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בנק לאומי לישראל בע"מ
חברי דירקטוריון הבנק

 
איתן רף, יושב ראש

רמי אברהם גוזמן

יעקב גולדמן, רו"ח

צפורה גל-ים

פרופ' ישראל גלעד

פרופ' אריה גנס

משה דברת (1)

מאיר דיין

משה וידמן

דורון כהן

יעקב משעל, עו"ד

נורית סגל

פרופ' אפרים צדקה

צבי קורן

ורד רייכמן

(1) נבחר ב-20 במאי 2007.

מר ש. ינאי כיהן כדירקטור עד 18 בפברואר 2007.
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בנק לאומי לישראל בע"מ

חברי הנהלת הבנק ותפקידיהם

 

גליה מאור
מנהל כללי ראשי

זאב נהרי, רו"ח
משנה בכיר למנהל הכללי, ממלא מקום המנכ"ל הראשי בהעדרה, חבר הנהלה בכיר לכספים 

חשבונאות ושוקי הון, ראש החטיבה לכספים ולכלכלה ומנהל סיכוני שוק

צבי איצקוביץ
סגן מנהל כללי בכיר, ראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית

גדעון אלטמן (1)
ראש החטיבה לבנקאות מסחרית בפועל

נחום ביטרמן, עו"ד
סגן מנהל כללי בכיר, יועץ משפטי ראשי, ראש מערך הייעוץ המשפטי ומנהל סיכונים משפטיים

דוד בר לב
סגן מנהל כללי בכיר, ראש מערך משאבי אנוש

ברוך לדרמן (2)
סגן מנהל כללי בכיר, ראש החטיבה הבנקאית

יצחק מלאך
סגן מנהל כללי בכיר, ראש מערך תפעול ומנהלה ומנהל סיכונים תפעוליים

פרופ' דניאל צידון
סגן מנהל כללי, ראש חטיבת שוקי הון

רקפת רוסק-עמינח, רו"ח
סגן מנהל כללי בכיר, ראש החטיבה העיסקית, מנהל סיכוני אשראי

מנחם שוורץ, רו"ח
סגן מנהל כללי, חשבונאי ראשי וראש מערך החשבונאות

יוסף הורביץ
סגן מנהל כללי בכיר, מבקר פנימי ראשי וראש מערך הביקורת הפנימית

ג'ניפר ג'יינס, עו"ד
סגן מנהל כללי, מזכיר הקבוצה

קוסט פורר גבאי את קסירר
סומך חייקין

רואי החשבון המבקרים המשותפים של הבנק

(1)  מונה לראש החטיבה לבנקאות מסחרית בפועל החל מ-1 בינואר 2008. עד 31 בדצמבר 2007 שימש מיכאל 
בר-חיים כחבר הנהלת הבנק וראש החטיבה לבנקאות מסחרית.

(2)  מונה לחבר הנהלה וראש החטיבה הבנקאית החל מ-1 באוקטובר 2007. עד 30 בספטמבר 2007 שימש יונה 
פוגל חבר הנהלת הבנק וראש החטיבה הבנקאית.
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מוחזקות שלו
דין וחשבון של הדירקטוריון

להלן הדין וחשבון החמישים ושבעה של בנק לאומי לישראל בע"מ והמאה ושישה של העסק אשר 

נוסד בשנת 1902. דין וחשבון זה יובא לפני האסיפה הכללית השנתית החמישים ושבע של הבנק. 

דין וחשבון זה מסתמך על ניתוח הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים ובסקירת ההנהלה ועל נתונים 

נוספים לפי הצורך.

ב. ההתפתחות הכללית של עיסקי הקבוצה

תיאור עיסקי קבוצת לאומי והתפתחותם הכללית

בנק לאומי והחברות-הבנות שלו מהווים את אחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל, ומנהלים 

פעילות שהחלה לפני 106 שנים. קודמתו של הבנק, חברת אנגליא פלשתינה, הוקמה בלונדון 

בשנת 1902 על ידי אוצר ההתיישבות היהודים ג'ואיש קולוניאל טרסט לימיטד, קודמתה של אוצר 

התיישבות היהודים בע"מ. (1)

הבנק מוגדר כתאגיד בנקאי על פי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, והוא בעל רישיון בנק 

על פי החוק האמור. כ"בנק" וכ"תאגיד בנקאי" מודרכת ותחומה פעילותו של הבנק במערכת של 

חוקים, צווים ותקנות, בהם בין היתר, פקודת הבנקאות, חוק בנק ישראל, חוק הבנקאות (רישוי) וחוק 

הבנקאות (שירות ללקוח), וכמו כן בהוראות, כללים, הנחיות והבעות עמדה של המפקח על הבנקים.

קבוצת לאומי עוסקת בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם. הקבוצה פועלת 

באמצעות הבנק, החברות הבנות והחברות הכלולות שלו, ב-242 סניפים הפרוסים ברחבי ישראל, וכן 

באמצעות 86 סניפים, סוכנויות ונציגויות, הפרוסים על פני 21 ארצות ברחבי תבל.

מדיניות הקבוצה בארץ ובעולם היא לתת ללקוחותיה פתרונות בנקאיים ופיננסיים כוללים, שירות 

מקצועי ברמה גבוהה, לאפשר להם לפעול בערוצי הפצה מגוונים ולהציע להם מגוון רחב של 

מוצרים, בהתאמה לצרכיהם.

כקבוצה בנקאית מובילה, ובמטרה להשיג רווחיות גבוהה לאורך זמן, לאומי בוחן כל העת את 

המגמות והשינויים בסביבה העיסקית בה הוא פועל, ומגבש אסטרטגיה המתמודדת עם שינויים אלו.

למימוש האסטרטגיה, הבנק מאורגן בחמישה קווי עסקים הממוקדים בפלחי שוק שונים, כאשר כל 

קו עסקים מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים למגזר לקוחות מסוים:

הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית 

מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות (middle market), הבנקאות הפרטית והבינלאומית 

מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, הבנקאות 

הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים בעיקר למשקי בית ועסקים קטנים, והחטיבה לשוקי 

הון וניהול פיננסי מרכזת את פעילות כל חדרי העיסקאות והנוסטרו תחת קורת גג אחת במטרה 

לשפר ולגוון, את השרות ללקוחות הפועלים בשוקי ההון והכספים לרבות הלקוחות המוסדיים.

חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות ו/או חברות כלולות הפועלות בתחומים 

שונים, כגון: כרטיסי אשראי, משכנתאות וחתמות.

כמו כן, לקבוצה השקעות בתאגידים ריאליים הפעילים בתחומי הביטוח, התשתיות, הנדל"ן בישראל 

ומחוצה לה, התקשורת והמדיה, האנרגיה, הספנות והתעשיה הכימית. 

באוגוסט 2005 חוקקה הכנסת מספר חוקים המיישמים רפורמה בשוק ההון, בעלת השפעות 

מהותיות על המערכת הבנקאית בכלל, ועל פעילות קבוצת לאומי בפרט. השפעות אלה באות לידי 

ביטוי בתוצאות הקבוצה החל משנת 2006. 

(1)  אוצר התיישבות היהודים בע"מ הייתה בעלת השליטה בבנק לפני השוואת זכויות ההצבעה בבנק בשנת 
1991. בשנת 1993, רוב המניות בבנק הועברו לבעלות המדינה בהתאם לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 

(הוראת שעה), התשנ"ד-1993. ביום 3 בספטמבר 2007, חדלה החברה מלהיות בעלת ענין בבנק.
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כתוצאה מהרפורמה, נדרשה הקבוצה להיפרד מהחזקותיה בחברות לניהול קרנות נאמנות 

ולניהול קופות גמל, ולהפחית החזקות בחברות נוספות, כגון, חברות ביטוח, ואכן הבנק מכר, 

החל מ-2006, את קופות הגמל, קרנות נאמנות ופעילות ניהול תיקי השקעות. בנוסף, כתוצאה 

מהרפורמה וכן עקב מגבלות נוספות המוטלות על פי חוק הבנקאות (רישוי) על החזקות תאגידים 

בנקאיים בתאגידי החזקה ריאליים (קונגלומרטים), הבנק מכר את החזקותיו באפריקה ישראל 

להשקעות בע"מ וכן 10% מהחזקותיו במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ. על הבנק להשלים 

את מכירת יתרת החזקותיו במגדל עד 30 ביוני 2008 וכן מכירת השקעה ריאלית נוספת כמפורט 

בעמודים 123-122 לדוח.

בשנת 2007 השלים הבנק מכירת קופות גמל לפריזמה קופות גמל בע"מ וכן את מכירת קרנות 

ההשתלמות למגדל שוקי הון (1965) בע"מ.

התמורה בגין המכירות בשנת 2007 הסתכמה בסך 568 מיליון ש"ח והרווח הנקי הסתכם בסך 

כ-348 מיליון ש"ח. הרווח הנקי בגין המכירות שבוצעו בשנת 2006 בהתאם לדרישות הרפורמה 

בשוק ההון וכן עקב מגבלות חוק הבנקאות (רישוי) הסתכם בסך 2,078 מיליון ש"ח.

לפרטים נוספים על המכירות ראה בעמוד 148 לדוח.

לאחר הרפורמה, מתמקדת פעילות הקבוצה בשוק ההון בישראל בעיקר במתן ייעוץ השקעות, 

בהפצת קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות, במתן ייעוץ פנסיוני, כשהבנק יקבל רשיון 

לעסוק בכך, ובמתן שירותי תפעול לגופים הפעילים בשוק ההון. 

בעקבות החקיקה והרפורמות בשוק ההון והכספים ועל רקע השיפור במצב הכלכלי, מתחוללים 

שינויים בפרדיגמה העיסקית של המערכת הבנקאית.

שינויים אלו באים לביטוי במספר תחומים:
המשך מעבר לקוחות לפעילות בשוק ההון.  -

-  הרחבת מימון הלקוחות העיסקיים במשק באמצעות גיוסים בשוק ההון ועל ידי גורמים חוץ 
בנקאיים.

עם השלמת רפורמת המיסוי בשוק ההון, התגברות בתחליפיות בין השקעות בארץ ובחו"ל.  -
-  התגברות התחרות בעקבות השינויים בבעלויות של הבנקים, וכניסת גורמים חדשים לפעילות 

בשוק ההון והכספים.
-  הוצאת ייצור חלק ממוצרי שוק ההון מהמערכת הבנקאית לגורמים אחרים בשוק וכניסת 

גורמים חדשים לענף ומתן העדפה בחקיקה לגופים אלה.
-  כניסה הדרגתית של הבנקים להפצת מוצרים פנסיוניים ומוצרי ביטוח נילווים, בהתאם למצב 

החוקי.

לפירוט נוסף בדבר השפעת הרפורמה בשוק ההון ומכירת ההחזקות על ידי הקבוצה, ראה עמודים 36-33 להלן.

בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליום 30 בספטמבר 2007 כפי שפורסמו על ידי בנק ישראל 

חלקה של קבוצת לאומי בסך המערכת הבנקאית היה כדלהלן: 

 

31.12.2003  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2006  30.9.2007  

באחוזים    

29.8  30.0  30.2  30.2  30.0 סך כל המאזן 

30.0  29.9  30.3  29.9  30.2 אשראי לציבור 

30.2  30.3  30.5  30.6  30.1 פיקדונות הציבור 

32.0  34.0  30.4  *27.7  35.8 רווח מפעולות רגילות לפני מס 

31.7  34.1  30.7  *25.8  36.7 רווח מפעולות רגילות לאחר מס 

הירידה בחלק הבנק נובעת בעיקר מהיקף הוצאות השכר החריגות שכמחציתן נובעת מהפרטה בשנת 2006   *
כמפורט בעמוד 56 לדוח.

קבוצת לאומי מתמודדת בשוק תחרותי בכל מגזרי הפעילות. המתחרים העיקריים הם הבנקים 

הישראליים האחרים ואולם במגזרי פעילות מסויימים קיימים ומתווספים כל העת מתחרים נוספים, 

כמו בנקים זרים, חברות ביטוח וגופים מוסדיים אחרים.
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תנאי השוק והחקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההון הביאו להתגברות התחרות במספר תחומים 

מרכזיים:
-  לקוחות פרטיים, תוך דגש על לקוחות בעלי רמות הכנסה גבוהות או בעלי נכסים פיננסיים 

בהיקפים גדולים.
פעילות בשוק ההון, ובמיוחד בתחומי קרנות נאמנות וקופות גמל.   -

-  תחרות על גיוס לקוחות משקי בית מקבלי משכורת, שלוותה בתחרות מחירים הן על ניהול 
חשבונות עובר ושב והן בהצעת מחירים אטרקטיביים על פיקדונות ומוצרי אשראי. 

-  פיתוחים טכנולוגיים לייעול פעילות הלקוחות בערוצים ישירים וכבסיס להרחבת ערוצי 
ההפצה.

פיתוח והפצה של מוצרים פיננסיים מתוחכמים דוגמת מוצרים מובנים מסוגים מגוונים.   -
העמדת אשראי ללקוחות עיסקיים, כולל אשראי חוץ בנקאי.  -

תחרות בשוק המשכנתאות.  -

תחרות על גיוס כח אדם מקצועי.  -

במהלך שנת 2007 ובפרט במחצית השנייה של השנה נרשמו זעזועים בשוק המשכנתאות בארה"ב 
ובעיקר בפלח החלש יותר, הוא מגזר הסאב-פריים. הלוואות אלה, אשר על בסיסן נבנו מכשירים 

פיננסיים מורכבים, הביאו בנקים גדולים בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם לשערך מחדש את שווי 
המכשירים הללו וכתוצאה נרשמו הפסדים בהיקפים ניכרים. על רקע זה, נוצרה בעיה של נזילות 

במערכת הבנקאית האירופאית והאמריקאית אשר הצריכה התערבות של הבנקים המרכזיים 
בארה"ב ובאירופה. בארה"ב פעל הבנק המרכזי גם בדרך של הורדה ניכרת בריבית, מתוך הרצון 
לצמצם את ההשפעות השליליות של המשבר הפיננסי על הפעילות הכלכלית והרצון למנוע כניסה 

למיתון. עיקר ההשפעה של משבר זה על ישראל נוגעת להאטה בפעילות הכלכלית הצפויה בעולם 
ובעיקר בארה"ב. 

נכון ליום הדוח ההשפעה על קבוצת לאומי איננה מהותית. לפרטים נוספים ראה באור 3 בדוח 
הכספי וכן עמודים 80-78 בדוח.

על רקע השיפור במצב הכלכלי בארץ המשיכה קבוצת לאומי ב-2007 להגדיל את היקף פעילותה 
בארץ ובחו"ל. 

סך כל הנכסים בניהול הקבוצה (מאזניים וחוץ מאזניים*) הסתכמו בסך של 764 מיליארד ש"ח 
לעומת 695 מיליארד ש"ח בסוף 2006, גידול בשיעור של כ-9.9%.

*  סך כל המאזן וכן תיקי ניירות ערך של הלקוחות, שווי ניירות ערך שבמשמרת (custody) של קרנות נאמנות, 

קופות גמל וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שרותי ניהול תפעולי ומשמורת.

המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית שהחלה במחצית השנייה של 2003, הביא לירידה בהיקף 
ההפרשות לחובות מסופקים לצד שיפור ברווח המימוני ובהכנסות התפעוליות וזאת למרות הירידה 

בהכנסות מקרנות נאמנות וקופות גמל.

הרווח הנקי מפעולות רגילות של הקבוצה הושפע מגידול בהכנסות הבנק ומשיפור ברווחיות של 
מספר חברות בנות בארץ ובחו"ל ומקיטון בהוצאות שכר מיוחדות המתייחסות להפרטת הבנק 

ולהפרשות סוציאליות מסוימות במיוחד ב-2006 כמפורט בעמוד 56 לדוח. מאידך הושפעו לרעה 
רווחי השלוחות בחו"ל כתוצאה מייסוף השקל לעומת מטבעות החוץ ובעיקר הדולר של ארה"ב.

הרווח הנקי של הקבוצה מפעולות רגילות הסתכם בשנת 2007 בסך 2,984 מיליון ש"ח לעומת 
1,454 מיליון ש"ח בשנת 2006, עלייה של 105.2%. בניטרול הוצאות שכר מיוחדות עלה הרווח הנקי 

מפעולות רגילות בשיעור של 51.1%. 

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם בסך של 3,357 מיליון ש"ח, ירידה של 5.0% לעומת שנת 2006. 
הקיטון ברווח הנקי של הקבוצה מפעולות בלתי רגילות נובע בעיקר ממכירת החלקים האחרונים 

של פעילות קופות גמל וקרנות השתלמות לעומת ההכנסות ממכירת ההחזקות הריאליות וממכירת 
הפעילות בשוק ההון בשנת 2006 כמפורט להלן בעמודים 123-122 ו-148. 

התשואה להון של הרווח הנקי הגיעה ל-17.4% לעומת 20.1% ב-2006 (בניטרול הוצאות שכר 
מיוחדות, היה קיטון ברווח הנקי בשיעור של 15.5% ותשואה להון 18.2%). 

הרווח הנקי למניה היה בשנת 2007 2.37 ש"ח לעומת 2.50 ש"ח ב-2006. הדיבידנד למניה ב-2007 
היה בסך של 1.0 ש"ח למניה לעומת 1.768 ש"ח למניה ב-2006.

בגין 2007 המליץ הדירקטוריון ב-30 במרס 2008 על דיבידנד נוסף של כ-0.18 ש"ח למניה (כ-270 
מיליון ש"ח) (על בסיס ההון ל-10 במרס 2008) הכפוף לאישור האסיפה הכללית.
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הבנק

שוק ההון
שירותים פיננסיים

לאומי קארד בע״מ
100.0%

לאומי ושות׳ בית השקעות בע״מ
100.0%

לאומי שרותי שוק ההון בע״מ (3)
100.0%

חברה לנאמנות של בנק לאומי
לישראל בע״מ 100.0% 

בנקאות ומימון

לאומי אינטרנשיונל
אינווסטמנטס נ.ו. 100.0% 

בנק לאומי רומניה ס.א.
99.9%

בנק לאומי לוקסמבורג ס.א.
100.0%

בנק לאומי (שוויץ) לימטד (4)
84.1%

בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי.
99.7%

בנק לאומי ארה״ב
99.9%

בנק ערבי ישראלי בע״מ
99.7%

בנק לאומי למשכנתאות בע״מ
100.0%

לאומי חברה למימון בע״מ
100.0%

לאומי ליסינג והשקעות בע״מ
99.5%

לאומי אחזקות פיננסיות בע״מ (2) 
100.0%

לאומי החזקות ריאליות בע״מ (1) 
100.0%

לאומי לפיתוח החקלאות בע״מ
100.0%

לאומי לפיתוח התעשיה בע״מ
99.6%

בחו״ל בארץ

תאגידים ריאליים

החברה לישראל בע״מ
18.27%

שידורי קשת בע״מ
20.0%

פז חברת נפט בע״מ
15.63%

חברות כלולות

סופר פארם (ישראל) בע״מ
18.0%

הוט - מערכות תקשורת בע״מ 
14.96%

פסגות לאומי ושות׳ 
חיתום בע״מ 19.99%

בתיק הזמין למכירה

להלן תרשים חברות מוחזקות עיקריות של הבנק:

חברת אחזקות מאוחדת, מחזיקה בעיקר בהשקעה בפז חברת נפט בע"מ.  (1)

חברת החזקות מאוחדת מחזיקה בעיקר בחברת לאומי קארד.  (2)

לשעבר לאומי גמל בע"מ, מ-2006 עוסקת במתן שרותי תפעול לחברות פעילות בשוק ההון.  (3)

בזכויות הצבעה 93.9%.  (4)
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להלן הרכב ההשקעות ותרומה של מרכזי הרווח בקבוצה לרווח הנקי מפעולות רגילות:

 

2006    2007  

התרומה היקף  התרומה   היקף   
לרווח הנקי ההשקעה  לרווח הנקי   ההשקעה   

(2)  (1)   (2)  (1)   

באחוזים במילארדי  באחוזים   במילארדי   
ש"ח ש"ח     

59.0  52.3  5.9  71.3  64.8  8.7 הבנק  

25.0  25.0  6.1  23.8  23.8  5.2 חברות בנות בארץ 

4.1  10.8  4.4  0.9  7.4  4.4 חברות בנות בחו"ל 

11.9  11.9  1.1  4.0  4.0  1.2 חברות כלולות 

100%  100%  17.5  100%  100%  19.5 סך הכל 

בניטרול הפרשי שער בבנק ובחברות בנות בחו"ל בגין מימון השקעות בחו"ל.  (1)
לפי הדוחות הכספיים (ללא ניטרול השפעת הפרשי שער).  (2)

אסטרטגיה עיסקית

החזון של לאומי
קבוצת לאומי גיבשה אסטרטגיה עיסקית, רב שנתית, המבוססת על החזון של לאומי:

להיות הקבוצה הבנקאית הרווחית ביותר בישראל לאורך זמן.  -
להיות קבוצה ישראלית בינלאומית.  -

-  להיות קבוצה הנותנת את הערך הגבוה ביותר ללקוחותיה, חדשנית ובעלת יוזמות המותאמות 
לצרכי הלקוח.

-  להיות הבחירה הראשונה של עובדיה, בהיותה מקום עבודה מבוסס ויציב, הדואג למשאב 
האנושי ומתגמל בהתאם לתרומה.

להיות קבוצה בנקאית השואפת שאיפה מתמדת למיקסום הערך לבעלי המניות.  -
להיות קבוצה בנקאית מעורבת ותורמת לרווחת הקהילה, תוך דגש על דור העתיד.   -

חלק מהמידע המובא בפרק זה הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה בסעיף "תיאור עיסקי 
התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד" בדוח הדירקטוריון בעמוד 43 להלן. 

תנאי הרקע
שינויים בסביבה העיסקית

בשנים האחרונות מתחוללים שינויים רבים בסביבה העיסקית, אשר מחייבים התאמת האסטרטגיה 

ביניהם: התגברות התחרות, הרפורמה בשוק ההון, הרגולציה, כמו גם הפעילות הגלובלית של 

הלקוחות.

התגברות התחרות 

במערכת הבנקאית: הפרטה והחלפה של הבעלות בבנקים, וכניסה מחודשת של הבנקים הזרים 

והרחבת פעילות בישראל, מגבירים את התחרותיות בין הבנקים. בנוסף, הרגולציה תומכת בצמצום 

כוחם של הבנקים הגדולים ונותנת "העדפה מתקנת" לבנקים הבינוניים והקטנים. בנוסף קיימת 

אפשרות לכניסת שחקנים חדשים לתחום הבנקאות ביניהם בנק הדואר ובנק אינטרנטי.

מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה: צמצום מעורבות המדינה בפנסיה, בדרך של מכירת קרנות 

הפנסיה ובדרך של צמצום שוק אגרות החוב המיועדות, יחד עם התעצמותן הצפויה של חברות 

הביטוח, לאחר רכישות קופות גמל וקרנות נאמנות, הפכו את חברות הביטוח למתחרות בבנקים 

בתחומי האשראי ושוק ההון. על גופים אלה חלות דרישות רגולטוריות ורמת פיקוח נמוכים בהשוואה 

לאלו החלים על המערכת הבנקאית.

הגופים המוסדיים ימשיכו להוות מקור מימון לאשראי עיסקי/מסחרי, בעיקר ארוך טווח, ויגבירו את 

מעורבותם בשוק ההון ובתיווך (בברוקראג').
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מול בתי השקעות: חקיקת הרפורמה בשוק ההון הרחיבה את תחומי והיקפי הפעילות של בתי 

ההשקעות הפרטיים ודומיהם בתחומים רבים המשיקים לפעילות הבנקאית, ובכך מגבירה את 

התחרות עמם על פלח הלקוחות האמידים, כמו גם על גיוס אשראי חוץ בנקאי. גם גופים אלו נהנים 

מרמת פיקוח ורגולציה נמוכים בהשוואה לזו החלה על המערכת הבנקאית.

התגברות הרגולציה 

הרגולציה בישראל: בשנים האחרונות מתגברת מעורבותם של גורמים רגולטוריים, כמו אגף שוק 

ההון, הביטוח והחסכון במשרד האוצר, הפיקוח על הבנקים, הממונה על ההגבלים העיסקיים ורשות 

ניירות ערך, כמו גם חברי כנסת המגישים הצעות חוק פרטיות בנוגע לפעילויות שונות של המערכת 

הבנקאית. 

הגברת הרגולציה יוצרת הכבדה מהותית בצד ההוצאות בנוסף לתשומות הניהוליות הנדרשות לשם 

הערכות מוקפדת וציות להוראות. 

הרגולציה העולמית: לצד הפעילות הרגולטורית המקומית, מושפעים הבנקים גם על ידי הרגולציה 

העולמית. הרגולציה המקומית מתיישרת לפי אמנות והוראות בינלאומיות, כדוגמת הוראות 

"באזל IFRS ,"2 (תקינה חשבונאית בינלאומית), חוקי סרבנס אוקסלי וכד', אשר חלקם רלוונטיים 

באופן ספציפי לבנקאות וחלקם לכל ארגון עיסקי. הגברת האחידות ברגולציה הבינלאומית מגבירה 

את התחרות בשווקים הפיננסיים.

גלובליזציה ותחרות בינלאומית

על אף צמיחת המשק הישראלי בשנים האחרונות, עדיין מדובר במשק קטן יחסית. עובדה זו יחד עם 

פיתוח היכולת של היזם הישראלי לפעול בשווקי חו"ל גורמת לחברות ישראליות איכותיות להרחיב 

פעילותן בחו"ל. במקביל, הגברת האחידות בדרישות הרגולציה באירופה, ובפרט ההתקדמות 

באימוץ כללי "באזל 2", בשילוב עם כניסת בנקים בינלאומיים לישראל, מגבירים את התחרות עם 

בנקים בחו"ל על הלקוח הישראלי הפועל שם, ומאפשרים לבנקים אלו לממן את לקוחות הבנק 

בחו"ל ולפתח עמם פעילות גם בישראל. 

האסטרטגיה של לאומי

לצורך מימוש חזון לאומי להיות הבנק המוביל בישראל ברווחיות לאורך זמן ובהתאם לשינויים 

בסביבה העיסקית, הציבה קבוצת לאומי יעדים רב שנתיים להעלאת הערך לבעלי המניות על ידי 

שיפור הרווחיות, הן בפעילות המקומית והן בפעילות הבינלאומית. שיפור הרווחיות יבוצע תוך ניהול 

רמת סיכון כפי שהיא משתקפת ביחסי הלימות ההון הנוכחיים ובמדיניות ניהול הסיכונים הקיימת 

בקבוצה והמובאת בהמשך.

על אף שלאומי שואף להתאים את פעילותו לאסטרטגיה שלו, ולהשגת מצוינות בכל התחומים 

שהוזכרו לעיל, מטבע הדברים בתכנון אסטרטגי קיימת מידה לא מעטה של אי וודאות. הגשמת 

התכנון האסטרטגי תלויה בגורמים משתנים רבים, ובהם: המצב הכלכלי בישראל ובחו"ל, לרבות 

שינויים בקצב הצמיחה בפרט על רקע השלכות משבר הסאב פריים, המצב הבטחוני, יחסי העבודה 

בקבוצה, שינויים רגולטוריים וכן השפעות מתמשכות של השינויים הרגולטוריים, אשר עדיין לא ניתן 

לומר בוודאות מה יהיה היקפן בטווח של שנים.

בנוסף יש להוסיף כי לאומי נמצא בהליך הפרטה כמפורט בהמשך. במידה והליך ההפרטה יסתיים 

ויקבע גורם שליטה חדש עשויים גם כן לחול שינויים בדגשים ובאסטרטגיה של הקבוצה.

במהלך 2007 השיגה קבוצת לאומי את יעדה לטווח הארוך — להיות הקבוצה הבנקאית הרווחית 

ביותר. שמירה על הישגים אלה הינה מאתגרת לאור התגברות התחרות, שינויים רגולטוריים, 

ותהליכים המתרחשים בשווקים הבינלאומיים.
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על מנת להבטיח המשך צמיחה ורווחיות לטווח הארוך, לאומי ממקד את מאמציו האסטרטגיים 

ומשאביו ההוניים, האנושיים והניהוליים בתחומים עיסקיים המניבים תשואות גבוהות ו/או צורכים 

הון מועט יחסית, ובמקביל משפר את הרווחיות בתחומים בעלי רווחיות נמוכה. בנוסף, לאומי משקיע 

בבניית יכולות על מנת להבטיח ביצועים טובים בטווח הארוך. 

לפיכך, אסטרטגיית לאומי נשענת על שלושה נדבכים:

התפתחות בחו"ל —   .1

על מנת להמשיך ולהראות שיעורי צמיחה ורווחים גבוהים, תוך כדי מתן מענה להפסד ההכנסות 

הנגזר ממכירת חברות שוק ההון המקומי, לאומי ממשיך לפעול להשגת צמיחה בפעילות הבין 

לאומית תוך מינוף החוזקות של הבנק — הבסיס האיתן של לקוחות בארץ, נתח שוק של כ-30%, 

פריסה גיאוגרפית קיימת — על ידי העמקת תמיכה בלקוחות העיסקיים והמסחריים בפעילותם הבין 

לאומית בחו"ל ושירות לקוחות אמידים בתפוצות. לאומי שואף להשיג צמיחה זו הן באמצעות גידול 

אורגני והן באמצעות רכישת פעילויות בתחומים משלימים. בנוסף תיבחנה הזדמנויות להשקעה 

במוסדות פיננסים בחו"ל.

מיקוד הצמיחה בשוק המקומי —   .2

-  גיוס לקוחות והגדלת חלקנו בתחומים בעלי תשואות גבוהות, ובמיוחד במגזרים בהם   

נתח השוק של הבנק נמוך יחסית, והגדלת הרווחיות במגזרים בהם התשואות אינן 

מספקות, בין היתר על ידי הגדלת שימוש הלקוחות בערוצים הישירים;

המשך הערכות ויישום יעוץ פנסיוני ותכנון פיננסי, בהתאם לחקיקה;  -  

הרחבת פעילות הנוסטרו וחדרי העיסקאות;   -  

ביסוס וחיזוק התשתיות הארגוניות בתחומים שונים —  .3

-  משאבי האנוש — שיפור היכולות של גיוס ושימור עובדים מקצועיים ותמיכה בצרכים   

העתידיים של כח אדם בכל קווי העסקים;

-  רתימת הטכנולוגיה להשגת יעדי הקבוצה — התאמת הטכנולוגיה לצרכים האסטרטגיים   

של הבנק והקבוצה. 

-  הגברת המצוינות התפעולית — הגברת המתאם בין האסטרטגיה לתהליכים העיסקיים,   

תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשמעת האסטרטגית ומדידתה;

-  העמקת שיתוף הפעולה והשיתוף ביכולות ובידע בקבוצה — העמקת הסינרגיה והשיתוף   

בין יחידות הבנק השונות ובין חברות הבנות בארץ ובחו"ל, כמנוף לשיפור הפעילות 

העיסקית; 

-  שיפור קשרי החוץ של לאומי — קידום נושא המחויבות החברתית לקהילה והקשרים עם   

גורמים מחוץ לארגון ולקבוצה;

מימוש האסטרטגיה, מבוצע תוך שמירה על רמות הסיכון הרצויות, שימוש בתהליכים וכלים 

מתקדמים לניהול סוגים שונים של סיכונים והשלמת ההערכות לדרישות רגולטוריות לרבות באזל 2.

יעדי הקבוצה הנ"ל הותאמו לקווי העסקים בהם לאומי פועל המפורטים בהמשך. כל קו עסקים 

מתמחה בפלח שוק ומטרתו לייצר יתרון יחסי בקרב קהלי המטרה.

יש להביא בחשבון כי הבנק נמצא בשלבי הפרטה מתקדמים לקראת השלמת מכירת גרעין השליטה 

כמפורט בהמשך. במידה והליך זה יסתיים בהצלחה עשויים לחול שינויים ביעדי הקבוצה ובדגשים 

האסטרטגיים הנ"ל.

חלק מהמידע המובא בפרק זה הינו "מידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה סעיף "תיאור עיסקי 
התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד" בדוח הדירקטוריון להלן בעמוד 43.
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השליטה בבנק

ביום 31 בדצמבר 2007 החזיקה מדינת ישראל ב-11.94% מההון המונפק של הבנק (בדילול מלא 

11.26%), וב-19.78% מזכויות ההצבעה בבנק (בדילול מלא 18.66%), וביום 10 במרס 2008 החזיקה 

ב-11.56% מההון המונפק של הבנק (בדילול מלא 11.27%), וב-19.15% מזכויות ההצבעה בבנק 

(בדילול מלא 18.67%).

מכירת מניות הבנק על ידי המדינה
ב-15 בנובמבר 2005, נמסר לבנק על ידי נכסים מ.י. בע"מ ("נכסים מ.י.") כי בהמשך לנוהל המכירה 

של עד 20% ממניות המדינה בבנק אשר פורסם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר ונכסים מ.י. 

ב-14 בספטמבר 2005, נבחרה חברת Barnea Investments B.V. ("ברנע") כמציע מועדף. ברנע 

התאגדה בהולנד, והנה חברה בת בבעלות מלאה של ברנע ס.א.ר.ל, אשר התאגדה בלוקסמבורג, 

ואשר מוחזקת במשותף ובעקיפין על ידי סטיבן פיינברג ועזרא מרקין, באמצעות קרנות השקעה 

פרטיות מקבוצות Cerberus ו-Gabriel הנשלטות על ידי ה"ה פיינברג ומרקין, בהתאמה.

המכירה בוצעה ב-24 בנובמבר 2005 ("מועד המכירה") כאשר ברנע שילמה סך של כ-2.474 

מיליארד ש"ח עבור 9.99% מהון הבנק (17.51 ש"ח למניה), ביחד עם ריבית, בסך הכל כ-2.475 

מיליארד ש"ח.

מתוך המניות הנרכשות, מניות המהוות 4.99% מהון המניות של הבנק מוחזקות בנאמנות, וברנע 

והנאמן חתמו על ייפוי כח המסמיך את הועדה שמונתה בהתאם לסעיף 12 לחוק המניות הבנקאיות 

שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993 ("הועדה"), כולל מי שיבוא במקום ועדה זו בתפקידה 

כאמור, כפי שיקבע על ידי החוק האמור, או כל אדם אחר ששר האוצר יסמיך (1) להשתתף בכל 

האסיפות של הבנק ולהצביע בהן מכח המניות האמורות וכן, (2) לממש את הזכות למנות דירקטורים 

בהתייחס לכל המניות של הבנק המוחזקות על ידי ברנע.

כמו כן, העניקה הממשלה לברנע אופציה לרכישת 10.01% נוספים מהון הבנק בהתאם לתנאי כתב 

האופציה שנחתם בין הממשלה, לבין נכסים מ.י. ולבין ברנע ב-23 בנובמבר 2005 ("כתב האופציה"), 

ובכפוף, בין היתר, לקבלת כל ההיתרים הדרושים לרכישת המניות והשליטה בבנק מבנק ישראל 

ומיתר רשויות הפיקוח הרלבנטיות בארץ ובחו"ל. האופציה, אשר נכנסה לתוקפה במועד המכירה, 

היתה ניתנת למימוש 180 יום ממועד המכירה, בכפוף להארכה של עד עוד 12 חודשים בתנאים 

מסויימים. ביום 24 במאי 2006 הודיעה נכסים מ.י. לבנק כי באותו היום נתקבלה פניית ברנע בבקשה 

להארכת התקופה למימוש האופציה הנ"ל ב-12 חודשים נוספים, עד ליום 24 במאי 2007, וכי בפנייה 

האמורה ציינה ברנע, בין היתר, כי הגישה לבנק ישראל בקשה להיתר שליטה בבנק. ביום 6 ביולי 

2006 נודע לבנק כי המועד למימוש האופציה נדחה עד ליום 24 במאי 2007. 

ביום 21 במאי 2007 נמסר לבנק על ידי נכסים מ.י. כי בקשתה של ברנע לקבל הארכה נוספת של 

התקופה למימוש של כתב האופציה לא נענתה.

האופציה פקעה איפוא ביום 24 במאי 2007. לפי תנאי הליך המכירה, ברנע נדרשת למכור לפחות 

4.99% ממניות הבנק (מתוך 9.99% שרכשה) וזאת בתוך שנה. 

לאחר שפגה האופציה, הודיעה נכסים מ.י. להנהלת הבנק בפגישה שנערכה עימה בחודש אוגוסט 

2007 כי בכוונת משרד האוצר להמשיך בהפרטת הבנק באחת משתי הדרכים: מכירת יתרת המניות 

לגוף בנקאי בינלאומי באמצעות בנק להשקעות, או בדרך של מכירת יתרת המניות בחבילה אחת או 

יותר בהליך מכירה פרטי וכי ישנה העדפה למכירה לגוף בנקאי זר. נכסים מ.י. ומשרד האוצר בחרו 

ב-N.M. Rothschild & Sons Ltd לשמש יועץ לצורך קידום דרך זו. 

לפרטים בק"ע הנפקת כתבי אופציה לעובדים ראה בעמוד 22.
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תיאור מגזרי הפעילות 

הבנק בישראל מאורגן בחמישה קווי עסקים, הפועלים באמצעות חמש חטיבות בבנק כאשר בראש 

כל חטיבה עומד חבר הנהלת הבנק. כל קו עסקים מתמחה במתן שרות למגזרי לקוחות בעלי 

מאפיינים וצרכים דומים, כאשר התמחות זו מאפשרת מתן שרות מקצועי ברמה גבוהה. בנוסף, 

קיימות יחידות מטה הנותנות שירותים שונים לחטיבות העיסקיות.

חברות הבנות בארץ ובחוץ לארץ שויכו בהתאם לאופי פעילותן ומאפייני לקוחותיהן לחטיבה 

הרלוונטית בבנק.

להלן חמשת קווי העסקים הראשיים בבנק:

הבנקאות הקמעונאית עוסקת בקהל הלקוחות הפרטיים והעסקים הקטנים, כאשר יעדה האסטרטגי 

הינו צמיחה עקבית ברווחיות ובהיקף הלקוחות ופעילותם על ידי מתן שירות דיפרנציאלי המותאם 

לפלחי הלקוחות השונים, הרחבת רשת ההפצה הסניפית והישירה (לאומי Call, אינטרנט 

ומסופים), מתן ייעוץ איכותי ואובייקטיבי בכל תחומי ההשקעות, ייזום שיטתי מבוסס מידע כלפי 

לקוחות בכל מגזרי הפעילות: בהשקעות, באשראי הצרכני והמסחרי ובשירותי העו"ש ושיפור רמת 

השירות ללקוחות.

הבנקאות המסחרית עוסקת בפלח האמצע של הלקוחות העיסקיים (Middle Market) ובעלי 

העניין שלהם. יעדה האסטרטגי של הבנקאות המסחרית הוא להמשיך ולחזק את מעמדה המוביל 

באמצעות הרחבת היקף ומגוון הפעילות עם לקוחותיה הקיימים וגיוס לקוחות חדשים, תוך מתן 

פתרונות כוללניים ללקוחותיה הפועלים בארץ ובחו"ל.

הבנקאות העיסקית עוסקת בפלח הלקוחות העיסקיים הגדולים לרבות חברות קבלניות ופרויקטים 

גדולים שעיקר עיסוקם בתחום הבניה והנדל"ן. יעדה האסטרטגי הינו להמשיך ולהיות מרכז פיננסי 

מוביל במשק המספק מגוון פיתרונות פיננסיים ושירותים נלווים ללקוחות הגדולים במשק. מטרות 

הבנקאות העיסקית הינן: לשרת את כל קשת הלקוחות במכלול השירותים הפיננסים הנחוצים, תוך 

מעורבות של היחידות השונות בקבוצת לאומי בארץ ובחו"ל, ככל הנדרש, להגדיל את מגוון המוצרים 

 .Advanced Lending-והשירותים המוצעים ללקוחות ולפעול בתחום ה

הבנקאות הפרטית והבינלאומית עוסקת בקהל הלקוחות הפרטיים בעלי עושר פיננסי גבוה בארץ 

ובעולם. החטיבה פועלת באמצעות מרכזים יחודיים בארץ המיועדים לתושבי חוץ ותושבי ישראל 

וכן באמצעות שלוחות הבנק בארה"ב, בבריטניה, בשוויץ, בלוקסמבורג וג'רסי, ובנציגויות באירופה, 

אמריקה הלטינית, קנדה ואוסטרליה, ומנהלת את פעילות אותן חברות ונציגויות בחו"ל. יעדה 

האסטרטגי הוא להרחיב את בסיס הלקוחות ולהגדיל את נפח הפעילות של לקוחות המגזר בארץ 

ובעולם, בעיקר על ידי מתן שירות מקצועי ואיכותי, המבוסס על מרכזי שירות ייחודיים, בעלי יתרון 

במקצועיות העובדים ובמוצרים, המותאמים לצרכי הלקוחות.

בנקאות שוקי הון וניהול פיננסי — עוסקת בניהול הנוסטרו של הבנק, במסחר ובתיווך 

במטבעות ובניירות ערך, בניהול סיכוני שוק, בהפעלת כלל חדרי העיסקאות בבנק, 

בפיתוח מוצרים פיננסיים ומוצרי השקעה, ובניהול נכסים והתחייבויות של הבנק, 

ALM – Assets & Liabilities Management. בנוסף מנהלת החטיבה את הקשר עם 
מוסדות פיננסיים בחו"ל ואחראית על מתן שירות ללקוחות הפועלים בשוקי ההון והכספים, לרבות 

ללקוחות המוסדיים. 
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מגזרי פעילות עיקריים
בהתאם להוראות בנק ישראל מגזר פעילות הוא מרכיב אשר מתקיימים בו שלושה מאפיינים:

1.  עוסק בפעילויות עיסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות (כולל הכנסות 

והוצאות מעיסקאות עם מגזרים אחרים בבנק).

2.  תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות 

בנוגע להקצאת משאבים למגזר והערכת ביצועיו.

קיים לגביו מידע פיננסי נפרד.   .3

להלן תיאור מגזרי הפעילות העיקריים שנקבעו על פי הוראות בנק ישראל בהתאם למאפיינים הנ"ל:

מתן שירותים בנקאיים כולל למשקי בית ואנשים פרטיים.  - משקי בית   .1

מתן שירותים בנקאיים לעסקים קטנים ולרשויות מקומיות.  - עסקים קטנים   .2

-  מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות הגדולות  בנקאות עיסקית   .3

והבינלאומיות במשק בפעילותן בארץ ובעולם.

-  מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות הבינוניות ולבעלי  בנקאות מסחרית   .4

הענין בחברות אלה.

-  מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות קבלניות ולפרויקטים  בנייה ונדל"ן   .5

גדולים שעיקר עסוקם בתחום הבניה והנדל"ן.

-  מתן שירותים ופתרונות פיננסיים מקומיים וגלובליים ללקוחות  בנקאות פרטית    .6

פרטיים תושבי ישראל ותושבי חוץ בעלי תיק נכסים כספיים 

גדול. 

-  פעילות הנוסטרו וחדרי עיסקאות ומתן שירותים ללקוחות  ניהול פיננסי ושוקי הון   .7

המוסדיים. כולל את ההשקעות בחברות הכלולות (ריאליות).

פעילות שלא הוקצתה למגזרים אחרים.   - אחרים*   .8

הפעילות המגזרית כוללת בתוכה גם פעילות בינמגזרית, כמו שירותים שניתנים ללקוחות מגזר אחר 

וכן פעילות (הנובעת ממוצרים) כגון משכנתאות, כרטיסי אשראי ושוק ההון. 

*  במסגרת זו נכללו הפעילויות האחרות של הקבוצה אשר כל אחת מהן איננה מגיעה עד כדי מגזר בר רווח על פי 
הוראות המפקח על הבנקים.

פרטים נוספים ראה בהמשך בעמוד 87 ובביאור 28 לדוחות הכספיים.

הקריטריונים לשיוך הלקוחות לפי מגזרי פעילות בבנק בארץ, בדרך כלל, הינם כדלהלן:

לקוחות עיסקיים: א. 
 

היקף אובליגו חטיבה/מגזר   

מעל 80 מיליון ש"ח עיסקית   

מעל 10 ועד  מסחרית   
80 מיליון ש"ח     

עד 10 מיליון ש"ח עסקים קטנים   

לקוחות פרטיים לפי עושר פיננסי: ב. 
 

תושבי חוץ תושבי ישראל  חטיבה/מגזר 

מעל 0.5 מיליון דולר מעל 1 מיליון דולר  בנקאות פרטית 

עד 0.5 מיליון דולר עד 1 מיליון דולר  משקי בית 

עד 0.5 מיליון דולר עד 1 מיליון דולר  מסחרית 

יש לציין כי השיוך למגזר פעילות מסויים נעשה, לעיתים על פי קריטריונים נוספים לאלה שצוינו 

לעיל, דהיינו, היקף האובליגו כשמדובר בלקוחות עיסקיים, ועושר פיננסי כשמדובר בלקוחות פרטיים. 

קריטריונים כגון אופי הפעילות העיסקית של תאגיד והיקף עסקיו כגון: מחזורי פעילות, היקפי סחר 
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בינלאומי, עיסקאות מורכבות ומיוחדות, פרויקטים מורכבים וליווי בניה, עשויים לשנות את השיוך 

המגזרי של לקוח מסויים.

כמו כן השיוך המגזרי נקבע על פי המגזר שבו מנוהל חשבון הלקוח בפועל וכל עוד לא בוצעה 

הסגמנטציה בין המגזרים, לא משתנה הסיווג המגזרי.

חברות הבנות הבנקאיות שויכו למגזרי הפעילות כדלהלן: ג. 
בנק ערבי ישראלי — למשקי בית, עסקים קטנים ובנקאות מסחרית.  -

בנק לאומי למשכנתאות — למשקי בית, בניה ונדל"ן ובנקאות מסחרית.  -

לאומי ארה"ב פועל ב-4 מגזרי פעילות עיקריים.*  -

לאומי שוויץ ולוקסמבורג — לבנקאות פרטית.  -

לאומי בריטניה – לבנקאות המסחרית.  -

לאומי רומניה — לעסקים קטנים.  -

- בנקאות עיסקית — אובליגו מעל 2 מיליון דולר או לקוח עם פוטנציאל לגידול. *לאומי ארה"ב 

-  בנייה ונדל"ן — אשראי לנדל"ן.   

-  בנקאות פרטית — לקוחות מקומיים עם עושר פיננסי מעל 100,000 דולר    

ולקוחות זרים עם עושר פיננסי מעל 1 מיליון דולר.

נתוני המגזרים על בסיס מאוחד הינם תוצאה של סיכום המגזרים על פי הגדרות המגזרים בכל אחד 

מהאורגנים בקבוצה אשר אינם זהים על פי גודל. במבחן המהותיות הבנק מהווה בדרך כלל כ-80% 

בכל מגזר.

מערכת המדידה הפיננסית
לתמיכה ניהולית בפעילות לפי מגזרים קיימת בבנק מערכת תפעולית ניהולית של מרכזי רווח לפי 

קווי עסקים ובחתכים אחרים (מערכת "בחן"). 

מטרות המערכת:

מדידת הרווחיות של מרכזי הרווח השונים.  -

מדידת היקף הפעילות העיסקית של מרכזי הרווח השונים בחתכים שונים.  -

מדידת הביצועים לעומת היעדים בתכנית העבודה.  -

אחידות בניתוח הפעילות העיסקית.  -

בקרה כוללת על הפעילות העיסקית ועל הרווחיות מפעילות זו.  -

הכוונת הסניפים והיחידות העיסקיות האחרות להשגת יעדי הבנק ובכללם יעדי הרווחיות.  -

כלי להקצאת משאבי הבנק באופן רציונלי ועל בסיס עלות תועלת.  -

בסיס להערכה ותגמול.  -

בסיס המערכת הקיימת בבנק הוא "מחסן הנתונים" המרכז את כל עיסקאות הבנק ובעזרת אינדקס 

מתאים מאפשר מיון וסיווג העיסקאות בין מרכזי הרווח השונים.

הנתונים שלהלן לגבי מגזרי הפעילות כוללים את נתוני הבנק על פי עקרונות מערכת "בחן" כפי 

שיוסברו להלן, ואילו נתוני המגזרים של חברות בנות בארץ וחברות בנות בחו"ל נלקחו מהדוחות 

הכספיים שלהן וכפי שהוגדרו על ידן. 

במדידת הרווחיות של חברות בנות בחו"ל, נזקפים לרווח המימוני של השלוחות בחו"ל הפרשי 

השער לאחר השפעת המס, הנובעים ממימון ההשקעות בחברות בנות בחו"ל.

ייחוס ההכנסות וההוצאות לפי מגזרי פעילות בבנק נעשה כדלקמן:
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הכנסות
הרווח מפעולות מימון

מרכז הרווח מזוכה בריבית המתקבלת מההלוואות שהעמיד או מחויב בריבית המשולמת לפיקדונות 

שגייס.

במקביל, מחויב מרכז הרווח נותן ההלוואה ומזוכה מרכז הרווח מקבל הפיקדון במחירי מעבר. מחירי 

המעבר נקבעים בדרך כלל על פי מחירי השוק בהתאמות מסוימות ומשקפים בדרך כלל תשואה 

חסרת סיכון (risk free) או עלויות שוליות לגיוס מקורות באותו סוג הצמדה ומטבע ולתקופה דומה. 

השפעות הנובעות משינויים בהפרשי שער שקל/מט"ח, לרבות התאמות מתרגום של השלוחות 

בחו"ל וכן שינויים במדד המחירים לצרכן על עודפי השימושים ו/או מקורות מיוחסים בקבוצה 

למגזר הניהול הפיננסי. בשיטה המתוארת לעיל, מרכזי הרווח נושאים בסיכוני אשראי ואינם נושאים 

בסיכוני שוק.

חשבון הרווח והפסד של כל אחד מהמגזרים כולל גם את ההתחשבנות בגין ההון המוקצה למגזר.

 (risk free) כל מרכז רווח מזוכה על ההון שהוקצה לו בגין נכסי הסיכון לפי תשואה חסרת סיכון

ומחוייב בגין תוספת העלות על ההון המשני. בשיטה זו מזוכה ההון הפנוי של הבנק בריבית השווה 

לעלות השולית של גיוס מקורות בהתאם למגזר אותו הוא מממן או מושקע בשוק ההון. ההכנסות 

מניהול הנוסטרו נרשמות במגזר הניהול הפיננסי ושוק ההון.

ההפרשות לחובות מסופקים נזקפות במרכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוח. כנ"ל ההפרשות 

הנוספות הנדרשות על פי הוראות בנק ישראל.

הכנסות תפעוליות

כל ההכנסות התפעוליות (עמלות והכנסות תפעוליות אחרות) שהבנק גובה מלקוחותיו, ו/או 

מחברות בנות בגין שירותים שונים נזקפות לזכות מרכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוח. הכנסות 

מניירות ערך נוסטרו, רווחי היעודה לפיצויים ודיבידנדים שהבנק מקבל נזקפים במרכז הרווח של 

שוקי הון ניהול פיננסי.

הוצאות

הוצאות הבנק מיוחסות למרכזי הרווח השונים בהתבסס על מערכת "תמחיר פעולות", ועל פי היקפי 

הפעילות (כמות הפעולות של מרכזי הרווח).

התמחיר הינו — תמחיר רב ממדי — מערכת תמחירית המחשבת עלות לפעולה תוך התחשבות בסוג 

הפעולה, קו העסקים וערוץ ההפצה. במערכת מתומחרות כ-6,200 פעולות מסוגים שונים.

הוצאות שאינן קשורות לפעילות הישירה של מרכז הרווח (מגזר הפעילות) כמו הוצאות בקשר עם 

ההתחייבות האקטוארית לפנסיה אינן נזקפות למרכזי הרווח ונזקפות במגזר ניהול פיננסי.

לפרטים נוספים על מגזרי הפעילות ראה בדוח הדירקטוריון בעמודים 129-87 ובדוחות הכספיים באור 28.
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אמצעים הוניים ועיסקאות במניות הבנק

ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 ב-19,549 מיליון ש"ח, לעומת 17,491 

מיליון ש"ח בסוף 2006 - עלייה של 11.8%. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח לשנה, גידול 

בקרן ההון כנגד רישום הוצאות שכר, בגין הנפקת האופציות לעובדים ובניכוי השינויים בהתאמות 

בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן, ומהגדלת ההון בגין פרעון הלוואות שהועמדו 

לעובדים לרכישת מניות ובניכוי הדיבידנד לשלם.

בתיק ניירות הערך (נוסטרו) מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב של בנקים זרים 

המהוות בדרך כלל שימוש למקורות שגויסו ולהון הפנוי. מרבית תיק ניירות הערך מסווג כניירות 

ערך זמינים למכירה ונכלל במאזן על בסיס שווי הוגן. ההכנסות נזקפות בדוח רווח והפסד על בסיס 

צבירה, וההפרש בין השווי לפי צבירה לגבי אגרות חוב ולפי עלות לגבי מניות לבין השווי ההוגן 

נרשם ישירות לסעיף נפרד בהון העצמי בניכוי השפעת המס המתיחס.

כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של ניירות ערך זמינים למכירה בכל המגזרים נרשמה ירידת ערך בסך 

121 מיליון ש"ח נטו בהון העצמי לעומת עליית ערך בסך 577 מיליון ש"ח בשנת 2006 (כל הסכומים 

הינם נטו לאחר השפעת המס המתיחס). הירידה ב-2007 נובעת בעיקר מירידת שווי השוק של 

אגרות החוב וכן ממימוש חלק מאגרות החוב.

להלן פירוט הסכומים בקרן ההון (התאמה בגין ניירות ערך זמינים למכירה לפני מס): 

 

31 בדצמבר 2006 תנועה  31 בדצמבר 2007   

(במיליוני ש"ח)    

979  182  1,161 מניות 

195  (175)  20 אגרות חוב ממשלת ישראל 

(42)  43  1 אגרות חוב ממשלות זרות 

(130)  (257)  * (387) אגרות חוב אחרות 

(27)  3  (30) מכשירי חוב אחרים 

975  (210)  765 סך הכל 

(352)  89  (263) המס המתייחס 

623  (121)  502 סך הכל נטו 

מזה ל-31 בדצמבר 2007 אגרות חוב מגובות משכנתאות (47) מיליוני ש"ח.  *

סך כל היתרה המצטברת נטו של התאמות ניירות ערך המוחזקים בתיק הזמין למכירה לשווי שוק 

ליום 31 בדצמבר 2007 מסתכמת בסך 502 מיליון ש"ח (לאחר השפעת המס), לעומת 623 מיליוני 

ש"ח בסוף 2006.

על פי כללי חישוב הלימות ההון היתרה בגין התאמת ניירות ערך לשווי הוגן אינה משפיעה על 

חישוב ההון לצורך יחס הון מזערי למעט הפסדים, נטו שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של 

מניות זמינות למכירה בניכוי השפעת המס. 

יחס הון עצמי למאזן ב-31 בדצמבר 2007 הגיע ל-6.5% בהשוואה ל-6.0% ב-31 בדצמבר 2006.

יחס הון לרכיבי סיכון הגיע ב-31 בדצמבר 2007 ל-11.52%, בהשוואה ל-11.56% ב-31 בדצמבר 

2006. שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של 9% שנקבע על ידי המפקח על הבנקים. יחס ההון 

הראשוני לרכיבי סיכון הגיע ב-31 בדצמבר 2007 ל-7.55%, בהשוואה ל-7.53% בסוף 2006.
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הנפקת כתבי התחייבות נדחים 

בחודש מרס 2007 ביצעה החברה הבת לאומי חברה למימון בע"מ ("לאומי למימון") שהינה זרוע 

הבנק לגיוס הון משני ולגיוס באמצעות הנפקות אגרות חוב בישראל, הנפקה פרטית, למשקיעים 

מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים (סדרה ז') בסך 428.4 מיליון ש"ח, נושאים ריבית שנתית 

בשיעור 4.1% צמודים למדד, ובחודש מאי 2007 בוצעה הנפקה נוספת של אותה הסדרה, בסך 

514.5 מיליון ש"ח. 

ביום 8 באוגוסט 2007 פורסם תשקיף מדף של לאומי למימון. התשקיף מאפשר ביצוע הנפקות 

של כתבי התחייבות נדחים ו/או אגרות חוב, מסדרות שונות ובתנאים שונים, במשך 24 חודשים. 

התשקיף כלל גם רישום למסחר בבורסה של כתבי ההתחייבות (סדרה ז').

באוקטובר 2007 בוצעה הנפקה למשקיעים מסווגים ולציבור של כתבי ההתחייבות (סדרה ז') בסך 

כ-1 מיליארד ש"ח ובכך הושלמה ההנפקה של מלוא הסדרה בסך 2.0 מיליארד ש"ח.

בנובמבר 2007 ביצעה לאומי למימון הנפקה נוספת למשקיעים מסווגים ולציבור של כתבי התחייבות 

(סדרה ח') על פי תשקיף המדף. כתבי ההתחייבות הנדחים נושאים ריבית שנתית בשיעור של 4.4% 

וצמודים למדד. החברה גייסה סך של 1.1 מיליארד ש"ח.

כתבי ההתחייבות הללו הוכרו על ידי המפקח על הבנקים כהון משני של הבנק.

בסך הכל גייסה לאומי למימון בשנת 2007 כ-3.1 מיליארד ש"ח בכתבי התחייבות נדחים צמודים 

למדד.

ב-12 בפברואר 2008 ביצעה לאומי למימון הנפקה למשקיעים מסווגים ולציבור בסך כ-2.5 מיליארד 

ש"ח בשתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים על פי תשקיף המדף. ההנפקה כללה הרחבת 

סדרה ח' בסך 814.53 מיליון ש"ח, והנפקת סדרה חדשה, סדרה ט', בסך 1,700 מיליון ש"ח. כתבי 

ההתחייבות מסדרה ט' אינם צמודים למדד, נושאים ריבית שנתית של 6.29% וייפרעו בתשלום אחד 

באוגוסט 2013.

ב-12 במרס 2008 גייס הבנק באמצעות נייר ערך מסחרי (נע"מ) בהיקף של 400 מיליון ש"ח 

ובריבית משתנה בגובה ריבית בנק ישראל בתוספת 0.18%. ההנפקה היתה לתקופה של 90 ימים 

עם אפשרות של הבנק לחידוש מדי רביע עד תום חמש שנים מיום ההנפקה. לרוכשי הנייר יש 

אפשרות למכור חזרה למנפיק את ניירות הערך מדי יום, בהודעה של שבוע מראש, ולקבל את 

הריבית שנצברה.

עיסקאות בעלי ענין במניות הבנק

ביום 3 בספטמבר 2007 חדלו אוצר התישבות היהודים בע"מ וחברת י.ק.ט. לנאמנות בע"מ מלהיות 

בעלי ענין בבנק, וזאת עקב העברת מניות של הבנק מחברת י.ק.ט. לנאמנות לחברה לאיתור 

ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ. 

הנפקת כתבי אופציה לעובדים

ביום 2 בפברואר 2006 אישרה האסיפה הכללית של הבנק, תכנית להקצאה של כתבי אופציה 

לעובדים זכאים, כקבוע במתאר שפורסם על ידי הבנק ביום 24 בינואר 2006 ("המתאר"). 

בהתאם לתוכנית זו, הוקצו ביום 14 בפברואר 2006 84,853,960 כתבי אופציה הניתנים למימוש 

ל-84,853,960 מניות רגילות של הבנק. (מזה הוקצו ליו"ר הדירקטוריון 122,644 כתבי אופציה 

ולמנכ"ל הראשי 156,659 כתבי אופציה) יתרת כתבי האופציה ליום 31 בדצמבר 2007 היתה 

83,595,949. על כתבי האופציה האמורים חלים כל התנאים הקבועים במתאר לרבות:

1.  כתבי האופציה ניתנים היו למימוש בשתי מנות שוות, המנה האחת בתום שנתיים ממועד 

הקצאת כתבי האופציה והמנה השניה החל מתום השנה השניה ממועד הקצאת כתבי 

האופציה ועד לתום השנה השלישית ממועד הקצאת כתבי האופציה. 

כתבי האופציה הוקצו לעובדים ללא תמורה.  .2
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3.  מחיר המימוש למניה יהיה 13.465 ש"ח ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (החל מחודש 

ספטמבר 2005). המחיר יותאם לחלוקת דיבידנדים (כשסכומם צמוד למדד), מניות 

ההטבה ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות, אם תהיה הנפקה כזו. מחיר המימוש המתואם 

ל-31 בדצמבר 2007 ול-16 במרס 2008 היה 11.205 ש"ח ו-10.3179 ש"ח בהתאמה.

המועד למימוש המנה הראשונה של כתבי האופציה, היה במחצית חודש פברואר 2008, וכל 

כתבי האופציה במספר כולל של 41,723,516 שהיו במחזור ממנה זו, מומשו במחיר מימוש של 

10.3381 ש"ח, מאז ועד 10 במרס 2008, מומשו 4,870,135 כתבי אופציה נוספים.

בגין הנפקתם של כתבי האופציה האמורים רושם הבנק הוצאות שכר בהתאם לשווי ההוגן, במועד 

ההענקה של כתבי האופציה בתוספת מס שכר וביטוח לאומי. הוצאה זו נרשמת בדוחות הכספיים 

של הבנק לאורך תקופה של שנתיים ממועד ההקצאה בהוצאות שכר. 

בשנת 2007 רשם הבנק בדוח רווח והפסד הוצאות שכר של כ-247 מיליון ש"ח, לעומת כ-235 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מזה ברביע הרביעי 52 מיליון ש"ח לעומת 72 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד.

על רקע המגבלה שהוטלה על הבנק להעמיד לעובדיו הלוואות למימון מימוש כתבי האופציה, 

ובעקבות הסכמה עקרונית שהושגה בין נציגות עובדי לאומי לבין בנק דיסקונט לישראל בע"מ, 

העמיד בנק דיסקונט לעובדי לאומי שביקשו זאת, הלוואות למימון מימוש כתבי האופציה בפברואר 

.2008

הסכום הכולל של ההלוואות שהועמדו כאמור היה 277 מיליון ש"ח.

ההלוואות הועמדו בריבית שנתית של פריים מינוס 0.5% לתקופה של עד שנה וחצי, מועד תום 

החזקת המניות בנאמנות עבור העובדים על ידי הנאמן על פי תכנית האופציות, ללא שעבוד המניות 

ועם זכות חזרה מלאה ללווים. בנק לאומי איננו אחראי או ערב באופן כלשהו לפרעון ההלוואות.

המפקח על הבנקים אישר לבנק להעניק לבנק דיסקונט שירותי תפעול בקשר להלוואות הנ"ל.

מכירת מניות לעובדים — 2006

ביום 14 ביוני 2006 רכשו עובדי הבנק 2.8478% (40,274,560 מניות, מזה המנכ"ל הראשי 75,532 

מניות) מהון המניות של הבנק בהתאם למתאר שפורסם ביום 9 במאי 2006 (ותוקן בימים 10 ו-25 

במאי 2006). ביום 3 ביולי 2006 אישרה האסיפה הכללית רכישת 59,131 מניות על ידי יושב ראש 

הדירקטוריון של הבנק, והרכישה בוצעה ביום 5 ביולי 2006.

רכישת המניות בוצעה בהתאם לסיכום מחודש מרס 2006 עם החשב הכללי על הצעת מניות 

רגילות של הבנק על ידי המדינה לעובדי הבנק וזאת על פי ההסכמים בענין הפרטת הבנק ובהתאם 

להחלטות ועדת הכספים של הכנסת. על פי הסיכום הנ"ל, המניות תוצענה לעובדים בשני שלבים, 

אשר הראשון בהם בוצע, כאמור, ובו הוצעו 2.873% מהון המניות. המחיר הבסיסי לרכישת המניה 

נקבע ל-16.10 ש"ח למניה (מחיר ממוצע של המניה, כפי שהוסכם על יד משרד האוצר ותואם 

את ממוצע מחיר המכירה ל"ברנע"). המניות הוצעו לעובדים בהנחה של 25% מהמחיר הבסיסי, 

כשהמחיר צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש ספטמבר 2005 ועד ליום מימוש ההצעה, בתוספת 

ריבית של 2% לשנה החל מ-24 בנובמבר 2005 ("מחיר המימוש"). מחיר המימוש היה איפוא 11.652 

ש"ח למניה (ליו"ר הדירקטוריון 11.665 ש"ח). 

השלב השני, שבו יוצע לעובדים 1% נוסף מהון המניות של הבנק, יבוצע לאחר השלמת תהליך 

ההפרטה. 

שווי ההטבה לעובדים וליו"ר הדירקטוריון בגין הרכישה הנ"ל (שלב ראשון בלבד), אשר נערך על ידי 

מעריך חיצוני, כולל מספר מרכיבים ובסך הכל מסתכם בכ-217 מיליון ש"ח (כולל מס שכר וביטוח 

לאומי). סכום זה נזקף כהוצאת שכר בשנת 2006 ומזה כנגד חשבון ההון סך של 203 מיליון ש"ח.
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בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מעודכנים השינויים בשווי ההטבה הפירותית בדוח רווח והפסד 

באופן שוטף, לפי שווי השוק של המניה, ובשנת 2007 נרשמו בהוצאות שכר סך של 3 מיליון ש"ח. 

למימון רכישת המניות ניתנו לעובדים הלוואות שמועד פרעונן בתום תקופת החסימה של המניות, 

שהינה כאמור ארבע שנים. ההלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן, אינן נושאות ריבית ואינן 

בתנאי non-recourse. העמדת ההלוואות אושרה על ידי המפקח על הבנקים אשר ציין באישורו כי 

הבנק התבקש להביא בחשבון בקביעת תנאי הפרעון את העובדה שלא ינתן אישור להארכת תקופת 

פרעון ההלוואות מעבר לתום תקופת החסימה. סכום ההלוואות שהועמדו לעובדים (כולל ליו"ר) 

מסתכם בכ-466 מיליון ש"ח וסכום זה הופחת מהון הבנק. כל עוד ההלוואות לא נפרעו הן תופחתנה 

מהון הבנק בגובה היתרה המשוערכת שלהן.

הגדלת ההון המונפק של הבנק

עד ליום 10 במרס 2008, מומשו 46,593,651 כתבי אופציה אשר הוקצו לעובדי הקבוצה לפי המתאר 

מתאריך 24 בינואר 2006, ובמועד הנ"ל הגיע ההון המונפק של הבנק ל-1,460,826,331 ש"ח ע.נ.

חלוקת דיבידנדים

מדיניות הדיבידנד לשנים 2006-2008  א. 

ביום 29 במרס 2006 החליט הדירקטוריון של הבנק לקבוע מדיניות דיבידנד כדלקמן:

בכוונת הדירקטוריון להמליץ לפני האסיפה הכללית על חלוקת דיבידנד שנתי, בגין השנים 2006 

ו-2007, בסכום המהווה לפחות 50% מהרווח הנקי השנתי של הבנק הניתן לחלוקה, אם לא יתרחש 

שינוי לרעה ברווחי הבנק ו/או במצבו העיסקי והכספי ו/או במצב המשק הכללי ו/או בסביבה החוקית 

או הפיסקלית.

כל חלוקת דיבידנד תהיה בהתאם לדרישות חוק החברות, התשנ"ט-1999, הקובע בין היתר, כי 

הבנק רשאי לבצע חלוקה מתוך רווחיו, ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן הבנק 

את היכולת לעמוד בחבויותיו הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. כמו כן, נדרש הבנק לעמוד 

במגבלות שקבע המפקח על הבנקים כגון: יחס הון מזערי שלא יפחת מ-9%, קיום דרישות סעיף 

23א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לפיו נקבעה מגבלה לגבי שיעור ההון אשר מותר 

לתאגיד בנקאי להשקיע בתאגידים ריאליים, וכן עמידה במגבלות שקבע המפקח על הבנקים בעניין 

מתן אשראי כשיעור מההון ובמגבלות שקבע לענין חלוקת דיבידנדים, כגון: לא יחולק דיבידנד מתוך 

קרנות הון או מתוך הפרשים בזכות הנובעים מתרגום דוחות כספיים של יחידות אוטונומיות בחו"ל; 

או כאשר אחת או יותר משלוש השנים הקלנדריות האחרונות הסתיימה בהפסד.

אין בהצהרה על מדיניות הדיבידנד הנ"ל כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו (לרבות בענין מועדי 

תשלום דיבידנד או בענין שיעור חלוקת דיבידנדים בעתיד).

בינואר 2008 החליט הדירקטוריון של הבנק להאריך את מדיניות הדיבידנד הנ"ל גם לשנת 2008.

הצהרות מסוימות המופיעות בפיסקאות לעיל מכילות "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה, 

ראה סעיף "תאור עיסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון" בעמוד 43 להלן. 

דיבידנד לשנת 2007 ב. 

האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום 17 בינואר 2008 אישרה את המלצת הדירקטוריון מיום 

11 בדצמבר 2007, על חלוקת דיבידנד במזומן בשיעור של כ-49.8% מהרווח הנקי לתקופה של 9 

החודשים הראשונים של 2007 (כ-1,414 מיליון ש"ח) ובשיעור של 100.0% על ההון הנפרע. 
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הדיבידנד שולם ביום 5 בפברואר 2008 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 20 בינואר 2008 

(התאריך הקובע). המניות נסחרו "אקס" דיבידנד ביום 21 בינואר 2008. הדיבידנד היה בשיעור של 

1.0 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ.

הדירקטוריון החליט בישיבתו מיום 30 במרס 2008 להמליץ לפני האסיפה הכללית השנתית הקרובה 

על חלוקת דיבידנד נוסף במזומן בגין שנת 2007 בשיעור של כ-52.2% מהרווח הנקי של הרביע 

הרביעי של 2007 (כ-270 מיליון ש"ח) כ-18 אג' למניה. הדיבידנד ישולם ביום 30 ביוני 2008, כפוף 

לאישור האסיפה הכללית, לבעלי מניות שיחזיקו במניות הבנק ביום 17 ביוני 2008 (התאריך הקובע). 

המניות ייסחרו "אקס" דיבידנד ביום 18 ביוני 2008. 

על בסיס ההון המונפק ליום 10 במרס 2008, הדיבידנד בשיעור של כ-18.5% מההון הנפרע. אם 

ימומשו כתבי אופציה נוספים עד היום הקובע, יוקטן שעור הדיבדנד ביחס להון הנפרע וסכום 

הדיבידנד למניה בהתאם. בסך הכל יסתכמו הדיבידנדים בגין שנת 2007 בסך 1,684 מיליון ש"ח 

שהם כ-50.2% מהרווח הנקי לשנת 2007, ובשיעור של 1.185 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח 

ע.נ. (כפוף לשינוי עקב מימוש כתבי אופציה כאמור לעיל).

דיבידנד לשנת 2006 ג. 

האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום 14 בפברואר 2007 אישרה את המלצת הדירקטוריון 

מיום 24 בדצמבר 2006, על חלוקת דיבידנד במזומן בשיעור של כ-101.6% מהרווח הנקי לתקופה 

של 9 החודשים הראשונים של 2006 (כ-2.5 מיליארד ש"ח) ובשיעור של 176.8% על ההון הנפרע. 

הדיבידנד מהווה 70.7% מהרווח הנקי לשנת 2006.

הדיבידנד שולם ביום 28 בפברואר 2007 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 15 בפברואר 

2007 (התאריך הקובע). המניות נסחרו "אקס" דיבידנד ביום 18 בפברואר 2007. הדיבידנד היה 

בשיעור של 1.768 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ.

להלן פרטים על דיבידנדים במזומן שהוכרזו ו/או שולמו בקבוצה*: ד. 
 

2005  2006  2007   

1,103  2,500  1,684 בנק לאומי לישראל בע"מ — במיליוני ש"ח   .1  

60  60  89.7 2.  בנק ערבי ישראלי בע"מ — במיליוני ש"ח    

54  -  - בנק לאומי למשכתנאות בע"מ — במיליוני ש"ח   .3  

חברות שונות בבעלות מלאה   .4  
15  18  25 של הקבוצה — במיליוני ש"ח     

20  -  - בנק לאומי ארה"ב — במיליוני דולר    .5  

-  5  5 לאומי רי — במיליוני דולר    .6  

4.7  37.6  5.7 בנק לאומי (בריטניה) — במיליוני ליש"ט    .7  

-  62.8  - בנק לאומי שוויץ — במיליוני פר"ש    .8  

מגדל אחזקות ביטוח   .9  
139  42.0  62.1 ופיננסים בע"מ — במיליוני ש"ח **     

55  54  45.3 החברה לישראל בע"מ — במיליוני ש"ח    .10 

*   חלקה של הקבוצה בדיבידנד על פי החלק המקנה זכות לקבלת רווחים כמפורט בבאור 6 לדוחות הכספיים 
מתייחס לשנת הדוח בגינה הוכרזו הדיבידנדים ולא בהכרח לשנת התשלום.

מחצית ההחזקה נמכרה ברביע הראשון של 2006.  **
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2003  2004 2005 (ג)   2006  2007      

סכומים מותאמים סכומים מדווחים         

הכנסות, הוצאות ורווח (במיליוני ש"ח):  

5,975  6,359  6,629  6,922  7,648 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים    

1,883  1,514  1,426  933  407 הפרשה לחובות מסופקים      

3,216  3,403  3,727  3,881  4,222 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות     

5,603  5,488  6,080  7,267  6,937 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות     

147  14  107  175  - עלויות הפרישה מרצון      מזה:   

-  -  -  452 עלויות הפרטה, (הנפקת מניות ואופציות לעובדים)  250    

1,705  2,760  2,850  2,603  4,526 רווח מפעולות רגילות לפני מסים      

1,159  1,904  2,059  1,454  2,984 רווח נקי מפעולות רגילות      

(14)  (8)  77  2,080  373 רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים     

1,145  1,864  2,136  3,534  3,357 רווח נקי       

0.82  1.35  1.46  1.03  2.11 רווח נקי מפעולות רגילות למניה      

0.81  1.32  1.51  2.50  2.37 רווח נקי למניה      

400  1,004  1,103  2,500 1,684 (ד)  דיבידנדים ששולמו (בגין שנת הדוח)     

נכסים והתחייבויות לסוף התקופה (במיליוני ש"ח):  

249,343  260,531  276,119  289,341  302,151 סך כל הנכסים (סך כל המאזן)       

172,175  174,367  180,881  183,800  198,557 אשראי לציבור       

40,262  43,543  47,825  46,375  47,169 ניירות ערך      

203,586  209,652  221,828  231,823  238,045 פיקדונות הציבור      

14,213  14,986  16,000  17,491  19,549 הון עצמי      

יחסים פיננסיים עיקריים במונחים שנתיים (ב-%):  

69.1  66.9  65.5  63.5  65.7 אשראי לציבור לסך המאזן       

16.1  16.7  17.3  16.0  15.6 ניירות ערך לסך המאזן       

81.6  80.5  80.3  80.1  78.8 פיקדונות הציבור לסך המאזן       

10.79  11.25  11.55  11.56  11.52 ההון הכולל לרכיבי סיכון (א)      

7.29  7.53  7.46  7.53  7.55 הון ראשוני לנכסי סיכון      

5.7  5.8  5.8  6.0  6.5 הון עצמי (לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים) לסך מאזן    

8.4  12.6  13.5  20.1  17.4 רווח נקי להון עצמי ממוצע (לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים)    

רווח נקי מפעולות רגילות להון עצמי ממוצע (לא כולל זכויות   
8.5  12.9  13.0  8.3  15.4 בעלי מניות חיצוניים)      

48.3  45.1  41.9  50.7  38.0 שיעור הפרשה למס מהרווח      

1.09  0.87  0.79  0.51  0.20 הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור     

0.77  0.61  0.54  0.34  0.13 הפרשה לחובות מסופקים מתוך כלל סיכון האשראי לציבור   

2.40  2.44  2.40  2.39  2.53 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לסך המאזן    

3.69  3.75  3.75  3.73  3.93 סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים (ב)(ה)     

2.00  1.98  1.62  1.55  1.55 סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים בניהול הקבוצה (ב)    

2.25  2.11  2.20  2.51  2.30 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כל הנכסים     

1.22  1.11  0.95  1.05  0.91 סך כל ההוצאות לסך כל הנכסים בנהול הקבוצה     

0.48  0.75  0.82  1.29  1.13 רווח נקי לסך כל הנכסים הממוצעים      

0.48  0.77  0.79  0.53  1.01 רווח נקי מפעולות רגילות לסך כל הנכסים הממוצעים     

1.61  1.76  1.60  1.82  1.71 מירווח פיננסי כולל הכנסות והוצאות ממכשירים פיננסיים נגזרים   

59.4  56.1  57.7  65.6  58.4 ההוצאות התפעוליות (ללא פרישה מרצון) מסך כל ההכנסות (ב)   

ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות   
58.9  62.2  62.4  54.7  60.9 (ללא פרישה מרצון)      

35.0  34.9  36.0  35.9  35.6 ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות (ב)    
 

הון עצמי — בתוספת זכויות בעלי מניות חיצוניים, בניכוי השקעות בהון של חברות כלולות והתאמות שונות. (א) 
סך כל ההכנסות — רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בתוספת הכנסות תפעוליות ואחרות. (ב) 

(ג)  סווג מחדש.
מזה 270 מיליון ש"ח טרם שולם. (ד) 

נתונים עיקריים בקבוצת בל"ל
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ג. מידע אחר

התפתחויות עיקריות במשק*

כללי

בשנת 2007 צמח המשק הישראלי בשיעור ריאלי של כ-5.3%, בהמשך לקצב צמיחה דומה שהיה 

בשנים 2006-2004. התרחבות הפעילות הכלכלית, אשר הקיפה את רוב ענפי המשק, באה לידי 

ביטוי בגידול מהיר בתעסוקה ובירידה בשיעור האבטלה לכ-6.7% ברביע האחרון של 2007. 

הצמיחה בשנה שחלפה, הושפעה לחיוב מגידול ניכר בביקושים המקומיים ובפרט בצריכה הפרטית 

וההשקעות. כך, נרשם גידול של כ-4.8% בצריכה הפרטית לנפש ושל כ-14.2% בהשקעות בנכסים 

קבועים. עם זאת, תרומה משמעותית הייתה גם השנה ליצוא של סחורות ושירותים אשר התרחב 

בשיעור של כ-8.4% ולווה בהתרחבות של כ-12.3% ביבוא. הצמיחה המהירה הביאה לגידול חד 

בהכנסות המדינה ממיסים ולגירעון מזערי של כ-0.02% תוצר בתקציב המדינה. שער החליפין של 

השקל, בעיקר מול הדולר, היה תנודתי מאד, ובמהלך השנה שחלפה הוא יוסף בכ-9.0%, בעיקר על 

רקע היחלשותו של הדולר מול המטבעות העיקריים בעולם. בראשית 2008, הוסיף השקל והתחזק 

מול הדולר, בשיעור חד של כ-12.1% עד 18 במרס 2008 ועמד על שער של 3.38 ש"ח. למרות 

התחזקות השקל, האינפלציה במשק חרגה השנה כלפי מעלה מיעד יציבות המחירים (1% עד 3%) 

שקבעה הממשלה והסתכמה ב-3.4%. כתוצאה, בנק ישראל החל בהעלאת הריבית ברביע השלישי 

של 2007 ובחודש ינואר 2008 היא הועלתה ל-4.25%. הריבית לחודש מרס הורדה ב-0.5 נקודת 

האחוז ל-3.75% כתוצאה מהשפעות שליליות אפשריות של ההאטה בכלכלה העולמית על המשק 

הישראלי. בשוק המניות נרשמו בשנת 2007 עליות שערים חדות, ברובן במחצית הראשונה של 

השנה. במחצית השנייה של השנה, בעקבות המשבר בשווקים הפיננסיים בעולם, אשר מקורו 

במשבר בשוק המשכנתאות (סאב-פריים) בארה"ב, נרשמו ירידות שערים חדות בשוקי המניות 

בעולם אשר השפיעו גם על הבורסה בתל אביב. בראשית 2008, הוחרף המשבר בארה"ב ונגיד 

הבנק האמריקאי הגיב בהורדה חדה של הריבית במהלך חודש ינואר, בשיעור מצטבר של 1.25 

נקודת האחוז, עד ל-3.0%. בחודש מרס 2008 הורדה הריבית ב-0.75 נקודות האחוז ל-2.25%.

מדד תל-אביב 100, ירד מאז ראשית 2008 ועד 18 במרס 2008, בכ-22.1%, בדומה לירידות חדות 

שנרשמו בשאר הבורסות בעולם. 

התוצר העיסקי וענפי המשק 

תוצר הסקטור העיסקי עלה בשנת 2007 בשיעור ריאלי של כ-6.1%, שיעור הנמוך במעט מקצב 

התרחבותו בשנים 2006-2005, כ-6.5% בכל שנה. ענפי המשק אשר בלטו בהתרחבותם ותרומתם 

לגידול הסקטור העיסקי היו הפיננסיים ושירותים עיסקיים 6.3% ומסחר, שירותי אוכל והארחה 7.2%. 

לפי סקר החברות של בנק ישראל, ברביע האחרון של השנה נמשכה הפעילות הכלכלית המואצת, 

אם כי תוך התמתנות קלה ביחס לגידול ברביע השלישי של השנה. גם הציפיות לרביע הראשון 

של 2008 הן להמשך הגידול בפעילות תוך התמתנות מסוימת בהשוואה לרביע הרביעי של 2007. 

ממצאי הסקר המדווחים על ידי בנק ישראל מלמדים כי העלייה בפעילות הקיפה את כל הענפים. 

נתונים אלה, יחד עם רמתן הגבוהה של הציפיות לאינפלציה מלמדים, על פי הערכת בנק ישראל, על 

התקרבות המשק למיצוי כושר הייצור שלו. 

ענף התיירות, אשר נפגע בשנת 2006, בעקבות מלחמת לבנון השנייה, התאושש בשנת 2007. כך, 

היקף הלינות במלונות הסתכם בכ-20.5 מיליון לינות, גידול של כ-6% בהשוואה לרמתן בשנת 2006. 

זוהי רמת שיא אשר נבעה מעלייה של כ-23% בלינות התיירים מחו"ל לעומת צמצום של כ-3% 

בלינות הישראלים. גם תפוסת החדרים במלונות עלתה, מ-58% בשנת 2006 לכ-62% בשנת 2007. 

*  מקורות הנתונים: פרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל, משרד האוצר, הבורסה 
לניירות ערך.

התפתחות התוצר המקומי
הגולמי ותוצר הסקטור העיסקי

שיעורי שינוי ריאליים
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תקציב המדינה ומימונו

בשנת 2007, הסתכם הגירעון בתקציב המדינה בסכום מזערי של כ-0.1 מיליארד ש"ח. זהו שיעור 

הגירעון הנמוך ביותר בעשור האחרון, כאשר מאז שנת 2003, במקביל להתאוששות במצב המשק, 

ישנה מגמה מובהקת של ירידה בגירעון. ההסבר העיקרי לגירעון המזערי בהשוואה לתכנון המקורי 

של 2.9% תוצר, היה ההכנסות ממסים שהיו גבוהות מהתכנון בהיקף של יותר מ-11 מיליארד ש"ח. 

כ-2 מיליארד ש"ח מתוך גידול זה, מקורו בהכנסות חד-פעמיות בגין עיסקאות חריגות והשלמת 

רפורמות במשק ואילו שאר הגידול מקורו בצמיחה המהירה. על פי נתוני משרד האוצר, הגידול 

הריאלי בהכנסות ממיסים עקיפים היה 10.7%, גבוה מזה של המיסים הישירים אשר הסתכם 

בכ-6.9%. הגידול בהכנסות ממיסים, על רקע הצמיחה המהירה במשק, לווה בתת-ביצוע בצד 

ההוצאות, כאשר שיעור הביצוע הכולל של ההוצאות (נטו) היה כ-98.2%. מצב זה, בו חלק ממשרדי 

הממשלה אינו מנצל את התקציב המאושר, גרם אף הוא לסטייה המשמעותית של הגירעון בפועל 

מזה אשר היה מתוכנן. 

סחר חוץ, תנועות הון ושער החליפין

בשנת 2007 הסתכם הגירעון המסחרי של ישראל בכ-10.2 מיליארד דולר, גידול (במונחים דולריים, 

נומינליים) של כ-34% בהשוואה לגירעון בשנת 2006. זאת, בשל עלייה מהירה יותר ביבוא הסחורות 

(כ-19%) לעומת יצוא הסחורות (כ-16%). בחינת רכיבי היבוא השונים מצביעה על עלייה ניכרת 

ביבוא מוצרי צריכה, המשקפת את הגידול הניכר השנה בצריכה הפרטית כאשר הגידול ביבוא 

מוצרי השקעה הסתכם בכ-22% והוא מצביע על אופטימיות בקרב החברות והעסקים במשק 

באשר לצמיחה העתידית. ניתוח רכיב היצוא, מבליט את ההתרחבות ביצוא התעשייתי של כ-17% 

כאשר בולט גידול של כ-24% ביצוא כימיקלים וזיקוק נפט (בין השאר, בהשפעת עליית מחירים 

דולרית בעולם). 

ההשקעות הישירות במט"ח של תושבי חוץ בישראל הסתכמו בשנת 2007 בכ-10.3מיליארד דולר 

לעומת השקעות ישירות של ישראלים בחו"ל שהסתכמו בכ-7.1 מיליארד דולר. נתונים אלה מצביעים 

על תנועות הון נכנסות (נטו) בעלות אופי ארוך טווח אשר תמכו בשערו של השקל מול הדולר. 

לעומת זאת, תנועות ההון הפיננסיות הצביעו דווקא על יציאה של הון (נטו) מישראל בהיקף של 

כ-6.2 מיליארד דולר. 

השקל התחזק בשנה שחלפה בשיעור של כ-9% בהשוואה לדולר, תוך עלייה משמעותית במידת 

התנודתיות, בהשוואה לשנים קודמות. היחלשותו של הדולר בעולם (למשל, מול האירו נחלש הדולר 

בכ-10%) הייתה גורם עיקרי בהסבר להתחזקותו של השקל כאשר תנאי הרקע החיוביים של המשק 

הישראלי, בהם העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים וקצב הצמיחה המהיר, פעלו אף הם 

להתחזקותו. בראשית 2008 המשיך השקל להתחזק מול רוב המטבעות. כך, מול הדולר התחזק 

השקל מאז ראשית השנה בכ-12.1% והוא עמד ב-18 במרס 2008 על 3.38 ש"ח. 

לאור התנהגותו החריגה של שער החליפין של השקל במיוחד בימים הראשונים של חודש מרס 

2008, רכש בנק ישראל בתאריכים 13 ו-14 במרס 2008 מטבע חוץ במהלך המסחר וכתוצאה עלה 

שערו של הדולר בכ-3%-2%.

ב-20 במרס 2008, הודיע בנק ישראל כי מה-24 במרס 2008 יפעיל תכנית להגדלת רמת יתרות 

המט"ח בכ-10 מיליארד דולר על פני כשנתיים, על ידי רכישת מט"ח של כ-25 מיליון דולר ביום, 

במהלך המסחר.

אינפלציה ומדיניות מוניטרית

מדד המחירים לצרכן עלה בשנת 2007 ב-3.4%, שיעור החורג מהגבול העליון של יעד יציבות 

המחירים של 1% עד 3%. האינפלציה בשנה שחלפה הושפעה ממספר גורמים: מחירי המזון 

(ללא ירקות ופירות), אשר עלו בכ-6.3%, בעיקר בהשפעת עליית מחירי חומרי הגלם בעולם אשר 

הביאה לעליית המחירים המקומיים. עלייה זו התאפשרה גם על רקע השיפור במצבם של משקי 

הבית. הגורם השני אשר תרם לעלייה במדד המחירים לצרכן היה מחירי הדירות בבעלות דיירים, 

הגירעון בתקציב והחוב הציבורי
אחוזי תוצר
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להם משקל גבוה בסעיף הדיור ועלו בכ-3.6%. זאת, למרות התחזקותו של השקל בשיעור של כ-

9% מול הדולר בשנת 2007, אשר פעלה בעבר למיתון עליית המחירים. משמעות הדבר היא כי 

נרשמה עלייה דולרית משמעותית (וגם שקלית) במחירי הדירות בבעלות הדיירים, מצב המאפיין 

עודפי ביקוש בשוק הדיור. זאת, בהשפעת השיפור במצבם של משקי הבית ובעיקר עקב היקף קטן 

מהרצוי בהתחלות הבנייה, אשר הביא, במספר אזורים בארץ, לירידה משמעותית בהיצע הדירות. 

הגורם השלישי אשר פעל לעלייה החדה יחסית במדד המחירים לצרכן השנה הוא התייקרות מחירי 

האנרגיה בעולם. 

במהלך שנת 2007 הוריד בנק ישראל את הריבית מ-5.0% בחודש דצמבר 2006, ל-3.5% בחודש 

יוני 2007. זאת, על רקע האינפלציה, שהייתה באותה עת נמוכה מהגבול התחתון של יעד יציבות 

המחירים של הממשלה, והרצון להחזירה לתחום היעד. ברביע השלישי של 2007, חל שינוי במגמה 

והריבית הועלתה ב-0.5 נקודת האחוז ל-4.0%, רמה אשר נשמרה גם ברביע האחרון של השנה. 

שינוי מגמה זה נבע, בין השאר, מנתוני האינפלציה בפועל ומעדכון תחזיות האינפלציה כלפי מעלה, 

בהשפעת הפיחות שנרשם בשער החליפין של השקל מול הדולר בעיקר ברביע השני של השנה. 

זאת, כאשר ברקע המשך הצמיחה המהירה במשק וסגירת פער התוצר. מגמה זו נמשכה בראשית 

2008, כאשר הריבית לחודש ינואר הועלתה ל-4.25% ונשארה ברמה זו גם בחודש פברואר. הריבית 

לחודש מרס הורדה ב-0.5 נקודת האחוז ל-3.75% בעיקר בשל השפעות שליליות אפשריות של 

האטה בכלכלה העולמית על המשק הישראלי.

שוק ההון

מדד המניות וניירות ערך הניתנים להמרה עלה בשנת 2007 בכ-22.9%, לאחר עלייה מתונה 

יותר של כ-5.8% בשנת 2006. רוב העלייה במדד נרשמה במחצית הראשונה של השנה, על רקע 

המשך הצמיחה המהירה במשק והעלייה ברווחיות החברות, בעוד שבמחצית השנייה של 2007 

שמרו מחירי המניות וההמירים על יציבות לצד רמת תנודתיות גבוהה. ההסבר לשינוי במגמה הוא 

המשבר בשוק המשכנתאות (סאב פריים) בארה"ב, אשר הביא לירידות שערים חדות בשוקי המניות 

בעולם ולתנודתיות גבוהה של המדדים. אלה השפיעו גם על שוק המניות המקומי. מחזור המסחר 

של המניות וניירות הערך ברי המרה בבורסה בתל אביב ומחוצה לה התרחב מאוד בשנת 2007 

והסתכם בכ-2.1 מיליארד ש"ח, בממוצע יומי, לעומת כ-1.45 מיליארד ש"ח בממוצע יומי בשנת 

2006, עלייה בשיעור של כ-43%. הפעילות הערה בשוק המניות המקומי באה לידי ביטוי גם בגיוסי 

הון באמצעות הנפקות שבוצעו על ידי 56 חברות חדשות, בהיקף של יותר מ-10 מיליארד ש"ח.

למרות העלייה בפעילות בשוק ההון, בהכנסות מפעילות הלקוחות בניירות ערך חלה ירידה בעיקר 

בגלל הירידה בדמי ניהול קרנות נאמנות מכ-1,124 מיליון ש"ח בשנת 2006 לכ-1,031 מיליון ש"ח 

בשנת 2007, ירידה של %(8.3) וזאת כתוצאה ממכירת חברות שוק ההון על ידי הבנקים בעקבות 

רפורמת בכר.

שוק אגרות החוב התאפיין בשנת 2007 בפעילות ערה ומחזור המסחר היומי הממוצע הסתכם בכ-

3.3 מיליארד ש"ח, גידול חד של כ-92%, בהשוואה למחזור המסחר בתקופה המקבילה אשתקד. 

מדד אגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד עלה באותה תקופה בשיעור של כ-6.7% בעוד 

שמדד אגרות החוב הלא-צמודות בריבית קבועה עלה רק ב-2.4%. זוהי תוצאה של העלייה בסביבת 

האינפלציה, אשר הגדילה את האטרקטיביות של השקעה בנכסים צמודי מדד. נוסף לכך, צמצום 

ההנפקות של אג"ח ממשלתיות בשל הקטנת הגירעון הממשלתי, פעל אף הוא לעליית מחירי 

האג"ח צמודות המדד. 

הנכסים הכספיים שבידי הציבור

בשנת 2007 גדל תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור בכ-13.2% והסתכם בכ-2,106 מיליארד 

ש"ח. המקור העיקרי לגידול של כ-246 מיליארד ש"ח בשווי התיק היה רכיב המניות בארץ. העליות 

החדות במחירי מניות אלה הביאו לכך שתרומתן לגידול התיק הייתה כ-43% מהעלייה בשוויו הכולל. 

יתר על כן, משקל המניות (בארץ ובחו"ל) בתיק הגיע לכ-27.9% בהשוואה ל-25.5% בסוף 2006. 

זאת, לעומת שאר רכיבי התיק (הלא-צמוד, צמוד המדד וצמוד המט"ח) אשר משקלם ירד למרות 
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שגם שווים עלה. בפרט, שוויים של הנכסים צמודי המדד עלה בכ-12.8% והם תרמו כ-29% מגידול 

התיק, בעיקר בשל הנפקות בהיקף ניכר של אג"ח צמודות מדד.

הנכסים הכספיים של הציבור המנוהלים בקבוצה (פיקדונות הציבור, אג"ח ושטרי הון, תיקי ניירות 

ערך לרבות קרנות נאמנות וכן קופות גמל וקרנות השתלמות) הסתכמו בסוף דצמבר 2007 בכ-719 

מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-653 מיליארד ש"ח בסוף דצמבר 2006, גידול של 10.1%.

האשראי הבנקאי

האשראי הבנקאי במשק (כולל בנקים למשכנתאות, נתונים על בסיס ממוצעים חודשיים), גדל בשנת 

2007 בשיעור נומינלי של כ-5.7% (עלייה של כ-36 מיליארד ש"ח ביתרת האשראי), כאשר ברביע 

הרביעי של השנה עלתה יתרת האשראי בשיעור מתון של פחות מאחוז, בין השאר, בהשפעת ייסוף 

שער החליפין של השקל לעומת הדולר. במהלך 2007 כולה השפעת ייסוף השקל לעומת הדולר 

נאמדת בגריעה של כ-1.5 נקודת האחוז מקצב גידול האשראי. במונחים ריאליים התרחב האשראי 

בשנה שחלפה בכ-2.2%. שנת 2007 התאפיינה, בדומה למגמה בשנים האחרונות, בגידול משקלו 

של האשראי מהסקטור הפיננסי הלא-בנקאי (דהיינו, ההלוואות הניתנות בעיקר על ידי המשקיעים 

המוסדיים) על חשבון האשראי הבנקאי. כך, משקל האשראי הניתן לסקטור העסקי על ידי המערכת 

הבנקאית הסתכם בכ-51% בסוף 2007 לעומת כ-55% בסוף 2006 וכ-74% בסוף שנת 2002. 

ההנפקות של אגרות חוב על ידי חברות במשק, המהוות תחליף לאשראי הבנקאי, הסתכמו בשנת 

2007, על פי אומדן המבוסס על נתוני הבורסה לני"ע, בכ-71-67 מיליארד ש"ח. כאשר מוסיפים לכך 

את הגידול באשראי הבנקאי, אשר צויין בראשית הדברים, מדובר באומדן שנתי לגידול של יותר 

ממאה מיליארד ש"ח ביתרת האשראי (בנקאי+חוץ בנקאי). מדובר בקצב עלייה דו-ספרתי, הגבוה 

באופן משמעותי מקצב צמיחת המשק. זאת, בעיקר בשל התרחבותו המהירה של האשראי החוץ 

בנקאי. 

האשראי לציבור בבנק הסתכם בסוף דצמבר 2007 בכ-133.7 מיליארד ש"ח, עלייה של 6.6% ביחס 

לסוף 2006.

התפתחויות כלכליות בעולם

בשנת 2007 חלה התמתנות בקצב הצמיחה העולמי ל-5% בהשוואה ל-5.3% בשנת 2006. במקביל, 

נראה שגם בנפח הסחר העולמי חלה במהלך 2007 התמתנות בקצב ההתרחבות, כאשר עיקר 

ההאטה חלה בקרב המדינות המפותחות.

כבר במהלך 2006 המשק האמריקאי נכנס למגמה של התמתנות בקצב הצמיחה אשר החריפה 

במחצית השנייה של 2007 ובראשית 2008 ניכרים סימנים למיתון בפעילות הכלכלית. זאת על רקע 

זעזועים בשוק המשכנתאות בארה"ב ובעיקר בפלח החלש יותר, הוא מגזר הסאב-פריים. הלוואות 

אלה אשר על בסיסן נבנו מכשירים פיננסיים מורכבים, הביאו בנקים גדולים בארה"ב ובמדינות 

נוספות בעולם לשערך מחדש את שווי המכשירים הללו וכתוצאה נרשמו הפסדים בהיקפים ניכרים. 

המשבר בשוק הנדל"ן למגורים ושוק המשכנתאות, אשר השפיע לשלילה גם על המערכת הבנקאית 

והפיננסית, הביא ברביע הראשון של 2008 למשבר פיננסי בשוקי ההון והכספים. כך, ביצעו הקבוצות 

הבנקאיות הגדולות בארה"ב מחיקות בהיקפים ניכרים, בנק ההשקעות Bear Stearns נמכר 

באמצע חודש מרס 2008 ל-J.P.Morgan במחיר המשקף רק 1% בלבד משוויו שבועיים קודם 

למכירה. הבנק המרכזי של ארה"ב פעל באמצעים שונים כדי לפתור את בעיית הנזילות שנוצרה 

במערכת הבנקאית על רקע המשבר הפיננסי. עיקר ההשפעה השלילית על הכלכלה האמריקאית 

צפויה להיות דרך הרעת מצב משקי הבית והאטה בקצב התרחבות הצריכה הפרטית, המהווה את 

מנוע הצמיחה המוביל במשק האמריקאי. עיקר ההשפעה של משבר זה על ישראל נוגעת להאטה 

בפעילות הכלכלית הצפויה בעולם ובעיקר בארה"ב וכן להשלכות של המשבר הפיננסי בעולם אשר 

הביא לירידות שערים חדות גם בשוק ההון הישראלי.

התפלגות האשראי 
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לצד הקשיים הרבים, המשבר בתחום הדיור והמשכנתאות בארה"ב מלווה בצמצום מסוים 

בגירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. באשר למדיניות המוניטארית, הריבית אשר החלה 

לרדת בחודש ספטמבר 2007, הורדה בשיעור חד של 125 נקודות בסיס, במצטבר, בשלהי חודש 

ינואר 2008, ל-3.0% ובחודש מרס 2008 הורדה ב-75 נקודות בסיס נוספות ל-2.25%. 

לאחר חמש שנים של האטה כלכלית, אירופה חוותה בשנים 2006-2007 התאוששות בפעילות 

הכלכלית. בהתאם לכך, הצמיחה הכלכלית באירופה עמדה בשנים אלו על כ-3.0%-2.5% אחוזים 

לשנה. מידת היכולת של כלכלת אירופה להתנתק מן ההשפעות השליליות של ההאטה הכלכלית 

הצפויה בארה"ב תהיה תלויה במידה שבה הביקושים המקומיים באירופה יתגברו, בעיקר מצד 

הצרכנים הפרטיים וזאת כתלות במידת ההמשכיות של התחזקות שוק העבודה שם. גורם נוסף 

אשר עשוי לאפשר צמצום מסוים של מידת החשיפה של מחזור העסקים באירופה לזה של ארה"ב 

נוגע למשקל היצוא האירופאי לארה"ב ההולך ופוחת והיקף היצוא לשווקים המתעוררים, שם קצב 

הצמיחה מהיר יחסית, ההולך וגדל. 

בדרום מזרח אסיה, הפעילות הכלכלית תלויה בתחום היצוא. עם זאת, לאור השיפור ברמת 

החיים, ישנה עלייה מתמשכת בביקושים המקומיים מצד משקי הבית ולצרכי השקעות ריאליות. 

התפתחות זו תוכל לקזז, ולו באופן חלקי, את ההשפעה של התמתנות הביקוש מן המערב. המסחר 

התוך-יבשתי בדרום מזרח אסיה מהווה גם הוא מנוף משמעותי לצמיחה, כאשר כלכלת סין מהווה 

את מנוע הצמיחה ארוך הטווח המשמעותי ביותר. קצב הצמיחה בסין היה כ-11% לשנה במהלך 

 .2007-2005

דירוג האשראי של מדינת ישראל ובנק לאומי

חברת דירוג האשראי S&P הודיעה ב-27 בנובמבר 2007, כי היא מעלה את דירוג האשראי של 

ישראל במט"ח לטווח ארוך מ-(-A) ל-(A) ומותירה את תחזית הדירוג על "חיובית". העלאת 

הדירוג באה על רקע עמידות כלכלית ופיסקלית משופרת לזעזועים גיאו-פוליטיים, לאחר תקופה של 

ארבע שנים של שיפור מעבר למצופה בתחום התקציבי, צבירה של נכסי חוץ וצמיחה כלכלית חזקה. 

השמירה על תחזית דירוג חיובית, משקפת את הציפייה שירידת החוב הממשלתי תיוותר גורם 

מפתח של המדיניות.

ב-13 במרס 2008, הודיעה חברת דירוג האשראי Moody’s כי היא בוחנת את אפשרות העלאת 

הדירוג של ישראל. הדירוג של ישראל כיום הוא A2 עם תחזית דירוג "חיובית".

ב-11 בפברואר 2008, הודיעה חברת דירוג האשראי Fitch כי היא מעלה את דירוג האשראי של 

מדינת ישראל מ-(-A) ל-(A) כאשר תחזית הדירוג היא "יציבה". העלאת הדירוג הוסברה בירידה 

המהירה ביחס חוב ציבורי/תוצר אשר הגיע בשנה שחלפה לרמה של מעט יותר מ-80%, הרמה 

הנמוכה מאז ומעולם. ב-14 בפברואר 2008 הודיעה החברה כי היא מעלה את דירוג האשראי של 

הבנק מ-(-A) ל-(A) עם תחזית דירוג "יציבה". זאת, בעקבות העלאת דירוג האשראי של המדינה 

והערכת החברה כי התחזקה היכולת של המדינה להעמיד תמיכה לבנק במקרה הצורך.

חברת דירוג האשראי "מידרוג", שותפה אסטרטגית של חברת "מודיס" הודיעה ב-21 ביוני, 2007, 

כי קבעה דירוג של Aaa לפיקדונות, אגרות חוב וכתבי התחייבות של הבנק, כולל מסגרת להנפקות 

נוספות בסך של 4 מיליארד ש"ח, אשר ניתנה ללאומי חברה למימון, חברת בת בבעלות מלאה של 

הבנק. 

חברת דירוג האשראי "מעלות", שותפה אסטרטגית של חברת S&P, קבעה בתאריך 20 ביוני, 

2007, דירוג AAA לכתבי התחייבות נדחים ו/או אגרות חוב שיונפקו על ידי לאומי חברה למימון 

בהיקף של 5 מיליארד ש"ח וזאת עד לתאריך 30 ביוני 2008. 

ב-4 במרס 2008, הודיעה חברת S&P מעלות על דירוג של (+A1) לניירות ערך מסחריים שיונפקו 

על ידי הבנק בהיקף של עד מיליארד ש"ח.
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להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהם:

 

31 בדצמבר     

2003  2004  2005  2006  2007  

(בש"ח)  

שער החליפין של:

4.379  4.308  4.603  4.225  3.846 הדולר של ארה"ב 

5.533  5.877  5.446  5.564  5.659 ארו 

7.849  8.307  7.941  8.288  7.710 הלירה שטרלינג 

3.552  3.806  3.498  3.465  3.420 הפרנק השויצרי 

(נקודות)     מדד המחירים לצרכן: 

99.6  100.5  103.2  102.9  105.8 לחודש נובמבר — מדד ידוע 

 

שיעור השינוי בשנת    

2003  2004  2005  2006  2007  

(%)  

שער החליפין של:     

(7.6)  (1.6)  6.8  (8.2)  (9.0) הדולר של ארה"ב 

11.3  6.2  (7.3)  2.2  1.7 ארו 

2.8  5.8  (4.4)  4.4  (7.0) הלירה שטרלינג 

3.9  7.2  (8.1)  (0.9)  (1.3) הפרנק השויצרי 

מדד המחירים לצרכן:     

(2.0)  0.9  2.7  (0.3)  2.8 לחודש נובמבר — מדד ידוע 

להלן שערי החליפין בסמוך ליום פרסום הדוחות הכספיים ליום 24 במרס 2008:

 

בש"ח  

3.523 הדולר של ארה"ב 

5.437 ארו 

6.988 הלירה שטרלינג 

3.468 הפרנק השויצרי 

התפתחות מדד המחירים לצרכן
המדד הידוע

שיעורי שינוי רבעוניים
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סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות

חלק מהמידע בפרק זה הינו "מידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה סעיף "תיאור עיסקי 

התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון" בפרק זה.

חקיקה והצעות חקיקה לעניין שוק ההון

ב-9 בנובמבר 2004 פורסמו המלצות צוות, אשר מונה על ידי שר האוצר לצורך בחינה והמלצה על 

הפעולות הדרושות בכדי להגביר את התחרות בשוק ההון בישראל. המלצות הצוות אושרו על ידי 

הממשלה.

בעקבות המלצות הצוות, פורסמו ב-10 באוגוסט 2005 שלושה חוקים, המיישמים רפורמה מהותית 

בשוק ההון, והם:

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), 

התשס"ה-2005;

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 ("חוק 

הייעוץ הפנסיוני");

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ("חוק קופות הגמל").

החקיקה הנ"ל ("חקיקת הרפורמה בשוק ההון") חייבה את הבנק להיפרד מהחזקותיו בחברות 

לניהול קרנות נאמנות ולניהול קופות גמל, והיא מאפשרת לו לעסוק במתן ייעוץ במוצרים פנסיוניים, 

בכפוף לקבלת רשיון מהממונה על שוק ההון, ולהמשיך לעסוק בייעוץ השקעות במוצרים פיננסיים.

בקשר עם העיסוקים האמורים, הבנק זכאי לעמלות הפצה מגופים מוסדיים המנהלים קרנות נאמנות 

וקרנות השתלמות, ולאחר קבלת רשיון של יועץ פנסיוני, גם מגופים מוסדיים המנהלים קופות גמל 

מסוגים נוספים. 

כמו כן, הבנק רשאי לתת לגופים מוסדיים שירותי תפעול ולקבל מהם עמלות תפעול.

הסדרת העיסוק בייעוץ פנסיוני על פי החקיקה הנ"ל ועל פי המתווה שסוכם בין הממונה על 

שוק ההון, ביטוח וחסכון לבין יו"ר ועדת הכספים של הכנסת 

על פי חוק הייעוץ הפנסיוני, רשיון יועץ פנסיוני שניתן לתאגיד בנקאי מוגבל באופן שבתקופה 

שנקבעה בחוק ("תקופת ההגבלה"), ושהינה ארוכה יותר לגבי קבוצות לאומי ופועלים מאשר 

לגבי הבנקים האחרים, הבנקים רשאים לייעץ רק בחלק מהמוצרים הפנסיוניים, דהיינו קופות 

גמל לתגמולים, לקיצבה ולפיצויים שאינן קופות ביטוח, ולא לגבי קופות ביטוח ומוצרי ביטוח חיים 

הכלולים או הנילווים לקופות גמל. 

תקופת ההגבלה לגבי קבוצות לאומי ופועלים כפי שנקבעה בחוק הייעוץ הפנסיוני כשחוקק בשנת 

2005 היתה חמש שנים רצופות מהמועד בו כל אחד מהבנקים יעמוד בתנאים המזכים בקבלת רשיון 

יועץ פנסיוני, ולגבי הבנקים האחרים, היתה אמורה להימשך עד למועד בו התקיימו לראשונה בבנק 

כאמור התנאים לקבלת רשיון יועץ פנסיוני, אך לא לפני 31 בדצמבר 2009.

בתקופת ההגבלה על הבנק להודיע ללקוח כי הייעוץ הפנסיוני הניתן על ידו מוגבל בסוגי המוצרים, 

אולם על אף זאת קובע החוק כי בעת בחירת סוג המוצר המתאים ביותר ללקוח, יבחן בעל הרשיון 

את כלל סוגי המוצרים הפנסיוניים, הן המותרים והן האסורים, אך בחירת המוצר המתאים ביותר 

ללקוח תהיה מתוך המוצרים המותרים, בתנאי שאכן המוצר המתאים ביותר ללקוח הוא בין 

המוצרים המותרים. 

בינואר 2008 תוקן חוק הייעוץ הפנסיוני, וקוצרה תקופת ההגבלה, לאחר שסוכם בין יו"ר ועדת 

הכספים של הכנסת לבין הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, מתווה המאפשר את כניסת הבנקים 

הגדולים (לאומי ופועלים) לעיסוק בייעוץ פנסיוני. 

על פי המתווה האמור:

עם קבלת הרשיון לעיסוק בייעוץ פנסיוני, יורשה כל אחד מהבנקים הגדולים להעניק ייעוץ פנסיוני 

ללקוחות עצמאיים (לרבות קטינים ולקוחות מעל גיל 55 שאינם שכירים) בכל אזורי הארץ וכן 

לשכירים המתגוררים בישובי פריפריה, המפורטים בתוספת לחוק המתוקן;
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החל מ-1 בינואר 2009 יוכלו הבנקים הגדולים לייעץ גם בקופות ביטוח ובמוצרי ביטוח חיים הכלולים 

או הנילווים לקופות גמל, ללקוחות המתגוררים בישובי פריפריה; 

החל מ-1 באפריל 2009 יוכלו הבנקים הגדולים לייעץ גם ללקוחות עצמאיים בכל אזורי הארץ 

בקופות ביטוח ומוצרי ביטוח חיים הכלולים או הנילווים לקופות גמל;

והחל מ-1 באוגוסט 2010, יורשו הבנקים הגדולים להעניק ייעוץ פנסיוני בכל המוצרים הפנסיוניים, 

לכל לקוח בישראל (הבנקים האחרים יוכלו לספק שירות זה החל מ-1 בינואר 2009). 

הסדרת עמלות ההפצה

עמלות ההפצה בגין הפצת קרנות נאמנות וקופות גמל הוסדרו בתקנות. ביחס לקרנות נאמנות, 

קובעות התקנות ארבעה מידרגים של שיעורים מירביים של עמלות הפצה, שתחושבנה בשל יחידות 

בקרנות נאמנות שתוחזקנה באמצעות המפיץ, על פי סוג קרן הנאמנות, והם: 0.125% לגבי קרנות 

כספיות, 0.25% לגבי קרנות המשקיעות בעיקר בהשקעות קצרות טווח בעלות סיכון נמוך, 0.8% לגבי 

קרנות המשקיעות בעיקר במניות ו-0.4% לגבי קרנות אחרות. התקנות קובעות נסיבות וסוגי קרנות 

לגביהן אין הבנקים זכאים לעמלות הפצה.

ביחס לקופות גמל, לרבות קרנות השתלמות, וביחס לקרנות פנסיה, השיעור המירבי של עמלת 

ההפצה הוא 0.25% לגבי הפקדות חדשות בקופה שתיעשנה החל מ-1 בינואר 2006, ו-0.1% 

לגבי הפקדות שנעשו עד 31 בדצמבר 2005 ועד בכלל, למעט כספים בקופה שנשלטה על ידי 

תאגיד בנקאי ב-10 באוגוסט 2005 וכספים שיועברו מקופה שנשלטה על ידי תאגיד בנקאי ב-10 

באוגוסט 2005 החל מ-1 באפריל 2006, לקופה אחרת. בשני מקרים אלו גם כספים שהופקדו לפני 

31 בדצמבר 2005 ישאו עמלה מירבית של 0.25%. חישוב העמלה ייעשה לגבי שווי נכסי הקופה 

שהופקדו, הועברו או נותרו בקופה בעקבות המשך חברות, כתוצאה מייעוץ שינתן לעמית, לרבות 

רווחים שנצברו עליהם, ובקופת גמל לקצבה שווי הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקופה ללקוח.

הסדרת שירותי התפעול ועמלות בגינם

ב-2006 הוציא הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ("הממונה") חוזר, המיועד להסדיר את הסכמי 

התפעול שבין יועץ פנסיוני לגוף מוסדי. על פי החוזר, השיעור המירבי של העמלה השנתית שתיגבה 

על ידי יועץ פנסיוני בגין מתן שירותי תפעול לקופות גמל, לא יעלה על 0.1%. 

בחודש דצמבר 2007, הוציא הממונה טיוטת חוזר שמטרתו להסדיר את מסגרת השירותים שתאגיד 

בנקאי רשאי לספק לעמיתי קופות הגמל של חברה מנהלת שנרכשה ממנו או שרכשה ממנו קופות 

גמל ("חברה מנהלת רוכשת"). על פי הטיוטא, כדי לאפשר לחברה מנהלת רוכשת להערך למתן 

שירותים לעמיתי קופות הגמל שבניהולה, יתאפשר באופן זמני בלבד, המשך מתן השירותים 

הניתנים כיום, כגון מתן מידע לעמיתים, קבלת מידע מעמיתים וממעסיקים, טיפול בהפקדות 

ובמשיכות כספים על ידי עמיתים, על ידי התאגיד הבנקאי המוכר, כחלק משירותי התפעול הניתנים 

על ידו. בהתאם לטיוטא, תאגידים בנקאיים ימשיכו לספק שירותים אלו עד לתום שנת 2009. בטיוטת 

החוזר אין התייחסות לאופן ההתנהלות בנושאים המפורטים בו לאחר המועד האמור, ואולם בהתאם 

לאמור בחוזר בדבר מטרתו, ההנחה היא כי לאחריו תהיינה החברות המנהלות הרוכשות ערוכות 

ליתן את השירותים בעצמן, ובמקביל, חלק מן השירותים ינתנו במסגרת מתן ייעוץ פנסיוני.

תיקונים בתקנות השקעות משותפות בנאמנות 

ב-2007 פורסמו ברשומות תיקונים שונים בתקנות על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות. על פי 

התקנות, ניתן החל מינואר 2008 להקים קרנות נאמנות מסוגים שעד לתיקונים לא היו קיימים בארץ, 

ובהם קרנות כספיות וקרנות המחקות מדדי מניות. 
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טיוטת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון 

מס' 11), התשס"ח-2007

הטיוטא הנ"ל נחתמה על ידי שר האוצר בדצמבר 2007 ואושרה על ידי ועדת שרים לענייני חקיקה, 

והיא מטפלת בעיקר בשני עניינים:

1.  מתן אפשרות לגורמים זרים המוסמכים לעסוק בחו"ל בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות 

ובניהול תיקי השקעות, לעסוק בעיסוקים אלו ולתת שירותים כאמור למי שנמצא בישראל, 

ללא צורך ברשיון ישראלי.

על פי ההצעה, בנק ישראלי יוכל להתקשר עם עוסק זר לצורך עיסוק בייעוץ בישראל.  

2.  הרחבת סוגי הלקוחות המתוחכמים שלגביהם ניתנו ליועצים הקלות בתהליך הייעוץ, כגון, 

פטור מהחתמת הסכם ייעוץ ומחובות גילוי מסוימות, ממשקיעים מוסדיים הפועלים עבור 

עצמם בלבד גם למשקיעים מוסדיים הפועלים עבור אחרים, לתאגידים שהונם העצמי עולה 

על 50 מיליון ש"ח, וכן ליחידים, ששווי נכסיהם הפיננסיים וניירות הערך שלהם עולה על 15 

מיליון ש"ח.

מינוי הועדה לפיתוח והגברת התחרות בישראל

ב-22 בנובמבר 2007 הודיעו שר האוצר ונגיד בנק ישראל על מינוי הועדה לפיתוח והגברת התחרות 

בשוק ההון בישראל. בראשות הועדה מכהן מנכ"ל משרד האוצר.

בכתב המינוי הוטל על הועדה לבחון ולהמליץ על הצעדים הנדרשים בכדי לפתח את שוק ההון 

ולהגביר את האטרקטיביות שלו למשיכת הון זר, וזאת לצורך מיצובו כשחקן גלובאלי משמעותי 

ולהגברת התחרות והיעילות בו.

כן נקבע כי הועדה תגיש את המלצותיה עד ה-31 באוגוסט 2008.

הצעדים שהבנק ביצע בעקבות חקיקת הרפורמה בשוק ההון

בעקבות החקיקה הנ"ל, הבנק ביצע את הצעדים הבאים: 

-  הבנק מכר ב-2006 את פעילותו בתחום ניהול קופות הגמל וקרנות הנאמנות. ב-31 בינואר 

2007 הושלמה מכירת הפעילות של קופות גמל, שהגדולות בהן הן שיאון, קופה מרכזית 

לפיצויים, צור ושגיא, לפריזמה קופות גמל בע"מ, במחיר של כ-418 מיליון ש"ח, המבטא 

הפחתה במחיר עקב התאמות שהוסכמו בין הצדדים. הרווח הנקי של הבנק, לאחר התאמות 

והפרשות למס, הינו כ-257 מיליון ש"ח. בד בבד עם חתימת ההסכמים עם רוכשי קופות 

הגמל, נחתמו גם הסכמי הפצה והסכמים למתן שירותי תפעול עם לאומי גמל.

-  בחודש יולי 2007 הושלמה מכירת פעילות קרנות ההשתלמות. חלקו של הבנק בתמורה 

הינו כ-150 מיליון ש"ח והרווח הנקי בסך של כ-93 מיליון ש"ח נכלל ברביע השלישי ב-2007. 

באפריל 2007 נחתמו הסכם למתן שירותי תפעול על ידי הבנק לקרנות ההשתלמות 

הנמכרות, וכן הסכם הפצה. 

-  הבנק השלים, ביחד עם נציגות העובדים, את מרבית ההערכות הנדרשת בקופות התגמולים 

של עובדי הבנק ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות ("קופות העובדים"), לצורך עמידה בתנאי 

ההיתר שניתן לבנקים בחקיקה לעסוק בניהול קופות גמל אשר כל עמיתיהן הם עובדי הבנק 

או עובדי תאגיד בשליטתו, וקופות העובדים תועברנה לניהול בחברה מנהלת שתוחזק על ידי 

עמיתי הקופות. 

-  הבנק הקים קופות מרכזיות לפיצויים לעובדיו ועובדי חברות נוספות בקבוצה, המנוהלות 

על ידי חברה בבעלות מלאה של הבנק.
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-  לאור חקיקה חדשה בנושא של חיתום הנפקות ניירות ערך, המטילה מגבלות מהותיות על 
חברת חיתום הנשלטת על ידי בנק, רוכזה פעילות חיתום ניירות ערך בקבוצה, בחברה חדשה 

בה מחזיק הבנק 19.99%. לצורך כך התקשר לאומי ושות' בית השקעות בע"מ בהסכם 
לשיתוף פעולה בתחום החיתום עם פסגות אופק פיננסים בע"מ, זאת במסגרת החברה 

החדשה, פסגות לאומי ושות' חיתום בע"מ. פסגות לאומי ושות' חיתום בע"מ החלה לפעול 
במהלך הרביע השלישי של שנת 2007. 

השפעת חקיקת הרפורמה בשוק ההון על הבנק והקבוצה 

-  לחקיקת הרפורמה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה בשוק ההון, אשר עסקה הן בניהול 

נכסים בשוק ההון עבור הציבור, הן בייעוץ והפצה, הן בחיתום והן במתן שירותים נוספים 

בשוק ההון. בעקבות הרפורמה, אשר מגבילה את פעילות הקבוצה בשוק הישראלי, ועקב כך 

את יכולתה לפזר סיכונים מתמקדת פעילות הקבוצה בישראל בעיקר במתן ייעוץ השקעות, 

במתן ייעוץ פנסיוני כשהבנק יקבל רשיון לעסוק בכך, ובמתן שירותי תפעול, ושירותים 

בנקאיים ופיננסיים לגופים הפעילים בשוק ההון.

-  החקיקה הגבילה את פעילות הבנקים באופנים שונים העלולים להקשות על התחרות עם 

גופים פיננסיים שאינם בנקים ושאינם כפופים למגבלות האמורות. 

-  כמו כן, היפרדות הבנק מהחזקותיו בחברות לניהול קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות 

השתלמות, תגרום לירידה בהכנסות השוטפות של הבנק הנובעות מתחומי פעילות אלו. מנגד, 

החקיקה, כאמור לעיל, מאפשרת קבלת עמלות הפצה מגופים מוסדיים, וקבלת עמלות בגין 

שירותי תפעול לגופים מוסדיים, ועמלות אלו תפחתנה את הפגיעה הצפויה במידה חלקית.

 

-  להלן ההשפעה על ההכנסות התפעוליות של הקבוצה:

 

שינוי  2006  2007  

ב-% במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח    

(57.8)  (226)  391  165 מקרנות נאמנות 

(92.3)  (200)  216  16 מקופות גמל 

(34.5)  (10)  29  19 מקרנות השתלמות 

(68.5)  (436)  636  200 סך הכל 

יחד עם זאת יש לציין שבמקביל קטנו ההוצאות התפעוליות בכ-181 מיליון ש"ח.

-  לתיקונים בתקנות השקעות משותפות בנאמנות עלולות להיות השפעות עקיפות על הבנקים, 

מאחר שכאמור, מכוחם מוקמות קרנות נאמנות כספיות, שהינן קרנות סולידיות, המשקיעות 

באפיקים קצרים של פחות משנה. במכתבו של שר האוצר לועדת הכספים, לצורך אישור 

התקנות, נכתב כי לקרן הכספית תרומה רבה לפיתוח אשראי חוץ בנקאי, הן מצד ההיצע והן 

מצד הביקוש.

-  בינואר 2008 נכנס לתוקף תיקון נוסף בחוק קופות גמל, אשר משנה את אופיין של קופות 
הגמל הקיימות, ואת הסדרי משיכת הכספים מהן, וכן מגביל אפשרות הפרשת כספים לקופות 

מרכזיות לפיצויים עד סוף שנת 2010. הבנק בוחן את השפעת התיקון לחוק.
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חקיקה הנוגעת למערכת הבנקאית

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) בנושא עמלות

בתחילת יולי 2007, לאחר שפורסמו מסקנות ועדת החקירה הפרלמנטרית לענין עמלות הבנקים, 

נחקק תיקון לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, בנושא עמלות הבנקים. 

התיקון לחוק הוא צירוף של מספר הצעות חוק, אשר נדונו בועדת הכלכלה של הכנסת, שמטרתן 

להגביר את השקיפות של תעריפון העמלות הנגבות על ידי הבנקים מן הלקוחות הקמעונאיים 

(יחידים ועסקים קטנים כפי שנקבעו בכללים על ידי בנק ישראל — להלן: "לקוחות קמעונאיים"), 

להעביר את הסמכות להטיל פיקוח על עמלות הבנקים לידי בנק ישראל ולטפל בנושא של מעבר 

לקוח מבנק לבנק. 

על פי התיקון לחוק, על נגיד בנק ישראל לקבוע רשימת שירותים שבעדם רשאי תאגיד בנקאי לגבות 

עמלות מן הלקוחות הקמעונאיים.

בינואר 2008 פרסם נגיד בנק ישראל ברשומות את כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), 

התשס"ח-2008, שאליהם צורף נוסח של תעריפון העמלות המתייחס ללקוחות הנ"ל וכן שלושה 

תעריפונים מצומצמים המתייחסים למספר שירותים הניתנים ללקוחות הנ"ל. 

בין השאר הוגדר בכללים הנ"ל "עסק קטן", וזאת לצרכי תחולת החקיקה הנ"ל.

בתעריפון הנ"ל צמצם הפיקוח על הבנקים את מספר העמלות ללקוחות הקמעונאיים, תוך ביטול 

ואיחוד עמלות שונות. 

התחולה של הכללים הנ"ל, לרבות התעריפון, אמורה להיות, על פי האמור בחוק, במהלך חודש 

אפריל 2008, עם זאת נגיד בנק ישראל באישור וועדת הכלכלה של הכנסת רשאי לדחות את תחילת 

הכללים בשלושה חודשים נוספים. ב-24 במרס 2008 אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת, דחיה של 

תחילת הכללים ל-5 ביוני 2008, לצורך השלמת ההיערכות הכרוכה ביישומם. במקרה הצורך, קיימת 

אפשרות להגשת בקשה לדחייה נוספת של תחילת הכללים, עד ל-5 ביולי 2008.

הבנק וחברות הבנות החלו להיערך לקראת יישום הכללים הנ"ל ובוחנים את השלכות התיקונים 

המוצעים בכללים הנ"ל על הכנסותיהם מעמלות בעתיד. 

בשלב זה, מעריך הבנק כי הכנסות הקבוצה מעמלות עלולות לקטון בסכום של כ-200 מיליון 

ש"ח במונחים שנתיים. סכום זה מהווה אומדן, אשר מתבסס על היקפי הפעילות והכנסות הבנק 

מעמלות בשנת 2007, ואשר אינו מביא בחשבון שינויים אפשריים במערך העמלות. הבנק בוחן את 

משמעות החקיקה ואת השלכותיה הכוללות על פעילותו, ובשלב זה לא ניתן להעריך באופן מדוייק 

השלכות אלה.

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20), התשס"ח-2008

ביום ה-26 בפברואר 2008 התקבל בכנסת התיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), 

התשמ"ה-1985. התיקון מגביל את תחולת החוק לשנות המס 1985-2007 וקובע הוראות מעבר 

לגבי תום התחולה.

להערכת הבנק על בסיס ההון הזכאי להגנה ל-31 בדצמבר 2007 כל שינוי של 1% במדד המחירים 

לצרכן ישפיע בכ-47 מיליון ש"ח נטו על הוצאות המס של הקבוצה.

תיקון חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 35)

תיקון מס' 35 לחוק מס ערך מוסף שהתקבל בכנסת ב-26 בפברואר 2008 קובע כי מס השכר 

המשולם על ידי מוסד כספי יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הרווח וכן מחייב את חלקו של המעביד 

בתשלומי הביטוח הלאומי במס שכר.
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תחולת התיקון הינה מה-1 בינואר 2008. בשנת 2008 תחויב מחצית מחלקו של המעביד בדמי 

הביטוח הלאומי במס שכר, ומחצית ממס השכר שישולם תוכר כהוצאה לצורך חישוב מס רווח.

להערכת הבנק התיקון בחוק יקטין את חבות המס השוטף נטו של הקבוצה בשנת 2008 בכ-13 

מיליון ש"ח, והחל משנת 2009 בכ-26 מיליון ש"ח לשנה. 

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים 
למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"ז-2006:

ביום 12 בדצמבר 2006 פורסם התיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של 

תאגידים בנקאיים), התשס"א-2001, אשר ייקרא מעתה "צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח 

וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור") ("הצו").

בצו המתוקן הוכללו נושאים שונים, לרבות הקלות מסויימות לתאגידים הבנקאיים, אך עיקרו הינו 

בהחלת הוראות הצו גם בנושא כרטיסי אשראי וביישום מעשי של הוראות חוק איסור מימון טרור, 

התשס"ה-2005. 

לראשונה הוחל הצו על פעילות בכרטיסי חיוב, וככזה הוא חל ומטיל חובות שונות, הן על בנקים 

המנפיקים כרטיסים בעצמם והן על הנפקת כרטיסים באמצעות חברות שהינן תאגידי עזר בנקאיים 

ועוסקות בהנפקת כרטיסי חיוב. 

פרטים ראה להלן בעמוד 165 לדוח.

ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי שואה

ועדת חקירה פרלמנטרית שהוקמה לנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה ("הועדה"), 

פרסמה בינואר 2005 דוח מסכם. מהדוח עלה כי נכסים של נספי שואה שהיו מופקדים בבנק 

אנגלו-פלשתינה הועברו, על פי הוראות שהיו בתוקף באותה עת, לידי הממונה הבריטי על רכוש 

האויב, לממונה הישראלי על רכוש האויב, לאפוטרופוס הכללי, או הוחזרו לזכאים. יחד עם זאת 

הומלץ בדוח על שערוך הכספים בצירוף הפרשי הצמדה רטרואקטיביים, למשך התקופה שהם היו 

בעבר בידי הבנק. 

ב-3 בינואר 2006 נכנס לתוקף חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות 

סיוע והנצחה), התשס"ו-2006, ("החוק") הקובע כי מי שמחזיק בישראל נכסים של נספי שואה 

(כהגדרת מונחים אלה בחוק) חייב להעבירם לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ 

("החברה"), שהוקמה על פי הוראות החוק, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, אשר שיעורם נקבע על 

ידי ועדת שערוך מיוחדת. דוח ועדת השיערוך נמסר לבנק ובהתאם נעשו הפרשות מתאימות לפי 

הערכת הבנק.

הבנק מינה בתחילת יולי 2007 את כבוד שופט בית המשפט העליון (בדימוס), מר תיאודור אור, 

כבודק חיצוני לשם בדיקה עצמאית ובלתי תלויה של חבות הבנק על פי הוראות החוק, אם וככל 

שהיא קיימת, ושל התנהלות הבנק בכל הנוגע לנכסים של נספי השואה, כהגדרתם בחוק. הבנק 

הודיע כי יעמיד לרשות הבודק סיוע ככל שידרוש.

בנוסף, מתוך רגישות ציבורית וכמחווה של רצון טוב, העביר הבנק לחברה סכום של 20 מיליון ש"ח, 

כדי שניתן יהיה לעשות שימוש בסכום זה לשם תשלום כספים ליורשי הנספים ולניצולים, בחייהם, 

בהתאם להוראות החוק ועל פי קריטריונים ראויים אשר ייקבעו על ידי החברה, כמצוות החוק. 

הבנק הודיע לחברה כי אם ייקבע שאין הוא חייב בתשלום סכומים כלשהם (כעמדתו של הבנק) או 

שהוא חייב בתשלום כספים שסכומם נמוך מהסכום ששולם, אזי כל יתרת הסכום תחשב כתרומה 

למטרות הנזכרות לעיל. אם ייקבע כי הבנק חייב בתשלום סכומים לניצולים או ליורשים של נספי 

השואה, שסכומם גבוה מהסכום ששולם, אזי סכום התשלום (צמוד למדד ונושא ריבית) יקוזז על ידי 

הבנק מסכום החבות.



39

ביום 4 במרס 2008, התקבלה בבנק דרישה ראשונה מאת החברה, לתשלום סכום משוערך של 

כ-148 מיליון ש"ח, שלטענת החברה על הבנק להעביר לה, על פי הוראות החוק. הבנק לומד ובודק 

את הדרישה, אך בשלב מוקדם זה טרם ניתן להעריך את הביסוס העובדתי והמשפטי לדרישה זו 

ואת הנכונות שלה, ולכן לא בוצעה בגינה הפרשה בדוחות הכספיים.

ניהול מסגרות אשראי בחשבון עובר ושב (הוראה 325 — ניהול בנקאי תקין)

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 325, בנושא "ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב". נועדה 

למזער את אי הוודאות הנגרמת ללקוח ולתאגיד הבנקאי כאחד כתוצאה מהנוהג אשר איפשר 

חריגות אשראי בחשבונות העו"ש.

על פי ההוראה, כאשר תאגיד בנקאי נותן אשראי ללקוח בחשבון עו"ש (לרבות חשבונות עסקיים), 

לפי בקשת הלקוח, תיקבע מסגרת האשראי, בהתבסס על ניתוח מתועד של צרכי האשראי של 

הלקוח, אשר תאושר על ידי הגורם המוסמך בתאגיד הבנקאי. 

על התאגיד הבנקאי חל איסור לאפשר היווצרות יתרת חובה בחשבון העו"ש. ואולם, תאגיד בנקאי 

רשאי להעמיד ללקוח, שיש עימו הסכם מסגרת אשראי, מסגרת אשראי באופן חד צדדי, אך בגין 

העמדתה לא יחוייב הלקוח בעמלה ושיעור הריבית לא יעלה על השיעור שהוסכם עמו לגבי מסגרת 

האשראי האחרונה שהוסכמה עם הלקוח. במקרים בהם לא ניתן יהיה למנוע חריגה, חיוב החשבון 

בתוספת ריבית חריגה ועמלות טיפול יתאפשר רק לאחר שהתאגיד הבנקאי יסווג את החשבון כחוב 

בעייתי (בפיגור). על התאגיד הבנקאי להודיע ללקוח שעליו לפעול לביטול מיידי של החריגה, ולחדול 

מיצירת חיובים נוספים שכיבודם ייצור או יגדיל חריגה מהמסגרת שנקבעה לו. ריבית בגין חריגות 

שנוצרו בחשבונות שסווגו כבעייתיים תיזקף לדוח רווח והפסד רק עם גבייתה בפועל. 

על פי ההוראה תאגיד בנקאי רשאי שלא ליישם את האמור בה על חריגה בסכומים שלא יעלו על 

אלף ש"ח, ובלבד שלא יתמשכו לאורך זמן.

ל-31 בדצמבר 2007 הסתכמו החובות המסווגים כבעייתיים, הנובעים מההוראה הנ"ל, ב-1,849 

מיליון ש"ח וההפרשה הנוספת לחובות מסופקים בסך 7 מיליון ש"ח.

מדידה וגילוי של חובות פגומים (הוראה — מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון 
אשראי והפרשה להפסדי אשראי)

ביום 31 בדצמבר 2007 פורסמה הוראה של המפקח על הבנקים, תיקון בהוראות הדיווח לציבור 

בנושא "מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי". ההוראה מבוססת 

על כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (תקני חשבונאות FAS 114 ו-118), הוראות רשויות 

הפיקוח בארצות הברית, הוראות הרשות לניירות ערך בארה"ב המתייחסות לבנקים וכן מותאמת 

לדיווחים שניתנו על ידי בנקים בארה"ב. ההוראה מהווה שינוי מהותי ביחס להוראות הקיימות 

בנושא סיווג חובות בעייתיים ומדידת הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו.

לפרטים בק"ע השינויים העיקריים שנכללו בהוראה ראה באור 1(כד)ב בדוחות הכספיים.

ההוראה תיושם בדוחות הכספיים החל מ-1 בינואר 2010.

במסגרת הערכות הבנק ליישום ההוראה הנ"ל מונתה ועדת היגוי הכוללת את נציגי החטיבות 

העסקיות, מערך החשבונאות ומערך המחשוב. 

הוקמו ועדות משנה לקביעת שיטות העבודה והדרישות בהוראה. 

הוחל בהכנת שינוי במערכות המיכוניות, בהן נדרשים שינויים מהותיים במערכות המידע לביצוע 

תהליכי העבודה הנדרשים.

המפקח על הבנקים טרם החליט אם לכשתיושם ההוראה יידרש עדיין ביצוע של הפרשה נוספת 

בגין סיכונים שאינם מזוהים בתיק האשראי והמתבססים על מאפייני הסיכון בתיק אשראי, בהתאם 
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להוראות ניהול בנקאי תקין 315. כמו כן טרם החליט כיצד להתיחס להפרשה הכללית הקיימת 

בבנקים. סך כל ההפרשה הכללית והנוספת הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2007 ב-875 מיליון ש"ח, 

מזה בבנק 593 מיליון ש"ח.

בשלב זה, לא ניתן להעריך את ההשלכות של יישום ההוראה לכשתתקבל, על התוצאות הכספיות 

של הבנק בעתיד. 

הוראות ניהול בנקאי תקין והצעות חוק בתחום הבטחת השקעות של רוכשי דירות 

בפברואר 2008 פורסמה על ידי המפקח על הבנקים הוראה (הוראה 326) לניהול בנקאי 

תקין — ליווי פיננסי. ההוראה מחייבת תאגיד בנקאי המעמיד מימון לפרוייקט בניה בשיטת הליווי 

הפיננסי (להלן — "תאגיד מלווה") לפעול בשיטת הסדר שוברי תשלום כשיטה יחידה לקבלת 

תשלומים מאת רוכשי דירות בפרוייקטים מלווים. השיטה מיועדת להבטיח את הפקדת מלוא כספי 

הרוכשים בחשבון הפרוייקט והוצאת ערבויות על פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעה של רוכשי 

דירות) התשל"ה-1974 בגין התשלומים שהופקדו כאמור (להלן — "הסדר השוברים"). ההוראה 

תיכנס לתוקף לגבי הסכמי ליווי שייחתמו החל מ-1 ביוני 2008.

הסדר השוברים אומץ גם בהצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעה של רוכשי דירות 

(תיקון — אחריות המוכר, הבנק וקביעת ממונה), התשס"ח-2008, שהינה הצעת חוק פרטית של 

מספר חברי הכנסת, אשר פורסמה ביום 4 בפברואר 2008. על פי הצעה זאת תאגיד מלווה יהיה 

אחראי להפעלת הסדר השוברים ומתן בטוחות לרוכשי דירות שישלמו בשוברים. כמו כן מוצע 

שהפרת ההוראה המתייחסת לאחריות זו תהווה עבירה פלילית של התאגיד המלווה, שדינה קנס, 

ואף ניתן להטיל בגינה עיצום כספי. 

במקביל להצעת החוק הפרטית הנ"ל קיימת הצעת חוק ממשלתית, אשר חלק מן הנושאים בה 

חופפים להצעת החוק הפרטית הנ"ל, אך בכל אחת מן ההצעות מוצעים הסדרים שונים. לדוגמא, 

הצעת החוק הממשלתית מרחיבה מאוד את עילות חילוט ערבות המכר, על ידי הוספת עילה של 

פיגור במסירת הדירה ללא קשר לחדלות פירעון בעוד שבהצעת החוק הפרטית נוספה עילה של 

קיום מניעה מוחלטת למסירת הדירה ועילה של חוסר אפשרות למסור הדירה בשל צו הקפאת 

הליכים.

הדיון בהצעות החוק טרם הסתיים.

רפורמה במערכות התשלומים והסליקה הבנקאיות

RTGS (Real Time Gross Settlement)  — מערכת זה"ב.   .1

(Continuous Linked Settlement) CLS-ו  

  החל מספטמבר 2007, משתתף הבנק במערכת RTGS זה"ב (זיכוי והעברות בזמן אמת), 

אשר הוקמה במסגרת רפורמה שבנק ישראל מנהיג במערכות התשלומים והסליקה לצורך 

ביצוע העברות בשקלים בין הבנקים בישראל ושאר משתתפי המערכת, במהלך יום העסקים. 

אחד מעקרונות המערכת הינו קביעה ברורה של הנקודה בתהליך בה התשלום הופך לסופי 

ואשר ממנה ואילך לא ניתן לבטל הוראת תשלום. המערכת מחייבת את הבנקים לנהל את 

הנזילות השקלית בזמן אמת. 

  כמו כן, הבנק הצטרף כחבר למסלקת ה-CLS ובמסגרת זו, בכוונתו לספק שירותי נוסטרו 

 CLS קבוצת .CLS-ושירותי נזילות בשקלים לבנק ה CLS-בשקלים לבנקים החברים ב

מעמידה פלטפורמה המאפשרת הבטחת תשלומים הדדיים הנובעים מעסקאות בין המטבעות 

הנסחרים במסגרתה, תוך הקטנת סיכוני הסליקה והקטנת צרכי הנזילות לסליקה. הקבוצה 

כוללת את בנק CLS (חברה אמריקאית) המספק את השירותים הבנקאיים וחברת שירותים 

(חברה אנגלית) המספקת את שירותי התפעול והמחשוב. כיום חברים ב-CLS כ-60 מוסדות 

פיננסיים מהמובילים בעולם ונסלקים בה 15 מטבעות. 
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  התנאי המוקדם לצרוף השקל הינו קיום מערכת RTGS בישראל ופעילותה התקינה במשך 

חצי שנה וחקיקת חוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008 המסדיר, בין היתר, את פעילות 

 .CLS-ו RTGS-מערכות ה

  הפעילות במט"ח במסגרת מערכת ה-CLS התחילה ב-25 בפברואר 2008. צירוף השקל 

לרשימת המטבעות הנסלקים ב-CLS מתוכנן (לפי לוחות הזמנים העדכניים להיום) לרביע 

שני 2008 (מאי).

חוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008  .2

  בפברואר 2008 פורסם חוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008, אשר מסדיר את פעילותן 

של מערכות תשלומים, ובעיקר מערכות תשלומים שפעילותן חיונית בכלל מערך התשלומים 

במשק. מטרת החוק לעגן את ההוראות הנדרשות לצורך מיזעור הסיכונים והקניית 

וודאות משפטית למשתתפי מערכות תשלומים, במטרה להבטיח את יציבותן של מערכות 

התשלומים, למשתתפים בהן, בנקים וגופים פיננסיים אחרים, וללקוחותיהם. 

  אחד המאפיינים הבסיסיים ביותר של "מערכת מבוקרת מיועדת" כהגדרתן בחוק הוא סופיות 

התשלומים המבוצעים באמצעותן. כחלק מההסדרה הכוללת, החוק מטפל במצבים של פירוק 

משתתף במערכת כאמור, באופן שמצמצם את אי היציבות העלולה להיגרם למערכת כתוצאה 

מכך.

 RTGS ברביע הראשון של שנת 2008 הכריז נגיד בנק ישראל על מערכות התשלומים  

ו-CLS כ"מערכות מבוקרות מיועדות". 

  החוק מתיר לבנק ישראל להעניק למשתתף במערכת מבוקרת מיועדת אשראי תוך יומי כנגד 

קבלת בטוחות.

הסדרי קונסורציום למתן אשראי

רשות ההגבלים העסקיים (בפיסקה זו — "הרשות") הודיעה בשנת 2002 לבנקים כי הסדרי 

קונסורציום למתן אשראי עלולים להחשב להסדרים כובלים, וכי הממונה לא יאכוף את הוראות 

חוק ההגבלים העסקיים על הסדרי קונסורציום העומדים בתנאים שנקבעו על ידיה. הודעת הרשות 

הוארכה מעת לעת.

ב-8 במרס 2007 הודיעה הרשות כי מצאה לנכון לשנות מקצת מהתנאים אשר במסגרתם אין בכוונת 

הממונה לאכוף את הוראות חוק ההגבלים העסקיים. 

התנאים העדכניים (שחלקם זהים לאלה שנקבעו בהודעה המקורית) שנקבעו באישור הרשות הם: 

1.  החבירה בקונסורציום חיונית במובן זה שאלמלא התקיימה לא יתאפשר מתן אשראי ללקוח 

בתנאים סבירים (הממונה הבהירה כי הכוונה היא שאלמלא החבירה בקונסורציום היתה 

רמת הסיכון של כל אחד מהבנקים גבוהה באופן מהותי בהשוואה לזו הקיימת במסגרת 

הקונסורציום).

ניתנה הסכמת הלקוח לחבירה בקונסורציום, מראש ובכתב.  .2

ללקוח תינתן אפשרות לשאת ולתת עם מי מהבנקים על תנאי האשראי.  .3

4.  הבנק ובנק הפועלים בע"מ ישתתפו בקונסורציום למתן אשראי רק אם סכום האשראי 

המצרפי שנדרשים שני הבנקים לתיתו עולה על 300 מיליון ש"ח. מגבלה זו לא תחול על 

החזר חוב הנובע מאשראים שניתנו ללקוח לפני 18 באוגוסט 2002. זאת בנוסף לתנאים 

הנ"ל.

בנוסף, רשאים בנקים לפנות בהליך של פטור ספציפי לעיסקת אשראי משותפת מסויימת.

תוקף אישור הממונה הינו שנה מיום הוצאתו. הבנק פנה לרשות בבקשה להארכת האישור.
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ב-2 במרס 2008 הודיעה הרשות כי היא תמנע מלנקוט באמצעים נגד קונסורציום לאשראי, גם אם 

החבירה בקונסורציום, כוללת בנוסף לבנקים, חברות ביטוח, וכן אם החבירה בקונסורציום היא בין 

חברות ביטוח לבין עצמן, בתנאי שהחבירה בקונסורציום עומדת בתנאים שפורטו לעיל, בשינויים 

המחוייבים. תוקף הודעה זו של הרשות הינה שלוש שנים ממועד הוצאתה.

גילוי בדבר מורשי חתימה בתאגיד

בינואר 2008 פרסמה רשות ניירות ערך הנחייה לתאגידים המדווחים על פי חוק ניירות ערך, לעניין 

גילוי בדבר מורשה חתימה בתאגיד. על פי ההנחייה, מקום שגורם יחיד בתאגיד מוסמך לחייב 

בחתימתו הבלעדית את התאגיד בסכום העולה על חמישה אחוזים מסך הנכסים במאזן התאגיד, 

לפי הדוחות המבוקרים האחרונים, ללא צורך באישור גורם נוסף, ינתן על כך גילוי בדיווחי התאגיד.

המפקח על הבנקים הורה לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי ליישם את האמור 

בהנחייה, החל מהדוחות לשנת 2007 ואילך.

נכון למועד פרסום דוחות אלה, אין בבנק מורשה חתימה בלעדי, כמשמעו בהנחייה הנ"ל. 

הצעות חוק בנושא כרטיסי אשראי

במהלך הרביע הראשון של שנת 2007 הונחו על שולחן הכנסת שלוש הצעות חוק פרטיות, העוסקות 

בנושא שוק כרטיסי האשראי. עניינן של שתיים מההצעות הנ"ל הפרדת הבעלות בחברות כרטיסי 

האשראי מהבנקים, ושל השלישית הסדרה בחקיקה של סליקת כל סוגי כרטיסי האשראי על ידי כל 

אחת מחברות כרטיסי האשראי.

אם תתקבלנה הצעות החוק שתחייבנה את הבנקים למכור את פעילות חברות כרטיסי האשראי 

שבבעלותם, עלולות להיות לכך השפעה לרעה על הכנסות הבנק מפעילות כרטיסי האשראי, ואולם 

בשלב זה לא ניתן להעריך את עוצמת והיקף ההשפעה.

הצעות חוק מטעם חברי כנסת בנושא תשלום ריבית על יתרות זכות בחשבונות 
עובר ושב

בחודש יולי 2007 קיימה ועדת הכלכלה של הכנסת דיון הכנה לקריאה ראשונה בשתי הצעות חוק 

פרטיות, שהוגשו מטעם שני חברי כנסת, לתיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח). על פי הצעות החוק, 

מוצע כי תאגיד בנקאי ישלם ללקוח ריבית על יתרת זכות בחשבון עו"ש, וכי הנגיד יקבע, לאחר 

התייעצות בוועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, שיעור מיזערי לריבית זו.

הצעות חוק בנושא זה הונחו בעבר על שולחן הכנסת.

שתי הצעות החוק אוחדו לאחת, והדיון בהכנתן לקריאה ראשונה טרם הסתיים.

אם תתקבלנה הצעות החוק הנ"ל, עלולה להיות לכך השפעה לרעה על הכנסות הבנק מריבית, 

ואולם בשלב זה לא ניתן להעריך את עוצמת והיקף ההשפעה.

הצעת חוק איסור השקעה של גופים מוסדיים בתאגידים המקיימים קשר עיסקי עם 
איראן, התשס"ו-2007

הצעת החוק הנ"ל, שהוגשה על ידי קבוצה גדולה של חברי כנסת, עברה בקריאה ראשונה ונדונה 

כעת בועדת החוץ והבטחון לקראת קריאה שניה ושלישית.

מטרת ההצעה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בסעיף 1 שבה הינה "לפעול להצרת צעדיה של איראן 

מבחינה כלכלית", ובכך להתמודד עם היותה של איראן סכנה מוחשית לשלום העולם ולקיומה של 

מדינת ישראל. 
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על פי ההצעה, שר האוצר ימנה ועדה ליישום הוראות החוק, אשר תאסוף נתונים על תאגידים אשר 

מקיימים "קשר עסקי מהותי" כהגדרת מונח זה בהצעה, עם איראן. רשימה זאת תפורסם על ידי 

הועדה. כאשר תאגיד ייכלל ברשימה, יכללו בה באופן מיידי כל התאגידים הנשלטים על ידו ואלה 

השולטים בו (להלן — "התאגידים שברשימה").

על הגופים המוסדיים (וביניהם הבנקים) ייאסר להשקיע בתאגידים שברשימה. הגדרת "השקעה" 

הינה רחבה וכוללת "לרבות בדרך של רכישה או קבלת של ניירות ערך או של זכויות אחרות 

בתאגיד או בדרך של מתן הלוואות לתאגיד". היינו האיסור יחול הן על רכישת אמצעי שליטה 

בתאגידים שברשימה והן על מתן אשראים או לתאגידים אלה. סעיף נוסף בהצעה קובע כי אם 

תאגיד ייכלל ברשימה לאחר שכבר התבצעה השקעה כאמור, תהיה חובה למכור את ההחזקות תוך 

תקופה אשר תיקבע בחוק, ואי עמידה בכך תהווה עבירה פלילית.

תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון

ביום 30 ביוני 2004 פורסם תיקון מס' 23 לחוק ניירות ערך, התשנ"ח-1968. בהמשך לעקרונות 

שהומלצו על ידי ועדת ברנע (להלן — התיקון לחוק ניירות ערך).

במקביל לתיקון לחוק ניירות ערך, פורסם ביום 14 בספטמבר 2004 תיקון לתקנות ניירות ערך 

בהמשך לעקרונות שהומלצו על ידי ועדת ברנע (להלן — התיקון לתקנות ניירות ערך). בין היתר, 

התיקון לתקנות ניירות ערך מסדיר את כללי הגילוי בדבר המידע הנדרש בתשקיף, מרחיב בצורה 

משמעותית את הגילוי הנדרש בדוחות התקופתיים, משנה את מבנה הדוח התקופתי וכולל גם 

דרישות לגילוי מידע צופה פני עתיד.

בהתאם לתיקון לתקנות ניירות ערך, הדרישה להרחבת הגילוי בדוחות התקופתיים (תקנה 8(ב) ו-8א 

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)) אינה חלה על תאגידים בנקאיים.

לאור האמור נוצר צורך להחיל על תאגידים בנקאיים את דרישות הגילוי המורחבות שנוספו לתקנות 

ניירות ערך, בהתאם להבהרות שניתנו על ידי רשות ניירות ערך, בשינויים המתחייבים מעסקי 

התאגידים הבנקאים.

בהתאם לאמור לעיל תיקן המפקח את הוראות הדיווח לציבור ופרסם ביום 19 בפברואר 2006 

הוראת שעה (להלן — "הוראת השעה") לפיה יש לכלול בדוח הדירקטוריון מידע נוסף, שבעיקרו 

מתבסס על התיקון לתקנות ניירות ערך, בשינויים שהמפקח מצא לנכון להחיל על התאגידים 

הבנקאיים. על פי הוראות השעה, נכלל בדוח הדירקטוריון גם מידע, שאינו בגדר תיאור של עובדות 

מהעבר, ולפיכך הינו מידע צופה פני עתיד, במשמעות מושג זה בתיקון לחוק ניירות ערך.

דוח הדירקטוריון כולל, כאמור, בנוסף לנתונים המתייחסים לעבר, גם מידע המתייחס לעתיד המוגדר 

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1969 (להלן — החוק) כ"מידע צופה פני עתיד". מידע צופה פני עתיד 

מתייחס לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתו של הבנק בלבד.

מידע צופה פני עתיד מנוסח בדך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון "הבנק מאמין", "הבנק 

צופה", "הבנק מצפה", "הבנק מתכוון", "הבנק מתכנן", "הבנק מעריך", "מדיניות הבנק","תכניות 

הבנק", "תחזית הבנק", "אסטרטגיה", "יעדים", "עלול להשפיע" וביטויים נוספים המעידים על כך 

שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר.

המידע צופה פני עתיד הנכלל בדוח הדירקטוריון ונסמך, בין השאר, על תחזיות לעתיד בנושאים 

שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע ושוקי ההון, לחקיקה, 

להוראות גורמי פיקוח, להתנהגות המתחרים, להתפתחויות טכנולוגיות ולנושאי כח אדם.

כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל האירועים 

יכולים להיות שונים מאלו שנחזו, קוראי הדוח צריכים להתייחס בזהירות למידע המוגדר כ"צופה פני 

עתיד", שכן הסתמכות על מידע כאמור כרוכה בסיכונים ובאי ודאות והתוצאות הכספיות והעסקיות 

העתידיות של קבוצת לאומי עשויות להיות שונות באופן מהותי.

הבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלה. 

ת 
ע
וג

הנ
ה 

ק
קי

ח
ת

אי
ק

בנ
ה

ת 
רכ

ע
מ

ל



44

מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

כללי
הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח 

על הבנקים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים של 

נכסים, התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות.

התוצאות בפועל של סעיפים אלה עלולות להיות שונות מהאומדנים ו/או ההערכות.

האומדנים וההערכות מתבססים בדרך כלל על תחזיות כלכליות, הערכות לגבי השווקים השונים 

ונסיון העבר תוך הפעלת שיקול דעת ואשר ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים בעת החתימה על 

הדוחות הכספיים.

בבאור 1 לדוחות הכספיים מובאים בפירוט עיקרי המדיניות החשבונאית אותה יישמה קבוצת לאומי.

להלן תיאור תמציתי של נושאים חשבונאיים קריטיים עיקריים המגלמים הערכות ואומדנים של 

ההנהלה ואשר נדונו בין הדירקטוריון, ההנהלה ורואי החשבון המבקרים המשותפים:

הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים

בחודש אוקטובר 2001 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 12 

בדבר "הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים". בהתאם לתקן זה, ובהתאם לתקן חשבונאות מספר 

17 שפורסם בחודש דצמבר 2002, הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה החל מיום 

1 בינואר 2004. עד ליום 31 בדצמבר 2003, המשיך הבנק לערוך דוחות מותאמים בהתאם להוראות 

המפקח על הבנקים על בסיס הכללים שנקבעו בגילוי דעת 36 של לשכת רואי חשבון בישראל. החל 

מיום 1 בינואר 2004 מיישם הבנק את הוראות תקן 12 והוראות המעבר של המפקח על הבנקים. 

הסכומים המותאמים הכלולים בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2003 שימשו נקודת מוצא לדיווח 

הכספי בסכומים מדווחים. 

הפרשה לחובות מסופקים

הפרשה ספציפית

במסגרת מדיניות האשראי של הבנק נקבעו עקרונות אשר לפיהם יועמד, ינוהל ויבוקר תיק האשראי 

של הבנק במטרה לשפר את איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו. הבנק בוחן באופן שוטף 

את תיק האשראי במטרה לאתר, מוקדם ככל הניתן, לווים שבהם עלתה רמת הסיכון והחשיפה, 

והזקוקים לתשומת לב ניהולית מיוחדת וליווי צמוד, במטרה לשפר את מצבם. הערכת עומק הבעיה 

נעשית תוך הפעלת שיקולים עיסקיים על ידי הגורמים העיסקיים המטפלים בלווה, ובאשראים 

הגדולים גם על ידי גורמים מתחום האשראי שאינם מטפלים בלווה. 

 

בהתאם לנהלים מתקיימות באופן שוטף בדיקות של החובות בחשבונות בעלי רגישות מיוחדת, 

במטרה לקבוע את דירוג הסיכון שלהם ובמקרה הצורך לסווגם כחובות בעייתיים או לבצע בהם 

הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים. 

הפרשה ספציפית לחובות מסופקים מבוצעת על פי בחינה של מצבו העיסקי והערכת יכולתו של 

הלווה להמשיך ולפעול ולשרת את חובו, חישוב נאותות ההפרשות הספציפיות דירוג הסיכון של 

האשראי, והמידע הקיים לגבי החייב, כגון: תזרים המזומנים ומצב העסק, הסביבה העיסקית, מידת 

עמידתו של החייב בהתחייבויותיו בעבר ואמידת ערך הביטחונות שבידי הבנק. 

התהליך המתואר של אמידת ההפסדים הפוטנציאליים בתיק האשראי כרוך במידה רבה של 

אי וודאות ובהערכות סובייקטיביות בכל הקשור לסיווג החוב כבעייתי ולגורמים המשמשים לחישוב 

ההפרשות. להערכות ולאומדנים עשויה להיות השפעה מהותית על גובה ההפרשה לחובות 

מסופקים.
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אחת לרביע מתקיים דיון בוועדת חובות מסופקים של הבנק בראשות המנכ"ל הראשי, בהפרשות 

הנדרשות לרביע. בדיון מוצגות ההמלצות להפרשה הרבעונית הנדרשת ברמת לקוח. כמו כן, 

במסגרת הדיון בדוחות הכספיים, מתקיים בדירקטוריון דיון בהפרשות לחובות מסופקים כדי לאשר 

את סכומי ההפרשות. כחומר רקע לדיון מובאים בפני הדירקטוריון נתוני החובות והביטחונות של 

הלקוחות העיקריים לגביהם נדרשת הפרשה וכן סכומי ההפרשות המוצעים על ידי ההנהלה.

ההפרשות הספציפיות בגין הלוואות לדיור שניתנו על ידי בלמ"ש, נקבעות בעיקר כשיעורים מהחוב 

בהתאם לעומק הפיגור. שיעורים אלה נקבעו בהוראות המפקח על הבנקים.

ההפרשות בחברות מאוחדות בארץ מתבצעת על פי ההליכים המקובלים בבנק ועל פי הוראות בנק 

ישראל לגבי תאגידים בנקאיים.

ההפרשות בחברות מאוחדות בחו"ל נקבעות על ידי הגורמים המוסמכים בהן, זאת בהתאם למקובל 

במדינות פעילותן, ולהוראות רשויות הפיקוח המקומיים.

הפרשה נוספת

ההפרשה הנוספת מחושבת על פי הסיווגים של החובות ועל פי נוסחה שנקבעה בהוראות המפקח 

על הבנקים, בנוהל בנקאי תקין 315. קביעת הסיווגים שעל פיהם מחושבת ההפרשה נעשית על פי 

נהלים שנקבעו ועל פי מדרג סמכויות, אך הסיווג הוא בסופו של דבר במידה רבה תוצאה של שיקול 

דעת.

שינוי בסיווג החובות ושינוי במקדמים שקבע בנק ישראל לגבי שיעור ההפרשה, יביאו לשינוי בגובה 

ההפרשה הנדרשת. יש לציין ששינוי בהפרשה הנוספת אינו משפיע על חבות המס, מאחר והפרשה 

הנוספת אינה מוכרת כהוצאה לצרכי מס.

מכשירים נגזרים

 ,FAS 133 בהתאם להוראות הדיווח הכספי של המפקח על הבנקים, הבנק מיישם את הוראות תקן

על תיקוניו, בכל הקשור לטיפול ולהצגה של מכשירים נגזרים. על פי ההוראות השווי של המכשירים 

הנגזרים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על פי מחיר שוק.

מכשירים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל משוערכים על פי מודלים מקובלים ומודל 

Black & Scholes לתמחור אופציות. המודלים וסבירות התוצאות נבחנים באופן שוטף על פי נהלי 
בקרה קיימים. חישוב השווי ההוגן מתבסס על תשואות של נכסי הבסיס המשמשים לכיסוי מכשירים 

אלה, וכן פרמטרים נוספים כגון: סטיות תקן, תקופות הזמן עד לפדיון, מרווחי סיכון ושערי חליפין.

במקרים בהם אין בבנק מודל מתמטי לשיערוך מכשירים נגזרים, השווי ההוגן נקבע על פי ציטוטי 

מחירים המתקבלים מגורמים הסוחרים במכשירים אלה. על אף שהציטוט מתקבל מברוקרים אמינים 

שהבנק בחר לעבוד עמם, אין ודאות שהמחיר שצוטט משקף את המחיר שיתקבל בפועל לעיסקה 

בכל סכום שהוא, ובפרט לעיסקה בסכום גדול. מכשירים נגזרים ששווים ההוגן, ליום 31 בדצמבר 

2007, נקבע לפי ציטוט מהווים כ-0.07% מסך כל המכשירים הנגזרים, וכ-0.084% מנכסי הבנק.

ניירות ערך

ניירות ערך, למעט אגרות חוב מוחזקות לפדיון, מוצגים במאזן לפי שווי הוגן למעט מניות ואופציות 

שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין ומוצגות לפי עלות.

השווי ההוגן נקבע: על פי השער בבורסה לגבי ניירות שיש להם שער, על פי ציטוטים מבלומברג, 

רויטרס, ופייננשיל טיימס ובמקרים של ניירות ערך שאינם נסחרים (אגרות חוב) והמסתכמים בכ-1.8 

מיליארד ש"ח, לפי ציטוט שהתקבל מהבנק ממנו נרכש הנייר.
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לגבי ניירות ערך ששוויים נקבע על פי ציטוטים וכן לגבי אלו ששוויים נקבע על פי השער בבורסה 

(ראה גם לגבי מכשירים נגזרים) השווי ההוגן אינו משקף בהכרח את המחיר שיתקבל בפועל 

ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.

פרטים נוספים ראה בעמוד 78 לדוח.

מסך כל אגרות החוב כ-35.4% (כ-14.8 מיליארד ש"ח) הינה השקעה באגרות חוב סחירות של 

מדינת ישראל וכ-4.7% (כ-2.0 מיליארד ש"ח) באגרות חוב של ממשלות זרות בעיקר של ארה"ב.

התחייבויות לזכויות עובדים

הסכומים של ההתחייבויות לפנסיה ולמענק יובל מחושבים על פי מודלים אקטואריים תוך כדי 

שימוש בשיעור היוון של 4% שנקבע על ידי המפקח על הבנקים ובהתחשב בתחזית עליית השכר 

הריאלית על סמך נסיון העבר שמשתנה בהתאם לגיל העובד. שיעורי העלייה נעים בין 1.5% 

ל-4.6%. עד לשנת 2005 וכולל הונחה עלייה ריאלית ממוצעת קבועה של 2.5%. שינוי של 0.25% 

בשיעור ההיוון של ההתחייבויות הנ"ל תגרום לגידול/קיטון בסך כ-165 מיליון ש"ח בסך ההתחייבויות 

ושינוי של 0.25% בעליית השכר גידול/קיטון בסך כ-41 מיליון ש"ח בסך ההתחייבויות. 

המודלים האקטואריים כוללים הנחות לגבי: לוחות תמותה, שיעורי נכות, שיעורי עזיבה וכד'. על אף 

שהפרמטרים נקבעו בזהירות ובמקצועיות ראויה, שינוי בכל אחד מהפרמטרים או בכמה מהם ו/או 

בשיעור ההיוון ו/או בשיעור עליית השכר יביא לשינוי בגובה ההתחייבויות של הבנק. 

הערכת האקטואר של זכויות העובדים נמצאת באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך וכתובתו: 

www.magna.isa.gov.il

בפברואר 2007 פירסם האקטואר הראשי של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזרים 

נוספים לקרנות הפנסיה ולחברות הביטוח שתחולתם לדוחות הכספיים ל-31 בדצמבר 2006, לפיהם 

יש להעריך את העתודות לפנסיה וביטוח חיים על סמך לוחות תמותה חדשים.

הבנק אימץ את הלוחות הנ"ל וכתוצאה נרשמה הפרשה נוספת לעתודות לפנסיה ויובל בסך 

214 מיליון ש"ח בשנת 2006.

התחייבויות בגין תביעות משפטיות

בין יתר התחייבויות הבנק קיימות הפרשות בגין תביעות משפטיות שונות נגד הבנק, ביניהן גם 

בקשות לתביעות ייצוגיות. ההפרשות נקבעו באופן שמרני על פי הערכת ההנהלה ומבוססות על 

חוות דעת משפטיות. 

אחת לרביע נערך דיון בדירקטוריון, לגבי הפרשות בגין תביעות מעל סכום מסוים שהוגשו נגד הבנק.

לצורך הערכת הסיכונים בהליכים משפטיים המוגשים כנגד הבנק מתבססת הנהלת הבנק על חוות 

דעתם של היועצים המשפטיים החיצוניים המייצגים את הבנק בתביעות אלו.

חוות דעת אלו ניתנו על ידי היועצים המשפטיים החיצוניים על פי מיטב שיקול דעתם, על יסוד 

העובדות המוצגות להם על ידי הבנק ועל יסוד המצב המשפטי (הדין והפסיקה) כפי שהם ידועים 

במועד ההערכה, והנתונים, לא פעם, לפרשנות ולטיעונים אפשריים סותרים.

הערכת הסיכונים לאישור תובענות ייצוגיות כרוכה בקושי רב עוד יותר שכן מדובר בתחום משפטי 

חדש יחסית אשר ההלכות המשפטיות בו גם בנושאים עקרוניים ומרכזיים מצויות עדיין בהתהוותן 

וטרם גובשו. כמו כן ישנן תביעות בהן, בשל השלב בו מצוי ההליך, אין ביכולתם של היועצים 

המשפטיים להעריך ולו גם במגבלות האמורות את הסיכון הכרוך בהן.

לאור האמור לעיל, יתכן שתוצאות התביעות בפועל תהיינה שונות מההפרשות שנעשו.
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בניינים וציוד

בניינים וציוד מוצגים לפי עלות, בניכוי פחת שנצבר והפרשה לירידת ערך. בניינים העומדים למכירה, 

מוצגים לפי עלות או שווי מימוש שלהם, כנמוך שבהם. שווי המימוש מבוסס על הערכות שווי 

הנערכות על ידי שמאים. שינויים בהערכות אלו עשויים להשפיע על גובה ההפרשה.

הפחת מחושב מהעלות, בהתאם לתקופת השימוש המשוערת, לפי שיטת הקו הישר.

עלויות ישירות בקשר עם פיתוח תוכנות מחשב לשימוש עצמי (כפי שהוגדר בתקן חשבונאות מספר 

30 "נכסים בלתי מוחשיים") מהוונות להשקעות בציוד לאחר סיום שלב התכנון ההתחלתי של 

הפרויקט ומופחתות ממועד הפעלתן בהתאם להערכת משך השימוש בהן.

הנהלת הבנק בוחנת מעת לעת את הצורך בהפרשות לירידת ערך הנכסים שבבעלותה. המבחן 

לירידת ערך הנכסים נעשה על ידי השוואת עלות הנכס בספרים לשווי בר השבה שלו. שווי בר 

השבה הינו הגבוה מבין מחיר המימוש של הנכס לבין שווי השימוש שלו (שהינו הערך הנוכחי 

לאומדן תזרימי מזומנים העתידיים הצפויים מהשימוש בנכס).

מסים על ההכנסה

הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 19, "מסים על הכנסה" (להלן — התקן). התקן קובע את כללי 

ההכרה, המדידה, ההצגה והגילוי לגבי מסים על ההכנסה ומסים נדחים בדוחות הכספיים. בין היתר 

קובע התקן כי יש להכיר בהתחייבות מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים החייבים במס וכן יש 

להכיר בנכס מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי, הפסדים לצורכי מס והטבות 

מס שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצלם, למעט מספר 

מצומצם של חריגים. 

בנושאים מסוימים המתייחסים לטיפול החשבונאי במסים על הכנסה, לרבות בנושא הכרה בנכס מס 

נדחה בגין הפסדים להעברה והפרשי עיתוי, קיימות בהוראות המפקח על הבנקים מגבלות נוספות 

החלות על הבנק.

הנושאים העיקריים בגינם לא נרשמו מסים נדחים הם כדלקמן:
-  סכומי ההתאמה לשינויים בכח הקניה של השקל החדש המתייחסים בעיקר למבנים על פי 
הכללים שנקבעו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בתקן 19, ראה באור 26(ז). 

-  בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, לא נרשמו מסים נדחים בגין ההפרשה הכללית, 
ההפרשה הנוספת וההפרשה המיוחדת לחובות מסופקים. 

השקעות בחברות מוחזקות שבכוונת הבנק להחזיק ולא לממשן.  -

הטבת מס לקבל בגין הפרשים זמניים כאשר אפשרות מימוש ההטבה מוטלת בספק.  -

המסים הנדחים מחושבים בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בעת הניצול או בעת מימוש 

ההטבות בהתבסס על שיעורי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך 

המאזן.

IFRS — יישום עתידי של תקני דיווח כספי בינלאומיים

בחודש יולי 2006 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות 29 "אימוץ תקני 

דיווח כספי בינלאומיים ("התקן").

התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי 

התקן. האמור אינו חל על תאגידים בנקאיים.

בק"ע יישום התקן על ידי תאגידים בנקאיים ראה באור 1(כד)א לדוחות הכספיים.

לפרטים נוספים בקשר למדיניות החשבונאית ראה באור 1 לדוחות הכספיים.
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גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

דירקטוריון הבנק הוא הגורם המופקד על בקרת העל בבנק ועל אישור הדוחות הכספיים של 

הבנק. כל חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמפורט בעמוד 210 לדוח 

הדירקטוריון. 

לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בדירקטוריון, מתקיים דיון בועדת הגילוי של הבנק. ועדת הגילוי 

הינה ועדת הנהלה, בראשות המנכ"ל הראשי, וחברים בה חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים 

בבנק. ועדת הגילוי בוחנת, בין השאר, כי המידע בדוחות הכספיים הינו מדויק, מלא ומוצג באופן 

נאות. בישיבות ועדת הגילוי משתתפים גם נציגי רואי החשבון המבקרים המשותפים של הבנק. 

(ועדת הגילוי הוקמה כחלק מיישום הוראת הפיקוח על הבנקים המתבססת על סעיף 302 של חוק 

SOX (ראה "הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי" בעמוד 204 לדוח). 

תחילה מתקיים בדירקטוריון דיון מקדמי בדוחות הכספיים, בהשתתפות המנכ"ל הראשי, ראש 

החטיבה לכספים ולכלכלה, החשבונאי הראשי, חברי הנהלת הבנק אחרים העומדים בראש 

החטיבות העיסקיות, המבקר הפנימי הראשי ורואי החשבון המבקרים של הבנק. חומר הרקע 

הנשלח לדירקטורים לקראת הדיון המקדמי כולל את פרוטוקול הדיון בועדת הגילוי והחלטותיה, 

את טיוטת דוח הדירקטוריון ואת טיוטת הדוחות הכספיים, הכוללים את המידע והתיאור האיכותי 

ללא הנתונים הכספיים (אשר בשלב זה של הדיון עדיין אינם סופיים). עוד מקבלים הדירקטורים 

פרטים בדבר דרישות גילוי חדשות (ככל שקיימות) החלות על הבנק (לרבות נוסח ההוראות). מידע 

בדבר חשיפת הבנק לתביעות משפטיות ותיאור התביעות המשפטיות החדשות וחומר הרקע לדיון 

בנאותות סיווג הלקוחות הבעייתיים וההפרשות, בהיותו חומר סודי ורגיש, עומד לעיון הדירקטורים 

מראש במזכירות הבנק. 

במסגרת הדיון המקדמי דן הדירקטוריון בנאותות ההפרשות והסיווג של החובות הבעיתיים של 

הבנק, לאחר שהמנכ"ל הראשי מציגה בפני הדירקטוריון את היקפי ההפרשות והסיווגים לחובות 

בעיתיים ואת השינויים והמגמות בתחום זה ולאחר שמנהלים בכירים אחרים מציגים נושאים 

ספציפיים בתחום ההפרשות שבאחריותם וכן את התייחסותם לאשראים ספציפיים. נושא התביעות 

המשפטיות וחשיפת הבנק בגינן, מוצג על ידי היועץ המשפטי הראשי של הבנק. ראש החטיבה 

לכספים ולכלכלה מציג בפני הדירקטוריון את הנושאים העיקריים והמהותיים בדוח הדירקטוריון 

ובדוחות הכספיים, את השינויים במדיניות החשבונאית הקריטית, אם היו כאלה, ואת הנושאים 

העיקריים שנדונו בועדת הגילוי, והדירקטוריון מקיים דיון גם בנושאים אלו.

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

הכספיים, בהשתתפות המנכ"ל הראשי, ראש החטיבה לכספים ולכלכלה, החשבונאי הראשי, 

המבקר הפנימי הראשי, נציגי רואי החשבון המבקרים המשותפים, וככל שמדובר באישור הדוחות 

הכספיים השנתיים — גם חברי ההנהלה בבנק. כחומר רקע לקראת הדיון מקבלים הדירקטורים את 

הטיוטה המלאה של הדוחות הכספיים, הכוללת את הנתונים הכספיים, יחד עם חומר רקע נלווה 

רחב ובו ניתוחים מעמיקים ומקיפים בדבר פעילויות הבנק בתחומי עיסוקיו השונים. 

במסגרת דיון זה סוקרת המנכ"ל הראשי של הבנק את תוצאות הפעילות בקבוצת לאומי וראש 

החטיבה לכספים ולכלכלה מציג ומנתח את תוצאות פעילות הקבוצה בארץ ובחוץ לארץ, לרבות 

תיאור החשיפות לסיכונים והעמידה במגבלות שנקבעו ביחס אליהם. לאחר מכן מקיימת מליאת 

הדירקטוריון דיון בטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים ומאשרת אותם. 

כאמור, כל דיוני הדירקטוריון בנושא הדוחות הכספיים נערכים בהשתתפות רואי החשבון המבקרים 

של הבנק, ואשר עומדים לרשות הדירקטוריון לשאלות והבהרות בדיוני הדירקטוריון. הדוחות 

הכספיים מאושרים על ידי הדירקטוריון לאחר שרואי החשבון המבקרים הציגו בפניו חולשות 

מהותיות במידה והיו אשר עלו מתהליכי הביקורת שבוצעו. 

יצוין כי מאחר ודירקטוריון הבנק מורכב כולו מדירקטורים בעלי כשירות של דירקטורים חיצוניים (על 

פי הקבוע בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993) ומאחר וועדת הכספים 

וועדת הביקורת של הבנק מהוות את רוב רובו של הדירקטוריון (13 מתוך 15 חברים), הוחלט כי 

תהליך אישור הדוחות הכספיים ייעשה בדירקטוריון במליאתו. 
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ד. תיאור עיסקי הקבוצה לפי מגזרים ותחומי פעילות

התפתחות ההכנסות, ההוצאות וההפרשה למס1

הרווח הנקי של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2007 בסך 3,357 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של 

3,534 מיליון ש"ח בשנת 2006 — ירידה של 177 מיליון ש"ח שהם 5.0%. הרווח הנקי מפעולות 

רגילות הסתכם בשנת 2007 בסך של 2,984 מיליון ש"ח עלייה של 1,530 מיליון ש"ח לעומת שנת 

2006 שהם 105.2%. בעיקר כתוצאה מגידול בפעילות כמפורט להלן.

להלן השינויים העיקריים ברווח הנקי של הקבוצה בשנת 2007:

 

שינוי שינוי   2006  2007  

(באחוזים) (במיליוני ש"ח)     

(5.0)  (177)  3,534  3,357 הרווח הנקי   -

105.2  1,530  1,454  2,984 הרווח הנקי מפעולות רגילות   -

הרווח הנקי מפעולות רגילות  -
51.1  1,061  2,076  3,137 בניטרול הוצאות שכר מיוחדות   

הקיטון ברווח הנקי בשנת 2007 לעומת הרווח הנקי בשנת 2006, נובע מהירידה ברווח הנקי 

מפעולות בלתי רגילות כמוסבר להלן.

הירידה ברווח נטו מפעולות בלתי רגילות נובעת ממכירת חלק מההחזקות הריאליות וממכירת 

הפעילות של קבוצת פסגות-אופק, פיא וחלק מקופות הגמל, בגינן נרשם רווח בסך 2,078 מיליון ש"ח 

בשנת 2006, מאידך בשנת 2007 נמכר החלק הנותר מפעילות קופות הגמל וקה"ל ברווח של 348 

מיליון ש"ח. 

לפרטים נוספים ראה להלן בעמודים 123-122 ו-148 ובבאורים 27 ו-31.

הגידול ברווח מפעולות רגילות נובע מירידה בהוצאות שכר מיוחדות שהיו בשנת 2006 וכללו: אימוץ 

לוחות תמותה חדשים, הפרשות בגין בוגרי הבנק, רישום ההוצאה בגין הנפקת אופציות לעובדים, 

רישום ההטבה בגין מכירת מניות לעובדים על ידי המדינה ופרישה מרצון, בסך כולל של 917 מיליון 

ש"ח (622 מיליון ש"ח נטו) לעומת הוצאת שכר מיוחדות כנ"ל בסך של 250 מיליון ש"ח (153 מיליון 

ש"ח נטו) בשנת 2007.

הגידול ברווח מפעולות רגילות בשנת 2007 לעומת 2006 מוסבר בעיקר מהגורמים הבאים*:

1.  גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 726 מיליון ש"ח, לפני 

השפעת המס.

ירידה בהפרשות לחובות מסופקים בסך 526 מיליון ש"ח, לפני השפעת המס.  .2

3.  גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך 341 מיליון ש"ח, לפני השפעת המס, כמפורט 

בהמשך.

4.  קיטון בהוצאות התפעוליות והאחרות (כולל שכר ופרישה מרצון) בסך 330 מיליון ש"ח, ירידה 

של 4.5%, לפני השפעת המס. בניטרול הוצאות השכר המיוחדות כמפורט בהמשך היה גידול 

בהוצאות בסך של 337 מיליון ש"ח, 5.3%.

5.  גידול בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך 13 מיליון ש"ח, נטו. 

6.  ירידה בשיעור המס האפקטיבי שהיה נמוך יותר ב-2007 ב-12.7 נקודות האחוז בהשוואה 

לשנת 2006, כמפורט בהמשך.

* לפני חלקם של בעלי מניות חיצוניים.

(1)  הדוחות הכספיים נערכו בערכים מדווחים. מדד המחירים לצרכן הידוע, עלה בשנת 2007 ב-2.8%. השקל 
יוסף נומינלית לעומת הדולר האמריקאי ב-8.97% ופוחת לעומת הארו ב-1.71%. השער היציג של הדולר 

ב-31 בדצמבר 2007 היה 3.846 ש"ח. 
פרטים נוספים ראה באור 1(ג) לדוחות הכספיים.  
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ברביע הרביעי של השנה הסתכם הרווח הנקי בסך של 517 מיליון ש"ח לעומת 1,074 מיליון ש"ח 

ברביע הרביעי בשנת 2006, ירידה של 557 מיליון ש"ח, 51.9%. הירידה ברווח הנקי ברביע הרביעי 

מוסברת בעיקר על ידי הגורמים דלהלן: 

1.  קיטון ברווח מפעולות בלתי רגילות בסך של 678 מיליון ש"ח. ברביע הרביעי של 2006 נרשם 

רווח בסך של 683 מיליון ש"ח ממכירת פיא קרנות נאמנות וחלק מקופות הגמל.

2.  גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות (כולל שכר ופרישה מרצון) בסך 88 מיליון ש"ח, עלייה 

של 5.0%, לפני השפעת המס. בניטרול ההוצאות המיוחדות כמפורט להלן חל גידול בשיעור 

של 12.2%.

3.  גידול בהפרשות לחובות מסופקים בסך 14 מיליון ש"ח, לפני השפעת המס.

לפרטים נוספים ראה להלן בעמודים 62-59 וובתוספת ז' בסקירת ההנהלה.

מאידך הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את הירידה הנ"ל:

גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך 209 מיליון ש"ח, לפני השפעת המס.  .1

2.  גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 18 מיליון ש"ח, לפני 

השפעת המס.

גידול בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך 10 מיליון ש"ח, נטו.  .3

4.  ירידה בשיעור המס האפקטיבי שהיה נמוך יותר ב-2007 ב-5.3 נקודות האחוז בהשוואה 

לשנת 2006, כמפורט בהמשך.

הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2007 

ב-7,648 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-6,922 מיליון ש"ח בשנת 2006 — עלייה של 10.5%. 

הגידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בקבוצה נובע בעיקר מ-:

 

השינוי  2006  2007   

% (במיליוני ש"ח)     

7.8  6,454  6,958 פעילות שוטפת  

41.8  325  461 גביית והפחתה של ריבית בגין חובות בעייתיים 

רווחים שמומשו ממכירת אג"ח 
(15.7)  102  86 ומהתאמות לשווי שוק של אג"ח למסחר  

-  4  (47) התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים  

+  37  190 השפעת המדד הידוע  

10.5  6,922  7,648 סך הכל  

פירוט נוסף ראה בסקירת ההנהלה תוספת ג' ובבאור 20 בדוח הכספי.

להלן פרטים נוספים על הגידול ברווח המימוני מפעילות שוטפת:

1.  גידול בהיקפי הפעילות הפיננסית במגזר השקלי הלא-צמוד בשיעור של כ-26.3, שהגדיל את 

הרווח המימוני בסך כ-628 מיליון ש"ח.

2.  הגידול בהיקפי הפעילות הפיננסית במגזר הצמוד למדד הגדיל את הרווח המימוני בסך 173 

מיליון ש"ח.

3.  גידול בהיקף הפעילות הפיננסית במגזר המט"ח וצמוד מט"ח בשיעור של 10% שהגדיל את 

הרווח המימוני בסך 198 מיליון ש"ח.

גידול בהכנסות מעמלות מימון בסך 26 מיליון ש"ח.  .4

עלייה בהכנסות מימון אחרות נטו בסך 195 מיליון ש"ח, כמפורט בהמשך.  .5

מאידך הירידה בפער הריבית במגזר השקלי הלא צמוד ב-0.55 נקודות האחוז הקטינה את הרווח 

המימוני בסך 677 מיליון ש"ח, וקיזזה חלקית את הגידול ברווח מפעולות מימון.

בקשר עם השינויים ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לפי מגזרים ראה באור 28(א) לדוחות 
הכספיים. 

לשינויים ברווח המימוני בתקופות הביניים ראה בעמודים 61-60 לדוח.
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להלן התפתחות הרווח המימוני לפי מגזרי פעילות עיקריים:

 

השינוי  2006  2007 המגזר  

% (במיליוני ש"ח)     

10.7  2,324  2,572 משקי בית  

16.9  724  846 עסקים קטנים  

1.6  1,461  1,484 בנקאות עיסקית  

12.1  1,177  1,320 בנקאות מסחרית  

10.7  580  642 בניה ונדל"ן  

5.1  354  372 בנקאות פרטית ובינלאומית  

51.3  300  454 ניהול פיננסי שוקי הון  

-  2  (42) אחר  

להלן משקל מגזרי הצמדה בפעילות ותרומתם לרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 

מסופקים:

 

השינויים ברווח      
המימוני   2006   2007  

במיליוני ש"ח תרומה לרווח*  היקף  תרומה לרווח*  היקף    
השפעת השפעת  במיליוני  הפעילות   במיליוני  הפעילות     
המחיר הכמות  ש"ח  ב-%  ב-%  ש"ח  ב-%  ב-%    

מטבע ישראלי:

(677)  628  3,333  48  30  3,284  42  34 לא-צמוד 

18  173  767  11  17  958  13  15 צמוד מדד 

מטבע חוץ כולל 
36  198  2,059  30  53  2,293  30  51 צמוד מטבע חוץ 

(623)  999  6,159   100  6,535   100  

אופציות ומכשירים
  (54)  (1)   75  1 נגזרים אחרים  

  282  4   308  4 עמלות מימון  

הכנסות מימון 
  535  8   730  10 אחרות, נטו  

  6,922  100   7,648  100 סך הכל  

* כולל הכנסות/הוצאות מימון מפעילות בנגזרים.

היחס של הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לבין היתרה הממוצעת של הנכסים 

הכספיים היה 2.75% ב-2007 לעומת 2.61% ב-2006.

פער הריבית הכולל (ללא עיסקאות במכשירים נגזרים) בשנת 2007 הוא 2.31% לעומת 1.85% 

בשנת 2006 (בבנק — 2.34% בשנת 2007 לעומת 1.84% בשנת 2006). פער הריבית, הכולל עיסקאות 

במכשירים נגזרים הוא 1.71% בשנת 2007 לעומת 1.82% בשנת 2006 (בבנק — 1.58% בשנת 2007 

לעומת 1.77% בשנת 2006). 

פרטים נוספים על שיעורי הכנסה והוצאה לפי המגזרים השונים — ראה בתוספת ג' בסקירת ההנהלה.

העמלות המימוניות הסתכמו בשנת 2007 ב-308 מיליון ש"ח לעומת 282 מיליון ש"ח בשנת 2006, 

גידול בשיעור של 9.2%. עמלות אלו כוללות בעיקר את ההכנסות מהפעילות החוץ-מאזנית, כמו 

ערבויות למתן אשראי, ערבויות לרוכשי דירות, ערבויות אחרות וכן עמלות מפעילות סחר חוץ. 
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הכנסות והוצאות מימון אחרות כוללות בעיקר רווחים/הפסדים ממכירת אגרות חוב והתאמת 

אגרות חוב למסחר לשווי הוגן או לשווי שוק, הכנסות מעמלות פירעון מוקדם על אשראים, גביית 

ריבית בגין חובות מסופקים משנים קודמות והפחתות הפרשות לריבית. ההכנסות נטו מפעילויות 

אלו הסתכמו ב-730 מיליון ש"ח בשנת 2007, לעומת סך של 535 מיליון ש"ח בשנת 2006. 

להלן עיקרי השינויים בהכנסות והוצאות מימון אחרות:

 

השינוי  2006  2007   

% (במיליוני ש"ח)     

272.4  29  108 רווח/הפסד ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה 

רווח/הפסד ממכירת והתאמה 
(130.1)  73  (22) לשווי שוק של אגרות חוב למסחר  

41.8  325  461 גביית/הפחתת ריבית בגין חובות מסופקים   

44.1  59  85 עמלות פרעון מוקדם על אשראים  

100.0  49  98 אחר  

36.4  535  730 סך הכל  

לפרטים נוספים ראה באור 20 לדוחות הכספיים.

ההפרשה לחובות מסופקים בקבוצת לאומי הסתכמה בשנת 2007 ב-407 מיליון ש"ח, בהשוואה 

ל-933 מיליון ש"ח בשנת 2006 — קיטון בשיעור של 56.4%. ההפרשה לחובות מסופקים בבנק בשנת 

2007 הסתכמה ב-318 מיליון ש"ח, לעומת 734 מיליון ש"ח בשנת 2006 — קיטון בשיעור של 56.7%.

בהפרשות הספציפיות לחובות מסופקים בקבוצת לאומי הייתה בשנת 2007 ירידה של 398 מיליון 

ש"ח ובשיעור של 41.7%, בבנק קיטון של 37.2%. 

הירידה בהפרשות הספציפיות לחובות מסופקים בשיעור של 41.7% בשנת 2007 הינה תוצאה של 

המשך מגמת השיפור במשק ושיפור מצב החברות וקיטון של 137 מיליון ש"ח בהפרשות בנק לאומי 

למשכנתאות כתוצאה מהפרשות מיוחדות שבוצעו בשנת 2006 עקב יישום הוראות בנק ישראל.

ההפרשות העיקריות לחובות מסופקים שבוצעו בשנת 2007 היו בעיקר בענפי המשק תעשיה, בינוי 

ונדל"ן, מסחר ולאנשים פרטיים. 

על פי הוראות המפקח על הבנקים משנת 1992, מבוצעת הפרשה נוספת לחובות מסופקים נוסף על 

ההפרשה הספציפית, בגין סיכונים שאינם מזוהים בתיק האשראי והמתבססים על מאפייני הסיכון 

בתיק האשראי, ובגין חריגה ענפית לאשראי (בפועל קיימת בבנק חריגה ענפית רק באשראי לבינוי 

ונדל"ן בשיעור של 0.75%). בהתאם להוראה הנ"ל כאשר יחס ההון המזערי הינו מעל 10% הבנק 

אינו חייב לבצע הפרשה בגין חריגה ענפית, וזאת בהתאם לנוסחה שנקבעה בהוראה הנ"ל. מאחר 

ויחס ההון המזערי בבנק עומד בהוראה הנ"ל לא ביצע הבנק הפרשה נוספת בסך 40 מיליון ש"ח 

בגין חריגה ענפית.

ההפרשה הכללית והנוספת קטנה בשנת 2007 ב-149 מיליון ש"ח בהשוואה לקיטון בסך של 

21 מיליון ש"ח בשנת 2006. עיקר הקיטון נובע מהקטנת ההפרשה הנוספת בגין החריגה הענפית 

בענף הנדל"ן ומירידה בחובות הבעייתיים, כמפורט להלן בעמוד 75.
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להלן עיקרי הנתונים בק"ע ההפרשות לחובות מסופקים:

 

לשנה שנסתיימה לשלושה חודשים שנסתיימו    

ביום 31 בדצמבר ביום 31 בדצמבר    

2006  2007  2006  2007  

(במיליוני ש"ח)    

1,724  1,436  541  532 הפרשה ספציפית במהלך התקופה 

(715)  (847)  (220)  (154) הקטנת הפרשה ספציפית 

(55)  (33)  (13)  (9) גביית חובות שנמחקו בעבר  

תוספת נטו, שנזקפה לדוח 
954  556  308  369 הרווח וההפסד 

תוספת נטו, שנזקפה לדוח הרווח 
(21)  (149)  (43)  (90) וההפסד בגין הפרשה נוספת וכללית 

933  407  265  279 סך כל ההפרשה לחובות מסופקים 

שיעור ההפרשה לחובות מסופקים ב-2007 היה 0.20% מסך כל האשראי לציבור לסוף השנה לעומת 

0.51% בשנת 2006. שיעור ההפרשה הספציפית ב-2007 היה 0.28% לעומת 0.52% בשנת 2006. 

יש לציין כי במחצית השנייה של שנת 2007 שיעור ההפרשה מתיק האשראי על בסיס שנתי היה 

0.36% לעומת 0.05% במחצית הראשונה (בבנק 0.45% לעומת 0.02% במחצית הראשונה ו-0.24% 

בכל שנת 2007).

להלן ההתפתחות הרבעונית של ההפרשות לחובות מסופקים בשנת 2007:

 

   2006     2007  

רביע רביע  רביע  רביע  רביע  רביע  רביע  רביע   
ראשון שני  שלישי  רביעי  ראשון  שני  שלישי  רביעי   

(במיליוני ש"ח)        

167  184  295  308  31  66  90  369 הפרשה ספציפית 

34  1  (13)  (43)  (20)  (28)  (11)  (90) הפרשה נוספת  

201  185  282  265  11  38  79  279 סך הכל 

שיעור ההפרשה 
מסך הכל 

האשראי לציבור 
0.44%  0.41%  0.63%  0.58%  0.03%  0.08%  0.16%  0.57% (על בסיס שנתי) 

היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית, ההפרשה הנוספת וההפרשה המיוחדת לחובות מסופקים 

(לפי מאפייני סיכון שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקים) בבנק ובחברות המאוחדות שלו הסתכמה 

בסוף 2007 ב-875 מיליון ש"ח (מהווה כ-0.29% מסך כל סיכוני האשראי), בהשוואה ל-1,024 

מיליון ש"ח בסוף שנת 2006. בבנק 593 מיליון ש"ח לעומת 715 מיליון ש"ח בשנת 2006. מאחר 

שההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת אינן מוכרות כהוצאה לצרכי מס, הרי שבהתחשב בשיעור 

המס הסטטוטורי, יתרת ההפרשה הנ"ל הינה שוות ערך להפרשה ספציפית של 1,423 מיליון ש"ח.

לפרטים נוספים בנושא אשראים, חובות בעייתיים והפרשות לחובות מסופקים — ראה באור 4(ג) 

לדוחות הכספיים, תוספת ה' שבסקירת ההנהלה ובעמוד 75 לדוח.

2007

הפרשה לחובות מסופקים

מיליוני ש״ח

אחוז מתוך האשראי לציבור

סה״כ ההפרשה 
לחובות מסופקים

אחוז ההפרשה הספציפית 
מתוך האשראי לציבור
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להלן התפתחות ההפרשות לחובות מסופקים לפי מגזרי פעילות עיקריים:

 

2006  2007  2006  2007 מגזר 

(באחוזים)*  (במיליוני ש"ח)    

0.6  0.3  329  177 משקי בית 

0.8  0.7  113  117 עסקים קטנים 

0.4  -  182  (28) בנקאות עיסקית 

0.5  0.5  183  193 בנקאות מסחרית 

0.7  -  155  (33) בניה ונדל"ן 

* שיעור ההפרשה כאחוז מיתרת האשראי של המגזר לסוף השנה.

להלן התפלגות ההפרשות העיקריות לחובות מסופקים בקבוצה (הבנק וחברות מאוחדות) שנזקפו 

לדוח הרווח וההפסד:

 

2006  2007    

(במיליוני ש"ח)      

734  318 הבנק   

9  12 בנק ערבי ישראלי   

191  43 בנק לאומי למשכנתאות *   

(11)  (13) בל"ל - ארה"ב    

3  21 בל"ל בריטניה   

5  16 לאומי קארד   

3  12 לאומי רומניה   

(1)  (2) אחרים   

933  407 סך הכל   

* לפרטים נוספים ראה בעמוד 136 לדוח.

ההפרשה לחובות מסופקים כאחוז מיתרת האשראי לציבור שעל אחריות הבנק:

 

2005  2006  2007   

  (%)    

0.71  0.52  (*) המערכת הבנקאית בארץ  

0.79  0.51  0.20 קבוצת בל"ל  

נתוני המערכת הבנקאית אינם ידועים במועד פרסום דוח זה.  (*)
פרטים על חובות בעייתיים ראה להלן בעמוד 75.

הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2007 

ב-7,241 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-5,989 מיליון ש"ח בשנת 2006 — עלייה של 20.9%. העלייה נובעת 

מגידול ברווח מפעולות מימון ומקיטון בהפרשות לחובות מסופקים. הרווח מפעולות מימון לאחר 

הפרשה לחובות מסופקים בבנק הסתכם ב-5,744 מיליון ש"ח בשנת 2007, בהשוואה ל-4,799 מיליון 

ש"ח בשנת 2006 — עלייה של 19.7%. 

סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות של קבוצת לאומי הסתכמו בשנת 2007 ב-4,222 מיליון 

ש"ח, בהשוואה ל-3,881 מיליון ש"ח בשנת 2006 — גידול של 8.8% (בבנק — 2,756 מיליון ש"ח 

בשנת 2007, בהשוואה ל-2,389 מיליון ש"ח בשנת 2006 — גידול של 15.4%). בניטרול השפעת 

הגידול בהכנסות מהיעודה לפיצויים, סך כל ההכנסות התפעוליות בקבוצה גדלו בשיעור של 7.8% 

ובבנק 13.9%.
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להלן עיקרי השינויים בהכנסות התפעוליות והאחרות:

 

שינוי שינוי   2006  2007  

ב-% במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח    

11.2  337  3,013  3,350 הכנסות תפעוליות (1) 

260.2  333  128  461 רווחים מהשקעות במניות (2) 

(44.5)  (329)  740  411 הכנסות אחרות (3) 

8.8  341  3,881  4,222 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות  

להלן פרטים נוספים לכל אחד מהסעיפים הנ"ל:

הכנסות תפעוליות  .1

גידול בהכנסות מפעילות בניירות ערך 133 מיליון ש"ח (18.1%). א.   

גידול בהכנסות מכרטיסי אשראי בסך 77 מיליון ש"ח (12.9%).* ב.   

ג.  גידול בהכנסות משירותי מערך התשלומים בסך 66 מיליון ש"ח, (8.6%) בעיקר מהמרות   

מטבע חוץ והעברות.*

גידול בהכנסות מטיפול באשראי ובעריכת חוזים בסך 59 מיליון ש"ח (18.6%). ד.   

* השינויים הנ"ל הם לאחר ניטרול השפעת הכנסות מפצות בגין הפעלת סלי העמלות החדשים.

רווחים מהשקעות במניות  .2

א.  גידול בהכנסות מדיבידנדים בסך 106 מיליון ש"ח. הגידול בהכנסות מרווחים מהשקעות   

במניות נובע בעיקר מרישום פרעון חלקי של חוב לקוח מסוים בסך 120 מיליון ש"ח 

כדיבידנד בהתאם להוראות המפקח על הבנקים (בהתאם לאותה הוראה מוצג החוב 

כהשקעה במניות זמינות למכירה) (67 מיליון ש"ח ב-2006).

ב.  גידול ברווחים נטו ממכירת מניות זמינות למכירה בסך 217 מיליון ש"ח, בעיקר 154   

מיליון ש"ח ממכירת חלק ממניות סלקום.

הכנסות אחרות  .3

א.  החל ברביע השני של 2006 נכנסה לתוקף הרפורמה בשוק ההון והבנק החל לגבות   

דמי הפצה בגין קרנות נאמנות המופצות על ידו. סך הכל נגבו בשנת 2007 153 מיליון 

ש"ח לעומת 89 מיליון ש"ח בשנת 2006. מאידך הפסיק הבנק לגבות דמי ניהול ושיווק 

מחברות ניהול הקרנות בעבור מתן השירותים, וכתוצאה ירדו ההכנסות מקרנות וקופות 

גמל, כמפורט להלן.

 

שינוי  2006  2007  

ב-% במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח    

(57.8)  (226)  391  165 מקרנות נאמנות 

(92.3)  (200)  216  16 מקופות גמל 

(34.5)  (10)  29  19 מקרנות השתלמות 

(68.5)  (436)  636  200 סך הכל 

יחד עם זאת יש לציין שבמקביל קטנו ההוצאות התפעוליות בכ-181 מיליון ש"ח.

גידול בהכנסות מהיעודה לפיצויים בסך 40 מיליון ש"ח. ב.   

הכנסות בסך 43 מיליון ש"ח מתפעול קופות גמל. ג.   

בק"ע הצעות החוק בנושא עמלות והצעת בנק ישראל בנושא ראה לעיל בעמוד 37 לדוח.
בקשר לתביעות משפטיות והדיונים עם הממונה על הגבלים עיסקיים בנושאים הקשורים בכרטיסי אשראי ראה 

באור 18(טו) לדוחות הכספיים.

משקל ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות (קרי, רווח מפעולות מימון לפני הפרשה 

לחובות מסופקים והכנסות תפעוליות ואחרות) היה בשיעור של 35.6% לעומת 35.9% בשנת 2006. 

�
�
�����

�

התפלגות ההכנסות
התפעוליות והאחרות

בשנת 2007

פעילות בניירות ערך

קרנות נאמנות וקופות גמל

תפעוליות

רווחים ממניות ודיבידנדים

אחרות

כרטיסי אשראי
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ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות 60.9% מההוצאות התפעוליות והאחרות ובניטרול הוצאות 

מיוחדות כמפורט בהמשך 63.1%, לעומת כיסוי של 53.4% ו-61.1% בהתאמה בשנת 2006. 

לפרטים נוספים ראה באורים 21-23 לדוחות הכספיים.

סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות של קבוצת לאומי הסתכמו בשנת 2007 ב-6,937 מיליון 

ש"ח, בהשוואה ל-7,267 מיליון ש"ח בשנת 2006 — ירידה של 4.5%, בניטרול הוצאות שכר מיוחדות 

כמפורט בהמשך שיעור הגידול הוא 5.3%. (בבנק 5,059 מיליון ש"ח בשנת 2007, בהשוואה ל-5,388 

מיליון ש"ח בשנת 2006 — ירידה של 6.1% ועלייה של 7.2% בניטרול הוצאות מיוחדות).

א. הוצאות השכר (כולל עלויות הפרישה מרצון) הסתכמו בשנת 2007 בסך 4,218 מיליון ש"ח, ירידה 

בשיעור של 7.3% בהשוואה לשנת 2006. הקיטון בהוצאות השכר בסך של 334 מיליון ש"ח נובע 

בעיקר מהוצאות שכר מיוחדות הקשורות להפרטת הבנק והפרשות סוציאליות כמפורט להלן:

 

2006  2007  

במיליוני ש"ח  

214  - אימוץ לוחות תמותה חדשים 

91  - הפרשה לעתודות שי לחג לבוגרי הבנק 

23  - שינויים אקטואריים 

235  247 הוצאות בגין הנפקת אופציות לעובדים 

217  3 רישום ההטבה בגין מכירת מניות לעובדים 

175  - הוצאות פרישה מרצון 

(38)  - הורדת שיעור מס שכר 

917  250 סך הכל 

לפרטים נוספים ראה באור 15 לדוחות הכספיים.

ההוצאות לשכר ולנלוות (ללא הוצאות מיוחדות) מהוות כ-59.3% מסך כל ההוצאות התפעוליות 

לעומת 57.4% בשנת 2006.

ב.  ההוצאות התפעוליות והאחרות למעט שכר ופרישה מרצון נותרו ב-2007 ללא שינוי.

להלן השינויים העיקריים:

גידול בהוצאות אחזקת בניינים וציוד בסך 47 מיליון ש"ח, (6.1%).  .1

גידול בהוצאות פחת בסך 7 מיליון ש"ח, (1.5%).  .2

3.  ירידה בהוצאות בגין שירותים מקצועיים בסך 22 מיליון ש"ח, (7.5%) וכן ירידה של 29 מיליון 

ש"ח בגין הפרשה לארוע חריג בחברה בת בחו"ל, בשנת 2006.

הוצאות המחשב בקבוצה המוצגות בבאור 25 לדוח לא כוללות את הוצאות המחשב בבנק הנכללות 

בין שאר כל ההוצאות בהיות מרכז המחשבים יחידה בתוך הבנק. הוצאות מחשב אלה כוללות 

בעיקר הוצאות בחברות בנות הרוכשות שירותי מחשב ו/או עלויות מיקור חוץ.

לפירוט נוסף ראה באורים 24 ו-25 לדוחות הכספיים.

להלן פרטים נוספים על מרכיבי הוצאות השכר:

1.  כחלק מאסטרטגיית ההתייעלות של הבנק, ומתוך ראיית הצרכים העיסקיים — הניהוליים 

של הבנק בשנים הבאות, אישר דירקטוריון הבנק בשנת 2006 תכנית פרישה מרצון בעלות 

כוללת עד לסך של כ-180 מיליון ש"ח, התכנית יועדה לחלק מעובדי הבנק כפי שאושר על ידי 

הדירקטוריון. 

  בשנת 2006 פרשו 191 עובדים, לעומת 137 עובדים שפרשו בשנת 2005 במסגרת תכנית 

פרישה מרצון. סך כל העלויות בגין הפרישה מרצון, שנרשמו בדוחות הכספיים בשנת 2006, 

הסתכמו בסך של 175 מיליון ש"ח. סכומים אלו כוללים גם את הערך הנוכחי של ההתחייבויות 

הפנסיוניות לעתיד בגין תכנית הפרישה מרצון.

�

משכורות והוצאות נלוות

אחרות

אחזקת בניינים וציוד

פחת והפחתות
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2.  חישוב ההתחייבות האקטוארית של הבנק לפנסיה נעשה על בסיס שיעור ההיוון (4%) שנקבע 

על ידי המפקח על הבנקים, ובהנחת עליית שכר ריאלית המבוסס על נסיון העבר ומשתנה 

בהתאם לגיל העובד. שיעורי העלייה נעים בין 1.5% ל-4.6%. עד וכולל שנת 2005 הונחה 

עלייה ריאלית ממוצעת קבועה בשיעור של 2.5%.

3.  בשנת 2006 אימץ הבנק את לוחות התמותה כפי שפורסם על ידי האקטואר הראשי של אגף 

שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לחברות הביטוח, בחודש נובמבר 2005 ובחודש 

פברואר 2007. בהתאם להערכת אקטואר הבנק הוגדלו העתודות לפנסיה וליובל בסך 237 

מיליון ש"ח כתוצאה מאימוץ הלוחות הנ"ל.

4.  "בוגרי לאומי" זכאים, פרט לתשלומי הפנסיה ו/או הפיצויים, כל בוגר לפי בחירתו, להטבות 

נוספות שעיקרן שי לחג והשתתפות בעלויות רווחה נוספות ופעילויות חברתיות. 

  "בוגרי לאומי" — מי שסיים עבודתו בבנק, בגיל כלשהו, לאחר שהשלים 25 שנות עבודה 

בבנק, או שסיים עבודתו בגיל 65 ומעלה, לאחר שהשלים 15 שנות עבודה לפחות.

בשנת 2006 רשם הבנק הפרשה בסך 91 מיליון ש"ח בגין ההתחייבות הנ"ל.  

עלויות הקשורות להפרטת הבנק ראה בעמוד 56 לדוח.  .5

פירוט נוסף — ראה בבאור 15 לדוחות הכספיים. 

ההוצאות התפעוליות בשנת 2007 מהוות 58.4% מסך כל ההכנסות, לעומת 67.3% בשנת 2006 

ו-58.7% בשנת 2005. בניטרול הוצאות השכר המיוחדות שפורטו בדוח ההוצאות התפעוליות מהוות 

56.3% לעומת 58.8% בשנת 2006. 

סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות מהוות 2.30% מסך כל הנכסים, לעומת 2.51% בשנת 2006. 

ובנטירול הוצאות השכר המיוחדות 2.21% ו-2.21% בהתאמה.

הרווח מפעולות רגילות לפני מסים של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2007 ב-4,526 מיליון ש"ח, 

בהשוואה ל-2,603 מיליון ש"ח בשנת 2006 — עלייה של 73.9%, (בבנק, רווח של 3,441 מיליון ש"ח 

בשנת 2007, בהשוואה ל-1,800 מיליון ש"ח בשנת 2006 עלייה של 91.2%). בניטרול הוצאות שכר 

מיוחדות, גידול בשיעור של 35.7% ובבנק גידול בשיעור של 36.8%.

ההפרשה למס על הרווח מפעולות רגילות בקבוצת לאומי הסתכמה בשנת 2007 ב-1,722 

מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,320 מיליון ש"ח בשנת 2006. שיעור ההפרשה למס בשנת 2007 היה 

38.0% מהרווח לפני מס לעומת 50.7% בשנת 2006. ירידה של 12.7 נקודות האחוז. שיעור המס 

הסטטוטורי, בשנת 2007 למוסדות כספיים בארץ הוא 38.53% לעומת 40.65% בשנת 2006.

ההפרשה למס בשנת 2007 הושפעה בעיקר מהנושאים דלהלן:

1.  הפחתת שיעור מס החברות מ-31% ב-2006 ל-29% ב-2007, והפחתת שיעור מס הרווח 

מ-17% ל-15.5% ב-2006, השפעה של 2.12 נקודות האחוז.

2.  ירידה בהוצאות הלא מוכרות וגידול בהכנסות הפטורות השפעה של 4.9 נקודות האחוז. 

(הוצאות לא מוכרות כמו הנפקת מניות ואופציות לעובדים לעומת הכנסות פטורות כגון 

הקטנת הפרשה נוספת לחובות מסופקים.)

3.  השפעת המדד הידוע החיובי ב-2007 בשיעור של 2.8% לעומת המדד הידוע השלילי בשיעור 

של 0.29% ב-2006, השפעה של כ-3.7 נקודות האחוז.

4.  הפרשי השער בגין ההשקעות בחו"ל שאינם נכללים בבסיס חישוב המס היו שליליים ב-2007 

כמו ב-2006 והשפעתם היתה זהה בהעלאת שיעור המס האפקטיבי בכ-3.2 נקודות האחוז.

פרטים נוספים על ההפרשה למס - ראה בבאור 26 לדוחות הכספיים.

בעניין תיקון חוק מס הכנסה (תאומים בשל אינפלציה) (תיקון) התשס"ח-2007 ראה בעמוד 191 לדוח.
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הרווח מפעולות רגילות לאחר מסים של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2007 בסך 2,804 מיליון 

ש"ח, לעומת 1,283 מיליון ש"ח בשנת 2006, עלייה של 118.6%, ובניטרול הוצאות שכר המיוחדות, 

עלייה של 55.2%.

חלק הקבוצה ברווח מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות הסתכם בשנת 2007 ברווח 

של 184 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-171 מיליון ש"ח ב-2006, עלייה של 7.6%.

החל מהרביע השני של 2006 הופסק רישום הרווחים על בסיס אקויטי לגבי חברת אפריקה ישראל 

להשקעות שנמכרה ביום 27 במרס 2006 ולגבי חברת מגדל אחזקות ביטוח ש-10% מההחזקות 

בה נמכרו ביום 15 במרס 2006. מאידך, החל ברביע הראשון של 2007 עברה ההשקעה בפז מתיק 

ניירות ערך זמין למכירה לרישום על בסיס השווי המאזני.

עיקר הרווח בסעיף זה נובע מתרומת החברות הבאות:

1.  החברה לישראל בע"מ: רווח בסך 110 מיליון ש"ח ב-2007, לעומת 129 מיליון ש"ח בשנת 

.2006

2.  פז חברת נפט בע"מ: רווח בסך 65 מיליון ש"ח ב-2007, ב-2006 לא נכללו רווחי פז על בסיס 

אקויטי הואיל והוצגו בניירות ערך זמינים למכירה.

לפרטים נוספים ראה בעמוד 121 לדוח.

חלקם של בעלי המניות החיצוניים ברווחי הקבוצה הסתכם ברווח של 4 מיליון ש"ח לעומת אפס 

בשנת 2006. השיעור הנמוך ברווח נבע מחלק המיעוט בשוויץ בהפרשי השער השליליים בגין 

ההשקעה בשוויץ.

הרווח הנקי מפעולות רגילות של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2007 בסך 2,984 מיליון ש"ח לעומת 

1,454 מיליון ש"ח בשנת 2006 — עלייה בשיעור של 105.2%. בניטרול הוצאות שכר מיוחדות כמפורט 

לעיל, היתה עלייה בשיעור של 51.1%.

הרווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים הסתכם בשנת 2007 ברווח של 373 מיליון ש"ח, 

בהשוואה ל-2,080 מיליון ש"ח בשנת 2006. הרווח נובע ממכירת חלק מפעילות קופות הגמל וקהל 

לעומת הרווח ב-2006 שנבע ממכירה של החזקות הבנק באפריקה ישראל להשקעות, ממכירת 10% 

מתוך החזקות הבנק במגדל אחזקות ביטוח וממכירת הפעילות של קבוצת פסגות-אופק, לאומי פיא 

וחלק מקופות הגמל. 

פרטים נוספים ראה להלן בעמודים 123-122 ו-148 ובבאור 27 לדוחות הכספיים.

הרווח הנקי מפעולות רגילות למניה הגיע בשנת 2007 ל-2.11 ש"ח, בהשוואה ל-1.03 ש"ח בשנת 

2006 (בדילול מלא — 2.08 ש"ח בהשוואה ל-1.03 ש"ח).

הרווח הנקי למניה הגיע בשנת 2007 ל-2.37 ש"ח, בהשוואה ל-2.50 ש"ח בשנת 2006.

(בדילול מלא — 2.34 ש"ח בהשוואה ל-2.50 ש"ח).
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התשואה להון עצמי ממוצע לתקופה (ללא זכויות המיעוט) של: 

 

* 2006  2007    

%    

20.1  17.4 הרווח הנקי    

8.3  15.4 הרווח הנקי מפעולות רגילות   

התשואות להון עצמי ממוצע לתקופה (ללא זכויות המיעוט) בפריסה רבעונית (במונחים שנתיים): 

 

   *2006     2007  

רביע רביע  רביע  רביע  רביע  רביע   רביע  רביע   
ראשון שני  שלישי  רביעי  ראשון  שני  שלישי  רביעי   

       %  

30.4  8.9  24.0  24.7  **22.2  20.9  **21.9  10.4 הרווח הנקי  

הרווח הנקי
10.3  8.6  6.9  8.5  15.6  20.9  19.4  10.3 מפעולות רגילות 

התשואה להון הושפעה מאוד מהוצאות שכר מיוחדות כפי שפורטו בעמוד 56 לדוח. 

להלן התשואות בניטרול השפעת הוצאות השכר המיוחדות אלה: 

 

* 2006  2007    

%    

23.7  18.2 הרווח הנקי    

11.8  16.2 הרווח הנקי מפעולות רגילות   

 

   *2006     2007  

רביע רביע  רביע  רביע  רביע  רביע   רביע  רביע   
ראשון שני  שלישי  רביעי  ראשון  שני  שלישי  רביעי   

       %  

34.9  14.8  27.8  27.2  **23.2  21.5  **22.6  11.6 הרווח הנקי  

הרווח הנקי
14.2  14.5  10.3  10.8  16.5  21.5  20.1  11.5 מפעולות רגילות 

הוצג מחדש בהתאם להוראות החדשות של המפקח על הבנקים.  *
**   בהנחה שהרווח הבלתי רגיל הנו חד פעמי התשואה לרווח הנקי ברביע הראשון של השנה הינה 17.1% 

ו-18.0% בניטרול הוצאות מיוחדות, ברביע השלישי של השנה 19.9% ו-20.6% בהתאמה. 

התפתחויות הרווח בתקופות הביניים ב-2007

להלן תמצית דוח רווח והפסד מפעולות רגילות בשנת 2007 לפי רבעונים:

 

סה"כ רביעי  רביע   רביע   רביע         
שנתי ראשון  שני  שלישי  רביעי        

(במיליוני ש"ח)         

7,648  1,793  1,809  2,265  1,781 רווח מפעולות מימון (א)     

(407)  (11)  (38)  (79)  (279) הפרשה לחובות מסופקים    

4,222  990  1,131  909  1,192 הכנסות תפעוליות ואחרות    

(6,937)  (1,632)  (1,656)  (1,785)  (1,864) הוצאות תפעוליות ואחרות (ב)    

4,526  1,140  1,246  1,310  830 רווח מפעולות רגילות לפני מסים   

(1,722)  (520)  (376)  (471)  (355) הפרשה למס      

2,804  620  870  839  475 רווח מפעולות רגילות לאחר מסים   
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א.  להלן פרטים נוספים על עיקרי התפתחות הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 

מסופקים לפי רבעונים:

 

סה"כ רביע  רביע   רביע   רביע         
שנתי ראשון  שני  שלישי  רביעי        

(במיליוני ש"ח)         

6,958  1,706  1,634  1,878  1,740 פעילות שוטפת     

461  85  152  103  121 גבייה והפחתה של ריבית בגין חובות בעייתיים  

רווחים ממימוש אג"ח 
86  84  81  (112)  33 ומהתאמות לשווי שוק של אג"ח למסחר   

(47)  (67)  (77)  210  (113) התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים  

190  (15)  19  186  - השפעת המדד הידוע     

7,648  1,793  1,809  2,265  1,781 סך הכל רווח מפעולות מימון    

ב. להלן התפתחות רבעונית של ההוצאות התפעוליות והאחרות ב-2007:

 

סה"כ רביע  רביע   רביע   רביע         
ב-2007 ראשון  שני  שלישי  רביעי        

(במיליוני ש"ח)         

4,218  1,027  1,004  1,104  1,083 הוצאות שכר      

250  47  77  69  57 מזה: הוצאות מיוחדות     

3,968  980  927  1,035  1,026 הוצאות שכר בניטרול הוצאות מיוחדות *  

812  183  195  202  232 אחזקת בנינים וציוד     

462  113  112  115  122 הוצאות פחת      

1,445  309  345  364  427 הוצאות אחרות      

6,937  1,632  1,656  1,785  1,864 סך כל הוצאות תפעוליות ואחרות   

סך כל הוצאות תפעוליות ואחרות
6,687  1,585  1,579  1,716  1,807 בניטרול הוצאות שכר מיוחדות    

* להלן התפתחות רבעונית של הוצאות שכר מיוחדות במיליוני ש"ח:

 

2007       

סה"כ רביע  רביע   רביע   רביע         
שנתי ראשון  שני  שלישי  רביעי        

247  53  77  66  51 הוצאות בגין הנפקת אופציות    

3  (18)  12  3  6 רישום ההטבה בגין מכירת מניות לעובדים  

-  12  (12)  -  - הפרש בין ההתחייבויות לפיצויים והיעודה  

250  47  77  69  57 סך הכל      

 

2006       

סה"כ רביע  רביע   רביע   רביע         
שנתי ראשון  שני  שלישי  רביעי        

214  136  -  -  78 אימוץ לוחות תמותה חדשים    

91  -  89  2  - הפרשה לעתודות שי לחג לבוגרי הבנק   

23  -  -  -  23 שינויים אקטואריים     

235  40  48  75  72 הוצאות בגין הנפקת אופציות    

217  -  191  21  5 רישום ההטבה בגין מכירת מניות לעובדים  

175  3  2  159  11 הוצאות פרישה מרצון     

-  60  (2)  (34)  (24) הפרש בין ההתחייבויות לפיצויים והיעודה  

(38)  -  (38)  -  - הורדת שיעור מס שכר     

917  239  290  223  165 סך הכל      
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להלן השינויים העיקריים ברווח והפסד לפי רבעונים:

1.  הרווח המימוני לפני הפרשה לחובות מסופקים:

ברביע הראשון של השנה:  

-  חל גידול ברווח המימוני כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות הפיננסית ומעליית פער הריבית   

הכולל.

-  עלייה ברווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה ועלייה בשווי שוק של אגרות החוב   

ורווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר לעומת התקופה 

המקבילה ב-2006.

השפעה שלילית בגין התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים (הפרשי עיתוי).  -  

ברביע השני של השנה:  

גידול בהיקפי הפעילות הפיננסית.  -  

-  חל שיפור בשווי אגרות חוב ורווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב   

למסחר לעומת התקופה המקבילה של 2006.

-  מאידך חלה ירידה בהתאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים בעיקר צמודי מדד.  

-  גידול בגבייה והפחתה של ריבית בגין חובות בעייתיים שהופרשו בעבר.  

ברביע השלישי של השנה:  

-  ירידה ברווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה וירידה בשווי השוק של אגרות חוב   

למסחר שמומשו וטרם מומשו.

-  מאידך השפעת המדד הידוע החיובי הגדילה את ההכנסות ברביע השלישי, וכן היה גידול   

בהתאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים.

ברביע הרביעי של השנה:  

-  גידול ברווח המימוני בעיקר מגידול בהפחתת וגביית ריבית בגין חובות בעייתיים.  

השפעה שלילית בגין התאמות לשווי שוק של מכשירים נגזרים (הפרשי עיתוי).  -  

הפרשה לחובות מסופקים:  .2

-  בתשעת החודשים הראשונים של השנה היתה ירידה משמעותית בהפרשות לחובות   

מסופקים לעומת ההפרשות הרבעוניות של שנת 2006.

-  ברביע הרביעי של השנה חלה עלייה בהפרשות לחובות מסופקים יחסית לממוצע   

ההפרשות הרבעוניות בתשעת החודשים הראשונים של השנה. אך ללא שינוי מהותי 

לעומת הרביע הרביעי אשתקד. ראה פירוט נוסף בדוח הדירקטוריון בסעיף אשראי לציבור. 

הכנסות תפעוליות ואחרות:  .3

-  בשנת 2007 חלה עלייה בכל הרבעונים בהכנסות התפעוליות יחסית לממוצע ההכנסות   

הרבעוניות ב-2006 בעיקר משרותי מערך התשלומים, מטיפול באשראי ועריכת חוזים, שוק 

ההון וכרטיסי אשראי. 

-  ברביע הראשון של השנה חל גידול בסעיף רווחים מהשקעות ממניות בעקבות הדיבידנד   

שחולק על ידי בזק.

-  ברביע השני של השנה היה גידול ממכירת מניות זמינות למכירה בסך של כ-68 מיליון   

ש"ח.

-  ברביע השלישי של השנה חלה ירידה בהכנסות לעומת רביע שני של השנה הנובעת   

מהקטנת הרווחים מהיעודה בקופת הגמל לפיצויים שנרשמה ברביע השני. כמו כן היתה 

ירידה בדמי ניהול קרנות ההשתלמות עקב מכירת פעילותן בתחילת הרביע השלישי של 

השנה.

-  ברביע הרביעי של השנה חל גידול בסעיף רווחים מהשקעות במניות כתוצאה ממכירת חלק   

מההחזקות לאומי ושות' במניות סלקום.
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הוצאות שכר והוצאות נלוות:  .4

-  ברביע הראשון נזקפת מלוא ההפרשה לפיצויים בהתאם לעליית השכר בתחילת השנה,   

לעומת ההכנסות מקופת הפיצויים הנפרסת על פני כל השנה. 

-  ברביע השני של השנה ירדו הוצאות השכר לעומת התקופה המקבילה ב-2006 כתוצאה   

מירידה בהוצאות בגין הנפקת אופציות לעובדים ומהשפעת רישום ההטבה בגין מכירת 

מניות לעובדים על ידי המדינה. וכן מרישום הפרשה בגין שי לחג לבוגרי הבנק ב-2006.

-  ברביע השלישי של השנה עלו הוצאות השכר עקב גידול בהתחייבויות לפנסיה בגין   

פנסיונרים ששכרם צמוד למדד.

הממוצע הרבעוני השנתי של הוצאות שכר עמד על כ-1,054 מיליון ש"ח.   -  

הוצאות תפעוליות אחרות:  .5

-  ברביע הרביעי של השנה חל גידול בהוצאות הנ"ל ביחס לממוצע הרבעונים הקודמים.   

הגידול היה של כ-66 מיליון ש"ח כ-18.3%. מאידך ביחס לרביע הרביעי 2006 היה קיטון של 

34 מיליון ש"ח כ-7.4%. 

-  אחזקת בנינים וציוד, הגידול ברביע הרביעי הינו כתוצאה מהגדלת הוצאות שכירות ואחזקת   

תוכנות.

ברביע הרביעי היה גידול בהוצאות שווק ופרסום עקב קמפיין שיווקי.  -  

-  ברביע השלישי והרביעי חל גידול בהוצאות יועצים מקצועיים ויועצי ענ"א.  

הפרשה למס:  .6

-  ברביע הראשון של השנה שיעור המס היה גבוה כתוצאה מהפרשי שער שליליים בגין   

השקעות בחברות בנות בחו"ל אשר אינם נכללים בבסיס המס, והשפעת המדד הידוע 

השלילי בשיעור של 0.44%.

-  ברביע השני של השנה שיעור המס ירד כתוצאה מהפרשי שער חיוביים בגין ההשקעות   

בחברות בנות בחו"ל, ירידה בהוצאות לא מוכרות הקשורות להנפקת האופציות ומכירת 

המניות לעובדים. 

-  ברביע השלישי של השנה שיעור המס היה נמוך כתוצאה מהמדד הידוע החיובי בשיעור   

של 2.52%, ירידה בהוצאות הלא מוכרות וגידול בהכנסות הפטורות.

-  ברביע הרביעי של השנה שיעור המס עלה כתוצאה מהפרשי שער שליליים בגין ההשקעות   

בחברות בנות בחו"ל.

הרווח מפעולות בלתי רגילות:  .7

-  ברביע הראשון של השנה נרשם רווח בסך 259 מיליון ש"ח מכירת חלק מקופות הגמל   

שהיו בניהול הקבוצה לעומת 712 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ב-2006 שנבע ממכירת 

ההחזקות של הבנק באפריקה ישראל להשקעות וממכירת 10% מהחזקות הבנק במגדל 

אחזקות ביטוח.

-  ברביע השלישי של השנה נרשם רווח בסך של כ-109 מיליון ש"ח מזה 93 מיליון ש"ח   

ממכירת הפעילות של קרנות ההשתלמות לעומת 674 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה 

ב-2006 שנבע ממכירת הפעילות של פסגות-אופק.

-  ברביע הרביעי של השנה נרשם רווח של 5 מיליון ש"ח לעומת 683 מיליון ש"ח ברביע   

הרביעי של 2006 ממכירת קרנות נאמנות פיא וחלק מקופות הגמל.

מידע רב רבעוני נוסף ראה בתוספת ו' ו-ז' שבסקירת ההנהלה.
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המבנה וההתפתחות של הנכסים וההתחייבויות

המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 ב-302.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-289.3 

מיליארד ש"ח בסוף 2006 — עלייה של 4.4%, ושל הבנק הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 ב-254.5 

מיליארד ש"ח לעומת 241.1 מיליארד ש"ח בסוף 2006.

ערך הנכסים הנקובים במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ מסך מאזן הקבוצה הינו כ-121.6 מיליארד 

ש"ח, כ-40.2% מסך הנכסים. בשנת 2007 יוסף השקל ביחס לדולר של ארה"ב ב-8.97% ביחס לסל 

המטבעות ב-5.85% ופוחת ביחס לארו ב-1.71%. 

השינוי בשערי החליפין של השקל מול כלל מטבעות החוץ תרם לירידה בשיעור של 3% בסך כל 

המאזן של הקבוצה.

סך כל הנכסים בניהול הקבוצה — סך כל המאזן וכן תיקי ניירות ערך של הלקוחות וקופות גמל 

וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמרות, מסתכמים בכ-764 מיליארד 

ש"ח, לעומת 695 מיליארד ש"ח בסוף 2006, (כ-199 מיליארדי דולר ו-164 מיליארד דולר בהתאמה) 

כמפורט להלן.

א. להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים:

 

הבנק   מאוחד     

31 בדצמבר  31 בדצמבר     

שיעור שיעור        
השינוי  2006  2007 השינוי   2006  2007  

(%) (במיליוני ש"ח)    (%) (במיליוני ש"ח)    

5.5  241,144  254,481  4.4  289,341  302,151 סך כל המאזן 

4.1  200,128  208,422  2.7  231,823  238,045 פיקדונות הציבור 

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
(5.8)  4,821  4,542  23.2  15,622  19,248 וכתבי התחייבות נדחים  

52.5  3,578  5,457  17.1  5,241  6,139 פיקדונות מבנקים 

(0.6)  62,886  62,488  (11.1)  47,609  42,329 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

12.7  31,686  35,723  1.7  46,375  47,169 ניירות ערך 

6.6  125,456  133,729  8.0  183,800  198,557 אשראי לציבור 

8.6  2,584  2,807  7.2  3,056  3,276 בניינים וציוד 

ב. להלן ההתפתחות בסעיפים חוץ-מאזניים עיקריים:

 

הבנק   מאוחד     

31 בדצמבר  31 בדצמבר     

שיעור שיעור        
השינוי  2006  2007 השינוי   2006  2007  

(%) (במיליוני ש"ח)    (%) (במיליוני ש"ח)    

30.0  1,372  1,784  6.3  2,430  2,582 אשראי תעודות 

23.7  9,931  12,284  18.2  5,918  6,993 ערבויות להבטחת אשראי 

26.9  5,648  7,168  23.8  6,011  7,440 ערבויות לרוכשי דירות 

5.0  14,782  15,524  8.3  12,767  13,822 ערבויות והתחייבויות אחרות 

84.6  101,173  186,725  71.1  116,274  198,993 מכשירים נגזרים*  

20.1  109,537  131,584  22.0  115,353  140,675 אופציות מכל הסוגים 

כולל עיסקאות "פורוורד", חוזי החלפות פיננסיות, swap, future ונגזרי אשראי.  *
פירוט נוסף — ראה בבאור 18(א, ו-ו) לדוחות הכספיים.  
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ג. להלן התפתחות ביתרות הנכסים הכספיים החוץ מאזניים של הלקוחות בקבוצת לאומי:

 

שיעור  מאוחד       

השינוי   2006  2007     

(1) % (במיליוני ש"ח)       

14.4  353,729  404,686 תיקי ניירות ערך של לקוחות    

14.4  38,657  44,235 מזה: בניהול קרנות נאמנות (2)    

14.0  41,000  46,747 קופות גמל (2)(3)    

(3.4)  10,706  10,342 קרנות השתלמות (2)(3)    

13.9  405,435  461,775 סך הכל    

לרבות עליית שווי השוק של ניירות ערך ושווי הניירות שבמשמרת (custody) של קרנות וקופות גמל, לגביהם   (1)
ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמורת.

ב-31 בדצמבר 2007 לקבוצה בארץ לא היו קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול.  (2)
נכסי לקוחות לגביהם מעניקה הקבוצה שרותי ניהול תפעולי.  (3)

פיקדונות הציבור 

פיקדונות הציבור בקבוצה הסתכמו בסוף 2007 ב-238.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-231.8 מיליארד 

ש"ח בסוף 2006, גידול בשיעור של 2.7%.

ייסוף השקל ביחס למרבית מטבעות החוץ תרם לירידה בשיעור של 3.3% בסך כל פיקדונות הציבור.

בנוסף גייסה הקבוצה מהציבור אגרות חוב, כתבי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים שיתרתם בסוף 

2007 כ-19.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-15.6 מיליארד ש"ח בסוף 2006. פיקדונות הציבור, אגרות 

חוב, וכתבי התחייבות נדחים גדלו ב-2007 בשיעור של 4.0% ומהווים יחד 85% מסך כל המאזן.

להלן תמהיל פיקדונות הציבור לפי סוגים ומגזרי הצמדה:

 

31 בדצמבר 2007

פיקדונות תוכניות  לזמן   לפי   
סך הכל מיועדים  חסכון  קצוב  דרישה   

במיליוני ש"ח  %  %  %  %  

מטבע ישראלי: 

96,656  10  -  41  49 לא-צמוד 

26,919  90  95  10  - צמוד למדד 

מטבע חוץ: 

113,975  -  5  49  51 כולל צמוד מטבע חוץ 

495 לא כספי     

 100  100  100  100  

238,045  20  7,118  197,460  33,447 סך הכול במיליוני ש"ח 

 

31 בדצמבר 2006

פיקדונות תוכניות  לזמן   לפי   
סך הכל מיועדים  חסכון  קצוב  דרישה   

במיליוני ש"ח  %  %  %  %  

מטבע ישראלי:    

88,662  60  3  39  44 לא-צמוד 

31,245  40  89  12  - צמוד למדד 

מטבע חוץ: 

111,328  -  8  49  56 כולל צמוד מטבע חוץ 

588 לא כספי     

 100  100  100  100  

231,823  3  9,737  192,472  29,611 סך הכול במיליוני ש"ח 
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העלייה בהיקף פיקדונות הציבור בשנת 2007 הייתה בעיקר בפיקדונות בשקלים לא צמודים שגדלו 

בסך 8.0 מיליארד ש"ח ובפיקדונות במטבע חוץ שגדלו בסך 2.6 מיליארד ש"ח. פיקדונות בשקלים 

צמודי מדד ירדו בסך 4.3 מיליארד ש"ח, בעיקר בתכניות חסכון הצמודות למדד. בניטרול השפעת 

השינויים בשער החליפין של השקל, גדלו פיקדונות הציבור בשיעור של 5.9%.

להלן ההתפתחויות בסוגי הפיקדונות השונים:

-  פיקדונות הציבור בשקלים לא-צמודים עלו ב-9.0% לעומת 31 בדצמבר 2006, כתוצאה 

מהעדפת הציבור פיקדונות אלו לסוגיהם וזאת על רקע הריבית הריאלית הגבוהה במגזר זה.

-  פיקדונות הציבור הנקובים במטבע חוץ והצמודים למטבע החוץ עלו בשיעור של 2.4% לעומת 

31 בדצמבר 2006 ובניטרול השפעת השינויים בשער החליפין של השקל עלו בשיעור של 

.9.2%

-  פיקדונות צמודים למדד ירדו ב-13.8% לעומת 31 בדצמבר 2006 וזאת בעיקר בשל הציפיות 

לאינפלציה נמוכה ב-2007 אשר גרמה לשינוי בהרכב תיק הנכסים הכספיים של הציבור. 

הבנק מפתח ומוכר מוצרי השקעה פיננסיים מסוג ה-structured products (מוצרים מובנים). 

קיימים סוגים שונים של מוצרים מובנים הכוללים, מחד, הבטחה של הקרן במלואה או בחלקה, 

ומאידך, סיכוי לתשואה גבוהה מזו שנותנות השקעות חסרות סיכון. הויתור על הריבית חסרת 

הסיכון, מאפשר רכישת נגזרים פיננסיים על נכסי בסיס שונים, כגון: אופציות על ריביות, אופציות 

על מניות ומדדי מניות, אופציות על שערי חליפין ונגזרי אשראי ועוד, שהם מרכיב במוצר המובנה. 

בפיקדונות המובנים המוצאים על ידי הקבוצה, הבטחת הקרן הינה מלאה, ואילו באגרות חוב 

מובנות, הבטחת הקרן הינה לעיתים חלקית. טווח הזמנים של המוצרים המובנים נע בין טווח קצר, 

לעיתים אפילו חודש ימים, ועד טווח ארוך של עד 15 שנים. בשנת 2007 הורחב מגוון המוצרים 

המובנים של הקבוצה, הן מבחינת הרכב נכסי הבסיס והן מבחינת סוגי האופציות הגלומות במוצרים, 

זאת בהתאם להתפתחויות הכלכליות בשווקים השונים על פי הערכות האנליסטים של הבנק. 

בשנת 2007 בוצעו בקבוצת לאומי עיסקאות בפיקדונות מובנים בהיקפים של כ-322 מיליון דולר 

לעומת כ-396 מיליון דולר ב-2006. 

יתרת הפיקדונות המובנים הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2007 בסך 723 מיליון דולר לעומת 675 

מיליון דולר בסוף 2006.

להלן התפתחות פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים:

 

השינוי  2006  2007 מגזר  

 % (במיליוני ש"ח)     

0.1  115,437  115,549 משקי בית  

17.9  11,795  13,901 עסקים קטנים  

(8.3)  27,860  25,553 בנקאות עיסקית  

12.3  27,370  30,742 בנקאות מסחרית  

1.7  3,136  3,189 בניה ונדל"ן  

1.4  36,664  37,169 בנקאות פרטית ובינלאומית  

24.9  9,561  11,942 ניהול פיננסי שוקי הון ואחר *  

* כולל בעיקר פיקדונות של גופים מוסדיים.

פיקדונות מממשלות מסתכמים לסוף 2007 בכ-1.2 מיליארד ש"ח — פיקדונות אלה כוללים מקורות 
ממשלתיים, שהועמדו בשנים קודמות לרשות הבנקים בעיקר לפריסת חובות הקיבוצים, וכן פיקדונות 

למתן אשראים לדיור לציבור הזכאים.
בשנת 2007 היתה ירידה של כ-1 מיליארד ש"ח בפיקדונות ממשלות מזה כ-419 מיליון בבנק לאומי 

למשכנתאות, ירידה של כ-193 מיליון ש"ח בבנק בגין השאלת אגרות חוב ממשלתיות וירידה של 
כ-216 מיליון ש"ח בלאומי ארה"ב מפרעון פיקדון ממשלתי.

פיקדונות הממשלה למתן אשראי על אחריותה קוזזו מהאשראי והם מסתכמים ב-0.9 מיליארד ש"ח.

סעיף זה כולל גם פיקדונות של ממשלות זרות בשלוחות בחו"ל שהסתכמו בסוף 2007 בכ-0.2 
מיליארד ש"ח לעומת 0.5 מיליארד ש"ח בסוף 2006.

�
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פיקדונות בבנקים ופיקדונות מבנקים

פיקדונות בבנקים*: א. 
 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007   

בבנקים  בבנקים    
בבנקים מרכזיים  בבנקים  מרכזיים   

במיליוני ש"ח  

מטבע ישראלי:    

485  3,370  1,590  5,492 לא-צמוד 

440  -  587  - צמוד מדד 

40,824  1,029  31,971  1,299 מט"ח כולל צמוד מט"ח 

41,749  4,399  34,148  6,791 סך כל הפיקדונות בבנקים 

* בנקים מרכזיים ומסחריים.

בסך כל הפיקדונות בבנקים היתה ירידה בשיעור של 11.3%. בעיקר כתוצאה משינוי בתיק הנכסים 

של הבנק ומייסוף השקל ביחס לכלל מטבעות החוץ.

פיקדונות מבנקים: ב. 
 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007   

מבנקים מבנקים    
מבנקים מרכזיים  מבנקים  מרכזיים   

במיליוני ש"ח  

מטבע ישראלי:    

1,049  58  2,596  - לא-צמוד 

1,303  -  669  - צמוד מדד 

2,815  16  2,864  10 מט"ח כולל צמוד מט"ח 

5,167  74  6,129  10 סך כל הפיקדונות מבנקים 

על פי החוק, רשאי בנק ישראל לתת הלוואות לתאגידים הבנקאיים כנגד ביטחונות. לצורך כך, 

משמשים פיקדונות הבנק בבנק ישראל, וכן שיעבוד על תיק ניירות הערך של הבנק. 

ביום 31 בדצמבר 2007 היו סך כל הפיקדונות של הקבוצה בבנק ישראל 5.5 מיליארד ש"ח, וכנגדם 

לא היו הלוואות מבנק ישראל.

לפרטים נוספים ראה בעמוד 81.

כפי שניתן לראות מלוחות אלה, מצב הנזילות בקבוצה חיובי ביותר, ולקבוצה פיקדונות נטו בבנקים 

בהיקף של 34.8 מיליארד ש"ח.

האשראי לציבור

האשראי לציבור בקבוצת לאומי הסתכם בסוף 2007 ב-198.6 מיליארד ש"ח לעומת 183.8 מיליארד 

ש"ח בסוף 2006, גידול בשיעור של 8.0%, (בבנק גידול של 6.6%). האשראי לציבור מהווה 65.7% 

מסך כל המאזן (לעומת 63.5% בסוף 2006).

ייסוף השקל ביחס למרבית מטבעות החוץ תרם לירידה בשיעור של 2.0% בסך האשראי לציבור.

בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים התחייבויות בגין כרטיסי אשראי נרשמו בעבר כערבויות. 

החל משנת 2006 שונתה ההוראה והתחייבויות בגין כרטיסי אשראי נרשמו כחלק מאשראי לציבור. 

ללא ההתחייבויות הנ"ל האשראי לציבור גדל בשיעור של 7.4%. ההתחייבויות לאשראי בגין כרטיסי 

אשראי הסתכמו בסך 5,800 מיליון ש"ח לעומת 4,386 מיליון ש"ח בסוף 2006. 
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בנוסף לאשראי לציבור משקיעה הקבוצה בניירות ערך של חברות המסתכמים בסוף 2007 ב-12,345 

מיליון ש"ח בהשוואה ל-10,652 מיליון ש"ח בסוף 2006 והמגלמים גם כן סיכוני אשראי.

להלן תמהיל האשראי לציבור לפי סוגים ומגזרים:

 

השינוי 31 בדצמבר 2006  31 בדצמבר 2007   

% % בתמהיל  במיליוני ש"ח  % בתמהיל  במיליוני ש"ח   

14.9  42  77,199  45  88,683 לא-צמוד * 

6.2  27  50,221  27  53,314 צמוד מדד 

0.3  31  56,380  28  56,560 מט"ח, כולל צמוד מט"ח 

8.0  100  183,800  100  198,557 סך הכל 

כולל פריטים לא כספיים.  *

עיקר הגידול באשראי לציבור היה בשקלים לא צמודים בסך 11,484 מיליון ש"ח, 14.9%. 

האשראי לציבור במטבע חוץ ובצמוד מטבע חוץ עלה בסך 180 מיליון ש"ח, ובניטרול השפעת 

השינויים בשער החליפין של השקל גדל בשיעור של 6.9%. האשראי לציבור הצמוד למדד עלה בסך 

3,093 מיליון ש"ח, 6.2%.

סך כל האשראי לציבור שקוזז מפיקדונות לפי מידת הגבייה הסתכם בקבוצה בסך 10.6 מיליארד 

ש"ח. כ-80.2% מהאשראי ניתן מפיקדונות הממשלה לפי מידת הגבייה למימון משכנתאות.

להלן התפלגות האשראי במטבע חוץ כולל צמוד מטבע חוץ לפי מטבעות עיקריים:

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007   

במיליוני ש"ח   

38,625   36,826 דולר ארה"ב 

6,594   7,315 אירו 

11,161   12,419 מטבעות אחרים 

56,380   56,560 סך הכל 

להלן התפתחות החבויות לענף בינוי ונדל"ן:

 

31 בדצמבר     

השינוי  2006  2007   

(%) (במיליוני ש"ח)      

6.9  32,814  35,094 סיכון אשראי מאזני  

25.7  2,637  3,315 ערבויות לרוכשי דירות *  

23.9  12,969  16,072 סיכון אשראי חוץ מאזני אחר  

12.5  48,420  54,481 סך הכל  

* משוקלל לשווה ערך מאזן.

סך כל סיכון האשראי בענף בינוי ונדל"ן בארץ (לפי דוח ענפי משק בתוספת ה' בסקירת ההנהלה) 

עלה ב-2007 ב-11.3%. סיכון האשראי לענף בינוי ונדל"ן בארץ מהווה כ-19.5% מסך כל סיכון 

האשראי בארץ. מאידך, לפי כללי החישוב שקבע בנק ישראל לצורך קביעת שיעור המימון הענפי, סך 

כל החבות בענף בבנק מגיעה לכ-20.75% מסך כל החבויות בארץ, ולכן יש חריגה ענפית לאשראי 

של כ-0.75% לעומת חריגה בשיעור של 0.98% בסוף שנת 2006.

2007
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להלן התפתחות האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים:

 

31 בדצמבר     

השינוי  2006  2007 מגזר  

(%) (במיליוני ש"ח)      

10.8  51,708  57,270 משקי בית  

25.6  13,936  17,502 עסקים קטנים  

10.2  38,367  42,290 בנקאות מסחרית  

0.3  51,478  51,636 בנקאות עיסקית  

4.3  22,501  23,470 בניה ונדל"ן  

16.7  4,417  5,155 בנקאות פרטית ובינלאומית  

-  האשראי למשקי בית כולל גם הלוואות לדיור (משכנתאות), בניטרול אשראי זה גדל האשראי 
למשקי בית (בנקאות ופיננסים) ב-15.8%. ההלוואות לדיור הסתכמו בסוף 2007 ב-36.6 

מיליארד ש"ח וגדלו בשיעור של 9.6%. (שיעורי הגידול באשראי ב-2006 היו 16.7% ו-1.6% 
בהתאמה).

באשראי במגזר הבנקאות העיסקית היתה ירידה של כ-331 מיליון ש"ח בפעילות בארץ.   -
באשראי במגזר הבניה והנדל"ן היתה עלייה של כ-886 מיליון ש"ח בפעילות הבנק בארץ.  -

נתונים נוספים בקשר עם התפתחות האשראי וסיכוני האשראי לפי ענפי משק ראה בתוספת ה' לדוח.

להלן התפתחות סיכון האשראי הכולל* לציבור לפי ענפי משק עיקריים:

 

31 בדצמבר 2006  31 בדצמבר 2007   

שיעור שיעור  סיכון אשראי  שיעור  סיכון אשראי   
השינוי מסך הכל  כולל לציבור  מסך הכל  כולל לציבור  ענפי משק 

%  % במיליוני ש"ח   % במיליוני ש"ח   

9.3  0.9  2,370  0.8  2,591 חקלאות 

10.5  15.5  43,086  15.6  47,617 תעשיה 

12.5  17.4  48,420  17.9  54,481 בינוי ונדל"ן 

(12.7)  1.0  2,671  0.8  2,333 חשמל ומים 

4.0  11.2  31,335  10.7  32,601 מסחר 

(2.9)  2.1  5,927  1.9  5,757 בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל 

0.8  2.1  5,910  2.0  5,959 תחבורה ואחסנה 

(15.9)  2.8  7,854  2.2  6,602 תקשורת ושרותי מחשב 

11.6  13.6  37,788  13.8  42,160 שרותים פיננסיים 

13.8  2.9  8,048  3.0  9,161 שרותים עיסקיים אחרים 

3.0  2.9  8,084  2.7  8,326 שרותים ציבוריים וקהילתיים 

אנשים פרטיים — 
12.8  12.9  35,992  13.3  40,585 הלוואות לדיור 

13.5  14.7  41,170  15.3  46,746 אנשים פרטיים — אחר 

9.4  100.0  278,655  100.0  304,919 סך הכל 

* לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני ולרבות השקעות באגרות חוב של הציבור ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים.
פרטים נוספים על חלוקת האשראי לציבור לפי ענפי משק — ראה בתוספת ה' בסקירת ההנהלה.

חלק מהמידע המפורט להלן הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה בפרק "סביבה כללית 
והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות, בסעיף "תיאור עיסקי התאגיד ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון" 

לעיל בעמודים 43.

ענף תעשיה:

להלן התייחסות לפי תתי ענפי התעשיה: 

תשומות לבנייה — התפתחות מספר התחלות הבנייה משפיעה על החברות הפועלות בענף. בשנים 

האחרונות שמר מספר התחלות הבנייה למגורים על יציבות יחסית ברמה נמוכה, לאחר המיתון 

ששרר בענף הבנייה בשנות ה-90. בתחום הבנייה שאינה למגורים נרשמה ירידה בשטח התחלות 

הבנייה בשנת 2006 ויציבות ברמה נמוכה ב-2007. 

�

מגזר עיסקי

מגזר נדל״ן

מגזר משקי בית

מגזר בנקאות פרטית

מגזר עסקים קטנים

מגזר מסחרי

מגזר ניהול פיננסי שוקי הון ואחר

התפלגות האשראי לציבור
לפי מגזרי פעילות

�

2.6%

21.3%

26.0%

8.8%

28.8%

11.8%

0.6%

פרטיים

מסחר הארחה תחבורה ותקשורת

בניה

שרותים ציבוריים

שרותים עסקיים ופיננסיים

חקלאות

תעשיה

התפלגות האשראי
לציבור לפי ענפי משק

�

4%

18%

1%
14%

29%

16%

18%
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ענף התשומות לבניה כולל את תחום המינרלים האל מתכתיים (מוצרי גמר בניה — זכוכית, מוצרי 

קרמיקה, מלט, גבס וחמר, וחיתוך אבן) אשר משמשים, בין היתר, לשיפוצים ואת תחום המתכות 

(מתכת בסיסית, מתכות אל-ברזליות, יציקות ברזל ופלדה וצינורות מתכת). 

בתחום המינרלים האל מתכתיים קיימת אווירה חיובית והשקעה בהרחבת קווי ייצור. נוסף לכך, 

נרשם בשנים האחרונות שיפור מתון ברווחיות התפעולית של החברות הציבוריות הפועלות בסקטור. 

בתחום המתכות — בשוק הפלדה העולמי והמקומי נמשכה בשנת 2007 מגמת הצמיחה שבאה 

לביטוי בעליה חדה בביקושים ועליית מחירים. עליות המחירים משפיעות לרוב לטובה על יצרני 

הפלדה בכל התחומים, בעיקר עקב ניהול מלאי ורכש בעיתוי נכון וגלגול עליית המחירים על הצרכן 

הסופי. החל משנת 2007 נרשם גידול גם בתחום התשתיות ובמספר המכרזים בתחום, דבר שהגדיל 

את הביקוש של הקבלנים גם למתכת.

ענף מוצרי המתכת — מגמת העלייה בתוצר הענפי, שהחלה בסוף שנת 2003 נעצרה ברביע השני 

של 2006, ומאז שומר תוצר הענף על יציבות יחסית. לעומת זאת, כמות הברזל והפלדה המיובאים 

נמצאת במגמת עלייה. הגידול בכמות המיובאת לווה גם בהתייקרות חומרי הגלם שהקשתה על 

החברות הפועלות בענף אשר ספגו חלק מההתייקרות. רווחיותן התפעולית של החברות הציבוריות 

הפועלות בענף נשחקה ב-1.2% ברביע השלישי של 2007 בהשוואה לרביע המקביל ב-2006. 

מחירי הפלדה המשיכו לעלות גם ב-2007 וחברות מסחר בתחום, שהשכילו לנהל מדיניות מלאי 

חכמה, צפויות להציג רווחיות גבוהה השנה.

ענף החברות עתירות הידע — בשנת 2007 הענף שמר על יציבות ואף המשיכה מגמת הצמיחה 

שהחלה בשנת 2004, תוך גידול ההשקעה בחברות ה"קלין טק" (טכנולוגיה "ירוקה"). קיימת תופעה 

של קרנות וחברות החזקה הרוכשות או בוחנות רכישת שליטה או החזקה משמעותית בחברות 

מתחום החברות עתירות הידע.

בתחום החברות עתירות הידע ניתן לאפיין שלושה סגמנטים מרכזיים: ציוד לענף התקשורת, ענף 

שירותי התוכנה ומוליכים למחצה.

ענף הציוד לתקשורת — מגמת צמיחה של הענף מראשית שנת 2004, אשר הואצה ב-2006, ניצבה 

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2007 ברמה גבוהה מזו שהייתה בשנת 2000, כאשר "בועת 

ההייטק" הייתה בשיאה. במקביל, הרווחיות הענפית נשחקת. לעומת זאת, החברות הציבוריות בענף 

מתאפיינות ברמת נזילות ואיתנות פיננסית גבוהה, אשר המשיכה להתחזק ב-2007. כמו כן נמשכת 

המגמה של העמקת החדירה לשווקים מתפתחים כגון: רוסיה, הודו, סין ודרום אמריקה.

ענף שירותי תוכנה — בענף זה רואים התחזקות החברות הגדולות ע"ח החברות הקטנות 

הממוקדות במוצר עיקרי אחד והמשך התרחבות על ידי רכישות של חברות חדשות ומיזוגים. בנוסף, 

לאור התפתחות הטכנולוגיה, החברות הגדולות מספקות טכנולוגיות דומות ולכן לתחרות בענף נוסף 

רובד חדש של ימי אשראי לקוחות. החברות הציבוריות בענף מתאפיינות ברמה גבוהה יחסית של 

רווחיות, נזילות ואיתנות פיננסית.

תחום המוליכים למחצה — בתחום זה נמשכת מגמת הגידול בביקושים תוך המשך השחיקה 

במחירים. מגמה זו יחד עם שינויים טכנולוגיים מביאה להאצת ההשקעות בפאבים קיימים כדי 

להתאימם לטכנולוגיות החדשות. על כך מרמזת העלייה בחלקן של ההתחייבויות ארוכות הטווח 

מסך המאזן של הענף ברביע השלישי של 2007 בהשוואה למקביל ב-2006 (מבוסס על החברות 

הציבוריות הפועלות בו). הרווחיות הענפית נמוכה בהשוואה לענפי תעשיה אחרים — הענף הציג 

הפסד תפעולי במשך השנה שהסתיימה בספטמבר 2007.

 

יהלומים — הפעילות במגזר היהלומים עלתה בשנת 2007 לעומת 2006, כאשר יבוא היהלומים גדל 

בכ-10% ויצוא היהלומים עלה בכ-12% (יהלומים גולמיים + מלוטשים).

יש לציין כי בשנת 2006 חלה האטה בפעילות הענף, כך שהגידול השנה משקף התייצבות מול 

הפעילות בשנת 2005, ושיפור מה ברווחיות אצל חברות היהלומים הגדולות אשר מקבלות אספקה 

.De Beers מקונצרן
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הגידול בפעילות השנה נתמך בעיקרו על ידי התחזקות הביקושים ליהלומים במזרח הרחוק (בעיקר 

סין והודו), והיצוא הישראלי ליעדים אלו גדל השנה בכ-37% לעומת 2006. 

לעומת זאת חלה ירידה של כ-6% ביצוא היהלומים המלוטשים לארה"ב, ירידה המשקפת השפעה 

של המתרחש בכלכלה האמריקאית, אשר עדיין מהווה כ-52% מיצוא היהלומים המלוטשים מישראל.

לאומי מממן את פעילות הענף הממוקמת ברמת גן ובניו יורק, ומתרכז בעיקר במימון הפירמות 

הגדולות בענף. פירמות אלו הינן בעלות נוכחות במספר מרכזי יהלומים בעולם, ויש להן יכולת 

פיננסית ולוגיסטית לנצל את היתרונות היחסיים בכל מרכז.

מדיניות החשיפה של הבנק לתחום היהלומים (ישראל וארה"ב) מבוקרת ומפוקחת ברמה קבוצתית.

ענף הבינוי והנדל"ן נחלק לשני תתי ענפים עיקריים:

ענף המגורים — ענף הבניה למגורים ברמה הכלל ארצית אופיין בשנה האחרונה בהתעוררות 

באזורי הביקוש המסורתיים למגורים בהתאם לאינדיקטורים נוספים המצביעים על מגמת הצמיחה 

המהירה במשק.

באזורי הביקוש המסורתיים נמשכה היציבות בבניה העממית וכן ניכרת המגמה החיובית בשוק 

דירות היוקרה, אשר מושפע מרכישות בהיקפים גדולים על ידי תושבי חוץ.

האטה בפעילות ענף הבניה בולטת וחריפה במיוחד באזורי פריפריה בגליל ובנגב. 

מלאי הדירות החדשות שלא נמכרו הולך ופוחת בהתמדה לאורך השנים האחרונות. נכון לסוף חודש 

דצמבר 2007 נאמד מלאי זה בכ-10.2 אלפי יח"ד (ירידה של כ-23.2% לעומת התקופה המקבילה 

אשתקד). (נתונים מנוכי עונתיות). 

קריסת חב' גדולה בתחום הפרויקטים למגורים במהלך השנה היוותה אירוע מהותי מבחינת מגזר 

הנדל"ן הצפוי להשליך על הידוק הבקרה והפיקוח של המוסדות המממנים על לווי פרויקטים, ואף 

גרמה לשינויים בתחום החקיקה והרגולציה.

ענף הנכסים המניבים — בתחום הנכסים המניבים (משרדים ומסחר) נמשכו הביקושים המושפעים 

מהצמיחה במגזר העיסקי במשק. 

 (Power Centers) בתחום הבניה למסחר ניכרת התרחבות מוקדי הסחר בשולי הערים הגדולות

ומגמה של יציאת עוגנים מסורתיים מקניונים באזורים עירוניים. בתחום זה אנו עדים לביצוע מספר 

רב של עיסקאות מכר של נכסים מניבים פעילים, במחירים גבוהים המשקפים תשואות נדרשות 

הולכות ופוחתות.

תחום הבניה למשרדים מאופיין בגידול בביקושים לאחר תקופה ממושכת של עודפי היצע. ניכרת 

מגמה של גידול בשיעורי התפוסה ועלייה בדמי השכירות.

מעורבותם של גופים פיננסיים בתחום זה הולכת וגוברת, הן במימון הישיר לנכסים והן בבעלות 

עליהם.

ענף פרויקטי התשתית — בשנה החולפת נמשך הגידול המתון בביצוע פרויקטי תשתיות לאומיים 

רחבי היקף כשעיקר הענפים הפעילים בתחום זה הינם תשתיות ותחבורה, אנרגיה וחשמל. חלק 

.P.F.I או B.O.T מפרויקטים אלו מבוצעים במתכונת

ענפי המסחר — 

כללי — קיימת תחרות חריפה בענף על תחומיו השונים. החברות מנסות להרחיב את פעילותן 

בעיקר על ידי מיזוגים ורכישות של פעילויות בתחומים סינרגטיים לפעילותם.

לקוחות ענף העץ הושפעו מתנודתיות גבוהה במיוחד במחירי העץ בעולם, ולכן הצטיידו במלאים 

גבוהים מהמלאים שהוחזקו בעבר.
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תנודות בשערי המטבע ובמחיר חומרי הגלם מצריכות ביצוע עיסקאות הגנה על המטבעות, בעיקר 

על ידי החברות העוסקות ביבוא. הפער בין הדולר ליורו, גרם לשונות בין לקוחות באותו ענף, 

ולחיפוש אחר מקורות חלופיים.

ענף רשתות המזון — הענף מורכב משתי הרשתות הציבוריות הגדולות (לרבות תתי רשתותיהן): 

"שופרסל" ו"הריבוע הכחול" ומהרשתות הפרטיות הכוללות את "טיב טעם", "כל בו חצי חינם", 

"רמי לוי" ועוד. גם החברה הציבורית "ויליפוד", שעוסקת בייבוא, שיווק והפצה של מוצרי מזון 

בישראל, כלולה בענף. על פי בדיקות שנערכו, שנת 2007 אופיינה בגידול נתח השוק של הרשתות 

הפרטיות על חשבון ציבוריות. בנוסף, פועלות הרשתות להרחבת תחום ה"נון פוד", שהוגדר על ידן 

כמנוע צמיחה.

על פי הערכות שונות, עליית מחירי הסחורות בעולם, שאפיינה את 2007, צפויה להביא לעלייה 

במחירי המכירה של המוצרים ולשחיקה בכח הקנייה של הצרכנים, דבר שעשוי להשפיע על רשתות 

המזון. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2007 התאפיינו רשתות המזון הציבוריות בשולי רווח 

תפעולי מעט נמוכים, של כ-4.5%. המנוף הפיננסי של חברות אלה גבוה יחסית ועומד על כ-75% 

מסך המאזן, ורמת הנזילות שלהן נאותה. 

קיטון בצמיחה של המשק עלול לפגוע בכוח הקניה של הציבור, ולהביא לפגיעה הדרגתית בתתי 

הענפים השונים בענף המסחר.

ענף בתי המלון — השיפור המתמשך בענף בתי המלון נובע בעיקרו מהרגיעה במצב הביטחוני 

ומצמיחת המשק. מספר כניסות התיירות הסתכם בשנת 2007 בכ-2.3 מיליון תיירים, בהשוואה 

לכ-2.4 מיליון כניסות בשנת השיא — 2000, ומהווה גידול בשיעור של 24% ביחס לשנת 2006.

בשנת 2007 עלה לראשונה כלל מספר הלינות של תיירים וישראלים על השיא שנרשם בשנת 2000 

(20.5 מיליון לינות בשנת 2007 לעומת 19.5 מיליון לינות בשנת 2000). בהשוואה לשנת 2006 חל 

גידול במספר הלינות בשיעור של 6%. יחד עם זאת, שיעור לינות התיירים מכלל הלינות עמד בשנת 

2007 על 41% לעומת 49.5% בשנת 2000.

תפוסת החדרים הממוצעת בבתי המלון בארץ בשנת 2007 הסתכמה בכ-61%, לעומת 58% בשנת 

2006 ו-60% בשנת השיא — 2000. השיפור בפרמטרים המוזכרים בא לביטוי ברווחיות בתי המלון, 

שרשמה גידול של 2.3% ברביע השלישי של 2007 בהשוואה למקביל ב-2006. ככל שהרגיעה 

הביטחונית תימשך, ובמידה והמשק העולמי לא יכנס למיתון, צפוי גידול בתיירות הנכנסת והתחזית 

לשנת 2008 הינה להמשך הצמיחה בענף בתי המלון. 

ענף שירותי תקשורת — הענף מורכב מ-4 תתי ענפים עיקריים: תקשורת קווית (פנים ארצית, 

בינלאומית), תקשורת סלולארית, טלוויזיה רב ערוצית וגישה לאינטרנט. 

נושאים מרכזיים הראויים לציון בענף בשנת 2007:

-  ניידות המספרים — ב-1 בדצמבר 2007 נכנס לתוקפו חוק ניידות מספרים המאפשר לכל מנוי 

לעבור ממפעיל למפעיל מבלי לשנות את מספר הטלפון שלו. החלת החוק צפויה להגביר את 

עוצמת התחרות בענפי התקשורת הקווית והסלולארית. 

-  טכנולוגיית WiMax— משרד התקשורת בוחן בימים אלו את הסדרת נושא רשיון 

ה-WiMax — טכנולוגיה אלחוטית למתן שרותי תקשורת קווית וסלולארית המאפשרת רוחבי 

פס גבוהים. 

 

להלן פירוט לגבי תתי הענף העיקריים:

תקשורת קווית — בתחום התקשורת הקווית הפנים ארצית — במחצית הראשונה של 2007 ניתן 

לחברות בענף רישיון מסחרי לאספקת טלפוניה על גבי פס רחב-VOB. פלטפורמה זו התווספה 

לשתי הפלטפורמות הקיימות בענף: קווית מסורתית וכבלים (בנובמבר 2003 קיבלו חברות הכבלים 

רישיון לספק שירותי מפעיל פנים ארצי -מפ"א). כמו כן, חברות נוספות בתחום התקשורת (בעיקר 
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בתחום הטלפוניה הבינלאומית והסלולר) קיבלו רישיון מפעיל פנים ארצי וחברות אחרות הגישו 

בקשות לרישיון דומה. כיום, רישיונות המפ"א של חברות הסלולר מכוונים בעיקר למגזר העיסקי. 

תקשורת סלולארית — חברות הסלולאר ממשיכות להציג רווחיות ויכולת ייצור מזומנים טובה. 

למרות ההשפעה השלילית של הנחיות רגולטוריות דוגמת הפחתת דמי הקישוריות, הצליחו החברות 

באמצעות תהליכי התייעלות והעלאת מחירים להציג תוצאות עיסקיות טובות. בכך, ברביע השלישי 

של 2007 הציגו חברות הסלולאר שולי רווח תפעולי של 22.3%, גבוהים ב-3% בהשוואה לרביע 

המקביל ב-2006. בנוסף, חלה ירידה משמעותית בעלות ההשקעות הנדרשות למעבר לטכנולוגיות 

מתקדמות, דבר שעשוי לתרום ליכולתן הפיננסית של החברות. בעתיד הקרוב אמורה ועדת גרונאו 

לפרסם את מסקנותיה, בין היתר ביחס למתן רישיון MVNO (מפעיל וירטואלי) אשר יאפשר כניסת 

מתחרים נוספים לענף, תוך שימוש בתשתיות של החברות הפועלות בו כיום. 

טלוויזיה רב ערוצית — במאי 2006 נחתם הסכם למיזוג פעילות חברות הכבלים ובדצמבר 2006 

נחתם הסכם המימון בין החברה הממוזגת לבין שבעה בנקים, וביניהם לאומי. ביום 31 בדצמבר 

2006 הושלמו הפעולות הכרוכות במיזוג חברות הכבלים ונכנס לתוקף הסכם המימון (ראה הרחבה 

בסעיף מיזוג חברות הכבלים להלן). יש לציין, כי בשנתיים האחרונות שבה ועלתה רמת התחרות בין 

החברות הפועלות בענף זה. 

גישה לאינטרנט — אספקת שירותי גישה לאינטרנט בפס רחב נחלקת לשניים: אספקת תשתית 

באמצעות תקשורת קווית מסורתית ואספקת שירות הגישה באמצעות ספקיות השירות (רובן ככולן 

כיום מספקות גם שירותי תקשורת בינלאומית). הענף התאפיין בשנה האחרונה בקונסולידציה, כך 

שכיום קיימות שלוש חברות גדולות הפועלות בענף, אשר נתח השוק נחלק ביניהן באופן שווה. 

בשנים האחרונות התאפיין הענף בשיעורי צמיחה גבוהים. יחד עם זאת, שיעור חדירת האינטרנט 

בפס רחב לבתי האב בישראל הגיע בסוף שנת 2007 לכ-72% — מתוכם 95% אינטרנט מהיר. כעת 

צפויות החברות בענף להתמקד בהגדלת ממוצע ההכנסות למנוי ופחות בהגדלת מס' המנויים.

 

הרשויות המקומיות — ב-17 ביוני 2004 נכנס לתוקף חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת 

שעה) התשס"ד ("התיקון לחוק").

מטרת התיקון לחוק, כפי שהוצהרה על ידי הממשלה, היתה לאפשר לרשויות מקומיות במצוקה 

לבצע תכנית הבראה בליווי חשב מלווה ולשם כך ליהנות מחסינות מפני נושים לתקופה מוגבלת.

התיקון לחוק מגביל, למשך כל תקופת ההבראה, את השימוש בכספים שיסווגו במסגרת תכנית 

ההבראה "ככספי הבראה", ומונע מימוש או יצירה של שעבוד, המחאה או עיקול של אותם כספים 

למשך כל תקופת תכנית ההבראה. בהגדרת "כספי הבראה" נכללות בין היתר הקצבות מיוחדות 

לשם כך מאת המדינה (שאינן הקצבות שוטפות).

מכיוון שהתיקון לחוק פגע בהסכמים חתומים של הבנק עם ממשלת ישראל בגין חובות והסדרים 

שנעשו בעבר עם מגזר הרשויות המקומיות, וכאמור פגע בבטוחות שקיבל הבנק להבטחת אשראי 

זה, החליטה הנהלת הבנק להקפיא העמדת אשראי חדש לרשויות מקומיות.

בעקבות הסכמה שהושגה בין הבנקים לבין משרד האוצר ומשרד הפנים, הבנק החליט בתחילת 

2005 לחדש באופן סלקטיבי את מתן האשראי לחלק מהרשויות המקומיות.

החל מאוגוסט 2005 הליווי הפיננסי של הרשויות המקומיות נעשה על פי מערכת פרמטרים חדשה 

המופעלת על מנת לבדוק, בין היתר, את חלקו של הבנק בכל רשות, את כושר שירות החוב של 

הרשות ואת התקופה בה תוכל לפרוע חובותיה לבנק. 

אנשים פרטיים 

מגזר האנשים הפרטיים מתייחס למשקי הבית. האצת קצב הצמיחה בשנת 2007 ובפרט הגידול 

הריאלי בצריכה הפרטית לנפש משקפים המשך מגמה ששררה בשנת 2006 הנסמך גם על ציפיות 

חיוביות לשיפור במצב משקי הבית. השיפור בתנאי הרקע, כמו הריבית הריאלית הנמוכה יחסית 

לשנים קודמות, הגידול בשכר הריאלי ומגמת הירידה בשיעור האבטלה, תומכים בהתרחבות 

הביקוש לאשראי מצד ענף משק זה.
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משכנתאות — הלוואות לדיור

בשנת 2007 נרשם גידול בביצוע של הלוואות לדיור לציבור שניתנו על ידי הבנקים למשכנתאות 

אשר היקפן הגיע לסך של כ-30.1 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-22.3 מיליארד ש"ח בשנת 2006, 

גידול של כ-35.0%. בהתחלות הבנייה בשנת 2007 נרשמה ירידה של 6.5% לעומת 2006. בשנת 

2007 בוצעו 97,000 עיסקאות. 

יחד עם זאת, נראה כי ההתאוששות התמקדה באזורי ביקוש יקרים שבהם שיעור המימון באמצעות 

הון עצמי גבוה יותר לעומת אזורי פריפריה התלויים יותר במימון חיצוני ובהם נרשמה ירידה חדה 

בהיקפי הפעילות. 

להלן נתונים נוספים על האשראי הכולל

להלן התפלגות סך כל האשראי לציבור* וסיכון אשראי חוץ-מאזני לפי גודל האשראי 

ללווה בודד:

 

31 בדצמבר 2007    

שיעור שיעור   שיעור      
מסך הכל מסך הכל   ממספר      

אשראי חוץ האשראי   סך הכל      
מאזני המאזני   הלווים   תקרת האשראי באלפי ש"ח  

  % עד   מ—  

16.5   6.0   85.5   80  0

11.4   19.6   12.8   600  80

2.7   5.8   0.9   1,200  600

1.4   3.1   0.3   2,000  1,200

5.8   9.4   0.3   8,000  2,000

6.8   9.3   0.1   20,000  8,000

7.4   8.3   0.05   40,000  20,000

21.2   19.2   0.04   200,000  40,000

16.5   14.1   **  0.01   800,000  200,000

10.3   5.2   ***  0.0 מעל 800,000   

100.0   100.0   100.0 סך הכל   
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31 בדצמבר 2006    

שיעור שיעור   שיעור      
מסך הכל מסך הכל   ממספר      

אשראי חוץ האשראי   סך הכל      
מאזני המאזני   הלווים   תקרת האשראי באלפי ש"ח  

  % עד   מ—  

14.4   6.4   83.4   80  0

12.7   20.1   15.0   600  80

2.3   4.7   0.8   1,200  600

1.4   2.5   0.2   2,000  1,200

5.8   8.9   0.4   8,000  2,000

7.2   9.1   0.1   20,000  8,000

9.0   8.8   0.05   40,000  20,000

24.7   19.1   0.04   200,000  40,000

14.9   15.9  **  0.01   800,000  200,000

7.6   4.5  ***  0.0 מעל 800,000   

100.0   100.0   100.0 סך הכל   

לאחר ניכוי הפרשות הספציפיות לחובות מסופקים.  *
ב-2007 — 121 לווים וב-2006 — 120 לווים.  **

ב-2007 — 14 לווים וב-2006 — 12 לווים.  ***
פרטים נוספים על חלוקת האשראי לפי גודל — ראה בבאור 4(ו) לדוחות הכספיים.

חבות ששת קבוצות הלווים הגדולות מהוות ב-31 בדצמבר 2007 9.4% מסך כל סיכון האשראי, 

ו-99.5% מההון המחושב למגבלת שש קבוצות הלווים הגדולות (המגבלה עד 31 בדצמבר 2006 

היתה 135% מההון).

בפברואר 2007 אישר המפקח על הבנקים כי מגבלת סך החבויות של ששת הלווים וקבוצות הלווים 

הגדולים של הבנק תעמוד על 150% מהון הבנק, וזאת בכפוף ל-:
מגבלת חבות של קבוצת לווים לא תעלה על 25% מהון הבנק.  .1

המגבלות יאומצו במדיניות האשראי של הבנק ויאושרו על ידי הדירקטוריון.  .2
הבנק לא יהא רשאי לחזור ולאמץ את המגבלות הקודמות.  .3
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חובות בעייתיים

להלן ריכוז נתונים על סיכון האשראי הבעייתי (6) הכולל לציבור שבאחריות הקבוצה בניכוי הפרשות 

ספציפיות לחובות מסופקים:

 

2006  2007     

(במיליוני ש"ח)     

חובות בעייתיים (1)

2,519  1,604 שאינם נושאים הכנסה    

1,179  929 שאורגנו מחדש (2)    

134  85 מיועדים לארגון מחדש (3)    

658  764 בפיגור זמני    

13,548  9,618 בהשגחה מיוחדת *    

18,038  13,000 סך הכל אשראי מאזני ללווים בעייתיים (1)   

2,410  2,438 סיכון אשראי חוץ מאזני ללווים בעייתיים (1)(5)   

15  4 אג"ח של לווים בעייתיים    

23  32 נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים של לווים בעייתיים  

20,486  15,474 סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים (1)   

606  865 נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו   

5,484  4,666 *מזה: חובות בגינם קיימת הפרשה ספציפית (4)  

830  523 * מזה: אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור 

לא כולל חובות בעייתיים המכוסים על ידי בטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל   (1)
קבוצת לויים (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313).

אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת וכן אשראי שאורגן מחדש בשנים קודמות עם ויתור על   (2)
הכנסות.

אשראי ללווים אשר לגביו קיימת החלטה של הנהלת התאגיד הבנקאי על ארגון מחדש, אך הארגון מחדש   (3)
טרם בוצע בפועל.

למעט אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור.  (4)
כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים, למעט בגין ערבויות שנתן לווה להבטחת   (5)

חבות של צד שלישי.
אשראי ללווים בעייתיים כמפורט במתכונת הגילוי.  (6)

ההיקף הגדול של החובות הבעייתיים, בעיקר בבנק, הינו תוצאה של ההאטה הממושכת שהיתה 

בפעילות הכלכלית במשק בשנים 2001 עד 2003, והשפעתה השלילית על מצב הלווים ועל כושר 

ההחזר שלהם. כתוצאה, נדרש יתר מעקב ופיקוח אחר לווים אלה.

הקיטון בהיקף החובות הבעייתיים בשנת 2007 היה בשיעור של 24.5% ובחובות שאינם נושאים 

הכנסה חל קיטון בשיעור של 36.2% לעומת שנת 2006. 

בחבות בהשגחה מיוחדת חל קיטון בשיעור של 29.0%. בקבוצה זו מסווגים חובות שעל פי הגדרות 

בנק ישראל, הנהלת הבנק רואה צורך להגביר בהם את המעקב והפיקוח אולם אינה צופה הפסדי 

אשראי בגינם וכן יתרת חבות של לווה שחלק אחר ממנה הוגדר כחוב בעייתי בסיווג אחר. מהחבות 

בהשגחה מיוחדת סך של 3.7 מיליארד ש"ח הינו תוצאתי וסך כ-5.9 מיליארד ש"ח הינו על פי 

החלטת ההנהלה.

בשנת 2006 יושמה הוראת נוהל בנקאי תקין 325 "ניהול מסגרות אשראי בחשבון עובר ושב". 

בהתאם להוראה הנ"ל ובהתאם להבהרות של המפקח על הבנקים, על הבנק לסווג את החריגה 

ממסגרת האשראי המאושרת (כאשר החריגה מעל 1,000 ש"ח) במידה והבנק מחייב את הלקוח 

בריבית חריגה כחוב שאינו נושא הכנסה. האשראי במסגרת ויתרת החבות של הלקוח מסווגים 

כחוב בהשגחה מיוחדת וזאת ללא קשר לבטחונות הקיימים או יכולת ההחזר של הלקוח. השפעת 

ההוראה הנ"ל בחובות שאינם נושאים הכנסה הינה בסך 74 מיליון ש"ח ובהשגחה מיוחדת בסך 

1,775 מיליון ש"ח. וכתוצאה מכך הפרשה הנוספת בסך של 7 מיליון ש"ח. בשנת 2006, 119 מיליון 

ש"ח, 3,460 מיליון ש"ח ו-12 מיליון ש"ח בהתאמה.
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היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחובות מסופקים (לפי מאפייני סיכון 

שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקים) בבנק ובחברות המאוחדות שלו הסתכמה בסוף 2007 ב-875 

מיליון ש"ח (מהווה כ-0.29% מסך כל סיכוני האשראי), בהשוואה ל-1,024 מיליון ש"ח בסוף שנת 

2006 (כ-0.37% מסך כל סיכוני האשראי).

פירוט נוסף לאשראי בעייתי — ראה בבאור 4 לדוחות הכספיים ובסקירת ההנהלה תוספת ה'.

האשראי לממשלות ב-31 בדצמבר 2007 הסתכם ב-642 מיליון ש"ח ירידה של 378 מיליון ש"ח 
(37.1%) לעומת 31 בדצמבר 2006. 

ניירות ערך

השקעות הקבוצה בניירות ערך ב-31 בדצמבר 2007 הסתכמו ב-47,169 מיליון ש"ח, עלייה של 794 

מיליון ש"ח 1.7% בהשוואה ל-31 בדצמבר 2006; בעיקר כתוצאה מהגדלת השקעות בניירות ערך 

במטבע חוץ, אשר קוזזה חלקית מהתחזקות שער החליפין של השקל.

ניירות הערך מסווגים לשלוש קטגוריות: ניירות ערך למסחר, ניירות ערך זמינים למכירה ואגרות חוב 

מוחזקות לפדיון.

ניירות ערך למסחר מוצגים במאזן לפי שווי הוגן, וההפרש בין השווי ההוגן לעלות המופחתת נזקף 

לדוח רווח והפסד, ניירות ערך זמינים למכירה מוצגים לפי שווי הוגן, וההפרש בין השווי ההוגן 

לעלות המופחתת מוצג בסעיף נפרד בהון העצמי בניכוי המס המתייחס. אגרות חוב המוחזקות 

לפדיון מוצגות לפי עלות מופחתת (הערך הנקוב בתוספת ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עליו 

בנכוי/בתוספת דיסאג'יו או אג'יו).

להלן סיווג סעיף ניירות הערך במאזן המאוחד ליום 31 בדצמבר 2007 בהתאם להוראות הנ"ל:

 

31 בדצמבר 2007   

הפסדים  רווחים     

שטרם שטרם     
מומשו   מומשו   עלות    

הערך שווי  מהתאמות  מהתאמות  עלות    
במאזן הוגן  לשווי הוגן  לשווי הוגן  מופחתת    

במיליוני ש"ח     

אגרות חוב  

1,581  1,599  (4)  22  1,581 מוחזקות לפדיון  

33,092  33,092  (507)  141  33,458 זמינות למכירה 

7,141  7,141  (38)  69  7,110 למסחר  

מניות וקרנות נאמנות

4,436  4,436  (34)  1,195  3,275 זמינות למכירה 

919  919  (27)  28  918 למסחר  

    

47,169  47,187  (610)  1,455  46,342 סך כל ניירות הערך 

03 04 05 06 2007
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31 בדצמבר 2006      

הפסדים שטרם  רווחים שטרם     
הערך שווי  מומשו מהתאמות  מומשו מהתאמות  עלות    
במאזן הוגן  לשווי הוגן   לשווי הוגן   מופחתת    

במיליוני ש"ח     

אגרות חוב 

2,528  2,566   (10)   48  2,528 מוחזקות לפדיון  

32,651  32,651   (259)   282  32,628 זמינות למכירה 

6,964  6,964   (9)   98  6,875 למסחר  

 

מניות וקרנות נאמנות

4,199  4,199   (2)   981  3,220 זמינות למכירה 

33  33   (1)   -  34 למסחר  

46,375  46,413   (281)   1,409  45,285 סך כל ניירות הערך 

נכון ל-31 בדצמבר 2007 מסווג כ-79.6% מתיק הנוסטרו של הקבוצה כזמין למכירה וכ-17.1% כתיק 

למסחר. סיווג זה מקנה גמישות בניהול תיק ניירות הערך. כ-2.1% משווי ניירות הערך הינן השקעות 

במניות של חברות שאינן מוצגות על בסיס השווי המאזני, אלא לפי עלות או שווי שוק של המניות 

הנסחרות בבורסה.

החל מ-4 בספטמבר 2006 החל הבנק לפעול כעושה שוק באגרות חוב "שחר". התיק המסחרי 

ליום 31 בדצמבר 2007 כלל יתרה של 493 מיליון ש"ח הנובעת מפעילות הבנק כעושה שוק. מחזור 

העיסקאות בשנת 2007 הסתכם בסך כ-114.9 מיליארד ש"ח, לעומת כ-23 מיליון ש"ח ברביע 

האחרון של 2006.

בגין התיק הזמין למכירה נזקפו בקרן ההון בשנת 2007 התאמות לירידת ערך בסך 210 מיליון ש"ח 

בעיקר מירידת ערך של אגרות חוב בסך כ-389 מיליון ש"ח, מזה 175 מיליון ש"ח מאגרות חוב 

מממשלה, לעומת עליית ערך בסך 876 מיליון ש"ח בשנת 2006. בשנת 2007 נזקפו לרווח והפסד 

ירידת ערך בסך כ-28 מיליון ש"ח (7.2 מיליון דולר), כמפורט בהמשך. קרן ההון המצטברת מסתכמת 

בסך 765 מיליון ש"ח ברוטו. בגין אגרות חוב למסחר נרשמו בדוח רווח והפסד בגין הפסדים 

שמומשו ושטרם מומשו הפסדים בסך 22 מיליון ש"ח לעומת רווחים בסך 73 מיליון ש"ח בשנת 

2006. כמו כן נרשמו רווחים נטו ממכירת אג"ח זמינות למכירה סך של 108 מיליון ש"ח לעומת סך 

של 29 מיליון ש"ח בשנת 2006, וכן נרשמו רווחים בסך 67 מיליון ש"ח בגין מכירת קרנות נאמנות.

 

2006  2007    

(במיליוני ש"ח)     

647  1,214 רווחים בגין ניירות ערך שנזקפו ברווח והפסד   

876  (210) התאמות לעליית (ירידת) ערך של ניירות ערך בקרן ההון  

להלן פירוט הרכב ההשקעות באגרות חוב לפי סוגי הצמדות:

 

31 בדצמבר 2006  31 בדצמבר 2007    

חברות ממשלות   ממשלת   חברות   ממשלות   ממשלת    
אחרות זרות  ישראל  אחרות  זרות  ישראל   

במיליוני ש"ח  

מטבע ישראלי:

-  -  10,704  41  -  8,040 לא-צמוד 

1,215  -  4,116  1,462  -  4,993 צמוד למדד 

20,428  3,720  1,960  23,545  1,973  1,760 מט"ח כולל צמוד מט"ח 

21,643  3,720  16,780  25,048  1,973  14,793 סך הכול אגרות חוב 
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בשנת 2007 חל גידול של כ-3,405 מיליון ש"ח, כ-15.7%, בהשקעות של הקבוצה באגרות חוב של 

חברות, וזאת בעיקר באגרות חוב במט"ח בחו"ל. כ-40% מתוך אגרות החוב מושקע באגרות חוב 

של ממשלות ובעיקר ממשלת ישראל.

לפרטים נוספים ראה בבאור 3 לדוחות הכספיים.

תיק ניירות הערך כולל השקעות בהיקף של כ-27.3 מיליארד ש"ח במטבע חוץ בעיקר ניירות ערך 

זרים. לעת הזו הבנק טרם איגח מנכסיו ואינו נושא בהתחייבות חיתומית בגין ניירות ערך בארץ 

או בחו"ל. עיקר השקעתו של הבנק בתיק הכולל היא בניירות ערך של ממשלת ישראל (כ-31.4% 

 .(A)-מהתיק הנ"ל) ושל בנקים המדורגים בדרוג הגבוה מ

השקעות באגרות חוב מגובי נכסים בחו"ל

בתיק ניירות הערך של הקבוצה יש כ-6.7 מיליארד ש"ח (כ-1.7 מיליארד דולר) אג"ח מגובי נכסים 

(משכנתאות ושאינם משכנתאות כאחת) שכולן מדורגות Investment Grade, מהם כ-90% בדרוג 

AAA, וכ-8% בדרוג AA. מתוך התיק הנ"ל 6.3 מיליארד ש"ח (כ-1.6 מיליארד דולר) מסווג בתיק 
הזמין למכירה והיתרה בתיק למסחר.

שיערוך התיק מתבסס על נתוני שיערוך המתקבלים ממקורות חיצוניים. רובו של התיק משוערך מדי 

חודש על ידי מוסד בינלאומי מוכר שעיסוקו בשיערוך והוא בלתי תלוי בגופים המנפיקים ובלתי תלוי 

בגופים המשווקים. לא נעשה שימוש במודלים פנימיים לצורך שיערוך ניירות ערך.

המבחן לקביעה באם ירידת הערך הינה בעלת אופי שאינו זמני מתבסס בעיקר על הקריטריונים 

דלהלן:

- שינוי בדירוג ניירות הערך על ידי סוכנויות דירוג בינלאומיות.

- משך הזמן בו שווי נייר הערך נמוך מעלותו. 

- הנכסים והביטחונות המגבים את נייר הערך.

- שיעור ירידת הערך מסך עלות נייר הערך.

החלטת ההנהלה בענין זה מתקבלת לאחר בחינת כל הקריטריונים הללו והערכת המשמעות 

המצטברת.

להערכת הנהלת הבנק, ירידת הערך בתיק אגרות החוב מגובות נכסים (משכנתאות ושאינם 

משכנתאות) הינה בעיקרה בעלת אופי זמני. כוונת הבנק היתה, מיום ביצוע ההשקעות, להחזיקן 

עד לפדיון. ההשקעות סווגו לתיק הזמין למכירה, במטרה לאפשר גמישות בניהול התיק. בכוונתו 

וביכולתו של הבנק להמשיך ולהחזיק את ההשקעות עד להשבה החזויה של מלוא העלות של 

הנכסים. לכן נזקפה מרבית ירידת ערך זו להון עצמי. ירידת הערך שנזקפה להון עצמי בגין אגרות 

החוב הנ"ל, מסתכמת בסך 170 מיליון ש"ח (כ-107 מיליון ש"ח לאחר מס). הירידה בשווי השוק 

של ניירות הערך הללו נובעת בעיקר מהתרחבות המרווחים שמקורה בצמצום הנזילות ובתנודות 

החריפות שאירעו בשווקי ההון בעולם החל מחודש יולי 2007, ולא כתוצאה מירידת דירוג האשראי 

של ניירות הערך.

בנוסף לירידת הערך הזמנית שנזקפה להון העצמי, נזקף לרווח והפסד כ-28 מיליון ש"ח כמוסבר 

להלן.

התיק הזמין למכירה של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2007 כולל השקעה באגרות חוב מגובות 

משכנתאות בסכום כולל של כ-4.1 מיליארד ש"ח. 99% מסכום זה מדורגות AAA על ידי סוכנויות 

הדירוג המובילות בעולם (S&P, Moody’s, Fitch). התיק כולל אגרות חוב Sub-Prime בסך 

כ-4.0 מיליון ש"ח (1.0 מיליון דולר) המדורגות AAA. 97% מסך אגרות החוב המגובות משכנתאות 

 FNMA, FHLMC, GNMA) הינן בערבות סוכנויות פדראליות בארה"ב או שהונפקו על ידן

— הגדרה ראה להלן). סך אגרות החוב המגובות משכנתאות שאינן בערבות מדינה (ארה"ב) ואינן 

בחסות מוסדות פדראליים אמריקאים מסתכם בכ-146 מיליון ש"ח. 

התקופה החזויה לפדיון של תיק אגרות החוב המגובות משכנתאות היא מעט פחות מארבע שנים 

בממוצע. 
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עיקר הירידה בשווי התיק נרשמה בשנים עברו, בשלוחה בארה"ב, עקב עליית הריבית 

בארה"ב לפני כ-3 שנים. מאז החל תהליך של ירידת הריבית, הולך ומצטמצם הפער בין הערך 

המותאם לבין השווי ההוגן. בהתאם לכך, ועל בסיס הקריטריונים המוזכרים לעיל, להערכת 

הבנק — ירידת הערך הינה בעלת אופי זמני. לאחרונה עקב התנודיות בשווקים נרשמה ירידת ערך 

עקב התרחבות המרווחים.

נכון ליום 31 בדצמבר 2007 הסתכמה ירידת הערך שנזקפה לקרן הון הנובעת מתיק אגרות החוב 

המגובות משכנתאות בכ-45 מיליוני ש"ח (כ-29 מיליון ש"ח לאחר מס). 

בנוסף לאגרות החוב המגובות משכנתאות, כולל התיק הזמין למכירה של הקבוצה גם אגרות חוב 

אחרות מגובי נכסים אחרים שאינם משכנתאות (חייבים בגין כרטיסי אשראי, אשראי לרכישת רכב, 

ואשראים אחרים) בסך של כ-2.1 מיליארד ש"ח. למעלה מ-71% מאג"ח אלה מדורגות AAA על ידי 

סוכנויות הדירוג המובילות בעולם, והיתר מדורגות (-A) ומעלה. תיק זה כולל בין היתר אגרות חוב 

מסוג SCDO בסך של כ-430 מיליון ש"ח ו-CLO בסך של כ-1,226 מיליון ש"ח. התקופה החזויה 

לפדיון של תיק האג"ח המגובות נכסים שאינם משכנתאות היא כחמש וחצי שנים בממוצע.

להערכת הבנק, ועל בסיס בחינת הקריטריונים הנ"ל, ירידת הערך בתיק אגרות החוב מגובות 

הנכסים שאינם משכנתאות הינה בעיקרה בעלת אופי זמני ולכן נזקפה מרבית ירידת הערך להון 

עצמי. נכון ליום 31 בדצמבר 2007 הסתכמה ירידת ערך שנזקפה לקרן הון בתיק אגרות החוב 

המגובות נכסים שאינם משכנתאות בכ-123 מיליוני ש"ח (כ-78 מיליון ש"ח לאחר מס). 

בנוסף לירידת הערך הזמנית, שנזקפה להון העצמי, נזקפו בגין ניירות ערך מגובי נכסים שבתיק 

 .SCDO-הזמין למכירה כ-28 מיליון ש"ח לחשבון הרווח והפסד. סכום זה הופרש בגין תיק ה

ההפרשה בוצעה מתוך גישה שמרנית, ולמרות שלא נרשם בתיק אף לא אירוע אחד של כשל, ולא 

חלה ירידת דירוג בניירות ערך כלשהם. עיקר הירידה בשווי השוק אירעה החל במחצית השניה של 

2007. יתר על כן, כל התיק מדורג על ידי סוכנויות הדירוג המובילות בעולם AAA או AA. כמו-כן, 

סיכון האשראי בתיק מפוזר מאד בין יותר מחמש מאות לווים (כולם חברות ולא תיקי משכנתאות), 

ומשקלו של הלווה הגדול ביותר נמוך מ-2% מהתיק (כ-7 מיליון ש"ח).

ההחלטה לסווג את ירידת הערך הנ"ל בסך כ-28 מיליון ש"ח, כירידת ערך שאיננה זמנית, התבססה 

בעיקר על ירידת השווי של מכשירי ה-SCDO, שאירעה החל במחצית השניה של 2007, וכן על 

בחינה מפורטת של דירוגי הלווים ב-CDS המגבים את ה-SCDO שבתיק. 

בשווי תיק אגרות החוב המגובות נכסים (בין אם משכנתאות ובין אם נכסים אחרים), חלה מאז סוף 

השנה, עד לסוף חודש פברואר 2008, ירידה נוספת בסך של כ-99 מיליוני ש"ח (כ-63 מיליון ש"ח 

לאחר מס). ירידה זו אינה כלולה בתוצאות לסוף 2007.

להלן ריכוז ההשקעות באגרות חוב מגובות נכסים בתיק הזמין למכירה ליום 31 בדצמבר 2007:

 

הערך במאזן הפסדים   רווחים     
(שווי הוגן) שטרם מומשו   שטרם מומשו  עלות   

במיליוני ש"ח    

4,152  50  3  4,199 MBS אגרות חוב מגובות משכנתאות 
ABS אגרות חוב מגובות נכסים    

2,118  129  6  2,241 שאינם משכנתאות:  

1,226  61  -  1,287  CLO :מזה

430  66  5  491  SCDO :מזה

6,270  179  9  6,440 סה"כ 

לפרטים נוספים ראה בבאור 3 לדוחות הכספיים.
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בנוסף לתיק הזמין מתנהלים בבנק שני תיקים נוספים. בתיק המוחזק לפדיון בקבוצה אין השקעות 

מסוג זה. במסגרת התיק הסחיר קיימות השקעות בניירות ערך זרים באמצעות מנהלי תיקים בהיקף 

של כ-390 מיליון ש"ח (101 מיליון דולר) מתוכם כ-344 מיליון ש"ח מושקעים בניירות ערך מגובי 

משכנתאות וכ-46 מיליון ש"ח מושקעים בניירות ערך מגובי נכסים אחרים. תיק זה כולל אגרות חוב 

מגובות משכנתאות Sub-Prime בסך 23 מיליון ש"ח (6 מיליון דולר), מזה 18 מיליון ש"ח בדרוג 

.AAA

ההפרש בין השווי ההוגן לעלות המופחתת במידה והיתה כזו נזקף לדוח רווח והפסד.

לבנק השקעה במכשירים נגזרים חוץ-מאזניים מסוג CDS בסכום של 975 מיליון ש"ח. שיערוך 

מכשירים אלה על בסיס שווי הוגן נרשם לרווח והפסד.

בגין התיק הסחיר וההשקעה ב-CDS, נרשמו בשנת 2007 לרווח והפסד הכנסות בסך 64 

מיליון ש"ח.

הגדרות

Mortgage Backed Security – MBS
איגרות חוב המגובות במשכנתאות שבהן תשלומי הריבית והקרן מתבססים על תזרים מזומנים 

הנובע מפירעון הלוואות המובטחות במשכנתאות.

MBS מקרה פרטי של — SUB-PRIME
איגרות חוב שבהן תשלומי הריבית והקרן מתבססים על תזרים מזומנים הנובע מתיקי משכנתאות 

של לווים עם דירוג אשראי נמוך שלא העמידו בטחונות מתאימים.

Collateralized Debt Obligation – CDO
אגרת חוב המגובה על ידי תיק אגרות חוב ו/או הלוואות ברמות "בכירות" (Seniority) ובדירוגים 

שונים.

Synthetic Collateralized Debt Obligation – SCDO
הסכם המגובה על ידי תיק CDS (שהינן נגזרות) ברמות "בכירות" (Seniority) שונות.

Collateralized Loan Obligation – CLO
אגרת חוב המגובה בתיק הלוואות.

FNMA: (Fannie Mae) חברה ציבורית בחסות ממשלת ארצות הברית הרוכשת משכנתאות, 
מאגחת אותן ומוכרת אותן בשוק החופשי. (אין לחברה זאת ערבות של ממשלת ארה"ב).

FHLMC: (Freddie Mac) סוכנות המסונפת לממשלת ארצות הברית הרוכשת משכנתאות 
מאגחת אותן ומוכרת אותן לציבור. (אין לחברה זאת ערבות של ממשלת ארה"ב).

GNMA: (Ginnie Mae) חברה פדראלית למשכנתאות. האג"ח המונפקות על ידה זוכות לערבות 
.(Government National Mortgage Association) .של הסוכנות הממשלתית למשכנתאות

Credit Default Swap – CDS — מכשיר פיננסי המעביר חשיפת אשראי למנפיק בין הצדדים 
לעיסקה.
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להלן נתונים על פעילות הקבוצה באגרות חוב:

 

2006  2007    

(במיליוני ש"ח)     

אגרות חוב שיצאו לפדיון ו/או נמכרו
27,138  36,362 (מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה)   

23,397  35,880 רכישות אגרות חוב לפדיון וזמינות למכירה   

רווח נטו מהשקעות באגרות חוב:  

417  667 הכנסות מימון על בסיס צבירה     -

29  108 רווח ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה     -

רווח שמומש ו/או טרם מומש מהתאמה   -
73  (22) לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר     

הבנק חבר במסלקת הבורסה לניירות ערך בע"מ ובמסלקת מעו"ף בע"מ. 

הבנק, כמו כל חבר מסלקת מעוף אחר, משעבד ניירות ערך מהנוסטרו להבטחת פעילות לקוחותיו, 

פעילות הנוסטרו, ובגין חלקו בקרן הסיכונים. כמו כן מבטיח השעבוד גם את חיובי חברי קרן 

הסיכונים האחרים, וזאת אם השעבוד שהעמיד החבר האחר לא יספיק לכיסוי כל חיובי החבר 

האחר, ובהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהחברים בקרן, עד לגובה הביטחונות שניתנו או עד 

לגובה החיובים כלפי מסלקת מעו"ף לפי הנמוך. הבנק שיעבד, ליום 31 בדצמבר 2007, אגרות חוב 

בשווי של 2.5 מיליארד ש"ח למסלקת המעו"ף. 

הסדר בטחונות דומה קיים גם במסלקת הבורסה. שווי כל אגרות החוב ששועבדו על ידי הבנק, 

למסלקת הבורסה ליום 31 בדצמבר 2007 היה 2.5 מיליון ש"ח. 

הבנק חתם ביום 23 ביולי 2007 על אגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת סכומים המגיעים או 

שיגיעו לבנק ישראל מהבנק. כערובה לנ"ל הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל בשיעבוד שוטף ללא 

הגבלה בסכום אגרות חוב המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל 

אביב על שם בנק ישראל. יתרת החשבון ליום 31 בדצמבר 2007 הינה 3.2 מיליארד ש"ח.

ליום 31 בדצמבר 2007 לא היו אשראים לבנק מבנק ישראל, מאידך יתרת הפיקדונות של הבנק 

בבנק ישראל הסתכמה בסך 5,773 מיליארד ש"ח.

להלן ההשקעות העיקריות במניות ובקרנות נאמנות הרשומות בסעיף ניירות ערך (תיק הזמין 

למכירה) (1):

 

חלק הבנק על בסיס מאוחד    
ערך ההשקעה בהון הנפרע המקנה זכות    

במאזן המאוחד לקבלת רווחים     

31 בדצמבר 31 בדצמבר  31 בדצמבר  31 בדצמבר    

2006  2007  2006  2007   

במיליוני ש"ח   %   

619  619  9.89  9.89 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 

3  3  4.32  4.3 גיבור ספורט בע"מ  

107  120  5.0  4.3 אפריקה ישראל נכסים בע"מ  

312  267  5.0  2.23 סלקום ישראל בע"מ (2)  

-  182  -  18.0 סופר-פארם (ישראל) בע"מ (6) 

407  637  15.3  14.96 הוט — מערכות תקשורת בכבלים בע"מ (3) 

88  95  8.64  8.64 אוצר התישבות היהודים בע"מ 

בזק — החברה הישראלית 
761  754  4.23  4.23 לתקשורת בע"מ (4)  

116  99  6.46  6.46 בנק אגוד לישראל בע"מ (5)  

-  289  -  - קרן — ספרינג מאונטן  

(1) לפרטים בדבר השקעות ריאליות המוצגות לפי השווי המאזני ראה בעמוד 121.
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להלן ההשקעות (פוזיציות) במניות ובקרנות נאמנות בסעיף ניירות ערך (תיק זמין למכירה ותיק 

הסחיר) (במיליוני ש"ח):

 

יתרה מאזנית     

2006  2007     

3,400  4,383 מניות עם שער    

742  972 מניות ללא שער    

4,232  5,355 סך הכל    

(2) במאי 2006 רכש לאומי ושות' בית השקעות בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה של הבנק 

— "לאומי ושות'") 5% מהון מניות סלקום ישראל בע"מ מחברת השקעות דיסקונט בע"מ בתמורה 

כוללת של 328 מיליון ש"ח. בחודש דצמבר 2007 מכר לאומי ושות' כ-2.8% מהון המניות של סלקום 

ישראל בע"מ בתמורה כוללת של 331 מיליון ש"ח.

(3) הוט — מערכות תקשורת בכבלים בע"מ

במסגרת השלמת המיזוג משנת 2006, של פעילויות חברות הכבלים קיבל הבנק ובנקים נוספים 

מניות בחברה הממוזגת. הבנק מחזיק ב-14.96% ממניות החברה הממוזגת.

(4) בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מיולי 2003 שונה סיווג של אשראי ללקוח מסוים שניתן 

למימון רכישת מניות בענף התקשורת, מאשראי לציבור לסעיף ניירות ערך. שווי השוק של המניות 

הנ"ל הרשומות בסעיף מניות זמינות למכירה ליום 31 בדצמבר 2007 היה 754 מיליון ש"ח. לעומת 

שווי השוק של המניות בסך 789 מיליון ש"ח. אי רישום מלוא שווי השוק נובע מהעובדה שהבנק אינו 

זכאי לעליית ערך מעבר ליתרת החוב. בגין מניות אלה נזקפו לקרן ההון בשנת 2007 התאמות לשווי 

שוק בסך של (7) מיליון ש"ח וסך כל היתרה המצטברת לסוף 2007 מסתכמת ב-251 מיליון ש"ח. סך 

הדיבידנדים שנתקבלו להקטנת החוב הסתכמו ב-120 מיליון ש"ח.

(5) בנק אגוד

ביום 17 בנובמבר 2003 נחתם הסכם בין הבנק, נכסי שרודר בע"מ וישעיהו לנדאו אחזקות (1993) 

בע"מ על הארכת אופציית ה-Put ואופציית ה-Call שניתנו בהסכם מיום 18 בנובמבר 1999, ביחס 

ליתרת מניות בנק אגוד המוחזקות על ידי הבנק וזאת לתקופה של עד 17 בנובמבר 2010. 

ליום 31 בדצמבר 2007 מחזיק הבנק ב-6.46% ממניות בנק אגוד.

לפרטים נוספים בקשר להסכם הנ"ל ראה בבאור 18(יד) בדוחות הכספיים.

(6) סופר-פארם

ביום 17 ביולי 2007 הושלמה הקצאת 18% ממניות סופר-פארם (ישראל) בע"מ ("סופר-פארם") 

ללאומי ושות' בית השקעות בע"מ, וזאת על פי הסכם שנחתם ביום 1 במאי 2007, בין לאומי ושות' 

לבין סופר-פארם ולבין GRI Global Retail Investment B.V — בעלת השליטה בסופר-פארם, 

להקצאת מניות ללאומי ושות' בשיעור הנ"ל בתמורה לסך של כ-180 מיליון ש"ח, בכפוף להתאמות 

שנקבעו בהסכם. כמו כן ניתנה ללאומי ושות' אופציה להקצאה נוספת של 2% מהון המניות של 

סופר-פארם. ללאומי ושות' ניתנו זכויות להגנת המיעוט כמקובל. 

פסגות — לאומי ושות' חיתום בע"מ

לאור חקיקה חדשה בנושא של חיתום הנפקות ניירות ערך, המטילה מגבלות מהותיות על חברת 

חיתום הנשלטת על ידי בנק, החליט הבנק כי פעילות חיתום ניירות ערך בקבוצה, תרוכז בחברה 

חדשה בה יחזיק הבנק 19.99%. לצורך כך התקשר לאומי ושות' בית השקעות בע"מ בהסכם עם 

פסגות בית השקעות בע"מ, לפיו ישתפו לאומי ושות' ופסגות פעולה בתחום החיתום במסגרת 

החברה החדשה, הנקראת פסגות לאומי ושות' חיתום בע"מ. החברה החדשה החלה לפעול במהלך 

הרביע השלישי של 2007.
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רכוש קבוע ומתקנים

בניינים וציוד — העלות המופחתת של בניינים וציוד הסתכמה ב-31 בדצמבר 2007 בסך 3,276 

מיליון ש"ח, בהשוואה ל-3,056 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2006.

ההשקעות בבניינים וציוד ליום 31 בדצמבר 2007 הינן כדלהלן:

 

יתרה  פחת    
להפחתה שנצבר  עלות   

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007   

במיליוני ש"ח  

1,548   1,577  1,560  3,137 בניינים ומקרקעין 

1,508   1,699  4,032  5,731 ציוד, ריהוט וכלי רכב 

3,056   3,276  5,592  8,868 סך הכל 

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

לגורמים מחוץ לקבוצה הכלולים במאזן המאוחד ליום 31 בדצמבר 2007 מסתכמים בסך 31 מיליון 

ש"ח.

מרבית המבנים בהם מתנהלים עיסקי הקבוצה בישראל הינם בבעלות הבנק או בבעלות 

חברות-בנות. מרבית הנכסים בהם מתנהלים עיסקי הקבוצה בחו"ל הינם בשכירות.

נכסי הנדל"ן של הבנק מוחזקים בבעלות הבנק, בנייני בנק בע"מ ולין סיטי סנטר בע"מ (חברות 

בנות בבעלות מלאה של הבנק). בבעלות הקבוצה 241 נכסים. מתוכם, 125 סניפים וארכיבים ו-21 

משרדי הנהלה ראשית. סך כל השטח בבעלות הינו בהיקף של כ-257,000 מ"ר והוא מתחלק 

לסניפים בשטח של כ-85,141 מ"ר, משרדי הנהלה ראשית בשטח של כ-41,220 מ"ר והיתרה 

מתחלקת למשרדים, בשימוש חברות בנות, מרכז לוגיסטי, מגרשים, נכסים פנויים וכו'. הנכסים 

הפנויים המיועדים למכירה היו בשטח של 1,275 מ"ר ומוצגים לפי עלות מופחתת או שווי למימוש, 

כנמוך שבהם.

ההשקעות במבנים הסתכמו בשנת 2007 ב-124 מיליון ש"ח לעומת 69 מיליון ש"ח בשנת 2006.

בנוסף לשטחים שבבעלות הבנק שוכר הבנק 173 נכסים בשכירות חופשית ו-10 בשכירות מוגנת. 

סך כל השטח בשכירות כ-60,059 מ"ר.

הבנק מתכנן בניית מתחם מחשב מוגן טילים למיגון מרכז המחשבים ומרכז אנרגיה. המבנה יבנה 

לאיום פגיעה ישירה של רקטות "קטנות" ופגיעה קרובה של טילי קרקע קרקע.

קש"ב — "קריית שירותי בל"ל על שם יצחק רבין". מת"מ — מרכז המיחשוב, התפעול והמנהלה של 

השירותים התפעוליים של הבנק ממוקם בלוד בתוך מתחם ששטחו הכולל הינו 78.8 דונם. מתחם 

זה נרכש על ידי חברת בנייני בנק בע"מ. הבנק שוכר את הנכס מחברת בנייני בנק ומשלם שכר 

דירה חודשי בסך 1.8 מיליון ש"ח לחודש כולל מע"מ (נכון ל-31 בדצמבר 2007).

ללאומי מחשבים מרכזיים (MF) תוצרת IBM ממשפחת Z/Series. יחידת המידה לעוצמת 

מחשבים אלו הינה ב-mips שמשמעותה כמות הפעולות במיליונים שהמחשב מסוגל לבצע בשניה. 

מתקן קש"ב מבוסס שני מחשבים מודל Z/Series לשימוש מערכות הייצור: מחשב ראשי בעוצמה 

של כ-mips 5,105, ומחשב משני בעוצמה של כ-mips 429. מחשב היצור המשני ניתן להרחבה 

לקיבלת של כ-mips 3,806 לצורך גיבוי פנימי ברמת מתקן קש"ב.

במתקן בתל אביב מופעל מחשב בעוצמה של כ-mips 2,158 המשמש את סביבת הפיתוח 

והמבדקים. מחשב זה ניתן להרחבה לקיבולת של כ-mips 6,213 במקרי חירום של השבתת 

המתקן בקש"ב.
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רשת האחסון של הבנק לשימוש המערכות המבוזרות, מבוססת מארזי איחסון מרכזיים של חברת 

IBM וחברת XIV. יחידות המיתוג הן של חברת סיסקו. היקף האחסון הינו כ-TB 294. היקף 
.TB 34-הינו כ (MF) האחסון לסביבת המחשב המרכזי

מערך הקלטות מבוסס על ספריות אוטומטיות של חברת IBM — שתיים במתקן קש"ב ושתיים 

במתקן בתל אביב.

מערך השרתים מתוצרת IBM ,SUN, ו-HP. כ-1,400 שרתים במערך הייצור. ברובם הגדול 

.UNIX מיעוטם מבוסס על מערכת הפעלה WINDOWS מבוססי מערכת הפעלה

בדצמבר 2007 היו במת"מ 1,432 עובדים, מתוכם 337 מנהלים ו-1,095 פקידים. בנוסף, במסגרת 

מיקור חוץ מועסקים 795 עובדים, מתוכם 136 נכללים במצבת העובדים של מת"מ והשאר כיועצים 

חיצוניים. 

 HDS-ו IBM ,XIV לבנק מאגר נתונים היסטוריים המאוחסנים על גבי דיסקים וקלטות מתוצרת

בנפח של עשרות TB במתקן המחשוב העיקרי בקש"ב ובמתקן הגיבוי בתל אביב. עותק שלישי של 

נתונים נשמר במקום אחר בארץ.

ללאומי רשת תקשורת נתונים ודיבור מתקדמת ביותר, בעלת קצבי העברת נתונים גבוהה. רשת 

התקשורת בשרידות גבוהה, כמו מערך המחשוב הכולל של הבנק.

סניפי הבנק ממוחשבים וקשורים במקוון למרכז המחשבים בקש"ב — בסניפים מותקנים כ-310 

שרתים וכ-7,170 תחנות עבודה שרובן מבוססות על מחשבים אישיים. לשימוש הלקוחות 297 

מכשירי "כספומט" חדישים וכ-521 עמדות "מידע לאומי" (317 עמדות — בתוך הסניף ו-204 מסופי 

מידע חיצוני — בקיר הסניף). ביחידות המטה ובמרחבים מותקנים 8,000 מחשבים אישיים ברשתות 

מקומיות עם אפשרות לתקשורת ישירה עם מרכז המחשבים, ותקשורת נפרדת לרשת האינטרנט.

אבטחת המידע בלאומי מתבססת על עקרון הסודיות הבנקאית, וחוקים והוראות שונים, כגון הוראות 

חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, הוראות חוק המחשבים, הוראות בנק ישראל ובכלל זה הוראת ניהול 

טכנולוגית המידע 357 ותקנים מקובלים של אבטחת מידע.

מת"מ מפעיל מערך שירותי מיחשוב לבנק ערבי ישראלי ולבנק אגוד (בק"ע ההסכם עם בנק אגוד 

ראה להלן בעמוד 189 לדוח). לגבי בנק ערבי לישראל קיים הסכם בקשר לשירותי מחשוב שמת"מ 

מספק להם הכולל שרותים תפעולים, פיתוח מערכות מחשב, שירות ייעוץ, שירות ארגון ושיטות, 

גיבויים, הדרכה ושירותים נוספים. 

מכלל הוראות אלה נגזרת פעילות עניפה של הגדרת מדיניות אבטחת מידע בארגון, בנית תוכנית 

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

מידע, תכנון וביצוע בקרות אבטחת מידע כולל כתיבת נהלים.

מערך התפעול והמחשוב של חברות הבנות בארץ ובחו"ל מתבסס על מערכות עצמאיות, כאשר 

האחריות הניהולית והמקצועית היא של הנהלות חברות-הבנות והדירקטוריונים שלהן. הבנק פועל, 

במסגרת תוכנית רב שנתית, לשיפור ולשדרוג המערכות בשלוחות בחו"ל למערכות בנקאיות 

ממוחשבות אחידות. 

מערכות המחשב של חברות הבנות בארץ מחוברות בתקשורת למערכת המחשב המרכזית של 

הבנק בארץ.

מרכז המחשבים של בנק לאומי למשכנתאות ממוקם מחוץ למשרדי בלמ"ש ומופעל במיקור חוץ 

על ידי חברת י.ב.מ. למרכז זה קיים מתקן גיבוי הממוקם בנפרד ממרכז המחשבים וזאת בהפעלה 

ובתחזוקה י.ב.מ מרכז המחשבים מחובר בתקשורת למטה בלמ"ש ולמרכז המחשבים של הבנק 

בקשב.

חברות הבנות בחו"ל קשורות ברשת פרטית לתקשורת בינן לבין עצמן ובינן לבין הבנק בארץ. 

מערכת זו משמשת לדיבור ולהעברת נתונים מוצפנים באופן מאובטח. הבנק משקיע בתחזוקה 
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ופיתוח אתרים באינטרנט לשלוחות הבנק בחו"ל המבוססים על התשתית המשמשת את האתר 

המרכזי של הבנק. במהלך שנת 2008 מתוכנן פרויקט לשדרוג רשת התקשורת הבינלאומית של 

הבנק לשלוחות הבנק באירופה ולנציגויות. כמו כן שודרגו תשתיות טכנולוגיה לשיפור המידע הניהולי 

ולשירות הלקוח.

לבנק לאומי (ארה"ב) הסכמי מיקור חוץ עם מספר חברות אמריקאיות בתחום מערכות מידע 

המשמשות לניהול עסקיו הבנקאיים, לרבות לצורך ניהול חשבונות מסוגים שונים עבור לקוחות, 

מתן אשראי, שירותים שונים הקשורים להשקעות ועוד. מרבית מערכות המידע הנ"ל מוחזקות אצל 

החברות הנ"ל, ומנוהלות בהתאם להוראת הדיווח SAS-70. בתחילת 2008, נתקבלה החלטה בבנק 

לאומי ארה"ב להחליף את מערכות התשתית והמערכות הנלוות.

בשנת 2007 השקיעה הקבוצה בציוד כ-591 מיליון ש"ח לעומת 562 מיליון ש"ח בשנת 2006. 

התקציב הותאם לתמיכה ביעדים האסטרטגיים כפי שהוגדרו על ידי הנהלת הבנק וגם לצרכים 

התפעוליים של בנקאות העתיד. הפרויקטים שבוצעו ב-2007, היו מוכוונים לטובת הלקוחות, להגברת 

שביעות רצונם, חיזוק נאמנותם ומניעת נטישתם. עיקר ההשקעה ב-2007 (בדומה ל-2006) התמקדה 

בתחומים הבאים: רשת הפצה (במגמה להגביר הסטה לערוצים ישירים), לאומי CALL, חידוש 

מערכות התשתית בנושא בטחונות ול"ב (קובץ לקוחות), שיפור "חווית לקוח" וקיום הוראות רגולציה. 

כמו כן המשך הפיתוח של שלושה פרויקטים: שדרוג ושיפור מערך האינטרנט (פרויקט כוכב) שדרוג 

ושיפור מערכת ניהול התכנים ופרויקט חדר עיסקאות להחלפת ליבת המערכות העיסקיות במט"ח, 

שחלקים נרחבים מתכולתו כבר מופעלים בייצור (הפרוייקט מפותח בשלבים).

על רקע דרישות שונות של הרשויות (בנק ישראל, משרד האוצר וכו') לביצוע הוראות שונות, היו 

לבנק בשנת 2007 הוצאות בתחום המיחשוב הנאמדות בסך של כ-108.7 מיליון ש"ח (בשנת 2006 

 (RTGS) כ-104.3 מיליון ש"ח). הנושאים העיקריים היו רפורמה במס, מערכות תשלומים וסליקה

והוראות טכנולוגיות המידע. ב-2007 נמשכה ההערכות ליישום הוראות בנק ישראל בנושא באזל 2, 

 CLS-שדרוג המערכות התומכות בתהליך מתן אשראי, הניהול השוטף של תיק האשראי, הערכות ל

(ראה לעיל בעמוד 40 לדוח), שדרוג הציות, ושדרוג המערכות לתפעול קופות גמל בהתאם להוראות 

הסטטוטוריות. בנוסף ב-2007 הופעלה המערכת לייעוץ הפנסיוני בנושא קרנות השתלמות והערכות 

לכלל החקיקה בתחום הפנסיוני והפיננסי.

הגידול בהשקעות במבנים ובציוד נועד להתאים את התשתית הלוגיסטית ואת פריסת סניפי הבנק 

להתרחבות שחלה בפעילות העיסקית ולצרכים התפעוליים של בנקאות מודרנית.

מת"מ הוסמך לתקן אבטחת איכות תוכנה ISO 9001. בהתאם לנתוני מכון התקנים הישראלי, 

מת"מ הינו גוף מערכות המידע הראשון שהוסמך במערכת הבנקאית ואחד מגופי התוכנה הגדולים 

בארץ הפועל על פי תקן האיכות, דבר שתורם לפיתוח מערכות ומוצרים איכותיים ללקוח. הסמכת 

מת"מ כוללת את הפיתוח, פעילות המרכזים התפעוליים, תשתיות תקשורת ניהול הייצור והשירות 

ואגף נדל"ן ורכש.

 ISO 18001-אבטחת איכות. בשנת 2007 הוסמך גם ל ISO 9001-אגף נדל"ן ורכש מוסמך ל

לבטיחות בעבודה ו-ISO 14001 לאיכות הסביבה. שלושת התקנים יחד מקנים לאגף נדל"ן ורכש 

את "תו הזהב".

הבנק והחברות הבנות מיישמים את תקן חשבונאות מספר 15 של המוסד לתקינה בחשבונאות, 

הקובע את הטיפול בירידת ערך נכסים. ליישום התקן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות 

הכספיים.

החל מיום 1 בינואר 2007 הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 16 — "נדל"ן להשקעה" ואת תקן 

חשבונאות מספר 27 — "רכוש קבוע". ליישום התקנים הנ"ל לא היתה השפעה על הדוחות הכספיים.

פירוט נוסף ראה בבאור 7 לדוחות הכספיים.
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נכסים לא מוחשיים

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

הבנקאות ושירותי המימון.

  בנוסף, הקבוצה משתמשת לצורך פעילותה בשמות החברות ובלוגו שלהן, וכן בשמות 

שירותים ומוצרים, שחלקם נרשמו כסימן מסחר או כסימן שירות.

2.  לקבוצה מאגרי מידע רשומים בהם נשמר, בין היתר, מידע על לקוחות, ספקים ועובדי לאומי, 

כאשר מיושמים אמצעים טכנולוגיים מתקדמים המיועדים לאבטח את פעילות הלקוחות ואת 

פעילותו העיסקית של הבנק תוך צימצום הסיכונים הנובעים משימוש במערכות מידע.

3.  לקבוצה זכויות קנין שונות וזכויות שימוש בתוכנות מחשב ובמערכות מידע שונות לצורך ניהול 

עסקיה, לרבות לצורך מתן שירותים ללקוחותיה.

החל מיום 1 בינואר 2007 הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 30 — "נכסים לא מוחשיים".

ליישום התקן הנ"ל לא היתה השפעה על הדוחות הכספיים.
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מגזרי הפעילות בקבוצה

בפרק זה מתוארת ההתפתחות העיסקית על פי מגזרי פעילות

תאור המתודולוגיה של מגזרי הפעילות ראה לעיל עמודים 19-18.

להלן נתונים עיקריים לפי מגזרי פעילות של סעיפי המאזן העיקריים ליום 31 בדצמבר:

  

סך כל נכסים פיקדונות הציבור   אשראי לציבור    

השינוי  2006  2007 השינוי   2006  2007 השינוי   2006  2007  

% במיליוני ש"ח   % במיליוני ש"ח   % במיליוני ש"ח  מגזרים 

11.1  52,148  57,934  0.1  115,437  115,549  10.8  51,708  57,270 משקי בית  

26.2  14,545  18,363  17.9  11,795  13,901  25.6  13,936  17,502 עסקים קטנים 

1.8  54,663  55,649  (8.3)  27,860  25,553  0.3  51,478  51,636 בנקאות עיסקית 

7.5  43,001  46,214  12.3  27,370  30,742  10.2  38,367  42,290 בנקאות מסחרית 

4.5  22,705  23,725  1.7  3,136  3,189  4.3  22,501  23,470 בניה ונדל"ן 

11.9  7,867  8,807  1.4  36,664  37,169  16.7  4,417  5,155 בנקאות פרטית 

ניהול פיננסי — 
(3.1)  94,412  91,459  24.9  9,561  11,942  (11.4)  1,393  1,234 שוקי הון ואחרים 

4.4  289,341  302,151  2.7  231,823  238,045  8.0  183,800  198,557 סך הכל 

להלן נתונים עיקריים לפי מגזרי פעילות של סעיפים חוץ מאזניים ונתונים על יתרת לקוחות בשוק 

ההון:

 

תיקי ניירות ערך  ערבויות ואשראים      
כולל קרנות נאמנות דוקומנטרים     

השינוי  2006  2007 השינוי    2006  2007  

% במיליוני ש"ח     % במיליוני ש"ח  מגזרים 

14.0  69,625  79,349   137.7  594  1,412 משקי בית  

50.0  4,388  6,582   16.5  977  1,138 עסקים קטנים 

16.5  60,250  70,163   7.2  9,793  10,497 בנקאות עיסקית 

19.7  69,258  82,914   (4.5)  5,521  5,274 בנקאות מסחרית 

10.1  13,531  14,897   23.6  8,933  11,044 בניה ונדל"ן 

10.0  65,127  71,616   24.3  750  932 בנקאות פרטית 

ניהול פיננסי — 
10.6  71,551  79,165   (3.2)  560  540 שוקי הון ואחרים 

14.4  353,730  404,686   13.7  27,128  30,837 סך הכל 
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להלן פירוט הרווח הנקי והרווח הנקי מפעולות רגילות לפי מגזרי פעילות:

 

הרווח הנקי מפעולות רגילות הרווח הנקי      
בניטרול הוצאות שכר מיוחדות* בניטרול הוצאות שכר מיוחדות   

השינוי  2006  2007 השינוי    2006  2007  

% במיליוני ש"ח    % במיליוני ש"ח  מגזרים 

74.5  378  660   (37.7)  1,505  938 משקי בית** 

5.8  163  172   (7.2)  217  201 עסקים קטנים 

35.1  592  799   30.9  624  816 בנקאות עיסקית 

25.6  419  527   10.0  493  543 בנקאות מסחרית 

68.2  225  378   67.9  226  379 בניה ונדל"ן 

36.5  104  142   (17.8)  180  148 בנקאות פרטית  

ניהול פיננסי שוקי הון
135.9  195  460   (46.7)  911  486 ואחרים** 

51.1  2,076  3,138   (15.5)  4,156  3,511 סך הכל 

בניטרול הוצאות שכר מיוחדות כמפורט לעיל בעמוד 56.  *
הרווח הבלתי רגיל בשנים 2007-2006 הנובע ממכירת הפעילות של פסגות-אופק, לאומי פיא וקופות הגמל   **

יוחס לכל מגזר פעילות לפי חלקו של המגזר בהכנסות מקרנות נאמנות ו/או קופות גמל. בשנת 2006 כ-54.2% 
מהרווח, 1,127 מיליון ש"ח יוחס למגזר משקי הבית וב-2007 79% כ-278 מיליון ש"ח. בשנת 2006 הרווח 

הבלתי רגיל בסך 718 מיליון ש"ח ממכירת אפריקה ישראל ומגדל אחזקות יוחס למגזר ניהול פיננסי שוקי הון.
פירוט נוסף ראה בבאור 28 לדוחות הכספיים. 

תשואה להון לפי מגזרי פעילות
בהתאם להוראות בנק ישראל נקבע שיש לחשב את התשואה להון שיוקצה בכל מגזר פעילות.

ההון הראשוני הוקצה בין המגזרים על פי חלקו היחסי של כל מגזר בסך כל נכסי הסיכון של 

הקבוצה.

מגזרי הפעילות זוכו בהכנסה בגין ההון שהוקצה למגזר על פי חלקו בנכסי הסיכון ובמחיר המשקף 

.(risk free) תשואה חסרת סיכון

חישובי התשואה להון כוללים את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמיגזרים לבין ההון העצמי 

המוקצה למגזר. ההון העצמי המוקצה למגזר כולל את החלק היחסי של המגזר בהון הראשוני כפי 

חלקו של המגזר בנכסי הסיכון.

להלן תשואת הרווח הנקי להון על פי מגזרי פעילות המחושבים כאמור לעיל:

 

תשואה להון ב-% תשואה להון ב-%     
מהרווח הנקי מפעולות רגילות מהרווח הנקי      

*2006  *2007  2006  2007  *2006  *2007  2006  2007 מגזר 

11.0  17.1  3.6  14.8  43.7  24.3  36.2  22.0 משקי בית  

19.6  15.9  13.0  13.9  26.1  18.6  19.5  16.6 עסקים קטנים 

12.2  16.0  11.6  15.8  12.9  16.3  12.3  16.1 בנקאות עיסקית 

15.0  15.7  13.1  15.1  17.6  16.1  15.8  15.6 בנקאות מסחרית  

9.2  16.2  8.9  16.1  9.3  16.2  9.0  16.1 בניה ונדל"ן 

26.7  32.2  21.5  30.6  46.2  33.5  41.0  32.0 בנקאות פרטית  

9.6  10.4  1.0  10.2  40.2  10.4  31.6  10.2 ניהול פיננסי שוקי הון 

(6.9)  37.2  (7.3)  37.5  (7.4)  43.0  (7.7)  43.2 אחר 

* בניטרול הוצאות שכר מיוחדות.

מגזר עיסקי

מגזר נדל״ן

מגזר משקי בית

מגזר בנקאות פרטית

מגזר עסקים קטנים

מגזר מסחרי

מגזר ניהול פיננסי שוקי הון

אחר

התפלגות הרווח הנקי
מפעולות רגילות בניטרול

הוצאות שכר מיוחדות

�

5.4%

16.8%

12%

4.5%
9.3%

5.5%

21%

25.5%
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להלן המאפיינים העיקריים של מגזרי הפעילות והפעילות העיסקית שלהם כפי שפורטו לעיל:

(הקריטריונים לשיוך הלקוחות לפי מגזרי פעילות ראה בעמוד 18)
פרטים נוספים בקשר לפעילות החברות המוחזקות העיקריות ראה להלן בעמוד 133.

פירוט תוצאות מגזרי הפעילות מוצגות בבאור 28 לדוחות הכספיים.

1. מגזר משקי בית 

כללי

הבנקאות במגזר משקי הבית מספקת מגוון של שירותים ומוצרים פיננסיים לקהל הלקוחות 

הפרטיים בהתאמה לצרכיהם המשתנים תוך פילוח הלקוחות על פי דמוגרפיה, מקום מגורים, 

תעסוקה ואפיונים פיננסיים ושלבי חיים, הגוזרים את הצרכים הפיננסיים של הלקוחות.

יעדים ואסטרטגיה
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה עמוד 43.

היעדים האסטרטגיים של הבנקאות במגזר משקי הבית הם הגדלת הרווחיות על ידי הגדלת בסיס 

הלקוחות והרחבת הפעילות של הלקוחות הקיימים תוך דגש על מתן שרות יעיל המותאם לצרכיהם.

דגשי קו העסקים במגזר משקי הבית הם: 
-  מיקוד שיטתי ומתמיד בשיפור רמת השירות ללקוח על ידי שדרוג מיומנויות העובדים, מדידה 

ובקרה של תהליכי העבודה וממשק הלקוח
-  הרחבת זמינות השירות ללקוחות על ידי הגדלת מספר הסניפים והתאמתם לצרכי בנקאות 

העתיד, תוך שילוב מכשירים אוטומטיים מתקדמים, והתאמתם לצרכי הלקוחות השונים.
-  הרחבת ערוצי ההפצה הישירים שירותי מענה טלפוני ואינטרנט מתקדמים ומכשירים לביצוע 

עצמי של פעילויות פיננסיות.
-  פיתוח מוצרים ושירותים פיננסיים מתן ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי בכל תחומי ההשקעות 

והרחבתן לאחר קבלת האישורים הנדרשים גם לנושא הפנסיה והמותאמים לצרכי הלקוחות 
תוך שימוש בכריית מידע (CRM, DWH) ובמודלים אנליטיים לניתוח ותחזית הפעילות 

והצרכים הפיננסיים של הלקוח.
-  ייזום שיטתי מבוסס מידע כלפי לקוחות בכל מגזרי הפעילות: בהשקעות, באשראי הצרכני 

והמסחרי ובשרותי העו"ש, שיפור רמת השירות כדי להגדיל את שביעות הרצון ונאמנות 
הלקוחות, באמצעות יצירת יתרונות בקרב קבוצות לקוחות על ידי שרות דיפרנציאלי.

-  שיתוף פעולה עם חברות הקבוצה כגון לאומי למשכנתאות ולאומי קארד, לצורך ניצול יכולות 
הקבוצה במתן פתרונות בנקאיים כוללניים ללקוח.

ייעוץ פנסיוני

בעקבות החקיקה מאוגוסט 2005, המיישמת את הרפורמה בשוק ההון, נערך הבנק לקבלת רשיון 

מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, לעיסוק בייעוץ פנסיוני. 

בכוונת הבנק להתחיל בפעילות הייעוץ הפנסיוני בשנת 2008, בכפוף לקבלת הרשיון האמור.

הבנק נמצא בעיצומה של היערכות לכניסה לתחום היעוץ הפנסיוני. היערכות זו כרוכה בפיתוח כלים 

מיכוניים ובהכשרה וגיוס עובדים. הבנק הגיש לממונה על שוק ההון, בטוח וחסכון בקשה לקבלת 

רשיון יועץ פנסיוני, וקבלתו צפויה עם השלמת ההערכות בקופות העובדים, לאחר שסוכם בין יו"ר 

ועדת הכספים של הכנסת לבין הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, מתווה המאפשר את כניסת 

הבנקים הגדולים (לאומי ופועלים) לעיסוק בייעוץ פנסיוני, כפי שתואר לעיל בעמוד 33.

מבנה המגזר 

בנקאות משקי הבית מפלחת את הלקוחות למגזרים על פי מאפייניהם, צורכיהם, העדפותיהם 

ותרומתם לרווחיות ומפתחת עבורם שירותים, מוצרים וערוצי הפצה על פי פילוח זה. השירות 

ניתן באמצעות ערוצי ההפצה השונים: 205 סניפים (כולל סניפי בנק ערבי ישראלי בע"מ) הפרוסים 

בכל רחבי הארץ ומאוגדים בשמונה מרחבים בחלוקה גיאוגרפית, ובאמצעות ערוצי הפצה 

טכנולוגיים/ישירים כדוגמת מוקד לאומי CALL, אינטרנט, מכשירי מידע לאומי ועוד. 

השרות ללקוחות בסניף ניתן על ידי צוותי הבנקאים המחולקים למגזרי הלקוחות. צוותים אלו 

מרכזים את הטיפול בלקוח על כל היבטיו ומתמחים בטיפול על פי מאפייני הלקוח וצרכיו. 
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השירות ללקוחות אלו הינו רב ערוצי, וניתן הן באמצעות פריסה רחבה של סניפים, הן באמצעות 

מוקד טלפוני בלאומי CALL והן באמצעות פתרונות אינטרנט מתקדמים המותאמים לצרכי 

הלקוחות.

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הבנקאות במגזר משקי הבית 

הבנק, ומגזר משקי הבית בפרט, פועלים במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רשויות, המוחלות על 

הבנקים על ידי הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות הערך, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 

והממונה על ההגבלים העיסקיים:
-  הרפורמה בשוק ההון דרשה מבנקאות משקי הבית להיערך לייעוץ משולב — הן בשוק ההון 

והן בתחום הפנסיה והביטוח תוך פיתוח מערכות אנליטיות ומודלים מתקדמים להתאמת 
מוצרים פיננסיים ללקוח הספציפי.

  שינויים אלו מצריכים את הבנק לגיוס והכשרה מסיביים של יועצים לתחום הפנסיוני כמו גם 
להשקעה בפיתוח מערכות מידע תומכות ותהליכי עבודה חדשים בסניפים ובמטה.

-  החל מדצמבר 2005 הבנק מיישם את עקרונות עיסקת החבילה למשקי הבית. לפרטים בדבר 
תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) בנושא עמלות ראה בעמוד 37 לעיל.

לפירוט נוסף ראה בעמודים 42-33.

שינויים בשווקים של מגזר משקי הבית או במאפייני הלקוחות

בשנה האחרונה לא חלו שינויים מהותיים במגזר משקי הבית בישראל. יחד עם זה מושפע מגזר 

משקי הבית מעת לעת מהשינויים בנתונים הדמוגרפים והכלכליים באוכלוסיית המדינה, משינויים 

בצריכה הפרטית וממאפייני החיסכון של הלקוחות.

שינויים טכנולוגיים שמשפיעים על הבנקאות במגזר משקי הבית 

עיקר השינויים הטכנולוגיים אשר משפיעים על בנקאות משקי הבית הם בנושא ערוצי ההפצה. 

המגמה שהחלה בשנים האחרונות למעבר לערוצים אוטומטיים — ישירים צפויה להימשך גם בשנת 

2008 תוך דגש על טלפון, טלפון סלולארי ואינטרנט והתאמת השירותים למאפייני הלקוחות השונים.

המגזר ממוקד בשיפור והרחבת השירות הטלפוני במוקד לאומי CALL, אליו מקושרים היום מאות 

אלפי לקוחות שמבצעים דרכו את עיקר הפעילות השוטפת בחשבונם.

גם באינטרנט, בו מתבצעות אלפי פעולות מידי יום, צפוי גידול בפעילות כתוצאה מהשיפורים 

הטכנולוגיים ותוך התאמת אתרי לאומי למגזרי הלקוחות השונים. ההתפתחות בתחומי המיחשוב 

מאפשרת אגירת מידע על פעילות הלקוחות. כלים מתקדמים מאפשרים כריית המידע וניתוחו לצורך 

פיתוח מוצרים ושירותים ולצורך התאמת השירות ללקוח.

גורמי הצלחה קריטיים בבנקאות למגזר משקי הבית

גורמי ההצלחה הקריטיים לבנקאות המגזר:
-  פריסת נקודות שירות ומכירה וזמינותן: הגדלת פריסת הסניפים והתאמת שעות הפעילות 

לאזור ולסוג האוכלוסיה.
-  הרחבת החשיפה והזמינות ללקוחות של הערוצים הטכנולוגיים הישירים (אינטרנט וטלפון) 

.(ATM מכשירי) והפרוסים גיאוגרפית
-  איכות: שמירה על הכללים בתיעוד עקבי ושיטתי תוך הקפדה הגדלה בשנים האחרונות על 

כללי הציות לחוקים ותקנות צרכניות.
-  יעילות: בחינה מתמדת של העלויות להפעלת הפעילות הקמעונאית מול התועלות הנגזרות 

ממנה והקטנת הסבסוד הצולב בין הפעילויות והאוכלוסיות השונות.
הקפדה על שירות אקטיבי ויוזם הפועל בהתאם לצרכי ולרצונות הלקוח   -

-  היערכות למתן שירותי ייעוץ פנסיוני וייעוץ בהשקעות על ידי העמדת כוח אדם מתאים 
ותמיכה טכנולוגית.

מחסומי הכניסה והיציאה בבנקאות מגזר משקי הבית
-  התשתית הטכנולוגית והפיזית (פריסת הסניפים) ואיכות כוח האדם הן יתרון יחסי של בנקאות 
מגזר משקי הבית, והן מהוות חסמי כניסה למתחרים. חשיבות התשתית עולה ככל שדרישות 

הרגולציה גדלות.
ההשקעה הנדרשת בתשתיות פיזיות וטכנולוגיות מהווה הן חסם כניסה והן חסם יציאה.  -

הכשרת משאב אנושי מיומן מול רגולציה מחמירה ומשתנה תדירות.  -
-  פיתוח יכולות אנליטיות לצורך התאמה אפקטיבית של פיתרונות ללקוח המתבסס על מידע 

בדבר היסטוריית פעילות הלקוחות ועל התנהגות השוק.
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תחליפים למוצרים ושירותים של הבנקאות במגזר משקי הבית 

בעקבות הרפורמה בשוק ההון הבנקים מהווים את הגורם העיקרי בו יינתן ייעוץ אובייקטיבי 

ללקוחות — הן בשוק ההון והן בתחום הפנסיוני. 

חשבון עובר ושב ניתן לניהול אך ורק בבנקים. מוצרים ושירותים אחרים, ניתן לרכוש גם מחוץ 

לבנקים. תחליפים עיקריים:

-  חברות כרטיסי האשראי, רשתות קמעונאות המזון, חברות ביטוח אשראי צרכני 

-  ברוקרים, חברות ביטוח, מנהלי קרנות שוק ההון 

-  ברוקרים, חברות ביטוח, מנהלי קרנות פנסיה 

-  קבלנים, חברות בניה, חברות ביטוח משכנתאות 

מבנה התחרות

התחרות על מגזר זה הינה בכל המערכת הבנקאית. במגזר משקי הבית התחרות היא על 

העקרונות הבסיסיים להצלחה: זמינות ושימוש נכון בערוצי ההפצה, פילוח והבנת צרכי הלקוחות 

ויעילות.

חלק מהבנקים נוקטים בפעילות שיווקית אגרסיבית תוך שימוש באסטרטגית מחיר. חלק אחר 

מיזגו לתוכם את פעילות המשכנתאות, והם ממנפים פעילות סינרגטית להרחבת בסיס הלקוחות 

הפוטנציאלי למשכנתאות ולפתיחת חשבונות עו"ש גם יחד.

בנוסף, התפתחה בשנים האחרונות בבנקאות הקמעונאית תחרות מצד גופים פיננסיים ואחרים 

ובעיקר חברות כרטיסי האשראי — בתחום האשראי הצרכני, בנקים למשכנתאות, חברות הביטוח 

ורשתות השיווק הקמעונאיות. התחרות נעשית על ידי גופים שאינם מבוקרים על ידי בנק ישראל או 

שאינם מבוקרים כלל ושאינם עובדים תחת המגבלות שחלות על הבנקים.

ההוראות שהוצאו על ידי המפקח על הבנקים, המקלות על מעבר לקוחות מבנק לבנק, צפויות 

להגביר את התחרות בין הבנקים במגזר זה.

מוצרים ושירותים של המגזר

כחלק מתפישת השרות הכוללת השקיע לאומי משאבים רבים בפיתוח והגיע לרמת זמינות גבוהה 

ורב ערוצית: בטלפון, באינטרנט ובסניפים, על מנת לאפשר ללקוחות ממשק עם הבנק בביצוע 

פעולות וקבלת מידע בכל מקום ובכל שעה.

בתחום האשראי, מוביל לאומי במוצר שמאפשר ללקוחות להנות מהלוואה מאושרת מראש בכל 

ערוצי השירות העצמי בהתאם למאפייניו ולצרכיו. ללקוחות מוצעים מוצרי אשראי שונים המתאימים 

לצרכיהם ולשלבים השונים בחייהם.

בתחום ההשקעות, מציע לאומי מגוון פיקדונות וחסכונות חד פעמיים ובתשלומים עם בסיסי הצמדה 

שונים, לטווחי זמן המותאמים ללקוח וכן מגוון מוצרי השקעה כולל פיקדונות מובנים במטבע ישראלי 

ובמטבע חוץ, חסכונות, קופות גמל וקרנות נאמנות.

לקוחות 

לאומי ערוך להציע את שירותיו בהתאמה מגזרית לקבוצות האוכלוסיה הבאות: משקי הבית בעלי 

עושר פיננסי בינוני עד נמוך, לקוחות צמיחה: צעירים, חיילים, סטודנטים ועולים חדשים, גימלאים 

ולקוחות פרטיים בעלי עושר פיננסי שעיקר פעילותם בתחום ההשקעות. 

פרטים נוספים ראה בעמוד 18.

שיווק והפצה 
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה עמוד 43.

בנקאות משקי הבית מתבססת על רשת הפצה בעלת פריסה ארצית, כח אדם מקצועי ומיומן, 

ומערכות טכנולוגיות המאפשרות מתן שרות יעיל ללקוחות וכלי מדידה ובקרה להנהלה. לאומי רואה 

חשיבות אסטרטגית ברשת הפצה רחבה. במהלך 2007 נפתחו 3 סניפים חדשים ובמהלך 2008 

מתוכננים להיפתח סניפים חדשים שישרתו את לקוחות המגזר. 

בנוסף, ניתן דגש על הצעת שרות על פני מספר ערוצים תוך שימור חוויית לקוח ורמת שרות 

אחידה. ערוצי ההפצה העיקריים של המגזר הינו הערוץ הסניפי כאשר חלקם של הערוצים הישירים: 

האינטרנט, לאומי קול והמכשירים לשרות עצמי, נמצא במגמה מתמשכת של גידול הן לביצוע 
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פעולות והן לצרכי מידע. כמו כן נעשה שימוש בדיוור ישיר, פרסום באתרי האינטרנט בכלל ובאתרי 

הבנק בפרט, ובמדיה אחרת כולל עתונות וטלויזיה.

הפעילות השיווקית מתבססת על מערכות מידע אנליטיות מתקדמות המאפשרות לאפיין את צרכי 

הלקוחות והתנהגותם, על מנת להציע ללקוחות מוצרים ושירותים בהתאמה לצרכיהם.

תחרות

שינויים שחלים במבנה הקבוצות הבנקאיות והבעלות עליהן ישפיעו על השווקים הקמעונאיים ועל 

התחרות בכללה. שינויים אילו משפיעים על פריסת סניפים, שיתופי פעולה אסטרטגיים של הקבוצות 

הבנקאיות עם גורמים חיצוניים ושינויים ביכולת ההשקעה שלהן בתשתיות. 

הבנק מתמודד בתחרות באמצעות שימוש ביתרונות הפריסה הרחבה, כח האדם המקצועי והמיומן 

בתחומי הבנקאות השונים ויכולת עיבוד מידע המאפשר ללאומי ליזום ולהציע ללקוחות מוצרים 

ושירותים איכותיים.

הון אנושי 

בשנת 2007 הסתכם מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר משקי בית ב-6,678 משרות מהם 

1,511 סגל ניהולי, לעומת 6,429 משרות ומהן 1,392 סגל ניהולי ב-2006.

בסניפים מועסקים עובדים קבועים שהוכשרו לתפקידים שונים, בהתאם לצרכים הבנקאיים. בנוסף, 

מועסקים עובדים חיצוניים בתפקידים בסיסיים לאחר שעברו אף הם הכשרה מתאימה.

כרטיסי אשראי
ראה להלן עמוד 126.

הלוואות לדיור — משכנתאות — מרוכזות בבנק לאומי למשכנתאות בע"מ (להלן בלמ"ש) באמצעות 

נציגויות הפרושות ברחבי הארץ והפועלות בסניפי לאומי (80 דלפקים) ובאמצעות 9 משרדים 

נפרדים. 

בשנת 2007 השיק בלמ"ש מספר קמפיינים במטרה לקדם מוצרים ושירותים חדשים. ברביע האחרון 

של השנה הושקה "השפה החדשה" והקמפיינים הותאמו בהתאם לשפה זו — "פשוט לקחת 

משכנתא". 

השקת המוצרים החדשים בשנה זו, כגון "משכנתא בטוחה", "המכרז על הריבית" ועוד, הביאה 

לגידול משמעותי בכמות המתעניינים למימוש משכנתא בבנק. 

השקת השירותים החדשים כגון, "רצים בשבילך", "פסק זמן מהמשכנתא", הביאה לידי ביטוי את 

התפיסה השירותית החדשה של הבנק — הפיכת תהליך לקיחת המשכנתא לפשוט.

היקף המיחזורים בבלמ"ש עלה ב-2007 והגיע ל-1,361 מיליון ש"ח לעומת 780 מיליון ש"ח בשנת 

2006 שהיוו כ-15.7% מביצועי בלמ"ש.

מדיניות הנהלת בלמ"ש הינה להמשיך ולמקד את פעילותו במגזר ההלוואות לרכישת דירת מגורים 

ובמגזר ההלוואות במשכון דירת מגורים.

במהלך שנת 2007 ביצע בלמ"ש הלוואות חדשות (לא כולל מיחזורים) בסך של כ-7.3 מיליארד ש"ח 

לעומת 5.3 מיליארד ש"ח בשנת 2006, שיעור גידול של כ-38.9%.

כמו כן, כוללים סכומים אלו סך של 349 מיליון ש"ח אשראי שניתן מפיקדונות מיועדים אשר פרעונם 

מותנה במידת הגביה לעומת סך של 367 מיליון ש"ח אשתקד.

חלקו הכולל של בלמ"ש בתיק האשראי במערכת ל-31 בדצמבר 2007, על פי דוח פעילות בנק 

ישראל, היה 25.9% בדומה לחלקו בסוף שנת 2006. 
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הרווח הנקי במגזר משכנתאות הסתכם ב-2007 בסך 248 מיליון ש"ח בהשוואה ל-71 מיליון בשנת 

2006, גידול בסך 177 מיליון ש"ח.

הרווח המימוני וההכנסות התפעוליות גדלו ב-85 מיליון ש"ח מ-539 מיליון ש"ח ב-2006 ל-624 

מיליון ש"ח ב-2007.

ההפרשה לחובות מסופקים ירדה מסך 190 מיליון ש"ח בשנת 2006 ל-39 מיליון ש"ח בשנת 2007.

החל מיום 1 בינואר 2006 מיישם בלמ"ש את חוזר בנק ישראל העוסק בכל הקשור לאופן חישוב 

ההפרשה לחובות מסופקים לגבי אשראי לדיור. 

לפרטים נוספים ראה להלן בעמוד 136 לדוח.

השפעת יישום החוזר על ההפרשה לחובות מסופקים בבלמ"ש היתה תוספת חד פעמית בסך של 

64 מיליון ש"ח בגין התאמת יתרת הפתיחה בשנת 2006.

ההוצאות התפעוליות גדלו מסך 208 מיליון ש"ח ב-2006 ל-239 מיליון ש"ח בשנת 2007, בעיקר 

עקב גידול בהוצאות שכר והוצאות שיווק. הוצאות הפרשה למיסים עלו והסתכמו ב-98 מיליון ש"ח 

לעומת 70 מיליון ש"ח ב-2006.

פרטים נוספים על בלמ"ש ראה בעמוד 135 לדוח.

להלן היקף ביצועי המשכנתאות במגזר משקי הבית:

 

 2006  2007   

שיעור השינוי סה"כ שנתי  סה"כ שנתי    

ב-% במיליוני ש"ח     

44.4  4,811  6,946 מכספי הבנק 

מכספי האוצר:  

(4.9)  367  349 הלוואות מוכוונות   

 14.3  7  8 הלוואות עומדות    

40.8  5,185  7,303 סך כל הלוואות חדשות 

74.5  780  1,361 הלוואות שמוחזרו 

45.2  5,965  8,664 סך כל ביצועים 



94

להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר משקי בית:

 

שוק    כרטיסי  בנקאות    
סך הכל משכנתאות  ההון  אשראי  ופיננסים   

2007  

במיליוני ש"ח  

רווח (הפסד) מפעולות מימון:

(628)  1,642  3  103  (2,376) מחיצוניים 

3,200  (1,156)  (3)  (28)  4,387 בינמגזרי 

הכנסות תפעוליות ואחרות:     

1,679  126  505  381  667 מחיצוניים 

226  12  -  213  1 בינמגזרי 

4,477  624  505  669  2,679 סך כל ההכנסות 

177  39  -  13  125 הפרשות לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות:     

3,438  225  392  461  2,360 לחיצוניים 

18  14  -  3  1 בינמגזרי 

רווח מפעולות רגילות 
844  346  113  192  193 לפני מיסים 

273  98  43  56  76 הפרשה למיסים  

רווח מפעולות רגילות 
571  248  70  136  117 לאחר מסים 

רווח מפעולות בלתי רגילות 
278  -  278  -  - לאחר מסים 

849  248  348  136  117 רווח נקי 

22.0% % תשואה להון     

     

     

54,620  34,915  70  5,461  14,174 יתרה ממוצעת של נכסים 

121,616  12,696  -  257  108,663 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

46,772  29,028  69  5,373  12,302 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של נכסי 
34,497  -  34,497  -  - קרנות נאמנות  

42,895  -  42,895  -  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של 
8,381  8,102  -  -  279 נכסים אחרים בניהול 

941  274  -  84  583 מרווח מפעולות מתן אשראי* 

1,360  80  -  -  1,280 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות* 

271  132  -  (9)  148 אחר 

2,572  486  -  75  2,011 סך הכל רווח מפעולות מימון 

57,270  36,590  75  5,558  15,047 יתרת אשראי לציבור 

115,549  7,576  -  11  107,962 יתרת פיקדונות הציבור 

המרווח הינו למעשה פער הריבית בין הריבית המתקבלת ממתן אשראי והריבית המשולמת על גיוס פיקדונות   *
לבין מחירי המעבר (transfer prices) הנקבעים על ידי החטיבה לכספים. 

הערה זו מתיחסת לכל מגזרי הפעילות.  

שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

סך כל האשראי לציבור במגזר גדל ב-10.8% כאשר הגידול באשראי בבנקאות ופיננסים היה 

בכ-2.1 מיליארד ש"ח, 15.8% ובמשכנתאות כ-3.2 מיליארד ש"ח, 9.6%. 

סך כל פיקדונות הציבור עלו ב-0.1% בעיקר בבנקאות ופיננסים שעלו ב-0.6 מיליארד ש"ח.

בתיקי ניירות ערך של המגזר חל גידול של כ-9.7 מיליארד ש"ח, 14.0%.
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מגזר משקי בית (המשך)

 

שוק    כרטיסי  בנקאות    
סך הכל משכנתאות  ההון  אשראי  ופיננסים   

2006  

במיליוני ש"ח  

רווח (הפסד) מפעולות מימון:

(1,277)  1,096  6  75  (2,454) מחיצוניים 

3,601  (693)  (5)  (15)  4,314 בינמגזרי 

הכנסות תפעוליות ואחרות:

1,470  128  325  410  607 מחיצוניים 

380  8  187  183  2 בינמגזרי 

4,174  539  513  653  2,469 סך כל ההכנסות 

329  190  -  5  134 הפרשות לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות:

3,566  198  371  495  2,502 לחיצוניים 

14  10  -  3  1 בינמגזרי 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
265  141  142  150  (168) לפני מיסים 

142  70  58  50  (36) הפרשה למיסים (הטבה) 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
123  71  84  100  (132) לאחר מיסים 

רווח מפעולות בלתי רגילות
1,127  -  1,127  -  - לאחר מיסים 

1,250  71  1,211  100  (132) רווח נקי (הפסד) 

36.2% % תשואה להון     

 

 

50,691  33,362  104  5,198  12,027 יתרה ממוצעת של נכסים 

120,674  12,998  -  42  107,634 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

43,037  27,395  106  5,205  10,331 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של נכסי קופ"ג,
60,471  -  60,471  -  - קרנות נאמנות וקרנות השתלמות 

35,918  -  35,918  -  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של נכסים 
8,752  8,443  -  -  309 אחרים בניהול 

777  223  -  74  480 מרווח מפעולות מתן אשראי 

1,352  77  -  -  1,275 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות 

195  103  1  (14)  105 אחר 

2,324  403  1  60  1,860 סך הכל רווח מפעולות מימון 

51,708  33,373  96  5,245  12,994 יתרת אשראי לציבור 

115,437  8,107  -  6  107,324 יתרת פיקדונות הציבור 

שינויים עיקריים ברווח הנקי 

הרווח הנקי במגזר משקי בית הסתכם בשנת 2007 ב-849 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,250 מיליון 

ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 32.1%. הירידה ברווח הנקי נובע מחלקו של 

המגזר ברווח מפעולות בלתי רגילות ממכירת הפעילות בשוק ההון הכולל את פסגות-אופק, פיא 

וחלק מקופות הגמל בסך כ-1,127 מיליון ש"ח בשנת 2006 לעומת רווח מפעולות בלתי רגילות בסך 

278 מיליון ש"ח ב-2007. הרווח מפעולות רגילות לאחר מס הסתכם בסך 571 מיליון ש"ח בהשוואה 

ל-123 מיליון ש"ח. ובניטרול הוצאות שכר מיוחדות עלייה בסך של 342 מיליון ש"ח. העלייה ברווח 

מפעולות רגילות לאחר מס נובעת מגידול ברווח המימוני ב-248 מיליון ש"ח מירידה בהפרשות 

לחובות מסופקים בעיקר במגזר המשכנתאות, בכ-152 מיליון ש"ח ומגידול בהכנסות תפעוליות 

ואחרות ב-55 מיליון ש"ח בעיקר ברווח המימוני, שקוזז חלקית מעלייה בהוצאות התפעוליות.
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2. מגזר עסקים קטנים

כללי

הבנקאות במגזר העסקים הקטנים מספקת מגוון שירותים ומוצרים פיננסיים ללקוחות העיסקיים 

הקטנים והבינוניים בהתאמה לצרכיהם המשתנים תוך פילוח הלקוחות על פי מחזורי פעילות העסק, 

היקף צריכת האשראי והענף בו פועל העסק. 

מגזר זה כולל גם את פעילות בנק לאומי רומניה הפועל באמצעות 35 סניפים ומשרדים.

במגזר מטופלים גם החשבונות הפרטיים של בעלי העסק המקבלים שירות כולל במקום אחד. 

יעדים ואסטרטגיה
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה עמודים 43.

היעדים האסטרטגיים של הבנקאות במגזר העסקים הקטנים הם הגדלת הרווחיות על ידי הגדלת 

בסיס הלקוחות והרחבת הפעילות של הלקוחות הקיימים תוך דגש על מתן שירות יעיל המותאם 

לצרכיהם.

דגשי קו העסקים במגזר העסקים הקטנים הם:
-  מיקוד שיטתי ומתמיד בשיפור רמת השירות ללקוח על ידי שדרוג מיומנויות העובדים, מדידה 

ובקרה של תהליכי העבודה וממשק הלקוח.
הרחבת ערוצי ההפצה הישירים: שירותי מענה טלפוני פקס ואינטרנט מתקדמים.  -

-  פיתוח מוצרים ושירותים פיננסיים המותאמים לצרכי הלקוחות מידע ובמודלים אנליטיים 
לניתוח ותחזית הפעילות והצרכים הפיננסיים של הלקוח.

-  ייזום שיטתי מבוסס מידע כלפי לקוחות בכל מגזרי הפעילות: אשראי מסחרי, אשראי צרכני 
השקעות, שירותי עו"ש ושיפור רמת השירות לצורך הגדלת שביעות הרצון ונאמנות הלקוחות, 

באמצעות יצירת יתרונות בקרב קבוצות לקוחות על ידי שרות דיפרנציאלי.
-  שיתוף פעולה עם חברות הקבוצה כגון בלמ"ש ולאומי קארד, לצורך ניצול יכולות הקבוצה 

במתן פתרונות בנקאיים כוללניים ללקוח.

מבנה המגזר

מגזר העסקים הקטנים מספק מגוון שירותים ללקוחות עיסקיים קטנים עד בינוניים. לקוחות אלו 

מקבלים את השירותים על ידי צוותים עיסקיים בסניפים המתמחים בצרכי המגזר ועל ידי ערוץ 

אינטרנט ייחודי ללקוחות המגזר.

המגזר מתמחה במתן פתרונות בנקאיים הכוללים ייעוץ בנושאי אשראי מסחרי, ייעוץ בהשקעות 

ובפעילות עיסקית שוטפת, תוך פילוחי משנה לפי רמת פעילות וסיכון. 

המוצרים העיקריים שמספק המגזר הם מוצרי אשראי והשקעות, מוצרים פיננסיים ייחודיים, וכרטיסי 

אשראי. 

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר:

מגזר העסקים הקטנים בפרט פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רשויות, המוחלות על הבנקים 

על ידי: הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות הערך, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון והממונה על 

ההגבלים העיסקיים.

לפרטים בדבר תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) בנושא עמלות ראה בעמוד 37 לעיל.

התפתחויות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו:

בשנה האחרונה לא חלו שינויים מהותיים במגזר העסקים הקטנים.

גורמי ההצלחה הקריטיים בבנקאות העסקים הקטנים:

גורמים קריטיים להצלחת המגזר הינם: 
-  פריסת נקודות שירות ומכירה וזמינותן: הגדלת פריסת הסניפים והתאמת שעות הפעילות 

לאזור ולסוג העסקים.
יכולות ניהוליות ואנושיות גבוהות של הגורמים המטפלים (מול הלקוח ובתוך הארגון).   -

היכרות עם הלקוח ובכלל זה מצבו הפיננסי והסיכוי/סיכון הטמון בפעילות עמו.   -
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-  מעקב שוטף אחר השינויים החלים בשוק במטרה לזהות פוטנציאל ולהימנע מסיכון; ניהול 
ובקרת סיכוני אשראי.

-  איכות: שמירה על הכללים בתיעוד עקבי ושיטתי תוך הקפדה, הגדלה בשנים האחרונות על 
כללי הציות לחוקים ותקנות צרכניות.

הגברת החשיפה והזמינות של הערוצים הישירים (אינטרנט ופקס) ללקוחות.  -
-  הקפדה על שירות אקטיבי ויוזם בהתאם לצרכי ולרצונות הלקוח.

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר
-  התשתית הטכנולוגית והפיזית (פריסת הסניפים) ואיכות כוח האדם הן יתרון יחסי של מגזר 

העסקים הקטנים ומהוות חסמי כניסה למתחרים. חשיבות התשתית עולה ככל שדרישות 
הרגולציה גדלות.

ההשקעה הנדרשת בתשתיות פיזיות וטכנולוגיות מהווה הן חסם כניסה והן חסם יציאה.   -
הכשרת משאב אנושי איכותי בעל מיומנות גבוהה והיכרות עם תחומי פעילות הלקוחות.  -

-  פיתוח יכולות אנליטיות לצורך התאמה אפקטיבית של פתרונות ללקוח המתבסס על מידע 
בדבר היסטוריית פעילות הלקוחות ועל התנהגות השוק.

תחליפים למוצרים ולשירותים

התחרות על מגזר העסקים הקטנים נמצאת במגמת התחזקות בשנים האחרונות. המתחרים 

הישירים הינם כל הבנקים המסחריים בארץ ולאחרונה גם חברות הביטוח. 

חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי, ספקים  אשראי עיסקי —  

ברוקרים, חברות ביטוח, מנהלי קרנות שוק ההון — 

ברוקרים, חברות ביטוח, מנהלי קרנות פנסיה — 

מבנה התחרות

התחרות העיקרית היא בין הבנקים הגדולים. בשנים האחרונות מרחיבים הבנקים הקטנים יותר את 

פעילותם במגזר זה על ידי פעילות שיווקית אגרסיבית ושימוש באסטרטגיית מחיר.

בנוסף מתפתחת לאחרונה תחרות מצד גופים פיננסיים ואחרים ובעיקר חברות כרטיסי האשראי על 

ידי כרטיסי ספק וחברות הביטוח המגלות עניין במימון עסקים קטנים.

ההוראות שהוצאו על ידי המפקח על הבנקים, המקלות על מעבר לקוחות מבנק לבנק, צפויות 

להגביר את התחרות בין הבנקים במגזר זה.

מוצרים ושירותים של המגזר

השירותים הניתנים כוללים, בין השאר: מימון שוטף על פי צרכי הלקוחות, מימון השקעות לשימור 

הפעילות והרחבתה, מתן פיתרונות בתחום המימון והסחר הבינלאומי. כמו כן כולל הטיפול שירותים 

בנקאיים לעובדי ולמנהלי החברות. 

בתחום ההשקעות, מציע לאומי מגוון פיקדונות וחסכונות חד פעמיים בתשלומים עם בסיסי הצמדה 

שונים, לטווחי זמן המותאמים ללקוח וכן מגוון מוצרי השקעה כולל פיקדונות מובנים במטבע ישראלי 

ובמטבע חוץ, חסכונות, קופות גמל וקרנות נאמנות.

בנוסף, השקיע לאומי משאבים רבים בפיתוח והגיע לרמת זמינות גבוהה ורב ערוצית (טלפון, פקס 

ואינטרנט) על מנת לאפשר ללקוחות ממשק יעיל עם הבנק לביצוע פעילות וקבלת מידע בכל מקום 

ובכל שעה.

לקוחות

הלקוחות המשתייכים למגזר זה מאופיינים בפעילות עיסקית (קטנה-בינונית) מגוונת ובמספר רב של 

ענפים ותחומים. 

פרטים נוספים ראה בעמוד 18 לעיל.
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שיווק והפצה

מגזר העסקים הקטנים מתבסס על רשת הפצה בעלת פריסה ארצית, כח אדם מקצועי ומיומן, 

מערכות טכנולוגיות המאפשרות מתן שירות יעיל ללקוחות וכלי מדידה ובקרה להנהלה. לאומי 

רואה חשיבות אסטרטגית ברשת הפצה רחבה, ולכן ברוב סניפי החטיבה הבנקאית קיימים מגזרים 

עיסקיים לטיפול בלקוחות תוך מתן דגש על העמקת ההכרות עם הלקוחות וצרכיהם במציאת 

פתרונות הולמים עבורם. הפעילות השיווקית מתבססת על מערכות מידע מתקדמות המאפשרות 

יזום כלפי לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאלים. ההיערכות ברמת הנהלת המרחב מאפשרת 

התמקדות בפיתוח עסקים עם לקוחות.

תחרות

התחרות עימה מתמודד הבנק במגזר בנקאות לעסקים הקטנים-בינוניים נמצאת בשנים האחרונות 

במגמת התחזקות. המתחרים עמם מתמודד הבנק כוללים את כל הבנקים המסחריים בארץ 

ולאחרונה אף את חברות כרטיסי האשראי וחברות הביטוח.

הבנק מתמודד בתחרות באמצעות שימוש ביתרונות הפריסה הרחבה, כח האדם המקצועי והמיומן 

בתחומי הבנקאות השונים ויכולת עיבוד מידע המאפשר ללאומי ליזום ולהציע ללקוחות מוצרים 

ושירותים איכותיים.

הון אנושי

בשנת 2007 הסתכם מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר עסקים קטנים ב-1,680 משרות מהם 

418 סגל ניהולי לעומת 1,562 משרות מהם 380 סגל ניהולי.

העובדים המועסקים במגזר הנם בעיקר עובדים עם הכשרה אקדמאית, ובנוסף להשכלתם עוברים 

העובדים במסגרת הבנק, באופן שוטף, הכשרה מקצועית בתחומים שונים של הבנקאות. 
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר עסקים קטנים: 

 

בנקאות  
חברות  שוק   כרטיסי   ופיננסים    

סך הכל חו"ל  משכנתאות  ההון  אשראי  בארץ   

2007  

במיליוני ש"ח  

רווח מפעולות מימון:

1,016  70  8  6  12  920 מחיצוניים 

(170)  (22)  (6)  (4)  (4)  (134) בינמגזרי 

הכנסות תפעוליות ואחרות:

436  27  -  21  46  342 מחיצוניים 

(27)  -  -  -  (28)  1 בינמגזרי 

1,255  75  2  23  26  1,129 סך כל ההכנסות 

117  12  -  -  -  105 הפרשות לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות:

883  114  -  11  20  738 לחיצוניים 

-  -  -  -  -  - בינמגזרי 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
255  (51)  2  12  6  286 לפני מיסים 

105  (12)  1  4  2  110 הפרשה למיסים (הטבה) 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
150  (39)  1  8  4  176 לאחר מיסים 

רווח מפעולות בלתי רגילות 
29  3  -  26  -  - לאחר מיסים 

179  (36)  1  34  4  176 רווח נקי (הפסד) 

16.6% % תשואה להון      

 

 

16,509  1,451  108  141  369  14,440 יתרה ממוצעת של נכסים 

13,752  1,071  -  -  723  11,958 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

13,078  1,041  104  131  319  11,483 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של נכסי 
1,208  -  -  1,208  -  - קרנות נאמנות  

4,740  94  -  4,646  -  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
475  -  -  -  -  475 בניהול 

557  15  2  2  2  536 מרווח מפעולות מתן אשראי 

168  21  -  -  -  147 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות 

121  12  -  -  6  103 אחר 

846  48  2  2  8  786 סך הכל רווח מפעולות מימון 

17,502  942  126  182  529  15,723 יתרת אשראי לציבור 

13,901  1,148  -  -  -  12,753 יתרת פיקדונות הציבור 

שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

הגידול באשראי היה בשיעור של כ-25.6%. בסך כל פיקדונות הציבור היה גידול של 17.9%, בפעילות 

המגזר בבנק חל גידול של כ-22.9% ובבנק ערבי עלייה של כ-19.8%.

בתיקי ניירות ערך חל גידול של כ-50.0% (גידול של 2.2 מיליארד ש"ח).
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מגזר עסקים קטנים (המשך)

 

בנקאות   
פעילות  שוק   כרטיסי   ופיננסים    

סך הכל חו"ל  משכנתאות  ההון  אשראי  בארץ   

2006  

במיליוני ש"ח  

רווח מפעולות מימון:

863  24  5  7  11  816 מחיצוניים 

(139)  (4)  (4)  (6)  (6)  (119) בינמגזרי 

הכנסות תפעוליות ואחרות:

346  13  -  14  31  288 מחיצוניים 

(14)  -  -  10  (25)  1 בינמגזרי 

1,056  33  1  25  11  986 סך כל ההכנסות 

113  3  -  -  -  110 הפרשות לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות:

731  53  -  13  10  655 לחיצוניים 

-  -  -  -  -  - בינמגזרי 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
212  (23)  1  12  1  221 לפני מיסים 

104  -  -  4  1  99 הפרשה למיסים 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
108  (23)  1  8  -  122 לאחר מיסים 

רווח מפעולות בלתי רגילות 
54  -  -  54  -  - לאחר מיסים 

162  (23)  1  62  -  122 רווח נקי (הפסד) 

19.5% % תשואה להון      

 

 

12,962  391  69  164  135  12,203 יתרה ממוצעת של נכסים 

10,597  280  -  -  641  9,676 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

10,354  192  63  153  343  9,603 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

ייתרה ממוצעת של נכסי קופ"ג,
4,343  -  -  4,343  -  - קרנות נאמנות וקרנות השתלמות 

2,662  1  -  2,661  -  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
418  -  -  -  -  418 בניהול 

473  7  1  1  -  464 מרווח מפעולות מתן אשראי 

146  9  -  -  -  137 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות 

105  4  -  -  5  96 אחר 

724  20  1  1  5  697 סך הכל רווח מפעולות מימון 

13,936  443  91  209  136  13,057 יתרת אשראי לציבור 

11,795  735  -  -  -  11,060 יתרת פיקדונות הציבור 

שינויים עיקריים ברווח הנקי 

הרווח הנקי במגזר עסקים קטנים הסתכם בשנת 2007 ב-179 מיליון ש"ח בהשוואה ל-162 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 10.5%. הרווח מפעולות רגילות לאחר מסים 

הסתכם בסך 150 מיליון ש"ח בהשוואה ל-108 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה 

בשיעור של 38.9%.

העלייה ברווח נובעת בעיקר מגידול ברווח המימוני בסך 122 מיליון ש"ח ובהכנסות התפעוליות בסך 

77 מיליון ש"ח, שקוזז חלקית מגידול בהוצאות התפעוליות בסך 152 מיליון ש"ח. הרווח מפעולות 

בלתי רגילות הסתכם בסך 29 מיליון ש"ח ממכירת פעולות חברות שוק ההון, לעומת 54 מיליון ש"ח 

בשנת 2006.
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3. מגזר בנקאות עיסקית 

כללי

הבנקאות העיסקית מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לתאגידים גדולים, לרבות תאגידים 

בעלי פעילות רב לאומית. הלקוחות המשתייכים למגזר זה מאופיינים במעמד מוביל בשוק 

ובדומיננטיות בתחום עיסוקם. השירותים הניתנים מבוססים על מתן פתרון כולל לכל צרכי הלקוח, 

תוך ראיית מגוון עסקיו, בין היתר: מימון וסחר בינלאומי, שירותי ייעוץ והשקעות, פעילות בשוק 

ההון, מכשירים פיננסיים להגנה מפני סיכוני שוק, יזום שירותים בנקאיים לעובדים, למנהלים ולבעלי 

החברות, וכו'. מחוץ לישראל, ניתנים שירותים למגזר העיסקי בעיקר על ידי בנק לאומי ארה"ב, בנק 

לאומי בריטניה ושלוחות נוספות של הבנק בחו"ל.

מבנה המגזר 

המגזר לבנקאות עיסקית מנוהל בישראל על ידי החטיבה העיסקית, המורכבת מחמישה סקטורים. 

השירות ללקוחות ניתן על ידי מנהלי קשרי לקוחות המרכזים את שירותי הקבוצה מול הלקוח 

ומתמחים בענף המשק בו פועל הלקוח. חשבונות הלקוחות מנוהלים בסניפים המסחריים של הבנק 

הפזורים ברחבי הארץ, בעיקר במסגרת שלוחות עיסקיות המתמחות בטיפול בלקוחות גדולים ובעלי 

פעילות מגוונת, וכן בשלוחות הבנק בחו"ל. עיסקאות רכישת אמצעי שליטה מלוות על ידי יחידה 

ייעודית המתמחה בטיפול בעיסקאות מסוג זה, בשל מורכבותן ורמת הסיכון הגלומה בהן. כמו כן, 

לצורך טיפול בעיסקאות מורכבות של מימון השקעות בפרויקטים של תשתית (תחנות כח, מתקני 

התפלה, כבישי אגרה, פרויקטים של BOT וכו') פועלת יחידה מיוחדת הבוחנת את העיסקאות ובונה 

את חבילת המימון, תוך שיתוף אפשרי של גורמים משוק ההון במימון העיסקה.

במטרה להדק את בקרות האשראי ולשפר את איכות תיק האשראי של הבנק והשירות ללקוחות, 

פועלת באגף האשראי היחידה לניהול סיכוני אשראי, שהוקמה במהלך שנת 2006. היחידה עוסקת 

בניתוח מעמיק של בקשות האשראי של לקוחות החטיבה העיסקית, בחינתן ואישורן או העברתם 

לדיון בוועדת האשראי המתאימה ובאחריותה לתקף את דירוג הסיכון שנקבע ללקוח. באחריות 

היחידה גם מתן המלצות על דרך הטיפול בחובות בעיתיים, על פיתוח מתודולוגיות ותכניות עבודה 

וכן על פיתוח תהליכי בקרה והטמעת נהלי עבודה ברמת הבנק. 

בנק לאומי ארה"ב ובנק לאומי בריטניה, מאפשרים לחברות ישראליות ומקומיות, המשתייכות 

למגזר, לקבל שירותים בנקאים ואשראי למימון פעילות סחר בין לאומי, נדל"ן, רכישות ומיזוגים. 

השלוחה בארה"ב שמרכזה בניו-יורק, והשלוחה בבריטניה שמרכזה בלונדון רואות בליווי החברות 

הישראליות כהמשך ישיר לפעילותן בישראל. 

יעדים ואסטרטגיה עיסקית וצפי להתפתחות לשנה הקרובה
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה עמוד 43.

הבנקאות העיסקית עוסקת בפלח הלקוחות העיסקיים הגדולים. יעדה האסטרטגי הוא להרחיב את 

פעילות לקוחותיה עם הקבוצה, להגדיל את מגוון המוצרים והשירותים המוצעים ולמנף את קשריה 

המתמשכים עם הלקוחות לצורך פיתוח עסקים עם יחידות שונות בקבוצת לאומי בארץ ובחו"ל. 

ההתאוששות שחלה בפעילות הכלכלית במשק בשנים האחרונות והצפי לצמיחה חיובית גם בשנת 

2008, כאשר מגבלות בנק ישראל ומגבלות פנימיות של הבנק מצמצמות את האפשרות של הבנק 

להעמיד אשראי בנקאי נוסף לקבוצות הלווים הגדולות, ימשיכו לאלץ חברות רבות לחפש פתרונות 

מימון חלופיים, ולגייס כספים באמצעות מכירת ניירות ערך מסחריים לטווח קצר או מימון אחר לטווח 

ארוך. מגמה זו תקשה על הבנק לצמוח בתחום האשראי במגזר הבנקאות העיסקית.

תהליך המאפיין את מגזר הבנקאות העיסקית בשנים האחרונות הוא פיתוח פעילות עיסקית מחוץ 

לישראל. ניתן לצפות שהתהליך ימשיך ויתרחב בשנים הקרובות. כפועל יוצא ממדיניות הבנק 

הנזכרת לעיל וממגמת הלקוחות המשתייכים למגזר הלקוחות העיסקיים, צפוי גידול בהיקף הפעילות 

הבנקאית של לקוחות המגזר בחו"ל.
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מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר

הבנק, ומגזר הבנקאות העיסקית בפרט, פועלים במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות 

על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח 

וחיסכון, הממונה על ההגבלים העיסקיים, רשות ניירות ערך וגופים נוספים. בחו"ל, שלוחות ונציגויות 

הבנק פועלות מכוח היתרי הפיקוח על הבנקים וכן כפופות לרגולציה המקומית.

המגבלות הרלוונטיות במיוחד למגזר הבנקאות העיסקית הן המגבלות הקבועות בהוראת ניהול 

בנקאי תקין 313 על גובה החבויות של לווים גדולים ועל שש קבוצות הלווים הגדולות של הקבוצה. 

הבנק פועל על פי מגבלה, לפיה סך החשיפה לקבוצת לווים לא תעלה על שיעור של 25% מהון 

הבנק וסך החשיפה לששת קבוצות הלווים הגדולות לא תעלה על שיעור של 150% מהון הבנק. נכון 

ל-31 בדצמבר 2007 חבות קבוצת הלווים הגדולה הגיעה ל-19.9% מהון הבנק. חבות הלווה הבודד 

הגדול ביותר הגיעה ל-10.0% מהון הבנק, חבות שש קבוצות הלווים הגדולות הגיעה ל-99.5% מהון 

הבנק. 

כמו כן קיימת מגבלה רגולטורית המתייחסת ליתרת האשראי לכלל העיסקאות לרכישת 

שליטה/אמצעי שליטה על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 323. על פי הוראה זו, סכום האשראי לכלל 

העיסקות לרכישת אמצעי שליטה בתאגידים המקיימים את התנאים כפי שהוגדרו בהוראה, כאשר 

היחס בין שיעור המימון לעלות הרכישה של התאגיד הנרכש גבוה מ-50%, לא יעלה על 70% מהון 

הבנק. בהוראה קיימת מגבלה נוספת על מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי. סכום האשראי 

לכל עיסקת מימון לרכישת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי כאשר שיעור המימון לרכישה זו עולה על 

30% מעלות הרכישה, לא יעלה על הנמוך מבין: 5% מהון הבנק נותן האשראי או 5% מהון הבנק 

הנרכש. נכון ל-31 בדצמבר 2007 החבות של כלל העיסקאות לרכישת אמצעי שליטה הסתכמה 

ב-4,571 מיליארד ש"ח, 15.9% מהון הבנק, חבות עיסקות לרכישת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי 

העונות לדרישות ההוראה הסתכמה ב-624 מיליון ש"ח, 2.2% מהון הבנק.

 

החל משנת 2007 נערכת הבנקאות העיסקית לניתוח ובחינת ההשלכות הפוטנציאליות של 

השינויים הנגזרים מהתקינה החשבונאות הבינלאומית (IFRS), בכל מישורי ההתייחסות, כגון: 

מיפוי ענפי משק בהם קיימים מאפייני רוחב, מיפוי ובחינת נושאים מרכזיים ולקוחות פוטנציאלים, 

שלאור הרגישות ופוטנציאל ההשפעה על הדוחות הכספיים, נדרש לבצע לגביהם בחינה מעמיקה 

של ההשפעות, הקמת צוות עבודה מקצועי ויחידת תמך בנושא לצורך מתן מענה וסיוע, הפצת 

נהלים והנחיות לדרכי פעולה והתמודדות וכן ננקטים צעדים רבים לצורך העשרה של הגורמים 

העיסקיים בבנק. 

התפתחויות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

הלקוחות הגדולים וקבוצות הלווים הגדולות במשק מהווים נתח נכבד מתוך מגזר הלקוחות 

העיסקיים בבנק. במסגרת פעילות מיזוגים ורכישות במשק שהתרחשה בשנים האחרונות, גדל 

משקל הלווים הגדולים והקבוצות הגדולות בפעילות הבנקאית והן מהוות כיום נתח ניכר מתוך 

מגזר הלקוחות העיסקיים של הבנק. לקבוצות הלווים הגדולות משקל גדול בפעילות המגזר העיסקי 

במשק וככאלה צפוי כי חלק ניכר מהצמיחה הצפויה ימצא ביטויו גם בגידול בצרכים הבנקאיים של 

קבוצות אלה. 

בשנים האחרונות מוצא המגזר העיסקי חלק מהמימון הדרוש לו מחוץ למערכת הבנקאית, ובעיקר 

בשוק ההון, בחברות הביטוח, ואצל גופים מוסדיים. 

לגבי ההתפתחויות שחלו בכל אחד מהענפים המרכיבים את המגזר ראה עמודים 73-68 לעיל.

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על המגזר

מערכות המידע המשמשות את המגזר העיסקי מיועדות לסייע בניתוח צרכי הלקוחות ובעבודה 

השוטפת עמם, בניתוח ומדידת סיכוני האשראי ובמעקב והבקרה אחר פעילות הלקוחות. באופן 

שוטף מתבצע עדכון ושדרוג המערכות הטכנולוגיות השונות לתועלת המגזר.

גורמי ההצלחה הקריטיים במגזר 

גורמים קריטיים להצלחת המגזר הינם: יכולות ניהוליות ואנושיות גבוהות של הגורמים המטפלים 

(מול הלקוח ובתוך הארגון), הכרות עם הלקוח ובכלל זה מצבו הפיננסי והסיכוי/סיכון הטמון בפעילות 
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עמו, מעקב שוטף אחר השינויים החלים בשוק במטרה לזהות פוטנציאל ולהימנע מסיכון, ניהול 

ובקרת סיכוני אשראי, רמת מיומנות גבוהה בתכנון חבילות מימון מורכבות, השקעה מתמדת בכלי 

עזר טכנולוגיים ושקידה על מתן מענה לצרכי הלקוחות תוך עמידה בזמני תגובה נאותים.

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר 

לצורך מתן שירות ללקוחות המגזר העיסקי דרוש משאב אנושי איכותי, בעל מיומנות גבוהה בהכרת 

לקוחות המגזר, מגוון פעילותיהם וניתוח צורכיהם. ניהול לקוחות המגזר מצריך היכרות מעמיקה 

עם לקוחותיו, נתוניהם הפיננסים, תחומי פעילותם והתאמת מוצרי הבנק לנתונים אלה. יתר על 

כן, נדרשת הערכות מתאימה לצורך עמידה במגבלות רגולטוריות ומעקב ובקרה אחרי חשיפות 

וסיכונים שונים.

תחליפים למוצרים ולשירותים של המגזר והשינויים שחלו בהם

מאחר והמקורות העומדים לרשות הבנק לצורך העמדת מימון לזמן ארוך, מוגבלים ביחס למקורות 

העומדים לזמן קצר ובינוני, יש לצפות, בתחום מימון פרויקטים ארוכי טווח (בעיקר פרויקטי תשתית 

ונכסים מניבים), להמשך שיתוף משקיעים מוסדיים במימון פרויקטים אלה באמצעות שילובם 

בקבוצות מימון או באמצעות מכירה של חלקים מהאשראי הבנקאי לזמן ארוך.

מבנה התחרות במגזר והשינויים שחלו בו

התחרות על המגזר העיסקי נמצאת בשנים האחרונות במגמת התחזקות. המתחרים הישירים 

הינם הבנקים המסחריים הגדולים בארץ והבנקים הזרים בחו"ל. כמו כן, חברות הביטוח, הגופים 

המוסדיים ושוק ההון מתחרים במגזר העיסקי בתחום האשראי.

מוצרים ושירותים של המגזר

השירותים הניתנים כוללים, בין השאר: מימון שוטף על פי צרכי הלקוחות, מימון השקעות לשימור 

הפעילות והרחבתה, מתן פתרונות בתחום המימון והסחר הבינלאומי (לרבות מימון פרויקטים 

בחו"ל), מימון וליווי פרויקטים לאומיים ובינלאומיים, מימון מיזוגים ורכישות, מכשירים פיננסיים 

להגנה מפני סיכוני מטבע, סיכוני ריבית ושינויים במחירי סחורות, פעילות בשוק ההון וכן שירותי 

ייעוץ בתחום ההשקעות. כמו כן הטיפול כולל יזום שירותים בנקאיים, למנהלים ולעובדי החברות. 

לקוחות

הלקוחות המשתייכים למגזר זה מאופיינים במעמד מוביל בשוק ובדומיננטיות בתחום עיסוקם, 

במחזורי פעילות בהיקף של 250 מיליון ש"ח ויותר ובצרכי מימון גבוהים ואובליגו מעל 80 מיליון 

ש"ח (פרטים נוספים ראה בעמוד 18). החברות הן ברובן ציבוריות ממגוון ענפי משק שונים, בעלות 

מבנה ארגוני מורכב הכולל מספר רבדים של ניהול ומוטת שליטה רחבה. 

שיווק והפצה

השירות והשיווק ללקוחות ניתן על ידי מנהלי קשרי לקוחות המתמחים בענף המשק בו פועל הלקוח 

ומרכזים את שירותי הקבוצה מולו.

תחרות 

התחרות עימה מתמודד הבנק במגזר הבנקאות העיסקית נמצאת בשנים האחרונות במגמת 

התחזקות. המתחרים עימם מתמודד הבנק כוללים את הבנקים המסחריים הגדולים בארץ וכן את 

הבנקים הזרים בחו"ל. בתחום האשראי ללקוחות המגזר ניצב הבנק גם בפני תחרות מצד חברות 

ביטוח, גופים מוסדיים ושוק ההון. נוכח החמרת הקריטריונים לחיתום אשראי בשנים האחרונות 

מוצא המגזר העיסקי את המימון הדרוש לו, בעיקר באשראי לזמן ארוך בתנאים נוחים לו יותר מחוץ 

למערכת הבנקאית.

הון אנושי

מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר בשנת 2007 1,059 משרות מזה 447 סגל ניהול לעומת 

955 משרות מזה 404 סגל ניהולי בשנת 2006. רוב העובדים הינם בעלי השכלה אקדמאית, ובנוסף 

להשכלתם עוברים העובדים במסגרת הבנק, באופן שוטף, הכשרה מקצועית בתחומי שונים של 

הבנקאות וקורסי ניהול. במהלך העבודה נדרשים העובדים ליכולת ניתוח של בקשות אשראי 

מורכבות, הובלה של עיסקות סבוכות ויכולת למתן שירות ברמה גבוהה ביותר.
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של הבנקאות העיסקית:

 

פעילות חו"ל בנקאות     
בנקאות שוק  שוק  כרטיסי   ופיננסים    

סך הכל ופיננסים  ההון  ההון  אשראי  בארץ   

2007  

במיליוני ש"ח  

רווח מפעולות מימון:

2,412  403  -  -  27  1,982 מחיצוניים 

(928)  31  -  -  (11)  (948) בינמגזרי 

הכנסות תפעוליות ואחרות:

515  30  6  25  196  258 מחיצוניים 

(152)  -  -  -  (153)  1 בינמגזרי 

1,847  464  6  25  59  1,293 סך כל ההכנסות 

(28)  -  -  -  2  (30) הפרשות לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות:

539  137  1  17  68  316 לחיצוניים 

107  107  -  -  -  - בינמגזרי 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
1,229  220  5  8  (11)  1,007 לפני מיסים 

440  66  1  3  (3)  373 הפרשה למיסים (הטבה) 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
789  154  4  5  (8)  634 לאחר מס 

רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות 
17  -  -  17  -  - לאחר מיסים 

806  154  4  22  (8)  634 רווח נקי (הפסד) 

16.1% % תשואה להון      

 

 

55,890  11,997  -  4  320  43,569 יתרה ממוצעת של נכסים 

32,757  9,290  -  -  2,915  20,552 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

60,492  12,794  -  5  309  47,384 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של נכסי 
475  -  91  384  -  - קרנות נאמנות  

64,611  -  1,375  63,236  -  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
422  -  -  -  -  422 בניהול 

783  85  -  -  (11)  709 מרווח מפעולות מתן אשראי 

107  44  -  -  -  63 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות 

594  305  -  -  27  262 אחר 

1,484  434  -  -  16  1,034 סך הכל רווח מפעולות מימון 

51,636  11,292  -  -  337  40,007 יתרת אשראי לציבור 

25,553  6,167  -  -  -  19,386 יתרת פיקדונות הציבור 

שינוים עיקריים בהיקפי הפעילות

במגזר הבנקאות העיסקית חל גידול באשראי לציבור בכ-158 מיליון ש"ח (0.3%), הגידול היה 

בעיקר בפעילות השלוחה בארה"ב. בפיקדונות הציבור חל קיטון של כ-2.3 מיליארד ש"ח, 8.3% 

הנובע בעיקר מהשפעת הפרשי השער עקב הייסוף בשקל ביחס לדולר בפעילות השלוחה בארה"ב. 

מאידך, הגידול בפעילות בארץ קיזז חלקית ירידה זו.

בפעילות בניירות ערך חל גידול של כ-9.9 מיליארד ש"ח (16.5%), ונובע בעיקר מעליית שווי השוק. 

בפעילות החוץ מאזנית, ערבויות ואשראים דוקומנטריים היה במגזר גידול של 7.2%.
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מגזר הבנקאות העיסקית (המשך)

 

בנקאות       
פעילות שוק  כרטיסי  ופיננסים    

סך הכל חו"ל  ההון  אשראי  בארץ   

2006  

במיליוני ש"ח  

רווח מפעולות מימון:

2,523  272  1  24  2,226 מחיצוניים 

(1,062)  135  (1)  (10)  (1,186) בינמגזרי 

הכנסות תפעוליות ואחרות:

413  39  21  122  231 מחיצוניים 

(124)  -  6  (131)  1 בינמגזרי 

1,750  446  27  5  1,272 סך כל ההכנסות 

182  6  -  -  176 הפרשות לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות:

522  155  15  19  333 לחיצוניים 

127  124  -  -  3 בינמגזרי 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
919  161  12  (14)  760 לפני מיסים 

356  45  5  (3)  309 הפרשה למיסים (הטבה) 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
563  116  7  (11)  451 לאחר מיסים 

רווח מפעולות בלתי רגילות 
32  -  29  -  3 לאחר מיסים 

595  116  36  (11)  454 רווח נקי (הפסד) 

12.3% % תשואה להון     

 

 

57,074  11,040  21  258  45,755 יתרה ממוצעת של נכסים 

34,749  12,388  -  2,916  19,445 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

60,451  11,663  24  128  48,636 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של נכסי 
3,202  57  3,145  -  - קרנות נאמנות וקרנות השתלמות 

51,059  1,080  49,979  -  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
627  -  -  -  627 בניהול 

894  88  -  (7)  813 מרווח מפעולות מתן אשראי 

139  81  -  -  58 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות 

428  238  -  21  169 אחר 

1,461  407  -  14  1,040 סך הכל רווח מפעולות מימון 

51,478  10,882  8  249  40,339 יתרת אשראי לציבור 

27,860  10,178  -  -  17,682 יתרת פיקדונות הציבור 

שינויים עיקריים ברווח הנקי
הרווח הנקי במגזר בנקאות עיסקית הסתכם בשנת 2007 בסך של 806 מיליון ש"ח בהשוואה ל-595 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 35.5%. הרווח מפעולות רגילות לאחר מסים 
הסתכם בסך 789 מיליון ש"ח בהשוואה ל-563 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה 

בשיעור של 40.1%.
הגידול ברווח נובע בעיקר מקיטון של 210 מיליון ש"ח בהפרשות לחובות מסופקים, מזה ירידה בסך 

204 מיליון ש"ח בפעילות המגזר בארץ. סך כל ההכנסות עלו בסך 97 מיליון ש"ח, 5.5% וההוצאות 
התפעוליות ירדו בסך 3 מיליון ש"ח. כמו כן נזקפו רווחים בסך של 17 מיליון ש"ח בגין מכירת 

פעילות חברות שוק ההון, לעומת 32 מיליון ש"ח ב-2006.
עיקר הגידול ברווח הנקי היה בפעילות המגזר בארץ כ-80% ונבע מקיטון בהפרשות לחובות 

מסופקים ועוד כ-20% תרומת פעילות המגזר בשלוחה בארה"ב.
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4. מגזר בנקאות מסחרית

כללי

הבנקאות המסחרית — עוסקת במתן מכלול השירותים הפיננסיים לחברות העיסקיות הבינוניות 

(Middle Market) בכל ענפי המשק להם אושרו בדרך כלל מסגרות אשראי החל מ-10 מיליון ש"ח 
ועד 80 מיליון ש"ח (עד 31 בדצמבר 2006 עד 100 מיליון ש"ח) או למעלה מכך בכפוף להחלטת 

ראשי החטיבות הרלוונטיות ומאפייני הלקוחות, לבעלי העניין של החברות העיסקיות הכוללים את 

.subcustody — בעלי המניות ונושאי משרות בכירות וכן לקוחות

ניהול המגזר נעשה על יד החטיבה לבנקאות מסחרית. הקשר העיקרי מול הלקוחות, הוא באמצעות 

סניפים מסחריים יעודיים הפרוסים בכל הארץ. לחטיבה לבנקאות מסחרית, סניף מרכזי בת"א 

ובנוסף 24 סניפי עסקים הממוקמים באזורי תעשייה ובערים הגדולות ומשויכים על בסיס גיאוגרפי 

ל-4 מרחבים מסחריים. הסניפים מתמחים בניהול הפעילות העיסקית האופיינית ללקוחות החטיבה, 

ומקנים לחטיבה יתרון תחרותי.

השירות והשיווק ללקוחות אלה מתבצעים באופן פרטני והם כוללים בעיקר, מימון עיסקאות 

באמצעות מכשירי אשראי תפורים לצרכים הייחודיים של הלקוחות, התאמת מוצרי השקעה 

ומכשירים פיננסיים לגידור סיכונים, מימון עיסקאות סחר בינלאומי ומימון חברות סטרט-אפ (הזנק).

הבנקאות המסחרית כוללת גם פעילות מחוץ לישראל באמצעות שלוחות הבנק בחו"ל. חברות 

המלוות בחטיבה לבנקאות מסחרית, מנצלות את הקשרים עם הבנק בארץ לצורך פעילותם בחו"ל. 

בנק לאומי בריטניה מאפשר לחברות הישראליות לקבל שרותים בנקאיים ולהנות מקווי אשראי 

למימון סחר בינלאומי, רכישות נדל"ן, רכישות ומיזוגים של חברות ברחבי אירופה. השלוחה 

בלונדון — המרכז הפיננסי האירופי רואה בהמשך הליווי של חברות אלו, המשך ישיר לפעילות 

הבנקאית בארץ. 

שירות נוסף הניתן על ידי בנק לאומי בריטניה הוא — מימון חברות ישראליות ביבוא מוצרים מספקים 

אירופאים מובילים. ההיכרות עם החברה הישראלית מחד ועם חוסנו של הספק, מאפשרים לבנק 

לאומי בריטניה לגשר על פערי המימון.

כמו כן, בנק לאומי בריטניה מתמחה במתן אשראי ללקוחות בינוניים מקומיים, עם דגש מיוחד על 

מימון סחר בינלאומי.

פרטים נוספים על בנק לאומי בריטניה ראה בעמוד 143.

מבנה המגזר

למגזר הבנקאות המסחרית מבנה ארגוני ייחודי במערכת הבנקאות בארץ המאפשר מתן שירות 

כוללני ומקיף ללקוחות (one stop shop) המקנה לחטיבה יתרון תחרותי. 

המגזר פועל באמצעות 24 סניפי עסקים, הפזורים ברחבי הארץ והסניף המרכזי בת"א, המותאמים, 

ברובם, גם פיזית, למאפיינים הייחודיים למגזר. 

סניפי העסקים מעניקים שירות לחברות העיסקיות ולבעלי העניין. הסניף המרכזי בת"א מאגד בנוסף 

לקו המסחרי גם מרכזי פעילויות נוספים ברמת בנק.

לבנק לאומי בריטניה סניף מרכזי בלונדון וסניף במנצ'סטר וחברה בת באי ג'רסי. 

לפרטים נוספים ראה עמודים 19-18.

אסטרטגיה
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה עמוד 43.

הבנקאות המסחרית עוסקת בפלח האמצע של הלקוחות העיסקיים. בלקוחות אלו פוטנציאל 

הרווחיות הוא גבוה יחסית למגזרים אחרים. יעדה האסטרטגי של הבנקאות המסחרית הוא להמשיך 

ולחזק את יתרונה התחרותי באמצעות הרחבת הפעילות עם לקוחותיה הקיימים וגיוס לקוחות 

חדשים, תוך העמדת פתרונות כוללניים לטובת לקוחותיה הפועלים בארץ ובחו"ל.
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מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר

פרטים ראה בעמודים 42-33 לדוח.

התפתחות בשווקים של המגזר ובמאפייני לקוחותיו

פעילותם העיקרית של לקוחות המגזר מבוצעת בשוק המקומי בענפי המשק תעשיה, מסחר 

ושירותים ונדל"ן, יחד עם זאת, בשנים האחרונות, מסתמנת מגמה של הגברת הפעילות בשווקים 

בחו"ל, ישירות על ידי הלקוחות או באמצעות חברות בנות של חלק מלקוחות המגזר.

שנת 2007 התאפיינה בהתרחבות עיסקית של חלק ניכר מלקוחות המגזר במרבית ענפי המשק. 

פעילות בחו"ל קיימת או מתוכננת מושפעת הן מהשאיפה להתפתח ולהרחיב את הפעילות 

העיסקית והן מתחזית הלקוחות באשר להשפעות כלכליות וביטחוניות בארץ ובחו"ל.

פרטים על ענפי משק ראה בעמודים 73-68 לדוח.

שינויים טכנולוגיים
-  עובדי המגזר נעזרים במערכות ממוכנות התומכות בתהליכים שונים המבוצעים בו כגון 

בקרה, הגדרת יעדים ומדידתם, שיווק ופיתוח עסקים.
-  המגזר מעמיד לרשות לקוחותיו כלים טכנולוגיים בדומה לאלה שבשימוש כלל לקוחות הבנק, 

יחד עם זאת הבנק שוקד על פיתוח מערכות אלה על מנת לענות על צרכיהם המשתנים 
והמתפתחים של לקוחות המגזר.

גורמי הצלחה קריטיים במגזר 
-  זיהוי צרכי הלקוח והתאמת פתרונות כוללים מתאימים תוך צמצום זמן התגובה והעלאת 

רמת השירות.
-  טיפוח ההון האנושי והעלאה מתמדת של רמתו המקצועית במהירות הנדרשת לנוכח 

השינויים בשוק ההון ובסביבה העיסקית.
-  קיום מערכת בקרה לצמצום סיכוני אשראי והידוק הציות של עובדי המגזר.

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר
-  הקמת מערכת ערוצי הפצה בפריסה התואמת את הפוטנציאל העיסקי.

-  הכשרת כוח אדם מקצועי ובעל מיומנויות מגוונות.
-  קיום מגוון מוצרים מותאמים לצרכי הלקוחות.

-  הקמה ופיתוח אמצעים טכנולוגיים לשירות הלקוחות והעובדים. 

תחרות

גורמי התחרות במגזר פעילות זה, הן בתחום האשראי והן בתחום ההשקעות, הינם כל הבנקים 

הפועלים בארץ (מקומיים וזרים), בנקים בחו"ל, גופים הפעילים בשוק ההון וחברות ביטוח. חברות 

הביטוח מתחרות הן בתחום האשראי והן בתחום שירותי ההשקעות על לקוחות המגזר ובתי 

ההשקעות הפרטיים מתחרים בתחום ההשקעות. 

 

הבנק צופה שהתחרות במגזר זה תגבר, בעקבות המגבלות הרגולטוריות על לווה בודד וקבוצת 

לווים, הרחבת האפשרויות של גיוס הון בארץ ובחו"ל והתקשרויות נרחבת יותר של לקוחות עם 

בנקים בחו"ל. כמו כן, בעקבות שיפור שחל ב-2007 במצב המשק ורוב הפירמות ובמידה וימשך גם 

ב-2008 תגבר התחרות במגזר עוד יותר.

הון אנושי
-  מספר המשרות הממוצע שיוחסו בשנת 2007 למגזר הסתכם ב-1,358 משרות מזה 488 סגל 

ניהול, לעומת 1,485 משרות מזה 529 סגל ניהולי בשנת 2006.
-  הסניפים והמטות מאוישים בעובדים ומנהלים שעברו הכשרה מתאימה ההולמת את צרכי 

הלקוחות המסחריים שיצרו התמחות בניהול הפעילות העיסקית האופיינית ללקוחות החטיבה.
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של הבנקאות המסחרית: 

 

פעילות חו"ל בנקאות      
בנקאות שוק  שוק   כרטיסי   ופיננסים    

סך הכל ופיננסים  ההון  משכנתאות  ההון  אשראי  בארץ   

2007  

במיליוני ש"ח  

רווח מפעולות מימון:

1,739  297  -  20  2  7  1,413 מחיצוניים 

(419)  (46)  -  (14)  (2)  (3)  (354) בינמגזרי 

הכנסות תפעוליות ואחרות:       

485  41  10  1  121  46  266 מחיצוניים 

(29)  2  -  -  -  (31)  - בינמגזרי 

1,776  294  10  7  121  19  1,325 סך כל ההכנסות 

193  21  -  (1)  -  -  173 הפרשות לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות:       

789  156  5  2  45  17  564 לחיצוניים 

(1)  -  -  -  -  (1)  - בינמגזרי 

רווח מפעולות רגילות 
795  117  5  6  76  3  588 לפני מיסים 

291  32  1  1  29  1  227 הפרשה למיסים 

רווח מפעולות רגילות 
504  85  4  5  47  2  361 לאחר מס 

חלקם של בעלי מניות חיצוניים
5  -  -  -  -  5  - ברווחים של חברות מאוחדות 

רווח מפעולות רגילות 
509  85  4  5  47  7  361 לאחר מיסים 

רווח מפעולות בלתי רגילות 
16  -  -  -  16  -  - לאחר מיסים 

525  85  4  5  63  7  361 רווח נקי  

15.6% % תשואה להון       

 

       

45,082  10,948  -  292  36  204  33,602 יתרה ממוצעת של נכסים 

31,654  9,210  -  98  -  653  21,693 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

40,763  7,611  -  246  42  174  32,690 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של נכסי 
2,972  -  281  -  2,691  -  - קרנות נאמנות  

75,638  -  2,729  -  72,909  -  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של נכסים 
1,222  -  -  -  -  -  1,222 אחרים בניהול 

802  83  -  (1)  -  12  708 מרווח מפעולות מתן אשראי 

241  84  -  -  -  -  157 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות 

277  84  -  7  -  (8)  194 אחר 

1,320  251  -  6  -  4  1,059 סך הכל רווח מפעולות מימון 

42,290  7,868  -  294  14  273  33,841 יתרת אשראי לציבור 

30,742  9,033  -  54  -  -  21,655 יתרת פיקדונות הציבור 

שינויים עיקריים בהיקפי הפעילות
האשראי לציבור גדל בכ-3.9 מיליארד ש"ח (10.2%), מזה גידול של 2.7 מיליארד ש"ח בפעילות 

המגזר בארץ וגידול של 1.2 מיליארד ש"ח בפעילות בחו"ל.
פיקדונות הציבור גדלו בכ-3.4 מיליארד ש"ח (12.3%), מזה כ-2.9 מיליארד ש"ח במגזר בארץ ו-0.5 

מיליארד ש"ח בפעילות בחו"ל.
בפעילות בניירות ערך חל גידול של 13.7 מיליארד ש"ח, בשיעור של 19.7%, הנובע בעיקר מעליית 

שווי השוק ומגידול בפעילות בארץ כולל פעילות subcustody. בפעילות חוץ מאזנית, בערבויות 
ואשראים דוקומנטריים היה קיטון של 4.5%. 
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מגזר הבנקאות המסחרית (המשך)

 

בנקאות   
פעילות  שוק   כרטיסי   ופיננסים    

סך הכל חו"ל  משכנתאות  ההון  אשראי  בארץ   

2006  

במיליוני ש"ח  

רווח מפעולות מימון:

1,520  273  15  3  7  1,222 מחיצוניים 

(343)  (37)  (10)  (3)  (1)  (292) בינמגזרי 

הכנסות תפעוליות ואחרות:

405  40  1  83  29  252 מחיצוניים 

(12)  2  -  12  (26)  - בינמגזרי 

1,570  278  6  95  9  1,182 סך כל ההכנסות 

183  2  (1)  -  -  182 הפרשות לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות:

768  151  1  40  8  568 לחיצוניים 

11  -  -  -  (1)  12 בינמגזרי 

רווח מפעולות רגילות 
608  125  6  55  2  420 לפני מיסים 

240  37  4  22  -  177 הפרשה למיסים 

רווח מפעולות רגילות 
368  88  2  33  2  243 לאחר מיסים 

רווח מפעולות בלתי רגילות 
74  -  -  74  -  - לאחר מיסים 

442  88  2  107  2  243 רווח נקי 

15.8% % תשואה להון      

 

 

38,574  9,393  336  68  93  28,684 יתרה ממוצעת של נכסים 

26,840  7,964  115  -  645  18,116 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

34,923  5,877  340  69  188  28,449 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של נכסי קופ"ג,
4,417  181  -  4,236  -  - קרנות נאמנות וקרנות השתלמות 

54,891  2,153  -  52,738  -  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
1,271  -  -  -  -  1,271 בניהול 

681  54  1  -  3  623 מרווח מפעולות מתן אשראי 

206  68  -  -  -  138 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות 

290  114  4  -  3  169 אחר 

1,177  236  5  -  6  930 סך הכל רווח מפעולות מימון 

38,367  6,596  294  66  91  31,320 יתרת אשראי לציבור 

27,370  8,501  64  -  -  18,805 יתרת פיקדונות הציבור 

שינויים עיקריים ברווח הנקי 
הרווח הנקי במגזר הבנקאות המסחרית הסתכם בשנת 2007 בסך 525 מיליון ש"ח בהשוואה ל-442 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 18.8%. הגידול ברווח הנקי נובע מגידול 
ברווח הנקי מפעולות רגילות שהסתכם בסך 504 מיליון ש"ח בהשוואה ל-368 מיליון ש"ח בתקופה 

המקבילה אשתקד, עלייה בשיעור של 37.0%. הגידול קוזז חלקית מירידה ברווח מפעולות בלתי 
רגילות שהסתכמו בסך 16 מיליון ש"ח לעומת 74 מיליון ש"ח ב-2006 ונבעו ממכירת הפעילות של 

החברות בשוק ההון. הגידול ברווח הנקי מפעולות רגילות נובע מגידול ברווח המימוני בסך 143 
מיליון ש"ח וגידול בהכנסות התפעוליות בסך 63 מיליון ש"ח. מאידך, ההפרשות לחובות מסופקים 
עלו בכ-10 מיליון ש"ח כתוצאה מגידול בהפרשות לחובות מסופקים בבריטניה וקיזזו חלקית את 

הגידול ברווח. עיקר הגידול היה בפעילות המגזר בארץ ונבע מגידול בהכנסות בסך 164 מיליון 
ש"ח, 12.9%. הרווח הנקי מפעולות רגילות בניטרול הוצאות השכר המיוחדות גדל בכ-120 מיליון 

ש"ח, 29.6%.
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5. מגזר בניה ונדל"ן 

כללי

המגזר מתמחה במתן שירותים פיננסיים ללקוחות מגזר הבנקאות העיסקית והמסחרית, שעיקר 

עיסוקם בתחום הבניה והנדל"ן ובתחום פרויקטים של תשתית. מימון ענף הבניה נעשה תוך שימוש 

במכשירים ובכלי ניתוח ייחודיים למגזר, תוך נקיטת מדיניות שקולה. חלק מהותי במימון הפרויקטים 

נעשה במתכונת הליווי הסגור, עם פיקוח ומעקב הדוקים ותוך שימת דגש על בחינה מדוקדקת של 

כל פרויקט. 

בחינת העיסקות ואישורן או העברתן לדיון בוועדת האשראי המתאימה נבחנת על ידי היחידה לניהול 

סיכוני אשראי באגף האשראי. 

מבנה המגזר 

מרבית הפעילות העיסקית במגזר הבנייה והנדל"ן מבוצעת באמצעות מערך בניה ונדל"ן. המערך 

מספק מגוון מקיף של שרותי בנקאות, הן לחברות הגדולות במשק העוסקות בבניה ונדל"ן והן 

לחברות עיסקיות מדרג הביניים העוסקות בבניה ונדל"ן.

המערך מחולק לשני סקטורים, שבכל אחד מהם פועלים שלושה מנהלי קשרי לקוחות בכירים, בעלי 

התמחות ספציפית בענף הנדל"ן. מנהלי קשרי הלקוחות הבכירים מרכזים את כלל הטיפול הבנקאי 

בלקוחות אשר שויכו אליהם.

הסקטורים במערך הם: סקטור קבלנים, המתמחה במתן שירותים ללקוחות עיסקיים מדרג הביניים 

(Middle Market), כשעיקר הפעילות היא במימון ענף המגורים, והמימון הינו בשיטת הליווי הסגור 
(Construction Lending), וסקטור חברות בניה המספק מגוון רחב של שירותי בנקאות ללקוחות 

הגדולים במשק בתחום הבניה והנדל"ן.

במסגרת המערך פועל ענף נוסף המתמחה במימון פרויקטים רחבי היקף בתחום התשתית, כולל 

פרויקטים במתכונת .B.O.T או .P.F.I. ראש הענף הינו מנהל קשרי לקוחות בכיר המרכז את ארגון 

המימון לפרויקטים אלו.

לקוחות הבנק במגזר זה הפועלים בארה"ב או אירופה נעזרים בשירותי מחלקת מימון בניה ונדל"ן 

בלאומי ארה"ב, בלאומי בריטניה ובלאומי רומניה, תוך מינוף הקשרים עם הבנק בארץ. 

בנק לאומי ארה"ב פועל במגזר זה בעיקר באמצעות הסניף המרכזי בניו יורק.

יעדים ואסטרטגיה עיסקית וצפי להתפתחות לשנה הקרובה
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה עמוד 43.

בנקאות מגזר הנדל"ן עוסקת בפלח הלקוחות העיסקיים הגדולים והבינוניים בתחום הנדל"ן. יעדה 

האסטרטגי הוא להעמיק את יתרונה היחסי ולהמשיך ולשפר את תרומתה לרווח הקבוצה. מטרת 

בנקאות המגזר היא להרחיב את פעילות לקוחותיה עם הקבוצה, להגדיל את מגוון המוצרים 

והשירותים המוצעים ללקוחות ולמנף את קשריה המתמשכים עם הלקוחות לצורך פיתוח עסקים עם 

יחידות שונות בקבוצת לאומי בארץ ובחו"ל. 

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר

הבנק, ומגזר בניה ונדל"ן בפרט, פועלים במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על 

מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח 

וחיסכון, הממונה על הגבלים עיסקיים, רשות ניירות ערך וגופים נוספים. בחו"ל, שלוחות ונציגויות 

הבנק פועלות מכת היתרי הפיקוח על הבנקים וכן כפופות לרגולציה המקומית.

פרטים ראה במגזר הפעילות העיסקית בעמודים 42-33 לעיל.

על פי הוראת בנק ישראל כאשר סך כל החבויות של ענף מסוים לתאגיד בנקאי עולה על 20% 

מסך כל חבויות הציבור לתאגיד הבנקאי (הבנק על בסיס לא מאוחד), נחשב עודף זה כחריגה 

לצורך ריכוזיות חבויות ענפית. במקרה זה נדרש לבצע הפרשה נוספת לחובות מסופקים בגין סכום 
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החריגה. החריגה הענפית בענף זה הסתכמה בסוף 2007 בשיעור של 0.75% לעומת חריגה של 

0.98% בסוף שנת 2006.

התפתחויות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

פעילות לקוחות המגזר בשנת 2007 אופיינה בהמשך המגמה החיובית בכלל מגזרי הפעילות 

בארץ — הבניה למגורים, הבניה שלא למגורים וביצוע פרויקטי תשתית.

הבניה למגורים אופיינה בהתעוררות באזורי הביקוש המסורתיים למגורים, בין השאר בהשפעת 

רכישות בהיקפים גדולים על ידי תושבי חוץ ועליה במחירי השכירות במרכז הארץ. 

רמת מחירי יח"ד באזורי הביקוש מתאפיינת ביציבות בבניה העממית ובעליה משמעותית במגזר 

מגורי היוקרה. מנגד חלה עליה משמעותית במחירי תשומות הבניה שהוטמעה בשוק.

בתחום הנכסים המניבים (משרדים ומסחר) נמשכו הביקושים המושפעים מהצמיחה במגזר 

העיסקי במשק. בתחום הבניה למסחר ניכרת התרחבות מוקדי הסחר בשולי הערים הגדולות 

(power centers) ומגמה של יציאת עוגנים מסורתיים מקניונים באזורים עירוניים.
בשנה החולפת נמשך הגידול המתון בביצוע פרויקטי תשתיות לאומיים רחבי היקף כשעיקר הענפים 

הפעילים בתחום זה הינם תשתיות ותחבורה, אנרגיה וחשמל. 

ניתן להבחין בנטייה הולכת וגוברת של חברות הנדל"ן להגדלת השקעותיהן בחו"ל בתחומי הייזום 

למגורים ולמסחר ובעלות על מלונות. מוקדי הפעילות העיקריים מחוץ לארץ הינם מזרח אירופה, 

צפון אמריקה ומזרח אסיה. 

קריסת חברה גדולה בתחום הפרויקטים למגורים במהלך השנה היוותה אירוע מהותי מבחינת מגזר 

הנדל"ן הצפוי להשליך על הידוק הבקרה והפיקוח של המוסדות המממנים על לווי פרויקטים, וייתכן 

אף לשינויים בתחום החקיקה והרגולציה.

 

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על המגזר

מערכות המידע המשמשות את מגזר הבניה והנדל"ן מיועדות לסייע בניתוח צרכי הלקוחות ובעבודה 

השוטפת עמם, בניתוח ומדידת סיכוני האשראי ובמעקב והבקרה אחר פעילות הלקוחות. באופן 

שוטף מתבצע עדכון ושדרוג המערכות הטכנולוגיות השונות לתועלת המגזר.

גורמי ההצלחה הקריטיים במגזר

גורמים קריטיים להצלחת המגזר הינם: יכולות ניהוליות, מקצועיות ואנושיות גבוהות של הגורמים 

המטפלים (מול הלקוח ובתוך הארגון), התמחות, הכרות עם הלקוח ובכלל זה מצבו הפיננסי 

והסיכוי/סיכון הטמון בפעילות עמו, ניהול תקין ובקרה של ליווי פרויקטים, קריאה נכונה של השוק 

במטרה לזהות פוטנציאל ולהימנע מסיכון, ניהול ובקרת סיכוני אשראי, השקעה מתמדת בכלי עזר 

טכנולוגיים ושקידה על קשר, הענקת שירות ומתן מענה לצרכיהם הבנקאיים של הלקוחות.

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר

לצורך מתן שרות ללקוחות המגזר דרוש משאב אנושי איכותי, בעל מיומנות גבוהה בהכרת 

לקוחות המגזר, מגוון פעילותיהם וניתוח צורכיהם. ניהול לקוחות המגזר מצריך היכרות מעמיקה 

עם לקוחותיו, נתוניהם הפיננסים, תחומי פעילותם והתאמת מוצרי הבנק לנתונים אלה. יתר על כן, 

נדרשת הערכות מתאימה לצורך עמידה במגבלות רגולטוריות ופנימיות של דירקטוריון הבנק ומעקב 

ובקרה אחרי חשיפות וסיכונים שונים. 

תחליפים למוצרים ולשירותים של המגזר והשינויים שחלו בהם

התפתחות מקורות אלטרנטיביים כתחליף לאשראי הבנקאי, המוצעים על ידי גופים פיננסיים חוץ 

בנקאיים ובפרט גופים מוסדיים. המוצרים התחליפים המוצעים הינם הנפקות ציבוריות ופרטיות של 

מניות, אגרות חוב וניירות ערך אחרים בשוקי ההון בארץ ובחו"ל, וכן מתן אשראי והעמדת ערבויות 

חוק מכר על ידי גופים אלה.

מבנה התחרות במגזר והשינויים שחלו בו

במימון מגזר הנדל"ן קיימת תחרות עזה הן מצד ארבע הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל והן 

מצד הבנקים הקטנים במערכת, לרבות בנקים למשכנתאות. בשנים האחרונות ניכרת מעורבות 

הולכת וגוברת של גופים מוסדיים כגון חברות ביטוח וקרנות פנסיה ואף אובחנה כניסת בנקים זרים 
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למימון נכסים מניבים לזמן ארוך. במהלך השנים האחרונות ניכרת מגמה של גידול בגיוס אגרות חוב 

קונצרני, כשהצפי הינו להמשך הגידול. לעומת עלייה בשיעור האשראי החוץ בנקאי, נמצא שיעור 

האשראי הבנקאי במגמת ירידה.

בהיות ענף הנדל"ן הצרכן הגדול של האשראי בחו"ל, חברות הנדל"ן הישראליות הפעילות בחו"ל הן 

הנפגעות העיקריות ממשבר הסאב-פריים, אשר הקטין את יכולת החברות לגייס אשראי חוץ בנקאי 

בשוק ההון המקומי ובחו"ל, בעיקר החברות הלא מדורגות. אצל חברות אלה מרווחי הסיכון בשוק 

החוץ מאזני עלו. יכולתן של החברות הגדולות והמבוססות עם דירוג גבוה לא נפגעה, ובהתאם לכך 

התחרות מצד האשראי החוץ בנקאי לא פחתה ואף החריפה.

מוצרים ושירותים של המגזר

מימון ענף הבניה והנדל"ן נעשה על ידי שימוש בכלי ניתוח ומעקב ספציפיים המסייעים בתהליך 

קבלת ההחלטות והבקרה אחר הליווי הפיננסי הניתן לפרויקטים השונים. מימון הענף נעשה תוך 

מכוונות לגיוון תיק האשראי והבחנה בין המגזרים השונים — מגורים, נכסים מניבים בייעוד למסחר 

ומשרדים, בניה לתעשייה ומסחר. במרכז מדיניות המימון של מערך הבניה והנדל"ן לשנת 2008, 

תינתן העדפה למימון פרויקטים למגורים באזורי ביקוש מובהקים. מימון פרויקטים למגורים יבוצע 

ככלל בשיטת הליווי הסגור (Construction Lending) המאפשרת פיקוח צמוד בתדירות גבוהה על 

הפרויקט המלווה. כמו כן, מערך הבניה והנדל"ן ממשיך ומשתלב במימון פרויקטים לאומיים בשיטות 

ה-P.P.P. (Public Private Partnership) לסוגיהם. ניתוח עיסקאות אלו נעשה בשיתוף יחידה 

מיוחדת הבוחנת את העיסקאות ובונה את חבילת המימון, תוך התייחסות לאופי הלקוח, ניתוח יכולת 

שירות החוב, זכות החזרה ללקוח, מגבלת חוזה התפעול ומגבלות טכניות וכו'. 

לקוחות

לקוחות המגזר הן החברות הגדולות במשק בתחום הנדל"ן וחברות עיסקיות נבחרות מדרג הביניים 

העוסקות בבניה ונדל"ן.

שיווק והפצה

פעילות מגזר הנדל"ן מול לקוחותיו מרוכזת על ידי מנהלי קשרי לקוחות בכירים, הנמצאים בקשר 

רציף וקבוע עם הלקוחות ומעניקים מענה לכלל הצרכים הבנקאיים שלהם.

תחרות

שנת 2007 אופיינה בתחרות גבוהה בתחום מימון ענף הנדל"ן על מגזריו השונים. התחרות 

מתבטאת במתן שירות, מהירות תגובה ומחירים. התחרות הינה מצד כלל הגורמים בשוק הבנקאות 

הישראלי ובנקאות זרה ובנוסף גופים מוסדיים כדוגמת חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

הון אנושי

בשנת 2007 הסתכם מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר בכ-217 משרות, מזה 101 סגל ניהולי, 

לעומת 183 משרות, מזה 85 משרות סגל ניהולי. רוב העובדים הינם בעלי השכלה אקדמאית ובנוסף 

להשכלתם עוברים העובדים במסגרת הבנק, באופן שוטף, הכשרה מקצועית בתחומים שונים 

של הבנקאות וקורסי ניהול. במהלך העבודה נדרשים העובדים ליכולת ניתוח של בקשות אשראי 

מורכבות, הובלה של עיסקות סבוכות ויכולת למתן שירות ברמה גבוהה ביותר.
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר בניה ונדל"ן: 

 

בנקאות    
פעילות  שוק  ופיננסים     

סך הכל חו"ל  ההון  בארץ    

2007   

במיליוני ש"ח   

רווח מפעולות מימון:

1,519  63  -  1,456 מחיצוניים  

(877)  (24)  -  (853) בינמגזרי  

הכנסות תפעוליות ואחרות:

43  -  4  39 מחיצוניים  

-  -  -  - בינמגזרי  

685  39  4  642 סך כל ההכנסות  

(33)  4  -  (37) הפרשות לחובות מסופקים  

הוצאות תפעוליות ואחרות:

102  7  2  93 לחיצוניים  

8  8  -  - בינמגזרי  

רווח מפעולות רגילות 
608  20  2  586 לפני מיסים  

233  6  1  226 הפרשה למיסים  

375  14  1  360 רווח מפעולות רגילות לאחר מס  

רווח מפעולות בלתי רגילות 
1  -  1  - לאחר מיסים  

376  14  2  360 רווח נקי  

16.1% % תשואה להון     

 

 

22,807  796  1  22,010 יתרה ממוצעת של נכסים  

3,355  247  -  3,108 יתרה ממוצעת של התחייבויות  

28,291  847  1  27,443 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון  

יתרה ממוצעת של נכסי 
77  1  76  - קרנות נאמנות   

15,147  20  15,127  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך  

136  -  -  136 יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול 

419  (7)  -  426 מרווח מפעולות מתן אשראי  

12  (2)  -  14 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות  

211  48  -  163 אחר  

642  39  -  603 סך הכל רווח מפעולות מימון  

23,470  846  1  22,623 יתרת אשראי לציבור  

3,189  197  -  2,992 יתרת פיקדונות הציבור  

שינויים עיקריים בהיקפי הפעילות

האשראי לציבור במגזר זה עלה בכ-1.0 מיליארד ש"ח (4.3%) הנובע בעיקר מגידול בפעילות בארץ. 

בפעילות בניירות ערך חל גידול בכ-1.4 מיליארד ש"ח, 10.1% בפעילות חוץ מאזנית, ערבויות 

ואשראים דוקומנטריים היה גידול של 23.6%.
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מגזר בניה ונדל"ן (המשך) 

 

בנקאות    
פעילות  שוק  ופיננסים     

סך הכל חו"ל  ההון  בארץ    

2006   

במיליוני ש"ח   

רווח מפעולות מימון:

1,460  70  -  1,390 מחיצוניים  

(880)  (26)  -  (854) בינמגזרי  

הכנסות תפעוליות ואחרות:

47  -  4  43 מחיצוניים  

-  -  -  - בינמגזרי  

627  44  4  579 סך כל ההכנסות  

155  5  -  150 הפרשות לחובות מסופקים  

הוצאות תפעוליות ואחרות:

98  6  1  91 לחיצוניים  

9  9  -  - בינמגזרי  

רווח מפעולות רגילות 
365  24  3  338 לפני מיסים  

148  9  1  138 הפרשה למיסים  

217  15  2  200 רווח מפעולות רגילות לאחר מס  

רווח מפעולות בלתי רגילות 
1  -  1  - לאחר מיסים  

218  15  3  200 רווח נקי  

9.0% % תשואה להון     

 

 

23,949  897  1  23,051 יתרה ממוצעת של נכסים  

3,139  291  -  2,848 יתרה ממוצעת של התחייבויות  

30,318  995  -  29,323 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון  

יתרה ממוצעת של נכסי קופ"ג,
161  -  161  - קרנות נאמנות וקרנות השתלמות  

11,671  6  11,665  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך  

131  -  -  131 יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול 

408  (13)  -  421 מרווח מפעולות מתן אשראי  

9  (4)  -  13 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות  

163  61  -  102 אחר  

580  44  -  536 סך הכל רווח מפעולות מימון  

22,501  762  2  21,737 יתרת אשראי לציבור  

3,136  260  -  2,876 יתרת פיקדונות הציבור  

שינויים עיקריים ברווח הנקי 

הרווח הנקי במגזר בבניה ונדל"ן הסתכם ב-2007 בסך 376 מיליון ש"ח בהשוואה ל-218 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד גידול של 72.5%. עיקר הגידול ברווח הנקי במגזר זה נובע מהקטנת 

ההפרשות לחובות מסופקים במגזר הפעילות בארץ בסך 187 מיליון ש"ח ומגידול בסך ההכנסות 

של 58 מיליון ש"ח בעיקר בפעילות המגזר בארץ.
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6. מגזר בנקאות פרטית ובינלאומית

כללי 

הבנקאות הפרטית והבינלאומית עוסקת בפעילות העיסקית והמסחרית וכן בקהל הלקוחות העשירים 

בארץ ובעולם. הפעילות הינה באמצעות מרכזים ייחודים בארץ, המיועדים לתושבי חוץ ותושבי 

ישראל, וכן באמצעות שלוחות הבנק בארה"ב, בריטניה, בשוויץ בלוקסמבורג ובנציגויות באירופה, 

אמריקה הלטינית קנדה ואוסטרליה. יעדה האסטרטגי הוא להרחיב את בסיס הלקוחות, להגדיל 

את נפח הפעילות של לקוחות הבנקאות הפרטית בארץ ובעולם וכן לפתח את הפעילות העיסקית 

והמסחרית בתחומים ייחודיים, על ידי מתן שירות מקצועי ואיכותי של שלוחות הבנק. 

מבנה המגזר

קו הבנקאות הפרטית יושם בישראל בדרך של מתן שירות יוקרתי ואישי באמצעות צוותים מקצועיים 

הפזורים בשמונה מרכזים ייחודיים ברחבי הארץ המשרתים תושבי ישראל ותושבי חוץ לפי שפתם 

ומכירים את צרכיהם, העדפותיהם ותחומי התעניינותם של הלקוחות.

מחוץ לישראל, ניתנים שירותי הבנקאות הפרטית, בעיקר במסגרת החברות הבנות לאומי שוויץ 

ולאומי לוקסמבורג ובאמצעות לאומי בריטניה ולאומי ארה"ב. כמו כן, לבנק נציגויות במספר מדינות 

באירופה, אמריקה הלטינית, קנדה ואוסטרליה. במקביל, הושלמה התארגנות נציגויות לאומי שוויץ 

ולאומי לוקסמבורג בארץ, לצורך מתן שירותים ללקוחותיהם בארץ.

לפירוט נוסף בקשר לשלוחות בחו"ל ראה בעמודים 146-138.

יעדים ואסטרטגיה עיסקית

חזון הבנקאות הפרטית הינו להיות "הבנקאי הפרטי הנבחר של הלקוח, בבנקאות הפרטית המובילה 

בישראל". חזון זה מדגיש מספר ערכי ליבה: מוכוונות וקירבה לכל לקוח קיים ופוטנציאלי, לרווחיות 

תיק הנכסים שלו, לרמת מקצוענות ומצוינות בשירות וכל זאת תוך טיפוח צוותים מקצוענים, יוזמים 

ותחרותיים ובעלי אוריינטציה למתן שירות ברמה גבוהה.

אסטרטגיה זו נתמכת על ידי יחידות הבנק בחו"ל, המציגות קו עסקים זה ללקוחות פוטנציאליים 

באירופה, אמריקה הלטינית, קנדה ואוסטרליה, ובכך מסייעות להגדלת פעילות עם לקוחות 

חדשים וקיימים.

בסוף 2006 רוכזה הפעילות הבינלאומית בחטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית. במסגרת זו, 

הוכפפו לחטיבה שבאחריותה היו השלוחות בשוויץ, לוקסמבורג וכל נציגויות הקבוצה בעולם גם 

שלוחות הבנק בארה"ב, בבריטניה ובאורוגאוי והסניפים בג'ורגטאון, פנמה וסוכנות הבנק בניו-יורק. 

איחוד כל הפעילות הבינלאומית של הבנק תחת קורת גג אחת תומך באסטרטגיה של לאומי 

בתחום הבינלאומי.

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על מגזר הפעילות

מגזר הבנקאות הפרטית בארץ פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על 

מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח 

וחיסכון, הממונה על הגבלים עיסקיים, רשות ניירות ערך וגופים נוספים. בחו"ל, שלוחות ונציגויות 

הבנק פועלות מכח היתרי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל וכן כפופות לרגולציה המקומית.

לפרטים בדבר תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) בנושא עמלות ראה בעמוד 37 לעיל.

התפתחויות בשווקים של מגזר הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

ב-1 בינואר 2005, הושווה שיעור המס לתושבי ישראל בין השקעות בארץ ובחו"ל, מהלך אשר גרם 

לגידול משמעותי בפעילות לקוחות תושבי ישראל בניירות ערך זרים ובהשקעות בחו"ל. שנת 2007 

התאפיינה בעליות המדדים בשווקים המתעוררים ובאסיה שהובילו גם הם לגידול ניכר בפעילות 

ההשקעות במניות ובאג"ח בשווקים אלו, וכן בעליית ריביות בארץ ובעולם שסייעה להשגת תנאים 

משופרים במוצרים המובנים המוצעים ללקוחותינו.
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שינויים טכנולוגיים

מגזר הבנקאות הפרטית בארץ יישם במהלך 2005 שתי מערכות טכנולוגיות מתקדמות המותאמות 

לצרכי לקוחות המגזר ומשפרות את השירות הניתן להם: מערכת Odissey המספקת דיווחים 

מפורטים ללקוח בקשר עם השקעותיו ונכסיו, ומערכת Profiler המסייעת ליועץ להתאים לתיק 

הנכסים של לקוחות מדיניות השקעה לתיק הנכסים שלהם התואמת את צרכיהם. 

במהלך שנת 2006 נמשכה ההטמעה של שתי מערכות אלה. כמו כן נעשה שימוש בחטיבה במערכת 

CRM (ניהול קשרי לקוחות) זמנית להידוק הקשר עם לקוחות הבנק.

במהלך שנת 2007 נמשך שילובה של מערכת CRM מתקדמת, שתהדק את הקשרים בין היועצים 

ללקוחות, וזאת במטרה להעניק שרות משופר ולהגדיל את שביעות הרצון של הלקוחות. כמו כן, 

נעשה שימוש במערכות רוייטרס ובלומברג כמידע תומך החלטה. 

גורמי הצלחה קריטיים במגזר הבנקאות הפרטית
פריסה בינלאומית רחבה של שלוחות ונציגויות הקבוצה.  -

מגוון פתרונות ומוצרים מקיפים ומתקדמים לניהול נכסי הלקוחות ומענה לצרכיהם.  -
ייעוץ ללקוחות באמצעות צוות מקצועי המגובה באנליסטים ובמערכות מידע.  -

מתן שירותי VIP אישיים ומותאמים, מעבר לשירותים פיננסיים שוטפים.  -

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר
הכשרת כח אדם מיומן ומוסמך בעל רמת מקצועיות ויכולת שירות גבוהות.  -

פריסה בינלאומית של מרכזי פעילות ברחבי העולם.  -
יישום אמצעי בקרה על מכלול הפעילויות.  -

הקמה, תחזוקה ושדרוג של מערכות מידע טכנולוגיות מתקדמות.  -
הצעת מגוון רחב של מוצרים ושירותים פיננסיים.  -

מוצרים ושירותים 

ללקוחות הבנקאות הפרטית מוצע מגוון מוצרי השקעה הכולל פיקדונות, השקעות בניירות ערך 

ישראליים וזרים, קרנות נאמנות, מוצרים מובנים, קרנות גידור, ועוד. כמו כן, מוצעים ללקוחות 

אשראים ושרותי בנקאות להשקעה הכוללים הנפקות פרטיות, שרותי נאמנות בארץ ובחו"ל 

off shore ועוד.

מוצרים חדשים

קשת רחבה של מוצרי השקעות חדשניים ומתוחכמים נבנו והוצעו ללקוחות המגזר בארץ ובעולם 

במהלך שנת 2007, תוך התחשבות בתנאי שוק משתנים וצרכי הלקוח. בין המוצרים החדשים מגוון 

רחב של מוצרים מובנים קצרי וארוכי טווח, קרנות נאמנות, קרנות גידור ועוד.

תחליפים למוצרים ולשירותים של המגזר

בין מגוון המוצרים, מציע מגזר הבנקאות הפרטית מוצרים תוך שיתוף פעולה עם גופים בינלאומיים 

במסגרת ארכיטקטורה פתוחה (open architecture). לכל מוצר תחליפים שונים בהתאם לתנאי 

שוק משתנים וצרכי הלקוח. המגזר שוקד באופן שוטף על הרחבת מגוון המוצרים והשירותים 

ללקוחות.

לקוחות

הלקוחות הינם בעלי עושר פיננסי המוגדרים High Net Worth Customer ומפולחים לשתי 

קבוצות לקוחות עיקריות — תושבי חוץ ותושבי ישראל — תוך התבססות על פרמטרים של עושר 

פיננסי וסוגי פעילות. לקוחות המגזר מקבלים שרות מצוותי יועצים מקצועיים במרכזים הפזורים 

בארץ, תוך התאמת הצוותים לשפת הלקוח. 

לפירוט נוסף ראה בעמוד 19-18.
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שיווק והפצה 

מטרת השיווק היא להגדיל את בסיס הלקוחות במגזר ואת חלק הבנק בתיק נכסי הלקוח, תוך 

יצירת בידול תדמיתי הן בתוך הקבוצה והן כלפי המתחרים. בנוסף לפעילות פנים-מול-פנים 

ובאמצעות הטלפון במרכזי הבנקאות הפרטית, שיווק המוצרים והשירותים הנלווים נעשה באמצעות 

קמפיין פרסומי בעיתונות הפונה לקהל יעד אמיד, דיוור ישיר, אינטרנט, דואר אלקטרוני, כנסים 

מקצועיים ועוד. 

תחרות

במגזר הבנקאות הפרטית, לאומי מתחרה בארץ עם בנקים ישראליים ועם נציגויות מקומיות של 

בנקים זרים הפונים לאותו קהל יעד. בחו"ל מתחרה הבנק עם בנקים ובתי השקעות מקומיים 

המציעים שירותי בנקאות פרטית והשקעות וכן עם שלוחות ונציגויות של בנקים ישראליים.

עונתיות

אין עונתיות משמעותית במגזר. עם זאת, תקופות החגים מאופיינות בפעילות פיננסית ערה בקרב 

תושבי החוץ בעקבות ביקורם של תיירים מחו"ל, חלקם לקוחות קיימים וחלקם חדשים.

נכסים לא מוחשיים

לבנקאות הפרטית שני נכסים לא מוחשיים משמעותיים. הראשון הוא לוגו המגזר שעוצב על ידי 

משרד פרסום בינלאומי על בסיס הלוגו של לאומי וכולל את הכיתוב ”Private Banking“. הלוגו 

מופיע בכל הפרסומים וההתקשרויות של הבנקאות הפרטית עם הלקוחות ועם התקשורת. כמו כן, 

נרשם סימן מסחרי בארץ ובחו"ל על שם סדרת הקרנות ”Leumi Global Managers“ וקיצורו 

.“LGM”

הון אנושי 

בשנת 2007 הסתכם מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר בכ-741 משרות מזה 324 סגל ניהולי 

לעומת 778 משרות מזה 329 סגל ניהולי.

עובדי הבנקאות הפרטית עוברים הכשרה מקיפה הכוללת קורסים מקצועיים וסדנאות ניהוליות 

בארץ ובחו"ל. תשומת לב רבה ניתנת לקליטת עובדים למסלול ההכשרה לתפקיד יועץ השקעות, 

ובכלל זה, הכשרתם לקבלת רישיון ייעוץ מרשות לניירות ערך.

הסכמי שיתוף פעולה

מגזר הבנקאות הפרטית מציע ללקוחות מגוון רחב של מוצרים תוך שיתוף פעולה עם גופים 

בינלאומיים במסגרת ארכיטקטורה פתוחה (open architecture). באמצעות שיתופי פעולה אלו, 

מציע לאומי מגוון מוצרי השקעה מתקדמים, המהווים מוקד משיכה למשקיעים תושבי חוץ — הן 

קיימים והן חדשים — המגדילים את היקף הנכסים שהם מחזיקים בקבוצה.

 ,SEI Investments Company למגזר שיתוף פעולה מהותי החל משנת 2004 עם חברת

המשמשת כמנהל השקעות המשנה בסדרת קרנות Leumi Global Managers המופצות בחו"ל. 

לפרטים נוספים ראה להלן עמוד 148.
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של הבנקאות פרטית:

 

פעילות חו"ל בנקאות     
בנקאות שוק  שוק  כרטיסי   ופיננסים    

סך הכל ופיננסים  ההון  ההון  אשראי  בארץ   

2007  

במיליוני ש"ח  

רווח מפעולות מימון:

(1,238)  (141)  -  -  -  (1,097) מחיצוניים 

1,610  346  -  -  -  1,264 בינמגזרי 

הכנסות תפעוליות ואחרות: 

444  118  160  123  1  42 מחיצוניים 

16  13  -  -  1  2 בינמגזרי 

832  336  160  123  2  211 סך כל ההכנסות 

-  -  -  -  -  - הפרשות לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות: 

570  218  103  69  2  178 לחיצוניים 

67  66  1  -  -  - בינמגזרי 

רווח מפעולות רגילות 
195  52  56  54  -  33 לפני מיסים 

55  12  11  21  -  11 הפרשה למיסים 

רווח מפעולות רגילות 
140  40  45  33  -  22 לאחר מס 

חלקם של בעלי מניות חיצוניים
(5)  (5)  -  -  -  - ברווחים של חברות מאוחדות 

רווח מפעולות רגילות 
135  35  45  33  -  22 לאחר מיסים 

רווח מפעולות בלתי רגילות 
6  -  -  6  -  - לאחר מיסים 

141  35  45  39  -  22 רווח נקי 

32.0% % תשואה להון      

 

 

8,290  6,626  -  -  32  1,632 יתרה ממוצעת של נכסים 

38,876  13,319  -  -  -  25,557 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

5,348  4,113  -  -  28  1,207 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של נכסי
5,355  -  2,008  3,347  -  - קרנות נאמנות  

64,323  -  35,541  28,782  -  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של נכסים 
417  -  -  -  -  417 אחרים בניהול 

42  23  -  -  -  19 מרווח מפעולות מתן אשראי 

388  252  -  -  -  136 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות 

(58)  (70)  -  -  -  12 אחר 

372  205  -  -  -  167 סך הכל רווח מפעולות מימון 

5,155  3,507  -  -  48  1,600 יתרת אשראי לציבור 

37,169  12,621  -  -  -  24,548 יתרת פיקדונות הציבור 

שינויים עיקריים בהיקף הפעילות במגזר

סך כל נכסים כספיים של הלקוחות בניהול של מגזר הבנקאות הפרטית מסתכמים ב-31 בדצמבר 

2007 ב-109 מיליארד ש"ח, לעומת 102 מיליארד ש"ח בסוף 2006, גידול של 6.9%.

במהלך שנת 2007 חל גידול במספר התיירים הנכנסים לישראל וכתוצאה מכך גם בהיקף הפעילות.

פיקדונות הציבור במגזר זה גדלו בכ-505 מיליון ש"ח (1.4%), הנובע מגידול של כ-1.4 מיליארד ש"ח 

בפעילות המגזר בחו"ל וכ-0.9 מיליארד ש"ח קיטון בפעילות המגזר בארץ. האשראי לציבור במגזר 
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זה גדל בכ-738 מיליון ש"ח (16.7%). העלייה הנמוכה יחסית בפעילות המגזר והאשראי לציבור 

נובעת בעיקר מייסוף השקל ביחס לרוב המטבעות. בפעילות בניירות ערך כולל קרנות נאמנות חל 

גידול של כ-6.5 מיליארד ש"ח (10.0%), מזה, בפעילות בארץ גידול של 5.2 מיליארד ש"ח.

 
בנקאות       

פעילות שוק  כרטיסי  ופיננסים    
סך הכל חו"ל  ההון  אשראי  בארץ   

2006  

במיליוני ש"ח  

רווח (הפסד) מפעולות מימון:

(1,151)  (134)  -  -  (1,017) מחיצוניים 

1,505  321  -  -  1,184 בינמגזרי 

הכנסות תפעוליות ואחרות:

388  251  95  1  41 מחיצוניים 

26  12  12  1  1 בינמגזרי 

768  450  107  2  209 סך כל ההכנסות 

2  2  -  -  - הפרשות לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות:

559  313  66  3  177 לחיצוניים 

69  70  -  -  (1) בינמגזרי 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
138  65  41  (1)  33 לפני מיסים 

52  21  17  -  14 הפרשה למיסים 

רווח (הפסד)
86  44  24  (1)  19 מפעולות רגילות לאחר מס 

חלקם של בעלי מניות חיצוניים 
(2)  (2)  -  -  - ברווחים של חברות מאוחדות 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
84  42  24  (1)  19 לאחר מיסים 

רווח מפעולות בלתי רגילות 
76  1  75  -  - לאחר מיסים 

160  43  99  (1)  19 רווח נקי (הפסד) 

41.0% % תשואה להון     

 

 

8,112  6,450  -  6  1,656 יתרה ממוצעת של נכסים 

37,942  12,783  -  -  25,159 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

4,866  3,885  -  39  942 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של נכסי 
5,067  1,763  3,304  -  - קרנות נאמנות וקרנות השתלמות 

61,207  35,330  25,877  -  - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
453  -  -  -  453 בניהול 

44  26  -  -  18 מרווח מפעולות מתן אשראי 

391  255  -  -  136 מרווח מפעולות קבלת פיקדונות 

(81)  (94)  -  -  13 אחר 

354  187  -  -  167 סך הכל רווח מפעולות מימון 

4,417  2,933  -  6  1,478 יתרת אשראי לציבור 

36,664  11,245  -  -  25,419 יתרת פיקדונות הציבור 

שינויים ברווח הנקי

הרווח הנקי במגזר הבנקאות פרטית הסתכם בשנת 2007 בסך 141 מיליון ש"ח בהשוואה ל-160 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד קיטון של 19 מיליון ש"ח שהם 11.9%. הקיטון ברווח הנקי 

נובע מירידה ברווח מפעולות בלתי רגילות שנבע בשנת 2006 ממכירת הפעילות של פסגות-אופק, 
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לאומי פיא וחלק מקופות גמל בסך של 76 מיליון ש"ח לעומת 6 מיליון ש"ח ב-2007. הרווח מפעולות 

רגילות לאחר מס הסתכם בסך 135 מיליון ש"ח בהשוואה ל-84 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה 

אשתקד, גידול בשיעור של 60.7%. סך כל ההכנסות במגזר גדלו ב-64 מיליון ש"ח (8.3%).

הגידול ברווח מפעולות רגילות היה הן בפעילות המגזר בארץ והן בשלוחות בחו"ל. 

7. מגזר ניהול פיננסי — שוקי הון

כללי

מגזר זה מרכז את הניהול הכספי של הבנק והקבוצה, ולהלן תחומי הפעילות של המגזר:

-  ניהול ההון, ובכלל זה הנפקות ציבוריות ופרטיות של כתבי התחייבות נדחים ואגרות-חוב.
-  ניהול הנוסטרו, משמע — השקעת האמצעים הכספיים העצמיים של הבנק במכשירי השקעה 

סחירים (בעיקר אג"ח ומכשירים נגזרים), ולא סחירים (בעיקר פיקדונות בבנקים). 
ניהול החשיפות בסיכוני השוק — לרבות ניהול חשיפות בסיס, ריבית ונזילות.  -

-  ניהול חדרי עיסקאות, המספקים שרותי מסחר ללקוחות המגזרים האחרים, בעיקר במטבעות, 
בניירות-ערך, ובמכשירים נגזרים.

-  ניהול מחירים — על ידי קביעת מחירי המעבר (transfer prices), ותמחור עיסקות פיננסיות 
מיוחדות.

פיתוח מכשירים פיננסיים.  -
פעילות מול בנקים בארץ ובחו"ל.  -

ריכוז הפעילות הבנקאית של לקוחות שהם משקיעים מוסדיים.  -

המבנה והאסטרטגיה העיסקית של המגזר

פעילות המגזר מבוצעת על ידי חטיבת שוקי הון ובחו"ל על ידי מנהלי סיכוני שוק בחברות הבנות. 

הפעילות כוללת את פעילות חדרי העיסקאות של הבנק, את ניהול הנוסטרו ומתן שירות ללקוחות 

הפועלים בשוקי ההון והכספים לרבות הלקוחות המוסדיים.

האסטרטגיה העיסקית של המגזר מתייחסת למדיניות ניהול ההון והלימות ההון הנדרשת, מדיניות 

ניהול סיכוני השוק והנוסטרו, תוך תשומת לב לניהול הנזילות השוטפת, ומדיניות הריבית והמרווחים 

הפיננסיים. היעדים העיסקיים של המגזר לניהול פיננסי הינם יעדי רווח, כשהפעילות נעשית 

במסגרת מערכת של מגבלות לחשיפה לסיכונים שקבע הדירקטוריון, פיתוח מכשירים פיננסים 

מתקדמים, כולל מוצרים מובנים וכן תמיכה ושיתוף פעולה עם מגזרי הפעילות האחרים של הבנק.

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר

פעילות הבנק כפופה לחוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל. 

הבנק נתון לפיקוח של רשויות שונות, בהן: בנק ישראל והפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון, 

הביטוח והחיסכון, הממונה על ההגבלים העיסקיים והרשות לניירות-ערך. שלוחות ונציגויות הבנק 

בחו"ל פועלות מכח היתרי הפיקוח על הבנקים וכן כפופות לרגולציה המקומית.

רווח המגזר

רווח המגזר מושפע בעיקר מפעילות הנוסטרו וחדרי העסקות. להלן המרכיבים העיקריים של הרווח 

המימוני:

-  התוצאות של ניהול סיכוני השוק, ובכלל זה השינויים החלים במחירי המעבר. הכנסות 
והוצאות כתוצאה משינויים במחירי המעבר נזקפים במלואם למגזר הפיננסי, שאליו מועברים 

גם כל סיכוני השוק ממגזרי הפעילות האחרים.
התוצאות של ניהול ההון ובכלל זה גיוס והנפקות הון לציבור.   -

-  רווחים/הפסדים ממימוש אגרות חוב ורווחים/הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי שוק של 
אגרות חוב למסחר. 

התאמות לשווי שוק של מכשירים נגזרים.  -
-  השפעות הפרשי שער מט"ח/שקל ומדד המחירים לצרכן, לרבות התאמות מתרגום של 

ההשקעות בחו"ל כולל השפעת המס המתיחס.
הכנסות הנובעות מהשקעת העתודות לפנסיה, לחופשת יובל, וחופשה רגילה.  -

עלויות מסוימות הקשורות להתחייבויות פנסיוניות.  -
רווחי חברות כלולות.  -
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ההוצאות התפעוליות של המגזר כוללות בעיקר את ההוצאות התפעוליות הישירות וכן הוצאות 

עקיפות, הכרוכות בניהול סיכוני השוק, ניהול תיקי ניירות הערך העצמיים (הנוסטרו), וניהול חדרי 

העיסקאות.

בשנת 2007 הסתכם הרווח הנקי של המגזר בסך 286 מיליון ש"ח בהשוואה ל-742 מיליון ש"ח 

בשנת 2006, קיטון של 61.5%. כל הקיטון ברווח הנקי נובע מירידה ברווח הבלתי רגיל בסך של 718 

מיליון ש"ח ב-2006 ממכירת האחזקות בחברת אפריקה ישראל ובמגדל אחזקות ביטוח ומאידך, 

בשנת 2007 לא היה רווח בלתי רגיל. הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בסך 286 מיליון ש"ח 

לעומת 24 מיליון ש"ח בשנת 2006. מגזר זה כולל את חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות כמפורט 

להלן, בעמוד 122. 

הגידול בסך 262 מיליון ש"ח ברווח הנקי מפעולות רגילות בשנת 2007 מוסבר מהגורמים הבאים:
-  גידול בהכנסות ברווח המימוני בסך 154 מיליון ש"ח, הנובע בעיקר מהתאמות לשווי הוגן של 

מכשירים פיננסיים נגזרים.
-  גידול בהכנסות התפעוליות בסך 179 מיליון ש"ח, הנובע מגידול מדיבידנדים וממכירת מניות 

זמינות למכירה.
-  ירידה בהוצאות התפעוליות בסך 195 מיליון ש"ח, הנובע מירידה בהוצאות תפעוליות שלא 

הועמסו על מגזרי הפעילות האחרים, כגון: אימוץ לוחות תמותה חדשים, הפרשה בגין שי לחג 
וגידול בהפרשה לפנסיה שבוצעו ב-2006.

ההתפתחויות העיקריות בסביבה העיסקית 

בהתאם למגמה שהתפתחה בשנים האחרונות המשיך גם ב-2007 המגזר לניהול פיננסי — שוקי הון 

לפתח מגוון של מוצרי השקעה מובנים. מוצרים אלה מאופיינים בדרך כלל בהבטחת קרן ההשקעה 

יחד עם אפשרות לתשואה גבוהה, המותנת בהתפתחות של משתני שוק מסוימים. פעילות זו של 

המגזר הפיננסי תרמה בעיקר לרווחיות שנרשמה במגזרים האחרים בבנק.

בשליש האחרון של השנה החל מתפתח משבר נזילות בשווקים העולמיים. משבר זה שנמשך 

עד לעת הזו מתבטא בתנודתיות גבוהה, בירידת ערכם של מרבית מדדי ניירות הערך בעולם 

ובהתערבות מהותית של הבנקים המרכזיים בעולם.

חברות כלולות (ריאליות) — (מוצג במגזר ניהול פיננסי)

תוצאות הפעילות של הקבוצה בהשקעות ריאליות מוצגת במגזר ניהול פיננסי. 

סך כל ההשקעות של קבוצת לאומי בחברות כלולות מסתכם ב-31 בדצמבר 2007 בכ-1,873 מיליון 

ש"ח לעומת 1,251 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2006.

להלן עיקרי השינויים:

 

שווי שוק (במיליוני ש"ח) שווי במאזן (במיליוני ש"ח)    

31 בדצמבר 31 בדצמבר  שינוי  31 בדצמבר  31 בדצמבר   
2006  2007 ב-%   2006  2007 שם החברה 

2,915  5,613  3.4  1,101  1,138 החברה לישראל בע"מ 

-  920  -  -  560 פז חברת נפט בע"מ * 

-  -  16.7  150  175 אחרים 

2,915  6,533  49.7  1,251  1,873 סך הכל 

ב-31 בדצמבר 2006 היתה רשומה בסעיף ניירות ערך.  *

תרומת החברות הכלולות לרווח הקבוצה בשנת 2007 הסתכמה בסך 184 מיליון ש"ח לעומת 171 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

העלייה בתרומה לרווח נובעת בעיקר מרישום הרווח מחברת פז (עד סוף 2006 נכללה בתיק זמין 

למכירה). ב-2007 ובגידול ברווח של החברה לישראל. 
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להלן תרומת החברות לרווח הנקי של הקבוצה (במיליוני ש"ח):

 

% השינוי  2006  2007   

(14.7)  129  110 החברה לישראל בע"מ  

-  23  - מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (1)  

-  12  - אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (2)  

-  -  65 פז חברת נפט בע"מ  

28.5  7  9 אחרים  

7.6  171  184 סך הכל  

ביום 15 במרס 2006 מכר הבנק 10% מהון המניות של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, ומ-31 במרס   .1
2006 יתרת ההשקעה מוצגת בסעיף ניירות ערך, "מניות זמינות למכירה".

ביום 27 במרס 2006 מכר הבנק את מלוא החזקותיו באפריקה ישראל להשקעות בע"מ.  .2

החברה לישראל בע"מ — הגבלות בהיתר השליטה בחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ (בז"ן)

בהיתר השליטה בבז"ן, אשר ניתן לחברה לישראל בע"מ ("החברה לישראל") נקבעו הגבלות 

מסוימות על הבנק, ביחס לדירקטורים המכהנים מטעם הבנק בחברה לישראל אשר מטרתן שמירה 

על חומות סיניות בין בז"ן לחברת בית הזיקוק לנפט — אשדוד בע"מ ("בז"א") זאת כל עוד מתקיים 

האמור להלן: החברה לישראל הינה בעלת שליטה בבז"ן ופז חברת נפט בע"מ ("פז") הינה בעלת 

שליטה בבז"א, ולבנק זכות או יכולת למנות, להמליץ או להשפיע בדרך אחרת על מינוי דירקטור 

בחברה לישראל ובפז. 

פז חברת נפט בע"מ

לאומי החזקות ריאליות בע"מ מחזיקה ב-15.63% בחברת פז. בחודש ינואר 2007 מונו שני 

דירקטורים על ידי לאומי בפז המהווים 20% מהדירקטורים. החל מיום 1 בינואר 2007 הוצגה 

ההשקעה על בסיס שווי מאזני (עד לתאריך זה הוצגה ההשקעה כחלק מניירות ערך זמינים 

למכירה).

הרישום לפי שווי מאזני בוצע על בסיס העלות ששולמה. עודף העלות יוחס בחלקו לנכסי נדל"ן 

ובחלקו למוניטין אשר יופחת על פני עשר שנים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים. במכתב 

מיום 3 ביולי 2007 הודיע בנק ישראל לבנק שפז הינה קונגלומרט, כמפורט להלן.

בעקבות רכישת השליטה בבז"ן על ידי החברה לישראל, בחנה רשות החברות הממשלתיות את 

תיקון היתר השליטה בבז"א, שניתן לבעלי השליטה בפז. 

במכתב מיום 16 בספטמבר 2007 הודיעה רשות החברות הממשלתיות כי: 

"לאור הדוחות המידיים שפירסם בנק לאומי לישראל ביום 5 ביולי 2007 וביום 22 באוגוסט 2007 

בדבר כוונתו לנסות ולמכור את החזקותיו בפז חברת נפט בע"מ ("פז") בהמשך להודעת בנק 

ישראל מיום 3 ביולי 2007 ולוחות הזמנים הקבועים בה, החליטה רשות החברות הממשלתיות 

להשהות, בשלב זה, את תיקון היתר השליטה בבז"א שניתן לפז ביום 27 בספטמבר 2006".

החזקות בתאגידי החזקה ריאליים (קונגלומרט)

החזקות הבנק בתאגידים ריאליים כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות (רישוי), 

התשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות"). חוק הבנקאות קובע, בין היתר, בסעיף 24א לחוק, כי 

תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט ("תאגיד החזקה ריאלי") אחד בלבד 

(תאגיד שהונו עולה על כ-1,831 מיליון ש"ח, והפועל ביותר משלושה ענפי משק). הבנק מחזיק 

בקונגלומרט — החברה לישראל. 

על פי הדוחות הכספיים של פז לרביע הראשון של שנת 2007, בהם יושמו תקנים חשבונאיים 

חדשים, עולה סכום ההון העצמי של פז על סכום ההון המינימלי להגדרת קונגלומרט (תאגיד החזקה 

ריאלי).

עוד לפני פרסום הדוחות הכספיים הנ"ל נערכו דיונים בין הבנק לבין בנק ישראל לעניין הפרשנות 

של חוק הבנקאות לגבי הגדרת פז כקונגלומרט, ובהמשך להם הודיע בנק ישראל לבנק במכתבו 

מיום 3 ביולי 2007, כי הוא אינו מקבל את פרשנות הבנק לכך שענף האנרגיה מהווה ענף משק 

אחד. לפיכך על פי עמדת בנק ישראל פז הינה קונגלומרט על פי חוק הבנקאות.
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כתוצאה מכך ובהתאם להודעת בנק ישראל מיום 3 ביולי 2007 על הבנק למכור את החזקותיו באחד 

הקונגלומרטים, פז או החברה לישראל, עד ליום 30 ביוני 2009. לאחר דיון, בחודש אוגוסט 2007, 

בנושא החזקות הבנק בחברות החזקה ריאליות ולאור עמדתו של בנק ישראל (ובכפוף להמשך 

השיחות עם בנק ישראל שעדיין מתקיימות בנושא זה ואשר על פיהן חולק הבנק על עמדתו של בנק 

ישראל), בכוונת הבנק לנסות ולמכור את החזקותיו בפז (15.63% מההון וזכויות ההצבעה — 15.24% 

בדילול מלא) בכפוף לתנאים, לנסיבות ולבדיקות נוספות ובהתחשב בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי 

בנק ישראל (כלומר עד 30 ביוני 2009) ובכפוף לכך שעד אז לא ישתנו המועדים או עמדתו של 

בנק ישראל.

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ("מגדל אחזקות ביטוח") 

על פי הודעת מגדל שנמסרה לבנק בסוף חודש יוני 2005 ולאחר שהבנק ערך בדיקות בעקבות 

הודעה זו (בהסתמך על נתונים ומידע שהועברו על ידי קבוצת מגדל), הודיע הבנק לבנק ישראל 

במהלך חודש יולי 2005 כי על פי פרשנות בנק ישראל לסעיף 24א לחוק הבנקאות (פרשנות שהבנק 

חולק עליה), נכון לסוף מרס 2005, מגדל אחזקות ביטוח, בה מחזיק הבנק, פועלת ביותר משלושה 

ענפי משק, ועל כן גם היא מוגדרת כ"תאגיד החזקה ריאלי" ("קונגלומרט"). לפיכך, הוסיף וביקש 

הבנק כי תינתן לו תקופת מעבר סבירה לעמוד בהוראות חוק הבנקאות לעניין זה. עוד ביקש הבנק 

כי בנק ישראל יסייע בתיקון החקיקה שאושרה בעקבות ועדת בכר כך שהמלצות ועדת בכר לעניין 

החזקת בנקים בחברות ביטוח יחולו גם על החזקת הבנק במגדל אחזקות ביטוח והבנק יוכל 

להמשיך ולהחזיק בחלק מהחזקותיו בחברה זו.

בעקבות חקיקת החוקים לעניין הרפורמה בשוק ההון (ראה באור 31 לדוחות הכספיים) ובלי לגרוע 

מהאמור בסעיף זה לעיל, ובנוסף על כך, הבנק נדרש למכור חלק מהחזקותיו במגדל אחזקות ביטוח 

באופן שלא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה במגדל אחזקות וביצע את 

המכירה כמפורט להלן.

ביום 5 במרס 2006 נחתם הסכם בין הבנק ולאומי החזקות, חברה בבעלות מלאה של הבנק ("לאומי 

החזקות") לבין .Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V ("הרוכשת"), חברה 

בבעלות מלאה של Assicurazioni Generali S.p.A, למכירת מניות במגדל אחזקות ביטוח 

המהוות 10% מההון המונפק והנפרע של החברה, שבבעלות הבנק ולאומי החזקות, בתמורה לסך 

כולל של כ-142 מיליון דולר ארה"ב.

ביום 15 במרס 2006 הושלמה העיסקה וזאת לאחר קבלת אישור המפקח על הביטוח. הרווח נטו 

מהעיסקה הינו כ-237 מיליון ש"ח. 

לאחר השלמת העיסקה, נותרו בידי הבנק 9.98% מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל אחזקות 

ביטוח. החזקה זו על הבנק למכור, בהתאם לאורכה שניתנה על ידי בנק ישראל עד לא יאוחר מיום 

30 ביוני 2008, וזאת אם לא ישונה עד אז חוק הבנקאות כך שחברות ביטוח יוחרגו באופן מפורש 

מהוראות סעיף 24א' לחוק.

8. מגזר אחר — במגזר זה כלולה הפעילות שלא הוקצתה למגזרים האחרים. 

מגזר זה כולל את הפעילויות האחרות של הקבוצה, אשר כל אחת מהן איננה מגיעה עד כדי מיגזר 

בר רווח על פי הוראות בנק ישראל.

פעילות זו כוללת בעיקר חלק של פעילות חברות שוק ההון אשר אינה משויכת למגזרים אחרים.
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בשנת 2007 הסתכם הרווח הנקי במגזר האחר בסך 195 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 35 מיליון 

ש"ח בשנת 2006, גידול של 230 מיליון ש"ח. להלן פירוט השינויים העיקריים במיליוני ש"ח:

 

הפרש  2006  2007   

29  (3)  26 רווח בלתי רגיל  

10  25  35 מפעולות רגילות בבנק  

(40)  31  (9) לאומי ניירות ערך והשקעות (לשעבר פסגות אופק) 

120  -  120 לאומי ושות' (1)  

(29)  35  6 לאומי שרותי שוק ההון (לשעבר לאומי גמל)  

(33)  23  (10) לאומי פיא  

(1)  (3)  (4) חברות אחרות בארץ  

5  15  20 חברות בחו"ל  

169  (158)  11 התאמות מסים (2)  

230  (35)  195 סך הכל  

בעיקר ממכירת חלק ממניות סלקום.  (1)
הפרשי מס בין חישובי המס במגזרים למס האפקטיבי בדוח המאוחד.  (2)

רווח מפעולות בלתי רגילות — (מוקצה בין המגזרים שונים)

ב-31 בינואר 2007 הושלמה מכירת הפעילות של קופות גמל נוספות, שהגדולות שבהן הן שיאון, 

קופה מרכזית לפיצויים, צור ושגיא, לפריזמה קופות גמל בע"מ במחיר של כ-418 מיליון ש"ח, 

המבטא הפחתה במחיר עקב התאמות שהוסכמו בין הצדדים. הרווח הנקי של הבנק, לאחר 

התאמות והפרשות למס, הינו כ-257 מיליון ש"ח.

ב-15 ביולי 2007 הושלמה מכירת פעילות קה"ל קרן השתלמות לעובדים בע"מ ("קהל") וקה"ל קרן 

השתלמות מסלולים (בניהול קה"ל — ניהול קרנות השתלמות (1996) בע"מ) ("קה"ל ניהול"), בהתאם 

להסכם שנחתם ביום 26 במאי 2006 בין הבנק, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, קה"ל וקה"ל ניהול לבין 

מגדל שוקי הון (1965) בע"מ עבור חברה בשליטתה ומגדל אחזקות ביטוח עבור חברה בשליטתה 

("הרוכש"), למכירת מוניטין, זכויות ניהול, זכויות נוספות ואמצעי שליטה של הבנקים בקה"ל, 

ולמכירת מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות בקשר עם קרנות ההשתלמות שבניהול קה"ל ניהול, 

וזאת בתמורה לסך של 264 מיליון ש"ח. חלקו של הבנק בסכום התמורה הינו 150 מיליון ש"ח. 

הרווח הנקי של הבנק, לאחר התאמות והפרשות למס, הינו כ-93 מיליון ש"ח.

בשנת 2006 מכרה קבוצת לאומי את ההחזקות והפעילויות דלהלן:

10% מתוך החזקותיהם בהון המניות הנפרע של מגדל אחזקות ביטוח. א. 

את כל ההחזקות בחברת אפריקה ישראל להשקעות. ב. 

את פעילות פסגות-אופק, לאומי-פיא וחלק מפעילות קופות גמל. ג. 

הרווח נטו בגין המכירות דלעיל הסתכמו בסך 2,078 מיליון ש"ח.

הרווחים הבלתי רגילים ממכירת קרנות הנאמנות וקופות הגמל שויכו למגזרי הפעילות השונים על 

פי חלקם היחסי בהכנסות שהיו להם מפעילות זו.

לפרטים נוספים בקשר עם המכירות הנ"ל ראה בעמוד 148. 

פעילויות במוצרים

א. פעילות בשוק ההון

פעילות הקבוצה בשוק ההון כוללת את פעילות ייעוץ ההשקעות, לרבות ייעוץ בקרנות השתלמות, 

את התיווך בשוק ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים, לרבות פעילות הנעשית באמצעות חדרי 

עסקות מטבע חוץ, וניירות ערך ישראליים וזרים, שירותי ברוקרג' ומשמורת (custody) ושירותים 

בנקאיים ופיננסיים לגופים הפעילים בשוק ההון. חברה כלולה של לאומי ושות' בית השקעות בע"מ 

עוסקת בחיתום והפצת הנפקות ציבוריות ופרטיות.
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לחקיקת הרפורמה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה בשוק ההון, אשר עסקה הן בניהול 

נכסים בשוק ההון עבור הציבור, הן בייעוץ והפצה, הן בחיתום והן במתן שירותים נוספים בשוק 

ההון. בעקבות חקיקה זו מכר הבנק את החזקותיו בחברות המנהלות קופות גמל וקרנות נאמנות. 

המכירות הסתיימו ביולי 2007, עם השלמת העיסקה למכירת קרנות ההשתלמות.

לפירוט נוסף בדבר השפעת חקיקת הרפורמה בשוק ההון על פעילות הקבוצה והצעדים שבוצעו בעקבותיה ראה 
עמודים 36-33 לדוחות אלה.

הרווח הנקי בפעילות שוק ההון הסתכם בסך 563 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,625 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בסך 1,061 מיליון ש"ח. הקיטון ברווח הנקי נובע:

1.  ירידה ברווח מפעולות רגילות לאחר מס מ-262 מיליון ש"ח ב-2006 ל-217 מיליון ש"ח 

ב-2007, וזאת כתוצאה ממכירת הפעילות כפי שהוסבר לעיל.

2.  ירידה ברווח הנקי מפעולות בלתי רגילות מ-1,363 מיליון ש"ח ב-2006 ל-347 מיליון ש"ח ֿ 

כתוצאה מביצוע רוב המכירות ב-2006.

להלן נתוני הפעילות בשוק ההון כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השונים הכוללים את הפעילות של 

הלקוחות בשוק ההון וכן התוצאות של לאומי ושות, פסגות-אופק ולאומי פיא:

 

ניהול        
פעילות פיננסי  בנקאות   בנקאות  עסקים  בנקאות  משקי   

סך הכל חו"ל  ואחר  נדל"ן  עיסקית  מסחרית  קטנים  פרטית  בית   

2007  

במיליוני ש"ח  
2  -  -  -  -  -  2  -  - רווח מפעולות מימון 

הכנסות תפעוליות 
1,066  176  91  4  25  121  21  123  505 ואחרות 

1,068  176  91  4  25  121  23  123  505 סך כל ההכנסות 

הוצאות תפעוליות 
739  110  93  2  17  45  11  69  392 ואחרות 

רווח (הפסד) מפעולות
329  66  (2)  2  8  76  12  54  113 רגילות לפני מסים 

רווח (הפסד) מפעולות
215  53  (2)  1  5  47  8  33  70 רגילות לאחר מסים 

רווח מפעולות בלתי
348  -  4  1  17  16  26  6  278 רגילות לאחר מסים 

563  53  2  2  22  63  34  39  348 רווח נקי 

 



126

 

ניהול        
פיננסי בנקאות   בנקאות  עסקים  בנקאות  משקי   

סך הכל ואחר  נדל"ן  עיסקית  מסחרית  קטנים  פרטית  בית   

2006  

במיליוני ש"ח  
2  -  -  -  -  1  -  1 רווח מפעולות מימון 

הכנסות תפעוליות 
1,195  426  4  27  95  24  107  512 ואחרות 

1,197  426  4  27  95  25  107  513 סך כל ההכנסות 

הוצאות תפעוליות 
756  250  1  15  40  13  66  371 ואחרות 

רווח מפעולות 
441  176  3  12  55  12  41  142 רגילות לפני מסים 

רווח מפעולות 
262  104  2  7  33  8  24  84 רגילות לאחר מסים 

רווח מפעולות בלתי 
1,363  3  1  29  74  54  75  1,127 רגילות לאחר מסים 

1,625  107  3  36  107  62  99  1,211 רווח נקי 

לפרטים נוספים בקשר לפעילות הנ"ל ראה להלן בפרק פעילות הבנק והקבוצה בשוק ההון ובשירותים פיננסיים 
בעמוד 148.

ב. כרטיסי אשראי — לאומי קארד

פעילות זו כוללת בעיקר את פעילות הנפקת כרטיסי האשראי ללקוחות פרטיים וסליקת שוברים 

עבור בתי עסק.

הפעילות העיקרית בכרטיסי אשראי מבוצעת על ידי חברת הבת לאומי קארד העוסקת בהנפקה, 

סליקת כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלום. 

 

לאומי קארד הוקמה בתחילת שנת 2000 ולה הסכמי רשיון עם ארגון ויזה הבינלאומי ועם ארגון 

מאסטרקארד הבינלאומי, במסגרתם קיבלה לאומי קארד רשיון להנפיק ולסלוק כרטיסי "ויזה" 

וכרטיסי "מאסטרקארד".

החל מינואר 2001 פועלת לאומי קארד כחברה המנפיקה כרטיסי אשראי "לאומי ויזה" במשותף עם 

הבנק. בחודש ספטמבר 2001 החלו הבנק ולאומי קארד להנפיק ללקוחות הבנק את כרטיסי החיוב 

מסוג "מאסטרקארד".

בנוסף, מנפיקה לאומי קארד באופן עצמאי כרטיסי אשראי ללקוחות כל הבנקים, כאשר עיקר 

לקוחותיה אלה הם חברי מועדונים שונים אשר, כאמור, אינם לקוחות הבנק. החל מחודש מאי 2000 

פועלת לאומי קארד בתחום סליקת עיסקאות "ויזה" עבור בתי עסק. לאומי קארד החלה בסליקת 

עיסקאות של כרטיסי חיוב מסוג מאסטרקארד במהלך חודש אפריל 2002.

בתחום הנפקת הכרטיסים, המשיך ועלה בשנת 2007 מספר הכרטיסים התקינים בידי לקוחות 

בשיעור של 14% ביחס לשנת 2006. מחזור פעילות הכרטיסים עלה בשנת 2007 בשיעור של 16% 

ביחס לשנת 2006, לעומת גידול של 11% בכל המערכת לפי פרסומי הלמ"ס. מחזור הסליקה עלה 

בתקופה זו בשיעור של 13%. 

במהלך שנת 2007 המשיכה לאומי קארד והרחיבה את השירותים המוצעים ללקוחותיה.

לאומי קארד המשיכה להציע ללקוחות כרטיסי Private Lable מסוג כרטיסים נטענים 

(Pre Paid) — הן ככרטיסים מחליפי תו, הן ככרטיסי מתנה (Gift Card) והן ככרטיסי נאמנות 
ברשתות. במסגרת זו הנפיקה החברה למעלה ממיליון כרטיסים. 

כמו כן, המשיכה לאומי קארד בהובלת השוק בהנפקת כרטיסי אשראי מתגלגל (multi). מספר 

כרטיסי המולטי התקינים שהיו בידי לקוחות לאומי קארד בסוף שנת 2007 עמד על 282 אלף.
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 Business to Business-ללקוחות העיסקיים הציעה החברה שירותים בתחום תשלומי ה

(עסק לעסק B2B), כגון כרטיסי ספק, בו מתנהלת הפעילות הכספית בין ספק ולקוחותיו באמצעות 

מערכת של לאומי קארד וכרטיס רכש המעניק החזר כספי לבית העסק בגין רכישותיו. 

רווחיות

הכנסות לאומי קארד, לפני הוצאות תפעול, שיווק, הנהלה וכלליות, הסתכמו בשנת 2007 בכ-560 

מיליון ש"ח, לעומת כ-486 מיליון ש"ח בשנת 2006.

לאומי קארד סיימה את שנת 2007 ברווח נקי של 104 מיליון ש"ח בהשוואה ל-82 מיליון ש"ח בשנת 

2006, גידול של כ-27%.

להלן ריכוז ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי (במיליוני ש"ח):

 

לשנת    

2006  2007    

82  104 הרווח הנקי של חברת לאומי קארד (לאחר תשלום עמלת מנפיק)  

64  68 חלקו של הבנק בעמלת המנפיק, לפני מס    

51  52 דמי חבר והגבלת אחריות, לפני מס שגבה הבנק  

נוסף על כך, גבה הבנק בגין אשראים שהועמדו למימון רכישות בכרטיסי אשראי בשנת 2007 ריבית 

בסך 68 מיליון ש"ח (67 מיליון ש"ח בשנת 2006). 

להלן נתוני הפעילות בכרטיסי אשראי כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השונים:

 

בנקאות  בנקאות  עסקים  בנקאות  משקי   
סך הכל עיסקית  מסחרית  קטנים  פרטית  בית   

2007  

במיליוני ש"ח  
103  16  4  8  -  75 רווח מפעולות מימון 

672  43  15  18  2  594 הכנסות תפעוליות ואחרות 

775  59  19  26  2  669 סך כל ההכנסות 

15  2  -  -  -  13 הפרשות לחובות מסופקים 

570  68  16  20  2  464 הוצאות תפעוליות ואחרות 

רווח (הפסד) מפעולות
190  (11)  3  6  -  192 רגילות לפני מיסים 

חלק הקבוצה ברווחי חברות
5  -  5  -  -  - כלולות, נטו 

139  (8)  7  4  -  136 רווח נקי (הפסד) 

 

בנקאות  בנקאות  עסקים  בנקאות  משקי   
סך הכל עיסקית  מסחרית  קטנים  פרטית  בית   

2006  

במיליוני ש"ח  
85  14  6  5  -  60 רווח מפעולות מימון 

595  (9)  3  6  2  593 הכנסות תפעוליות ואחרות 

680  5  9  11  2  653 סך כל ההכנסות 

5  -  -  -  -  5 הפרשות לחובות מסופקים 

537  19  7  10  3  498 הוצאות תפעוליות ואחרות 

רווח (הפסד) מפעולות 
138  (14)  2  1  (1)  150 רגילות לפני מסים 

90  (11)  2  -  (1)  100 רווח נקי (הפסד) 
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מוצרים חדשים —

במהלך שנת 2007 יצאה לאומיקארד בשיווק מספר מוצרים חדשים: 

כרטיס Free — כרטיס ללא עמלות (עמלות תקופתיות ועמלות שרות), הפטור מעמלות תקופתיות 

מותנה, בין היתר בקבלת דפי פירוט חודשיים באמצעות האינטרנט.

כרטיס Cash Card — כרטיס Pre-Paid ויזה נטען רב פעמי לשימוש בבתי עסק ומשיכת מזומן 

המאפשר ביצוע עיסקות עד הסכום הטעון בו, ומהווה כרטיס מקומי ובינלאומי.

כרטיס Gift Card — כרטיס מתנה אלקטרוני הניתן לטעינה בכל סכום נדרש, הכרטיס נמכר 

בהנחות משמעותיות במיוחד לועדים, ארגונים וחברות.

עמלת המנפיק

ביום 30 באוקטובר 2006 נחתם בין לאומיקארד, חברת ישראכרט בע"מ, כרטיסי אשראי לישראל 

בע"מ והבנקים השולטים בהן הסדר להסדרת הסליקה הצולבת בכרטיסי ויזה ומאסטרקארד.

ההסדר הינו לתקופה של שש וחצי שנים והוא מאפשר לראשונה סליקה צולבת של מותגי ויזה 

ומאסטרקארד על ידי כל שלוש חברות כרטיסי האשראי הגדולות בישראל וזאת להבדיל מהסדרי 

הסליקה הצולבת שנהגו עד כה אשר הסדירו אך ורק את תחום הויזה.

ההסדר כולל, בין היתר, קביעות לגבי שיעורי עמלת המנפיק (העמלה המשולמת על ידי סולק עיסקה 

בכרטיס אשראי למנפיק כרטיס האשראי בו בוצעה העיסקה), מתווה להפחתה מדורגת של עמלת 

המנפיק לאורך תקופת ההסדר וצמצום הדרגתי של מבנה הקטגוריות הנהוג כיום ביחס לשיעורה 

של עמלת המנפיק.

כמו כן, כולל ההסדר מתווה על פיו יחויבו הצדדים לפעול בתום תקופתו של ההסדר, אם יבקשו 

להמשיך בסליקה צולבת ביניהם, וכן כללים שונים שיחולו על חברות כרטיסי האשראי, שנועדו 

להבטיח שמירה על תחרות הוגנת ומניעת סבסוד צולב בתחרות בין חברות האשראי.

חברות כרטיסי האשראי והבנקים השולטים בהן ובכלל זה הבנק הגישו לבית הדין להגבלים עיסקיים 

ביום 30 באוקטובר 2006 בקשה לאישור ההסדר (להלן: "הבקשה") וכן בקשה למתן היתר זמני 

לפעול על פי ההסדר בתקופת הביניים עד לאישורו הסופי. במקביל, הוגשה לבית הדין להגבלים 

עיסקיים בקשה דחופה, בהסכמת הממונה על ההגבלים העיסקיים, למתן היתר ארעי, לפיו ניתן 

לבצע סליקה צולבת לפי עקרונות ההסדר.

ביום 31 באוקטובר 2006 ניתן על ידי בית הדין אישור ארעי להסדר עד למתן החלטה בהיתר הזמני. 

כמו כן הודיע בית הדין כי לאור הסכמת הצדדים בכוונתו ליתן היתר זמני להסדר עד ליום 31 במאי 

2008 או עד להחלטה בתיק עצמו, לפי המוקדם. 

ביום 31 באוקטובר 2006 החליט בית הדין לתת היתר זמני להסכם. לאחרונה הוגשה בקשה על ידי 

חלק מן המתנגדות להסדר לביטול של ההחלטה למען היתר זמני מחוסר סמכות. לאחר שהוגשו 

תגובות מבקשות האישור, דחה בית הדין את הבקשה.

החל מדצמבר 2006 ועד פברואר 2007 הוגשו מספר התנגדויות לבקשה לאישור הסדר כובל מטעמן 

של חמש חברות.

כמו כן צורפה להליך מאסטרקארד הבינלאומית אשר הודיעה לבית הדין כי הינה תומכת באישור 

ההסדר, תוך התניית וכבילת דרכי פעולתה במידה ותבקש להתערב בקביעת העמלה הצולבת. בית 

הדין סירב לאשר את הצטרפותה של ויזה הבינלאומית להליך.

לפנייה של בית הדין בעניין זה, הביעו מבקשי האישור את הסכמתם להצטרפות של סולקים נוספים 

להסכם הסליקה הצולבת, בכפוף לכך שיחולו על אותם סולקים אותם תנאים ובכפוף להשתתפות 

בעלויות הקמת הממשק המשותף.
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לאחר דיון מקדמי שזומן על ידי בית הדין ואשר התקיים ביום 2 בנובמבר 2007 ולאחר שמיעת 

טיעוני הצדדים, החליט בית הדין, ביום 11 בנובמבר 2007, למנות מומחה אשר ימונה ויפוקח ישירות 

על ידי הרשות להגבלים עיסקיים. בית הדין קובע כי המומחה יידרש להציג לבית הדין ולכל הצדדים 

בתיק את דרכו המתודולוגית המפורטת ביישום החלטת המתודולוגיה שנקבעת בה"ע 4630/01. 

לאחר שייחקר המומחה על חוות דעתו, יהיה עליו להמשיך ביישום הבדיקה, עד לבדיקת שיעור 

העמלה הצולבת המתקבל מיישום המתודולוגיה. עוד נקבע כי על המומחה להשלים את בדיקתו תוך 

שמונה חודשים. בימים אלה מונה מומחה בעניין זה. על החלטת בית הדין מיום 11 בנובמבר 2007 

הוגש ערעור לבית המשפט העליון על ידי בנק הפועלים וישראכרט בע"מ, וכן הוגשה על ידם בקשה 

לעיכוב ביצוע החלטת בית הדין מיום 11 בנובמבר 2007. 

להערכת הנהלת הבנק, להסדר החדש לא תהיה השפעה מהותית על הקבוצה. 

גמא ניהול וסליקה בע"מ

ביום 28 בדצמבר 2005 רכשה לאומיקארד 20% ממניות חברת גמא ניהול וסליקה המובילה בתחום 

ניכיון עיסקאות בכרטיסי אשראי. במסגרת הסכם הרכישה ניתנה ללאומיקארד אופציה לרכוש 67% 

נוספים ממניות החברה ובהמשך את כלל מניות החברה וזאת בכפוף לקבלת אישור הממונה על 

ההגבלים העיסקיים ובתנאים שנקבעו בהסכם המכר.

ביום 10 במרס 2008 נחתם הסכם בין בעלי המניות בגמא ולאומי קארד בכלל זה לבין הפניקס 

אחזקות בע"מ, על פיו תרכוש הפניקס מאת בעלי המניות 49% מההון המונפק והנפרע של גמא 

(מתוכם 20% המהווים את מלוא החזקתה של לאומי קארד בגמא) תמורת סך כולל של כ-64 מיליון 

ש"ח. בנוסף סוכם כי הפניקס תעמיד לגמא הלוואות בעלים של עד 50 מיליון ש"ח לצורך פרעון 

הלוואות הבעלים הקיימת בגמא. השלמת העיסקה מותנית בקיומם של תנאים ובכללם אישור 

הממונה על הגבלים עיסקיים. הרווח לאחר מס הצפוי ללאומיקארד מסתכם בכ-19 מיליון ש"ח.

מרכזי הרווח בקבוצה

להלן פרטים על תרומת מרכזי הרווח העיקריים בקבוצה לרווח הנקי מפעולות רגילות: 

 

שינוי  (2) 2006  (2) 2007 שינוי   (1) 2006  (1) 2007  

% במיליוני ש"ח   % במיליוני ש"ח   

 147.6  858  2,127   154.5  760  1,934 הבנק  

95.1  364  710  95.1  364  710 חברות מאוחדות בארץ (4) 

(54.2)  59  27  40.1  157  220 חברות מאוחדות בחו"ל (5) 

(30.6)  173    120  (30.6)  173  120 חברות כלולות (4) 

(3) 105.2  1,454  2,984  105.2  1,454  2,984 הרווח הנקי מפעולות רגילות 

רווח השלוחות בחו"ל, במונחים
26.4  72  91  26.4  72  91 נומינליים (מיליון דולר) (6) 

התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו"ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק לאחר השפעת   (1)
המס.

לפי הדוחות הכספיים. (לא כולל התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק).  (2)
בניטרול השפעת הוצאות השכר המיוחדות עלה הרווח הנקי מפעולות רגילות בשיעור של 51.1%.  (3)

חברות כלולות של חברות בנות בארץ נכללו בחברות מאוחדות בארץ.  (4)
לאחר התאמות מסוימות לכללי החשבונאות בארץ.  (5)

כפי שדווח על ידי השלוחות בחו"ל כולל סניפי חו"ל וזכויות המיעוט. (תרגום נוחות).  (6)
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להלן השינויים העיקריים בתרומת מרכזי הרווח (לאחר התאמות מתרגום):

הבנק
הגידול ברווח הנקי מפעולות רגילות בבנק נובע בעיקר:  -

מגידול ברווח המימוני בסך 529 מיליון ש"ח.  -  
מקיטון בהפרשות לחובות מסופקים בסך 416 מיליון ש"ח.  -  

מגידול בהכנסות תפעוליות בסך 367 מיליון ש"ח.  -  
מקיטון בהוצאות שכר מיוחדות בסך 652 מיליון ש"ח.  -  

חברות בנות בארץ
-  הגידול ברווח הנקי מפעולות רגילות של חברות מאוחדות בארץ נובע בעיקר מגידול ברווחי 

לאומי למשכנתאות בסך 169 מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מקיטון בהפרשות לחובות מסופקים, 
כן היה שיפור ברווחי לאומי ושות' בסך 123 מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה ממכירת חלק 
מההשקעה בסלקום, בנק ערבי בסך 27 מיליון ש"ח ולאומיקארד בסך 22 מיליון ש"ח.

חברות בנות בחו"ל
-  הירידה ברווח בשקלים של חברות בנות בחו"ל נובעת מהפרשי שער שליליים בגין ההשקעה 

בשנת 2007 שהיו גבוהים מהפרשי שער שליליים בתקופה המקבילה אשתקד, במיוחד בגין 
השלוחה בארה"ב. עלייה זו בהפרשי שער שליליים קוזזה חלקית משיפור ברווחיות של 

השלוחות בארה"ב, בשוויץ ובאנגליה וסך כל התרומה לרווח של השלוחות בחו"ל בתרגום 
נוחות לדולרים של ארה"ב הסתכם בכ-79 מיליון דולר לעומת כ-64 מיליון דולר בתקופה 

המקבילה אשתקד. תרומת השלוחות בחו"ל בשקלים ובהתאמות מסויימות לכללי חשבונאות 
בארץ, וכן לאחר קיזוז הפרשי השער בגין מקורות המימון לאחר השפעת המס, הסתכמה 

בסך 220 מיליון ש"ח לעומת סך 157 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ללא השפעת 
הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון, נטו, הסתכם הרווח בשלוחות בחו"ל ב-27 מיליון ש"ח 

לעומת 59 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 32 מיליון ש"ח שנובע בעיקר 
מהפרשי שער בגין ההשקעות בחו"ל.

להלן ריכוז של הנתונים הנ"ל:

 

לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר   

2006  2007   

במיליוני ש"ח    

237  335 רווח השלוחות בשקלים (חלק הקבוצה)  

(178)  (308) הפרשי שער בגין ההשקעה  

98  193 הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון נטו  

סה"כ תרומת השלוחות (לאחר קיזוז 
157  220 מקורות המימון נטו)  

פרטים נוספים על השלוחות ראה בעמודים 147-138.

להלן תוצאות השלוחות בחו"ל כפי שדווחו על ידן:

 

השינוי  2006  2007   

% במיליוני ש"ח     

53.9  22.8  35.1 בנק לאומי ארה"ב — דולר  
0.8  12.0  12.1 בנק לאומי בריטניה — ליש"ט  

(18.9)  13.2  10.7 בנק לאומי שוויץ — פר"ש  

52.6  1.9  2.9 בנק לאומי לוקסמבורג — ארו  

(74.0)  7.7  2.0 לוקסינווסט — דולר  

-  (10.5)  1.4 לאומי רומניה — רון *  

83.0  5.3  9.7 לאומי רי — דולר  

(50.0)  0.8  0.4 אחרים — דולר  

1 רון = 0.407 דולר.  *
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פעילות לפי מבנה הקבוצה

היקף הפעילות בישראל עלה בשנת 2007 ב-5.0% ובחו"ל עלה ב-1.0%.

האשראי לציבור בפעילות בישראל הסתכם בסוף שנת 2007 בכ-173.6 מיליארד ש"ח לעומת 161.6 

מיליארד ש"ח בסוף שנת 2006, עלייה של 7.4%. האשראי לציבור בפעילות בחו"ל הסתכם בסוף 

שנת 2007 בכ-24.9 מיליארד ש"ח לעומת 22.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2006, גידול של 12.2%. 

פיקדונות הציבור בפעילות בישראל הסתכמו בסוף שנת 2007 בכ-203.2 מיליארד ש"ח לעומת 

195.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2006 גידול בשיעור של 3.8%. סך הפיקדונות בפעילות בחו"ל 

הסתכם בסוף שנת 2007 בכ-34.8 מיליארד ש"ח, ירידה של 3.3%.

להלן התפלגות הרווח מפעולות רגילות לאחר מסים (ללא חברות כלולות):

 

הפרש  2006  2007   

במיליוני ש"ח     

(3) 1,174  760  1,934 הבנק (1)  

277  363  640 חברות מאוחדות בארץ (2)  

66  160  226 חברות מאוחדות בחו"ל (1)(2)  

1,517  1,283  2,800  סך הכל  

בניטרול השפעת הפרשי שער נטו בגין מימון השקעות בחו"ל.  (1)
לא כולל נתוני חברות כלולות שבשליטתן.  (2)

בניטרול השפעת הוצאות שכר מיוחדות גידול של 719 מיליון ש"ח.  (3)

בנוסף נרשמו הכנסות מרווחי חברות כלולות בסך 184 מיליון ש"ח לעומת 171 מיליון ש"ח ב-2006. 

סך כל הרווח הנקי מפעולות רגילות בארץ הסתכם ב-2007 בסך 2,764 מיליון ש"ח, גידול של 1,467 

מיליון ש"ח בשיעור של 113% לעומת שנת 2006 ובניטרול הוצאות שכר מיוחדות גידול של 998 

מיליון ש"ח.

מידע לפי אזורים גיאוגרפיים*:

להלן נתונים עיקריים לפי אזורים גיאוגרפיים (במיליוני ש"ח):

 

פיקדונות הציבור אשראי לציבור   סך הכל מאזן    

31 בדצמבר  

השינוי  2006  2007 השינוי   2006  2007 השינוי   2006  2007 אזורים 

%    %    %    

3.8  195,787  203,243  7.4  161,577  173,598  5.0  244,956  257,326 ישראל 

(10.6)  19,886  17,774  4.7  12,776  13,371  (8.3)  24,461  22,427 ארה"ב 

6.3  8,501  9,033  19.4  6,584  7,860  4.0  10,600  11,027 בריטניה 

(2.2)  555  543  17.9  1,859  2,192  5.1  2,960  3,110 שוויץ 

(0.3)  5,877  5,861  (8.2)  147  135  24.1  4,748  5,893 לוקסמבורג 

56.2  735  1,148  112.6  443  942  71.5  1,044  1,790 רומניה 

(8.1)  482  443  10.9  414  459  1.0  572  578 אחרות בחו"ל 

מסווג לפי מקום המשרד.  *
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להלן פירוט התפלגות הרווח הנקי לפי אזורים גאוגרפיים: 

 

במיליוני ש"ח    

% השינוי  2006  2007 אזורים  
(4.5)  3,465  3,308 ישראל (1)  

(56.5)  (85)  (37) ארה"ב (2)  

(67.4)  138  45 בריטניה (3)  

+  (1)  9 שוויץ (4)  

85.7  14  26 לוקסמבורג (5)  

 -  (20)  (29) רומניה (6)  

52.5  23  35 אחרות בחו"ל (7)  

(5.0)  3,534  3,357 סך הכל  

הרווח מפעילות בחו"ל כפי תרומתן במאוחד.

1.  הרווח הנקי בישראל ירד בכ-157 מיליון ש"ח. הרווח מפעולות רגילות לאחר מסים בבנק 
בארץ גדל בכ-1,521 מיליון ש"ח (ללא חברות כלולות). הגידול בבנק נובע בעיקר מהסיבות 

כדלהלן:
גידול ברווח המימוני ב-529 מיליון ש"ח.  -  

קיטון בהפרשות לחובות מסופקים בסך 416 מיליון ש"ח.  -  
גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך 367 מיליון ש"ח.   -  

-  קיטון בהוצאות התפעוליות בסך 329 מיליון ש"ח (מזה שכר 334 מיליון ש"ח), מזה קיטון   
בהוצאות שכר מיוחדות בסך 667 מיליון ש"ח.

מאידך הירידה ברווח הנקי מפעולות בלתי רגילות קיזז חלקית את השינויים דלעיל.  

  כמו כן גדל הרווח הנקי במספר חברות בנות בארץ בעיקר: בנק לאומי למשכנתאות, בנק 

ערבי, לאומיקארד ולאומי ושות'. 

2.  הקיטון בהפסדי השלוחה בארה"ב נובע מהגידול ברווחי השלוחה שקוזז חלקית מהייסוף 

שהיה בשקל ביחס לדולר לעומת ייסוף נמוך יותר בשנת 2006. 

3.  הקיטון ברווח השלוחה בבריטניה נובע מהפרשי השער השליליים עקב הייסוף בשקל ביחס 

לליש"ט שקוזז חלקית מגידול ברווח השלוחה.

4.  השיפור ברווח השלוחה בשוויץ נובע מהפרשות בגין ארוע מיוחד שנרשמו ב-2006.

הגידול ברווח נובע משיפור ברווחיות השלוחה.  .5

6.  השינוי בהפסד ברומניה נובע מייסוף השקל ביחס לרון שקוזז חלקית משיפור הרווחיות 

(מעבר לרווח).

הרווח מתיחס בעיקר ללאומי רי ונובע משיחרור עתודות ביטוח בגין תביעות תלויות.  .7

פירוט נוסף ראה בביאור 28(ב) לדוחות הכספיים. 
פירוט רווחי השלוחות בחו"ל כפי שדווחו על ידן ראה להלן בעמוד 140.
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פעילות חברות מוחזקות(*) עיקריות 

קבוצת בנק לאומי פועלת בארץ ובחו"ל באמצעות חברות בנות שהינן: בנקים, בנק למשכנתאות, 

חברות למימון וחברות לשירותים פיננסיים. כמו כן משקיעה הקבוצה בתאגידים ריאליים הפועלים 

בפעילות לא בנקאית בתחומי הביטוח, התשתית והנדל"ן. 

(בקשר עם השקעות בתאגידים ריאליים ראה בעמוד 150).

סך כל השקעות הבנק בחברות מוחזקות הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 ב-12,258 מיליון ש"ח לעומת 

12,778 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2006 והתרומה לרווח הנקי של הקבוצה הסתכמה בסך 859 

מיליון ש"ח לעומת 600 מיליון ש"ח בשנת 2006. בקיזוז התאמות מתרגום בגין השקעות בחו"ל 

התרומה לרווח הנקי הסתכמה בסך 1,052 מיליון ש"ח לעומת 696 מיליון ש"ח ב-2006.

להלן התפלגות תרומת הבנק וחברות מוחזקות שלו לרווח הנקי של הקבוצה (1):

 

תרומה (1) תשואה על     
לרווח הנקי של הקבוצה השקעת הקבוצה   

שיעור השינוי  2006  2007  2006  2007  

% במיליוני ש"ח    %  

(18.7)  2,836  2,305  -  - הבנק (2) 

93.7  366  709  8.0  10.9 סך כל החברות המאוחדות בארץ 

338.0  50  219  2.8  11.7 מזה: לאומי למשכנתאות 

44.3  61  88  17.9  24.6 בנק ערבי ישראלי   

26.8  82  104  -  86.6 לאומי קארד    

-  5  128  2.4  39.9 לאומי ושות' בית השקעות (3)   

לאומי ניירות ערך והשקעות       
(70.7)  41  12  14.2  1.5 (לשעבר פסגות אופק)    

לאומי שרותי שוק ההון בע"מ  
(47.4)  38  20  -  3.6 (לשעבר לאומי גמל)   

-  26  (1)  -  - לאומי ל.פ. בע"מ (לשעבר פיא)   

282.4  17  65  4.2  13.4 החזקות ריאליות   

100.0  2  4  1.5  3.7 לאומי לתעשיה   

(75.0)  4  1  5.9  1.8 לאומי לחקלאות   

42.9  7  10  4.2  6.5 לאומי למימון   

79.2  24  43  3.4  5.5 לאומי ליסינג והשקעות    

77.7  9  16  2.8  3.1 אחרות   

42.0  157  223  3.6  5.0 סך כל החברות המאוחדות בחו"ל (2) 

283.3  24  92  1.0  3.9  (.B.L.C) מזה: לאומי ארה"ב

(32.5)  114  77  12.0  10.1 לאומי בריטניה    

366.7  3  14  0.4  2.3 לאומי שוויץ    

54.5  11  17  9.9  14.1 לאומי לוקסמבורג   

+  (26)  (19)  -  - לאומי רומניה   

42.3  26  37  25.0  36.1 לאומי רי   

(30.6)  173  120  12.2  10.2 סך כל החברות הכלולות  

(5.0)  3,534  3,357  20.1  17.4 סך הרווח הנקי של הקבוצה 

(1)  הרווח (ההפסד) המוצג הינו לפי חלק הקבוצה בתוצאות. הרווח ממכירת החזקות בחברות יוחס לבנק.
(2)   התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו"ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק לאחר השפעת 

המס. לפרטים על הרווחיות ללא קיזוז התאמות מתרגום ראה בהמשך בעמוד 139.
כולל הרווח ו/או ההפסד של חברות כלולות של לאומי ושות'.  (3)

פירוט נוסף — ראה בבאור 28 לדוחות הכספיים.
על ההשקעה והתרומה לרווח הקבוצה של כל אחת מהחברות העיקריות — ראה באור 6 לדוחות הכספיים.

(*)  הגדרת חברות מוחזקות — ראה בבאור 1(ה)(1) לדוחות הכספיים.
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חברות מאוחדות בארץ

סך כל השקעות הבנק בחברות המאוחדות בארץ הסתכמו ב-31 בדצמבר 2007 ב-5,201 מיליון 

ש"ח, לעומת 6,130 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2006. התרומה שלהן לרווח הנקי של הקבוצה 

הסתכמה בשנת 2007 בכ-709 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-366 מיליון ש"ח בשנת 2006, גידול של 343 

מיליון ש"ח, 93.7%. הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול ברווח של לאומי למשכנתאות, לאומי ושות', 

בנק ערבי ישראלי ולאומי קארד. תשואת הקבוצה על ההשקעה בחברות הנ"ל היתה בשנת 2007 

10.9% לעומת 8.0% בשנת 2006.

להלן מובאים נתונים כספיים ואחרים של החברות המאוחדות העיקריות על בסיס הדוחות הכספיים 

שלהן:

בנק ערבי ישראלי בע"מ
בנק ערבי ישראלי נוסד בשנת 1960 במטרה לספק שירותים פיננסיים ולתת מענה לצרכים 

הייחודיים של האוכלוסיה הערבית.

בנק ערבי ישראלי פועל באמצעות 26 סניפים הפזורים בעיקר בצפון הארץ ובמשולש הצפוני, 

והמשרתים את המגזר הערבי. בנק ערבי עוסק בכל מיגוון הפעילויות הבנקאיות. מאזן בנק ערבי 

ישראלי הסתכם בסוף 2007 ב-4,216 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-3,927 מיליון ש"ח בסוף 2006. הרווח 

הנקי של בנק ערבי ישראלי, הסתכם בשנת 2007 בסך 88.5 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-61.6 מיליון 

ש"ח בשנת 2006, עלייה בשיעור של 43.7%. תשואת הרווח הנקי להון העצמי הגיעה בשנת 2007 

ל-23.4% בהשוואה ל-17.3% בשנת 2006.

ההון העצמי של בנק ערבי ישראלי הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 בסך 334 מיליון ש"ח, בהשוואה 

ל-335 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2006. בנק ערבי ישראלי חילק דיבידנד בסך 90 מיליון ש"ח בגין 

שנת 2007.

יחס ההון לרכיבי הסיכון הגיע ביום 31 בדצמבר 2007 ל-16.38% בהשוואה ל-19.49% ב-31 בדצמבר 

.2006

חברות מימון לטווח בינוני וארוך (1)
נכסי חברות אלו הסתכמו בסוף 2007 ב-11.0 מיליארד ש"ח, לעומת 7.5 מילארד ש"ח בסוף 2006. 

הפעילות העיסקית של החברות הנ"ל הינה משלימה לפעילות הבנק. הרווח הנקי של חברות אלו 

הסתכם בשנת 2007 בכ-61.1 מיליון ש"ח, לעומת 35.8 מיליון ש"ח בשנת 2006. 

להלן פירוט של החברות העיקריות:

לאומי ליסינג והשקעות בע"מ 

החברה מממנת רכישת ציוד בתנאי שכירות לתקופות בינוניות וארוכות וכן פועלת כיחידה משלימה 

של מערך הבנייה והנדל"ן של הקבוצה.

יתרת האשראי לציבור ליום 31 בדצמבר 2007 הסתכמה בסך 976 מיליון ש"ח, לעומת 671 מיליון 

ש"ח בסוף 2006.

מאזן החברה ליום 31 בדצמבר 2007 הסתכם בסך 1,071 מיליון ש"ח בהשוואה ל-938 מיליון ש"ח 

בסוף 2006.

הרווח הנקי בשנת 2007 הסתכם בסך 43.4 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך 23.8 מיליון ש"ח בשנת 

 .2006

לאומי חברה למימון בע"מ

החברה משמשת כזרוע של קבוצת לאומי להנפקת אגרות חוב לציבור בארץ. תמורת ההנפקות 

מיועדת להפקדה בבנק, לשימושו, על פי שיקולו ועל אחריותו.

כולל: לאומי לפיתוח התעשיה, לאומי לפיתוח החקלאות, לאומי חברה למימון, ולאומי ליסינג והשקעות בע"מ.  (1)
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מאזן החברה הסתכם בסוף 2007 ב-9,689 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-6,343 מיליון ש"ח בסוף 2006. 

ההון העצמי הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 בסך 157 מיליון ש"ח. הרווח הנקי של החברה בשנת 

2007 הסתכם ב-10.3 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 6.8 מיליון ש"ח בשנת 2006. 

הבנק התחייב לשפות את לאומי למימון בגין סכומים שהיא אינה יכולה לשאת בהם, בגין השיפוי 

שהיא נתנה לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים שלה וכן לעורכי דין להנפקות הנ"ל, בקשר 

להנפקות אלה. 

בקשר עם הנפקות של כתבי התחייבות על ידי החברה ראה לעיל בעמוד 22.

לאומי לפיתוח התעשיה בע"מ

מאזן לאומי לתעשיה בסוף 2007 הסתכם ב-104 מיליון ש"ח, בדומה לסוף 2006. ההון העצמי 

הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 בסך 104 מיליון ש"ח. הרווח הנקי של לאומי לתעשיה הסתכם בשנת 

2007 בסך 3.9 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 1.6 מיליון ש"ח בשנת 2006. 

לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ

מאזן לאומי לחקלאות הסתכם בסוף 2007 ב-100 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-102 מיליון ש"ח בסוף 

2006. ההון העצמי הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 בסך 100 מיליון ש"ח. הרווח הנקי של לאומי 

לחקלאות הסתכם בשנת 2007 ב-3.6 מיליון ש"ח, בדומה לשנת 2006.

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (בלמ"ש)

בלמ"ש נוסד בשנת 1921, והוא ותיק הבנקים למשכנתאות בארץ. 

פעילות בלמ"ש מתרכזת בעיקר במתן הלוואות לרוכשי דירות, לבניה ושיפוצים של נדל"ן או למימון 

לכל מטרה במשכון נכס קיים המשמש למגורים.

סך כל האשראי לציבור בבלמ"ש בסוף 2007 הסתכם בסך 35.8 מיליארד ש"ח בהשוואה לסך 33.0 

מיליארד ש"ח בסוף 2006, גידול של 8.3%, סכום זה אינו כולל אשראי מפיקדונות לפי מידת הגבייה 

בסך 8.0 מיליארד ש"ח לעומת 8.2 מיליארד ש"ח בסוף 2006, אשר בהתאם להוראות המפקח על 

הבנקים אין לכלול אותן במאזן כיתרות האשראי לציבור. 

חלקו של בלמ"ש בתיק האשראי במערכת ל-31 בדצמבר 2007, על פי דוח פעילות בנק ישראל, היה 

25.9% כולל אשראי לקבלנים. 

מאזן בלמ"ש ביום 31 בדצמבר 2007 הסתכם בסך 36.0 מיליארד ש"ח, בהשוואה לסך 33.3 

מיליארד ש"ח בסוף 2006, גידול בשיעור של 8.2%.

הרווח הנקי של בלמ"ש בשנת 2007 הסתכם בסך 219 מיליון ש"ח, לעומת סך 50 מיליון ש"ח 

בשנת 2006, גידול בשיעור 342.3% תשואת הרווח הנקי להון העצמי בשנת 2007 הגיעה ל-11.6% 

בהשוואה ל-2.9% בשנת 2006. 

ההון העצמי של בלמ"ש בסוף 2007 הסתכם בסך 2,024 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך 1,800 מיליון 

ש"ח בסוף 2006, גידול של 12.4% אשר נובע בעיקר מצבירת הרווח הנקי.

יחס הלימות ההון (יחס ההון לנכסי סיכון) הגיע בסוף 2007 ל-9.96% לעומת 9.69% בסוף 2006. 

השיעור המזערי שנדרש על ידי המפקח על הבנקים הוא 9.0%. 

בלמ"ש קיבל מהבנק ערבות בסך 3 מיליון ש"ח (4 מיליון ש"ח בשנת 2006) להבטחת קבוצת 

הלוואות.

בלמ"ש פועל באמצעות נציגויות הפרושות ברחבי הארץ והפועלות בסניפי לאומי (80 דלפקים) 

ובאמצעות 9 משרדים נפרדים. 
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תמורת השימוש בסניפי הבנק, קבלת שירותי תקשורת ושירותים אחרים, שילם בלמ"ש לבנק סך 

34 מיליון ש"ח בשנת 2007, לעומת 31 מיליון ש"ח בשנת 2006. 

ביום 1 בינואר 2006 פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל חוזר העוסק בכל הקשור לאופן חישוב 

ההפרשה לחובות מסופקים לגבי אשראי לדיור. תחולת החוזר החדש הינה החל מהדוחות הכספיים 

ליום 31 במרס 2006.

השפעת החוזר אשר חל ברביע הראשון לשנת 2006 על ההפרשה לחובות מסופקים על פי נתוני 

31 בדצמבר 2005, היתה תוספת בסך של כ-64 מיליון ש"ח. הפער האמור נבע בעיקר מהקטנת 

הפרשות בתאריך המאזן בגין נכסים שמומשו ותמורתם התקבלה לאחר תאריך המאזן, סילוקי 

הלוואות בפיגור לאחר תאריך המאזן, נכסים שמימושם צפוי בטווח הקרוב וכן תקבולים צפויים 

בגין שיפוי ביטוחי. על פי הנחיית הפיקוח על הבנקים, הקטנת הפרשות במקרים שצוינו, תעשה רק 

במקרה בו המזומן התקבל בבנק עד לתאריך הדוח הכספי. 

בקשר עם התביעות המשפטיות נגד בלמ"ש ראה באור 18(ט)(3) עד (ט)(4) בדוחות הכספיים.

לאומי ושות' בית השקעות בע"מ (לאומי ושות')
לאומי ושות' מהווה את זרוע ההשקעות הריאליות של קבוצת לאומי ומתמחה במתן מכלול שירותי 

בנקאות להשקעה, שירותים עיסקיים ופיננסיים, גיוסי הון והשקעות, שירותי מיזוגים ורכישות, ארגון 

הנפקות ציבוריות ופרטיות, ייעוץ כלכלי והערכות שווי. בקשר לשירותי חיתום ראה להלן בסעיף ד'.

לאומי ושות' מעסיק 134 עובדים רובם כלכלנים, רואי חשבון ואקדמאים אחרים. 

את שנת 2007 סיים לאומי ושות' ברווח של 134 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך 13 מיליון ש"ח 

בשנת 2006.

ההון העצמי הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 ב-492 מיליון ש"ח, לעומת 264 מיליון ש"ח בסוף 2006.

להלן פרטים על התפתחות ותחומי הפעילות העיקריים:

השקעות ריאליות א. 

לאומי ושות' אחראי לניהול תיק ההשקעות הריאליות של קבוצת לאומי.  

  לאומי ושות' עוסק בייזום איתור וביצוע של השקעות ישירות בעסקים ובחברות. לאומי ושות' 

מושקע ב-53 חברות, קרנות הון סיכון וקרנות private equity הפועלות בתחומי ההיי-טק, 

התקשורת, המסחר והנדל"ן. יתרת ההשקעות וההתחיבויות להשקעה בחברות ובעסקים 

אלה ב-31 בדצמבר 2007 הסתכמה בכ-1,261 מיליון ש"ח.

  מדיניות ההשקעות הריאליות של קבוצת לאומי מותאמת למגבלות חוק הבנקאות (רישוי, 

החזקות מיעוט עד 20% מכל אחד מאמצעי השליטה, וללא שליטה). הקבוצה מתמקדת 

בהשקעות בעלות פוטנציאל תשואה לטווח ארוך.

בבחינת ההשקעה בחברות, נבחנים בין היתר השיקולים הבאים:  
איכות השותפים, יכולת ניהולית ומערכות בקרה.  -  

בחינת הסיכונים, חשיפות ואפשרויות מימוש.  -  
-  הערכת תשואה כלכלית ותשואה חשבונאית לאורך זמן, במטרה להשיג תרומה חיובית   

 .Up-Side-לרווחיות בהשוואה לתשואה השולית על ההון ותוך בחינת האפשרויות ל
סינרגיה עם עסקי הקבוצה וגיוון מקורות ההכנסה.  -  

התאמה בין היקף ההשקעה והמשאבים הניהוליים שהיא דורשת.  -  

  תיק ההשקעות הריאליות משלב השקעה בחברות והשקעה בקרנות, כאשר בבחירת קרנות 

מושם דגש על איכות הצוות הניהולי והתשתית הארגונית, הביצועים ההיסטוריים, אסטרטגיית 

ההשקעה, תרומת ההשקעה לפיזור הסיכון ביחס לתיק הקיים, תנאי ההשתתפות (מבנה 

משפטי של הקרן, הסכמי ניהול והסכמי שותפות ועלויות ניהול הקרן) וזהות שותפים נוספים.
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לאומי ושות' משקיע בתאגידים ריאליים כתאגיד עזר במסגרת חוק הבנקאות רישוי.   

  מאחר ואין באפשרותו לשלוט בחברות בהן השקיע לנוכח מגבלות החוק, בוחן לאומי ושות' 

בקפדנות את איכות הניהול, איתנות השותפים ואופי ההשקעה. 

תיק ההשקעות של לאומי ושות' כולל, בין היתר החזקות ב:  
סופר פארם ישראל בע"מ, רשת הפארם המובילה בישראל.  -  

סלקום ישראל בע"מ המפעילה רשת תקשורת סלולרית.  -  
-  אפריקה ישראל נכסים בע"מ המרכזת את פעילות קבוצת אפריקה ישראל ביזום, הקמה   

ותפעול של מבנים לתעשיה משרדים ולמסחר בארץ ובחו"ל.
-  נטפים בע"מ העוסקת בייצור ושיווק מערכות השקיה. (באמצעות טנא קרן להשקעה   

בהשקייה שותפות מוגבלת).
ישיר איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ.  -  

פוקס ויזל בע"מ העוסקת בעיצוב, ייצור ושיווק בגדים ואביזרי אופנה.  -  
שידורי קשת בע"מ שהיא אחת משני זכייני הערוץ השני של הטלוויזיה.  -  

טכנורוב אחזקות (1993) בע"מ העוסקת בהשקעות בחברות היי-טק.  -  
-  טנא קרן להשקעות בתעשיה הקיבוצית וטנא הון צמיחה (קרן להשקעות) המתמחות   

בהשקעות בחברות בוגרות בתעשיה הקיבוצית.
-  קוטלב חניתה ציפויים אגודה שיתופית חקלאית עוסקת בפיתוח, מיתוך, ציפוי וריבוד סרטים   

ויריעות פולימרים.
-  אבן קיסר בע"מ העוסקת בייצור ושיווק של משטחי קוורץ, (באמצעות טנא קרן להשקעה   

במשטחי קוורץ שותפות מוגבלת).
-  לומיניס בע"מ העוסקת בייצור ציוד ליזר לטיפולים אסטטיים ורפואיים, (באמצעות   

.(L.M. Partners L.P
-  אמן אחזקות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, העוסקת ביציקות בלחץ גבוה ובייצור מוצרים   

בסגסוגת אלומיניום ופליז. (באמצעות טנא קרן להשקעה ביציקות לחץ שותפות מוגבלת).
-  כמו כן לאומי ושות' השקיע בקרנות הון סיכון, קרנות נדלן וקרנות private equity סכום   

של 324 מיליון ש"ח מתוך התחייבות להשקעה של 667 מיליון ש"ח. יתרת הסכום מועברת 
לקרנות לפי דרישה.

שיתוף פעולה אסטרטגי עם בנק השקעות זר  ב. 

  לאומי ושות' קשור בהסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם בנק השקעות 

Jefferies Broadview למתן שירותי בנקאות להשקעות בתחומי המיזוגים, הרכישות, 
ההנפקות וגיוסי ההון בחו"ל, תוך התמקדות בחברות העוסקות בתחומי הטכנולוגיה ומדעי 

החיים.

  Jefferies Broadview הוא בנק השקעות מוביל בארצות הברית ומעושי השוק הגדולים 

בנאסד"ק ובבורסת ניו יורק.

  קבוצת ברודויו המהווה חלק מג'פריס, הינה אחת מבנקי ההשקעות הדומיננטיים בשוק 

עיסקאות ה-M&A של חברות טכנולוגיות ישראליות בעשור האחרון.

שירותי בנקאות להשקעות ג. 

  לאומי ושות' מסייע ללקוחותיו בביצוע עיסקות של מיזוגים ורכישות (M&A). השירותים 

ניתנים לחברות ישראליות וזרות המבקשות לבצע התרחבות אסטרטגית באמצעות רכישות, 

או למשקיעים או בעלי שליטה המעונינים למכור או להקטין השקעותיהם. 

  סל השירותים במסגרת זו כולל: סיוע באפיון הצרכים והמטרות האסטרטגיים של החברה, 

אפיון ההשקעה/משקיע האופטימלי להגשמת מטרות אלה, איתור על בסיס גלובלי של מטרות 

ההשקעה/משקיעים, סיוע ביצירת מגעים עם חברת המטרה, ליווי המו"מ עד למיצויו, בנית 

עיסקה (deal structuring) באופן שישרת את מטרות הלקוח, וסיוע בגישה למקורות מימון 

לעיסקה. 

בפעילותו משתף לאומי ושות' פעולה עם בתי השקעות וגורמים אחרים בארץ ובחו"ל.   
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חיתום וניהול הנפקות ד. 

  עד 1 ביולי 2007 עסק לאומי ושות', באמצעות החברה הבת לאומי ושות' חתמים בע"מ 

בניהול הנפקות ציבוריות ופרטיות. לאומי ושות' חתמים העניקה לחברות המנפיקות את 

מכלול השירותים הנדרשים בהנפקה: בניית מבנה ההנפקה, הקמת קונסורציום החתמים 

ושיווק ההנפקה.

  את שנת 2007 סיימה החברה ברווח נקי של 4.1 מיליון ש"ח לעומת 9.5 מיליון ש"ח בשנת 

.2006

  החל מ-1 ביולי 2007, עקב כניסתן לתוקף של תקנות ניירות ערך (חיתום) (תיקון) 

התשס"ז-2007, המטילות הגבלות מהותיות על ניהול הנפקות בידי חברות חיתום בהן מחזיק 

תאגיד בנקאי 20% או יותר, עברה לאומי ושות' חתמים למעמד של חתם לא פעיל והפסיקה 

את פעילות החיתום שלה. ממועד זה ואילך מעורב לאומי ושות' בתחום החיתום באמצעות 

פסגות-לאומי ושות' חיתום בע"מ, חברה בה מחזיק לאומי ושות' 19.99% מההון וזכויות 

ההצבעה. יתרת הזכויות בחברה מוחזקת בידי פסגות בית השקעות בע"מ.

ניתוחים כלכליים והערכות שווי ה.  

  החברה הבת נשיונל קונסלטנטס (נטקונסלט) עוסקת בנתוחים כלכליים, הערכות שווי ויעוץ 

פיננסי לגופים במשק הישראלי.

  החברה עורכת עבודות כלכליות והערכות שווי למטרות גיוסי הון, בחינת השקעות והעמדת 

אשראי.

  בנוסף סוקרת החברה באופן שוטף את החברות הגדולות הנסחרות בשוק ההון הישראלי וכן 

מספר עשרות חברות ישראליות הנסחרות בנאסד"ק, עבור בנק לאומי, ועבור גופים מוסדיים.

קרן הון סיכון לאומי סטארט ו. 

  לאומי ושות' מנהל את קרן הון הסיכון לאומי סטארט בע"מ באמצעות חברת הניהול לאומי 

סטארט ניהול (2000) בע"מ (חברה בבעלות מלאה). שתי החברות הוקמו בשנת 2000. לאומי 

סטארט בע"מ הינה קרן הון המשקיעה בקרנות סיכון במתכונת של Fund of Funds אשר 

גייסה כ-72 מיליון ש"ח מלקוחות פרטיים ומהבנק והשקיעה ב-5 קרנות הון סיכון. מצב הקרן 

מושפע ממצב החברות והמיזמים הטכנולוגיים בהן מושקעות קרנות הון הסיכון, מצב הכלכלה 

העולמית ותחום הטכנולוגיה בפרט. 

חברות מאוחדות סניפים וסוכנויות בחו"ל 

הפעילות הבינלאומית של הקבוצה מתבצעת על ידי מערך של חברות מוחזקות, סניפים, סוכנויות 

ונציגויות הפרוסים על פני 21 ארצות, ב-86 משרדים וסניפים. השלוחות העיקריות של הבנק 

ממוקמות במרכזים הפיננסיים החשובים בעולם: ניו יורק, לונדון, ציריך ולוקסמבורג.

הפריסה של הקבוצה בחו"ל מופעלת למיצוי הפוטנציאל העיסקי אצל לקוחות עיסקיים ישראליים, 

לקוחות Middle Market מקומיים הפועלים בענפי משק בהם ללאומי יש מומחיות, ידע ומשאבים 

הנחוצים למתן שירותים פיננסיים, לגורמים בינלאומיים הפעילים בישראל, והקהילות היהודיות 

המקומיות שבהן ממוקמות השלוחות והנציגויות. קהל היעד העיקרי של הבנק בחו"ל הוא חברות 

עיסקיות ולקוחות פרטיים עתירי הון. לקוחות אלה מקבלים שירותים מגוונים כגון, שירותי בנקאות 

פרטית, מימון השקעות, סחר-חוץ ועיסקאות במטבע חוץ ונגזרותיהן. שיתוף הפעולה בין השלוחות 

בחו"ל לבין הבנק בישראל, ובין השלוחות בחו"ל לבין עצמן, מאפשר ניצול מרבי של היתרון היחסי 

שיש לכל שלוחה ושלוחה.

הבנק החליט על הרחבת הפעילות הבינלאומית של הקבוצה, הן על ידי הרחבת הפעילות הקיימת, 

והן על ידי רכישות ומיזוגים, ובמסגרת החלטה זו הושלמה בחודש אוגוסט 2006 רכישה של 

בנק ברומניה. הבנק מפעיל 35 סניפים וסוכנויות ועוסק בפעילות פיננסית מגוונת הכוללת קבלת 

פיקדונות, מתן אשראי, סחר בינלאומי ופעילות במט"ח.
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במקביל להשקת היעדים האסטרטגיים של הרחבת הפעילות הבינלאומית של הבנק וכחלק בלתי 

נפרד ממנה, מחזק הבנק את הבקרה והשליטה בשלוחות הבנק בחו"ל. 

למטרה זו הוקם בחטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית אגף שיעסוק באיסוף מידע הקשור לחשיפה 

לסיכונים בשלוחות, ויעסוק במעקב שוטף, בניתוח, בזיהוי, במיפוי והערכה של מוקדי הסיכון 

המהותיים בשלוחות. יחידה זו תדווח לדירקטוריון הבנק בתדירות רבעונית על התפתחויות שוטפות 

וממצאים מיוחדים. 

סך כל ההשקעות של הבנק בשלוחות בחו"ל בסוף 2007 הסתכם ב-4,409 מיליון ש"ח בהשוואה 

ל-4,382 מיליון ש"ח בסוף 2006. 

להלן תרומת החברות המאוחדות העיקריות בחו"ל לרווח הנקי של הקבוצה:

 

תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה   

לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר   

שיעור השינוי  **2006  **2007  *2006  *2007  **2006  **2007  *2006  *2007  

 % במיליוני ש"ח      %   %  

לאומי 
+  283.3  (91)  (42)  24  92  -  -  1.0  3.9  (.B.L.C) ארה"ב

(67.4)  (32.5)  138  45  114  77  14.6  5.8  12.0  10.1 לאומי בריטניה  

+  +  (1)  10  3  14  -  1.6  0.4  2.3 לאומי שוויץ  

38.5  54.5  13  18  11  17  11.1  15.3  9.9  14.1 לאומי לוקסמבורג 

47.6  42.3  21  31  26  37  19.8  30.3  25.0  36.1 לאומי רי 

(45.0)  +  (20)  (29)  (26)  (19)  -  -  -  - לאומי רומניה 

-  -  (1)  (3)  5  5  -  -  3.2  2.2 אחרות 

סך כל החברות
(49.2)  42.0  59  30  157  223  1.4  0.7  3.6  5.0 המאוחדות בחו"ל  

(*)  התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו"ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק לאחר השפעת 
המס. להלן הסכומים שקוזזו:

לאומי ארה"ב (134.5) מיליון ש"ח ב-2007 לעומת (115.5) מיליון ש"ח ב-2006.  
לאומי בריטניה (32.3) מיליון ש"ח ב-2007 לעומת 24.4 מיליון ש"ח ב-2006.  

לאומי שוויץ (4.2) מיליון ש"ח ב-2007 לעומת (3.2) מיליון ש"ח ב-2006.  
לפי הדוחות הכספיים.  (**)

התרומה של החברות המאוחדות בחו"ל, כולל הפרשי שער בגין ההשקעה, לרווח הנקי המדווח 

בשקלים של הקבוצה בתקופת בשנת 2007 הסתכמה ברווח בסך של 27 מיליון ש"ח לעומת רווח 

בסך 59 מיליון ש"ח בשנת 2006. 

השינוי בתרומה לרווח נובע בעיקר מהשפעת הייסוף בשער השקל לעומת הדולר, הפר"ש והלי"שט 

שקוזזה חלקית מפיחות השקל לעומת הארו. השפעת הפרשי השער נטו היתה בהקטנת הרווח בסך 

308 מיליון ש"ח ב-2007 לעומת הקטנת הרווח בסך 178 מיליון ש"ח ב-2006. הוצאות המימון נטו 

שנגרמו בבנק וקיזזו חלק מהפרשי שער אלה הסתכמו בכ-(193) מיליון ש"ח ב-2007 לעומת (98) 

מיליון ש"ח ב-2006.
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להלן ריכוז של הנתונים הנ"ל:

 

לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר   

2006  2007   

במיליוני ש"ח   

237  335 רווח השלוחות בשקלים (חלק הקבוצה מפעולות רגילות) 

(178)  (308) הפרשי שער בגין ההשקעה  

59  27 סך כל   

98  193 הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון נטו  

157  220 סה"כ תרומת השלוחות (לאחר קיזוז מקורות המימון נטו) 

להלן פירוט הרווח הנקי (ההפסד) של השלוחות בחו"ל כפי שדווח על ידן:

 

השינוי  2006  2007   

% במיליונים     

53.9  22.8  35.1 בנק לאומי ארה"ב — דולר  

0.8  12.0  12.1 בנק לאומי בריטניה — ליש"ט  

(18.9)  13.2  10.7 בנק לאומי שוויץ — פר"ש  

52.6  1.9  2.9 בנק לאומי לוקסמבורג — ארו  

(74.0)  7.7  2.0 לוקסאינבסט — דולר  

-  (10.5)  1.4 לאומי רומניה — רון  

83.0  5.3  9.7 לאומי רי — דולר  

(50.0)  0.8  0.4 אחרים — דולר  

להלן תמצית הנכסים וההתחייבויות של שלוחות הבנק וסניפי הבנק בחו"ל (במיליוני דולר * לפני 

קיזוז יתרות הדדיות):

 

31 בדצמבר    

2006  2007    

5,208  6,450 אשראי לציבור   

2,362  2,235 פיקדונות בבנקים   

3,661  3,590 ניירות ערך   

401  452 נכסים אחרים   

11,632  12,727 סך הכל   

 

8,669  9,366 פיקדונות הציבור   

578  944 פיקדונות מבנקים   

1,288  1,252 התחייבויות אחרות   

1,097  1,165 הון עצמי   

11,632  12,727 סך הכל   

9,373  11,274 סך הכל פיקדונות בנאמנות וניירות ערך בניהול  

נכסי החברות המאוחדות וסניפי הבנק בחו"ל בסוף 2007 הסתכמו ב-49 מיליארד ש"ח (12.7 

מיליארד דולר) בהשוואה ל-49.1 מיליארד ש"ח בסוף 2006 (11.6 מיליארד דולר). 

התרגום לדולרים של ארה"ב הינו תרגום נוחות של הנתונים לפי השער היציג ל-31 בדצמבר 2007   *
ול-31 בדצמבר 2006 בהתאמה.

הסכומים כפי שפורסמו על ידי השלוחות.  -
הנתונים במונחים שקליים מוצגים בדוח לפי מגזרים — ראה באור 28 לדוחות הכספיים.  -
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להלן נתונים עיקריים של שלוחות הבנק בחו"ל (במיליוני דולר) ב-31 בדצמבר 2007:

 

רומניה לוקסמבורג  שוויץ  בריטניה  ארה"ב   

440  807  850  2,853  5,828 סך כל המאזן 

245  35  565  2,019  3,453 אשראי לציבור 

301  742  202  2,386  4,852 פיקדונות הציבור 

89  43  149  190  600 הון עצמי 

פיקדונות בנאמנות
2  707  5,689  581  3,468 וניירות ערך בניהול 

0.5  3  10  24  35 רווח נקי  

1.5  11.8  6.8  14.3  6.8 תשואה להון % 

הרווח הנקי של כל החברות המאוחדות בחו"ל, כולל סניפי חו"ל, כפי שפורסם על ידיהן הסתכם 

בשנת 2007 בסך 91 מיליון דולר לעומת 72 מיליון דולר בשנת 2006, עלייה של 19 מיליון דולר. 

התרומה של השלוחות בחו"ל לרווח הנקי בשקלים של הקבוצה בשנת 2007 הסתכמה בסך 27 

מיליון ש"ח לעומת 59 מיליון ש"ח בשנת 2006, קיטון של 54.2%. 

הקיטון בתרומת השלוחות בשקלים נובע מהפרשי השער השליליים בגין ההשקעות בחו"ל לעומת 

הפרשי שער שליליים נמוכים יותר בשנת 2006, שקוזז חלקית מגידול ברווחיות השלוחה בארה"ב, 

לוקסמבורג ורומניה.

לפרטים נוספים על תרומת השלוחות לרווח הקבוצה — ראה באור 6 ו-28 לדוחות הכספיים.

בנק לאומי לישראל קורפוריישן 
בנק לאומי לישראל קורפוריישן ("בל"ל קורפ") התאגד בארה"ב בשנת 1984, והיא חברה-בת 

בבעלות מלאה של הבנק. בל"ל קורפ מוגדרת לפי חוקי ארה"ב כחברת החזקות בנקאיות, ועיקר 

פעילותה הוא החזקת החברה הבת בנק לאומי ארה"ב.

סך כל מאזן בל"ל קורפ ליום 31 בדצמבר 2007 הסתכם ב-5.8 מיליארד דולר, בדומה לסוף 2006, 

והרווח השנתי הסתכם ב-35.1 מיליון דולר, לעומת 30.1 מיליון דולר בשנת 2006, עלייה של 16.4%.

התשואה להון של בל"ל קורפ הגיעה לשיעור של 6.8% לעומת 6.3% ב-2006. 

ב-31 בדצמבר 2007 הסתכם ההון ב-600 מיליון דולר. יחס ההון לסך הנכסים היה 10.3% ויחס ההון 

לנכסי סיכון 12.3%.

בשנת 2004 השתתפה בל"ל קורפ, יחד עם גורם מקצועי, ומשקיעים פרטיים נוספים, בהקמת חברה 

להשקעות (SBIC), המאוגדת כשותפות מוגבלת, זאת במסגרת תכנית ממשלתית של ארה"ב, 

לעידוד חברות קטנות — Small Business Investment Program (SBA Act), המופעלת על ידי 

.(“SBA”) Small Business Administration גוף ממשלתי בשם

בל"ל קורפ התחייבה להשקיע סך 12.5 מיליון דולר, וכל יתר השותפים המוגבלים האחרים, יחד, 

התחייבו להשקיע סך של 43.4 מיליון דולר נוספים. ה-SBA נתן התחייבות למימון מקביל עד ליחס 

של 1:2.

בשנים 2007-2004 השקיעה בל"ל קורפ כ-8.7 מיליון דולר, ובניכוי הוצאות שנצברו מסתכמת יתרת 

ההשקעה ליום 31 בדצמבר 2007 בכ-5.6 מיליון דולר. 

בנק לאומי ארה"ב 
בנק לאומי ארה"ב (BLUSA) התאגד בשנת 1968 והוא בעל רישיון לבנק מסחרי ממדינת ניו-יורק 

וחבר ב-FDIC (החברה לביטוח פיקדונות). ל-BLUSA שלושה סניפים במדינת ניו-יורק, ארבעה 

סניפים בקליפורניה, שלושה סניפים בפלורידה, שני סניפים באילינוי וסניף נוסף באיי קיימן.
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BLUSA עוסק בבנקאות מסחרית, בעיקר במימון חברות מקומיות בסדר גודל בינוני ומעלה, 
בבנקאות בינלאומית, וכן בבנקאות פרטית לתושבי ארה"ב ולתושבי חוץ. BLUSA מציע 

שירותים בנקאיים מלאים לחברות ישראליות ולתושבי ישראל המעוניינים במוצרים ושירותים של 

בנק אמריקאי. 

המאזן המאוחד של BLUSA הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 ב-5.8 מיליארד דולר בדומה בסוף 

2006. סך כל ההון העצמי הסתכם ב-31 בדצמבר 2007 ב-455 מיליון דולר בהשוואה ל-416 מיליון 

דולר בסוף 2006. האשראי לציבור הסתכם בסוף 2007 ב-3,453 מיליון דולר גידול של 15.1% ואילו 

פיקדונות הציבור שהסתכמו בסך 4,888 מיליון דולר עלו בשיעור של 2.1%.

תיקי ניירות ערך של לקוחות המנוהלים ושאינם כלולים במאזן, הסתכמו בסוף שנת 2007 ב-3,468 

מיליון דולר לעומת 2,932 מיליון דולר בסוף שנת 2006.

BLUSA סיים את שנת 2007 ברווח נקי של 30.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-25.8 מיליון דולר בשנת 
 .2006

התשואה להון של הרווח הנקי בשנת 2007 הייתה 7.6% לעומת 7.1% בשנת 2006. 

יתרת ההפרשה לחובות מסופקים בסוף 2007 הסתכמה ב-63 מיליון דולר, ומהווה 1.8% מסך כל 

האשראי לציבור. ההפרשה זו הינה פי 2.8 מסך האשראים שאינם נושאים הכנסה. 

יחס הון לסך הנכסים 7.8% (7.2% — 2006) ויחס ההון לנכסי סיכון 11.03% (11.5% — 2006), יחסי הון 

אלה הם מעבר לדרישות רשויות הפיקוח בארה"ב, להלימות הון.

BLUSA הקים ומפעיל בניו-יורק החל מחודש יוני 2001 חברת ברוקרג' בבעלות מלאה בשם 
.Leumi Investment Services Inc (LISI), דרכה מבוצעות מרבית הפעילויות בניירות ערך, 

 .BLUSA עבור לקוחות

LISI הינה בעלת רשיון מה-NASD, לעסוק בפעילות ברוקרג' בניירות ערך, ומשרתת את לקוחות 
הבנקאות הפרטית תושבי ארה"ב ותושבי חוץ של LISI .BLUSA פועלת כסוכן/ברוקר/סוחר 

ועוסקת בקניית ובמכירת ניירות ערך עבור ובשם לקוחותיה, וכמבצעת של עיסקאות אופציות נלוות 

לעיסקאות בניירות ערך, עבור לקוחותיה. החברה פועלת כסוכן במכירת ביטוחים ומשווקת קרנות 

נאמנות המנוהלות על ידי בתי השקעות גדולים. 

במסגרת הפעילות העיסקית של BLUSA הורחבה פעילות הליסינג באמצעות חברה בת. כמו 

כן, הורחבה הפעילות של בנקאות פרטית ללקוחות הבינלאומיים, באמצעות הקמת מרכז לניהול 

לקוחות בנקאות פרטית בינלאומית באונטורה, פלורידה. חלק מהפעילות שהתבצעה בניו-יורק 

הועברה למרכז זה. במקביל הרחיב BLUSA את פעילות הבנקאות הפרטית ללקוחות מקומיים 

בעלי עושר פיננסי. 

BLUSA פועל להרחבת היקף פעילותו, הן באמצעות הרחבת רשת הסניפים, והן באמצעות איתור 
הזדמנויות לרכישות ומיזוגים. 

בתחילת שנת 2008 נתקבלה החלטת BLUSA להחליף את רב המערכות המיכוניות (התשתית 

והנלוות) הקיימות ב-BLUSA. מתנהל מו"מ עם ספקים הצפוי להסתיים במחצית הראשונה של 

2008. משך הפרוייקט בן 2 ל-3 שנים ועלותו מוערכת בכ-33 מיליון דולר.

כתוצאה מביקורת שנערכה על ידי רשויות הפיקוח בארה"ב, נקט BLUSA בצעדים לשיפור וחיזוק 

בקרות ונהלים בעניין מניעת הלבנת הון. 

לפרטים אודות חקירת ה-SEC, ראה סעיף "הליכים משפטיים" בעמוד 188 להלן. 
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סניפים וסוכנות של הבנק 

הבנק מפעיל סוכנות בניו-יורק, סניף בפנמה וכן סניף בג'ורג'טאון. 

סך הנכסים של הסוכנות בניו יורק והסניפים בפנמה וג'ורג'טאון הסתכמו בסוף 2007 בכ-1,196 

מיליון דולר (לפני קיזוז יתרות הדדיות), בסוף 2006 כ-934 מיליון דולר. האשראי לציבור בסוף 2007 

הסתכם ב-110 מיליון דולר לעומת 103 מיליון דולר בסוף 2006. פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף 

2007 ב-887 מיליון דולר לעומת 880 מיליון דולר בסוף 2006. הרווח בשנת 2007 הגיע ל-4.9 מיליון 

דולר לעומת 2.6 מיליון דולר בשנת 2006.

סניף פנמה מספק שירותים בנקאיים, הכוללים אשראי ופעילות סחר בינלאומי. עיקר לקוחותיו הם 

לקוחות עיסקיים מאיזור הסחר החופשי של פנמה, המייבאים סחורות מהמזרח הרחוק ומייצאים 

אותן בעיקר למדינות מרכז ודרום אמריקה. השירותים העיקריים ללקוחות אלו הם בתחום הסחר 

הבינלאומי, ומימון לטווח קצר. 

סניף ג'ורג'טאון רשום באיי קיימן, ופועל על פי החוקים וההוראות שם. הסניף משמש בעיקר לקבלת 

פיקדונות של לקוחות ישראליים, פרטיים וחברות. 

בנק לאומי בריטניה 
בנק לאומי בריטניה פי.אל.סי. (בנק לאומי בריטניה) נוסד בשנת 1959 וממשיך בפעילות הקבוצה 

באנגליה, שהחלה בשנת 1902, והינו כיום הבנק בבעלות ישראלית הגדול בבריטניה. הבנק פועל 

בלונדון, ובאמצעות סניף בעיר מנצ'סטר וחברה בת בנקאית באי ג'רסי. וכן באמצעות חברה 

לנאמנות בג'רסי Leumi Overseas Trust Corporation Limited בבעלות מלאה של החברה 

הבת הבנקאית באי ג'רסי, בנק לאומי (ג'רסי) בע"מ. 

בנק לאומי בריטניה עוסק בבנקאות מסחרית ופרטית. פעילות הבנקאות המסחרית כוללת מימון 

נדל"ן, סחר בינלאומי, עסקים הקשורים עם ישראל וחברות ישראליות הפועלות בבריטניה.

בנק לאומי בריטניה מממן מגוון פעילויות בתחום הנדל"ן בבריטניה ובמערב אירופה ובכלל זה 

השקעות ופיתוח של נדל"ן, מימון נדל"ן מסחרי ונדל"ן למגורים. המימון ניתן הן ללקוחות מקומיים 

והן לתושבי חוץ.

מאז שנת 2005 הרחיב בנק לאומי בריטניה את פעילותו באמצעות רכישה של פעילות בנקאות 

פרטית באי ג'רזי ובלונדון. כמו כן גייס בנק לאומי בריטניה צוות המתמחה במימון סחר בינלאומי של 

סחורות (Commodities), ובכך הוסיף להתמחות רבת השנים שלו בתחום מימון הסחר הבינלאומי 

והרחיב את בסיס הלקוחות שלו.

על מנת להרחיב את מגוון המוצרים שמעמיד ללקוחותיו, הקים בנק לאומי בריטניה בשנת 2006, 

חברה בת, Leumi ABL Limited, על מנת לפעול בתחום ה Asset Based Lending הכולל גם 

ניכיון חשבוניות (Invoice Discounting & Factoring). החברה החלה לפעול במשרדים בדרום 

בריטניה בחודש יוני 2006.

 

בחודש יולי 2007 פתח הבנק נציגות בישראל, על מנת להרחיב את עיסקי הבנקאות הפרטית. 

בחודש אוקטובר 2007 מונה מר מנחם פרידמן כמנהל כללי ו-CEO של בנק לאומי בריטניה. 

למר פרידמן 30 שנות ניסיון במסגרת קבוצת לאומי, בהן מילא מגוון של תפקידי ניהול בכירים. 

מר ברוך לדרמן, המנהל הכללי הקודם, חזר לבנק בישראל ומונה לראש החטיבה הבנקאית. 

המאזן המאוחד של בנק לאומי בריטניה הסתכם בסוף 2007 ב-1,423 מיליון ליש"ט לעומת 1,277 

מיליון ליש"ט בסוף 2006. 

פיקדונות הציבור עלו מ-1,044 מיליון ליש"ט בסוף 2006 ל-1,190 מיליון ליש"ט בסוף 2007. חלקו של 

בנק לאומי ג'רסי ביתרת הפיקדונות בסוף 2007, היה 239 מיליון ליש"ט. 
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האשראי לציבור גדל מכ-788 מיליון ליש"ט בסוף 2006 ל-1,007 מיליון ליש"ט בסוף 2007. חלקו של 

בנק לאומי ג'רסי ביתרת האשראי בסוף 2007, היה 130 מיליון ליש"ט. 

ההון, הקרנות והעודפים הסתכמו ב-31 בדצמבר 2007 בכ-95 לעומת כ-91 מיליון ליש"ט בסוף 

 .2006

בסוף שנת 2006 החליט דירקטוריון בנק לאומי בריטניה לשנות את תמהיל ההון העצמי שלו, והגדיל 

 ,(Subordinated Loan) את ההון המשני שלו ב-30.6 מיליון ליש"ט באמצעות הנפקת שטר הון

בסכום זה, ובמקביל צימצם את ההון הראשוני, על ידי תשלום דיבידנד של 3.10 ליש"ט למניה, ובסך 

כולל של 30.6 מיליון ליש"ט. 

בנובמבר 2007 הגדיל בנק לאומי בריטניה את ההון המשני בסכום של 7.5 מיליון ליש"ט ובפברואר 

2008 הגדיל את ההון המשני ב-5.0 מיליון ליש"ט נוספים. 

מטרת השינוי בתמהיל ההון הייתה להתאים את מבנה ההון של בנק לאומי בריטניה לזה הקיים 

בתעשיית הבנקאות בבריטניה. הרכב הון זה יישמר עם התרחבות הבנק. 

הרווח הנקי המאוחד של בנק לאומי בריטניה הסתכם בשנת 2007 ב-12.1 מיליון ליש"ט בהשוואה 

ל-12.6 מיליון ליש"ט בשנת 2006, קיטון של 4.0%.

התשואה להון של הרווח הנקי ב-2007 הסתכמה ב-14.3% לעומת 11.5% ב-2006 יחס הון לסך 

הנכסים הסתכם ב-6.7% (ב-2006 7.1%) ויחס ההון לנכסי סיכון הינו 14.13% (2006 — 15.85%).

בנק לאומי שוויץ 
בנק לאומי (שוויץ) (לעיל ולהלן: "בנק לאומי שוויץ") נוסד בשנת 1953. 

לבנק לאומי שוויץ שני סניפים, בציריך ובז'נבה. כמו כן לבנק לאומי שוויץ חברה-בת בבעלות 

מלאה, המנהלת קרנות נאמנות אשר הוחל בסגירתה בשלהי שנת 2007 וכן שתי נציגויות בישראל 

ובהונגריה. בנק לאומי שוויץ מתמקד בשירותי בנקאות פרטית ללקוחות בינלאומיים, ביניהם קבלת 

פיקדונות בנאמנות, מכירת מכשירים מובנים, ניהול חשבונות בדיסקרציה, וניהול תיקי השקעות 

בניירות ערך

סך המאזן של בנק לאומי שוויץ הסתכם בסוף שנת 2007 ב-956 מיליון פר"ש, לעומת 903 מיליון 

פר"ש בסוף שנת 2006. הרווח בשנת 2007 הסתכם ב-11 מיליון פר"ש, בהשוואה לסך של 12 מיליון 

פר"ש בשנת 2006. ירידה בשיעור של 8.3%.

סך כל ההון והקרנות, כולל קרנות פנימיות, הסתכם בסוף שנת 2007 בסכום של 167 מיליון פר"ש 

(מתוכם 2 מיליון פר"ש קרנות פנימיות), לעומת שנת 2006, בה עמד סכום זה על סך 220 מיליון 

פר"ש (מתוכם 3 מיליון פר"ש קרנות פנימיות).

דירקטוריון בנק לאומי שוויץ החליט בחודש פברואר 2007, לשנות את תמהיל ההון העצמי, על 

ידי הגדלת ההון המשני ב-50.0 מיליון פר"ש באמצעות הנפקת שטר הון (Subordinated) לבנק. 

בסכום דומה ובמקביל צומצם ההון הראשוני על ידי תשלום דיבידנד רגיל בסך 12.8 מיליון פר"ש 

ודיבידנד חד פעמי בסך 50.0 מיליון פר"ש. מטרת השינוי היתה התאמת מבנה ההון של בנק לאומי 

שוויץ לקיים בתעשיית הבנקאות בשוויץ.

בתחילת חודש ינואר 2001, אותרו בבנק לאומי שוויץ, בסניף ציריך, חשבונות של לקוחות לגביהם 

התעורר חשד כי בוצעו בהם פעולות ללא הרשאה, על ידי עובד מקומי בכיר, אשר כיהן כחבר 

הנהלה של בנק לאומי שוויץ וניהל את המחלקה לבנקאות פרטית. עבודתו של העובד הנ"ל הופסקה 

מיד והוא פוטר מהבנק. בנק לאומי שוויץ הגיש תלונה פלילית נגד העובד הבכיר הנ"ל. בדצמבר 

2006 הודיע התובע הכללי על הגשת תביעה נגד העובד והמשפט יחל במהלך 2008.
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היקף הפיקדונות בנאמנות ותיקי ניירות ערך המנוהלים ו/או המוחזקים עבור לקוחות הסתכמו בסוף 

שנת 2007 ב-6.6 מיליארד פר"ש לעומת 6.4 מיליארד פר"ש לסוף שנת 2006. 

בנק לאומי שוויץ מציע חמש אסטרטגיות השקעה במטבעות שונים, המותאמות לפרופיל הסיכון של 

הלקוח. בשנת 2007 ירדה מעט יתרת החשבונות בדיסקרציה ועמדה על 693 מיליון פר"ש.

כמו כן המשיך בנק לאומי שוויץ בהפצת מוצרים מובנים והשקעות אלטרנטיביות ללקוחותיו.

בחודש דצמבר 2007 רכש הבנק 1,460 מניות נוספות המהוות 2.2% מההון הנפרע של בנק לאומי 

שוויץ. לאחר הרכישה הנ"ל, אחזקות הבנק המקנות זכות לקבלת רווחים מסתכמות ב-84.1% 

ו-93.9% מזכויות ההצבעה. 

(L.I.I.) לאומי אינטרנשיונל אינבסטמנטס

החברה משמשת כזרוע של קבוצת בנק לאומי להנפקת אגרות חוב לציבור בחו"ל. התמורה מיועדת 

לשימושי הקבוצה. בחודש דצמבר 1997 פירסמה החברה תשקיף לתוכנית רב שנתית לפיה תוכל 

.L.I.I להנפיק אגרות חוב עד סך של 1.0 מיליארד דולר בערבות הבנק. אגרות החוב נרשמו למסחר 
בבורסה הלונדונית (ה-Official List של ה-London Stock Exchange). בשנים 2007-2006 לא 

היה גיוס במסגרת הנ"ל. 

בסך הכל גייסה LII במסגרת תכנית זו סך של 1.087 מיליארד דולר, מתוכם נפרעו כ-578 מיליארד 

דולר עד סוף 2007. 

התוכנית עדיין תקפה ומאפשרת גיוס נוסף ו/או מיחזור אגרות חוב שתפרענה בתנאים שיקבעו. 

לתאריך הדוח ניתן לגייס 491 מיליון דולר.

ב-18 בדצמבר 2006, הועבר הרישום של ניירות הערך הנ"ל אשר היו במחזור באותה עת 

 ,London Stock Exchange-של ה Professional Securities Market-אל ה Official List-מה

עקב כניסתן לתוקף של תקנות חדשות באחוד האירופי, וזאת לאחר קבלת הסכמתו של הנאמן של 

התוכנית.

בנק לאומי לוקסמבורג
בנק לאומי לוקסמבורג הוקם בשנת 1994 ונפתח לציבור במאי 1995. בנק לאומי לוקסמבורג מספק 

ללקוחותיו מבחר של שירותי בנקאות פרטית, הכולל פיקדונות, פיקדונות בנאמנות והשקעות בניירות 

ערך. 

סך המאזן הסתכם בסוף 2007 בסך כ-547 מיליון ארו לעומת כ-518 מיליון ארו בסוף 2006.

בסוף שנת 2007 הסתכמו פיקדונות הציבור בכ-505 מיליון ארו לעומת כ-473 מיליון ארו בסוף 2006. 

פיקדונות בנאמנות וניירות ערך המוחזקים על ידי לקוחות הבנק הסתכמו בסוף שנת 2007 בסך 

657 מיליון ארו לעומת 687 מיליון ארו ב-2006. בשנת 2007 פעל בנק לאומי לוקסמבורג להרחבת 

פעילותו בשווקים. בפברואר 2006 נפתחה נציגות בנק לאומי לוקסמברג בישראל.

הרווח הנקי לשנת 2007 הסתכם בסך 2,300 אלפי ארו בהשוואה לרווח של 1,842 אלפי ארו בשנת 

.2006

האמצעים ההוניים של בנק לאומי לוקסמבורג מסתכמים בכ-29 מיליון ארו (כולל 2.5 מיליון ארו הון 

רשום שטרם נפרע) בדומה לסוף 2006.
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לאומי (לטין אמריקה) 
לאומי (לטין אמריקה) ס.א. נוסד בשנת 1980, והוא פועל באמצעות משרד ראשי במונטבידאו וסניף 

בפונטה דל אסטה. לאומי לטין אמריקה מספק שירותי בנקאות פרטית לתושבי חוץ. 

מאזן לאומי לטין אמריקה הסתכם בסוף 2007 ב-39.2 מיליון דולר לעומת 36 מיליון דולר בסוף 2006.

ההון, הקרנות והעודפים הסתכמו ב-31 בדצמבר 2007 בכ-7.8 מיליון דולר לעומת כ-6.1 מיליון דולר 

בסוף 2006. 

שנת 2007 הסתיימה ברווח של כ-109.4 אלף דולר לעומת רווח בסך של כ-230 אלף דולר בשנת 

2006. יתרת הפעילות החוץ מאזנית הסתכמה ב-318.7 מיליון דולר בסוף 2007 לעומת 209 מיליון 

דולר בסוף 2006. 

נציגות בברזיל

בברזיל נפתחה בדצמבר 2005 חקירה נגד נציגויות הבנק ובנק ישראלי גדול אחר בסאו פאולו 

שנוהלה על ידי המשטרה המקומית. במסגרת החקירה נחקרו גם לקוחות שונים ונלקחו מסמכים. 

הבנק הגיש בקשה להעברת החקירה למשטרה הפדרלית והשופט קיבל את הבקשה והורה על 

העברת החקירה לרשויות הפדרליות. הבנק מבקש לסגור את החקירה וזאת לאור חוות דעת 

משפטיות של עורכי דין מקומיים המייצגים את הבנק. במחצית השנה האחרונה לא היתה כל 

התפתחות בנושא, בשלב זה לא ניתן להעריך את תוצאות החקירה ואם תימשך או תיסגר.

בנק לאומי רומניה 
באוגוסט 2006 רכש הבנק מאת .S.C. kolal B.V למעלה מ 99% מהון המניות המונפק והנפרע של 

יורום בנק (.Eurom Bank S.A), וזאת בתמורה של כ-46 מיליון דולר ארה"ב. מסכום זה קוזזה 

מקדמה וסכומים ששולמו לכיסוי הלוואות והוצאות בסך כולל של 12 מיליון דולר. 

שם החברה שונה לבנק לאומי רומניה באוגוסט 2006.

בספטמבר 2006 הגדיל הבנק את ההון העצמי של בנק לאומי רומניה בכ-19 מיליון דולר.

בשנת 2007 הגדיל הבנק את ההון העצמי של בנק לאומי רומניה בכ-50 מיליון דולר ובינואר 2008 

הוגדל בעוד כ-14 מיליון דולר. 

החל ברביע השלישי של שנת 2006 מאוחדים דוחות בנק לאומי רומניה בדוחות הכספיים של קבוצת 

לאומי. 

לאומי רומניה הינו תאגיד בנקאי ברומניה, המפעיל כ-29 סניפים ו-6 סוכנויות, ועוסק בפעילות 

פיננסית מגוונת הכוללת, קבלת פיקדונות, מתן אשראי, סחר בינלאומי ופעילות במט"ח. 

שנת 2007 הסתיימה ברווח של כ-1.4 מיליון רון (כ-0.6 מיליון דולר) לעומת הפסד של כ-18.8 מיליון 

רון (כ-6.7 מיליון דולר) בשנת 2006. 

המאזן של בנק לאומי רומניה הסתכם בסוף 2007 ב-1,081 מיליון רון (ב-440 מיליון דולר) לעומת 

572 מיליון רון (כ-223 מיליון דולר) בסוף 2006. פיקדונות הציבור הסתכמו ב-738 מיליון רון 

(כ-301 מיליון דולר) בסוף 2007 לעומת כ-451 מיליון רון (כ-176 מיליון דולר) בסוף 2006, והאשראי 

לציבור הסתכם ב-602 מיליון רון (כ-245 מיליון דולר) לעומת כ-270 מיליון רון (כ-105 מיליון דולר) 

בסוף 2006.

ההון, הקרנות והעודפים הסתכמו ב-31 בדצמבר 2007 בכ-219 מיליון רון (כ-89 מיליון דולר) לעומת 

95 מיליון רון (כ-37 מיליון דולר) בסוף 2006. 

1 רון = 0.401 דולר (בסוף 2006 — 0.390 דולר).
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(Leumi Re) — לאומי רי
 (Guernsey) באי גרנזי — Leumi Re Ltd. — ביוני 2002 הקים הבנק את חברת לאומי רי בע"מ

החברה בבעלות מלאה של הבנק ומשמשת כמבטח משנה לחברות ביטוח שיבטחו את קבוצת 

לאומי. ההון המונפק של החברה הינו 30 מיליון דולר, מתוכם נפרעו 6 מיליון דולר. כמו כן התחייב 

הבנק בכתב ערבות להעמיד ללאומי רי כספים נוספים עד לסך 9 מיליון דולר.

 New Hampshire Insurance Company בנוסף ערב הבנק ללא הגבלה בסכום לטובת המבטח

להבטחת תשלום תביעות המבטח כלפי לאומי רי בע"מ. 

החברה הוקמה באישור בנק ישראל הקובע:
הבנק יחזיק 100% מאמצעי השליטה בחברה.  -

החברה תעסוק בביטוח בנקאי, ביטוח חבויות וביטוח הרכוש.  -
החברה תעסוק בביטוח רק עבור קבוצת בנק לאומי.   -

מאזן החברה הסתכם בסוף 2007 בסך 39.4 מיליון דולר, לעומת 37.9 מילון דולר בסוף 2006, 

ועתודות הביטוח הסתכמו ב-9.2 מיליון דולר לעומת 11.8 מיליון דולר בסוף 2006. הרווח הנקי לשנת 

2007 הסתכם בסך 9.7 מיליון דולר, לעומת 5.3 מיליון דולר ב-2006.

החל משנת 2003 ערוכים הדוחות הכספיים של החברה על פי כללי החשבונאות המחודשים של 

אגוד המבטחים הבריטי (Association of British Insurers). על פי כללים אלה ערוכים הדוחות 

הכספיים של החברה על בסיס שנתי (annual basis) לפיו מחושבות עתודות הביטוח על בסיס 

הערכה של אומדן העלויות של יישוב התביעות שדווחו נכון לתאריך הדוחות.
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הפעילות בשוק ההון ובשירותים פיננסיים

קרנות נאמנות

בעקבות החקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההון, מכר הבנק בשנת 2006 את פעילותו בתחום ניהול 

קרנות הנאמנות. החל משנת 2007 נהנה הבנק מעמלת הפצה בלבד על פי החוק.

קופות גמל

בעקבות החקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההון, מכר הבנק יחד עם לאומי שירותי שוק ההון בע"מ 

(לשעבר: לאומי גמל בע"מ) ב-2006 את המוניטין, הפעילות, הנכסים וההתחייבויות בקשר עם חלק 

מקופות הגמל שנוהלו על ידי לאומי שירותי שוק ההון בע"מ.

ב-31 בינואר 2007 הושלמה מכירת הפעילות של קופות גמל נוספות, שהגדולות שבהן הן שיאון, 

קופה מרכזית לפיצויים, צור ושגיא, לפריזמה קופות גמל בע"מ במחיר של כ-418 מיליון ש"ח, 

המבטא הפחתה במחיר עקב התאמות שהוסכמו בין הצדדים. הרווח הנקי של הבנק, לאחר 

התאמות והפרשות למס, הינו כ-257 מיליון ש"ח.

בד בבד עם חתימת ההסכמים עם רוכשי קופות הגמל, נחתמו גם הסכמי הפצה והסכמים למתן 

שירותי תפעול עם שירות שוק ההון בע"מ. 

קרנות השתלמות

בעקבות הרפורמה בשוק ההון, ב-15 ביולי 2007 הושלמה מכירת פעילות קה"ל קרן השתלמות 

לעובדים בע"מ ("קהל") וקה"ל קרן השתלמות מסלולים (בניהול קה"ל — ניהול קרנות השתלמות 

(1996) בע"מ) ("קה"ל ניהול"), בהתאם להסכם שנחתם ביום 26 במאי 2006 בין הבנק, בנק דיסקונט 

לישראל בע"מ, קה"ל וקה"ל ניהול לבין מגדל שוקי הון (1965) בע"מ עבור חברה בשליטתה ומגדל 

אחזקות ביטוח עבור חברה בשליטתה ("הרוכש"), למכירת מוניטין, זכויות ניהול, זכויות נוספות 

ואמצעי שליטה של הבנקים בקה"ל, ולמכירת מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות בקשר עם קרנות 

ההשתלמות שבניהול קה"ל ניהול, וזאת בתמורה לסך של 264 מיליון ש"ח. חלקו של הבנק בסכום 

התמורה הינו 150 מיליון ש"ח. הרווח הנקי של הבנק, לאחר התאמות והפרשות למס, הינו כ-93 

מיליון ש"ח.

כמו כן, הבנק התקשר עם קה"ל ועם הרוכש בהסכם למתן שרותי תפעול על ידי הבנק לקרנות 

הנמכרות, וכן בהסכם הפצה, לפיו הבנק יפיץ את הקרנות. בכוונת הבנק לתת ללקוחותיו ייעוץ לגבי 

השקעות בקרנות השתלמות, באמצעות יועצי השקעות.

ייעוץ פנסיוני

הבנק נמצא בעיצומה של היערכות לכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני. היערכות זו כרוכה בפיתוח כלים 

מיכוניים ובהכשרה וגיוס עובדים. הבנק הגיש לממונה על שוק ההון, בטוח וחסכון בקשה לקבלת 

רשיון יועץ פנסיוני לאחר שסוכם מתווה המאפשר את כניסת הבנקים הגדולים (לאומי ופועלים) 

לעיסוק בייעוץ פנסיוני, כפי שתואר לעיל בעמוד 89.

לפרטים נוספים ראה באור 31 לדוחות הכספיים וכן בעמוד 33 לדוח. 

Leumi Global Managers קרנות

 ,(LGM :להלן) Leumi Global Managers Funds במהלך 2004, הוקמה בלוקסמבורג חברת

המנהלת קרנות בחו"ל בשיטת manager-of-managers. הקרנות משווקות על ידי קבוצת לאומי 

בחו"ל, בכפוף לחוקים החלים על פעילותן.
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 SEI Investments הינה פרי שיתוף פעולה של קבוצת לאומי עם חברת LGM הקמת קרנות

(להלן: SEI), חברה בינלאומית מובילה בתחום אשר, נכון לסוף דצמבר 2007, מנהלת נכסים בהיקף 

העולה על 200 מיליארד דולר.

SEI מתמחה בניהול קרנות בשיטת manager-of-managers. קרנות SEI מנוהלות על ידי מספר 
מנהלי השקעות המתמחים בשוק הספציפי שבו משקיעה כל קרן. פעילותה של SEI מתאפיינת 

בניהול אקטיבי של הקרנות, תוך הפעלת אמצעי בקרת סיכון ופיקוח, המאפשרים לחברה שילוב בין 

מנהלי השקעות והחלפת מנהלי השקעות באחרים כשלדעתה קיים פוטנציאל גבוה יותר להשגת 

תשואה לאורך זמן.

סדרת קרנות LGM כוללת שמונה קרנות בעלות מאפייני תשואה, סיכון, מטבע וסכומי השקעה 

שונים, המותאמים לצרכי לקוחות קבוצת לאומי.

ל-31 בדצמבר 2007, צברו קרנות LGM כ-520 מיליון דולר.

חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ

החברה נוסדה בשנת 1939, ומספקת מגוון שירותים בתחומי הנאמנות שיש בהם כדי לתת מענה 

לצרכים עסקיים ואישיים של הלקוחות. בתחום שוק ההון משמשת החברה כנאמן על הנפקות 

אגרות חוב ותעודות סל, כנאמן להקצאת אופציות ומניות לעובדים ולבעלי עניין, וכן כנאמן על 

מניות משועבדות. תחומי פעילות נוספים בהם עוסקת החברה: נאמנות על נכסים פיננסיים עבור 

תושבי הארץ ותושבי חוץ, ניהול נכסי נדל"ן (לרבות קניה ומכירה), עסקות השלשה — פיקוח על 

ביצוע הסכמים, שמירת תוכנות מקור בנאמנות, ניהול קרנות פרטיות וציבוריות, ביצוע צוואות וניהול 

עזבונות וייצוג באסיפות כלליות של חברות. 

סך כל הכנסות החברה בשנת 2007 מעסקי נאמנות הסתכמו ב-11.4 מיליון ש"ח לעומת כ-10.5 

מיליון ש"ח בשנת 2006. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-2007 ב-4.3 מיליון ש"ח בדומה 

לשנת 2006. 

תחרות 

המתחרים העיקריים של החברה הינם משרדי רו"ח/עו"ד גדולים, חלק מחברות הנאמנות הבנקאיות 

וגופים נוספים הנותנים שירותי נאמנות. 

לקוחות 

החברה נותנת שירותים למגוון לקוחות; ללקוחות פרטים, תושבי הארץ ותושבי חו"ל שרותים בתחום 

ניהול נכסים פיננסים, ניהול נדל"ן וביצוע צוואות וניהול עזבונות. ללקוחות עיסקיים, חברות וגופים 

מוסדיים, שרותים בתחום נאמנות להנפקות אג"ח, אופציות לעובדים, שעבודי מניות וייצוג באסיפות 

כלליות של חברות.

בשנתיים האחרונות גדל מאד היקף פעילות החברה בתחום הנאמנות של הנפקות אג"ח ותעודות 

סל. בשנת 2007 נוספו לנאמנות החברה הנפקות ציבוריות ופרטיות בהיקף של כ-4.5 מיליארד ש"ח 

בדומה לשנת 2006.

במהלך שנת 2005 הוציאה רשות ניירות ערך הנחיות המגבילות בעיקר חברות לנאמנות הנמנות 

עם קבוצות בנקאיות להיות נאמנים להנפקות אגרות חוב, דבר שעשוי להגביל את אפשרות 

החברה להיות נאמן בהנפקות מסוימות. הבסיס להנחיות אלו הינו חשש הרשות מניגוד עניינים 

בין הנאמן לבין חברת האם שלו (הבנק) וחברות אחרות בקבוצה. כך למשל לא יכולה החברה 

לשמש כנאמן להנפקה של חברה שיש לה אובליגו מהותי בבנק, או כאשר כספי ההנפקה מופקדים 

בפיקדונות בבנק. 
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עיסקי נאמנות 

בנוסף לחברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ, לעיל, מספר חברות נוספות בקבוצה 

עוסקות בעיסקי נאמנות, בפרט בנק לאומי שוויץ, בחברה בת של בנק לאומי בריטניה באי ג'רסי 

ובנק לאומי ארה"ב.

פעילויות הנאמנות בקבוצה הניבו הכנסות כדלקמן:

כ-13.2 מיליון ש"ח (2006 — 14.2 מיליון ש"ח). נאמנות על כספים, ניירות ערך ונדל"ן   -

כ-0.7 מיליון ש"ח (2006 — 0.9 מיליון ש"ח). ניהול עזבונות ורכוש   -

תיווך בפיקדונות ובהלוואות  -

וטיפול בהעברת מניות   

כ-18.0 מיליון ש"ח (2006 — 18.3 מיליון ש"ח). ובניהול חשבונות השקעות   

נאמן של מחזיקי אגרות חוב  -

כ-3.7 מיליון ש"ח (2006 — 2.8 מיליון ש"ח). ונאמן לקרנות נאמנות   

פעילות חוץ-בנקאית של חברות כלולות

סך כל ההשקעה של הקבוצה בחברות הכלולות מסתכם ב-31 בדצמבר 2007 ב-1,873 מיליון ש"ח 

לעומת 1,251 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2006. התרומה לרווח הנקי מפעולות רגילות של החברות 

הכלולות בשנת 2007 הסתכמה בסך 184 מיליון ש"ח בהשוואה לסך 171 מיליון ש"ח בשנת 2006. 

בקשר עם מכירת שני תאגידים ריאליים ראה בעמודים 123-122.
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החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם

כללי

פעילות הבנק במגוון גדול של פעילויות פיננסיות כרוכה בנטילת סיכונים שהעיקריים שבהם: סיכוני 

אשראי וסיכוני שוק, לרבות סיכוני נזילות. לסיכונים אלה נלווים סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים. 

השיטות ונהלי העבודה בתחום ניהול הסיכונים, בארץ ובחו"ל, נבחנים ומתעדכנים באופן שוטף, תוך 

התחשבות במדיניות הבנק, בשינויים החלים בסביבה העיסקית ובהנחיות ודרישות בנק ישראל. 

ניהול הסיכונים מתבצע במסגרת הוראת בנק ישראל 339 לניהול בנקאי תקין לגבי ניהול הסיכונים 

ובקרתם. חברי ההנהלה האחראים על הסיכונים:

מר ז. נהרי — מנהל סיכוני שוק.

גב' ר. רוסק עמינח — מנהלת סיכוני אשראי.

מר י. מלאך — מנהל סיכונים תפעוליים.

מר נ. ביטרמן — מנהל סיכונים משפטיים.

בקרת ניהול הסיכונים מתבצעת על ידי האגף לבקרת סיכונים, הכפוף למנכ"ל הראשי. השליטה 

והבקרה על ניהול הסיכונים מתבצעת על ידי וועדות ההנהלה לניהול הסיכונים השונים, כלהלן:

הוועדה העליונה לניהול סיכונים של הקבוצה בראשות המנכ"ל הראשי.  -

וועדות פרטניות בראשות מנהלי הסיכונים.  -

בנוסף בכל החטיבות וחברות הבנות מונו בקרי סיכונים עיסקיים.

החשיפה והניהול של סיכוני שוק  .1
התוצאות העיסקיות, השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות, ההון העצמי, תזרימי המזומנים וערך 

הבנק חשופים לסיכוני שוק שמקורם בתנודתיות בשיעורי הריבית, בשערי החליפין, במדד המחירים, 

במחירי ניירות ערך בארץ ובחו"ל ובמדדים כלכליים אחרים.

 

הניהול השוטף של סיכוני השוק, נועד לתמוך בהשגת היעדים העיסקיים, תוך הערכת הרווח 

החזוי מניהול הסיכונים לצד הנזקים העלולים לנבוע מהחשיפה לסיכונים אלה. הניהול מתבסס על 

תחזיות והערכות שוטפות באשר להתפתחויות בשוקי ההון והכספים. הבנק מנהל באופן דינאמי את 

החשיפות לסיכוני שוק.

מדיניות ניהול סיכוני השוק כוללת קביעת מגבלות על החשיפות הפיננסיות. המגבלות נועדו לצמצם 

את הנזק שיכול להיגרם כתוצאה משינויים לא צפויים בשווקים. מערכת המגבלות תוחמת את 

השפעת החשיפה של הערך הכלכלי, הרווח החשבונאי ומצב הנזילות, לשינויים בלתי צפויים בגורמי 

הסיכון השונים — בשיעורי הריבית, במדד, בשערי החליפין וכיו"ב. 

במהלך 2007 אושרה הרחבה מדורגת של הפעילות בחדרי העסקות ובתיקי הנוסטרו, לרבות כניסה 

לתחומי פעילות/מכשירים חדשים, הרחבת הפעילות בתחומים קיימים ועדכון/הרחבה של מסגרות 

הסיכון ורמות החשיפה. ההרחבה במגבלות התבטאה במגבלות הפנימיות, ללא שינוי במגבלות העל 

אשר אושרו על ידי הדירקטוריון.

בהתאם לתוכנית העבודה ל-2008, ובשל הצפי להגדלת הפעילות באפיק אגרות חוב קונצרניות, 

(בכפוף להתפתחויות בשווקים), הורחבו מגבלות ההשקעה בתיק הזמין למכירה ובתיק המסחרי.

על פי התוכנית האסטרטגית של החטיבה לשוקי הון להגדלת הרווחיות (בחדרי עסקות, בתיקי 

הנוסטרו, ובאגף לניהול פיננסי), מתוכננת נטילת סיכוני שוק מבוקרת ברמה גבוהה יותר, תוך 

התחשבות בהתפתחות המצב הכלכלי בעולם בשנת 2008. בהתאם לכך, ובהתאם לתוכנית העבודה 

שאושרה על ידי הדירקטוריון בתחילת 2008 הוגדלה מסגרת ההשקעות בניירות ערך זרים, תוך כדי 

.VAR-הרחבת מגבלות החשיפה לשינויים בריבית וב
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ניהול סיכוני השוק כולל גם את החברות הבנות בארץ למעט בלמ"ש ולאומי ושות' בית השקעות 

בע"מ, להן מדיניות וניהול סיכוני שוק עצמאיים, בשל אופי פעילותן השונה בהשוואה לבנק. המגבלות 

שנקבעו ברמת הקבוצה כוללות גם חברות אלה.

כל החברות הבנות אמצו מדיניות עצמאית לניהול סיכוני שוק. המסגרות לחשיפות לסיכוני שוק 

נקבעות במתכונת אחידה שאושרה על ידי הבנק. מסגרות אלה נבחנו על ידי מנהל סיכוני השוק 

של הבנק ונמצאו נאותות. תוכנית העבודה לשנת 2008 כוללת בחינה מחדש של סיכוני השוק של 

החברות הבנות בחו"ל וזאת לאור ההתפתחות בשווקים.

המידע על מצב החשיפות בהתאם למסגרות שנקבעו מתקבל מהחברות הבנות אחת לחודש או לפי 

דרישה, ומובא בחשבון בראייה הכוללת של החשיפות בקבוצה.

להלן דרישות ההון בגין סיכוני השוק, בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים:

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007   

במיליוני ש"ח  

דרישות ההון בגין

246   321 סיכוני ריבית 

6   55 סיכון מחירי מניות 

127   113 סיכון שער חליפין 

13   - סיכון אינפלציה 

75   99 אופציות 

467   588 סך דרישת ההון בגין סיכוני שוק 

החשיפה בבסיס  1.1

החשיפה לסיכון הבסיס מתבטאת בהפסד שעלול להתרחש כתוצאה משינויים במדד המחירים 

ובשערי החליפין, על ההפרש שבין שווי הנכסים להתחייבויות, כולל השפעת העיסקאות העתידיות, 

בכל אחד ממגזרי ההצמדה. חשיפת הבסיס יכולה לכלול גם חשיפה למדדי מניות. חשיפה זו 

מתבטאת בהפסד שעלול להיגרם כתוצאה משינוי במדדים אלו.

מדיניות ההנהלה היא לנהל באופן מבוקר את הסיכונים הנובעים מחשיפת הבסיס במסגרת 

המגבלות שקבע הדירקטוריון ולקבוע באופן שוטף ועדכני את מידת החשיפה בכל מגזר הצמדה 

בהתאם לתחזיות הכלכליות על התפתחות שוקי ההון ושוקי הכספים ועל האינפלציה והמחירים 

היחסיים הצפויים במגזרים השונים.

החברות המאוחדות בארץ משקיעות בדרך כלל את ההון הפנוי שלהן באגרות חוב ובפיקדונות 

בבנקים בשקלים, בהתאם למדיניות המאושרת על ידי הדירקטוריונים שלהן. 

החברות הבנות בחו"ל שומרות בדרך כלל על איזון מטבעי בין הנכסים לבין ההתחייבויות, וההון 

הפנוי שלהן מושקע במטבע המקומי. החברות נוקטות במדיניות המעוגנת בהחלטות הדירקטוריונים 

המקומיים בחו"ל המתואמות עם חטיבת שוקי הון, לנהל חשיפות בסיס מוגבלות בסכום ובתקופה.

1.1.1 החשיפה בבסיס ועמידה במגבלות 

מצב החשיפה בבסיס המחושב בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים מוצג בבאור 16 לדוחות 

הכספיים.

לצורך הניהול השוטף מבוצעים שינויים מסוימים המביאים בחשבון את הגישה הכלכלית של הבנק 

לסיכוני בסיס. להלן השינויים העיקריים:
-  "אשראי במט"ח שאינו נושא הכנסה" — מסווג בדוחות על פי עקרונות חשבונאיים ובמגבלות 
שקבע המפקח על הבנקים כנכס מט"ח, למרות שאינו נושא הפרשי שער במקרה של פיחות 

מעל לשער הקובע. עם זאת, לצורך ניהול החשיפות, בגלל חוסר הסימטריה, נכסים אלה אינם 
נושאים הפרשי שער חיוביים מעבר לשער הקובע ולכן מסווגים כשקליים.
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-  "מיסים נדחים" בגין התחייבויות לפנסיה — בגישה החשבונאית מוצגים במגזר השקלי הלא 
צמוד, לעומת הצגה כנכס צמוד למדד בגישה הכלכלית בהתאם להתחייבות שבגינה נרשם 

המס.
-  "ההפרשה הכללית לחובות מסופקים" — חשבונאית הפרשה זו מנוכה באופן יחסי ממאזני 

ההצמדה. כלכלית הפרשה זו מהווה התחייבות מעין הונית, שקלית לא צמודה. 
-  ההתאמה לשווי שוק של אגרות החוב בתיק הזמין למכירה בשקלים — חשבונאית, ההתאמה 

מנוכה/מתווספת ליתרת התיק על פי בסיס הצמדה. כלכלית הפרשה זו מהווה פריט מעין 
הוני.

החשיפה לסיכוני הבסיס מוגדרת כאחוז מההון החשוף של הבנק. ההון מוגדר כמקור שקלי לא 

צמוד. 

ההון החשוף כולל את ההון העצמי ועתודות מסוימות, בניכוי השקעות בחברות מוחזקות ובנכסים 

קבועים. ההשקעות בחברות בנות בחו"ל אשר ממומנות מפיקדונות במטבע חוץ אינן מנוכות מההון 

העצמי. 

להלן מצב החשיפה בבסיס בפועל בהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריון, נכון ליום 31 בדצמבר 

2007. הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח ובמונחי אחוז (%) מההון החשוף.

 

הקבוצה  

* החשיפה בפועל המגבלות המאושרות   
במיליוני  עודף או גירעון      

ש"ח ב-%  מקסימליים    

(4,417)  (31.0)   (100%)-50% מט"י לא צמוד 

4,321  30.3   (50%)-100% מט"י צמוד מדד 

96  0.7   (10%)-25% מט"ח וצמוד מט"ח(*) 

(*) בנוסף לבנק ולחברות הבנות מגבלות על הפוזיציה המרבית הניתנת להשקעה בכל מטבע ומטבע.

תמהיל ההשקעה של ההון החשוף בין מגזרי ההצמדה השונים נקבע באופן שוטף במסגרת 

המגבלות המוצגות לעיל, ועל בסיס תחזיות לגבי משתני השוק הרלבנטיים. במהלך 2007 הושקעו 

בממוצע כ-50% מההון החשוף במגזר השקלי הלא צמוד, והיתר בעיקר במגזר המדדי. למגזר 

המט"ח והצמוד מט"ח נותב הון בשיעור נמוך יחסית, ולכן ההשפעה של שינוי בשערי החליפין אינה 

מהותית לגבי הרווח לפני מס. לשינויים בשער החליפין השפעה על שעור המס האפקטיבי הואיל 

והפרשי שער בגין ההשקעות בחו"ל אינם מובאים בחשבון בבסיס ההכנסה לצורך חישוב ההפרשה 

למס.

בכפוף לשיעורי השינויים בשערי החליפין של המטבעות השונים ביחס לשקל ובהתחשב בהיקף 

ההשקעות בחו"ל עשויה להיות לכך השפעה מהותית על ההפרשה למס ולכן על הרווח הנקי.

לייסוף של 1% בשער החליפין של השקל כנגד מטבעות החוץ בהן בוצעו ההשקעות בחו"ל (בעיקר 

דולר ארה"ב, ליש"ט, פר"ש וארו) השפעה של כ-12 מיליון ש"ח על הרווח הנקי.

לפרטים ראה בסעיף על ההפרשה למסים בעמוד 57.

בשנת 2007 ההון שהושקע במגזר הצמוד למדד נע בין מקסימום 60% לבין מינימום 23%.

במהלך 2007, עמדה הקבוצה בכל מגבלות החשיפה בבסיס שאושרו על ידי הדירקטוריון. 
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להלן הרגישות לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים ליום 31 בדצמבר 2007. 

המדידה מתייחסת להשפעת השינויים הנ"ל על הון הבנק וכוללת את הפעילות במכשירים מאזניים 

וחוץ מאזניים (השינוי התיאורטי בהון הבנק לא כולל את השפעות המס בגין מימון ההשקעות בחו"ל 

כמוסבר בעמוד הקודם): 

 

יין פר"ש  ליש"ט  ארו  דולר   

במיליוני ש"ח  

3  1  4  5  (17) עלייה של 5% בשע"ח 

12  3  12  9  (44) עלייה של 10% בשע"ח 

3  -  (4)  (13)  (9) ירידה של 5% בשע"ח 

9  -  (7)  (25)  (28) ירידה של 10% בשע"ח 

נתונים אלה אינם מביאים בחשבון את ההשפעה של שינוי בשער החליפין על תזרימי ההכנסות 

וההוצאות במט"ח. להערכת הנהלת הבנק ירידה בשיעור 1% בשער החליפין של השקל כנגד 

מטבעות החוץ, מקטינה בכ-10 מיליון ש"ח את הרווח השנתי נטו לאחר מס, כתוצאה מההשפעה על 

תזרים ההכנסות נטו במט"ח.

ארועים לאחר תאריך המאזן

לאחר תאריך הדוחות הכספיים ועד סמוך לפרסום הדוחות נמשכה התנודתיות הגבוהה בשוקי ההון 

והכספים שהתבטאה בין היתר בשינויים בשוק ההון בארץ ובעולם ובהמשך מגמת התנודתיות של 

השקל ביחס למרבית מטבעות החוץ.

לארועים אלה תהיינה השלכות שליליות על הדוחות הכספיים לרביע הראשון של 2008, בעיקר 

בנושאים המפורטים להלן:

1.  להפרשי שער השליליים בגין ההשקעות בחו"ל, אשר אינם מהווים חלק מבסיס המס ואינם 

מוכרים כהוצאה לצרכי מס, יגרמו להפרשות מס גבוהות יותר.

2.  ההכנסות בניכוי הוצאות במט"ח והצמודות למט"ח אשר מתורגמות לפי שער חליפין שוטף 

תגרומנה לירידה בהכנסה לעומת תרגומן לפי שער חליפין ליום 31 בדצמבר 2007.

3.  ירידות המחירים בבורסות השונות ובעיקר ירידות המחירים של אגרות חוב בארץ ובחו"ל 

תגרומנה להקטנת השווי ההוגן של ההשקעות הנ"ל, אשר רובה נזקפת לקרן ההון.

4.  לשינויים בשערי החליפין השפעה על הפער בין הנכסים וההתחייבויות במט"ח והצמודות 

למט"ח.

  מובהר כי אם תהיינה התפתחויות נוספות לאחר המועד הנ"ל, עלולות להיות להן השלכות 

כספיות  על הדוחות הכספיים לשנת 2008 אשר היקפן תלוי בהתפתחות העתידית בשווקים 

אלה.

המידע המובא לעיל הינו "מידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה סעיף "תיאור עיסקי התאגיד הבנקאי 
ומידע צופה פני עתיד" בדוח הדירקטוריון לעיל בעמוד 43.

החשיפה לריבית  1.2

החשיפה לשינויים בריבית נובעת מהפער בין מועדי הפרעון ומועדי שינוי הריבית של הנכסים 

 (Gap Reports) ההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים. לצורך ניהול סיכון הריבית נבחנים הפערים

בין הנכסים להתחייבויות בתקופות עתידיות, ומתבצעת השוואה של מח"מ הנכסים, ההתחייבויות 

וההון בכל מגזר. בנוסף בכל מגזר, נמדדת החשיפה לשינויים בריבית אשר מתייחסת לשחיקה 

הפוטנציאלית של השווי הכלכלי(1) ושל הרווח החשבונאי השנתי כתוצאה משינוי עקום התשואות 

בכל אחד מהמגזרים.

החשיפה העיקרית היא במגזר הצמוד למדד כיוון שבמגזר זה מרבית הנכסים וההתחייבויות הינם 

בריבית קבועה ולטווחים בינוניים וארוכים. 

השווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות. בחישוב הערך הנוכחי   (1)
מנכים את התזרימים בעקום התשואה חסר סיכון, כלומר, בתשואות אג"ח ממשלתיות.



ם
ול

ה
ני

י 
רכ

ד
 ו

ם
ני

כו
סי

ל
ה 

פ
שי

ח
ה

155

במגזר השקלי הלא צמוד החשיפה לריבית בדרך כלל נמוכה יותר, מאחר ומרבית הנכסים 

וההתחייבויות הינם לטווח קצר ו/או בריבית משתנה. 

גם במגזר המט"ח (כולל צמוד מט"ח) החשיפה בדרך כלל קטנה יותר מאשר במגזר המדדי, שכן:
-  עיקר הפעילות הוא בריבית משתנה. התאמה בין נכסים והתחייבויות נעשית על פי זמני 

התיאום של הריבית. 
-  קיומם של מכשירים פיננסיים מגוונים בשווקים הבינלאומיים מאפשר את הקטנת החשיפה 

במגזר זה.

ריבית משתנה:

כאמור חלק גדול מהנכסים וההתחייבויות הפיננסיים נושאים ריבית משתנה, כלהלן:
-  במגזר הצמוד למדד הפעילות בריבית משתנה קטנה יחסית. הריבית על ההלוואות משתנה 

בדרך כלל פעם בשנה, ומתייחסת לריבית הממוצעת על ההלוואות החופשיות מאמצעי הבנק, 
שניתנו או שחודשו על ידי הבנקים למשכנתאות כפי שמתפרסם פעמיים בחודש על ידי בנק 

ישראל. בסוף 2007 עמדה ריבית זו על 4.2%.
-  במגזר השקלי הלא צמוד מבוצעת פעילות רבה בריבית משתנה על בסיס פריים. ריבית 

הפריים היא הריבית הבסיסית הנגבית מיתרות החובה בחשבונות עובר ושב. גם חלק 
משמעותי מהפיקדונות במגזר נושאים ריבית הנגזרת מריבית הפריים. ריבית זו נקבעת מעת 

לעת על ידי הבנק ובשנים האחרונות משתנה בסמוך לשינוי הריבית המוניטרית המוצהרת 
על ידי בנק ישראל. ריבית הפריים גבוהה ב-1.5% מהריבית המוניטרית. ריבית הפריים בסוף 

2007 היתה 5.75%.
-  במגזר המט"ח חלק גדול מהפעילות מבוססת על ריבית הליבור 

LIBOR=London Interbank Offered Rate. ריבית הליבור הינה הריבית בשוק 
הבינבנקאי בלונדון על פיקדונות בינבנקאיים לתקופה הרלוונטית, ומתפרסמת כל יום בשעה 

11:00 (שעון לונדון) על ידי שירות הידיעות רויטרס. תנודתיות הליבור עלתה מאוד החל 
ממחצית 2007. בסוף 2007 היתה ריבית הליבור של דולר ארה"ב ל-3 ו-6 חודשים — 4.7%.

1.2.1 מצב החשיפה לריבית ועמידה במגבלות

להלן מצב החשיפה לשינויי הריבית ברמת הקבוצה המחושב על פי כללים חשבונאים. נתונים 

מפורטים על החשיפה בריבית ראה להלן בתוספת ד' בסקירת ההנהלה.

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

מט"ח מט"ח        
וצמוד מט"ח צמוד מדד  לא צמוד  וצמוד מט"ח  צמוד מדד  לא צמוד   

משך חיים ממוצע (מח"מ) בשנים:

0.61  3.67  0.42  0.54  3.51  0.42 מח"מ הנכסים (1) 

0.48  3.65  0.26  0.35  3.84  0.29 מח"מ התחייבויות (1) 

0.13  0.02  0.16  0.19  (0.33)  0.13 פער המח"מ  

1.06  0.62  2.03  1.01  1.27  3.04 הפרש שת"פ (%) 

אינו כולל עיסקאות עתידיות ואופציות.  (1)

בחישוב מח"מ ההתחייבויות במגזר הצמוד למדד נלקח בחשבון אומדן לגבי פרעונות מוקדמים 

ומשיכות בנקודות היציאה בתוכניות החיסכון, בהתאם למודל האומד את הפרעונות המוקדמים 

הצפויים על סמך התנהגות החוסכים. מח"מ סך ההתחייבויות על פי התזרים המקורי של 

תוכניות החסכון גבוה יותר ומגיע ל-3.86 שנים, ופער שיעור התשואה הפנימי (להלן — שת"פ), 

מסתכם ב-1.19%.

בנתונים המוצגים לעיל מובאים בחשבון פרעונות מוקדמים של הלוואות משכנתא מדדיות, בהתאם 

למודל סטטיסטי האומד את הפרעונות הצפויים על סמך התנהגות הלווים והתפתחות משתני השוק. 

מח"מ הנכסים לסוף 2007 על פי התזרים המקורי שאינו מביא בחשבון פרעונות מוקדמים גבוה יותר 

ומגיע ל-3.77 שנים, ופער השת"פ מסתכם בכ-1.19%.

בתוספת ד' בסקירת ההנהלה מוצגות יתרות העו"ש לפי הוראות בנק ישראל בפיקדונות עם 

דרישה עד חודש. לעומת זאת, לצורך החשיפה לריבית, נפרס שיעור מסוים מיתרות העו"ש 

בשקלים ובמט"ח לתקופות פרעון של עד עשר שנים. זאת בהתאם למודל התנהגות שהנחות 
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הבסיס שלו מתעדכנות באופן שוטף. בהתחשב בהנחות אלה מח"מ ההתחייבויות הינו גבוה יותר 

ומגיע בשקלים לא צמודים ל-0.49 שנים ובמט"ח ל-0.42 שנים, וההפרש בשת"פ מגיע ל-4.35% 

ול-1.56% בהתאמה.

סיכון הריבית בפועל מנוהל על בסיס החשיפות הכלכליות ומתבסס על הנחות התנהגותיות שונות 

באשר לזמני הפרעון של הנכסים וההתחייבויות, כאמור.

במטרה להגביל את סיכוני הריבית אישרו דירקטוריון הבנק והדירקטוריונים של החברות הבנות 

בארץ ובחו"ל, מגבלות על השחיקה הפוטנציאלית המרבית של השווי הכלכלי ושל הרווח החשבונאי 

כתוצאה משינוי מקביל בעקומי הריבית. 

להלן המגבלות על החשיפה לריבית והחשיפות בפועל ליום 31 בדצמבר 2007 במיליוני ש"ח:

 

השחיקה הפוטנציאלית השחיקה הפוטנציאלית    
ברווח השנתי* בשווי הכלכלי     

המצב  החשיפה    השפעת שינוי בעקום הריבית  
בפועל המגבלה  בפועל  המגבלה  בשיעור של 1%: 

256  500  330  1,000 ברמת הקבוצה 

השחיקה המרבית ברווח השנתי, בכל אחת מ-3 השנים הקרובות.  *

בשנת 2007 השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי וברווח השנתי נעה בין 330 מיליון ש"ח ל-600 

מיליון ש"ח ובין 141 מיליון ש"ח ל-256 מיליון ש"ח בהתאמה. 

השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי של ההון כתוצאה משינוי של 1% בריבית קטנה בכ-37% 

מתחילת השנה והסתכמה ב-330 מיליון ש"ח בסוף דצמבר 2007. עיקר הקיטון בחשיפה חל ברבעון 

האחרון ונבע מהפעילות הערה במכשירים נגזרים (התחייבות מדדית ארוכה), גיוס פקדונות נדחים 

וכן מהפעילות בתיקים למסחר. 

השחיקה הפוטנציאלית ברווח החשבונאי כתוצאה משינוי של 1% בריבית גדלה בכ-45% והסתכמה 

ב-256 מיליון ש"ח בסוף דצמבר 2007. במהלך השנה נרשם שינוי בכיוון החשיפה מחשיפה לעליית 

ריבית לירידת ריבית בעיקר כתוצאה מצמצום החשיפה בתיקים למסחר ומביצוע עיסקות מדד/מט"ח 

ארוכות אשר משוערכות על בסיס שווי שוק.

במהלך 2007 עמדה הקבוצה בכל מגבלות החשיפה לריבית שקבע הדירקטוריון.

בנוסף, מתקיים מעקב ודיווח על החשיפה הפוטנציאלית לריבית, הנובע מהתחייבות הבנק 

לתשלום פנסיה ופיצויים בעתיד לעובדים פעילים שטרם פרשו. העובדים רשאים לבחור בין שני 

מסלולים — קבלת פיצויים וקופת תגמולים או קבלת פנסיה. התחשבות בחשיפה זאת, מגדילה לסוף 

דצמבר 2007, את החשיפה הפוטנציאלית לריבית של השווי הכלכלי ברמת הקבוצה מ-330 מיליון 

ש"ח ל-527 מיליון ש"ח, ומקטינה את השחיקה הפוטנציאלית של הרווח החשבונאי מ-256 מיליון 

ש"ח ל-179 מיליון ש"ח.

(VAR) Value at Risk ערך הנתון לסיכון  1.3

הבנק מנהל את החשיפה לסיכוני השוק באמצעים שונים, כמפורט לעיל, וכן על ידי מודל 

הסתברותי — מודל ה-VAR בהתאם להוראות בנק ישראל, הסיכון הנמדד על ידי ה-VAR מתייחס 

לנזק הפוטנציאלי מהחזקת כל הפוזיציות המאזניות והחוץ מאזניות, החשופות לסיכוני השוק, ולא 

רק בגין הפוזיציות של התיקים למסחר.

מודל ה-VAR מודד את ההפסד הפוטנציאלי הצפוי (הירידה הצפויה בערך הנוכחי של הנכסים 

פחות ההתחייבויות) מהתמהיל הנתון של מבנה התיק, ברמת בטחון נתונה, למשך תקופה עתידית 

נתונה, כתוצאה משינויים אפשריים במחירי השוק. חישוב ה-VAR נעשה אחת לחודש ברמת 

הקבוצה ובתדירות גבוהה יותר ברמת הבנק ועל התיקים למסחר.
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ה-VAR מחושב על פי מודל פרמטרי המבוסס על התנהגות היסטורית של גורמי הסיכון השונים של 

השוק בתקופה הקודמת (שנה), ובהנחה שהשינויים בפרמטרים מתפלגים נורמלית. 

למודל ה-VAR מספר חולשות. המודל מניח כי המבנה הסטטיסטי של השינויים במחירים הנצפים 

בשוק ההון נותן אינדיקציה להתנהגות עתידית של מחירים אלו. במודל ה-VAR הפרמטרי קיימת 

גם הנחה של פונקציית התפלגות רב נורמלית של השינוי בגורמי הסיכון. מדד זה, מהגדרתו, 

מתעלם מהפסדים העלולים להתרחש מעבר לרמת המובהקות (זנב ההתפלגות) הנקובה. המענה 

ניתן על ידי התבוננות גם בתרחישי קיצון. 

 (backtesting) הבנק מבצע בדיעבד בחינות יומיומיות ,VAR-על מנת לבחון את תקפות מודל ה

 .VAR-על השינוי בפועל של השווי הכלכלי של הבנק בהשוואה לאומדן השינוי כפי שנגזר ממודל ה

הבחינות שבוצעו עד כה מאשרות את תקפות המודל.

כמו כן, מעת לעת מחושב ה-VAR באמצעות סימולציה היסטורית, ונבחן הפער בין שתי שיטות 

המדידה. סימולציה הסטורית מאפשרת מדידת סיכון ללא הסתמכות על מבנה הסתברותי מסוים. 

ה-VAR על תיק האופציות המפורשות נבחן הן במודל הפרמטרי והן ב-VAR המחושב בסימולציית 

מונטה קרלו (על מנת לבחון את מרכיבי הסיכון הלא לינאריים). 

להלן המגבלות והסיכון במונחי VAR פרמטרי, ברמת ביטחון של 99%, ולתקופת החזקה של 

שבועיים, במיליוני ש"ח:

 

ממוצע 31 בדצמבר   ממוצע  31 בדצמבר     
2006  2006  2007  2007 מגבלה   

231  206  256  290  500 סך הכל ברמת הקבוצה 

סך הכל ברמת הקבוצה 
על התיקים המשוערכים 

38  29  85  141  300 על פי שווי שוק 

החשיפה במונחי VAR על השווי הכלכלי של הקבוצה גדלה במהלך 2007 ב-84 מיליון ש"ח, 

והסתכמה ב-290 מיליון ש"ח בסוף דצמבר 2007.

הגידול ב-VAR נובע ברובו משינוי בתמהיל ההשקעה של הקבוצה — גידול בהשקעה במניות, 

בקרנות גידור ובחוזים עתידיים במגזר המט"ח ועלייה בתנודתיות, אשר קוזזו חלקית על ידי הירידה 

בחשיפה לריבית, ירידה בחשיפה בבסיס ובעלייה באפקט הפיזור (הגורם לקיזוז בין חשיפות 

כתוצאה מהשפעת המתאמים בין גורמי הסיכון השונים).

במהלך 2007 ה-VAR על השווי הכלכלי נע בין מקסימום 311 מיליון ש"ח לבין מינימום 206 

מיליון ש"ח.

החשיפה במונחי VAR על התיקים המשוערכים על פי שווי שוק של הקבוצה גדלה במהלך 2007 ב-

112 מיליון ש"ח והסתכמה ב-141 מיליון ש"ח בסוף דצמבר 2007. עיקר הגידול ב-VAR נבע מגידול 

הפעילות במכשירים נגזרים מדדיים והשקעה בחוזים עתידיים על מדדי מניות וקרנות גידור במט"ח.

במהלך 2007 ה-VAR על התיקים המשוערכים על פי שווי שוק נע בין מקסימום 146 מיליון ש"ח 

לבין מינימום 29 מיליון ש"ח.

בהתאם לאישור הדירקטוריון מתחילת 2008 הבנק פועל במסגרת מגבלות רחבות יותר. 
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להלן המגבלות שהורחבו:

 

החל מ-2008 בשנת 2007  המגבלות במיליוני ש"ח 

השחיקה הפוטנציאלית ברווח השנתי 
700  500 כתוצאה משינוי של 1% בריבית 

700  500 החשיפה במונחי VAR על השווי הכלכלי 

החשיפה במונחי VAR על התיקים 
500  300 המשוערכים על פי שווי שוק 

מגבלות הדירקטוריון לתרחיש קיצון  1.3.1

השווקים העולמיים והמקומיים נתונים מעת לעת לזעזועים המתבטאים בתנודתיות גדולה במיוחד 

של הפרמטרים, החורגת מהתנהגות היסטורית נורמלית. ה-VAR אינו מספק מידע על הפסדים 

שעלולים להתרחש בתנאי שוק קיצוניים, ומעבר לרמת המובהקות שנקבעה. לכן בנוסף למדידה של 

ה-VAR מבוצעת גם מדידת הסיכון בתרחישים קיצוניים. 

נוסף למגבלות שפורטו לעיל, לחשיפות בסיס, ריבית ו-VAR, קבע הדירקטוריון גם מגבלה לנזק 

הפוטנציאלי המרבי במקרה של התממשות תרחיש קיצון.

התרחיש כולל שינויים קיצוניים המתרחשים באופן סימולטני בפרמטרים העיקריים של סיכוני השוק 

(בעיקר לשינויים באינפלציה, בשערי החליפין, שיעורי הריבית ושוקי מניות בארץ ובחו"ל).

צוות בראשות דר' רות ארד יו"ר ועדת תרחישים ובקר הסיכונים הראשי, אחראי להגדרה תקופתית 

ועדכנית של תרחישי הקיצון. 

המגבלה קובעת שהירידה בשווי הכלכלי של ההון העצמי בתרחיש קיצון לא תעלה על סך של 2 

מיליארד ש"ח לאחר מס. במהלך 2007 עמד הבנק במגבלה זו. התרחישים והמגבלה אינם כוללים 

את ההשלכות על סיכוני אשראי.

סיכון נזילות  1.4

נזילות מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממן גידול בנכסים ולעמוד בפרעון התחייבויותיו. היכולת 

לעמוד בסיכון הנזילות כרוכה באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות ו/או לממש נכסים, באופן 

בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, מבלי שיגרם הפסד מהותי.

הבנק מיישם מדיניות כוללת לניהול סיכון הנזילות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ (כולל צמוד מט"ח), 

בהתאם להוראת בנק ישראל. מטרת המדיניות לתמוך בהשגת היעדים העיסקיים תוך הערכה 

והגבלה של ההפסדים שיכולים לנבוע מהחשיפה לסיכוני נזילות. 

 

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

באמצעות מודל פנימי שמטרתו בחינה ומעקב אחר האמצעים הנזילים שברשות הבנק תחת 

תרחישים שונים, כלהלן:
-  תרחיש רגיל המניח מהלך עסקים רגיל, ומבטיח כי לבנק תהיה יכולת לממן גידול בנכסים, 

ושיהיו לו מקורות מספיקים על מנת שיוכל לעמוד בכל התחייבויותיו מבלי שיידרש לעלויות או 
להפסדים בתהליך זה.

-  תרחיש סטטיסטי למצב חריג בסביבה נורמלית, האומד ברמת בטחון רצויה את הירידה 
המקסימלית האפשרית ברמת הנזילות במהלך תקופה נתונה תוך התבססות על כ-300 

תצפיות היסטוריות במט"י וכ-250 תצפיות במט"ח.
-  שני תרחישי קיצון, המבטיחים את המשך הפעילות של הבנק בעלות סבירה במשך תקופת 

גישור של כחודש בה ישררו תנאי לחץ, כלהלן:
-  תרחיש לחץ מערכתי, הנובע מאירוע שלילי חיצוני דוגמת כשל בשוק ההון או בכלל   

המערכת הבנקאית, שישפיע על לאומי.
-  תרחיש לחץ בלאומי, הנובע מאירוע שלילי פנימי, שיתרחש בלאומי בלבד, דוגמת שביתת   

עובדים בלאומי, הורדת דירוג הבנק, מעילה או הונאה בסדר גודל ניכר וכדומה.
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בכל אחד מהתרחישים נבחן מצב הנזילות באמצעות:
-  פער הנזילות בין סך הנכסים הנזילים לסך התחייבויות הנזילות לפי תקופות לפירעון. פער 
הנזילות נבחן לכל אחת מהתקופות: יום, עד שבוע, עד חודש, עד 3 חודשים, עד 6 חודשים 

ועד שנה. 
-  היחס בין סך הנכסים הנזילים לסך ההתחייבויות הנזילות לכל אחת מהתקופות לפירעון 

כאמור.

מדיניות ניהול הנזילות ברמת הקבוצה מבוססת על עקרונות כלהלן:
-  כל חברת בת בארץ ובחו"ל אחראית לגבש ולקיים מדיניות עצמאית לניהול הנזילות, תוך 

הקפדה על קיום ההוראות המחייבות של רשויות הפיקוח הרלוונטיות. 
-  חברות הבנות יכולות להסתמך, בין יתר המקורות, על ניצול קווי אשראי מבנק לאומי, בכפוף 

לתיאום מראש, ולמגבלות הרגולטוריות. 

להלן המגבלות הרגולטוריות על העברות אמצעים נזילים בין חברות הקבוצה בארץ ובחו"ל:
-  בנק ישראל אינו מגביל הפקדת פיקדונות על ידי הבנק בחברות הקבוצה בארץ ובחו"ל. עם 

זאת, קיימות מגבלות על השקעות הון על ידי הבנק, בחברות בחו"ל.
-  הוראות הרשויות בארה"ב מגבילות את הבנקים כלפי החברה הקשורה בהיקף החשיפות 
מכל סוג שהוא, בשיעור מירבי של 10% מהון הבנק בארה"ב, וכלפי הקבוצה, עליה נמנה 

הבנק בארה"ב, בשיעור מירבי של 20% מהונו.
-  ההוראות בבריטניה מגבילות הפקדות בכל חברה בקבוצה ולכולן יחד בשיעור מירבי של 25% 

מהון הבנק בבריטניה.
-  ההוראות בשוויץ מחייבות לנכות מההון הפקדות בסכומים העולים על 25% מהון הבנק 

בשוויץ.

במסגרת ההיערכות למצב קיצון גובשה תוכנית מגירה הכוללת את האסטרטגיה לניהול משבר 

נזילות תוך מינוי הצוות הניהולי האחראי לטיפול במשבר והגדרת התהליכים והצעדים להתמודדות 

עם המשבר.

בנוסף למודל שתואר לעיל, לאומי מפעיל מערכת מדדים נוספת להתרעה מוקדמת על התפתחויות 

חריגות ובלתי צפויות בסיכון הנזילות, כלהלן:
-  במסגרת הניהול השוטף של הנזילות במט"י ובמט"ח מתבצעת תחזית למצב הנזילות היומית 
וזאת באמצעות מערכות המידע הקיימות בבנק. בסוף כל יום עסקים נבחן הפער בין הנזילות 

החזויה לבין הנזילות בפועל. התפלגות הפער משמשת לעדכון המודל ולשיפור איכות חיזוי 
מצב הנזילות.

-  במגזר המט"ח מתבצע גם מעקב אחר שיעור הנכסים הארוכים הממומנים מהתחייבויות 
קצרות, יחס "ארוך-קצר".

1.4.1. מצב הנזילות ועמידה במגבלות 

בהתאם למתחייב מהוראת בנק ישראל מספר 342, אישר הדירקטוריון את מדיניות ניהול סיכון 

הנזילות וקבע מגבלות כלהלן: יחס הנזילות צריך להיות גבוה מ-1 ופער הנזילות צריך להיות גבוה 

מאפס, בכל אחד מהתרחישים בטווח תכנון של יום, שבוע וחודש (כמפורט בסעיף 1.4 לעיל). 

להלן פער הנזילות ויחס הנזילות במט"י ובמט"ח בכל אחד מארבעת סוגי התרחישים שהוגדרו, 

לתקופת פרעון של חודש נכון ליום 31 בדצמבר 2007:

 

במט"ח לחודש במט"י לחודש   תרחיש/תקופה  

היחס הפער  היחס  הפער    
ב-% במיליארדי ש"ח  ב-%  במיליארדי ש"ח    

13.1  22.8  13.4  20.7 רגיל  

5.1  19.9  3.5  15.5 סטטיסטי  

1.4  7.6  1.3  6.5 לחץ בלאומי  

1.5  8.4  1.7  9.3 לחץ מערכתי  

בחודשים הראשונים של שנת 2007 המשיך בנק ישראל לאזן את מצב הנזילות של המערכת 

באמצעות הלוואות מוניטריות. התלות של המערכת במקורות אלה גברה בחודשים אלה בין 
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היתר, בעקבות הספיגה של הנזילות על ידי הממשלה באמצעות הפרטת בתי זיקוק (סך של כ-6.4 

מיליארד ש"ח). 

החל מחודש מרס בנק ישראל הקטין את היקף הנפקות המק"מ נטו, בניגוד למגמה בשנים 

האחרונות, בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח לחודש. שיפור נוסף של הנזילות במערכת חל בסוף חודש 

יוני בעקבות פדיון אג"ח ממשלתיות בסך של כ-20 מיליארד ש"ח.

 (Real Time Gross בתחילת ספטמבר 2007 הושלם ישום השלב האחרון של מערכת

Settlement) RTGS לסליקת תשלומים גדולים בזמן אמת. באמצעות המערכת, מבוצעת סליקה 
סופית ובלתי חוזרת של כל המסלקות (נטו) והוראות הלקוחות (ברוטו) בהתאם לערוץ התשלום 

שנבחר על ידם. הסליקה הסופית בזמן אמת במהלך יום העסקים כאמור, מחייבת את הבנקים גם 

ליתר דיוק ובקרה שוטפת בזמן אמיתי אחר היכולת לספק את צורכי הנזילות, וגם להיות ערוכים 

לעמוד בחיובים (העברות לבנקים אחרים) בסכומים גדולים במהלך יום העסקים. 

במטרה להגדיל את יכולות הבנקים לעמוד בצרכי הנזילות התוך יומיים כנ"ל, מכיר בנק ישראל 

בפיקדונות מט"ח בבנק ישראל לתקופה של 30 יום, כבטחון להעמדת הלוואות מוניטריות לבנקים. 

למטרה זו הפקיד לאומי, החל מחודש ספטמבר 2007, פיקדונות מט"ח בבנק ישראל בסכומים של 

מ-200 מיליון דולר ועד 500 מיליון דולר.

לאור כניסת RTGS, הכניסה הצפויה של ה-CLS וההתפתחויות בשוקי ההון נבחנות מחדש הנחות 

המודל.

1.5 מכשירים פיננסיים נגזרים 

דירקטוריון הבנק קובע את המדיניות של עשיית שוק ומסחר במכשירים פיננסיים נגזרים, את 

מגבלות החשיפה ומגוון המכשירים המותרים לשימוש. 

עיסקות הבנק במכשירים נגזרים מבוצעות עם תאגידים בנקאיים, חברי בורסה לניירות ערך 

וברוקרים בחו"ל, המחויבים לעמידה בדרישות של הלימות הון או של רמת ביטחונות, וכן עם 

לקוחות הבנק המחויבים בביטחונות בהתאם לנוהלי הבנק.

חדרי העסקות מיועדים לפעילות מסחרית עם לקוחות, לניהול ולגידור סיכונים, במסגרת ניהול סיכוני 

שוק. הפעילות מתבצעת במסגרת מגבלות ספציפיות שאישר הדירקטוריון לפעילות במכשירים 

פיננסיים נגזרים. חדר העסקות במט"ח סוחר במגוון גדול של מכשירים פיננסיים, ובכלל זה 

באופציות רגילות (vanilla) ובאופציות מורכבות, כגון: אופציות על מחיר מימוש ממוצע, אופציות 

knockin ו-knockout, ואופציות בינאריות. 

ריבוי המוצרים, היקפי הפעילות וביזורם בין יחידות שונות בבנק מחייבים התמחות ותיאום בין 

הגורמים השונים. לפיכך מונה פרופ' דניאל צידון, חבר ההנהלה, ל"קצין מכשירים פיננסיים ראשי", 

האחראי מבחינה מקצועית על הפעילות ועל הבקרות בנושא זה.

להלן ריכוז העיסקות הפתוחות ל-31 בדצמבר 2007 בהשוואה לשנה הקודמת (ערך נקוב 

במיליוני ש"ח):

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007   

6,898   2,734 עיסקות גידור 

עיסקות ALM ואחרות:   

56,191   118,775 חוזי ריבית 

 134,528   192,160 חוזי מטבע 

34,010   25,999 חוזים בגין מניות, מדדי מניות וסחורות 

231,627   339,668 סך הכל 

לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית לרישום היתרות, ההכנסות וההוצאות מסוגי מכשירים אלה ראה באור 1(יא) 
— עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים.
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בשנת 2007 ההכנסות נטו מעיסקות ALM ואחרות במכשירים נגזרים הסתכמו בכ-6 מיליון ש"ח 

בלבד לעומת הכנסות בסך כ-1,065 מיליון ש"ח ב-2006, כולל הפרשי שערים. 

לפרטים נוספים ראה תוספת ג' לסקירת ההנהלה ובאור 20 לדוחות הכספיים.

היבטים חשבונאיים — בנק ישראל קבע בהוראות הדיווח לציבור את הטיפול במכשירים נגזרים על 

בסיס תקני חשבונאות בינלאומיים FASB 133 ו-138.

ההוראות קובעות כללי חשבונאות ודיווח לגבי מכשירים נגזרים ביניהם גם מכשירים נגזרים 

המשובצים (embedded) בחוזים אחרים. ההוראות דורשות להכיר בכל הנגזרים כנכס או 

התחייבות במאזן ולמדוד אותם לפי שווי הוגן, ובמקביל מכתיבה את התנאים לפיהם אפשר ליעד 

נגזר לגידור נכס או התחייבות מאזנית. 

לפי הנחיות בנק ישראל עיסקה מוכרת כעיסקת גידור רק אם יש נכס ספציפי מגודר שעונה 

על מבחני התאמה מחמירים. לכן, רוב העיסקות אינן מוגדרות כעיסקות גידור, אלא כעיסקות 

"אחרות" וזאת על אף שחלקן מיועד לחיסוי סיכונים פיננסיים הגלומים במכלול הפעילות המאזנית 

של הקבוצה. 

בניגוד לטיפול החשבונאי הנ"ל, דהיינו דיווח של העיסקות "האחרות" במונחים של שווי הוגן, 

הפעילות המאזנית המכוסה בפועל על ידי מכשירים נגזרים, אינה מדווחת לפי שווי הוגן. הכנסות 

והוצאות מפריטים מאזניים אלה נזקפות לדוח הרווח וההפסד על בסיס צבירה. לפיכך אין הקבלה 

חשבונאית בין אופן רישום ההכנסות וההוצאות בגין העיסקות במכשירים נגזרים, לבין הפריטים 

המאזניים המכוסים בפועל. 

 ,(structured products) מוצרים מובנים — בשנת 2007 נמשכה הפעילות במוצרים מובנים

בפיקדונות ובאג"ח, המקנים ללקוח סיכוי לתשואה גבוהה יחסית למוצרים שגרתיים לא מובנים, 

כנגד לקיחת סיכון של הפסד ריבית בנקאית. זאת בדרך כלל, מבלי לסכן את קרן הפיקדון. התשואה 

במוצרים מותנית בפרמטרים כגון: טווח השתנות מוגדר מראש של שער החליפין או של שיעורי 

הריבית, השתתפות בעליית מדד מניות או סל מניות. חשיפת הבנק לסיכוני שוק מפעילות זאת 

קטנה מאוד, שכן ננקטת מדיניות של ניהול, בקרה וגידור פרטני ומלא של החשיפות הנובעות 

ממוצרים מובנים באמצעות מכשירים נגזרים או נכסים מתאימים להתחייבויות הבנק גב-אל-גב.

פעילות בשוק המעו"ף — הבנק פועל בשוק המעו"ף על מדד המניות רק עבור לקוחותיו ובשוק 

המעו"ף על שער החליפין שקל/דולר ושקל/ארו, הן עבור לקוחותיו והן עבור עצמו תוך שמירת 

בטחונות בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך.

סיכוני האשראי וסיכון צד נגדי במכשירים פיננסיים — הבנק מאפשר למספר לקוחות לפעול 

באשראי בשוק המעו"ף בתיק המורכב ממניות, מאופציות על מדד "ת"א 25" ומדד הבנקים, 

מאופציות על שער השקל/דולר ושקל/ארו, ומנגזרי מניות בחו"ל בתיק המורכב מנכסים והתחייבויות 

בשקלים ובדולר. זאת תוך מעקב שוטף וצמוד על סיכון התיק ביחס לביטחונות ולמסגרות הפעילות 

המאושרות המחושבים על בסיס הנחיות הבורסה לניירות ערך ומדיניות האשראי שדירקטוריון הבנק 

קבע בנדון.

לאומי הנו בנק מוביל בתחום הנגזרים על בסיס השקל והוא עושה שוק ברוב המוצרים.

חדרי העסקות נותנים שירותים מיידיים הן ישירות ללקוחות הפעילים במכשירים נגזרים, והן לסניפי 

הבנק העומדים מול לקוחות שאינם מקושרים לחדר העסקות.

חדר עסקות מט"ח ונגזרים משלב פעילות עם לקוחות וכן פעילות נוסטרו של הבנק עבור עצמו. 

ניהול הפוזיציות מבוצע בהתאם למגבלות הספציפיות המאושרות על ידי הדירקטוריון לניהול תיקי 

המכשירים הנגזרים השונים.

החשיפה הנוצרת הן בבסיס והן בריבית כתוצאה מפעילות זו חדרי העסקות נכללת במסגרת 

המגבלות המאושרות על ידי הדירקטוריון לחשיפות בבסיס ובריבית. 
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מגבלות על הפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים  1.5.1

המגבלות על החשיפות בבסיס ובריבית, וכן מצב החשיפות בפועל, מביאים בחשבון גם את 

החשיפות הנובעות מהפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים. 

על הפעילות במכשירים מסוג forwards, swaps, futures, IRS וכד', לא נקבעו מגבלות נוספות 

מיוחדות על החשיפה בבסיס ובריבית. שווים הכלכלי רגיש כמו מכשירים פיננסיים רגילים. 

לעומת זאת, על הפעילות באופציות נקבעו מגבלות נוספות מיוחדות, שכן שווין הכלכלי רגיש באופן 

מיוחד לשינויים בבסיס ובריבית, ובפרט לתנודתיות (לסטיית התקן) של נכסי הבסיס. להלן המגבלות 

העיקריות שנקבעו לפעילות באופציות: 
מגבלות על מקסימום החשיפה המותרת בפעילות באופציות שקל/מט"ח ומט"ח/מט"ח.   -

המגבלות מתייחסות למקסימום השחיקה המותרת בשווי תיק האופציות המנוהל בחדר העסקות 

כתוצאה משינויים בפרמטרים כלהלן: במחיר נכס הבסיס (מגבלת דלתא וגמא), בתנודתיות של נכס 

הבסיס (מגבלת ווגא), בריביות (מגבלת רו), וכתוצאה מחלוף יום עסקים (השפעת קיצור תקופת 

האופציה, מגבלת תטא).

כמו כן, נקבעו מגבלות לתרחישי קיצון של שינויים בשער החליפין ובתנודתיות. 

לפעילות באופציות נקבעה חובת דיווח לדירקטוריון על הפסד מצטבר מ-2.5 מיליון דולר ומעלה.

 

במהלך שנת 2007 כל הפעולות במכשירים נגזרים היו במסגרת המגבלות שנקבעו על ידי 

הדירקטוריון. 

1.6 ביצוע המדיניות ובקרת ניהול סיכוני השוק

 (ALCO) מדיניות ניהול סיכוני השוק נדונה, מגובשת ומבוקרת במסגרת הועדה לניהול סיכוני השוק

בראשות מנהל סיכוני השוק ובהשתתפות בעלי תפקידים בכירים בבנק הקשורים לניהול הנכסים 

וההתחייבויות.

המדיניות המגובשת בוועדה הנ"ל נדונה ומבוקרת במסגרת הועדה העליונה לניהול הסיכונים 

בראשות המנכ"ל הראשי ובהשתתפות כל מנהלי הסיכונים (האשראי, השוק, התפעולי והמשפטי) 

ובקר הסיכונים הראשי. המדיניות המאושרת על ידי הועדה העליונה מובאת לדיון ולאישור 

הדירקטוריון, הקובע גם את המגבלות על היקף החשיפות לסוגיהן. כל שינוי במדיניות מובא אף הוא 

לאישור הדירקטוריון.

החשיפות לסיכוני השוק, המסגרות שנקבעו להם, והסמכויות לניהולם מרוכזות ב"מסמך החשיפות" 

כנדרש בהוראה 339 של בנק ישראל לניהול בנקאי תקין. 

מסמך זה כולל בתוכו את הדיווח על סיכוני השוק ברמת הבנק והקבוצה, מתודולוגיות על מדידת 

סיכונים ודיווח על המגבלות ועמידה בהן, ואחת לרביע לפחות, המסמך מופץ לחברי הדירקטוריון 

ומתקיים דיון ודיווח במגבלות ובמדיניות החשיפות.

מצב החשיפות בבסיס ובריבית מפורט לעיל בעמודים 156-152 בדוח ובבאור 16 לדוחות הכספיים.

מצב החשיפות, לרבות לסיכוני השוק, נבחן ונדון מדי שבוע ב"ועדת הנהלה לנושאים שוטפים" 

בראשות המנכ"ל הראשי ובהעדרה בראשות מנהל סיכוני השוק. למנהל סיכוני השוק מלוא 

הסמכויות לפעול להגדלה, הקטנה ופתיחת חשיפה חדשה במסגרת החלטות הדירקטוריון וועדת 

ההנהלה לנושאים שוטפים. כל פעילות חדשה במכשירים פיננסיים, השונה משמעותית מהמכשירים 

הקיימים, מובאת לאישור הדירקטוריון. למנהל סיכוני השוק גם הסמכות לפעולה מידית בתגובה 

להתפתחויות חריגות בשווקים השונים ובתנאי שהפעולה איננה גורמת לחריגה מהמגבלות שנקבעו 

על ידי הדירקטוריון.

מדי חודש נמסר לועדת ההנהלה בנושאים שוטפים בראשות המנכ"ל הראשי דיווח על מצב 

החשיפות והעמידה במגבלות שקבע הדירקטוריון לחשיפות לסיכוני שוק ונזילות, והמנכ"ל הראשי 

מדווחת מדי חודש עד שישה שבועות לדירקטוריון במסגרת דוח המנכ"ל לדירקטוריון.
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בקר הסיכונים הראשי, הכפוף למנכ"ל הראשי, בוחן את העמידה במגבלות שקבע הדירקטוריון 

 ,VAR והנהלת הבנק ומדווח על כך במסמך החשיפות. רמת החשיפות של סיכוני השוק על בסיס

וכן את הנזק האפשרי להון הבנק בתרחישים קיצוניים מדווחים למנכ"ל הראשי ולמנהל סיכוני השוק, 

ולדירקטוריון במסגרת דוח המנכ"ל.

אחת לרביע מתקיים בדירקטוריון דיון מפורט במדיניות החשיפות לסיכוני השוק, וכן מדווחת תמונת 

המצב של העמידה במגבלות ברמת הקבוצה. הדיווח כולל גם נתונים על מצב החשיפות במונחי 

VAR בבנק ובקבוצה, וכן הנזק שיכול להיווצר לבנק מתרחישים קיצוניים.
בעת אישור הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים מדווח מנהל סיכוני השוק לדירקטוריון על 

העמידה במגבלות שנקבעו.

בשנת 2007 לא היו חריגות מהותיות מהמגבלות שנקבעו לניהול חשיפות השוק והנזילות לסוגיהן.

סיכונים תפעוליים   .2
בפעילות הבנק, כמתווך פיננסי, קיימים סיכונים תפעוליים, שבהתאם למדיניות ניהול הסיכונים, יש 

לזהות, להעריך את הנזק שעלול להיגרם בגין התממשותם, לפקח עליהם, ולפעול למזעור הסיכוי 

להתרחשותם והנזק בגינם.

סיכון תפעולי מוגדר כ-"סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים, אנשים 

ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים. סיכון זה כולל סיכון משפטי, אך אינו כולל סיכון אסטרטגי 

וסיכון מוניטין".

 ניהול הסיכונים התפעוליים מתבצע באופן הבא:

א.  מונה מנהל הסיכונים התפעוליים, האחראי לגיבוש המדיניות לניהול סיכונים תפעוליים, 

להנחיית היחידות השונות במניעה או בהפחתה שלהם, והסדרת נהלי מעקב, דיווח ובקרה. 

במסגרת התאמת המבנה האורגני לתמיכה במדיניות ניהול הסיכונים, הוקם במת"מ ענף 

ייעודי לנושא ניהול הסיכונים, המאחד את הטיפול במכלול הסיכונים — העיסקיים (סיכוני 

אשראי ושוק) והתפעוליים.

  מונה בקר סיכונים תפעוליים הכפוף לבקר הסיכונים הראשי כפונקציה בלתי תלויה, עם 

אחריות לפיתוח מתודולוגיות לזיהוי, מדידה, פיקוח ובקרה של סיכונים תפעוליים; הסדרת 

מדיניות ונהלים הקשורים לניהול ובקרה של הסיכון התפעולי; תכנון ויישום מתודולוגית 

ההערכה של הסיכון התפעולי; תכנון ויישום של מערכת דיווח סיכונים לסיכון תפעולי. 

  מונה גורם ייעודי באגף לבקרת ניהול סיכונים, אשר אחראי מקצועית על תפעול "הברקים" 

(בקרי סיכונים עיסקיים) והקשר השוטף מולם. 

ב.  הוכן מסמך מדיניות ברמת הקבוצה, המתווה את דרכי הפעולה, המסגרות הארגוניות 

והפונקציות הניהוליות שפועלות לשם מזעור הסיכונים התפעוליים בקבוצה. השלוחות בחו"ל 

הכינו מסמכים דומים וביצעו ההתאמות הדרושות לסביבה העיסקית שבה הם פועלים. כמו 

כן הוכן והופץ נוהל עבודה ל"ברקים" (בקרי סיכונים עיסקיים), המהווים את הזרוע המבצעת 

האחראית על הטיפול ומזעור הסיכונים התפעוליים בחטיבות השונות. הנוהל מגדיר את 

תפקידי ה"ברק", ממשקי העבודה, ותהליכי העבודה העיקריים בנושא סיכונים תפעוליים.

ג.  מיפוי של סיכונים תפעוליים הוא אחד הכלים המרכזיים לשליטה ובקרה בהם. בוצע תהליך 

מובנה של מיפוי הסיכונים התפעוליים ביחידות הבנק ובחברות הבנות, כולל הגדרת אופן 

ניהול הסיכון ודרכי פעולה מומלצים (במידה ונדרש) למזעור הסיכונים. 

במסגרת זו ניתן דגש מיוחד למיפוי סיכוני הונאות ומעילות, לפי הנחיה של בנק ישראל.   

  במסגרת מדיניות ניהול הסיכונים התפעוליים נדרש לעדכן את מפת הסיכונים של הקבוצה 

על בסיס תלת שנתי. החל ממחצית שנת 2007 מתבצע בקבוצת לאומי סקר סיכונים 

תפעוליים. במסגרת הסקר מתועדים התהליכים העיסקיים המהותיים ועל בסיסם מתבצע 

מיפוי הסיכונים, הבקרות והערכת חומרת הסיכונים. לקראת הסקר הוכן נוהל המגדיר 

את אופן ביצוע הסקר ומסמך המפרט את מתודולוגית הערכת הסיכונים וכולל הנחיות 

לביצוע ההערכה.
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ד.  פותחה מערכת מידע לתיעוד ולמעקב אחר ניהול הסיכונים התפעוליים שזוהו בארגון ולתיעוד 

אירועי סיכון תפעולי. המערך המיכוני תומך גם בתהליך המעקב הנדרש ליישום הבקרות. 

מאגר המידע הניהולי שהוקם מאפשר לנתח וללמוד את המתרחש בארגון מהיבט גורמי 

הכשל השונים, הפעילות הבנקאית, חומרת הסיכון, הגורמים האחראים לסיכון, ועוד. פותחו 

מערכות על בסיס חוקים עיסקיים, המפיקות התראות על פעילות חריגה/חשודה בתחומים 

עיסקיים שונים, לצורך מזעור החשיפות במוקדים אלה.

ה.  נבנה מודל להערכה של סיכונים תפעוליים, לפי הנחיות ועדת בזל בנדון והכלים המתודולוגיים 

הקיימים בתחום זה. תוצאות הערכת הסיכונים התפעוליים במערכות הייצור, המתבצעות 

על ידי מילוי שאלונים ברמת כל מערכת משולבות במסגרת סקר הסיכונים במפת הסיכונים 

החדשה, על בסיס התהליכים העיסקיים בהם מעורבות המערכות התפעוליות.

  כמו כן יושמה שיטת הערכת סיכונים בפרוייקטים/משימות אב בפיתוח מערכות מידע, נותחו 

הממצאים ופורסמו המלצות לפעילות רוחבית להקטנת רמת החשיפה. כמו כן שולב בתהליך 

העבודה השוטף, ביצוע הערכה של הסיכונים התפעוליים במערכות היצור, על בסיס מודל 

ייעודי שפותח לנושא. ניתוח תוצאות הערכת הסיכונים מאפשר איתור מערכות בעלות רמת 

סיכון גבוהה, עבורן נדרשת גם התייחסות במסגרת הוראה ניהול בנקאי תקין 357.

ו.  אחת לרביע מתכנס פורום להפקת לקחים בהשתתפות נציגי כל החטיבות. במפגשים דנים 

באירועי כשל שהתרחשו בבנק ו/או בארגונים פיננסיים אחרים, וזאת כדי לקבוע דרכי פעולה 

למזעור הסיכוי להישנותם של האירועים ולנזק הנגרם בגינם. מתנהל מעקב שוטף אחר 

החלטות הפורום, עד להשלמת ביצוען.

ז.  בעקבות תהליכי הפקת הלקחים בגין אירועי הכשל, וסקרי הסיכונים שמתבצעים, שולבו 

בקרות מיכוניות במערכות התפעוליות, שונו תהליכי עבודה, ונוסף מידע ניהולי המסייע 

למנהלים בתהליך הבקרה. 

ח.  בוצעו פעילויות המשך להטמעת ניהול סיכונים תפעוליים ולחשיפת מידע בנושא, על ידי 

פרסומים באתר ניהול הידע על הנעשה בבנק ומחוצה לו בתחום זה.

ט.  הבנק מכין עצמו להתאוששות ממקרה אסון והמשכיות לפעילותו העיסקית. הפעילות מורכבת 

משלושה נדבכים: 
תשתיות טכנולוגיות  -  

תוכניות פעולה ונהלים  -  
ביצוע תרגולים  -  

הפעילות מרוכזת על יד צוות ניהול המשכיות עיסקית.   

ציות  .3
אגף ציות החל לפעול בקבוצה, על פי דרישת הרשויות, בשנת 2001. בראש אגף הציות עומד קצין 

ציות ראשי (Chief Compliance Officer) אשר אחראי גם ליישום החוק לאיסור הלבנת הון, 

התש"ס-2000 וחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005.

מורכבותה והתפתחותה של הפעילות הבנקאית, מחייבת את הבנק להקפדה יתרה על קיום מכלול 

החובות שחלות על התאגיד הבנקאי, בקשריו עם לקוחותיו, מכח חקיקה ראשית, תקנות, היתרים 

והוראות בנק ישראל.

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 308 חייבה את הבנקים לאכוף את ההוראות הצרכניות, דהיינו, 

הוראות חוק ורשויות אשר חלות על יחסי הבנק עם לקוחותיו. על פי ההוראה, בוצע סקר תשתית 

אשר במסגרתו מופו ההוראות הצרכניות, הסיכונים להתרחשות אירועי חריגה מההוראות ובצידם 

הוגדרו בקרות למניעתם. 

בשנת 2005 נעשה מהלך רחב היקף בבנק להדרכת עובדים ולהטמעת הוראות צרכניות, והבנק 

קבע כי נושא הציות עומד בדרגת חשיבות עליונה וכי יש צורך לשדרג את מעמד ופעילות אגף 

הציות.
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בבנק מונתה ועדה אשר תפקידיה, לגבש תכנית להפעלת אגף הציות וקציני הציות בקבוצה, 

התאמה לסטנדרטים בינלאומיים ודרישות "בזל ", ובכלל זה, בין היתר, למפות ולתעדף חוקים, 

תקנות והיתרים נוספים הרלבנטיים לעבודת הבנק, אף מעבר לנדרש על פי הוראה 308, לקבוע 

תהליכי עבודה, אמצעי בקרה, נהלים והדרכה.

הועדה סיימה עבודתה ועל בסיס המלצותיה, הוצגו בפני הנהלת הבנק וועדת הביקורת של 

הדירקטוריון, עקרונות המודל המומלץ ליישום בבנק. מודל זה, כולל הרחבת תפיסת סיכון הציות, 

הפעלת מודל ציות מבוזר והכלים והמערכות המיכוניות הנדרשות לפונקציות הציות, לצורך ניהול 

אפקטיבי של התחום. בנוסף, לאור החשיבות הרבה אשר מייחס הבנק לנושא זה, הוקצו משאבי 

אנוש נוספים, בין השאר, מונו 16 נאמני ציות במשרה מלאה בסניפים הגדולים של הבנק, לטיפול 

ובקרה ממוקדים בנושאי ציות ואיסור הלבנת הון. 

אגף ציות ממשיך לעמוד בקשר עם שלוחות הבנק בחו"ל לצורך בחינת היערכותן ליישום נושא 

הציות בכלל ואיסור הלבנת הון ומימון טרור בפרט. 

4. איסור הלבנת הון ומימון טרור
במהלך שנת 2007 נמשכה בבנק הפעילות הנדרשת ליישום הוראות החקיקה בנושא איסור הלבנת 

הון ובכלל זה: מהלכים לטיוב נתונים ולחסימת חשבונות, הפצת פרסומים ליחידות השונות, פיתוחים 

ושיפורים במערכות הממוכנות, והגדלת מצבת העובדים העוסקים בנושא. אנשי האגף השתתפו 

בפעילות הדרכתית מגוונת להגברת המודעות לחשיבות הנושא.

בעקבות ביקורת שערך בנק ישראל בבנק בנושא יישום חוק איסור הלבנת הון, הגיש המפקח על 

הבנקים לוועדה להטלת עיצום כספי, בקשה להטיל על הבנק עיצום כספי בשל הפרה לכאורה של 

הוראות לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון. ביום 31 ביולי 2007 הודיע המפקח על הבנקים לבנק, 

שהוועדה החליטה להטיל על הבנק עיצום כספי, בסך של 425,000 ש"ח. בהודעה נאמר כי בבואה 

לקבוע את גובה העיצום התחשבה הוועדה בעובדות הבאות:

1.  מרבית ההפרות הן ראשונות, אינן הפרות נמשכות וחמורות והיקפן אינו גבוה יחסית לגודל הבנק 

ומורכבות פעילותו.

2.  במהלך תהליך הביקורת הבנק שיתף פעולה בגילוי ההפרות ותוצאותיהן וכן נקט פעולות 

אפקטיביות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותן.

כמו כן צויין כי הוועדה סבורה כי תחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור מנוהל בבנק באופן 

מקצועי וזהיר, וכי הנהלת הבנק השקיעה משאבים רבים (כספיים ואחרים) ליישום ההוראות 

בתחום זה.

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת 

הון ומימון טרור), התשס"ז-2006:

ביום 12 בדצמבר 2006 פורסם התיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של 

תאגידים בנקאיים), התשס"א-2001, אשר ייקרא מעתה "צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח 

וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור") ("הצו").

בצו המתוקן הוכללו נושאים שונים, לרבות הקלות מסויימות לתאגידים הבנקאיים, אך עיקרו הינו 

בהחלת הוראות הצו גם בנושא כרטיסי אשראי וביישום מעשי של הוראות חוק איסור מימון טרור, 

התשס"ה-2005. 

לראשונה הוחל הצו על פעילות בכרטיסי חיוב, וככזה הוא חל ומטיל חובות שונות, הן על בנקים 

המנפיקים כרטיסים בעצמם והן על הנפקת כרטיסים באמצעות חברות שהינן תאגידי עזר בנקאיים 

ועוסקות בהנפקת כרטיסי חיוב. 

כמו כן, לצורך יישום הוראות חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 ("החוק") תוקן הצו במספר 

נושאים, כאשר ההחמרה הינה בעיקר בפעילות אל מול מוסד פיננסי במדינה או טריטוריה המנויה 

בתוספת הרביעית לצו. בצו הוכללה חובה של התאגידים הבנקאיים לבדוק, מבצעי פעולות מסויימות 

וצדדים לפעולות מסויימות, מול השמות המצויים ברשימה של ארגונים ואנשים המוכרזים כ"ארגון 

טרור מוכרז" או כ"אדם שהוא פעיל טרור", וזאת בעת ביצוע פעולות מסויימות. בנוסף, הוטלו 

חובות דיווח מוגברות, בקשר עם פעולות המתבצעות על ידי הגורמים המפורטים לעיל. לצורך 
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יישום הוראות החוק, פורסמו באותו יום גם תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולה ברכוש) 

התשס"ז-2006, הכוללות את היתר של שר האוצר לתאגידים בנקאיים, מכח סעיף 9(ד) לחוק.

ביום 27 באוגוסט 2007 פורסם חוזר בנק ישראל המטיל חובות נוספות על הבנקים בקשר עם 

פעילות מול בנקים הפועלים ברשות הפלשתינאית. הבנק נערך ליישום ההוראות האמורות כנדרש.

סיכונים משפטיים  .5
על פי הגדרת בנק ישראל, סיכון משפטי הינו סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן 

משפטי קיומו של הסכם.

הסיכונים המשפטיים שהבנק מטפל בהם במסגרת התכנית שהוכנה כמפורט להלן, כוללים: סיכונים 

הנובעים מחקיקה, תקנות, פסיקה והוראות רשויות, סיכונים הנובעים מפעילות ללא גיבוי בהסכמים 

מספקים או ללא ייעוץ משפטי וסיכונים הנובעים מהליכים משפטיים. מטרת התכנית למזער סיכונים 

אלה ולנהלם.

בבנק מיושמת תכנית ניהול סיכונים משפטיים. התכנית כוללת מסמך מדיניות וממשק בין מערך 

הייעוץ המשפטי לבין יחידות הבנק. לגבי חברות הבנות בישראל ובחו"ל הוכן מסמך מדיניות נפרד 

וכל חברה הכינה מסמך ניהול סיכונים משפטיים המתאים לפעילותה, על פי ההנחיות של מסמך 

המדיניות הנ"ל.

במסגרת התכנית הושם דגש על:

איתור מוקדי הסיכונים המשפטיים המהותיים והטיפול בהם, תוך קביעת גורם אחראי ליישום 

ההנחיות;

הכנת הסכמים, הנחיות ונהלים מתאימיים;

חוות דעת על השלכות הוראות החקיקה (לרבות פסיקה) והוראות רשויות, ובחינת השלכותיהן על 

עבודת הבנק, והפקת לקחים בנושאים השונים.

(Fair Value) שווי הוגן  .6
בהתאם להוראות בנק ישראל, הוצג בבאור 18(ד) בדוחות הכספיים השווי ההוגן של כל המכשירים 

הפיננסיים, היינו כל הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הבנק ושל החברות הבנות. השווי ההוגן של 

מכשיר פיננסי מוגדר כמחיר המשולם בין קונה מרצון למוכר מרצון.

כאשר קיים שוק פעיל, מחיר השוק מהווה את השווי ההוגן. מחירי שוק אינם קיימים לחלק משמעותי 

מהמכשירים הפיננסיים של הבנק ושל חברות הבת. בהיעדר מחיר שוק, השווי ההוגן הוא אומדן 

המתבסס על ערך נוכחי של תזרימי מזומנים כמפורט בבאור 18(ד).

האומדנים לשווי ההוגן מתבססים על התנאים הקיימים לתאריך הדוחות הכספיים ואינם מייצגים 

בהכרח ערכי שווי הוגן עתידיים.

דירקטוריון הבנק קבע בחודש מרס 2007 מגבלה בסך 1 מיליארד דולר לסך העיסקות שלהן הבנק 

קובע שווי הוגן על בסיס ציטוטים המתקבלים מהצד הנגדי לעיסקה. ככלל, הגופים הללו הם מוסדות 

פיננסיים בעלי מוניטין בשוקי ההון, העומדים בקריטריונים שקבעה הנהלת הבנק.

חישוב השווי ההוגן מתבסס במידה רבה על הערכה סובייקטיבית. לכן יש לנקוט זהירות רבה 

בשימוש במידע זה, מאחר שאין בו כדי להצביע על שוויו הכלכלי של הבנק וחברות הבת וכן אין הוא 

יכול לשמש להשוואה בין בנקים שונים.

יש לציין, כי נתוני השווי ההוגן אינם מביאים בחשבון את השפעת המס במקרה וישנו פער חיובי או 

שלילי בין השווי ההוגן לשווי בספרים של הנכסים ו/או ההתחייבויות המוצגים על בסיס צבירה.

הנתונים המופיעים בבאור 18(ד) בדוחות הכספיים מראים כי השווי ההוגן של הנכסים הפיננסיים 

בסוף 2007 גבוה ב-1,427 מיליון ש"ח מהשווי במאזן (ב-2006 גבוה ב-616 מיליון ש"ח), בעוד השווי 

ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות גבוה ב-1,704 מיליון ש"ח מהשווי במאזן (ב-2006 גבוה ב-1,333 

מיליון ש"ח). עיקר הפער נובע מכך שבנכסים המופיעים במאזן כלולות כבר התאמות לשווי הוגן של 

ניירות ערך בתיק הזמין למכירה והתיק למסחר בסכום של כ-827 מיליון ש"ח, לעומת 1,090 מיליון 

ש"ח בסוף 2006.
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השינוי בשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות הכספיים מעבר לרשום בדוחות הכספיים בשנת 

2007 נובע בעיקר מהירידה בריבית במשק ובמיוחד במגזר השקלי הלא צמוד, בדומה לירידה 

בשנת 2006.

החשיפה והניהול של סיכוני האשראי   .7

להלן היתרות המשוקללות של סיכון אשראי מאזני:

 

31 בדצמבר 2007  

יתרות ניכוי  שיעורי שקלול  יתרות   
סיכון מההון   100%  50%  20%  0% מאזניות   

במיליוני ש"ח   

נכסים

6,818  -  3  -  34,073  8,253  42,329 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

17,205  -  13,578  -  18,135  15,456  47,169 ניירות ערך  

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו
-  -  -  -  -  655  655 במסגרת הסכמי מכר חוזר 

175,359  -  167,683  14,676  1,689  14,842  198,890 אשראי לציבור 

79  -  79  -  -  563  642 אשראי לממשלה 

1,808  65  1,808  -  -  -  1,873 השקעות בחברות כלולות 

3,276  -  3,276  -  -  -  3,276 בניינים וציוד 

4,711  288  4,149  -  2,809  404  7,650 נכסים אחרים 

209,256  353  190,576  14,676  56,706  40,173  302,484 סך כל הנכסים 

 

31 בדצמבר 2006  

יתרות ניכוי  שיעורי שקלול  יתרות   
סיכון מההון   100%  50%  20%  0% מאזניות   

במיליוני ש"ח   

נכסים

8,708  -  393  -  41,574  5,642  47,609 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

13,192  -  9,430  -  18,810  18,135  46,375 ניירות ערך  

161,812  -  154,696  13,562  1,674  14,200  184,132 אשראי לציבור 

152  -  152  -  -  868  1,020 אשראי לממשלה 

1,188  63  1,188  -  -  -  1,251 השקעות בחברות כלולות (א) 

3,056  -  3,056  -  -  -  3,056 בניינים וציוד 

4,401  154  4,026  -  1,877  173  6,230 נכסים אחרים 

192,509  217  172,941  13,562  63,935  39,018  289,673 סך כל הנכסים 

(א) יתרות השקעות במניות ובכתבי התחייבות נדחים של חברות פיננסיות מנוכות מההון ולפיכך גם מיתרת 
ניירות ערך ומהשקעות בחברות כלולות.

אסטרטגיות 

מדיניות האשראי של הבנק מתבססת על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקר. הדבר בא לביטוי בפיצול 

תיק האשראי של הבנק בין ענפי המשק השונים ועל פני מספר רב של לווים. מדיניות האשראי 

משמשת כקו מנחה להנהלת חברות בנות ייעודיות בארץ ובחו"ל, אך התוויית המדיניות בפלחי 

השוק המנוהלים בחברות אלה נעשית על ידי ההנהלה של החברות, למעט בתחומים מסוימים בהם 

המדיניות הינה קבוצתית. כממלא תפקיד מרכזי במימון המשק הישראלי, נוקט הבנק באסטרטגיה 

של מעורבות במגזרי הפעילות העיקריים במשק, ומעמיד אשראי למגזרים היצרניים והמסחריים 

לסוגיהם השונים, למגזר הציבורי לגווניו לפרטיים ולמשקי בית. 

במסגרת מדיניות האשראי של הבנק בישראל נקבעו עקרונות וכללים אשר לפיהם יועמד, ינוהל 

ויבוקר תיק האשראי של הבנק, במטרה לשפר את איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו. 

עקרונות וכללים אלה מתייחסים הן ללקוח הבודד והן לרמה של ענפי משק וסקטורים עיסקיים. 
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דירקטוריון הבנק מאשר את מדיניות האשראי והביטחונות של הבנק ואת המגבלות הענפיות 

והאחרות.

לגבי החשיפה לקבוצות לווים, הבנק פעל עד לסוף שנת 2006 על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 313 

של בנק ישראל, אשר קבעה כי סך החשיפה לקבוצת לווים לא תעלה על 30% מהון הבנק כאשר 

סך החשיפה לשש קבוצות הלווים הגדולות לא תעלה על 135% מהון הבנק. מתחילת שנת 2007 

הבנק קיבל את אישור בנק ישראל ועבר למדיניות חשיפה חלופית, לפיה סך החשיפה לקבוצת לווים 

לא תעלה על שיעור של 25% מהון הבנק כך שסך החשיפה לששת קבוצות הלווים הגדולות יכולה 

להגיע עד שיעור של 150% מהון הבנק. 

נכון ל-31 בדצמבר 2007 חבות קבוצת הלווים הגדולה הגיע ל-19.9% מהון הבנק. חבות הלווה 

הבודד הגדול ביותר הגיע ל-10.0% מהון הבנק, חבות שש קבוצות הלווים הגדולות הגיע ל-99.5% 

מהון הבנק.

מגמת התרחבות הפעילות הכלכלית אשר הקיפה את רוב ענפי המשק, באה לביטוי בגידול מהיר 

בתעסוקה ובירידה בשיעור האבטלה, והושפעה מגידול בביקושים המקומיים ובפרט בצריכה 

הפרטית ובהשקעות. עם זאת, הושפעה הצמיחה באופן משמעותי גם מהגידול ביצוא סחורות 

ושירותים ומהתרחבות משמעותית ביבוא. 

למרות התמתנות הצמיחה בכלכלה הגלובלית, בעיקר בארה"ב ובניגוד להתפתחויות השליליות 

בשווקים הפיננסים מאז תחילת המחצית השנייה של 2007 המשיך מצב משקי הבית בישראל 

להשתפר בשנה שחלפה ועקב כך המשיך הפדיון בענפי המסחר והשירותים לעלות. העליה בפעילות 

ברוב ענפי המשק, לרבות ראשיתה של התרחבות בענף הבניה, באה לביטוי בשיפור מתמשך ברמת 

הרווחיות במגזרים רבים.

בשנת 2007 חלה התרחבות ביצוא התעשייתי, לרבות ובאופן מיוחד ביצוא כימיקלים וזיקוק נפט. כמו 

כן חלה עליה ניכרת ביבוא מוצרי צריכה, המשקפת את הגידול הניכר בצריכה הפרטית. 

ענף התיירות אשר נפגע בשנת 2006 בעקבות מלחמת לבנון השניה, התאושש בשנת 2007.

שנת 2007 התאפיינה בהמשך גידול משקלו של האשראי הלא בנקאי על חשבון האשראי הבנקאי, 

לסקטור העיסקי. 

המשבר בתחום הדיור והמשכנתאות בארה"ב — משבר "הסאב פריים" הביא לראשיתה של האטה 

בפעילות הכלכלית במדינות רבות תוך הקטנת הביקושים, דבר העלול להשפיע גם על המשק 

הישראלי ולגרום להאטת הצמיחה. 

ירידות השערים החדות בשוקי המניות בעולם על רקע המשבר והתנודתיות הרבה בשוק כבר 

השפיעו על שוק המניות המקומי. 

בעקבות המשבר בשוק ההון, פועל הבנק לזיהוי לווים שגייסו בשנים האחרונות מקורות מימון גם 

בשוק זה, כאשר הגיוס מאופיין בבסיס הון צר ועלות גיוס נמוכה, במטרה לבדוק את יכולתם של 

לווים אלו להמשיך ולמחזר חלויות שוטפות. במיוחד נבדקים לווים אשר ייעדו את הכספים שגויסו 

כהון עצמי למינוף השקעות בחו"ל. 

בעקבות ירידת שערי המניות בבורסות בעולם, הבנק מנהל מעקב ובקרה הדוקים אחר השפעת 

השחיקה על החשיפה מול הלווים הפוטנציאלים. בין היתר עוקב הבנק אחר חובות המבוססים על 

מניות המהוות משקל מהותי מהערך הנכסי שלהם ו/או מהבטוחות עליהם אנו נשענים וכן לווים 

שהתעתדו לבסס מקור סילוק עתידי על גיוס מקורות בבורסה.

"אפקט דומינו" בעקבות האירועים בבורסות בעולם עלול להביא להשפעות שרשרת ולתנודתיות 

גדולה גם בשערי החליפין של המטבעות וגם במחירי הסחורות. אי לכך, הבנק מתמקד גם באיתור 

חשיפות לשינויים בשערי החליפין ובמחירי סחורות, ובמעקב אחר לקוחות בעלי חשיפה, תוך שהוא 

מציע ללווים שימוש באמצעים בנקאיים להגנה ולצמצום החשיפות.

לנוכח מידת אי הוודאות הקיימת, השפעתם של גורמי סיכון כמו הסיכון הגיאופוליטי הקיים במשק, 

הסיכון שבכניסה להאטה או השפעה על היצוא בעקבות מצב הכלכלה האמריקאית נוקט הבנק 
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במדיניות אשראי זהירה ביחס לענפי המשק ומגזרי האשראי השונים. הבנק מרחיב ומשלב 

במדיניותו בקרות מחמירות על אשראי בו עלתה רמת הסיכון, פיקוח על סמכויות האשראי, הרחבת 

הבדיקות המוקדמות בטרם ביצוע עיסקות, קביעת קריטריונים מחמירים ביחס לסוגי העיסקות 

וקביעת תנאי הסף לאישור עיסקות כגון דרישות ההון העצמי והביטחונות בסוגי המימון השונים. 

הבנק מבצע בתדירות גבוהה בדיקה ועדכון דירוג הסיכון של הלווים, בעיקר בזיקה להשפעה 

אפשרית של ירידות בביקושים לצריכה ולנדל"ן, בהתייחס לענפי משק מסוימים בארץ ובעולם 

ובזיקה לאזורים גיאוגרפיים שהושפעו במיוחד. במקרים שמוצא לנכון פועל הבנק להקטנת החשיפה 

ו/או לחיזוק ביטחונות ו/או להעלאת מרווחים.

הבנק ממשיך ופועל לאיתור ולתיקון ליקויים במסמכי אשראי וביטחונות. בנוסף, הבנק פיתח 

מתודולוגיה לאיתור, סיווג וסימול של אשראי בעייתי ולחישוב נאותות הפרשה והוא מיישמה בקווי 

העסקים.

ביום 31 לדצמבר 2007 העביר הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים תיקון להוראות הדיווח 

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

לפרטים ראה בבאור 1(כד)ב לדוחות הכספיים.

מדיניות האשראי בשלוחות חו"ל — בכל אחת משלוחות הבנק בחו"ל מאושרת מדיניות האשראי 

של השלוחה על ידי הדירקטוריון המקומי ומוצגת בוועדה לניהול סיכוני אשראי של הבנק בארץ. כמו 

בארץ, גם בשלוחות בחו"ל, מבוססת מדיניות האשראי על פיזור הסיכונים בין ענפי המשק השונים 

תוך קביעת מגבלות לחשיפה לענפי משק שונים ולמגזרי פעילות שונים. בנוסף, במסגרת מדיניות 

האשראי נקבעה מדיניות ביטחונות הכוללת עקרונות וכללים באשר לסוגי הביטחונות השונים, 

שיעור ההשענות ועוד. כל זאת, תוך התאמה ובכפיפות לכל התקנות והוראות הבנקאות בכל אחת 

מהמדינות. בכל שלוחה נקבעו סמכויות למתן אשראי ברמות השונות. בנוסף, בשלוחות בהן ניתן 

אשראי מסחרי מתקיים תהליך של דרוג לווים בהתאם לרמות סיכון, ובשלוחות בהן היקף האשראי 

משמעותי, פועלת יחידה לבחינת אשראי המבצעת באופן שוטף בחינה של רמת הסיכון של לקוחות 

הבנק.

תהליכים:

הבנק עורך, תקופתית, ניתוחים של ענפי המשק השונים ומגזריו בהתאם לסיכונים ולסיכויים 

הגלומים בענף ומגדיר את מדיניות האשראי הראויה לכל ענף משק. בתחום ניהול האשראי שופרו 

תהליכי הבקרה והשליטה בסיכונים על ידי העמקת תהליך ריכוזם של הלקוחות העיסקיים בחטיבות 

המתאימות ובמסגרת סניפים מתמחים. 

בחינת מסגרות האשראי של הלווים הגדולים בבנק, אישור העיסקות או העברתן לדיון בוועדת 

האשראי המתאימה נעשית על ידי היחידה לניהול סיכוני אשראי באגף האשראי בחטיבה העיסקית. 

היחידה שהיא ייחודית ללאומי, הוקמה במהלך שנת 2006, לאחר בחינה מעמיקה, במטרה להדק 

את בקרות האשראי, ולשפר את איכות תיק האשראי של הבנק והשירות ללקוחות.

מימון ענף הבניה והנדל"ן, המרוכז במערך נפרד, נעשה תוך שימוש בכלי ניתוח ומעקב ספציפיים 

המסייעים לבנק בתהליך קבלת ההחלטות והבקרה אחר הליווי הפיננסי הניתן לפרויקטים השונים. 

בחינת מסגרות האשראי של הלווים הגדולים, אישור העיסקות או העברתן לדיון בוועדת האשראי 

המתאימה נבחנת על ידי היחידה לניהול סיכוני אשראי בנדל"ן במתכונת המתוארת לעיל.

מימון ענף זה נעשה בהקפדה על גיוון תיק האשראי תוך הבחנה בין המגזרים השונים — מגורים, 

נכסים מניבים בייעוד למסחר ומשרדים, בניה לתעשייה ומסחר ובין אזורים גיאוגרפיים שבהם 

מוקמים הפרויקטים בהתאם לביקושים הרלוונטיים.

 (Construction Lending) "חלק מהותי ממימון הבנייה נעשה במתכונת "הפרויקט הסגור

המאופיין בבחינה תקופתית ומעקב צמוד, תוך הסתמכות וסיוע מפקחי בנייה חיצוניים.

כחלק מאסטרטגיית הבנק לממן לקוחותיו בכל המקומות בהם הם פועלים ומתוך מגמה לפזר 

הסיכונים, נוהג הבנק להשתתף גם במימון נדל"ן בחו"ל. המימון מתבצע ללקוחות סלקטיביים, באופן 

מבוקר, במדינות מועדפות ובהתחשבות בסיכון המדיני והכלכלי של המדינה, תוך בחינה מדוקדקת 

של הפרויקטים, כאשר שלוחות הבנק בחו"ל או בנקים מקומיים מלווים את הפרויקטים. 
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מימון עיסקות רכישת אמצעי שליטה לסוגיו הינו אשראי שניתן ללווה, כאשר מקור ההחזר העיקרי 

לו הינו התאגיד שאת רכישת אמצעי השליטה בו הבנק מממן. במסגרת מדיניות האשראי של הבנק, 

נקבעות דרישות הבנק במימון רכישת אמצעי שליטה לגבי ההון העצמי הנחוץ, הביטחונות וכן 

התנאים האחרים. 

בנק ישראל קבע בהוראות ניהול בנקאי תקין מגבלות למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים, 

והבנק עומד בהן.

לצורך טיפול בעיסקאות מורכבות של מימון השקעות בפרויקטים של תשתית (תחנות כח, מתקני 

התפלה, כבישי אגרה, פרויקטים BOT וכו') קיימת בבנק יחידה מיוחדת הבוחנת את העיסקאות 

ובונה את חבילת המימון, כולל שיתוף אפשרי של גורמים משוק ההון במימון העיסקה. 

הבנק ממשיך ופועל לאיתור ולתיקון ליקויים במסמכי אשראי וביטחונות. בנוסף, הבנק פיתח 

מתודולוגיה לאיתור, סיווג וסימול של אשראי בעייתי ומיישמה בקווי העסקים.

במקביל מושקעים מאמצים רבים בשיפור כלי הבקרה ומערכות מידע ממוחשבות העומדים לרשות 

מקבלי ההחלטות באשראי. 

באשראי הפרטי, בנוסף למעקב הרצוף אחר הפעילות בחשבונות והתאמת מסגרות העו"ש וכרטיסי 

האשראי לפעילות זו, חידוש האשראי והתאמתו לרמת הפעילות בחשבון מתבצעים תוך הסתייעות 

במערכות תומכות החלטה.

העמדת אשראי פרטי עד תקרה מוגדרת נבחנת באמצעות מערכת דירוג (credit scoring) על 

בסיס רמת הסיכון הגלומה בחשבון. האשראי העיסקי והמסחרי וכן לקוחות פרטיים גדולים מדורגים 

באמצעות המערכת לדירוג לווים (credit rating) הפועלת בבנק. המערכת נמצאת בתהליך שיפור 

שוטף כדי להתאימה למאפיינים העכשוויים של האשראי ולהתמודדות עם מגוון הלווים בענפי המשק 

השונים, ברמת מורכבותם, בביצועיהם הפיננסיים, בהיקף הביטחונות ובגודלם. דירוג הלווים מסייע 

בידי ההנהלה בתהליך קבלת החלטות ותמחור האשראי ובמעקב אחר איכותו לאורך זמן. סיכון 

 ,(PD-Probability of Default) האשראי תלוי בהסתברות שהלווה יכנס לכשל בתקופה נתונה

בהיקף החשיפה בגין הלווה בעת הכשל (EAD-Exposure At Default), ובתוחלת ההפסד 

מהלווה בהינתן כשל (LGD-Loss Given Default). מערכת הערכת הלווים ביחד עם מערכת 

המדידה של רווחיות הלקוח, מאפשרת ביסוס קשר בין רמת הסיכון והתשואה עליו.

נוהל בנקאי תקין מס' 339 

הבנק ערוך ומיישם את הוראת המפקח על הבנקים ניהול בנקאי תקין מס' 339 בנושא ניהול סיכוני 

האשראי של הבנק. ההוראה קובעת עקרונות יסוד לניהול ובקרת סיכונים ובכלל זה לגבי אחריות 

גורמי הנהלה ומעורבות נאותה של הדירקטוריון בניהול הסיכונים, הגדרת אמצעי הבקרה והעמדת 

כלים להערכת ומדידת הסיכונים והסדרת אמצעי הבקרה והפיקוח על סיכונים אלה. 

תהליך הפקת לקחים 

בבנק מתקיים תהליך הפקת לקחים באשראי בו נוטלים חלק מנהלים מיחידות הבנק השונות. 

במסגרת תהליך זה הוקמו בחטיבות השונות ועדות הפקת לקחים. הוועדות הללו מתכנסות אחת 

לתקופה על מנת לדון באירועי כשל, לנתח את ההשלכות והמשמעויות של הממצאים באירוע ולגבש 

המלצות לצורך שיפור תהליכי העבודה והגברת האפקטיביות העיסקית. המלצות אלה משתקפות 

בשינויים במדיניות האשראי והביטחונות, בתיקון נהלי העבודה בבנק ובעדכון תוכניות ההדרכה.

תאור של הגישות והשיטות הסטטיסטיות לפיהן נקבעו הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

תהליך איתור חשבונות רגישים וסיווג חובות בעיתיים — 

במסגרת מדיניות האשראי של הבנק נקבעו עקרונות לפיהם יועמד, ינוהל ויבוקר תיק האשראי 

במטרה לשפר איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו. הבנק בוחן באופן שוטף ובהתאם לנהלים 

את תיק האשראי במטרה לאתר, מוקדם ככל הניתן, לווים בהם עלתה רמת הסיכון והחשיפה, 

והזקוקים לתשומת לב ניהולית מיוחדת וליווי צמוד, זאת, על רקע מאפייני סיכון או כתוצאה מתנאים 

כלכליים/משקיים העלולים להשפיע על מצב הלווים, במטרה לשפר את מצבם. הערכת עומק הבעיה 
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נעשית תוך הפעלת שיקול דעת על ידי הגורמים העיסקיים המטפלים בלווה ועל ידי אגף האשראי 

בחטיבה העיסקית והערכה כנה של הקשיים שאותרו, במטרה לקבוע את דירוג הסיכון ובמקרה 

הצורך לבצע הפרשות ספציפיות. 

כחלק מהאמצעים שמפעיל הבנק לניהול סיכוני האשראי, פותחה מתודולוגיה לאיתור וסיווג חובות 

בעייתיים והבנק נערך ליישומה בכל קווי העסקים. המתודולוגיה כוללת תהליך עבודה רבעוני מובנה 

שבמסגרתו נערכת סריקה יסודית של תיק האשראי, תוך שימוש במספר קריטריונים המהווים 

התראה מוקדמת להפיכתו של חוב לבעייתי. פן נוסף של המתודולוגיה שהופעלה מטפל בבחינה 

שיטתית של נאותות ההפרשה לחובות מסופקים בגין החובות שיש לבנק ספק בגבייתם, תוך 

קביעת קריטריונים בסיסיים לאופן בו יש לחשב את ההפרשות לחובות מסופקים. החישוב נעשה 

בהתאם למאפייני החוב, ההערכה בדבר מצבו העיסקי ויכולתו של הלקוח להמשיך ולפעול, הסביבה 

העיסקית בה הוא פועל, מידת עמידתו בהתחייבויותיו בשילוב עם ניסיון העבר והערכה ריאלית של 

הביטחונות ויכולת מימושם, על פי שיקול דעת הנהלת הבנק. היחידה לניהול סיכוני אשראי (נס"א) 

בחטיבה העיסקית ובמערך הבניה והנדל"ן שותפה בתהליך בחינת נאותות ההפרשה. 

התהליך המתואר של אמידת ההפסדים הפוטנציאליים בתיק האשראי כרוך במידה רבה של אי 

וודאות ובהערכות סובייקטיביות בכל הקשור לסיווג החוב כבעייתי ולגורמים המשמשים לחישוב 

ההפרשות. להערכות ולאומדנים עשויה להיות השפעה מהותית על גובה ההפרשה לחובות 

מסופקים.

סיווג החובות וגובהן של ההפרשות קרן ו/או ריבית נקבע על פי הוראות המפקח על הבנקים, ניהול 

בנקאי תקין 314.

קביעת הסיווגים על פיהם מחושבת ההפרשה נעשית על פי נהלים שנקבעו ובהתאם למדרג 

סמכויות.

אחת לרביע מתקיים דיון בוועדת חובות מסופקים של הבנק בראשות המנכ"ל הראשי, בהפרשות 

הנדרשות לרביע. בדיון מוצגות ההמלצות להפרשה הרבעונית הנדרשת ברמת לקוח. כמו כן, 

במסגרת הדיון בדוחות הכספיים, מתקיים בדירקטוריון דיון בהפרשות לחובות מסופקים כדי לאשר 

את סכומי ההפרשות. כחומר רקע לדיון מובאים בפני הדירקטוריון נתוני החובות והביטחונות של 

הלקוחות העיקריים לגביהם נדרשת הפרשה וכן סכומי ההפרשות המוצעים על ידי ההנהלה.

תהליך הבקרה מסתיים בהחלטות על סיווג או ביצוע הפרשה. 

הפרשה נוספת:

על פי הוראות המפקח על הבנקים, ניהול בנקאי תקין 315, מבוצעת הפרשה נוספת המחושבת על 

פי הסיווגים השונים של החובות בהתאם לנוסחה שנקבעה. 

יש לציין ששינוי בהפרשה הנוספת אינו משפיע על חבות המס, מאחר וההפרשה הנוספת אינה 

מוכרת כהוצאה לצרכי מס.

:(Collateral) וניהול ביטחונות (Validation) מדיניות ותהליכים לגבי שיערוך

כמדיניות, שואף הבנק להימנע מהעמדת אשראי ללא ביטחונות. היקף הביטחונות הנדרשים מלווה 

הינו, בין השאר, פועל יוצא מרמת הסיכון שבאשראי. הביטחונות המתקבלים אינם השיקול העיקרי 

לאישור האשראי, אלא גיבוי נוסף שמטרתו להקטין את ההפסד לבנק במקרה של כשל עיסקי/פיננסי 

של הלווה. 

במסגרת מדיניות הביטחונות לכלל ענפי המשק נקבעו עקרונות וכללים באשר לסוגי הביטחונות 

והיקפם. דרישת הביטחונות ושיעורם נגזרים מרמת הסיכון שהבנק מוכן לקבל על עצמו בעת 

העמדת האשראי, אך ניתן דגש מיוחד לדירוג הסיכון של הלווים ולכושר ההחזר שלהם כקריטריון 

למתן האשראי לעומת המשקל שניתן לביטחונות המקובלים. 

הביטחונות מותאמים לסוגי האשראי שהם מבטיחים, תוך התייחסות לטווח הזמן, לסוגי הצמדה, 

לאופי האשראי ולמטרתו וכן למהירות יכולת המימוש שלהם. הבנק נוהג לאמת את שווי הביטחונות 

על ידי קבלת הערכות שמאי/הערכות שווי עדכניות. תחת אחריות נס"א נדל"ן בחטיבה העיסקית 

פועל "תחום שמאות" שתפקידו, בין היתר, לבחון את הערכות שווי הנכסים המשועבדים לבנק 



172

המבוצעות על ידי שמאים מוסמכים, ולקבוע את שוויים המירבי של הנכסים לביטחון. 

במקרים מסוימים, בהם הנתונים מצדיקים זאת, הבנק מסתפק בביטחונות חלקיים כשלגבי החלק 

 (Covenants) הבלתי מובטח הוא נסמך על חוסנו ויכולתו המוכחים של הלקוח, תוך קביעת התניות

שונות. 

מדרג הסמכויות להעמדת האשראי בלאומי נקבע, בין היתר, על פי מידת ההשלכה שיש לביטחונות 

על דירוג הסיכון של הלווה. ככל שרמת הביטחונות לאשראי נמוכה יותר, ההשלכה על שיפור דירוג 

הסיכון קטנה יותר. 

בבנק קיימת מערכת ממוחשבת המאפשרת הפקת מידע אודות סוגי הביטחונות. לגבי הביטחונות 

השונים קיימות הוראות באשר לאופן ניהולם, קביעת שוויים (תוך שימוש בשמאים חיצוניים, נתונים 

פיננסיים וכו'), הטיפול בקבלתם והמעקב אחר שינויים בהם ובשווים. בעלי הסמכויות לאישור 

האשראי פועלים על פי מדיניות שנקבעה באשר לשיעורים אלה המחושבים באופן אוטומטי על ידי 

המערכת הממוחשבת בהתאם למדיניות שנקבעה.

נהלי הביטחונות של הבנק מכילים את העקרונות העיסקיים והמשפטיים שעל בסיסם יש לקבל 

את סוגי הביטחונות השונים. הנחיות אלה כוללות גם את ההיבטים התפעוליים לגבי אופן קבלת 

הביטחון (לדוגמה: הטפסים הנדרשים, רישום אצל רשמים — אם צריך), שיעורי ההסתמכות לביטחון 

בגין כל סוג ביטחון, תהליכי בקרה שיש לבצע וכד'. 

להלן תיאור סוגי הביטחונות הנפוצים שמתקבלים על ידי הבנק:
-  משכון/קיזוז כספים המתנהלים בבנק או אצל גורמי חוץ (פיקדונות שקלים/מט"ח, חיסכון, 

ניירות ערך, קופות גמל).
-  משכון מקורות סילוק הנפרעים לחשבון הבנק (ממסרים דחויים, שוברי כרטיסי אשראי, חיובים 

בהרשאה, חשבונות פתוחים).
-  ערבויות בנקאיות מבנקים בארץ ובחו"ל/ערבויות מדינה/שמירת בטחונות בין סניפים.

ערבויות צד ג'.  -
פוליסות ביטוח בעיסקות סחר חוץ.  -

נדל"ן.  -
שעבודים שוטפים.  -

מיטלטלין (רכב, ציוד).  -
משכון והמחאת זכויות על דרך השעבוד (שעבודי חוזים/פקטורות).  -

להלן נתונים להפחתות סיכון אשראי בקבוצה ל-31 בדצמבר 2007, במיליוני ש"ח:

 

מכוסה      
על ידי מכוסה      
ביטוח על ידי   בבטחון   בבטחון   
סיכוני ערבויות  בבטחון  ניירות ערך  ניירות ערך   

אשראי בנקים  פיקדונות  של בנקים  ממשלתיים   

22  1,710  12,573  13  2,247 אשראי לציבור 

-  -  41  -  14 נכסים אחרים 

שווה ערך מאזני של 
עיסקאות שבהן היתרה 

1  578  2,215  -  176 מייצגת סיכון אשראי 

שווה ערך מאזני של 
-  -  411  -  201 מכשירים פיננסיים נגזרים 

 

המבנה וארגון פונקציות ניהול הסיכון 
מנהלת סיכון האשראי — ראש החטיבה העיסקית משמשת גם כמנהלת סיכון האשראי של 

הקבוצה.

הוועדה העליונה לניהול סיכונים — פועלת בראשות המנכ"ל הראשי של הבנק, וחברים בה 

מנהלי הסיכונים של הבנק — סיכוני שוק, סיכונים משפטיים, תפעוליים ואשראי — וכן בקר הסיכונים 

הראשי של הבנק. תפקידיה כוללים, בין השאר, גיבוש מדיניות לכל אחת מקטגוריות הסיכון לאישור 

הדירקטוריון; התאמת תמהיל הסיכונים לאסטרטגיה של הבנק; וידוא שקטגוריות הסיכון השונות 

מבוקרות ומנוהלות באופן שוטף במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות. 
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הוועדה לניהול סיכוני אשראי — בראשות מנהלת סיכוני האשראי המורכבת מגורמים בכירים מכל 

יחידות הבנק הרלבנטיות. הועדה מתכנסת לפחות אחת לרביע וכן בהתאם לנסיבות והצורך בקיום 

הדיון, ודנה בנושאים הנוגעים למדיניות ניהול סיכוני אשראי בבנק, בחברות הבנות ובשלוחות חו"ל 

וכן בנושאים בעלי זיקה לסיכוני אשראי, לרבות אלה המוגדרים על ידי הוועדה העליונה לניהול 

סיכונים. 

 

אגף אשראי — בכפוף למנהלת סיכון האשראי פועל אגף האשראי הכולל בין היתר את היחידות 

הבאות:

היחידה לניהול סיכוני אשראי — פועלת במסגרת אגף האשראי בחטיבה העיסקית של הבנק, 

מבצעת מעקב ובקרה תקופתיים אחר לקוחות החטיבה העיסקית/מערך הנדל"ן במטרה לתקף את 

דירוג הסיכון של הלווה, וזאת מעבר לבקרה היומיומית שמבצעים מנהלי הלקוחות לגבי לקוחות 

שבטיפולם. עיקר עיסוקה של היחידה מתמקד בבחינה עצמאית של המלצת מנהלי הלקוחות 

לקביעת מסגרות אשראי לליווי הלקוחות שבטיפולם ואיתור לקוחות שחלה הרעה במצבם, תוך 

הצבעה על הסיכונים העיקריים המאפיינים את תיק האשראי ומתן המלצות להמשך הטיפול 

בלקוחות. כחלק מהחשיבה העומדת מאחורי הקמת היחידה לניהול סיכוני אשראי, ובמטרה לשפר 

ולפשט את תהליך קבלת ההחלטות ולקצר את לוחות הזמנים במתן האשראי, חל שינוי במדרג 

סמכויות האשראי ברמות השונות, באופן שבקשות אשראי רבות מאושרות על ידי יחידת ניהול 

סיכוני האשראי וכך מתאפשרת הקצאת זמן רב יותר לדיון בלווים המאופיינים ברמת חשיפה 

גבוהה ולעיסקות מורכבות. בנוסף עוסקת נס"א במספר נושאי רוחב: בקרה תקופתית, בניית 

מתודולוגיות וכו'.

 

ענף ניהול תיק האשראי — פועל במסגרת אגף האשראי בחטיבה העיסקית של הבנק ותפקידיו 

כוללים, בין היתר, את הנושאים הבאים: הערכת ביצועי תיק האשראי של הבנק (במונחי תשואה מול 

סיכון), יצירת שקיפות במבנה תיק האשראי בהתאם לרמות ולגורמי סיכון, גיבוש הנחיות למבנה 

תיק אשראי רצוי לבנק, גיבוש המלצות למגבלות על תיק האשראי. ענף ניהול האשראי בוחן השפעת 

עיסקאות שוליות על מבנה וסיכון תיק האשראי וכן נותן המלצות לביצוע עיסקאות/פעולות לשיפור 

מבנה וסיכון התיק. ההנחה היא כי ניהול אקטיבי ומתוחכם של תיק האשראי יביא לשינויים בסדרי 

העדיפויות בהקצאת הון ולשחרור הון שכנגדו ניתן אשראי בעל תרומה נמוכה לטובת ייזום עיסקי 

בפלחי שוק/לווים רווחיים יותר וכן לשיפור מרווחים.

ענף מדיניות וסיכוני אשראי — פועל במסגרת אגף האשראי ואחראי, בין היתר, על עדכון מדיניות 

האשראי של הבנק ופיקוח על תהליכי הפקת הלקחים בבנק, על יישום הוראות רגולטוריות בתחום 

האשראי בבנק, וכן על דיווחים לבנק ישראל על לווים גדולים, קבוצות לווים ועיסקות רכישת אמצעי 

שליטה. בנוסף, אחראי הענף על דיווחים להנהלת הבנק ולדירקטוריון הבנק בכל הנוגע לחשיפות 

האשראי, לרבות סיכון לווים וקבוצות לווים, עיסקאות רכישת אמצעי שליטה, סיכונים ענפיים וסיכונים 

הנוגעים לחשבונות רגישים ולחובות הבעיתיים בבנק. 

ענף ניהול ובקרת אשראי — פועל במסגרת אגף האשראי ואחראי, בין היתר, על דרך ניהול וועדות 

האשראי השונות בבנק, מתכונת הגשת חומר לדיון בועדות האשראי, כתבי סמכויות באשראי, 

פרסומים בתחומי אשראי ובטחונות, בדיקת מסמכי אשראי ובטחונות, וכן תקינותם של פוליסות 

ביטוח של נכסים משועבדים.

יחידות נוספות העוסקות בסיכוני אשראי:

אגף אשראים מיוחדים — פועל בכפיפות למנהלת סיכוני האשראי, מרכז את הטיפול בלקוחות 

הבעייתיים של הבנק אשר מועברים אליו לטיפול על פי קריטריונים שנקבעו על ידי הנהלת הבנק. 

מטרת הטיפול היא שיקום הלקוח, שיפור כושרו הפיננסי ואת יכולת שירות החוב שלו. בהעדר יכולת 

כזאת, פועל האגף לגביית החוב תוך מזעור הנזק לבנק. 

בקרת ניהול סיכוני אשראי ובחינת אשראי 

היחידה פועלת במסגרת האגף לבקרת ניהול סיכונים הכפוף למנכ"ל הראשי. 
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תפקידיה כוללים, בין היתר, בקרה על יישום מדיניות האשראי של הבנק, זיהוי סיכוני אשראי מהם 

נגזרים נושאי רוחב בעלי השלכה על סיכון האשראי הכולל של הבנק, וכן קידום היערכות הבנק 

לקראת יישום באזל 2.

היחידה לבחינת אשראי מבצעת באופן שוטף הערכה עצמאית של רמת הסיכון של הלקוחות 

העיסקיים העיקריים בבנק (Loan Review) וקובעת את דירוג האשראי של לווים אלו. יחידה זו 

פועלת בנפרד מצוותי האשראי של הבנק, ובאופן בלתי תלוי בהם.

היחידה מעבירה למנהל הכללי הראשי ולדירקטוריון סקירה על פעילות בקרת האשראי הכוללת, בין 

היתר, נתונים על היקף הבדיקה, הממצאים שעלו והטיפול בהם וכן השלכות על איכות תיק האשראי 

של הבנק, כמו כן ניתנת חוות דעת על איכות דירוג הלווים שבתיקי הלווים. 

ענף פיתוח מודלים למדידת סיכוני האשראי

הענף עוסק בפיתוח מתודולוגיה ובניית מודלים וכלים כמותיים למדידה ובקרה על סיכוני האשראי 

בקבוצת לאומי. מתודולוגיות אלו, המאושרות בועדת ניהול סיכוני אשראי, תומכות בהגברת הקשר 

בין פרופיל הסיכון של הבנק, מערכות ניהול הסיכון לבין הונו, בהתאם לדרישות הרגולטוריות 

במסגרת הוראות באזל 2. 

האופי וההיקף (Scope) של מערכות דיווח על סיכון ו/או של מערכות מדידתו

הבנק פועל לשיפור מערכות מידע ממוחשבות העומדות לרשות מקבלי ההחלטות באשראי ומקפיד 

על קיום דיווח שוטף ועדכני לפיקוח על הבנקים ולגורמי הנהלה. הדיווח לפיקוח על הבנקים כולל 

דיווח בנושאי אשראי שונים לרבות סיכון האשראי על פי ענפי משק, מכשירים פיננסים, מבנה ההון 

העצמי ויחס ההון המזערי, לווים גדולים וקבוצות לווים, חובות בעיתיים והפרשה נוספת, חשיפות 

האשראי של השלוחות בחו"ל, אנשים קשורים וכו'.

הדיווחים להנהלת הבנק ו/או לדירקטוריון נוגעים להתפתחות האשראי ועיסקות מיוחדות או גדולות, 

תוצאות של בחינות רבעוניות של דירוג הסיכון של הלווים בפרט ותיק האשראי הכולל בכלל, דיווחים 

רבעוניים על ריכוזיות אשראי לפי ענפי משק, לווים וקבוצות לווים, מדינות, בנקים ישראליים וזרים 

מול מגבלות הפיקוח על הבנקים ומגבלות פנימיות, התפלגות האשראי הבעייתי ביחידות הבנק 

השונות ומידע על לקוחות בעלי רגישות מיוחדת וכו'. 

מדיניות גידור ו/או הפחתת סיכון ואסטרטגיות ותהליכים לצורך מעקב אחר האפקטיביות 

המתמשכת של גידורים מפחיתי סיכון

ההתפתחויות בשווקי המט"ח הבינלאומיים והתנודתיות בשערי החליפין של המטבעות השונים 

והשלכותיהן על הלווים הפעילים במטבע חוץ, מחייבים הגברת פעילות מעקב, פיקוח ובקרה. לצורך 

כך רועננו ההנחיות המתייחסות להתאמה הנדרשת בין בסיס מטבע האשראי לבין מטבע תזרים 

המזומנים המהווה את מקור הסילוק של האשראי. בעקבות התמשכות השחיקה בשער החליפין 

של הדולר והשפעתה על החשיפה באשראי של לווים במגזרי משק מסוימים, בעיקר לווים שעיקר 

הכנסותיהם נובעות מיצוא, הוגברה המודעות לנושא החשיפה המטבעית ומוקדשת תשומת לב 

מיוחדת ללווים בעלי פוטנציאל חשיפה גבוה. במקרה הצורך נערך עדכון דירוג הלווה, תוך דרישה 

לחיזוק בסיס ההון העצמי והביטחונות. 

במקרה שנמצא כי ללווה קיימת חשיפה/רגישות לשינויים בשער חליפין הגורם העיסקי, נדרש 

לבחון את מידת רגישות הלווה בראיה כוללת, תוך התייחסות למכלול הקריטריונים המחייבים 

הכללת הלווה ברשימת הלקוחות הרגישים ושקלול וכימות הרגישות לשינויים בשע"ח ולקומודיטיס 

הגלומה בו.

לצורך גידור סיכוני אשראי שונים, הבנק ממליץ ללקוחותיו לנקוט באמצעי הגנה מול משתנים מאקרו 

כלכליים כמו: מדד מחירים לצרכן, שער החליפין, מחירי קומודיטיס. הבנק מציע ללווה להשתמש 

במכשירים פיננסיים המאפשרים להתגונן בפני שינויי שערים חריפים, תוך הורדת רמת הסיכון 

שבאשראי. באמצעות מכשירים אלה ניתן ל"גדר" את החשיפה הפיננסית ובמידה מסוימת גם את 

החשיפה הריאלית ולצמצם הסיכון לרמה מינימלית.

כאשר לא נמצא פתרון לכיסוי מלא של חשיפה לשינויים בשע"ח, הבנק בוחן את הצורך בנקיטת 

צעדים לצמצום החשיפה, כגון: שינוי תנאי האשראי, הגדלת דרישת הביטחונות והקטנת האובליגו, 

כמו גם ביטול מסגרות שטרם נוצלו. 
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קיימים במסמכי האשראי סעיפי מילוט שונים המאפשרים לבנק לסיים את העמדת האשראי במט"ח 

ולהעמיד במקומו אשראי במט"י. 

עקב התנודתיות הגבוהה במחירי הסחורות בעולם, מוקדשת תשומת לב מיוחדת גם למגזרים 

העלולים להיות מושפעים לרעה ממגמה זו. 

במגמה לשפר את מגוון המוצרים ורמת השירות ללקוחות, מועמדים לרשות הלקוחות מכשירים 

פיננסיים, המאפשרים ללקוחות להתגונן מפני חשיפות שער, הצמדה וריבית, ובכך לשפר את 

יציבותם הפיננסית תוך כדי הורדת רמת הסיכון להם. 

הבנק פועל להתאמת מערכות ניהול הסיכונים להוראות הנובעות מהמלצות וועדת בזל ונערך 

להוספת אומדן להקצאת הון כלכלי על פי סוגי הסיכונים ורמותיהם. לצורך תמחור האשראים 

והשירותים הבנקאיים נבנים בבנק כלים לחישוב פרמיית הסיכון המינימלית הנדרשת להלימת 

הסיכון בהלוואות חדשות שמועמדות, בהתחשב גם בהקצאת ההון הנגזרת מרמת הסיכון, עם דגש 

לאותם מקרים בהם הקצאת ההון הדרושה לאותו לווה ו/או פעילות כפופה למגבלה רגולטורית 

אפקטיבית. 

סיכון אשראי בפעילות במכשירים נגזרים  .8

להלן יתרות משוקללות של סיכון אשראי חוץ מאזני:

 

31 בדצמבר 2007  

שווה   יתרות   
יתרות שיעורי שקלול   ערך  ערך   
סיכון  100%  50%  20%  0% מאזני  נקוב   

במיליוני ש"ח  

מכשירים חוץ מאזניים

עיסקאות שבהן היתרה מייצגת 

23,278  23,038  -  1,202  2,418  26,658  93,141 סיכון אשראי 

10,374  7,359  -  15,076  678  23,113  226,230 מכשירים נגזרים 

112  112  -  -  -  112  1,123 אחרים 

33,764  30,509  -  16,278  3,096  49,883  320,494 סך כל מכשירים חוץ מאזניים 

 

31 בדצמבר 2006  

שווה   יתרות   
יתרות שיעורי שקלול   ערך  ערך   
סיכון  100%  50%  20%  0% מאזני  נקוב   

במיליוני ש"ח  

מכשירים חוץ מאזניים

עיסקאות שבהן היתרה מייצגת

19,155  18,995  -  802  3,191  22,988  84,825 סיכון אשראי 

6,890  5,315  -  7,877  548  13,740  129,321 מכשירים נגזרים 

100  100  -  -  -  100  999 אחרים 

26,145  24,410  -  8,679  3,739  36,828  215,145 סך כל מכשירים חוץ מאזניים 

הסכום הנקוב של עיסקה במכשירים נגזרים אינו משקף את סיכון האשראי שלה. סיכון האשראי 

נמדד על פי סכום ההפסד המרבי, לפי תרחישים, שהבנק עלול לשאת בו אם הצד הנגדי לעיסקה 

לא יעמוד בתנאי העיסקה, וזאת לאחר ניכוי הסכמי קיזוז הניתנים לאכיפה.

סיכון האשראי למועד מסוים מוגדר כסך ההפסד או הרווח הנוצר בעיסקה לאותו מועד בתוספת

סיכון פוטנציאל להפסד עתידי נוסף, ופוטנציאל זה מוערך על פי רמת התנודתיות הצפויה בנכס 

הבסיס, ועל פי משך התקופה שנותרה עד הפירעון הסופי של העיסקה.



176

המעקב אחר פעילות הלקוחות בעסקות במכשירים נגזרים לסוגיהן מבוצע על ידי אגף ניהול 

סיכונים במכשירים פיננסיים שבחטיבת שוקי הון בבנק. האגף אחראי על המודלים לחישוב דרישת 

הביטחונות, הפרמטרים המשמשים למודלים, מערכות המחשוב המודדות את העמידה במסגרות 

הפעילות, נהלי העבודה בסניפים, והטפסים המשפטיים עליהם חותם הלקוח. כמו כן, מבוצעת 

בקרת-על על כלל הלקוחות, ולגבי מספר לקוחות הפועלים באסטרטגיות מורכבות, או הפועלים 

בסוגי פעילות חדשים שטרם מוכנו, מבוצע מעקב ישיר אחר דרישת הביטחונות אל מול מסגרות 

הפעילות והביטחונות בפועל.

החלת חוק ההסכמים הפיננסיים (netting), מאפשרת התייחסות לכלל העיסקות העתידיות 

בין הבנק ללקוח כאל עיסקה אחת. החוק מאפשר קיזוז תשלומים בגין העיסקות העתידיות לידי 

קביעת סכום אחד במידה והלקוח ימצא בהליכי חדלות פירעון. בהתאמה, שונו הטפסים המשפטיים 

והלקוחות הוחתמו מחדש.

דרישת הביטחונות בגין עיסקות פורוורד ו/או אופציות קנויות הינה על פי מודל סכמטי. דהיינו, 

לשערוך העיסקה (mark to market) מתווסף מקדם add-on המהווה כרית ביטחון המכסה 

הרעה אפשרית בערך העיסקה כתוצאה משינויים במחירי שוק. זאת, עד שהלקוח יוסיף ביטחונות 

בהתאם לדרישת הבנק. כאשר תיק הלקוח מכיל פוזיציה פתוחה על כתיבת אופציות, פוזיציה 

פתוחה של קניית אופציה ופורוורד באותו זוג מטבעות, ו/או עיסקות, בהגבלת שער, תחושב דרישת 

הביטחונות על פי מודל התרחישים. חישוב שווי העיסקות בתיק מבוצע עבור כל זוג מטבעות ב-49 

תרחישים שונים (שינויים בשער הספוט ובסטיית התקן), והדרישה נקבעת על פי התרחיש הגרוע 

ביותר בכל זוג מטבעות. הפרמטרים המשמשים לשני המודלים נקבעים מעת לעת בהתבסס גם על 

נתונים היסטוריים. הפרמטרים המשמשים לקביעת הביטחונות על פעילות באופציות מעו"ף הינם 

הפרמטרים כפי שקובעת מסלקת המעו"ף. 

חשוב לציין שמערכות המחשב מעודכנות בזמן אמת בעיסקות שבוצעו ובמחירי שוק. בטרם תבוצע 

עיסקה חדשה עבור לקוח, מבוצעת סימולציה על ידי הסוחר בחדר עיסקות על מנת לוודא שהעיסקה 

החדשה לא תגרום ללקוח לחרוג ממסגרות הפעילות שאושרו לו.

ללקוח בעל חבויות נוספות בבנק, סיכון האשראי הנובע מהמכשירים הנגזרים נכלל בתוך כלל 

חבויות הלקוח בבנק.

להלן חשיפות שקשורות לסיכון אשראי של צד נגדי, במיליוני ש"ח:

98 נגזרים מגדרים שווי הוגן ברוטו חיובי  א. 

4,532 נגזרים ALM שווי הוגן ברוטו חיובי  ב. 

317 נגזרים אחרים שווי הוגן ברוטו חיובי  ג. 

4,947 סך הכל שווי הוגן   

55 סך הכל ביטחון שמוחזק   

הערכת החשיפה לגורמי הסיכון בקבוצת לאומי   .9

בהתאם להוראות בנק ישראל, בטבלה שלהלן מפורטים גורמי הסיכון אליהם חשופה הקבוצה בגין 

פעילותה הבנקאית, והערכות ההנהלה לגבי גובה הסיכונים השונים. 

הערכות האפשריות לחומרת גורמי הסיכון הן חומרה נמוכה, בינונית וגבוהה. סיכון בדרגת חומרה 

גבוהה הוגדר כסיכון שהתממשותו עלולה לגרום לפגיעה בפעילות הקבוצה, סיכון בדרגת חומרה 

בינונית הוגדר כסיכון שהתממשותו עלולה לעכב את צמיחת הקבוצה והשגת היעדים העיסקיים, 

וסיכון נמוך הוגדר כסיכון שהתממשותו עלולה להתבטא בפגיעה ברווח השנתי ובקיטון או באי 

תשלום דיבידנד. חשוב לציין שחומרת הסיכון מתייחסת אך ורק להתממשות נזקים בלתי צפויים. 

הערכות לרמה קבועה וצפויה של אירועי נזק היא חלק מהתכנון העיסקי של הקבוצה ומקבלת ביטוי 
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שוטף בתוצאות הכספיות. הדיווח על גורמי הסיכון מתייחס לסטיות מהערכים הצפויים שעלולים 

לשחוק את הרווח הצפוי ובמקרים קיצוניים אף חלק מההון העצמי של הקבוצה.

על מנת לתת רמת בטחון סבירה נבחר סיכון שבהסתברות 90% לא יתממש בשנה מסוימת בתור 

סף סיכון ריאלי (כלומר שהסבירות להתממשות נזק ברמת החומרה המצוינת בשנה מסוימת קטנה 

מ-10%). 

סיכון נמוך מוגדר כסיכון שהתממשותו לא תגרום ליחס ההון לנכסי סיכון לרדת ביותר מאשר 1%. 

סיכון בינוני כסיכון שהתממשותו לא תגרום ליחס ההון לנכסי סיכון לרדת ביותר מ-2%, לשיעור 

של 10%. 

חישוב ההפסד המוערך הינו לאחר השפעת המס.

להלן מפורטים הסיכונים השונים ודרכי הערכה:

1. סיכוני אשראי

סיכון להפסד כתוצאה מהאפשרות שהלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו. 

קבוצת לאומי נוקטת במדיניות אשראי זהירה ביחס לענפי המשק ומגזרי האשראי השונים, ומשלבת 

במדיניותה בקרות מחמירות על אשראי בו עלתה רמת הסיכון, פיקוח על סמכויות האשראי, הרחבת 

הבדיקות המוקדמות בטרם ביצוע עיסקות, קביעת קריטריונים מחמירים ביחס לסוגי העיסקות 

והעלאת תנאי הסף לאישור עיסקות כגון הגדלת דרישות ההון העצמי והביטחונות בסוגי המימון 

השונים. 

לקבוצה יחס הלימות הון גבוה ביחס להלימות ההון המזערית הנדרשת על ידי בנק ישראל של 9%. 

עודף ההון מקטין את ההשפעה השלילית של אירועי אשראי ומצמצם פגיעה משמעותית בפעילות 

העיסקית או ביציבות הקבוצה. תחום האשראי הוא תחום העיסוק המרכזי של קבוצת לאומי, ואין 

ספק שהידרדרות כוללת בתחום האשראי, אם בענף מסוים ואם במשק בכללותו תגרום לקבוצה 

הפסדים ניכרים. סיכון האשראי הכולל של הקבוצה מוערך כנמצא בטווח הבינוני ומוגדר כסכום 

שלושת הרכיבים המפורטים להלן:

1.1. סיכון בגין לווים ובטחונות — נבחנה התפלגות ההפסד המשותפת של הלווים הגדולים בבנק, 

תוך החמרה ניכרת בהסתברויות לכשל עקב חשש ממיתון גלובלי. גודל ההפסד המקסימלי בדרגת 

הביטחון שנקבעה הוא בתחום הבינוני.

1.2. סיכון ריכוזיות ענפית — נבחנה התפלגות ההפסד בהנחה שפעילות הבנק מחולקת בין 5 ענפים 

גדולים, הנחה שהיא כמובן מחמירה. תוספת הסיכון בגין ריכוזיות ענפית נגזרה מההפרש בין 

התפלגות הסיכון שהתקבלה לבין התפלגות דומה בהנחת פיזור בין מספר רב של ענפים. תוספת 

הסיכון בדרגת הביטחון שנקבעה היא בתחום הנמוך. 

1.3. קבוצות לווים — נבחנה התפלגות ההפסד בהנחה שכל אחת מקבוצות הלווים מהווה לווה בודד. 

משמעות הנחה זו היא מתאם מושלם בין כל החברות בקבוצת לווים מסויימת. תוספת הסיכון בגין 

קבוצות לווים נגזרה מההפרש בין התפלגות הסיכון שהתקבלה לבין התפלגות הסיכון בהנחת מספר 

רב של לווים קטנים נמוכה.

לפרטים נוספים בנושא החשיפה של סיכוני האשראי ראה בעמודים 176-167.

2. סיכוני שוק

סיכון שוק מוגדר כסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע מחשיפה לשינויים בשערי 

חליפין, ריבית, אינפלציה ומניות.

כדי להעריך סיכון זה ניתן להיעזר בערך בסיכון (ה-VAR הדו-שבועי) שמחושב עבור סיכוני שוק. 

ניתן לנרמל ערך זה כך שיתאים לתיאור נזק שנתי ברמת הביטחון הרצויה, הן עבור סיכון השוק 

הכולל והן עבור מרכיביו. לאחר ביצוע ההתאמות הנ"ל, הנזק השנתי הכולל של סיכוני השוק מתאים 
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לסיכון נמוך. מרכיבי הסיכון השונים (ריבית, מטבע, אינפלציה ומניות) קטנים ממנו ומסווגים אף הם 

כסיכון נמוך.

לפרטים נוספים בנושא החשיפה וניהול סיכוני השוק ראה בעמודים 158-151.

3. סיכון נזילות

סיכון להפסד הנובע מאי הודאות לגבי זמינות המקורות והתנאים לגיוסם באופן בלתי צפוי תוך 

זמן קצר.

סיכון זה נקבע כסיכון נמוך מכיוון שהבנק עומד במדדי הנזילות שקבע לעצמו, כולל מדדים 

הסתברותיים, וגם חברות הבנות עומדות במדדים שקבעו לעצמן.

לפרטים נוספים ראה בעמודים 160-158.

4. סיכון תפעולי

סיכון תפעולי הינו "סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים, אנשים 

ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים. סיכון זה כולל סיכון משפטי, אך אינו כולל סיכון אסטרטגי 

וסיכון מוניטין".

בבנק לאומי ובחברות הבנות מתבצע באופן שוטף תהליך מובנה של מיפוי הסיכונים התפעוליים 

והערכת חומרתם, כולל הגדרת אופן ניהול הסיכון ודרכי פעולה מומלצים למזעור הסיכונים. 

בעקבות תהליכים אלו פותחה מערכת מידע לתיעוד ולמעקב אחר ניהול הסיכונים התפעוליים, 

והבנק מקיים תהליכי הערכה וגידור סיכונים של המערכות הממוכנות - מערכות בפיתוח ומערכות 

בייצור. התבצע חישוב אומדן להערכת סך החשיפה לסיכון תפעולי. החישוב התבסס על מפת 

הסיכונים התפעוליים שקיימת בבנק לסוף 2007. בתהליך מיפוי הסיכונים מתבקשים מומחי 

התוכן בחטיבות השונות להעריך את חומרת כל סיכון תפעולי שבאחריותם באמצעות 3 מדדים: 

שכיחות אירועי נזק, נזק מאפיין לאירוע ונזק חריג לאירוע. החישוב נעשה באמצעות מודל 

ה-LDA (Loss Distribution Approach), התומך בעקרנות AMA של בזל, ולוקח בחשבון גם 

אירועים קיצוניים של הפסדים פוטנציאליים. חישוב ההון נעשה במונחי נזק שנתי בלתי צפוי. לאור 

תוצאות החישוב הסיכון התפעולי מסווג כנמוך.

לפרטים נוספים ראה עמודים 164-163.

5. סיכון משפטי

סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם. 

בקבוצה מיושמת תכנית ניהול סיכונים משפטיים שמטרתה לנהל ולמזער את הסיכונים הנובעים 

מחקיקה ראשית ומשנית,, פסיקה והוראות רשויות, סיכונים הנובעים מפעילויות שאינן מגובות 

בהסכמים המסדירים את מלוא זכויות הבנק, או שאינם ניתנים לאכיפה מלאה וסיכונים הנובעים 

מהליכים משפטיים. הסיכון המשפטי של הקבוצה מסווג נמוך.

לפרטים נוספים ראה עמוד 165.

6. סיכון מוניטין

הסיכון שפרסום או גילוי ציבורי של עיסקה, צד לעיסקה או נוהג הקשור ללקוחות, כמו גם תוצאות 

עיסקיות ואירועים הקשורים בקבוצה, ישפיע באופן שלילי על אמון הציבור בקבוצה. 

סיכון המוניטין של הקבוצה מנוהל על ידי שמירה על רמות בקרה גבוהות, נהלי עבודה מסודרים, 

סדרי דיון של ההנהלה והדירקטוריון ויכולתם לעקוב אחר הפעילות השוטפת. לקבוצת לאומי קוד 

אתי להתנהגות מול עובדים, ספקים וסביבה. איכות המוצרים והשירותים של הקבוצה הן מהגבוהות 

במשק, והתוצאות הכספיות מצדיקות את העמידה בציפיות בעלי המניות והצבור (כולל אנליסטים). 

היחס לעובדים וללקוחות מתבטא בכמות מזערית של תלונות. סיכון המוניטין של הקבוצה 

מסווג כנמוך.
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7. סיכונים אזוריים

עיסקי הקבוצה מושפעים מהאופי המחזורי של הפעילות העיסקית בישראל, שבתורה מושפעת 

מאירועים כלכליים ופוליטיים הן בארץ והן בעולם. שינויים רגולאטורים, שינויי מדיניות ושינויי חוק 

יכולים גם הם להשפיע על עיסקי הקבוצה. למצב הפוליטי, הביטחוני והכלכלי בישראל תתכן כמובן 

השפעה רבה על רווחיותה ואף יציבותה של הקבוצה. מכיוון שגורמים אלה אינם ייחודיים לקבוצת 

לאומי ומשפיעים על המערכת הבנקאית בישראל בכללותה, חומרת הסיכונים האלה לא דורגה, אם 

כי ניתן לראות בהם גורמי-על המשפיעים על הסיכונים הפיננסיים המתוארים בסעיפים הקודמים. 

 

חומרת הסיכון גורם הסיכון   

בינונית השפעה כוללת של סיכוני אשראי    1  

בינונית סיכון בגין איכות לווים ובטחונות    1.1

נמוכה סיכון בגין ריכוזיות ענפית    1.2

נמוכה סיכון בגין ריכוזיות לווים / קבוצת לווים    1.3

נמוכה השפעה כוללת של סיכוני שוק    2  

נמוכה סיכון ריבית    2.1

נמוכה סיכון אינפלציה    2.2

נמוכה סיכון שערי חליפין    2.3

נמוכה סיכון מחירי מניות    2.4

נמוכה סיכון נזילות    3  

נמוכה סיכון תפעולי   4  

נמוכה סיכון משפטי   5  

נמוכה סיכון מוניטין    6  

הערה: 
הערכת הסיכונים היא "מידע צופה פני עתיד" (להגדרה ראה עמוד 43). הערכת דרגות החומרה של גורמי 

הסיכון בקבוצת לאומי נעשית על ידי הנהלת הבנק, והינה הערכה סובייקטיבית המבוססת על הנחות שונות 
בדבר סבירות התממשות הסיכונים ועצמתם. לכן יש לנהוג בזהירות רבה בשימוש במידע זה ואין הוא יכול 

לשמש להשוואה בין הבנקים השונים. נציין שעקב חשש למיתון גלובלי, הסבירות הכלכלית לגידול בהסתברויות 
להתממשות הסיכונים השונים נלקחה בחשבון בביצוע ההערכות.
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מצב ההצמדה, התקופות לפרעון ומצב הנזילות

מצב ההצמדה והתקופות לפרעון  א. 

בהתאם למדיניות ניהול מאזני ההצמדה, ההון הפנוי המוגדר כסך מקורות ההון ובתוספת עתודות 

מסוימות ובניכוי השקעות בחברות מוחזקות ובנכסים קבועים, מושקע בנכסים שקליים לא-צמודים, 

בנכסים צמודים למדד ובנכסים במטבע חוץ או הצמודים למטבע חוץ. מימון כל ההשקעות של הבנק 

בחו"ל ממקורות במטבע חוץ בתנאי "גב אל גב" מונע את חשיפת הבסיס בגינן.

מגמת השינויים בהרכב מבנה תיק הנכסים שבידי הציבור (הכולל פיקדונות ותיק ניירות ערך לרבות 

קרנות) ממשיכה לשקף את ההעדפה של הציבור לניירות ערך סחירים בבורסה בהשוואה לפיקדונות 

בבנקים. היקף פיקדונות הציבור גדל בשנת 2007 ב-2.7% לעומת גידול של 14.4% בתיק ניירות 

הערך של לקוחות הקבוצה, זאת בהשוואה לגידול של 4.5% ו-13.5% בשנת 2006 בהתאמה. 

להלן השינויים העיקריים שחלו במהלך 2007 במצב הנזילות ובהתפלגות לפי תקופות 

לפרעון — בחלוקה למגזרי הצמדה: 

הבנק שמר לכל אורך השנה על נכסים נזילים בהיקף גדול מסך ההתחייבויות הנזילות.

מגזר השקלי הלא צמוד

עיקר הפעילות, כ-75%, במגזר השקלי הלא צמוד מתרכזת בתקופות הקצרות, עד שנה. 

בשנת 2007 חל גידול בהיקף האשראי בסך 11.6 מיליארד ש"ח, אשר מומן בעיקר מגידול ביתרת 

פיקדונות הציבור.

ברביע הראשון של השנה חלה ירידה בהיקף פיקדונות הציבור בעיקר בשל הסטת כספים לשוק 

ההון. עיקר המשיכות בוצעו מפיקדונות לתקופות קצרות, עד שלושה חודשים.

לקראת סוף הרביע השני חל שינוי במגמה ועד לסוף השנה נרשמה צבירה בפיקדונות, בעיקר 

לתקופות קצרות. בסיכום שנתי נרשם גידול בסך 8 מיליארד ש"ח, 9.0%, בהיקף הפיקדונות 

השקליים.

במבט על ההתפלגות לפי תקופות לפרעון עולה — כי בסוף 2007, בתקופה של עד שנה, עודף 

ההתחייבויות על הנכסים גדל בכ-5.2 מיליארד ש"ח לעומת העודף שהיה ב-2006. הגידול נובע 

מגידול בפיקדונות לתקופות קצרות.

בתקופות מעל שנה חל גידול בעודף הנכסים בסך 10.3 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2006. הגידול בעודף 

נובע בעיקר מהעמדת אשראי לתקופות מעבר לשנה.

המגזר הצמוד למדד

רוב הפעילות במגזר זה מתבצעת לתקופות ארוכות משנה. 

בהשוואה לשנת 2006 לא חל שינוי מהותי בהשקעה של ההון במגזר. הגידול בהיקף האשראי מומן 

בעיקר באמצעות עיסקות עתידיות עם התחייבות מדדית המהוות מקור ארוך טווח. 

מגמת הירידה בהיקפי פיקדונות הציבור המדדיים שהחלה בשנת 2003, נמשכה גם בשנת 2007. 

יתרת פיקדונות הציבור בסוף 2007 הסתכמה ב-26.9 מיליארד ש"ח, קיטון של 4.3 מיליארד ש"ח 

(כ-13.8%), וזאת לאחר קיזוז חלק מהירידה, מגידול בפיקדונות ובכתבי התחייבויות נדחים. 

העיסקאות במכשירים נגזרים בכיוון של רכישת הגנה מדדית על ידי הציבור גדלו נטו בכ-5.1 

מיליארד ש"ח (104%+). עיקר ההגנה המדדית לטווח בינוני וארוך נדרשה על ידי החברות שגייסו 

אגרות חוב צמודות בשוק ההון.

יתרת האשראי לציבור בסוף 2007 הסתכמה ב-53.3 מיליארד ש"ח, גידול של 3.1 מיליארד 

ש"ח (6.2%).
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במבט על ההתפלגות לפי תקופות לפרעון עולה כי בסוף 2007 בתקופה של עד שנה, עודף 

ההתחייבויות על נכסים דומה ל-2006. בתקופות מעל שנה ועד חמש שנים חל גידול בעודף הנכסים. 

הגידול בעודף הנכסים נובע מגידול בתיק האשראי ומגידול בתיק אגרות החוב. הגידול בעודף 

ההתחייבויות בתקופות מעל לחמש שנים, נובע מגיוס פיקדונות באמצעות הנפקה של אגרות חוב 

נדחים ומגידול בעיסקאות עתידיות עם התחייבות מדדית. 

מגזר מט"ח

רוב הפעילות במגזר זה ממוקד בתקופה של עד שנה. על פי ניסיון העבר, חלק גדול מהפיקדונות 

במגזר מטבע החוץ, המופקדים לתקופות קצרות משנה, ובכלל זה גם פיקדונות לפי דרישה, 

מופקדים בבנק מחדש, בתהליך רצוף ומתמשך, שרגישותו אינה גבוהה למצב במשק ולמצב 

בשווקים הפיננסיים. 

מתחילת שנת 2007 נרשם גידול בסך 2.6 מיליארד ש"ח (2.4%) בהיקף פיקדונות הציבור במט"ח. 

רוב הגידול חל בפיקדונות של תושבי ישראל. במקביל גדל תיק ניירות ערך במט"ח בסך 1.2 

מיליארד ש"ח. 

הגידול בהיקף הפיקדונות תרם לעלייה בעודף ההתחייבויות על הנכסים לתקופה של עד שנה, 

ובמקביל הגידול בתיק ניירות ערך ובעיסקות עתידיות בהן הבנק העמיד אשראי ארוך תרם לגידול 

בעודף הנכסים בתקופה מעל לשנה.

להלן תמצית מצב מאזני ההצמדה תוך חלוקה לפי תקופות לפרעון, כולל מכשירים נגזרים (ללא 

פריטים לא כספיים) הכולל גם את תזרימי פירעונות הריבית 

(פירוט נוסף ראה בבאור 17 לדוחות הכספיים).

 

ליום 31 בדצמבר 2007   עודף נכסים על התחייבויות * 

מטבע     
מטבע חוץ  צמוד  ישראלי   

סך הכל וצמוד מט"ח  מדד  לא-צמוד   

במיליוני ש"ח התקופה שנותרה עד לפרעון: 

(31,910)  (27,280)  531  (5,161) עד חודש 

(13,764)  (4,390)  (4,037)  (5,337) מחודש ועד שנה 

47,784  28,204  5,462  14,118 משנה עד 5 שנים 

17,058  5,730  1,429  9,899 מ-5 ועד 10 שנים 

15,493  4,356  7,887  3,250 מעל 10 שנים 

1,960  272  23  1,665 ללא מועד פרעון 

36,621  6,892  11,295  18,434 סך הכל  

 

ליום 31 בדצמבר 2006   עודף נכסים על התחייבויות * 

מטבע     
מטבע חוץ  צמוד  ישראלי   

סך הכל וצמוד מט"ח  מדד  לא-צמוד   

במיליוני ש"ח התקופה שנותרה עד לפרעון: 

(24,321)  (21,785)  (761)  (1,775) עד חודש 

(8,362)  (2,327)  (2,517)  (3,518) מחודש ועד שנה 

38,814  26,968  4,795  7,051 משנה עד 5 שנים 

11,817  2,225  2,365  7,227 מ-5 ועד 10 שנים 

11,596  2,733  7,135  1,728 מעל 10 שנים 

2,636  276  (231)  2,591 ללא מועד פרעון 

32,180  8,090  10,786  13,304 סך הכל  

* בקיזוז עודף (חוסר) יתרות בגין מכשירים נגזרים.
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תיאור עיקרי המדיניות, אמצעי הפיקוח ומימוש המדיניות, והמגבלות הנהוגות בניהול סיכוני 

השוק, ובכלל זה סיכוני הבסיס והנזילות, מובאים בפרק "החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם" 

בעמודים 160-151 לעיל.

מצב הנזילות וגיוס מקורות ב. 

המערכת — 

במהלך שנת 2007, צמצם בנק ישראל את היקף מכרזי המק"מ נטו בכ-20 מיליארד ש"ח לרמה של 

כ-76 מיליארד ש"ח. זאת לאחר שבסוף פברואר 2007, הודיע בנק ישראל כי לאחר יותר מעשור של 

הרחבה הדרגתית בהנפקות המק"מ במטרה לבסס אותו ככלי מוניטרי, תוך ספיגת עודפי נזילות 

המשק, יתחיל בנק ישראל להשתמש במק"מ ככלי מוניטרי פעיל. 

בסוף דצמבר 2007 לא התקיים מכרז מוניטרי על ידי בנק ישראל, זאת לעומת מכרז אשראי בהיקף 

של 7.5 מיליארד ש"ח בסוף דצמבר 2006. ממוצע היקף מכרזי האשראי המוניטרי נטו ב-2007 עמד 

על כ-8.3 מיליארד ש"ח, גידול של כ-7.7 מיליארד ש"ח לעומת ממוצע 2006.

המימון הממוצע נטו בבנק באמצעות מכרזי האשראי המוניטרי עמד על כ-3.5 מיליארד ש"ח בשנת 

2007, גידול של כ-3 מיליארד ש"ח לעומת ממוצע 2006.

בשנת 2007 הופעלה מערכת RTGS (מערכת זה"ב — זיכויים והעברות בזמן אמת) בישראל, לצורך 

ביצוע העברות בשקלים בין הבנקים בישראל ויתר משתתפי המערכת, במהלך יום העסקים. 

ב-30 ביולי 2007 הופעל השלב הראשון בו בוצעה סליקה סופית ובלתי חוזרת של תוצאות 

המסלקות: מס"ב, מסלקת שיקים ובורסה (נטו). החל מ-3 בספטמבר 2007 הושלמה הפעלת 

המערכת גם עבור הוראות הלקוחות.

בנוסף, לאומי יצטרף כחבר במסלקת ה-CLS ויספק שירותי נוסטרו בשקלים ושירותי נזילות 

בשקלים לבנק ה-CLS. מועד ההפעלה (לפי לוחות הזמנים העדכניים להיום) במט"ח — רביע ראשון 

2008 ובשקלים — רביע שני 2008.

החל מינואר 2007, הפסיק בנק ישראל את השימוש בכלי ה"ריפו" על המק"מ לספיגת עודפי נזילות 

במערכת. מאוקטובר 2007, החל בנק ישראל לבצע מכרזי "ריפו" בהיקף של 2 מיליארד ש"ח 

להזרמת נזילות לתקופה של שבוע כנגד אג"ח מדינה ומק"מ, וזאת במקביל למכרזי ההלוואות 

הקיימים. במכרזים אלו יכולים להשתתף מלבד התאגידים הבנקאיים גם קרנות פנסיה, קופות גמל 

וחברות ביטוח. בסוף דצמבר 2007 הופסקו מכרזים אלו, וזאת עד להחלטת בנק ישראל על מנגנון 

שיערוך בטחונות ועל אופן הרישום החשבונאי של עיסקת הריפו.
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גיוס המקורות (בבנק)

בשנת 2007, על רקע רמת הריביות הנמוכה והאופטימיות בשוקי ההון, נמשכה המגמה של הסטת 

כספי הצבור מפיקדונות להשקעה בשוק ההון. 

יתרת פיקדונות הציבור בבנק עלתה במהלך שנת 2007 ב-8.3 מיליארד ש"ח, 4.1%. עיקר העלייה 

הייתה במגזר הלא צמוד שעלה בשיעור של 6.3%. בניכוי השפעת השינויים בשער השקל ביחס 

למטבעות הזרים, בעיקר הייסוף ביחס לדולר, הגידול ביתרת פיקדונות הציבור הסתכם בכ-13.5 

מיליארד ש"ח, 6.7%.

יתרת כתבי התחייבות נדחים ירדה בכ-0.3 מיליארד ש"ח.

היקף התיק של לקוחות לאומי בקרנות הנאמנות גדל בסך של כ-5.3 מיליארד ש"ח.

היקף תיק ניירות הערך של לקוחות הבנק גדל ב-43.6 מיליארד ש"ח במהלך התקופה הנסקרת, 

כתוצאה מזרימת כספים חדשים ועלייה בשווי השוק. 

בשנת 2007 גדל היקף האשראי לציבור ב-8.3 מיליארד ש"ח, 6.6%. עיקר הגידול במגזר השקלי 

הלא צמוד שעלה בשיעור של 12.6%. 

מגזר הפעילות השקלי הלא צמוד

במגזר השקלי הלא צמוד עלה היקף פיקדונות הציבור בכ-5.7 מיליארד ש"ח 6.3%, והגיע בסוף 

השנה לכ-95.7 מיליארד ש"ח. עיקר העלייה הייתה במחצית השנייה של השנה.

האשראי לציבור בשקלים לא צמודים עלה בכ-8.8 מיליארד ש"ח, מבטא עלייה בשיעור של כ-12.6%. 

עיקר העלייה היה במחצית השנייה של השנה.

מגזר הפעילות הצמוד למדד

יתרת פיקדונות הציבור במגזר הצמוד למדד ירדה בכ-0.6 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של כ-2.0%.

יתרת האשראי במגזר הצמוד מדד עלתה בכ-1.4 מיליארד ש"ח, ובשיעור של כ-6.1% עיקרה ברביע 

השני והשלישי של השנה. 

מגזר הפעילות במטבע חוץ והצמוד למטבע חוץ

1.  סך כל המאזן במטבע חוץ ובצמוד למטבע חוץ לסוף 2007 מסתכם בכ-84.3 מיליארד ש"ח, 

קיטון של 6.3% לעומת סוף 2006. הייסוף של השקל ביחס למרבית המטבעות הקטין את 

היקף המאזן בכ-6.4% ובניטרול השפעה זו גדל היקף הפעילות במטבע חוץ בכ-0.1%.

 

2.  היקף ההלוואות במטבע חוץ ובצמוד למטבע חוץ לסוף 2007 כ-30.6 מיליארד ש"ח, ירידה של 

5.5% לעומת סוף 2006. בניטרול ייסוף השקל חל גידול בשיעור של כ-0.8%.

3.  יתרת פיקדונות הציבור במט"ח ובצמוד למט"ח עלתה בכ-3.3 מיליארד ש"ח, עלייה בשיעור 

של 4%, זאת למרות הייסוף החד בשער השקל, ללא השפעת שער היתרה גדלה בכ-8.5 

מיליארד ש"ח, במונחים דולריים חלה עלייה בסך 2.1 מיליארד דולר ביתרת הפיקדונות.

  על רקע הגידול הניכר ברמת הנזילות במט"ח בבנק, הגדיל הבנק במהלך התקופה הנסקרת 

את תיק ניירות ערך זרים שלו מכ-3.2 מיליארד דולר לכ-4.9 מיליארד דולר, לעומת ירידה 

בהיקף הפיקדונות אצל בנקים קורספונדנטים בכ-1.0 מיליארד דולר ל-7.8 מיליארד דולר. 
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הערכות לקראת באזל 2 

ועדת באזל לפיקוח בנקאי פירסמה ביוני 2006 את הנוסח האחרון של האמנה למדידת הלימות הון 

("הוראות באזל 2") שאמורה להיות מיושמת, לאחר הנחיות של הבנקים המרכזיים.

 הוראות באזל 2 מתייחסות לשלושה נדבכים:
-  הנדבך הראשון — מפרט גישות חישוב דרישות הון מזערי, החל מגישה סטנדרטית וכלה 

בגישות מתקדמות המבוססות על מודלים לדרוג פנימי של סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכונים 
תפעוליים.

-  הנדבך השני — כולל התייחסות לסיכונים שאינם נכללים בנדבך הראשון וכן לתהליך שעל 
הבנק לבצע בדבר נאותות ההון הפנימי המוקצה לסיכונים השונים בהתאם לתהליך הערכת 

 ,(Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP — מכונה) הסיכונים שביצע הבנק
לתהליך הסקירה הפיקוחי שמבצע הפיקוח על הבנקים על התהליך הפנימי הנ"ל 

(מכונה — Supervisory Review Process – SREP) וכן התייחסות לשימוש במבחני קיצון, לגבי 
נאותות ההון מול הסיכונים השונים.

-  הנדבך השלישי — גילוי נאות ומשמעת שוק — מתן גילוי ומידע רחבים ומפורטים מבעבר 
בדבר הסיכונים אליהם חשוף הבנק. המידע יינתן באופן איכותי וכמותי ויאפשר לשוק להעריך 

את פרופיל הסיכון של הבנק.

החידוש בהוראות באזל 2 הינו כי לראשונה נדרשים התאגידים הבנקאיים להקצאת הון לתחום 

הסיכונים התפעוליים, בנוסף לסיכוני האשראי ולסיכוני השוק, הקיימים עד כה על פי הוראות 

באזל 1.

בשני תחומים, הן תחום סיכוני האשראי והן תחום הסיכונים התפעוליים, מציעה הועדה שלוש 

חלופות לחישובי הון מזערי. החלופות מאופיינות ברגישות סיכון הולכת וגדלה. 

המפקח על הבנקים הודיע בסוף ינואר 2007 על יישום הוראות באזל 2 במערכת הבנקאות בישראל 

בסוף 2009, על פי הגישה הסטנדרטית.

במהלך החודשים שלאחר מכן פרסם המפקח שורה של מסמכים, הנחיות ודרישות המבוססות 

ברובן על מסמכי ועדת באזל מיוני 2006, ובנוסף לכך טיוטות של מסמכים והנחיות להתייעצות עם 

המערכת הבנקאית.

במכתב מסוף מאי 2007 הכולל התייחסות להערכות הנדרשת, מציין המפקח על הבנקים את כוונתו 

לפעול לשדרוג מערך ניהול הסיכונים, הבקרות והממשל התאגידי בתאגידים הבנקאיים ולהתאמת 

אופן הפיקוח על הבנקים למתכונת פיקוח מוכוון סיכון.

כמו כן, הודיע המפקח בטיוטה מאוגוסט 2007 כי בעת היישום לראשונה בסוף שנת 2009, 

התאגידים הבנקאיים יידרשו לכל הפחות לעמוד בדרישות חישוב ההון לפי הגישה הסטנדרטית 

לסיכוני שוק, סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים כמפורט במסגרת העבודה של ועדת באזל. 

בסוף חודש מאי 2007 הודיע המפקח על הבנקים על הקמת שישה צוותי עבודה לגיבוש הדרישות 

מהתאגידים הבנקאיים בתחומים השונים, ובנוסף יחידת דוחות הכספיים בפיקוח על הבנקים תמשיך 

לטפל ביישום הנדבך השלישי של הוראות באזל 2. צוותי העבודה הנ"ל מקיימים דיונים שוטפים עם 

צוותי עבודה מקבילים בבנק לליבון הנושאים השונים.

במסגרת דיון שהתקיים בבנק ישראל בספטמבר 2007, נמסר על ידי נציגי הפיקוח על הבנקים כי 

הבנקים יידרשו לדווח לפיקוח על הבנקים לגבי דרישת ההון לפי הגישה הסטנדרטית שבנדבך 

הראשון בבאזל 2 החל מ-31 בדצמבר 2008 וכן על בסיס רבעוני בשנת 2009, כאשר הקצאת ההון 

בפועל תהיה לפי ההוראות הקיימות, ורק ל-31 בדצמבר 2009 תידרש הקצאת הון לפי הוראות 

באזל 2, בגישה הסטנדרטית.
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במסגרת ההערכות לגישה הסטנדרטית ובמטרה לבחון את השלכות יישום הגישה 

על דרישות ההון החדשות, נדרשה המערכת הבנקאית לבצע סקר השפעה כמותי 

(Quantitative Impact Study – QIS), לפי הגישה הסטנדרטית על נתוני 31 בדצמבר 2006, 
ולהציג את הנתונים לבנק ישראל. הבנק עמד בדרישה הנ"ל.

כמו כן, פירסם הפיקוח על הבנקים "טיוטת הוראת שעה — בדבר יישום בדוחות 2007 של דרישות 

גילוי מסוימות הנדרשות בבאזל 2". 

בחודש פברואר 2008 פירסם בנק ישראל טיוטה נוספת בקשר לגישה הסטנדרטית והגישות 

המתקדמות. בחודש מרס 2008 פירסם בנק ישראל טיוטת מסמך "מסגרות עבודה לפיקוח ממוקד 

סיכון", כחלק מתהליכי הנדבך השני.

הערכות הבנק וחברות הבנות

במסגרת הערכות הקבוצה ליישום הוראות באזל 2 ובהמשך לפעילויות שבוצעו בשנים 2005-2004 

הוקמה בסוף 2005 מנהלת פרוייקט, שתפקידה לנהל, לרכז, לתאם ולפקח בין כל הגורמים 

המעורבים בפרוייקט בקבוצה ולהביא בסופו של דבר ליישום כלל הנחיות באזל 2.

בנוסף מונתה ועדת היגוי עליונה לפרויקט באזל 2 בראשות המשנה הבכיר למנכ"ל וכחברים בועדה 

מכהנים מספר חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים.

במסגרת הנ"ל הוכנו סקרי פערים שעל בסיסם הוכנה תכנית עבודה ומפת דרכים באשר למשימות 

האב העיקריות העומדות בפני הקבוצה בדרך ליישום הוראות באזל 2. 

לצורך עמידה בהוראות באזל 2 נערך הבנק לביצוע התאמות ושיפורים במערכות התשתית 

המיכונית, כולל איסוף נתונים הנדרשים על מנת לאמוד את משתני הסיכון, פיתוח ורכישת מערכות 

מתקדמות, בניית מאגרי נתונים וקישורם של אלה למערכות הקיימות. הערכות זו מתבצעת מזה זמן 

ותימשך בשנים הקרובות.

בנוסף לשינויים הנדרשים במערכות, בתהליכים ובמדיניות ביצע הבנק שינוי ארגוני בתחום ניהול 

סיכוני אשראי (הקמת יחידת נס"א ניהול סיכוני אשראי) כפי שפורסם בעבר הן כמענה לדרישות 

העיסקיות וכמתבקש מעידן באזל 2. 

לפרטים נוספים ראה עמוד 169 לדוח.

במקביל עוסקת היחידה לבקרת ניהול סיכונים בפיתוח מודלים הנדרשים לצורך יישום 

הגישות המתקדמות לחישוב PD — (Probability of Default — ההסתברות לכשל) 

ו-LGD (Loss Given Default חומרת ההפסד בעת כשל), לתמיכה מתודולוגית ובדיקת הלימות 

המודלים בחברות הבנות ושלוחות חו"ל.

הבנק בוחן ביצוע שינויים נוספים על מנת לעמוד בהוראות באזל 2. 

ההערכות של הבנק וחברות הבנות, כולל עלות המערכות המיכוניות תחייב השקעת משאבים 

ניכרים בשנים הקרובות.

כמו כן הבנק נערך לפיתוח מודלים לחישוב הון כלכלי המתייחסים לכלל הסיכונים, ושילובן ככלי 

מרכזי בקבלת החלטות המערכות העיסקיות של הבנק.
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בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי לשנת 2007 הובאו לראשונה ו/או הורחבו נתונים מסוימים 

הנדרשים על פי נדבך 3 של באזל 2 כפי הוראות הפיקוח על הבנקים, כמפורט להלן:

 

דוח כספי דוח דירקטוריון  הנושא   

באור 13  - מבנה ההון   .1

באור 13  - הלימות הון   .2

- עמודים 175-167  סיכון אשראי גילוי איכות   .3

באור 13 עמוד 167  סיכון אשראי גילוי כמותי   .4

- עמוד 172  הפחתת סיכון אשראי    .5

- עמוד 176  חשיפות לסיכון אשראי של צד נגדי   .6

- עמודים 160-151  סיכון שוק   .7

- עמוד 82  פוזיציה במניות   .8

הליכים משפטיים

הליכים אזרחיים  .1

1.1  הבנק צד להליכים משפטיים, שנקטו נגדו לקוחות הבנק, לקוחותיו בעבר וכן צדדים שלישיים 

שונים, שראו את עצמם נפגעים או ניזוקים מפעילות הבנק במהלך עסקיו הרגיל.

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

נאותות לכיסוי נזקים אפשריים לכל התביעות.

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

אי ביצוען במועד, בקשות לאישורים של עיקולים, שהטילו צדדים שלישיים על נכסי חייבים, 

המוחזקים, לטענתם, בידי הבנק, טענות על חיובי ריבית שלא בהתאם לשיעורי הריבית, 

שסוכמו בין הבנק לבין הלקוח, שיעורי ריבית, החורגים מהמותר על פי החוק, טעויות במועדי 

חיוב וזיכוי חשבונות בשל שיקים שנמשכו עליהם, טענות על כפיה לרכישת תוכניות חסכון 

וכן טענות בנושאי קופות גמל, ניירות ערך, יחסי עבודה, משיכת שיקים ללא כיסוי ואי כיבוד 

שיקים.

בנוסף, הוגשו נגד הבנק בקשות לאישור תובענות ייצוגיות.  

  אין בין תביעות אלה תביעה שסכומה עולה על שיעור של 1% מההון העצמי של הבנק ליום 

31 בדצמבר 2007, כ-195 מיליון ש"ח, למעט תביעות שפורטו בבאור 18 לדוחות הכספיים.

1.2  במסגרת נקיטת אמצעים לגביית חובות במהלך עסקיו הרגיל נוקט הבנק, בין השאר, 

בהליכים משפטיים שונים נגד חייבים וערבים ובהליכים למימוש בטוחות. בדוחות הכספיים 

נכללו הפרשות לחובות מסופקים שבוצעו על ידי הבנק על יסוד הערכת מכלול הסיכונים 

הכרוכים באשראי למגזרי המשק השונים ובהתחשב בהיקף המידע על החייב/הערב הנוגע 

בדבר איתנותו הפיננסית והבטוחות שניתנו לבנק להבטחת פרעון החוב.

1.3  ביום 10 ביוני 2004 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית הדין לחוזים 

אחידים, פסק דין בבקשה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה נגד הבנק בשנת 1997, בטענה 

שטופס חשבון עובר ושב, בו עושה הבנק שימוש, כולל סעיפים שהינם מקפחים על פי הוראות 

חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, ולכן יש לבטלם.

  בהחלטה קבע בית הדין כי סעיפים מסויימים וחלקי סעיפים המצויים בטופס (כ-29 נושאים 

בסך הכל) יש בהם כדי לקפח את הלקוחות ולכן הוא מבטלם או — וזאת בחלק ניכר של 

המקרים — שהוא מקבל את עמדת הבנק בחלקה ומורה על שינוי הסעיף ולא על ביטולו 

המלא. לגבי חלק לא מבוטל של הסעיפים לגביהם היתה טענה כי הם מקפחים — קיבל בית 

הדין את עמדת הבנק ולא הורה על ביטולם. 
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  בקשה שהגיש הבנק לבית המשפט העליון לעיכוב ביצוע של הוראות פסק הדין — התקבלה, 

בהחלטה מיום 1 בדצמבר 2005.

  הן הבנק והן היועץ המשפטי לממשלה הגישו ערעור לבית המשפט העליון על חלקים 

מסויימים מקביעות פסק הדין; כמו כן, היועץ המשפטי לממשלה הגיש בקשה לבית הדין 

לתיקון פסק הדין, כך שהוא יחול גם על חוזים שנחתמו לפני מתן פסק הדין. בית הדין דחה 

בקשה זאת והיועץ המשפטי ערער על כך לבית המשפט העליון.

  במהלך הדיונים הגיעו הבנק והיועץ המשפטי לממשלה להסכמות לגבי נושאים מסויימים 

והסכמות אלה קיבלו תוקף של פסק דין חלקי, כאשר הצדדים ממתינים להחלטת בית 

המשפט העליון בשאר הנושאים. בטופס העו"ש נערכו התיקונים הנובעים מההסכמות 

הנזכרות לעיל, כמו גם התיקונים הנובעים מפסק הדין, בנושאים לגביהם לא הגיש 

הבנק ערעור.

1.4  בקשה לאישור תביעה נגזרת מטעם הבנק כנגד בעל השליטה באפריקה ישראל ובכירים 

בבנק

  ביום 11 במרס 2007 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תביעה ובקשה לאשרה 

כתביעה נגזרת בסכום של 158 מיליון ש"ח. התובע דורש כי יותר לו להגיש תביעה כספית 

מטעם הבנק כנגד בעל השליטה באפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה ישראל"), נגד 

בכירים בבנק, ונגד שני בכירים נוספים בבנק שהיו דירקטורים באפריקה ישראל. 

  התביעה נסובה על עיסקה במסגרתה מכר הבנק לבעל השליטה באפריקה ישראל 15.83% 

מהון המניות של אפריקה ישראל. טוען כי במהלך המו"מ הוסתר מהבנק מידע מהותי באשר 

לשווי האמיתי של חטיבת הנדל"ן של אפריקה ישראל ברוסיה וכתוצאה מכך נמכרו המניות 

בשווי נמוך מדי. עוד נטען כי לאחר שהמידע המהותי האמור התפרסם, יתר המשיבים 

אפשרו את השלמת העיסקה ולא פעלו להגדלת התמורה שקיבל הבנק אף, שעל פי הנטען, 

היה בכוחם ומחובתם לנקוט בצעד אופרטיבי שהיה מונע את השלמת העיסקה במתכונתה 

המקורית. הנזק אותו מבקש התובע לתבוע בשם הבנק הוא ההפרש בין המחיר בו נמכרו 

מניות אפריקה ישראל על ידי הבנק לבעל השליטה לבין שוויין האמיתי או שוויין הראוי של 

מניות אלה, לטענתו.

  יצוין, כי במהלך שנת 2006 פנה התובע, באמצעות בא כוחו, ליו"ר דירקטוריון הבנק בדרישה 

כי הבנק יגיש תביעה נגזרת בנושא האמור לעיל. דירקטוריון הבנק דן בדרישה זו, דחה אותה 

ודבר הדחייה נמסר לב"כ התובע.

  בנובמבר 2007 הגיש התובע בקשה לתיקון התביעה הנגזרת והבקשה לאישור הגשת 

תובענה נגזרת. המבקש עותר להוספת טענה נוספת לתובענה על פיה, בעל השליטה 

באפריקה ישראל הסתיר כביכול מהבנק במהלך המו"מ שקיים עמו "מידע מהותי נוסף", 

לפיו קיימת "אפשרות ממשית להנפקת נכסי הנדל"ן של אפריקה-ישראל ברוסיה". המבקש 

הוסיף וטען כי משהסתיר בעל השליטה את המידע הנוסף כאמור בעניין ההנפקה, הוא הפר 

את חובותיו כלפי הבנק וגרם לו בכך לנזק, בגינו מגיע לבנק פיצוי. טענה זו אינה מתייחסת 

לשאר המשיבים בבקשה (נושאי משרה בבנק ובלאומי ושות'). בהחלטתו מיום 12 בפברואר 

2008 אישר בית המשפט את הבקשה לתיקון התביעה וביום 17 במרס 2008 הוגשה 

בקשה מתוקנת לאישור תביעה נגזרת וכן הוגשה תביעה נגזרת מתוקנת. בכתבי בית הדין 

המתוקנים כימת המבקש לראשונה את סכום הנזק הנוסף שלטענתו נגרם לבנק, בסך של 55 

מיליון ש"ח, כך שבסך הכל העמיד המבקש את סכום התביעה הנגזרת בסכום של 213 מיליון 

ש"ח. התיק קבוע ליום 14 באפריל 2008 לדיון מקדמי.
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הליכים אחרים  .2

2.1  במרס 2007 הוגש כתב אישום כנגד הבנק, כנגד לאומי ל.פ. בע"מ (לשעבר לאומי-פיא חברה 

לניהול קרנות נאמנות בע"מ), לאומי ניהול בע"מ (לשעבר פסגות מנהלי קרנות-לאומי בע"מ), 

ולאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ (לשעבר פסגות אופק בית השקעות בע"מ), שהינן חברות 

בנות של הבנק, וכנגד מספר עובדים בבנק ובחברות הנ"ל במועד העבירה המיוחסת להם, 

בגין עבירה על סעיף 82 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשמ"ד-1984, כנוסחו במועד 

ביצוע העבירה המיוחסת, יחד עם סעיף 29(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

  בינואר 2008 אישר בית משפט השלום בתל-אביב-יפו, הסדר טיעון שהושג בין הבנק 

והחברות הנ"ל לבין הפרקליטות. במסגרת הסדר הטיעון חזרה בה הפרקליטות מכל 

האישומים שיוחסו לעובדי הבנק ועובדי החברות הבנות והגישה כתב אישום מתוקן כנגד 

הבנק והחברות הבנות בלבד. כתב האישום המתוקן צומצם משמעותית באופן שייחס לבנק 

עבירה של אי פיקוח בלבד. הפרקליטות הצהירה כי נסיבות העבירה לא היו מן החמורות. 

הבנק וחברות הבנות הודו בעובדות נשוא כתב האישום המתוקן, והושתו עליהם קנסות 

כמפורט להלן: הבנק — 5 מיליון ש"ח, לאומי ל.פ. בע"מ — 10 מיליון ש"ח, ולאומי ניהול בע"מ 

ולאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ — 10 מיליון ש"ח, שנחלקו בין שתיהן.

2.2  בנובמבר 2004 הגיעו למשרדים שונים של הבנק, כמו גם למשרדי בנקים נוספים במערכת, 

חוקרי רשות ההגבלים העיסקיים ואספו חומר כתוב וחומר מחשב, לצורך חקירת חשדות של 

הסדרים כובלים בין בנקים. בחודש יולי 2005 ערכו חוקרים מטעם רשות ההגבלים העיסקיים 

חיפוש במשרדים שונים של הבנק, ואספו חומר כתוב וחומר מחשב, לצורך חקירת חשדות 

של הסדרים כובלים בין הבנקים.

  ביום 19 במרס 2008 התקבל בבנק מכתב מאת הרשות ההגבלים העיסקיים בו נאמר כי 

הממונה בוחנת בימים אלה את אפשרות הפעלת סמכותה לפי סעיף 43(א)(1) לחוק ההגבלים 

העיסקיים, תשמ"ח-1988, ולקבוע כי התקיימו הסדרים כובלים בין בנק הפועלים בע"מ, 

בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק המזרחי המאוחד בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 

בע"מ, והבנק, שעניינם העברת מידע הנוגע לעמלות.

הממונה אפשרה לבנקים להביא את עמדתם בכתב בפניה עד ליום 5 במאי 2008.   

הבנק בוחן בימים אלו את הודעת הממונה ואת האמצעים שיש לנקוט בנושא.   

  כמו כן, בשנת 2005 וברביע הראשון של שנת 2008 זומנו לחקירה ברשות ההגבלים 

העיסקיים מספר עובדים של הבנק וכן הוגשו לבנק דרישות למתן מסמכים.

2.3  בשנת 2004 התגלו על ידי LISI, חברה בת בבעלות מלאה של BLUSA, פעולות בלתי 

 .LISI תקינות לכאורה שנעשו במסגרת מסחר בניירות ערך, על ידי סוחר המועסק על ידי

הענין דווח לרשויות הפיקוח של BLUSA ו-LISI ועבודתו של הסוחר הנ"ל הופסקה. 

ב-2005 ה-SEC החלה בחקירה פורמלית ב-LISI בענין הנ"ל. 

לפרטים נוספים בנושא התחייבויות תלויות ראה באור 18 לדוחות הכספיים.

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד הבנקאי

1.  מכוח הוראות החוק, הבנק נתון לפיקוח רשויות שונות לגבי הפעילויות השונות שנעשות 

על ידו, ובמיוחד, בכלל פעילותו, לפיקוח בנק ישראל, ובפרט נגיד בנק ישראל והמפקח על 

הבנקים. 

  בתוקף סמכויות המוענקות לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים, מוצאים על ידיהם, מעת 

לעת, היתרים ואישורים שונים, לפעילויות ו/או להחזקות בתאגידים.
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2.  נגיד בנק ישראל התיר לבנק, בתוקף סמכותו על פי סעיף 31 לחוק הבנקאות (רישוי), 

התשמ"א-1981 להחזיק אמצעי שליטה בתאגידים בחו"ל (להלן: "תאגידי החוץ"), ומכח 

היתר זה, אישר המפקח על הבנקים לתאגידי החוץ להחזיק בתאגידים אחרים (להלן: 

"חברות נכדות"). בנוסף, קיימים אישורים ספציפיים המתייחסים לחברות נכדות. ההיתר 

להחזקה בתאגידי החוץ הוצא ב-23 בפברואר 2006, חלף היתרים שקדמו לו, והוא ניתן 

בכפוף לכך שהבנק פועל ליישום דרישות המפקח לעניין פיקוח ובקרה אחר תאגידי החוץ 

והחברות הנכדות.

  התאגידים הכלולים בהיתר הנגיד הם: בנק לאומי ארה"ב, בנק לאומי (שוויץ), בנק לאומי 

(בריטניה), לאומי לטין אמריקה, בנק לאומי (לוקסמבורג), בנק לאומי (ג'רסי) ובנק לאומי 

רומניה.

  ההיתר כפוף למספר תנאים שנוגעים הן לשיעורי ההחזקות, הן לפיקוח, בקרה ומעקב אחר 

ניהול תאגידי החוץ והחברות הנכדות, הן לצורך באישור, בדיווח, או במתן הודעה למפקח על 

ארועים שונים, כגון: השקעות בתאגידים, פעילות חדשה מהותית, פתיחת סניף או נציגות, והן 

למסירת מידע ומסמכים למפקח. 

לענין מגבלות המוטלות על הפקדת כספים בין חברות הקבוצה ראה בעמוד 159.   .3

הסכמים מהותיים

1.  הסכם בין הבנק לבין בנק אגוד לישראל בע"מ ("בנק אגוד") למתן שירותי מחשוב ותפעול 

כוללים, לרבות עבודות פיתוח ופרוייקטים מיוחדים וחדשים ושירותי הדרכה רלוונטיים, על ידי 

הבנק לבנק אגוד וגופים נלווים, שנחתם בספטמבר 2001 בתחולה למפרע מספטמבר 1998 

לתקופה של אחת עשרה שנים עם אופציה להארכה.

  בדצמבר 2007 נחתמה תוספת להסכם בין לאומי לבין בנק אגוד, בדבר הארכת ההתקשרות, 

תוך שינוי תנאים עיסקיים.

  תקופת ההתקשרות החדשה היא עשר שנים מ-1 בינואר 2007, במהלכה תשולם לבנק 

תמורה שנתית שתעלה בהדרגה מסך של כ-40 מיליון ש"ח בשנתיים הראשונות לכ-45 

מיליון ש"ח החל מהשנה השישית (הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן של דצמבר 2006 

ומותנים בהיקף הפעילות של בנק אגוד). התוספת להסכם אושרה על ידי המפקח על הבנקים 

והממונה על ההגבלים העיסקיים.

2.  הסכם מדצמבר 1995 בין הבנק לבין פקיד השומה למפעלים גדולים, על דרך ההכרה לצורך 

מס בהפרשות לחובות מסופקים, המבוסס, בין היתר, על עיקרי המלצות הוועדה לבחינת 

היבטי המס בקשר לחובות מסופקים.

  להלן עיקרי הכללים שנקבעו בדיונים עם פקיד השומה להכרה בהפרשות לחובות מסופקים 

לצורך מס ולדרך הטיפול בהפרשות שבוטלו. בבסיס הכללים עמדו המלצות ועדה שמינה נציב 

מס הכנסה לבחינת היבטי המס בקשר לחובות מסופקים בבנקים ("ועדת גבעולי"), שפורסמו 

בשנת 1992, ושלא מצאו ביטוין בתיקוני חקיקה:

2.1  הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים תוכרנה כהוצאה לצורכי מס בשנת רישומן, בכפוף   

לאמור בסעיף 2.3 להלן.

2.2  הפרשות לחובות מסופקים שלגביהן מתנהל מעקב ספציפי — נקבע מנגנון לפיצוי   

שלטונות המס, בערכים ריאליים ובתוספת ריבית, במקרים בהם יתברר כי הפרשות 

העבר היו גדולות מאשר ההפסד בפועל.
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2.3  בגין הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים על חובות בישראל שלגביהם לא מתנהל מעקב   

ספציפי, יווסף החל משנת 1990, בכל שנה, לצורך חישוב הרווח לצורכי מס הכנסה, 20% 

מהגידול הנומינלי ביתרת ההפרשה לחובות מסופקים בגין חובות אלה, ואם ההפרשה 

קטנה, 20% מהקיטון ייחשב לבנק כביטול הוצאה לא מוכרת.

   לבנק שמורה הזכות לנהל מעקב ספציפי לגבי כל ההפרשות לחובות מסופקים. ליום 

31 בדצמבר 2007 מתנהל מעקב ספציפי עבור הפרשות לחובות מסופקים שסכומן מעל 

50,000 ש"ח.

2.4  במידה ובמועד מסויים בעתיד תקטן יתרת ההפרשה לחובות מסופקים בגינה לא מתנהל   

מעקב ספציפי מתחת ליתרה הנומינלית ליום 1 בינואר 1990 בסך 307,671 אלפי ש"ח, 

לא ידרוש הבנק הקטנה זו כהוצאה לצורך מס, הואיל וסכום זה הוכר בעבר כהוצאה למס.

3.  הסכם פשרה המסדיר תשלומי מס בישראל בגין רווחי חברות בנות של הבנק בחו"ל, בין 

הבנק לבין פקיד השומה למפעלים גדולים, מאוגוסט 1987, אשר הוארך באוקטובר 1991 

בתוקף עד תום שנת 1993, וכן במרס 1994, ותוקפו נקבע עד למועד שבו יודיע אחד הצדדים 

שנה מראש על כוונתו להציע שינויים בהסכם.

לפרטים נוספים בדבר הסכם זה — ראה עמוד 191.  

4.  הסכם מנובמבר 2003 בין הבנק, נכסי שרודר בע"מ וישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ 

בקשר עם אופציות למכירת מניות בנק אגוד המוחזקות על ידי הבנק. 

לפירוט נוסף ראה באור 18(יד) לדוחות הכספיים.  

5.  הסכם מאפריל 2005 בין הבנק לבין רשות המסים בקשר עם קיזוז בגין רווחי חברה בת 

בחו"ל. 

לפירוט נוסף ראה באור 26(יב).  

6.  הסכם קיבוצי מיוחד מנובמבר 2005 בין הבנק לבין נציגויות העובדים בעקבות הליך הפרטת 

הבנק.

לפירוט נוסף ראה עמוד 192.   

7.  הסכם ממאי 2006 בין הבנק, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, קה"ל — קרן השתלמות לעובדים 

בע"מ ("קה"ל"), קה"ל — ניהול קרנות השתלמות (1996) בע"מ ("קה"ל ניהול"), לבין מגדל 

שוקי הון (1965) בע"מ עבור חברה בשליטתה ומגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עבור 

חברה בשליטתה ("הרוכש"), למכירת מוניטין, זכויות ניהול, זכויות נוספות ואמצעי שליטה של 

הבנקים בקה"ל, ולמכירת מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות בקשר עם קרנות ההשתלמות 

שבניהול קה"ל ניהול. 

8.  הסכם מספטמבר 2006, המבוסס על הסכם עקרונות מחייב מדצמבר 2005 בין הבנק ולאומי 

גמל בע"מ (היום לאומי שירותי שוק ההון בע"מ) לבין הראל חברה לביטוח בע"מ והראל גמל 

בע"מ למכירת מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות בקשר עם חמש קופות גמל.

לפירוט נוסף ראה עמוד 148.   

9.  תוספת מאוקטובר 2006 להסכם עקרונות מחייב מדצמבר 2005 בין הבנק ולאומי שירותי שוק 

ההון בע"מ לבין פריזמה בית השקעות בע"מ (לשעבר א. סלומון השקעות בע"מ) למכירת 

מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות בקשר עם קופות גמל נוספות. העיסקה הושלמה בחודש 

ינואר 2007.

לפירוט נוסף ראה עמוד 148.  

כתבי שיפוי כמפורט בבאור 18(יג) לדוחות הכספיים.  .10
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תיאור מצב המסוי

א.  ביום 13 באוגוסט 1987 נחתם הסכם פשרה בין הבנק לבין פקיד השומה למפעלים   .1

גדולים, הסכם המסדיר תשלומי מס בישראל בגין רווחי חברות בנות של הבנק בחו"ל, 

ולפיו החל משנת 1978 ואילך יכלל חלקו של הבנק ברווחים של חברות בנות בחו"ל על 

בסיס מאוחד בשומת הבנק. בהסכם נקבע שאין בו כדי לקבוע כי החברות חייבות במס 

בישראל או שחלים עליהן דיני ישראל, וכי ההסכם אינו מהווה תקדים. ההסכם הוארך 

ביום 10 באוקטובר 1991 בתוקף עד תום שנת 1993, וכן ביום 13 במרס 1994, ותוקפו 

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

ב.  על פי הסדר עם שלטונות המס מיום 14 באפריל 2005, רשאי הבנק לקזז החל משנת   

2004 מחבות המס בישראל בגין רווחי חברת בת בחו"ל סכום מצטבר של עד 67 מיליון 

דולר אך לא יותר מ-3 מיליון דולר לשנה או חבות המס בישראל, הנמוך מביניהם.

2.  בתיקון מס' 11 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 נקבע, בין השאר, 

שעל כלל הנישומים עליהם חל התיקון לשלם מס על רווחים מניירות ערך הנסחרים בבורסה 

במועד המימוש. תחולת התיקון משנת 1999. לדעת שלטונות המס והבנקים, מיסוי ניירות 

ערך על בסיס מימוש, אינו תואם את אופי פעילותם של מוסדות פיננסיים.

  לאור זאת העבירו שלטונות המס לבנקים בתאריך 6 ביוני 1999 טיוטת הצעה לתיקון סעיף 6 

לחוק הנ"ל, לפיה המוסדות הכספיים ימוסו על בסיס עליית ערך של ניירות הערך וזאת 

בהתאם לדרך הצגתם על ניירות הערך בדוחות הכספיים של המוסדות הפיננסיים. 

  בתיאום עם שלטונות המס, פועל הבנק על בסיס הצעת החוק, וההפרשות למס נערכו 

בהתאם.

3.  ביום 27 ביוני 2006 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות 

כספיים), התשס"ו-2006. בעקבות התיקון הופחתו שיעורי מס שכר ומס רווח החלים על 

מוסדות כספיים מ-17% ל-15.5%. התיקון נכנס לתוקף החל מ-1 ביולי 2006.

  ביום 25 ביולי 2005 עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (מספר 147 והוראת השעה), 

התשס"ה-2005 (להלן — "התיקון"). התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור המס לחברות 

משיעור של 34% לשנת 2005 עד לשיעור של 25% משנת 2010 ואילך באופן הבא: בשנת 

המס 2005 חל שיעור מס של 34%, בשנת 2006 חל שיעור מס של 31%, בשנת 2007 חל 

שיעור מס של 29%, בשנת 2008 יחול שיעור מס של 27%, בשנת 2009 יחול שיעור מס של 

26% ומשנת 2010 ואילך, יחול שיעור מס של 25%.

  הבנק כ"מוסד כספי" לענין חוק מס ערך מוסף משלם מס רווח. שיעור מס הרווח בשנת 

2005 — 17%, בשנת 2006 — 16.25% ובשנת 2007 ואילך — 15.50%. מס הרווח מהווה 

הוצאה למס חברות, ובשל כך הקטנת מס החברות תגרום להקטנה בשיעור המס הכולל 

שיחול על הבנק בשיעור נמוך יותר, כך שבשנת 2005 חל שיעור מס כולל של 43.59%, בשנת 

2006 — 40.65%, בשנת 2007 — 38.53%, בשנת 2008 — 36.80%, בשנת 2009 — 35.93% 

ובשנת 2010 ואילך יחול שיעור מס כולל של 35.06%.

4.  ביום 26 בפברואר 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), 

התשמ"ה-1985. התיקון מגביל את תחולת החוק לשנות המס 2007-1985 וקובע הוראות 

מעבר לגבי תום התחולה.

  להערכת הבנק על בסיס ההון הזכאי להגנה ל-31 בדצמבר 2007 כל שינוי של 1% במדד 

המחירים לצרכן ישפיע בכ-47 מיליוני ש"ח נטו על הוצאות המס של הקבוצה.
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5.  תיקון מס' 35 לחוק מס ערך מוסף שהתקבל בכנסת ב-26 בפברואר 2008 קובע כי מס השכר 

המשולם על ידי מוסד כספי יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הרווח וכן מחייב את חלקו של 

המעביד בתשלומי הביטוח הלאומי במס שכר.

  תחולת התיקון הינה מה-1 בינואר 2008. בשנת 2008 תחויב מחצית מחלקו של המעביד 

בדמי הביטוח הלאומי במס שכר, ומחצית ממס השכר שישולם תוכר כהוצאה לצורך חישוב 

מס רווח.

  להערכת הבנק התיקון בחוק יקטין את חבות המס השוטף נטו של הקבוצה בשנת 2008 

בכ-13 מיליון ש"ח, והחל משנת 2009 בכ-26 מיליון ש"ח לשנה. כמו כן יחושבו המסים 

הנדחים בהתאם לתיקון האמור לעיל. השפעת השינוי על הדוחות הכספיים לתחילת שנת 

2008 הינה בקיטון הוצאות מסים על ההכנסה בסכום של כ-45 מיליון ש"ח.

6.  פרטים נוספים לגבי מדיניות רישום המסים הנדחים בבנק — ראה באור 1 לדוחות הכספיים.

7.  לבנק הוצאו שומות סופיות לתקופה עד וכולל שנת המס 2004. לחברות המאוחדות העיקריות 

שומות סופיות עד וכולל שנת המס 2002. 

8.  פרטים נוספים לגבי ההפרשה למס של הבנק וחברות בנות, שומות סופיות, הפסדים צבורים 

לצרכי מס והפרשים בין שיעור המס הסטטוטורי לשיעור המס האפקטיבי ראה באור 26 

לדוחות הכספיים.

משאבי אנוש

מצבת כוח אדם 
בשנת 2007 עלתה מצבת הקבוצה ב-541 משרות, עלייה של כ-4.4% ביחס למצבת סוף 2006. 

בממוצע שנתי עלתה מצבת המשרות בקבוצה ב-519 משרות, עלייה של כ-4.3%. עלייה זו נובעת 

בעיקר מגידול במצבת הקבוצה בארץ. 

עיקר השינוי במצבת הקבוצה בארץ נובע מגידול של 281 משרות במצבת הבנק בארץ, המשקף 

גידול של 374 משרות עובדי הבנק, וקיטון במצבת משרות ממיקור חוץ ובשעות נוספות. ובנוסף 

גידול של 138 משרות בעיקר בחברות הבת לאומיקרד, בנק לאומי למשכנתאות ובנק ערבי.

במצבת הקבוצה בחו"ל חל גידול של 127 משרות מזה 53 משרות בלאומי רומניה.

 

ממוצע משרות שנתי משרות בסוף שנה   

2006  2007  2006  2007  

8,935  9,184  9,110  9,391 הבנק בארץ 

1,964  1,981  1,937  2,075 חברות מאוחדות בארץ 

10,899  11,165  11,047  11,466 סה"כ כל הקבוצה בארץ 

92  83  87  82 בחו"ל: בסניפי הבנק ובנציגויות 

1,009  1,271  1,203  1,330 בחברות מאוחדות 

12,000  12,519  12,337  12,878 סך כל הקבוצה בארץ ובחו"ל 

משרה — משרה מלאה לרבות שעות נוספות ספציפיות, שעות עבודה של עובדי לשכות שרות והעסקת   (*)
יועצים חיצוניים.

חתימת הסכם קיבוצי בנושא ההפרטה
ביום 30 בנובמבר 2005 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת הבנק לבין נציגות העובדים בעקבות 

הליך הפרטת הבנק. 

ההסכם הקיבוצי מעגן את יישום תוכנית האופציות לעובדים, את זכות העובדים לרכוש 3.873% 

ממניות הבנק המגיעות לעובדים בהנחה של 25%, את תשלום מקדמה בשיעור משכורת אחת 

להפרשות על חשבון המענק השנתי לשנת 2005, ואת עיגון חוקת העבודה וכל ההסכמים וההסדרים 

הקיבוציים הקיימים בבנק לחמש שנים החל מיום 1 בינואר 2006.
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העובדים מצידם התחייבו בהסכם לשמירה על שקט תעשייתי בכל הנוגע להליך הפרטת הבנק.

תכנית האופציות לעובדים 
בפברואר 2006 הוקצו לעובדי לאומי כתבי אופציה ללא תמורה, על פי מתאר תכנית אופציות 

שפורסם על ידי הבנק בינואר 2006. 

המתאר הוצא בהתאם לסיכום בין המדינה לבין עובדי הבנק בקשר עם הליך הפרטת הבנק ומכירת 

החזקות המדינה במניותיו. מחצית מכתבי האופציה הנ"ל מומשו על ידי העובדים בפברואר 2008, 

ומחציתם ניתנים למימוש עד פברואר 2009.

עלות תכנית האופציות, הכוללת את השווי ההוגן של האופציה והוצאות נוספות, תסתכם בסך כ-514 

מיליון ש"ח, שתיפרס עד פברואר 2008. בשנת 2006 נרשמו הוצאות שכר בסך של 235 מיליוני ש"ח, 

ב-2007 נרשמו 247 מיליון ש"ח וב-2008 32 מיליון ש"ח לפני מס.

לפרטים נוספים ראה בעמוד 22 ובבאור 15 בדוחות הכספיים.

מערך התגמולים ומבנה השכר
מערכות השכר והתגמולים לעובדי הבנק מבוססות על התאמה בין רמת התגמול לתפקידו של 

העובד ולתרומתו למערכת. התגמול השנתי הוא דיפרנציאלי בהתאם למרכיבי התפקיד, ביצועים 

אישיים, הערכה שנתית ופוטנציאל אישי.

עלות עבודה ושכר (בבנק)
 

2005  2006  2007   

באלפי ש"ח     

256.8  308.6  289.3 עלות למשרת עובד — (ללא בונוס)*  

286.2  337.8  340.9 עלות למשרת עובד — (כולל בונוס)*  

עלות למשרת עובד בניטרול 
256.8  260.8  263.6 הוצאות שכר מיוחדות (ללא בונוס)  

174.4  176.1  180.1 שכר למשרת עובד — (ללא בונוס)*  

198.5  200.3  223.2 שכר למשרת עובד — (כולל בונוס)  

* עלות למשרת עובד אינה כוללת הוצאות פנסיה בגין פנסיונרים ועלויות פרישה מרצון.

הדרכה והכשרה
הנהלת הבנק שמה לה למטרה לשפר באמצעות למידה והדרכה את יכולתם של עובדי הבנק ושל 

היחידות העיסקיות להשגת יעדים עיסקיים. במסגרת זו השתתפו העובדים בשנת 2007 ב-60,810 

ימי הדרכה (לעומת 59,167 בשנת 2006). פעולות ההדרכה בשנת 2007 התמקדו בהעלאת רמתם 

המקצועית של העובדים, בשימת דגש על תחומי הליבה הבנקאיים — אשראי ויעוץ השקעות, יכולתם 

השיווקית והכשרתם הניהולית. כל זאת בהתאם ליעדים העיסקיים של הבנק, ובכלל זה הדרכה 

והטמעה מקיפה של נושא הציות לכלל עובדי הבנק. כמו כן, הועמקה פעילות ניהול הידע בבנק 

ופעילות הלמידה העצמית בסניפי הבנק, מתוך מגמה לעשות שימוש נרחב יותר בידע הקיים בארגון, 

לשכלל את יכולות העובדים ללמוד ביחידותיהם כחלק משגרת העבודה, ולהגדיל את היקף הלומדים 

בבנק. 

פיתוח מנהלים
בשנת 2007 המשכנו ביישום המודל לפיתוח המנהלים בלאומי, ובמהלך 2007 88% מהמנהלים 

קיבלו מנת פיתוח מקצועי או פיתוח מיומנויות לעומת 63.1% ב-2006.

כמו כן, הורחב בצורה ניכרת היקף החניכה למנהלים בכניסה לתפקיד חדש ובהתאם לצרכי 

היחידות. 
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במקביל מתקיימים באופן שגרתי כל קורסי הניהול חוצי בנק, קורסי הניהול המקצועי וקורסים 

המפותחים על פי צורך ליחידות ספציפיות.

השכלה
שיעור בעלי ההשכלה האקדמית בבנק נמצא במגמת עליה מתמשכת ומגיע ל-57.9% מכלל 

העובדים בשנת 2007 לעומת 56.00% בשנת 2006, 52.3% בשנת 2005 ו-26% בשנת 1995. שיעור 

האקדמאים בקרב הסגל הניהולי בלאומי הגיע ל-90.7% בשנת 2007. עליה זו בשיעור האקדמאים 

נובעת מקליטת אקדמאים, מרכישת השכלה גבוהה על ידי עובדי הבנק ופרישת עובדים שאינם 

אקדמאיים.

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

הסכם עבודה קיבוצי בסיסי הקרוי "חוקת עבודה" והסכמים קיבוציים משלימים.

תנאי העבודה של חברי הנהלת הבנק ועובדים בכירים מסוימים אחרים מוסדרים בחוזי עבודה 

אישיים.

קליטה וקביעות
בשנת 2007 נקלטו בבנק 769 עובדים חדשים מהם 573 אקדמאים, וקיבלו קביעות 209 עובדים 

(בשנת 2006 נקלטו בבנק 753 עובדים חדשים מהם 546 אקדמאים וקיבלו קביעות 117 עובדים).

תרבות ארגונית — הקוד האתי של לאומי 
לאומי כארגון עיסקי גדול ומוביל, המשפיע על עיצוב הסביבה החברתית והכלכלית במדינה וכארגון 

המטפח מערכת ערכים ייחודית עם לקוחותיו, עם עובדיו ועם הקהילה בה הוא פועל, השיק בשנת 

2005 את הקוד האתי, "דרך לאומי". 

הקוד מגדיר את הערכים האנושיים והעיסקיים, הנובעים ממהותו של לאומי ומחזונו, כמו גם את 

כללי ההתנהגות הנובעים מערכים אלו. הקוד הושק על ידי המנכ"ל הראשי בטקס המאזן וחולק לכל 

עובדי לאומי. במהלך שנת 2007 נמשכו תהליכי הטמעה מקיפים בקרב כלל עובדי לאומי, שימשכו 

לאורך השנים הבאות.

אחריות חברתית
דוח האחריות החברתית הראשון של לאומי הושק במרס 2007, במסגרת טקס המאזן השנתי. הדוח 

.GRI-זכה להכרה בינלאומית על ידי ארגון ה

מעורבות עובדים בקהילה
הנהלת לאומי רואה במעורבות העובדים והמנהלים בקהילה יעד מרכזי בתחום המעורבות 

הקהילתית. לאומי גאה במעורבות עובדיו בקהילה, ובהמשך הגידול במספר עובדי הבנק המעורבים 

בפעילות התנדבותית. 

מאות עובדים ומנהלים בלאומי מעורבים בפעילות התנדבותית במסגרות השונות: הנחיית קבוצות 

"יזמים צעירים", ליווי קבוצות הכנה לשירות בצה"ל של עמותת "נוער מוביל שינוי", ליווי מרכזי 

לימוד לבגרות, וסיוע למשפחות במסגרת "סיכויים שווים". 

יוזמות עצמאיות — הודות למודעות הגוברת לנושא התרומה לקהילה, יוזמים סניפים ויחידות 
פרויקטים עצמאיים מקומיים. באזורים שונים, חוברים עובדי סניפים אחדים למבצעי חלוקת מזון 

למשפחות במצוקה, עובדים אחרים מאמצים מרכז סיוע ומחסה לבני נוער חסרי קורת גג או 

מועדוניות לילדים ממשפחות מרקע סוציו אקונומי נמוך, בתים כדוגמת בית נעם לאוכלוסיה עם 

מוגבלויות ומרכזי קליטה לעולים חדשים.
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מצבת כח אדם לפי מגזרי פעילות
 

משרות ממוצע בשנת 2006 משרות ממוצע בשנת 2007   

פקידים סגל ניהולי  פקידים  סגל ניהולי   

5,037  1,392  5,167  1,511 משקי בית 

1,182  380  1,263  418 עסקים קטנים 

551  404  612  447 בנקאות עיסקית 

956  529  870  488 בנקאות מסחרית 

98  85  116  101 בניה ונדל"ן 

449  329  417  324 בנקאות פרטית 

217  220  348  261 ניהול פיננסי — שוקי הון 

136  36  144  32 אחר 

8,626  3,374  8,936  3,583 סך הכל 

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

העיקריים בבנק, בהתאמות שונות ועל סמך אומדנים, ובין היתר, יחסית לסך כל הנכסים בניהול 

המגזר. בנוסף, בחישוב מספר המשרות על פי מגזרי פעילות נלקחו בחשבון גם עובדי יחידות מטה 

המשרתים את כלל או חלק ממגזרי הפעילות בבנק.
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ביקורת
מנהלית
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מערך
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בהשקעות
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מערך
משאבי
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דר׳ רות ארד

מזכיר הקבוצה
ג׳ניפר ג׳יינס,

עו״ד 

מערך בניה
ונדל״ן

יואל מינץ

אגף
אשראים
מיוחדים

משה אינגביר
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מבנה ארגוני (המשך)

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

החברות הבנקאיות, המימוניות, שוק ההון והשירותים הפיננסיים.

בשנת 2007 הודיע לאומי על השינויים דלהלן בהנהלת הבנק:

יונה פוגל, ראש החטיבה הבנקאית חבר הנהלת הבנק, פרש מתפקידיו בקבוצה ביום 30 בספטמבר 

2007 אחרי 26 שנות עבודה בבנק.

ברוך לדרמן, מונה לראש החטיבה הבנקאית וחבר הנהלת הבנק החל מיום 1 באוקטובר 2007.

מיכאל בר חיים, ראש החטיבה לבנקאות מסחרית וחבר הנהלת הבנק, פרש מתפקידיו בקבוצה 

ביום 31 בדצמבר 2007 אחרי 32 שנות עבודה בבנק.

גדעון אלטמן, מונה לראש החטיבה לבנקאות מסחרית בפועל, החל מיום 1 בינואר 2008.

האחריות לאגף אשראים מיוחדים הועברה לרקפת רוסק-עמינח, ראש החטיבה העיסקית, החל 

מ-1 בינואר 2008.

תמר יסעור, מונתה לראש מערך קשרי חוץ ויחסי ציבור החל מיום 1 ביוני 2007.

יואל מינץ, מונה לראש מערך בניה ונדל"ן החל מיום 2 באוגוסט 2007. 

איריס רפופורט, מונתה לראש אגף אסטרטגיה החל מיום 2 בספטמבר 2007.

לאומי מאורגן בחמישה קווי עסקים הממוקדים בפלחי שוק שונים, כאשר כל קו עסקים מתמחה 

במתן שרות לקבוצת לקוחות. צורת ארגון זו מאפשרת ללקוחות להנות משרות מקצועי ברמה 

גבוהה, מערוצי הפצה מגוונים, ממוצרים המותאמים לצורכיהם ומתהליכי קבלת החלטות מהירים 

וגמישים.

להלן תאור האחריות ל-5 קווי העסקים בלאומי:

1.  החטיבה העיסקית אחראית לגיבוש מדיניות האשראי של הקבוצה, ניהול סיכוני האשראי 

הכוללים של הקבוצה, נוהלי האשראי ולמדיניות הביטחונות והטיפול בהם. כמו כן, אחראית 

החטיבה על עיצוב עיסקאות מיוחדות, כמו מימון פרוייקטים בארץ ובחו"ל, עיסקאות מימון 

אמצעי שליטה, בדיקת תוכניות השקעה, סחר ומימון בינלאומי. החטיבה העיסקית מנהלת את 

פעילות הלקוחות העיסקיים הגדולים במשק על בסיס התמחות ענפית וסינרגיה בין תחומים. 

במסגרת קו עסקים זה פועל גם מערך בניה ונדל"ן שמנהל את פעילות חברות הבנייה 

והקבלנים הגדולים במשק, תוך התמחות ומיומנות ספציפית בתחום.

2.  החטיבה לבנקאות מסחרית מנהלת את הפעילות של החברות העיסקיות הבינוניות 

(Middle Market) באמצעות 25 סניפי עסקים המשויכים על בסיס גיאוגרפי ב-4 מרחבים 
מסחריים והסניף המרכזי בתל-אביב. המבנה הארגוני ייחודי במערכת הבנקאית ומאפשר 

 .(one stop shop) מתן שירות כוללני ומקיף

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

המקבלים את מכלול השירותים באמצעות 182 סניפים המאוגדים ב-8 מרחבים על בסיס 

גיאוגרפי ובאמצעות מגוון ערוצי ההפצה הטכנולוגיים/ישירים, לרבות לאומי-קול המספק 

שירותים באמצעות הטלפון והאינטרנט ללקוחות. כמו כן, אחראית החטיבה על אגף 

ה-e-business ויזמות טכנולוגית (e-venture). השרות והמוצרים מותאמים לכל מגזרי 

הלקוחות באופן דיפרנציאלי, על פי אופי פעילותם הבנקאית, מאפייניהם וצורכיהם. הלקוחות 

בחטיבה מפולחים למגזרים הבאים: מגזרי קמעונאות, מגזרי זהב ומגזר בנקאות לעסקים. 

החטיבה מרכזת את הפעילות הקמעונאית בקבוצה כולל בנק ערבי ישראלי, בנק לאומי 

למשכנתאות וחברת לאומיקארד.

4.  החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית אחראית על הפעילות הבנקאית של הקבוצה בחו"ל 

ועל ניהול הבנקאות הפרטית בארץ ובעולם. בחטיבה מרוכזת הפעילות של כלל יחידות הבנק 

בחו"ל למעט רומניה. כמו כן, לחטיבה מרכזי בנקאות פרטית בארץ לתושבי ישראל ולתושבי 

חוץ והחברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ. פעילות החטיבה כוללת, בין היתר, 

בקרה ותיאום בין הבנק בארץ לבין היחידות בחו"ל ומתן שירות, בסטנדרטים בינלאומיים, 

ללקוחותיה עתירי הנכסים. כן אחראית על מיזוגים ורכישות בחו"ל.
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5.  חטיבת שוקי הון אחראית על ניהול נכסי הבנק במטבע מקומי ובמט"ח; ניהול הנוסטרו, 

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

מוצרים פיננסיים חדשניים ומוצרי השקעה; ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק וניהול 

הסיכונים הפיננסיים; גיבוש מדיניות מחירים, עמלות ומרווחים פיננסיים של הבנק; קשר עם 

מוסדות פיננסיים בחו"ל; ריכוז שירותי שוק ההון של הבנק; ושרות ללקוחות הפועלים בשוקי 

ההון והכספים לרבות לקוחות מוסדיים. 

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

העיסקיות. 

החטיבה לכספים וכלכלה אחראית על תכנון המס של הבנק והקבוצה וביטוח הבנק והקבוצה; 

הכנת תקציב הוצאות ומעקב לביצועו, ריכוז תוכנית העבודה של הבנק, ניהול מרכזי הרווח והמדידה 

הפיננסית, מעקב אחר ההתפתחויות במשק, והכנת סקירות ענפיות ותחזיות כלכליות.

מערך חשבונאות אחראי על ניהול, פיתוח וקביעת הנהלים החשבונאיים בבנק, הכנת הדוחות 

הכספיים של הבנק ושל הקבוצה והכנת דיווחים לבנק ישראל.

מערך משאבי אנוש אחראי על גיבוש מדיניות משאבי אנוש בבנק וליישומה, ובכלל זה מיון והשמת 

עובדים, תגמול עובדים, נושאי שכר, יחסי עבודה, פיתוח וקידום עובדים, הכשרה בנקאית-ניהולית 

וכללית, הטמעת הקוד האתי "דרך לאומי", תקשורת פנים ארגונית, הסברה פנימית, אחריות 

חברתית, טיפול בפרט, ייעוץ ופיתוח ארגוני ורווחת העובדים.

מערך תפעול ומנהלה (מת"מ) אחראי על מערך המחשוב, התפעול והלוגיסטיקה של הבנק 

והקבוצה. המערך מאפשר לממש את אסטרטגיית לאומי ומקדם את המאמץ להיות בנק מוביל 

מבחינה עיסקית וטכנולוגית. במסגרת תפקידו מרכז המערך את גיבוש וקביעת האסטרטגיה, 

המדיניות והעשייה בנושאי מחשוב, מיכון, תפעול, טכנולוגיה, או"ש, אבטחת מידע, תפעול שלוחות 

בחו"ל, נדל"ן, רכש וביטחון.

מערך הייעוץ בהשקעות אחראי על תורת הייעוץ בהשקעות בניירות ערך ומכשירים פיננסיים, 

פיתוח מערכות בתחום ההשקעות ומחקר בנושאי שוקי ההון והכספים. 

מערך קשרי חוץ ויחסי ציבור אחראי על הפרסום בקבוצה ובבנק, דוברות ויחסי ציבור, תרומות, 

חסויות וקשר עם הקהילה, ונושאי רגולציה.

מערך הביקורת הפנימית אחראי על הביקורת הפנימית בקבוצת לאומי. הביקורת מבוצעת על פי 

חוק הביקורת, הוראות בנק ישראל, ותקנים מקצועיים מקובלים. הביקורת עוסקת, באופן עצמאי 

ובלתי תלוי, בבחינה והערכה של מערכות הבקרה הפנימית בקבוצה ובכלל זה: בחינת תהליכי 

עבודה ובקרה, שמירה על נכסי הבנק, מזעור חשיפות, שמירה על כללי האתיקה ומנהל תקין, יישום 

הנחיות הדירקטוריון וההנהלה ונהלי הבנק, ובחינת יעילות תפעולית. המבקר הפנימי הראשי כפוף 

ליו"ר הדירקטוריון.

מערך ייעוץ משפטי אחראי על הייעוץ המשפטי הכולל של הבנק ושל החברות הבנות בארץ. היועץ 

 .(Chief Compliance Officer) המשפטי הראשי אחראי על קצין הציות הראשי של הקבוצה

אגף הציות אחראי ליישום תוכנית הציות בבנק לגבי הוראות צרכניות וליישום הוראות החקיקה 

בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טירור. כן אחראי אגף הציות על הלשכה לפניות הציבור.

אגף אסטרטגיה אחראי על תכנון האסטרטגי של הקבוצה. 

האגף לבקרת ניהול סיכונים אחראי על מיפוי, זיהוי ומדידת כלל הסיכונים בקבוצה ויצירת תשתית 

לבחינת הסיכונים הגלומים בפעילויות חדשות. האגף מבצע בקרת סיכונים ברמת הקבוצה בארץ 

ובחו"ל, מפתח מתודולוגיה למדידת הסיכונים ובקרתם, כולל פיתוח מתודולוגיה להון כלכלי. 

כמו כן, האגף מבקר ומתאם מסמכי מדיניות ניהול הסיכונים ומבצע הליך בחינת אשראי. ההערכות 

ליישום כללי אמנת בזל בקבוצה, כפי שתתבטא גם בהנחיות בנק ישראל, מהווה חלק מרכזי 

בפעילות האגף.
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לאומי למען הקהילה — מעורבות חברתית

בשנת תשס"ח תחגוג מדינת ישראל את שנת ה-60 לעצמאותה. לאומי יציין את שנת ה-60 למדינה 

בסדרת אירועים ופעילויות לציבור הרחב. 

מהקמתו לפני 106 שנים ועד לימינו אלה, פעיל לאומי בקהילה בקרבה הוא פועל, וכחלק מתפיסתו 

תורם הבנק למוסדות ולארגונים שונים בתחומי החינוך, החברה, התרבות, האמנות והבריאות. 

בשנים האחרונות שם הבנק דגש על תמיכה בתחום החינוך והשכלה ועל עידוד היזמות וטיפוח 

המנהיגות בקרב בני הנוער בפריפריה. 

מעורבות הקבוצה בקהילה מבוצעת במספר דרכים: 
-  תרומות באמצעות ארגונים (מוסדות ועמותות) הפועלים לקידום פרוייקטים חברתיים 

שבמרכזם חינוך ורווחת ילדים ובני נוער.
מעורבות באמצעות מתן חסויות לפעילויות חינוכיות ותרבותיות.   -

דאגה פרטנית לאוכלוסיות במצוקה קשה.  -

כחלק מהמחויבות הכוללת לקהילה, מעודד לאומי את עובדיו להיות מעורבים בקהילה, ומספק 

להם תשתית והזדמנות להתנדב ולתרום. מאות עובדים מתנדבים בפרויקטים המתבצעים במסגרת 

"לאומי אחרי", "יזמים צעירים" ופרויקטים נוספים שיזם הבנק ומשמשים מודל לחיקוי עבור 

החניכים. הודות למודעות הגוברת לנושא התרומה לקהילה, יוזמים סניפים ויחידות פרויקטים 

עצמאיים מקומיים בגיבוי הנהלת לאומי. 

"לאומי בשביל ישראל"

פעילות לאומי לציון שנת ה-60 לעצמאות המדינה החלה בסוף ספטמבר 2007, במהלך חג הסוכות. 

לאומי והחברה להגנת הטבע חתמו על הסכם חסות בו יעניק לאומי חסות לשביל ישראל, (שביל 

טיול רציף החוצה את ישראל לאורך כל נופי המדינה מהחרמון ועד אילת), בפעילות שתיקרא "לאומי 

בשביל ישראל". במסגרת הפעילות נקרא הציבור הרחב לשוב לטייל ולהכיר את נופי הארץ באמצעי 

הישיר ביותר — טיולים. 

"לאומי אחרי — קרן המאה למען דור המחר" 

בשנת 2002, במלאת מאה שנים להקמת הבנק, הקים לאומי את "לאומי אחרי — קרן המאה למען 

דור המחר". העמותה משקיעה בפרויקטים חינוכיים לבני נוער בתחום ההכנה לבחינות הבגרות 

והכנה לשירות משמעותי בצה"ל. בשנת 2007 השתתפו בתכניות הלימוד וההעשרה השונות של 

הקרן, למעלה מ-15,000 תלמידים וסטודנטים ממגזרי אוכלוסיה שונים, מכל רחבי הארץ. עמותת 

"לאומי אחרי" השקיעה בעמותת "עתידים" ועמותת "נוער מוביל שינוי", המטפחות את ההשכלה 

והמנהיגות בקרב בני הנוער, וכן הפעילה את מיזם "סיכויים שווים" המסייע למשפחות מצוקה 

בתחומי סעד ורווחה.

פעולות עיקריות של "לאומי אחרי" בשנת 2007:

-  עתידים — מזה כשנתיים מתקיימת שותפות אסטרטגית בין "לאומי אחרי" לבין 

"עתידים" — תכנית לאומית למימוש פוטנציאל בני נוער מרחבי הארץ, שנועדה לפתח 

מצוינות, לחזק את התשתית החינוכית ולהעצים את ההון האנושי בפריפריה. בשנת הלימודים 

תשס"ז השתתפו למעלה מ-12,000 בני נוער במסגרות הפעילות השונות של עמותת 

"ידידי עתידים".

-  נוער מוביל שינוי — למעלה מ-2,000 חניכים וחניכות השתתפו בכל מסגרות הפעילות של 

עמותת "נוער מוביל שינוי". הכוללים לימוד לבגרות במתמטיקה ואנגלית והכנה לצה"ל.



200

-  נגישות להשכלה גבוהה — 1,022 תלמידים מ-30 בתי ספר מישובי הנגב ואילת השתתפו 

בתכנית הנגישות להשכלה הגבוהה בנגב המיועדת לתלמידים בעלי פוטנציאל אקדמי. 

התלמידים למדו בקורסים אקדמיים באוניברסיטת בן גוריון וזכו לשיעורי תגבור במקצועות 

הבגרות. 

-  בגרות לוקחת אותך קדימה — 460 תלמידים לקחו חלק בפרויקט "בגרות לוקחת אותך 

קדימה" המנוהל על ידי היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת חיפה שהתקיים בתשעה ישובים 

שונים באזור הצפון. התלמידים זכו לשעורי תגבור וחיזוק לקראת בגרויות במתמטיקה, 

אנגלית ולשון. 

מיזם "סיכויים שווים"

מיזם "סיכויים שווים" מבקש להעניק סיכוי שווה למשפחות מעוטות יכולת ברחבי הארץ. המיזם 

מופעל על ידי לאומי ובשיתוף "ידיעות אחרונות" המאמצים משפחות, שנבחרו בהמלצת לשכות 

הרווחה, ומעניקים להן סל סיוע נרחב בתחומי החינוך, הרווחה והפרט, על פי צרכי המשפחה. הקשר 

מול העובדים הסוציאליים והמשפחות, נעשה באמצעות עובדי הסניפים.

-  ערב חג הפסח תשס"ז, חילק לאומי 1,620 חבילות מזון, למשפחות נזקקות, במסגרת מבצע 

קמחא ד'פסחא. המבצע התקיים זו השנה השלישית באמצעות תרומה של לאומי ובשיתוף 

העובדים. 

-  לקראת ראש השנה תשס"ח חולקו תלושי שי לכ-1,400 משפחות נזקקות מכל רחבי הארץ 

בהיקף של כ-500,000 ש"ח. 

-  בחנוכה חולקו 3,000 מארזי שי שהכילו חנוכיות, נרות ומעות חנוכה למשפחות חניכי 

הפרויקטים של העמותה וכן לקהילות עולים. 

"יזמים צעירים ישראל — מיסודו של לאומי" 

כחלק מתפיסת טיפוח היזמות, שותף ותומך לאומי בפרויקט "יזמים צעירים", מיום הקמתו בישראל 

בשנת 1991. "יזמים צעירים" הוא יוזמה בינלאומית שמקיפה מדי שנה מיליוני בני נוער בלמעלה 

ממאה מדינות ברחבי העולם. כ-4,000 בני נוער מרחבי הארץ משתתפים גם השנה בתכנית חינוכית 

ומאתגרת שבמהלכה הם מתנסים בהקמת עסק ובניהולו, תוך לימוד עיקרי היזמות והעשייה 

העסקית. משתתפי התכנית מגיעים מכל מגזרי החברה בישראל — ותיקים, עולים חדשים וצעירים 

מהמגזר הערבי. 

לאחרונה חתמו לאומי ו"יזמים צעירים ישראל" על הארכת שיתוף הפעולה לשנים נוספות תוך 

הגדלה של תקציב התמיכה דבר שיאפשר את המשך פיתוח התכניות החינוכיות של ארגון יזמים 

צעירים ישראל", לאלפי בני נוער נוספים. 

לאומי בשביל האמנות — תערוכת לאומי לקידום אמנים צעירים

כחלק מתמיכת קבוצת לאומי באמנות ובתרבות, התקיימה בחודש דצמבר 2007, בלובי בית לאומי 

בתל-אביב, בשנה השנייה ברציפות, תערוכת "האמנות הסודית". בתערוכה הוצגו כ-200 יצירות 

אמנות, מרביתן של אמנים צעירים ולא מוכרים, לצד עבודות אומנות של אמנים מפורסמים ומוכרים. 

העבודות הוצגו תוך הסתרת שם האמן המבצע כך שלציבור המבקרים ניתנה האפשרות להתרשם 

מהאמנות הטהורה. 

במהלך ארבעת ימי התערוכה ביקרו בה כ-10,000 חובבי אומנות ומבקרים, ונרכשו יצירות בהיקף 

של למעלה ממיליון ש"ח.
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שבוע הספר לתושבי שדרות 

לאומי ממשיך את המסורת של תמיכה בתושבי שדרות ועוטף עזה הנתונים במתקפה מזה שנים. 

בעקבות זעקת תושבי העיר על כך ששבוע הספר לא הגיע לשדרות בשל חששן של הוצאות 

הספרים להגיע אליה, הרים לאומי את הכפפה, ארגן אירוע מיוחד ביחד עם רשת "סטימצקי", והזמין 

את כל תושבי העיר ליהנות ממיטב הספרים, של כל הוצאות הספרים, במחירים מסובסדים.

 

מדד מעלה לאחריות חברתית

לאומי מדורג בעשירייה הראשונה מבין כל החברות הגדולות במשק, המדורגות על ידי מדד מעלה 

לאחריות חברתית.

דירוג מעלה בוחן את החברות הגדולות במשק על פי עמידתן בקריטריונים של אחריות חברתית. 

הדירוג מתבסס על קריטריונים מפורטים בארבעה תחומים מרכזיים מתוך מכלול תחומי האחריות 

החברתית של עסקים: איכות סביבה, אתיקה בעסקים, סביבת עבודה וזכויות אדם וקשרי קהילה. 

סיכום היקף התרומות והחסויות של לאומי בשנת 2007

בשנת 2007, תרמה קבוצת לאומי והעניקה חסויות למטרות חברתיות וקהילתיות בהיקף של כ-20.6 

מיליון ש"ח, מתוכם סך התרומות הוא כ-17.3 מיליון ש"ח.

בחמש השנים האחרונות (2007-2003) הסתכמו התרומות והחסויות של קבוצת לאומי למטרות 

חברתיות בסך של כ-93.7 מיליון ש"ח.

להלן פירוט התרומות והחסויות בשנת 2007 בהתאם להתפלגות על פי נושאים:

חינוך, ילדים ונוער — 9.0 מיליון ש"ח

בריאות — 1.2 מיליון ש"ח

תרבות — 1.1 מיליון ש"ח

קהילה וחברה — 9.3 מיליון ש"ח

ההחלטות על ייעוד התרומות וגובה הסכומים מתקבלות הן בעמותת "לאומי אחרי" והן בוועדת 

התרומות של הבנק שחבריה מתמנים על ידי המנכ"ל הראשי. הבקשות נדונות ונשקלות בקפדנות 

וביסודיות, על פי קריטריונים שנקבעו בנוהל התרומות ואושרו על ידי הדירקטוריון. תרומות בסכומים 

גבוהים מובאות לאישור הדירקטוריון.
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מבקר פנימי

המבקר הפנימי הראשי, יוסף הורביץ עו"ד, מכהן כמבקר פנימי של הקבוצה החל מחודש אוקטובר 1995, לאחר שמינויו אושר על ידי ועדת 

הביקורת ודירקטוריון הבנק ב-7 בספטמבר 1995. המבקר הפנימי הוא בעל ניסיון רב בביקורת פנימית. המבקר הפנימי עומד בהוראת סעיף 

146ב) לחוק החברות התשנ"ט-1999 ובהוראת סעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק הביקורת הפנימית") ועובדי הביקורת 

הפנימית עומדים בהוראת סעיף 8 לכללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג-1992 (להלן: "כללי הבנקאות").

המבקר הפנימי הינו עובד הבנק, וזהו עיסוקו הבלעדי. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון של הבנק.

קיימת בביקורת הפנימית תוכנית עבודה שנתית ותוכנית עבודה רב שנתית לתקופה של עד שלוש שנים. תוכנית העבודה הרב שנתית מתייחסת 

למרבית נושאי הביקורת, למעט חלק קטן יחסית של נושאים בעלי סיכון נמוך אשר לגביהם תדירות הביקורת היא ארבע שנים. תוכנית העבודה 

השנתית ותוכנית העבודה הרב שנתית נגזרות ממיפוי נושאי ביקורת המבוססים, בין השאר, על המסמכים המפורטים בסעיף 3(ב) לכללי הבנקאות. 

תוכניות העבודה נגזרות ממתודולוגייה שיטתית של הערכת סיכונים ובקרות אשר על פיה נקבעת תדירות הביקורת בכל נושא ונושא. כך, בנושאים 

בעלי סיכון גבוה יותר, תדירות הביקורת תהיה שנה ובנושאים בעלי סיכון נמוך יותר, תדירות הביקורת תהיה שנתיים או שלוש. הצעה לתוכנית 

עבודה שנתית ותוכנית עבודה רב שנתית, מוגשת על ידי הביקורת הפנימית ומקבלת אישור מיו"ר הדירקטוריון ומועדת הביקורת של הדירקטוריון.

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

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

רכישה או מכירה מהותית של פעילות, "עיסקאות" כאמור בסעיף 270 לחוק החברות ו"עיסקה חריגה" — כהגדרתה בחוק החברות. 

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

החברות המאוחדות המהותיות בישראל (כהגדרתן בבאור 1(ה) ו-6(ד)). עובדי הביקורת הפנימית מכהנים כמבקרים פנימיים של החברות הבנות 

המאוחדות של הבנק בישראל. תהליך בניית תוכנית העבודה של החברות המאוחדות בישראל הינו בדומה לתהליך בניית תוכנית העבודה של 

הביקורת הפנימית של הבנק. ככלל, בדוחות הכספיים של החברות הכלולות קיימת התייחסות לתוכניות העבודה של מבקרי הפנים שלהן.

בחברות הבנות המהותיות בחו"ל ממונה מבקר פנימי מקומי. הביקורת הפנימית מבצעת בקרה על עבודת המבקר המקומי כאמור בסעיף 1(א)(3) 

לכללי הבנקאות. זאת בין השאר באמצעות בחינת תוכנית עבודת הביקורת הפנימית המקומית בחו"ל טרם הבאתה לאישור ועדת הביקורת 

והדירקטוריון בחו"ל. במסגרת תוכנית העבודה של הבנק משולבות ביקורות ייעודיות של הביקורת הפנימית בארץ, על חברות הבנות בחו"ל וחלוקת 

העבודה בין המבקרים הפנימיים בארץ ובחו"ל, מבוצעת באמצעות תיאום של הנושאים המבוקרים על ידי כל אחד. המבקר הפנימי בחברות בנות 

מהותיות בחו"ל כפוף לועדת הביקורת המקומית.

העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפוף לו בקבוצת לאומי בארץ הינה בהיקף של 105.6 משרות בממוצע שנתי. בנוסף בחברות בנות בחו"ל 

מועסקים מבקרים מקומיים בהיקף של 19.7 משרות.

ממוצע משרות של המבקרים בקבוצת לאומי בארץ כולל מיקור חוץ:

 

93.3 הבנק 

9.5 חברות בנות בישראל 

2.8 חברות בנות בחו"ל 

105.6 סך הכל 

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

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



203

להלן פירוט ההטבות והסכומים ששולמו או נרשמו בגינם הפרשות לשנת 2007 באלפי ש"ח למבקר הפנימי הראשי:

 

הלוואות שניתנו בתנאי הטבה השלמת    פיצויים    

תקופה  עתודות בגין    תגמולים     

הלוואות ההטבה  ממוצעת  סך כל   הוצאות  פנסיה קרן  עיסקאות    

אחזקות ניירות ערך שניתנו   שניתנה  עד   יתרה   המשכורות  נילוות עקב  השתלמות  תשלום  משכורת   

אופציות מניות  הטבות  בתנאים  במהלך  לפרעון  ליום  וההוצאות  שינויים בשכר  חופשה יובל  מבוסס  כולל   

ערך נקוב אחרות  רגילים  השנה  (בשנים)   31.12.2007 הנילוות**  בשנת החשבון  וביטוח לאומי  מניות*  בונוס   

84,439  40,764  143  173  40  2.41  463  3,044  33  315  214  2,482  

כולל הקצאת אופציות שהוקצו לכלל העובדים.  *
לא כולל מס שכר.  **

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

הדירקטוריון סבור שאין בהחזקת ניירות ערך על ידי המבקר הפנימי ובתגמול הניתן לו השפעה על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי.

המבקר הפנימי עורך את תוכנית הביקורת השנתית ותוכנית הביקורת הרב שנתית על פי התקנים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים 

בישראל ושל הלשכה העולמית למבקרים פנימיים, IIA – The Institute of Internal Auditors. בנוסף המבקר הפנימי פועל בהתאם להוראות 

המפקח על הבנקים והנחיותיו.

ועדת הביקורת והדירקטוריון רשמו בפניהם את הצהרתו בכתב של המבקר הפנימי על פיה הוא עומד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים 

המקובלים כאמור וכי הוא פועל גם בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. על בסיס הצהרה זו נחה דעתם של ועדת הביקורת 

והדירקטוריון כי המבקר הפנימי עומד בדרישות האמורות. 

ככלל, עם הוצאת דוחות ביקורת בכתב על ידי הביקורת הפנימית וכחלק מתהליך העבודה השוטף מתקיימים דיונים עם המבוקרים (מנהלי 

סניפים, מנהלי מרחבים או מנהלי יחידות ארגוניות אחרות) על דוחות הביקורת וכן נערכים דיונים על ממצאים מהותיים עם ראשי החטיבות 

והמנכ"ל הראשי.

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

בועדת הביקורת. כמו כן, מוגשים באופן שוטף, לעיונם של כל חברי ועדת הביקורת, רשימות של כל דוחות הביקורת שהופצו על ידי הביקורת 

הפנימית בתקופה הרלוונטית, בצירוף תמצית הממצאים המהותיים. חברי ועדת הביקורת רשאים לעיין בכל דוח ביקורת שהם מוצאים לנכון ולבקש 

מהיו"ר להציגו לדיון בשלמותו בועדת הביקורת.

דוחות ביקורת מהותיים נדונים בועדת הביקורת מדי חודש ולעיתים פעמיים בחודש.

בתום המחצית הראשונה והמחצית השניה של השנה מגישה הביקורת הפנימית ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל הראשי וליו"ר ועדת הביקורת, דוחות 

סיכום פעילות הביקורת, אשר כוללים תמצית מהממצאים המהותיים, המלצות המבקר ותשובות המבוקר לתקופות הרלוונטיות.

כמו כן, מגישה הביקורת הפנימית ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל הראשי וליו"ר ועדת הביקורת דוח שנתי מסכם של פעילות הביקורת, במהלך כל 

השנה, הכולל גם מעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה השנתית.

דוח המבקר הפנימי למחצית השניה של שנת 2006 הוגש ביום 22 במרס 2007 ונדון בועדת הביקורת ביום 29 במרס 2007. דוח שנתי מסכם של 

שנת 2006 הוגש ביום 10 באפריל 2007 ונדון בועדת הביקורת ביום 15 באפריל 2007. דוחות שנתיים של חברות הבנות ושלוחות חו"ל הוגשו ביום 

21 במאי 2007 ונדונו בועדת הביקורת ב-27 במאי 2007. דוח המבקר הפנימי למחצית הראשונה של שנת 2007 הוגש ביום 24 באוקטובר 2007 

ונדון בועדת הביקורת ביום 30 באוקטובר 2007.

למבקר הפנימי הומצאו מסמכים ומידע כאמור בסעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית וניתנה גישה למידע כאמור באותו סעיף ובכלל זה קיימת גישה 

מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של הבנק, לרבות לנתונים הכספיים.

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

גישה למידע כאמור באותו סעיף ובכלל זה קיימת להם גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של חברות הבנות בארץ ובחו"ל לרבות 

לנתונים כספיים.

לדעת הדירקטוריון וועדת הביקורת היקף אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי, ותוכנית עבודתו הינם סבירים בנסיבות העניין, ויש בהם כדי 

להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.
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הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי

ביום 15 בנובמבר 2004 פירסם המפקח על הבנקים הוראה בדבר הצהרה שתצורף לדוחות רבעוניים ושנתיים של תאגידים בנקאיים, עליה יחתמו 

המנכ"ל והחשבונאי הראשי/החשב של הבנק או אדם המבצע בפועל אותו תפקיד (בלאומי, ראש החטיבה לכספים ולכלכלה) החל מהדוח הכספי 

לתקופה המסתיימת ב-30 ביוני 2005. ביום 18 ביולי 2005 פירסם המפקח על הבנקים נוסח מתוקן של ההצהרה. נוסח ההצהרה בהוראה מבוסס 

על הוראות של ה-SEC ומתייחס לדרישות של סעיף 302 בחוק Sarbanes – Oxley (Sox). בהתאם להוראה ההצהרה אינה מיושמת על פי 

הדרישות המרחיבות שנקבעו בסעיף 404 של ה-Sox Act המחייב קיום מערך בקרה פנימית על פי מסגרת מוגדרת ומקובלת והרחבה בהיקף ניכר 

בהשוואה לבקרות הגילוי שהפעלתן נדרשה מהדוחות ליום 30 ביוני 2005 ואילך.

בסיוע יועצים חיצוניים, קבע הבנק נהלים וכן מונתה ועדת גילוי בראשות המנכ"ל הראשי של הבנק ובשיתוף חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים 

במתכונת המאפשרת לקיים את ההנחיות של הוראה זו.

הנהלת הבנק, בשיתוף המנכ"ל הראשי וראש החטיבה לכספים ולכלכלה של הבנק, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של 

הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק. על בסיס הערכה זו, המנכ"ל הראשי של הבנק וראש החטיבה לכספים ולכלכלה הסיקו כי לתום תקופה זו 

הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק הינם אפקטיביים כדי לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם 

להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו. 

במהלך הרביע שהסתיים ביום 31 בדצמבר 2007 לא אירע כל שינוי מהותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של הבנק, אשר השפיע באופן 

מהותי או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי.

(Sox Act 404) אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי

ב-5 בדצמבר 2005 פירסם המפקח על הבנקים חוזר המפרט הוראות ליישום דרישות סעיף 404 של ה-Sox Act. בסעיף 404 נקבעו על ידי 

ה-SEC וה-Public Company Accounting Oversight Board הוראות באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי וחוות 

דעת רואי החשבון המבקר לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספי.

הוראות המפקח בחוזר הנ"ל קובעות:
תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיף 404 וכן את הוראות ה-SEC שפורסמו מכוחו.  -

-  בקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת, ומודל ה-COSO עונה על הדרישות ויכול לשמש לצורך 
הערכת הבקרה הפנימית. 

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

-  את הפרויקט יש להשלים עד המחצית הראשונה של 2008, כך שביקורת רואי החשבון המבקר תחל בחודש יוני 2008 ותסתיים עד למועד 
הדיווח של דצמבר 2008.

הנהלת הבנק פועלת ליישום ההוראה בבנק ובחברות הבנות בשיתוף יועצים שנשכרו לביצוע הפרוייקט.
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שכר נושאי משרה בכירה

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007

להלן פירוט כל ההטבות והסכומים ששולמו או שנרשמו בגינם הפרשות לשנים 2007 ו-2006, ליושב ראש הדירקטוריון ולחמשת מקבלי השכר 

הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירים בבנק. 

שנת 2007  

הלוואות שניתנו בתנאי הטבה (4) השלמת    פיצויים      

תקופה  עתודות בגין    תגמולים      

הלוואות ההטבה  ממוצעת  סך כל   הוצאות  פנסיה קרן  עיסקאות     

שניתנו שניתנה  עד   יתרה   המשכורות  נילוות עקב  השתלמות  תשלום  משכורת    

הטבות בתנאים  במהלך  לפרעון  ליום  וההוצאות  שינויים בשכר  חופשה יובל  מבוסס  כולל    

אחרות רגילים  השנה  (בשנים)   31.12.2007 הנילוות**  בשנת החשבון  וביטוח לאומי  מניות*  בונוס    

באלפי ש"ח  

89  200  52  2.58  614  6,337  21  460  311  5,545 מר א. רף (1)   

139  28  72  2.50  839  9,055  111  458  397  8,089 גב' ג. מאור (2)   

148  1,440  47  2.52  557  5,695  76  447  260  4,912 מר ז. נהרי (3)   

גב' ר. רוסק  
80  272  47  4.49  733  4,015  8  415  214  3,378 עמינח (3)   

144  20  45  3.09  535  3,756  27  332  214  3,183 מר ד. בר לב (3)   

148  244  53  5.14  648  3,589  25  367  214  2,983 מר צ. איצקוביץ (3)   

כולל הקצאת אופציות, שהוקצו לכלל העובדים.   *
לא כולל מס שכר  **

הסכום כולל סך של 4,000 אלפי ש"ח בגין מענק הטעון אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות.  (1)
(2)  הסכם ההעסקה האישי עם המנכ"ל הראשי תוקן באופן שהבנק התחייב להעסיק את המנכ"ל הראשי למשך לפחות שלוש שנים עד פברואר 

2010 וזאת על מנת להבטיח יציבות ניהולית לתקופה של שלוש שנים לפחות. סכום ההוצאה המירבי הנוסף לבנק אילו פוטרה המנכ"ל 
הראשי מיידית ביום 1 בינואר 2008 הוא בסך 3,273 אלפי ש"ח (להלן: "סכום ההוצאה המירבי"). חישוב סכום ההוצאה המירבי נעשה ליתרת 

התקופה של שנתיים והוא הולך ופוחת עם חלוף התקופה שבה ממשיכה המנכ"ל הראשי לעבוד בבנק עד לאפס, כך שבתום שנתיים לא 
תהיה לבנק הוצאה נוספת כלשהיא. סכום ההוצאה המירבי הינו לפני מס וכולל מס שכר. עוד יצויין כי הדירקטוריון הודיע שאין בכוונתו לפטר 

את המנכ"ל הראשי, הואיל וכך לא נדרשת כל הפרשה בגין תיקון החוזה של המנכ"ל הראשי. 
פרטים נוספים ראה בבאור 15(ב)(4)א) לדוחות הכספיים.  

(3)  בשנים 2007-1994 חתם הבנק על חוזים אישיים עם חלק מהעובדים הבכירים של הבנק, לרבות חברי ההנהלה שלא היו בעלי חוזים אישיים. 
החוזים האישיים של חברי ההנהלה של הבנק תוקנו בתוקף החל מיום 31 בדצמבר 2003 והחל מחודש אוגוסט 2006. פרטים נוספים ראה 

בבאור 15(ב)(4)ב) לדוחות הכספיים. 
  סכום ההוצאה המירבית הנוספת של הבנק, במידה וכל העובדים הנ"ל יפוטרו מיידית, יסתכם בסך 355 מיליון ש"ח (בשנת 2006 — 359 
מיליון ש"ח). הסכומים הינם לפני מס וכוללים מס שכר על ההתחייבות לפנסיה. הואיל ואין זה סביר שכל העובדים הנ"ל יפוטרו מיידית 

נעשתה הפרשה גלובלית בגובה 25% מהסכום הנ"ל, בסך 91 מיליון ש"ח (בשנת 2006 בסך 90 מיליון ש"ח), סכומים אלה מתייחסים גם 
לחברי ההנהלה (להוציא המנכ"ל).

  לאחר תיקון החוזים האישיים של חברי ההנהלה, כאמור בבאור 15 (ב)(4)ב) לדוחות הכספיים, בוצע ייחוס ספציפי מתוך ההפרשה הנ"ל 
לחברי ההנהלה שיתרתה ליום 31 בדצמבר 2007 מסתכמת בסך 10 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 13 מיליון ש"ח).

 (4)  בעיקר הלוואות שניתנו לכלל העובדים לרכישת מניות הבנק על פי המתאר משנת 2006 והארכת ההלוואות שניתנו בעבר על פי התשקיפים 
משנת 1998 ו-2002. 

(5)  דירקטורים ונושאי משרה אחרים בוטחו על ידי הבנק במסגרת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושא משרה אחרים בבנק ובחברות 
מוחזקות. פרמיית הביטוח היחסית אינה כלולה בטבלאות דלעיל בהיותה זניחה, סך כל הפרמיה הסתכמה ב-5,781 אלפי ש"ח, והיא 

מתייחסת לכלל נושאי המשרה בקבוצה המבוטחת.
(6)  בחודש מרס 2008 אישרה ועדת הביקורת ולאחר מכן הדירקטוריון הבנק מתן מענקים בגין שנת 2007 ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל הראשי, 

לכל אחד מחברי ההנהלה ולמבקר הפנימי הראשי, בסכומים שונים בהתחשב, בין היתר, בשיעור התשואה נטו של הרווח הנקי מפעולות 
רגילות על ההון העצמי ובהתחשב בתרומתו של כל אחד מהם להשגת תשואה זו.

  סכום המענק ליו"ר הדירקטוריון, כאמור, אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק ועדיין כפופים לאישור האסיפה הכללית של הבנק.

לפרטים נוספים ראה באור 15 לדוחות הכספיים.
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שנת 2006  

הלוואות שניתנו בתנאי הטבה (4) השלמת   השלמת   פיצויים      

תקופה  עתודות    עתודות בגין  תגמולים      

הלוואות ההטבה  ממוצעת  סך כל   בגין  הוצאות  פנסיה קרן  עיסקאות     

שניתנו  שניתנה  עד   יתרה   המשכורות  עדכון  נילוות עקב  השתלמות  תשלום  משכורת    

הטבות בתנאים  במהלך  לפרעון  ליום  וההוצאות  לוחות  שינויים בשכר  חופשה יובל  מבוסס  כולל    

אחרות רגילים  השנה  (בשנים)   31.12.2006 הנילוות**  תמותה  בשנת החשבון  וביטוח לאומי  מניות*  בונוס    

באלפי ש"ח  

72  169  -  3.58  690  5,269  -  25  444  498  4,302 מר א. רף    

118  -  8  3.17  973  8,426  927  543  716  636  5,604 גב' ג. מאור   

131  1,430  6  3.14  645  4,238  -  285  291  416  3,246 מר ז. נהרי   

121  237  11  5.83  750  3,905  130  447  387  343  2,598 מר צ. איצקוביץ   

101  3  11  3.68  621  3,642  30  244  537  343  2,488 מר י. פוגל    

117  250  18  5.02  792  3,580  70  175  481  343  2,511 מר י. מלאך    

כולל הקצאת אופציות, מניות שנמכרו לעובדים על יד מדינת ישראל ושווי ההטבה של ההלוואות למימון רכישת המניות.   *
לא כולל מס שכר  **

 
שנת 2006  

הלוואות שניתנו בתנאי הטבה (4) השלמת    פיצויים       
תקופה  עתודות בגין    תגמולים       

ההטבה ממוצעת  סך כל   הוצאות  פנסיה קרן  עיסקאות      
שניתנה  עד   יתרה   המשכורות  נילוות עקב  השתלמות  תשלום  משכורת     

הטבות במהלך  לפרעון  ליום  וההוצאות  שינויים בשכר  חופשה יובל  מבוסס  כולל     
אחרות השנה  (בשנים)   31.12.2006 הנילוות*  בשנת החשבון  וביטוח לאומי  מניות  בונוס     

באלפי ש"ח    

122  8  3.22  739  7,016  850  3,480  372  2,314 ד"ר א. שפירא    

141  9  3.32  593  3,644  878  372  343  2,051 מר ד. גלבוע    

1.  ד"ר א. שפירא, המשנה הבכיר למנכ"ל לאומי וממלא מקומה, חבר הנהלה בכיר לבנקאות עיסקית ובינלאומית ומנהל סיכוני האשראי של 

הבנק, פרש מתפקידיו בקבוצה ביום 30 ביוני 2006. הסכום הנ"ל כולל 3.6 מיליון ש"ח הפרשה בגין התחייבות האקטוארית לפנסיה הנובעת 

מתנאי פרישתו על פי החוזה האישי של הנ"ל.

מר ד. גלבוע ראש החטיבה להשקעות וחבר הנהלת הבנק, פרש מתפקידיו בבנק ביום 31 באוגוסט 2006.  .2
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שכר רואי החשבון המבקרים(1)(2)(3)
 

הבנק המאוחד       

2006  2007  2006  2007     

באלפי ש"ח     

עבור פעולות הביקורת: (4)

* 4,552  4,100  * 20,238  16,133 רואי חשבון המבקרים המשותפים    

68  85  6,340  3,283 רואי חשבון מבקרים אחרים    

4,620  4,185  26,578  19,416 סך הכל    

עבור שירותים הקשורים לביקורת: (5)(6)    

1,741  1,998  1,973  2,103 רואי חשבון המבקרים המשותפים    

-  -  -  - רואי חשבון מבקרים אחרים    

עבור שירותי מס: (5)

503  556  1,755  1,483 רואי חשבון המבקרים המשותפים    

-  -  643  177 רואי חשבון מבקרים אחרים    

עבור שרותים אחרים:    

1,371  4,806  1,769  5,405 רואי חשבון המבקרים המשותפים    

-  -  157  - רואי חשבון מבקרים אחרים    

3,615  7,359  6,297  9,168 סך הכל    

8,235  11,544  32,875  28,584 סך הכל שכר של רואי חשבון מבקרים    

שכר רואי חשבון המבקרים המשותפים 
-  -  -  - מעיסוקים אחרים (7)    

כולל ביקורת מיוחדת.  *

דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואה החשבון המבקר בעבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים לביקורת, לפי סעיפים 165 ו-167   (1)
לחוק החברות, התשנ"ט-1999. 

שכר רואה החשבון המבקר כולל תשלומים לשותפויות ולתאגידים בשליטתם וכן כולל תשלומים על פי חוק מע"מ.   (2)
כולל שכר ששולם ושכר שנצבר.  (3)

ביקורת דוחות כספיים שנתיים וסקירת דוחות ביניים.  (4)
ניתנו שירותים הקשורים לתשקיף וייעוץ מס.  (5)

Audit related fees, כולל בעיקר: תשקיפים, אישורים מיוחדים, מכתבי נוחות, טפסים או דוחות לרשויות הדורשים את חתימתו של רואה החשבון וביקורת של   (6)
עסקים שנרכשו במהלך השנה.

כפי שדיווחו רואי החשבון המבקרים לפי סעיף 4 להוראות בדבר ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר של רואי החשבון המבקרים וכלול למעלה.  (7)
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חברי הדירקטוריון

להלן שמות הדירקטורים, עיסוקם העיקרי ומשרותיהם בקבוצת לאומי ובגופים אחרים.

יו"ר דירקטוריון הבנק וחברות-הבנות, בנק לאומי ארה"ב, בנק לאומי לישראל קורפוריישן,  איתן רף 

בנק לאומי בריטניה פי.אל.סי. ולאומי ושות' בית השקעות בע"מ. רמת גן 

Verifone Holdings, Inc, Development Corporation for Israel, New York-דירקטור ב  

  והסתדרות מדיצינית הדסה. דירקטור ויועץ פיננסי לוולפסון קלור מאיר בע"מ וחברות-בנות 

שלה.

דירקטור בחברות, יועץ לחברות ומוסדות ציבוריים וממשלתיים.  רמי אברהם גוזמן * 

רמת גן  דירקטור ובעל מניות ברמי גוזמן ייזום וייעוץ בע"מ.

  דירקטור באדאמינד בע"מ, אפקון אלקטרו מכניקה בע"מ ואמפא קפיטל בע"מ. 

  יועץ לאי.אם.אס. אלקטרוניקה בע"מ ומטרולייט בע"מ. 

  חבר ועדה מייעצת של מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ. 

  חבר ועדת השקעות בקרן תשתיות I-א', שותפות מוגבלת, קרן תשתיות ישראל I-ב', 

שותפות מוגבלת וקרן תשתיות ישראל I-ג', שותפות מוגבלת ותשתיות ישראל ניהול בע"מ. 

חבר ועדת אשראי ב-ב.ס.ס.ח — החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ.

רואה חשבון, יועץ עיסקי ודירקטור בחברות. יעקב גולדמן, רו"ח 

הוד השרון  דירקטור, מנכ"ל ובעל מניות במענית-גולדמן ניהול והשקעות (2002) בע"מ.

דירקטור ובעל מניות בסיגמא קפיטל פרטנרס קומפני בע"מ.  

יו"ר דירקטוריון באיי.טי.ג'י. מדיקל בע"מ.  

דח"צ באלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ, ישרוטל בע"מ ונגב קרמיקה בע"מ.  

  דירקטור במר טלמנג'מנט סולושנז בע"מ, בית הזהב בע"מ, משאבים 

מתחדשים בע"מ, טאגור קפיטל בע"מ, מינרלים מתחדשים למים בע"מ, 

Recursos Renobables Hidricos S.L-ו Design & Performance (Cyprus) Limited
מזכיר מקצועי של המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת רואי חשבון בישראל.  

יועצת כלכלית, דירקטור בחברות. צפורה גל-ים * 

מעלות  דח"צ באייץ בי אל — הדסית ביו-החזקות בע"מ ובביטוח ישיר — השקעות פיננסיות בע"מ.

פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' ישראל גלעד * 

מבשרת ציון  דח"צ בדירקטוריון הבנק.

חבר הועדה הציבורית על פי חוק למינוי מנהלים ומינהלות לקרנות הפנסיה שבהסדר.  

יו"ר הועד המנהל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (פסיכומטרי).  

פרופסור לחשבונאות באוניברסיטת תל-אביב ודירקטור בחברות.  פרופ' אריה גנס * 

דירקטור, מנכ"ל ובעלים של א. גנס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ. רמת-גן 

דירקטור בצינורות המזרח התיכון בע"מ.  

דירקטור בחברות. משה דברת 

תל-אביב  מנכ"ל, דירקטור ובעלים של בית מניב מימון בע"מ ודברת (מ.ח.) השקעות ויזמות 

עיסקית בע"מ. 

דירקטור ובעל מניות בבית מניב ישראל בע"מ.   

  יו"ר מועצת מנהלים בתיירות קיבוץ כפר בלום. ועד הנהלה של אחזקות כפר בלום — אגודה 

שיתופית חקלאית בע"מ.

* דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 של הפיקוח על הבנקים.
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כלכלן, ייעוץ עיסקי בינלאומי. מאיר דיין * 

רעננה  דח"צ בדירקטוריון הבנק. 

  דירקטור בהשתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, מגדל שלום מאיר בע"מ ונכסי 

האוניברסיטה העברית בע"מ.

משה וידמן  מנהל חברות. נציג בישראל של חברת רבלון.

בעלים של משה וידמן בע"מ ומשה וידמן אחזקות (2004) בע"מ. ירושלים 

  דח"צ בפרטנר תקשורת בע"מ. יו"ר דירקטוריון גבור ספורט אקטיב וייר בע"מ, חבר בועד 

המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ. 

יו"ר דירקטוריון ויו"ר ועדת הקרנות של נכסי האוניברסיטה העברית בע"מ.  

  דירקטור בחברה לישראל בע"מ וחברות הבנות: החברה לישראל-טכנולוגיות (איסטיק) 

בע"מ, כימיקלים לישראל בע"מ, מפעלי ים המלח בע"מ ורותם אמפרט נגב בע"מ.

  דירקטור באחים עופר נכסים (1957) בע"מ, יפאורה בע"מ, יפאורה תבורי בע"מ, מליסרון 

בע"מ, רוזבאד מדיקל בע"מ ואלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ.

מנכ"ל קו אופ הריבוע הכחול אגודה לשרותים בע"מ, ייעוץ כלכלי ועיסקי. דורון כהן 

רעות  דירקטור ובעלים בטריגר די.סי. בע"מ וטריגר די.סי. אחזקות בע"מ. בעל מניות ברומיקה 

השקעות בע"מ. 

  דירקטור בהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וקרן לקאופרציה צרכנית בע"מ. 

מנהל חברות. יו"ר מנכ"ל ובעלים של איבקו בע"מ, י. משעל ובניו יזמות בע"מ. יעקב משעל, עו"ד 

מושב נוה ירק  יו"ר, מנכ"ל ובעל מניות של א.ו.מ.ש. השקעות בע"מ ולב אפק בע"מ.

חבר ועד ההנהלה בנוה ירק מושב עובדים בע"מ.  

ייעוץ כלכלי עיסקי ודירקטור בחברות. נורית סגל 

דירקטור באספן בניה ופיתוח בע"מ ואספן נדל"ן בע"מ. תל אביב 

פרופ' אפרים צדקה *  פרופסור לכלכלה ומופקד הקתדרא לשווקי הון בינלאומיים ע"ש הנרי קאופמן 

באוניברסיטת תל-אביב. תל-אביב 

פרופ' אורח במסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

יו"ר הועד המנהל של המרכז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר שליד אוניברסיטת ת"א.  

יו"ר הועדה המייעצת בפועלים קרן נדל"ן.  

עורך הרבעון לכלכלה וכתבי עת מקצועיים בינ"ל, יועץ כלכלי.  

יועץ כלכלי. צבי קורן 

דירקטור ובעל מניות בטקונומי בע"מ. ירושלים 

דח"צ בבוימלגרין קפיטל בע"מ ואי-סים בע"מ.  

בעלים ומנכ"ל של צאלות ניהול בע"מ. ורד רייכמן  

קיבוץ גליל-ים  דח"צ בשרם פודים קלנר ושות' בע"מ וארית תעשיות בע"מ.

  יו"ר דירקטוריון בעדן אגש"ח בע"מ. 

  דירקטור בתואם יבוא ויצוא אגש"ח בע"מ ומשקי התק"מ אגש"ח בע"מ. חברת ועדת 

השקעות בטנא קרן להשקעות בתעשיה הקיבוצית, שותפות מוגבלת.

דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 של הפיקוח על הבנקים.  *
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דווח על דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לקבוע בחוק החברות והתקנות לפיו החליט הדירקטוריון של הבנק כי המספר המזערי של 3 דירקטורים בעלי 

"מומחיות חשבונאית ופיננסית" יכהנו בדירקטוריון הבנק בכל עת על מנת לאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות 

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

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

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

נלקחה בחשבון עמידת כל חברי הדירקטוריון בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור בבנק לפי חוק המניות בנקאיות 

שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993 ולפי הוראה 301 של הוראות ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים. 

לפחות 3 דירקטורים העונים על הגדרת "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" שתתפו בדיונים על הדוחות 

הכספיים ועל אשורם, דיונים אשר מתקיימים במליאת הדירקטוריון.

הדירקטוריון מונה כעת 15 דירקטורים, המניין החוקי לדיוניו הנו 8 דירקטורים.

כמו כן, בהתאם להוראת בנק ישראל, קבע הדירקטוריון כי בועדת בקורת של הדירקטוריון יכהנו בכל עת לפחות 2 

"דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית".

בועדת בקורת מכהנים עתה 9 דירקטורים, המנין החוקי לדיוניה הנו 5 דירקטורים. 

כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון ובועדת בקורת עומדים בהגדרת דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, 

כמפורט לעיל ולהלן: 

העובדות לפיהן יש לראותו/ה כדירקטור בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית שם הדירקטור 

איתן רף  יו"ר הדירקטוריון של הבנק וחברות בנות שונות שלו מאז 1995.

בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים.  

תפקידים שונים במשרד האוצר 1983-1966, כולל חשב כללי.  

  סגן יו"ר הדירקטוריון, בבנק לפיתוח התעשיה לישראל בע"מ 1983-1979, יו"ר הדירקטוריון, 

בבנק הספנות לישראל בע"מ 1998-1992, מנכ"ל וולפסון קלור מאיר בע"מ 1998-1992, 

חבר הדירקטוריון ויועץ פיננסי של החברה מ-1987, יו"ר מועצת המנהלים ב-"יוזמה" חברה 

ממשלתית להון סיכון 4/1995-1993, יו"ר הדירקטוריון בלאומי אחזקות ביטוח בע"מ (היום 

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ) 1998-1997 ודירקטור בחברה 2006-2005, יו"ר 

הדירקטוריון ודירקטור של חברות שונות.

רמי אברהם גוזמן *  בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מינהל עסקים ומינהל ציבורי, האוניברסיטה 

העברית בירושלים, חבר מחקר בחקר ביצועים, ניהול מערכות ומחשבים, 

.Stanford University and Stanford Research Institute
תפקידים כלכליים שונים במשרד האוצר 1969-1962, 1977-1971.  

  סגן נשיא לכספים וכלכלה בתעשיות אלקטרוכימיות פרוטרום 1982-1977, סגן נשיא 

לכספים באלסינט 1983-1982, מנכ"ל דיקלה אחזקות 1985-1983, מנהל כספים במוטורולה 

תקשורת ובמוטורולה ישראל 2004-1985, סגן נשיא מוטורולה אינק. 2005-2001.

יו"ר הדירקטוריון ודירקטור בחברות שונות.   

יעקב גולדמן, רו"ח *  רואה חשבון, בוגר חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב. שותף בכיר בקסלמן וקסלמן 

(PricewaterhouseCoopers), רואי חשבון, 8/2000-1/1991, תפקידי ניהול בקורת בפירמה 
12/1990-11/1981. מ-09/2000 מנהל ודירקטור בחברות שונות.

מזכיר מקצועי של המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת רואי חשבון בישראל.  

חבר/ה ועדת בקורת.  *
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העובדות לפיהן יש לראותו/ה כדירקטור בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית שם הדירקטור 

בוגרת כלכלה ופילוסופיה, האוניברסיטה העברית. צפורה גל-ים * 

  תפקידים כלכליים שונים במשרד האוצר 2001-1992, כולל ממונה על אגף כלכלה והכנסות 

המדינה וחברת הנהלה.

דירקטור ויו"ר ועדת הכספים בחברת צים 1999-1993.  

כלכלנית בכירה במחלקת המחקר בבנק ישראל 1991-1974.  

דירקטור בחברות שונות.  

דח"צ בדירקטוריון הבנק.  פרופ' ישראל גלעד * 

  בוגר משפטים וכלכלה, דוקטור במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

  דמ"צ ויו"ר ועדת ביקורת בבנק עצמאות למשכנתאות 1994-1987, דירקטור חיצוני וחבר 

ועדת ביקורת בקופות גמל וקרנות השתלמות של בנק יהב 2002-1996, חבר ועדת 

השקעות בבנק יהב 2002-1996, דירקטור במודוס סלקטיב ניהול ויועץ השקעות (מקבוצת 

הבנק הבינלאומי) 2003.

דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים 2002-1999.  

פרופ' אריה גנס *  רואה חשבון, בוגר חשבונאות, האוניברסיטה העברית (שלוחת תל-אביב), 

פרופ' לחשבונאות באוניברסיטת תל-אביב.

  תפקידים חשבונאיים שונים בכור תעשיות בע"מ 1994-1988, כולל סמנכ"ל חשבונאות 

ובקרה וראש אגף חשבונאות.

קסלמן וקסלמן רואי חשבון 1977-1961.  

  חבר בועדות שונות בלשכת רואי חשבון בישראל, המוסד הישראלי לתקינה חשבונאות, 

בוחן בכיר במועצת רואי חשבון.

דירקטור בחברות שונות.  

משה דברת  בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

  תפקידים כלכליים בבנק ישראל ובמשרד האוצר 1975-1968, סמנכ"ל חברה תעשייתית 

1980-1975, מנהל מדור להשקעות ופיקדונות במט"ח בבנק הפועלים 1985-1980, תפקידים 

כלכליים במשרד הכלכלה והתכנון, כולל מנכ"ל המשרד 1989-1985, ראש האגף הכלכלי 

בקופת חולים כללית — 1992-1989, מנהל מרכז ההשקעות במשרד התעשיה, המסחר 

והתעסוקה 1996-1992, יו"ר, חבר דירקטוריון וועדות השקעה ומנכ"ל של מספר חברות.

דח"צ בדירקטוריון הבנק. מאיר דיין * 

  בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מינהל עסקים, התמחות במימון, האוניברסיטה העברית 

ירושלים.

  תפקידים כלכליים שונים במשרד האוצר בישראל ובארה"ב 1989-1970, דירקטור, חבר 

הועד המנהל, יו"ר ועדת המאזן וחבר ועדת הבקורת של בנק ירושלים 2001-1990. מנכ"ל 

אי.סי.סי. הון לישראל בע"מ 2001-1993. יו"ר מועצת המנהלים ויו"ר הועד המנהל של 

אינוונטק בע"מ 2001-1993 דירקטור וחבר ועדת הבקורת, נובה מכשירי מדידה בע"מ 

2001-1993. דירקטור ב"מעלות" החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ 2003-2002.

יו"ר הדירקטוריון, דירקטור ומנכ"ל בחברות שונות.

משה וידמן *  בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מינהל עסקים, התמחות במימון, האוניברסיטה העברית 

בירושלים.

  תפקידים כלכליים שונים במשרד חינוך ותרבות ומשרד האוצר 1983-1965, כולל משנה 

לחשב הכללי.

  מנכ"ל ארית תעשיות אופטיות בע"מ 1989-1983, מנכ"ל רבלון (ישראל) בע"מ 2001-1990. 

נציג בישראל של חברת רבלון. מ"מ קבוע ליו"ר הדירקטוריון, וליו"ר ועדת בקורת ויו"ר 

ועדת אשראים בנק הספנות בע"מ 2003-1993, יו"ר דירקטוריון ו/או דירקטור בחברות 

שונות.

חבר ועדת בקורת.  *
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העובדות לפיהן יש לראותו/ה כדירקטור בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית שם הדירקטור 

דורון כהן  בוגר כלכלה ומינהל עסקים ומוסמך מינהל עסקים, התמחות במימון, האוניברסיטה העברית 

ירושלים.

תפקידים שונים באגף התקציבים במשרד האוצר 1993-1988.  

תפקידים שונים ברשות החברות הממשלתיות 2000-1995, כולל מנכ"ל הרשות.  

מנכ"ל קו אופ הריבוע הכחול אגודה לשרותים בע"מ מאז שנת 2000.  

דירקטור בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 2006-2000.  

דירקטור בחברות שונות.  

יועץ כלכלי ועיסקי.  

יעקב משעל, עו"ד  בוגר כלכלה וסטטיסטיקה, בוגר משפטים ומוסמך מינהל עסקים, האוניברסיטה העברית 

בירושלים.

  תפקידים כלכליים שונים במשרדי הממשלה השונים 1964-1957, מנכ"ל חברת "מניב" 

להשקעות 1969-1964, סגן מנהל מחלקת הבנקאות בבנק ישראל 1973-1969, פירוק בנק 

א"י בריטניה — מונה ככונס נכסים ומנהל מפעיל לרוב החברות בקבוצה 1980-1974, סגן 

נשיא לכספים וממונה על אגף הכספים בשופרסל 1991-1982.

חבר ועד הנהלה במושב נוה ירק 2003-היום.  

נורית סגל  בוגרת כלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמכת חקר בצועים 

אוניברסיטת Case Western Reserve, קליבלנד, אוהיו.

  תפקידים כלכליים בבנק הפועלים בע"מ 1/1999-1969, כולל חברת דירקטוריון מטעם בנק 

הפועלים בחברות שונות, כולל כהונה כיו"ר או חברת ועדות מאזן ובקורת.

פרופ' אפרים צדקה *  בוגר כלכלה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל-אביב, דוקטור בכלכלה, 

Massachusetts Institute of Technology, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב.
  חבר בועדות מקצועיות וציבוריות שונות, כולל הועדה המקצועית של המוסד לתקינה 

חשבונאית, הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי (ועדת גושן), ועדת רבינוביץ לרפורמה במס 

הכנסה, ועדת פוגל לרפורמה בפנסיה וועדת שטיינברג לרפורמה במיסוי הישיר בתנאי 

אינפלציה.

יו"ר דירקטוריון שיכון ובינוי אחזקות בע"מ 1995-1989.  

יו"ר דירקטוריון קרן הפנסיה ק.ג.מ. 2000-1996.  

חבר ויו"ר בדירקטוריונים שונים.  

צבי קורן *  בוגר כלכלה וסטטיסטיקה ומוסמך מינהל עסקים (מגמה חשבונאות), האוניברסיטה העברית 

בירושלים.

  תפקידים כלכליים שונים במשרדי הממשלה השונים, כולל קונסול לענייני כלכלה 

באוסטרליה ובניו זילנד וסמנכ"ל למימון במשרד התעשייה והמסחר 1984-1962, קונסול 

לענייני כלכלה ומסחר בבוסטון, ארה"ב 1990-1989, מנכל משרד התעשייה והמסחר 

.1992-1990

מנכ"ל חברות שונות.   

  דירקטור בעבר בבנק הפועלים בע"מ (דירקטור וחבר ועדת המאזנים) ובבנק לפיתוח 

התעשייה לישראל בע"מ.

דירקטור, יו"ר או חבר ועדת בקורת וחבר ועדת מאזן בחברות שונות.  

ורד רייכמן  בוגרת כלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

  גזברית קיבוץ גליל ים 1984-1982, גזברית קרן התק"מ 1986-1985, ניהול קרן התק"מ 

1989-1987, ניהול תפעול מדגל גליל ים 1997-1990, מ-1997 עד פברואר 2005 מנכ"ל 

המפעל. 

דח"צ ודירקטור בחברות שונות.  

חבר ועדת בקורת  *



ון
רי

טו
ק

ר
די

ה
י 
ר
ב

ח

213

שינויים בהרכב הדירקטוריון

במהלך שנת 2007 ועד מועד פרסום הדוח, התרחשו השינויים הבאים בהרכב הדירקטוריון:

באסיפה הכללית שהתקיימה ב-20 במאי 2007, נבחר מר משה דברת כדירקטור חדש, במקומו של מר שלמה ינאי אשר 

פרש מהדירקטוריון ב-18 בפברואר 2007.

ב-17 בינואר 2008, האסיפה הכללית המיוחדת בחרה בפרופ' ישראל גלעד לתקופה נוספת של שלוש שנים החל 

מ-1 בפברואר 2008, כדירקטור חיצוני.

בשנת 2007 התקיימו 41 ישיבות של מליאת הדירקטוריון ו-123 ישיבות של ועדות הדירקטוריון. 

איתן רף            

יו"ר הדירקטוריון            

גליה מאור            

מנהל כללי ראשי 30 במרס 2008        
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להלן לוחות הכוללים מידע כספי מפורט לפי נושאים, מגזרים ותקופות כלהלן:

עמוד נושא           תוספת    

217 מאזן מאוחד לסוף השנים 2007-2003        א'     

218 דוח רווח והפסד מאוחד לשנים 2007-2003       ב'     

220 שיעורי הכנסה והוצאה         ג'     

224 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית        ד'     

226 סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק       ה'     

228 מאזן מאוחד לסוף רבעון — מידע רב רבעוני       ו'     

229 דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון — מידע רב רבעוני       ז'     

230        (LDC) מיון יתרות האשראי למדינות מתפתחות ח'     
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תוספת א':  

ליום 31 בדצמבר   

2003  2004  2005  2006  2007   

סכומים מותאמים (ב) סכומים מדווחים (א)      

(במיליוני ש"ח)   

נכסים

23,763  30,033  35,381  47,609  42,329 מזומנים ופיקדונות בבנקים  

40,262  43,543  47,825  46,375  47,169 ניירות ערך  

-  -  -  -  655 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

172,175  174,367 (ג)   180,881  183,800  198,557 אשראי לציבור  

1,129  963  848  1,020  642 אשראי לממשלות  

1,361  1,754  2,064  1,251  1,873 השקעות בחברות כלולות  

2,612  2,668  2,843  3,056  3,276 בניינים וציוד  

8,041  7,203 (ג)   6,277  6,230  7,650 נכסים אחרים  

249,343  260,531  276,119  289,341  302,151 סך כל הנכסים  

 

התחייבויות והון

203,586  209,652  221,828  231,823  238,045 פיקדונות הציבור  

4,557  5,655  4,347  5,241  6,139 פיקדונות מבנקים  

2,903  3,025  2,225  2,146  1,198 פיקדונות מממשלות  

-  -  -  -  231 ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר 

10,613  11,256  17,253  15,622  19,248 אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים 

13,213  15,681 (ג)   14,261  16,866  17,636 התחייבויות אחרות  

234,872  245,269  259,914  271,698  282,497 סך כל ההתחייבויות  

258  276  205  152  105 זכויות בעלי מניות חיצוניים  

14,213  14,986  16,000  17,491  19,549 הון עצמי  

249,343  260,531  276,119  289,341  302,151 סך כל ההתחייבויות וההון  

הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. (א) 
סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. (ב) 

סווג מחדש. (ג) 

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
מאזן מאוחד לסוף השנים 2007-2003
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תוספת ב':  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   

2003  2004  2005  2006  2007   

סכומים מדווחים (א)      

(במיליוני ש"ח)   

5,975  6,359  6,629  6,922  7,648 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 

1,883  1,514  1,426  933  407 הפרשה לחובות מסופקים  

4,092  4,845  5,203  5,989  7,241 רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים 

הכנסות תפעוליות ואחרות

2,507  2,718 (ד)   2,819 (ד)   3,013  3,350 עמלות תפעוליות  

24  43  43  128  461 רווחים מהשקעות במניות, נטו  

685  642  865  740  411 הכנסות אחרות  

3,216  3,403  3,727  3,881  4,222 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות 

הוצאות תפעוליות ואחרות

3,370  3,248  3,627  4,552  4,218 משכורות והוצאות נלוות   

1,072  1,079  1,168  1,220  1,274 אחזקה ופחת בניינים וציוד  

1,161  1,161 (ד)   1,285 (ד)   1,495  1,445 הוצאות אחרות  

5,603  5,488  6,080  7,267  6,937 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 

1,705  2,760  2,850  2,603  4,526 רווח מפעולות רגילות לפני מסים בסכומים מדווחים  

(ג)  135  -  -  -  - שחיקות והתאמות  

(ב)  1,840   2,760  2,850  2,603  4,526 רווח מפעולות רגילות לפני מסים  

(ב)  824   1,244  1,193  1,320  1,722 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות 

(ב)  1,016   1,516  1,657  1,283  2,804 רווח מפעולות רגילות לאחר מסים  

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות לאחר מסים 
(ב)  152   410  378  171  184 של חברות כלולות לאחר השפעת המס 

חלקם של בעלי מניות חיצוניים (ברווחים) בהפסדים
(ב)  (9)   (22)  24  -  (4) מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות 

(ב)  1,159   1,904  2,059  1,454  2,984 רווח נקי מפעולות רגילות   

-   (32)  -  -  - השפעה מצטברת לתחילת השנה של שינוי שיטה חשבונאית 

(ב)  (14)   (8)  77  2,080  373 רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים 

(ב)  1,145   1,864  2,136  3,534  3,357 רווח נקי  

הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. הנתונים בגין שנת 2003 — הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2002. (א) 
סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. (ב) 

שחיקות והתאמות של הכנסות והוצאות שנכללו ברווח מפעולות רגילות לפני מסים בסכומים מדווחים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. (ג) 
סווג מחדש. (ד) 

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח רווח והפסד מאוחד לשנים 2007-2003
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תוספת ב' (המשך):

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   

2003  2004  2005  2006  2007   

סכומים מותאמים (ב) סכומים מדווחים (א)    רווח למניה  

רווח בסיסי:

(ש"ח)   

0.82  1.35  1.46  1.03  2.11 רווח נקי מפעולות רגילות   

-  (0.02)  -  -  - השפעה מצטברת לתחילת השנה של שינוי שיטה חשבונאית 

(0.01)  (0.01)  0.05  1.47  0.26 רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים 

0.81  1.32  1.51  2.50  2.37 רווח נקי  

רווח מדולל:

0.82  1.35  1.46  1.03  2.08 רווח נקי מפעולות רגילות   

-  (0.02)  -  -  - השפעה מצטברת לתחילת השנה של שינוי שיטה חשבונאית 

(0.01)  (0.01)  0.05  1.47  0.26 רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים 

0.81  1.32  1.51  2.50  2.34 רווח נקי  

הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.  (א) 
סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. (ב) 

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח רווח והפסד מאוחד לשנים 2007-2003
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תוספת ג':
2006     2007  

שיעור הכנסה (הוצאה) הכנסות  שיעור הכנסה (הוצאה)   הכנסות    

כולל השפעת ללא השפעת  (הוצאות)  יתרה  כולל השפעת  ללא השפעת  (הוצאות)  יתרה   

נגזרים (ה) נגזרים  מימון  ממוצעת (ב)  נגזרים (ה)  נגזרים  מימון  ממוצעת (ב)   

(%) (במיליוני ש"ח)    (%) (במיליוני ש"ח)   

מטבע ישראלי לא צמוד

6.84  6,050 88,412  (ט)    5.99  5,755  96,072 נכסים (ג)(ד) 

639  15,725    579  35,493 השפעת נגזרים משובצים ו-ALM (ה) 

6.42   6,689  104,137  4.82   6,334  131,565 סך כל הנכסים 

(3.74)  (3,288) 87,944  (ט)    (2.98)  (3,010)  101,084 התחייבויות (ד) 

(68)  6,838    (40)  21,539 השפעת נגזרים משובצים ו-ALM (ה) 

(3.54)   (3,356)  94,782  (2.49)   (3,050)  122,623 סך כל ההתחייבויות 

2.88  3.10    2.33  3.01 פער הריבית   

מטבע ישראלי צמוד למדד

5.04  2,848  56,562   7.80  4,549  58,314 נכסים (ג)(ד) 

10  230    45  602 השפעת נגזרים משובצים ו-ALM (ה) 

5.03   2,858  56,792  7.80   4,594  58,916 סך כל הנכסים 

(4.15)  (1,950)  46,990   (6.96)  (2,978)  42,793 התחייבויות (ד) 

(141)  4,105    (658)  8,202 השפעת נגזרים משובצים ו-ALM (ה) 

(4.09)   (2,091)  51,095  (7.13)   (3,636)  50,995 סך כל ההתחייבויות 

0.94  0.89    0.67  0.84 פער הריבית   

מטבע חוץ: 
(לרבות מטבע ישראלי צמוד למט"ח)

(0.95)  (1,133)  119,860   (0.99)  (1,227)  123,909 נכסים (ג)(ד) 

השפעת נגזרים (ה):

176  4,618    288  4,516 נגזרים מגדרים 

(1,864)  50,550    (3,911)  64,136   ALM-נגזרים משובצים ו

(1.61)   (2,821)  175,028  (2.52)   (4,850)  192,561 סך כל הנכסים 

2.22  2,544  114,812   2.93  3,500  119,327 התחייבויות (ד) 

השפעת נגזרים (ה):

(207)  4,527    (273)  4,294 נגזרים מגדרים 

2,543  55,136    3,916  70,257   ALM-נגזרים משובצים ו

2.80   4,880  174,475  3.68   7,143  193,878 סך כל ההתחייבויות 

1.19  1.27    1.16  1.94 פער הריבית   
 

ראה הערות בעמוד 222 להלן.

הערה — נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש.

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד(א)

סכומים מדווחים
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תוספת ג' (המשך):
2006     2007  

שיעור הכנסה (הוצאה) הכנסות  שיעור הכנסה (הוצאה)   הכנסות    
כולל השפעת ללא השפעת  (הוצאות)  יתרה  כולל השפעת  ללא השפעת  (הוצאות)  יתרה   

נגזרים (ה) נגזרים  מימון  ממוצעת (ב)  נגזרים (ה)  נגזרים  מימון  ממוצעת (ב)   

(%) (במיליוני ש"ח)    (%) (במיליוני ש"ח)   

סך הכל:

נכסים כספיים שהניבו 
2.93  7,765  264,834   3.26  9,077  278,295 הכנסות מימון (ד)(ו) 

השפעת נגזרים (ה):

176  4,618    288  4,516 נגזרים מגדרים 

(1,215)  66,505    (3,287)  100,231   ALM-נגזרים משובצים ו

2.00   6,726  335,957  1.59   6,078  383,042 סך כל הנכסים  
התחייבויות כספיות 

(1.08)  (2,694)  249,746   (0.95)  (2,488)  263,204 שגרמו הוצאות מימון (ד) 

השפעת נגזרים (ה):

(207)  4,527    (273)  4,294 נגזרים מגדרים 

2,334  66,079    3,218  99,998   ALM-נגזרים משובצים ו

(0.18)   (567)  320,352  0.12   457  367,496 סך כל ההתחייבויות  

1.82  1.85    1.71  2.31 פער הריבית   

(42)     90 בגין אופציות  

בגין מכשירים נגזרים אחרים
(לא כולל אופציות, נגזרים בגידור

(12)     (15) ב-ALM נגזרים משובצים שהופרדו (ה))  

עמלות מעסקי מימון 
817     1,038 והכנסות מימון אחרות (ז)  

רווח מפעולות מימון לפני 
6,922     7,648 הפרשה לחובות מסופקים  

הפרשה לחובות מסופקים 
(933)     (407) (לרבות הפרשה כללית ונוספת)  

רווח מפעולות מימון לאחר 
5,989     7,241 הפרשה לחובות מסופקים  

סך הכל: 

נכסים כספיים שהניבו 
264,834     278,295 הכנסות מימון (ד)(ו) 

נכסים הנובעים 
3,674     4,341 ממכשירים נגזרים (ח) 

3,643     3,934 נכסים כספיים אחרים (ד) 

הפרשה כללית והפרשה 
(1,061)     (989) נוספת לחובות מסופקים 

271,090     285,581 סך כל הנכסים הכספיים 

סך הכל: 

התחייבויות כספיות שגרמו 
249,746     263,204 הוצאות מימון (ד) 

התחייבויות הנובעות 
3,428     4,161 ממכשירים נגזרים (ח) 
6,996     8,355 התחייבויות כספיות אחרות (ד) 

260,170     275,720 סך כל ההתחייבויות הכספיות 

סך הכל עודף נכסים כספיים 
10,920     9,861 על התחייבויות כספיות 

7,976     10,239 נכסים לא כספיים 

1,350     782 התחייבויות לא כספיות 

17,546     19,318 סך כל האמצעים ההוניים 

ראה הערות בעמוד 222 להלן.

הערה — נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש.

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד(א)

סכומים מדווחים
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תוספת ג' (המשך):

הערות:
הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים (לרבות השפעות חוץ מאזניות של מכשירים נגזרים). א. 

ב.  על בסיס יתרות פתיחה חודשיות, ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו"ל, פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה 
הממוצעת על בסיס נתונים יומיים, ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים.

ג.  מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה (נוספה) היתרה הממוצעת של רווחים (הפסדים) שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב 
למסחר וכן של רווחים (הפסדים) בגין איגרות חוב זמינות למכירה, הכלולים בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "התאמות 

בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן" כלהלן: במגזר מטבע ישראלי לא צמוד 157 מיליוני ש"ח (בשנת 2006 — 68 מיליוני ש"ח), 
במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד 98 מיליוני ש"ח (בשנת 2006 — 1 מיליון ש"ח), ובמטבע חוץ כולל מטבע ישראלי צמוד מטבע חוץ 23 מיליוני 

ש"ח (בשנת 2006 — (162) מיליוני ש"ח).
למעט מכשירים נגזרים. ד. 

ה.  מכשירים נגזרים מגדרים (למעט אופציות), נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים (ALM) המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של 
הבנק.

ו.  מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה (נוספה) היתרה הממוצעת של רווחים (הפסדים) שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב 
למסחר וזמינות למכירה במגזרים השונים בסך 278 מיליוני ש"ח (בשנת 2006 — (93) מיליוני ש"ח).

לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באיגרות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר. ז. 
יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים (לא כולל יתרות חוץ מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים). ח. 

ט.  הוצג מחדש בעקבות יישום חוזר המפקח על הבנקים בנושא חברות כרטיסי אשראי. על פי החוזר הוצגו מחדש סעיפי אשראי לציבור 
והתחייבויות אחרות ונכללו בהם עיסקאות פתוחות בכרטיסי אשראי שהוצגו בעבר כמכשיר פיננסי חוץ מאזני.

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד(א)
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תוספת ג' (המשך):  
2006     2007  

שיעור הכנסה (הוצאה) הכנסות  שיעור הכנסה (הוצאה)   הכנסות    

כולל השפעת ללא השפעת  (הוצאות)  יתרה  כולל השפעת  ללא השפעת  (הוצאות)  יתרה   

נגזרים (ה) נגזרים  מימון  ממוצעת (ב)  נגזרים (ה)  נגזרים  מימון  ממוצעת (ב)   

(%) (במיליוני $)     (%) (במיליוני $)    

מטבע חוץ: פעילות מקומית 
(לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ)

5.25  901  17,156   5.54  1,069  19,289 נכסים (ג)(ד) 

השפעת נגזרים (ה):

40  1,030    70  1,093 נגזרים מגדרים 

(1)  11,231    56  15,510   ALM-נגזרים משובצים ו

3.20   940  29,417  3.33   1,195  35,892 סך כל הנכסים 

(3.40)  (568)  16,732   (3.93)  (749)  19,044 התחייבויות (ד) 

השפעת נגזרים (ה):

(47)  1,010    (66)  1,039 נגזרים מגדרים 

6  12,224    (67)  16,961   ALM-נגזרים משובצים ו

(2.03)   (609)  29,966  (2.38)   (882)  37,044 סך כל ההתחייבויות 

1.17  1.85    0.95  1.61 פער הריבית   

מטבע חוץ: פעילות חו"ל, 
שלוחות שהן זרוע ארוכה

5.36  510  9,524   9.06  963  10,620 נכסים (ג)(ד) 

16  49    23  52 השפעת נגזרים משובצים ו-ALM (ה) 

5.50   526  9,573  9.23   986  10,672 סך כל הנכסים 

(3.93)  (347)  8,834   (7.06)  (691)  9,789 התחייבויות (ד) 

-  80    -  72 השפעת נגזרים משובצים ו-ALM (ה) 

(3.89)   (347)  8,914  (7.01)   (691)  9,861 סך כל ההתחייבויות 

1.61  1.43    2.22  2.00 פער הריבית   

סך הכל

נכסים כספיים במטבע חוץ 
5.29  1,411  26,680   6.79  2,032  29,909 שהניבו הכנסות מימון (ג)(ד) 

השפעת נגזרים (ה):

40  1,030    70  1,093 נגזרים מגדרים 

15  11,280    79  15,562   ALM-נגזרים משובצים ו

3.76   1,466  38,990  4.68   2,181  46,564 סך כל הנכסים 

התחייבויות כספיות במטבע חוץ 
(3.58)  (915)  25,566   (4.99)  (1,440)  28,833 שגרמו הוצאות מימון (ד) 

השפעת נגזרים (ה):

(47)  1,010    (66)  1,039 נגזרים מגדרים 

6  12,304    (67)  17,033   ALM-נגזרים משובצים ו

(2.46)   (956)  38,880  (3.35)   (1,573)  46,905 סך כל ההתחייבויות 

1.30  1.71    1.33  1.80 פער הריבית   

הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים (לרבות השפעות חוץ מאזנית של מכשירים נגזרים). א. 
ב.  על בסיס יתרות פתיחה חודשיות ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו"ל, ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים.

ג.  מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה (נוספה) היתרה הממוצעת של רווחים (הפסדים) שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב למסחר וזמינות 
למכירה בסך 6 מיליוני דולר (בשנת 2006 — (36) מיליוני דולר).

למעט מכשירים נגזרים. ד. 
מכשירים נגזרים מגדרים (למעט אופציות), נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים (ALM) המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק. ה. 

הערה — נתונים מלאים על שעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש.

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד(א)

נומינלי ב-$ ארה"ב
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית - על בסיס מאוחד

תוספת ד':  
31 בדצמבר 2007       

מעל  מעל  מעל  מעל     
מעל  שלוש  שנה  שלושה  חודש  עם   

חמש  עד  עד  חודשים  עד  דרישה   
עד עשר  חמש  שלוש  עד   שלושה  עד   

שנים  שנים  שנים  שנה  חודשים  חודש   

סכומים מדווחים       

(במיליוני ש"ח)       

מטבע ישראלי לא צמוד

 2,070  1,872  4,882  4,858  4,434  82,662 סך כל הנכסים 

 373  656  3,870  11,863  5,471  83,409 סך כל ההתחייבויות 

 1,697  1,216  1,012  (7,005)  (1,037)  (747) הפרש 

השפעת עיסקאות עתידיות 
 (54)  (60)  872  5,717  (458)  4,805 והתקשרויות מיוחדות 

 1,643  1,156  1,884  (1,288)  (1,495)  4,058 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 

 5,958  4,315  3,159  1,275  2,563  4,058 החשיפה המצטברת במגזר 

מטבע ישראלי צמוד למדד

 11,120  9,909  17,617  12,963  2,900  2,818 סך כל הנכסים 

 11,154  9,046  11,049  10,336  2,069  939 סך כל ההתחייבויות 

 (34)  863  6,568  2,627  831  1,879 הפרש 

השפעת עיסקאות עתידיות 
 (2,307)  (932)  (980)  (4,346)  (891)  (579) והתקשרויות מיוחדות 

 (2,341)  (69)  5,588  (1,719)  (60)  1,300 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 

 2,699  5,040  5,109  (479)  1,240  1,300 החשיפה המצטברת במגזר 

מטבע חוץ (ב)

 1,796  3,452  5,362  12,699  34,472  62,866 סך כל הנכסים 

 1,445  977  3,347  18,085  27,403  71,765 סך כל ההתחייבויות 

 351  2,475  2,015  (5,386)  7,069  (8,899) הפרש 

השפעת עיסקאות עתידיות 
 3,645  797  368  8,035  (4,783)  (8,849) והתקשרויות מיוחדות 

 3,996  3,272  2,383  2,649  2,286  (17,748) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 

 (3,162)  (7,158)  (10,430)  (12,813)  (15,462)  (17,748) החשיפה המצטברת במגזר 

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית 

 14,986  15,233  27,861  30,520  41,806  148,346 סך כל הנכסים (ג) 

יתרות חוב הנובעות מעיסקאות בכרטיסי אשראי      

 12,972  10,679  18,266  40,284  34,943  156,113 סך כל ההתחייבויות (ג) 

זכאים בגין פעולות בכרטיסי אשראי      

 2,014  4,554  9,595  (9,764)  6,863  (7,767) הפרש 

השפעת עיסקאות עתידיות 
 1,284  (195)  260  9,406  (6,132)  (4,623) והתקשרויות מיוחדות 

 3,298  4,359  9,855  (358)  731  (12,390) סך כל החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

 5,495  2,197  (2,162)  (12,017)  (11,659)  (12,390) סך כל החשיפה המצטברת 

בטור "ללא תקופת פרעון" מוצגות היתרות המאזניות שאינן מהוונות. כולל יתרות שזמן פרעונן עבר בסך 610 מיליון ש"ח. (א) 
פעילות מקומית, לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ, ושלוחות בחו"ל שהן זרוע ארוכה. (ב) 

כולל פריטים לא כספיים המוצגים בטור "ללא תקופת פרעון". (ג) 

הערות כלליות:
נתונים מלאים על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש.  (1)

(2)  בלוח זה, הנתונים לפי תקופות מציגים את הערך הנוכחי של זרמים עתידיים כשהם מהוונים לפי שיעור התשואה הפנימי של הסעיף המאזני. תזרימים עתידיים שהוונו 
כאמור, כוללים ריבית שתצטבר עד למועד הפרעון, או עד למועד שינוי הריבית, המוקדם שבהם.

השפעת עסקאות גידור כלולה בסך כל הנכסים או סך ההתחייבויות, לפי העניין.  (3)
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31 בדצמבר 2006         

        
מעל     

משך שיעור  משך  שיעור  ללא   מעל  עשר 
חיים תשואה  חיים  תשואה  סך  תקופת  עשרים  עד עשרים 

ממוצע פנימי  ממוצע  פנימי  הכל  פרעון (א)  שנה  שנה 

      

(שנים) (באחוזים)  (שנים)  (באחוזים)       

0.42  6.14  0.42  6.29  102,570  1,585  -  207

0.26  4.11  0.29  3.25  106,224  315  73  194

0.16  2.03  0.13  3.04  (3,654)  1,270  (73)  13

10,822  -  -  -

7,168  1,270  (73)  13

7,168  7,168  5,898  5,971

3.67  5.46  3.51  5.58  60,720  86  82  3,225

3.65  4.84  3.84  4.31  47,279  63  17  2,606

0.02  0.62  (0.33)  1.27  13,441  23  65  619

(10,035)  -  -  -

3,406  23  65  619

3,406  3,406  3,383  3,318

0.61  4.30  0.54  4.15  121,565  269  90  559

0.48  3.24  0.35  3.14  123,222  180  2  18

0.13  1.06  0.19  1.01  (1,657)  89  88  541

(787)  -  -  -

(2,444)  89  88  541

(2,444)  (2,444)  (2,533)  (2,621)

1.18   1.14   296,351  13,436  172  3,991

5,800     

0.97   0.95   277,813  1,646  92  2,818

4,684     

0.21   0.19   19,654  11,790  80  1,173

-  -  -  -

19,654  11,790  80  1,173

19,654  18,538  6,748  6,668



226

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק על בסיס מאוחד

סכומים מדווחים

תוספת ה':  
31 בדצמבר 2007    

ההוצאה השנתית סיכון  סיכון      
יתרת בגין הפרשה   אשראי  אשראי  סיכון     
חובות ספציפית   כולל  חוץ  אשראי     

בעייתיים (ג) לחובות מסופקים  לציבור  מאזני (ב)  מאזני (א)  בגין פעילות לווים בישראל  

    (במיליוני ש"ח)

272   (17)  2,500  365  2,135 חקלאות  

2,656   149  37,424  14,411  23,013 תעשיה  

4,424   97  47,240  16,905  30,335 בינוי ונדל"ן  

10   -  1,619  220  1,399 חשמל ומים  

1,191   88  19,745  4,130  15,615 מסחר  

1,611   18  4,584  457  4,127 בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל  

493   8  5,160  1,078  4,082 תחבורה ואחסנה  

362   20  5,865  1,560  4,305 תקשורת ושרותי מחשב  

598   (135)  21,987  5,172  16,815 שרותים פיננסיים  

191   18  6,652  1,399  5,253 שרותים עיסקיים אחרים  

369   2  6,873  1,278  5,595 שרותים ציבוריים וקהילתיים  

989   50  39,009  2,170  36,839 אנשים פרטיים — הלוואות לדיור  

1,187   165  43,879  22,789  21,090 אנשים פרטיים — אחר  

14,353   463  242,537  71,934  170,603 סך הכל  

סיכון האשראי שנכלל בענפי המשק השונים:

531   (23)  3,915  619  3,296 תנועות ההתיישבות (ד)  

153   (2)  3,468  134  3,334 רשויות מקומיות (ה)  

 

31 בדצמבר 2007    

ההוצאה השנתית  סיכון  סיכון       
יתרת בגין הפרשה    אשראי  אשראי  סיכון     
חובות ספציפית   כולל  חוץ  אשראי     

בעייתיים (ג) לחובות מסופקים  לציבור  מאזני (ב)  מאזני (א)  בגין פעילות לווים בחו"ל  

(במיליוני ש"ח)    

-   -  91  28  63 חקלאות  

393   (1)  10,193  3,475  6,718 תעשיה  

155   5  7,241  2,482  4,759 בינוי ונדל"ן  

3   -  714  435  279 חשמל ומים  

336   6  12,856  4,482  8,374 מסחר  

-   -  1,173  14  1,159 בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל  

12   -  799  286  513 תחבורה ואחסנה  

23   18  737  478  259 תקשורת ושרותי מחשב  

54   56  20,173  5,335  14,838 שרותים פיננסיים  

47   1  2,509  800  1,709 שרותים עיסקיים אחרים  

9   -  1,453  348  1,105 שרותים ציבוריים וקהילתיים  

89   8  4,443  1,002  3,441 אנשים פרטיים  

1,121   93  62,382  19,165  43,217 סך הכל  

(א)  כולל אשראי לציבור בסך 199,315 מיליוני ש"ח, השקעות באיגרות חוב של הציבור בסך 12,435 מיליוני ש"ח ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים המייצגים 
עיסקאות של הציבור בסך 2,070 מיליוני ש"ח. 

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. (ב) 
יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בבטחונות המותרים לניכוי, לצורך מגבלות על חבות לווה ושל קבוצת לווים, כולל רכיבי סיכון חוץ מאזניים. (ג) 

קיבוצים ומושבים, ארגונים איזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות. (ד) 
לרבות תאגידים בשליטתן. (ה) 

יתרות סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים.
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק על בסיס מאוחד (המשך)

סכומים מדווחים

תוספת ה' (המשך):  
31 בדצמבר 2006    

ההוצאה השנתית סיכון  סיכון      
יתרת בגין הפרשה   אשראי  אשראי  סיכון     
חובות ספציפית   כולל  חוץ  אשראי     

בעייתיים (ג) לחובות מסופקים  לציבור  מאזני (ב)  מאזני (א)  בגין פעילות לווים בישראל    

    (במיליוני ש"ח)

449   (36)  2,262  338  1,924 חקלאות  

3,195   127  33,113  13,146  19,967 תעשיה  

6,375   215  42,460  14,338  28,122 בינוי ונדל"ן  

9   (10)  2,417  583  1,834 חשמל ומים  

1,912   78  18,694  3,601  15,093 מסחר  

1,749   (11)  4,675  447  4,228 בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל  

710   42  4,939  992  3,947 תחבורה ואחסנה  

554   138  7,014  1,494  5,520 תקשורת ושרותי מחשב  

861   11  19,075  4,325  14,750 שרותים פיננסיים  

335   15  6,007  1,163  4,844 שרותים עיסקיים אחרים  

596   4  6,710  929  5,781 שרותים ציבוריים וקהילתיים  

1,384   191  35,188  1,484  33,704 אנשים פרטיים — הלוואות לדיור  

1,293   140  37,903  19,620  18,283 אנשים פרטיים — אחר  

19,422   904  220,457  62,460  157,997 סך הכל  

סיכון האשראי שנכלל בענפי המשק השונים:

615   -  3,963  641  3,322 תנועות ההתיישבות (ד)  

275   -  3,451  152  3,299 רשויות מקומיות (ה)  

31 בדצמבר 2006    

ההוצאה השנתית  סיכון  סיכון       
יתרת בגין הפרשה    אשראי  אשראי  סיכון     
חובות ספציפית   כולל-  חוץ  אשראי     

בעייתיים (ג) לחובות מסופקים  לציבור  מאזני (ב)  מאזני (א)  בגין פעילות לווים בחו"ל    

(במיליוני ש"ח)   

-   -  108  29  79 חקלאות  

139   16  9,973  3,849  6,124 תעשיה  

641   (1)  5,960  1,268  4,692 בינוי ונדל"ן  

-   -  254  89  165 חשמל ומים  

146   8  12,641  5,240  7,401 מסחר  

1   -  1,252  47  1,205 בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל  

17   (3)  971  250  721 תחבורה ואחסנה  

3   -  840  582  258 תקשורת ושרותי מחשב  

8   9  18,713  5,773  12,940 שרותים פיננסיים  

7   2  2,041  616  1,425 שרותים עיסקיים אחרים  

22   4  1,374  231  1,143 שרותים ציבוריים וקהילתיים  

80   15  4,071  1,256  2,815 אנשים פרטיים  

1,064   50  58,198  19,230  38,968 סך הכל  

(א)  כולל אשראי לציבור בסך 184,696 מיליוני ש"ח, השקעות באיגרות חוב של הציבור בסך 10,652 מיליוני ש"ח ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים המייצגים 
עיסקאות של הציבור בסך 1,617 מיליוני ש"ח. 

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. (ב) 
יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בבטחונות המותרים לניכוי, לצורך מגבלות על חבות לווה ושל קבוצת לווים, כולל רכיבי סיכון חוץ מאזניים. (ג) 

קיבוצים ומושבים, ארגונים איזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות. (ד) 
לרבות תאגידים בשליטתן. (ה) 

יתרות סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים.
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
מאזן מאוחד לסוף רבעון — מידע רב רבעוני

תמצית מאזן מאוחד לסוף כל רבעון בשנים 2007-2006 
סכומים מדווחים

תוספת ו':

2006     2007 שנה 

1  2  3  4  1  2  3  4 רבעון 

(במיליוני ש"ח)     

נכסים

35,568  34,335  39,651  47,609  45,281  45,282  45,661  42,329 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

48,365  47,787  45,869  46,375  47,211  45,323  46,355  47,169 ניירות ערך 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 
 -  -  -  -  108  320  246  655 במסגרת הסכמי מכר חוזר 

181,458  181,941  180,448  183,800  185,848  193,944  196,327  198,557 אשראי לציבור 

808  691  905  1,020  781  750  701  642 אשראי לממשלות 

1,255  1,224  1,237  1,251  1,781  1,765  1,855  1,873 השקעות בחברות כלולות 

2,894  2,951  3,020  3,056  3,120  3,163  3,226  3,276 בניינים וציוד 

6,146  7,017  6,276  6,230  6,159  6,432  7,636  7,650 נכסים אחרים  

276,494  275,946  277,406  289,341  290,289  296,979  302,007  302,151 סך כל הנכסים 

התחייבויות והון 

221,807  219,372  221,996  231,823  226,861  236,521  236,929  238,045 פיקדונות הציבור 

4,423  6,258  5,453  5,241  13,320  8,462  10,197  6,139 פיקדונות מבנקים 

2,173  1,796  2,239  2,146  1,905  1,519  1,632  1,198 פיקדונות מממשלות 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו
 -  -  -  -  116  64  185  231 במסגרת הסכמי רכש חוזר 

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
16,889  17,022  16,050  15,622  15,803  16,618  16,872  19,248 וכתבי התחייבות נדחים 

13,767  13,993  12,997  16,866  13,633  14,031  15,540  17,636 התחייבויות אחרות 

259,059  258,441  258,735  271,698  271,638  277,215  281,355  282,497 סך כל ההתחייבויות 

152  154  150  152  152  116  121  105 זכויות בעלי מניות חיצוניים 

17,283  17,351  18,521  17,491  18,499  19,648  20,531  19,549 הון עצמי 

276,494  275,946  277,406  289,341  290,289  296,979  302,007  302,151 סך כל ההתחייבויות וההון 
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון — מידע רב רבעוני

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לפי רבעונים בשנים 2007-2006
סכומים מדווחים

תוספת ז':
2006     2007 שנה 

1  2  3  4  1  2  3  4 רבעון 

(במיליוני ש"ח)     

רווח מפעולות מימון לפני 
1,645  1,796  1,718  1,763  1,793  1,809  2,265  1,781 הפרשה לחובות מסופקים 

201  185  282  265  11  38  79  279 הפרשה לחובות מסופקים 

רווח מפעולות מימון לאחר 
1,444  1,611  1,436  1,498  1,782  1,771  2,186  1,502 הפרשה לחובות מסופקים 

הכנסות תפעוליות ואחרות

745    (א) 738    (א)  736    (א)  794    (א)  827    (א)   826  834  863 עמלות תפעוליות 

רווחים מהשקעות
4  82  14  28  82  143  9  227 במניות, נטו 

194  197  188  161  81  162  66  102 הכנסות אחרות 

סך כל ההכנסות 
943  1,017  938  983  990  1,131  909  1,192 התפעוליות והאחרות 

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,189  1,252  1,129  982  1,027  1,004  1,104  1,083 משכורות והוצאות נלוות 

287  297  303  333  296 307    (א)  317    (א)   354 אחזקה ופחת בניינים וציוד 

348    (א) 333    (א)  353    (א)  461    (א)  309    (א)  345    (א)  364    (א)   427 הוצאות אחרות  

סך כל ההוצאות 
1,824  1,882  1,785  1,776  1,632  1,656  1,785  1,864 התפעוליות והאחרות 

רווח מפעולות רגילות
563  746  589  705  1,140  1,246  1,310  830 לפני מסים 

הפרשה למסים על 
240  398  343  339  520  376  471  355 הרווח מפעולות רגילות 

רווח מפעולות רגילות 
323  348  246  366  620  870  839  475 לאחר מיסים 

חלק הקבוצה ברווחים 
מפעולות רגילות לאחר 

מסים של חברות כלולות 
78  20  45  28  39  45  62  38 לאחר השפעת המס 

חלקם של בעלי מניות 
חיצוניים (ברווחים) 

בהפסדים מפעולות 
רגילות לאחר מסים 

(1)  (1)  5  (3)  (1)  (2)  -  (1) של חברות מאוחדות 

400  367  296  391  658  913  901  512 רווח נקי מפעולות רגילות 

רווח מפעולות 
712  11  674  683  259  -  109  5 בלתי רגילות לאחר מסים 

1,112  378  970  1,074  917  913  1,010  517 רווח נקי לתקופה 

סווג מחדש (א) 
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון — מידע רב רבעוני (המשך)

רווח למניה לפי רבעונים בשנים 2006-2007 
סכומים מדווחים

תוספת ז' (המשך):

2006     2007 שנה 

1  2  3  4  1  2  3  4 רבעון 

(בש"ח)      

רווח בסיסי למניה:   

0.28  0.26  0.21  0.28  0.47  0.65  0.64  0.35 רווח נקי מפעולות רגילות  

רווח מפעולות 
0.50  0.01  0.48  0.48  0.18  -  0.08  - בלתי רגילות לאחר מסים  

0.78  0.27  0.69  0.76  0.65  0.65  0.72  0.35 רווח נקי לתקופה 

רווח מדולל למניה:   

0.28  0.26  0.21  0.28  0.47  0.65  0.62  0.34 רווח נקי מפעולות רגילות  

רווח מפעולות 
0.50  0.01  0.48  0.48  0.18  -  0.08  - בלתי רגילות לאחר מסים  

0.78  0.27  0.69  0.76  0.65  0.65  0.70  0.34 רווח נקי לתקופה 

 

 

תוספת ח':

2006    2007     

סיכון סיכון         
אשראי חוץ אשראי חוץ         

סך הכל מאזני (ב)  אשראי (א)  סך הכל  מאזני (ב)  אשראי (א)      

(במיליוני ש"ח)       

38  38  -  38  38  - אסיה   

195  99  96  570  187  383 מזרח אירופה   

5  5  -  -  -  - אפריקה   

39  39  -  81  62  19 דרום אמריקה   

277  181  96  689  287  402 סך הכל   

לאחר ניכוי ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים. (א) 
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. (ב) 

(LDC) מיון יתרות האשראי למדינות מתפתחות
לפי אזור גיאוגרפי של סיכון סופי

סכומים מדווחים
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(CERTIFICATION) — הצהרה

אני גליה מאור מצהירה כי:

1.  סקרתי את הדוח השנתי של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לשנת 2007 (להלן: 

"הדוח").

2.  בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג 

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, 

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בהון העצמי ותזרימי 

המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המדווחים בדוח.

4.  אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך 

גילוי הנדרש בדוח של הבנק. וכן:

א.  קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,   

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא 

לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

ב.  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את   

מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה 

בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

ג.  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע הרביעי   

שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

הבנק על דיווח כספי; וכן

5.  אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים, 

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית 

ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

א.  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   

הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, 

לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

ב.  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים   

אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.

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

30 במרס 2008

 

גליה מאור          

מנהל כללי ראשי          
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(CERTIFICATION) — הצהרה

אני זאב נהרי מצהיר כי:

1.  סקרתי את הדוח השנתי של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לשנת 2007 (להלן: 

"הדוח").

2.  בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג 

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, 

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בהון העצמי ותזרימי 

המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המדווחים בדוח.

4.  אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך 

גילוי הנדרש בדוח של הבנק. וכן:

א.  קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,   

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא 

לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

ב.  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את   

מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה 

בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

ג.  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע הרביעי   

שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

הבנק על דיווח כספי; וכן

5.  אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים, 

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית 

ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

א.  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   

הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, 

לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

ב.  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים   

אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.

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

30 במרס 2008 

 

זאב נהרי         

         משנה בכיר למנהל הכללי

         ראש החטיבה לכספים וכלכלה
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הדוח השנתי הוכן על ידי הנהלת הבנק והיא האחראית לנאותותו. דוח זה כולל דוחות כספיים ערוכים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים וכללי 

הדיווח שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים ובהנחיותיו, מידע נוסף הערוך בהתאמה להם וכן מידע אחר.

עריכת דוחות כספיים תקופתיים מחייבת גם עריכת אומדנים לצורך קביעתם של סכומים וסעיפים מסוימים בדוחות. אומדנים אלה נערכו על ידי 

ההנהלה בהתאם למיטב שיקול דעתה.

כדי להבטיח את נאותות הדיווח הכספי של הבנק, מקיימת הנהלת הבנק מערכת מקיפה של בקרה פנימית, שמטרתה להבטיח כי כל העיסקאות 

בבנק נערכות על פי הרשאות נאותות, וכי נכסי הבנק מוגנים, שלמותם מובטחת, והרשומות החשבונאיות מהוות בסיס מהימן לעריכת הדוחות 

הכספיים. מערכת הבקרה הפנימית מוגבלת מטבעה בכך, שאין היא מעניקה בטחון מוחלט אלא בטחון סביר בלבד לגבי יכולתה לגלות ולמנוע 

טעויות ופעולות חריגות. העקרון של הבטחון הסביר מבוסס על ההכרה, כי ההחלטה לגבי כמות המשאבים שתושקע בהפעלתם של אמצעי הבקרה 

חייבת מטבע הדברים לקחת בחשבון את התועלת שתצמח מהפעלתם של אמצעים אלה.

דירקטוריון הבנק, שהינו אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם בהתאם לסעיף 92 לחוק החברות, קובע את המדיניות החשבונאית ומפקח על 

יישומה וכן קובע את מבנה מערכת הבקרה הפנימית ומפקח על תיפקודה. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני הבנק במסגרת המדיניות 

שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו. הנהלת הבנק פועלת לפי המדיניות שנקבעה על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון, באמצעות ועדותיו, מקיים 

מפגשים שוטפים עם הנהלת הבנק וכן עם המבקר הפנימי הראשי ועם רואי החשבון המבקרים המשותפים של הבנק במטרה לסקר את היקף 

עבודתם ואת תוצאותיה.

הפירמות קוסט פורר גבאי את קסירר וסומך חייקין, רואי החשבון המבקרים המשותפים של הבנק, ערכו ביקורת של הדוחות הכספיים השנתיים 

של הבנק, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973 ותקני 

ביקורת מסויימים, שפורסמו על ידי לשכת רואי החשבון בארה"ב ושיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים חוייב על פי ההנחיות של המפקח על 

הבנקים. מטרת הביקורת לאפשר לרואי החשבון המבקרים המשותפים לחוות את דעתם באיזו מידה משקפים דוחות אלה, בהתאם לעקרונות 

חשבונאיים מקובלים וכללי הדיווח שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים ובהנחיותיו, את מצבו הכספי של הבנק, את תוצאות פעולותיו, את 

השינויים בהונו העצמי ואת תזרימי המזומנים. בהתאם לסעיף 170 לחוק החברות, רואי החשבון המבקרים המשותפים אחראים כלפי החברה ובעלי 

מניותיה לאמור בחוות דעתם לגבי הדוחות הכספיים. חוות הדעת של רואי החשבון המבקרים המשותפים מצורפת לדוחות הכספיים השנתיים.

כמו כן, המידע בדוח הדירקטוריון ובסקירת ההנהלה (להלן — המידע הנלווה) נמסר לעיונם של רואי החשבון המבקרים המשותפים על מנת שיוכלו 

להודיע אם קיימת אי התאמה מהותית בין המידע בדוחות הכספיים לבין המידע הנלווה, או אם המידע הנלווה כולל מידע שבאופן מהותי אינו 

תואם ראיות או מידע אחר שהגיעו לידיעת רואי החשבון המבקרים המשותפים במהלך הביקורת. לא נתקבלה הודעה כאמור מרואי החשבון 

המבקרים המשותפים. רואי החשבון המבקרים המשותפים לא נקטו לצורך זה נהלי ביקורת נוספים על אלה שהיו חייבים לנקוט לצורך ביקורת 

הדוחות הכספיים.

איתן רף         

יו"ר הדירקטוריון         

גליה מאור         

מנהל כללי ראשי         

זאב נהרי         

משנה בכיר למנהל הכללי          

ראש החטיבה לכספים וכלכלה         

30 במרס 2008

דוח הדירקטוריון וההנהלה על אחריותם לדוח השנתי
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ביקרנו את המאזנים המאוחדים של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן — הבנק) והחברות המאוחדות שלו (להלן — הקבוצה) לימים 31 בדצמבר 2007 

ו-2006 ואת דוחות הרווח וההפסד המאוחדים, הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש 

השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הבנק. אחריותנו היא 

לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ-2% מכלל הנכסים המאוחדים לימים 31 בדצמבר 

2007 ו-2006, ורווחיהן מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הכלולים בדוחות הרווח וההפסד המאוחדים מהווים כ-2%, כ-2% וכ-7% 

מכלל הרווח המאוחד מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2007, 2006 ו-2005, בהתאמה. הדוחות 

הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן 

חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-

1973, ותקני ביקורת מסויימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי ההנחיות של המפקח על הבנקים. על פי תקנים אלה נדרש 

מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 

בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של הבנק וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות 

מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של הבנק והחברות המאוחדות שלו לימים 31 בדצמבר 2007 ו-2006 ואת תוצאות הפעולות, 

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הקבוצה לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007. כמו כן, 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים ולהנחיותיו.

כמוסבר בבאור 1(ב), הדוחות הכספיים הנ"ל מוצגים בסכומים מדווחים, בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 

ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 18 סעיפים ט(2) ו-(4) בקשר לתביעות נגד הבנק ונגד חברה מאוחדת 

לרבות בקשות לאישורן כתביעות יצוגיות ולאמור בבאור 18 סעיפים (יז) ו-(יח) בדבר תביעות ואי וודאויות הקשורות בחברות כלולות. הבנק אינו יכול 

להעריך מה תהיינה ההשלכות של העניינים הנ"ל על הבנק, אם בכלל, על מצבו הכספי ועל תוצאות פעולותיו ואם תהיינה מהותיות, אם לאו. 

סומך חייקין קוסט פורר גבאי את קסירר   
רואי חשבון רואי חשבון   

רואי החשבון המבקרים המשותפים  

 

30 במרס 2008

דוח רואי חשבון המבקרים המשותפים לבעלי המניות של בנק לאומי לישראל בע"מ

קוסט פורר גבאי את קסירר
סומך חייקין
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31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח) באור   

נכסים

47,609  42,329  2 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

46,375  47,169  14 ,3 ניירות ערך 

-  655 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר  

183,800  198,557  4 אשראי לציבור 

1,020  642  5 אשראי לממשלות 

1,251  1,873  6 השקעות בחברות כלולות 

3,056  3,276  7 בניינים וציוד 

6,230  7,650  8 נכסים אחרים  

289,341  302,151 סך כל הנכסים  

התחייבויות והון

231,823  238,045  9 פיקדונות הציבור 

5,241  6,139  10 פיקדונות מבנקים 

2,146  1,198 פיקדונות מממשלות  

-  231 ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר 

15,622  19,248  11 אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים 

16,866  17,636  12 התחייבויות אחרות  

271,698  282,497 סך כל ההתחייבויות  

152  105 זכויות בעלי מניות חיצוניים  

17,491  19,549  13 הון עצמי 

289,341  302,151 סך כל ההתחייבויות וההון  

הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד, ראה בבאור 30.

זאב נהרי גליה מאור  פרופ' ישראל גלעד  מאיר דיין  איתן רף 

משנה בכיר למנהל הכללי מנהל כללי ראשי  דירקטור  דירקטור  יושב ראש הדירקטוריון 

ראש החטיבה לכספים וכלכלה     

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 30 במרס 2008
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2007

סכומים מדווחים
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2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

באור  

6,629  6,922  7,648  20 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 

1,426  933  407  4 הפרשה לחובות מסופקים 

5,203  5,989  7,241 רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים 

הכנסות תפעוליות ואחרות

(א)  2,819 (א)   3,013  3,350  21 עמלות תפעוליות 

43  128  461  22 רווחים מהשקעות במניות, נטו 

865   740  411  23 הכנסות אחרות 

3,727  3,881  4,222 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות  

הוצאות תפעוליות ואחרות

3,627  4,552  4,218  24 משכורות והוצאות נלוות 

1,168   1,220  1,274 אחזקה ופחת בניינים וציוד  

(א)  1,285 (א)   1,495  1,445  25 הוצאות אחרות 

6,080  7,267  6,937 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות  

2,850  2,603  4,526 רווח מפעולות רגילות לפני מסים  

1,193   1,320  1,722  26 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות 

1,657   1,283  2,804 רווח מפעולות רגילות לאחר מסים   

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות
378   171  184  6 לאחר מסים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 

חלקם של בעלי מניות חיצוניים (ברווחים) בהפסדים
24   -  (4) מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות 

2,059   1,454  2,984 רווח נקי מפעולות רגילות  

77   2,080  373  27 רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים 

2,136   3,534  3,357 רווח נקי  

 

רווח למניה 

(בש"ח) רווח בסיסי:  

1.46  1.03  2.11 רווח נקי מפעולות רגילות  

0.05  1.47  0.26 רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים  

1.51  2.50  2.37 רווח נקי  

רווח מדולל:  

1.46  1.03  2.08 רווח נקי מפעולות רגילות  

0.05  1.47  0.26 רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים  

1.51  2.50  2.34 רווח נקי   

(באלפים)   

1,414,233  1,414,233  1,414,233 מספר המניות לצורך חישוב הרווח הבסיסי  

1,414,233  1,414,233  1,433,803 מספר המניות לצורך חישוב הרווח המדולל  

סווג מחדש (א) 

הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד, ראה בבאור 30.

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח רווח והפסד מאוחד

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007
סכומים מדווחים
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קרנות הון    
רווח כולל אחר מצטבר בשל      

הלוואות דיבידנד  התאמות בגין    עיסקאות      
לעובדים  שהוכרז  הצגת ניירות    תשלום      
לרכישת לאחר  ערך-זמינים    סך כל  מבוסס     

סך כל ההון מניות  תאריך  עודפים  התאמות  למכירה לפי  הון המניות  מניות  הון   
העצמי הבנק  המאזן  שנצברו  מתרגום (ב)  שווי הוגן  וקרנות ההון  ואחרות (א)  מניות   

(במיליוני ש"ח)  
14,986  (27)  -   8,276  (367)  94  7,010  10  7,000 יתרה ליום 1 בינואר 2005 

2,136  -  -  2,136  -  -  -  -  - רווח נקי בשנת החשבון 

(1,103)  -  -  (1,103)  -  -  -  -  - דיבידנד מוצע (ג) 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך
1  -  -  -  -  1  -  -  - זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

רווחים בגין ניירות ערך זמינים
למכירה שמומשו וסווגו

(84)  -  -  -  -  (84)  -  -  - לרווח והפסד 

35  -  -  -  -  35  -  -  - השפעת המס המתייחס 

התאמות מתרגום דוחות כספיים 
25  -  -  -  25  -  -  -  - של חברות כלולות 

הלוואות לעובדים לרכישת 
4  4  -  -  -  -  -  -  - מניות הבנק 

16,000  (23)  - (ד)   9,309  (342)  46  7,010  10  7,000 יתרה ליום 31 בדצמבר 2005 

3,534  -  -  3,534  -  -  -  -  - רווח נקי בשנת החשבון 

(2,500)  -  -  (2,500)  -  -  -  -  - דיבידנד מוצע (ג) 

הטבה בשל עיסקאות 
395  -  -  -  -  -  395  395  - תשלום מבוסס מניות 

התאמות בגין הצגת ניירות
906  -  -  -  -  906  -  -  - ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

רווחים בגין ניירות ערך זמינים
למכירה שמומשו וסווגו

(30)  -  -  -  -  (30)  -  -  - לרווח והפסד 

(299)  -  -  -  -  (299)  -  -  - השפעת המס המתייחס 

התאמות מתרגום דוחות כספיים 
(61)  -  -  -  (61)  -  -  -  - של חברות כלולות 

הלוואות לעובדים לרכישת 
(454)  (454)  -  -  -  -  -  -  - מניות הבנק 

17,491  (477)  - (ד)   10,343  (403)  623  7,405  405  7,000 יתרה ליום 31 בדצמבר 2006 

3,357  -  -  3,357  -  -  -  -  - רווח נקי בשנת החשבון 

(1,414)  -  -  (1,414)  -  -  -  -  - דיבידנד מוצע (ג) 

דיבידנד שהוכרז לאחר 
-  -  270  (270)  -  -  -  -  - תאריך המאזן (ג) 

הטבה בשל עיסקאות 
205  -  -  -  -  -  205  205  - תשלום מבוסס מניות 

התאמות בגין הצגת ניירות
116  -  -  -  -  116  -  -  - ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

רווחים בגין ניירות ערך זמינים
למכירה שמומשו וסווגו

(326)  -  -  -  -  (326)  -  -  - לרווח והפסד 

89  -  -  -  -  89  -  -  - השפעת המס המתייחס 

התאמות מתרגום דוחות כספיים 
(42)  -  -  -  (42)  -  -  -  - של חברות כלולות 

הלוואות לעובדים לרכישת 
73  73  -  -  -  -  -  -  - מניות הבנק 

19,549  (404)  270 12,016 (ד)   (445)  502  7,610  610  7,000 יתרה ליום 31 בדצמבר 2007 

כולל 10 מיליון ש"ח קרנות הון אחרות. (א) 
התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות אוטונומיות בחו"ל (ראה באור 1(ד)(3) ו-1(ה)(5)). (ב) 

ראה באור 13(ב). (ג) 
(ד)  כולל 987 מיליון ש"ח שאינם ניתנים לחלוקה כדיבידנד (31 בדצמבר 2006 — 1,044 מיליון ש"ח, 31 בדצמבר 2005 — 633 מיליון ש"ח). יתרת הסכום לחלוקה 

כפופה להוראות בנק ישראל ולמגבלות המפורטות בנוהל בנקאי תקין.
הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח על השינויים בהון העצמי

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007
סכומים מדווחים
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2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

2,136  3,534  3,357 רווח נקי לשנה  

ההתאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעולות:

(146)  (114)  (120) חלק הקבוצה ברווחים בלתי מחולקים של חברות כלולות (א) 

(24)  -  8 חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים (בהפסדים) של חברות מאוחדות 

-  356  201 הטבה בשל עיסקאות תשלום מבוסס מניות  

434  455  460 פחת על בניינים וציוד  

3  13  15 הפחתות  

1,426  933  407 הפרשה לחובות מסופקים  

-  -  5 הפרשה לירידת ערך של נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה 

(84)  (30)  (326) רווח נטו, ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה  

(10)  (61)  24 הפסד (רווח) שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של ניירות ערך למסחר 

(79)  (718)  - רווח ממימוש השקעות בחברות כלולות לאחר מס 

-  (1,361)  (357) רווח נטו ממימוש חברות בשוק ההון  

6  (8)  (18) הפסדים (רווחים), נטו, ממכירת בניינים לאחר מס 

(4)  -  (5) ביטול הפרשות מיוחדות בקשר לרכוש קבוע  

130  (238)  23 מסים נדחים נטו, על הרווח מפעולות רגילות  

(75)  307  (30) גידול (קיטון) בעודף עתודות על יעודות לפיצויי פרישה ולפנסיה 

4  3  16 אחר, נטו  

3,717  3,071  3,660 מזומנים נטו, מפעילות שוטפת  

בניכוי דיבידנד שהתקבל. (א) 

הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד, ראה בבאור 30.

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח מאוחד על תזרימי המזומנים

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007
סכומים מדווחים
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2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

תזרימי מזומנים מפעילות בנכסים

(558)  (2,466)  (1,338) גידול נטו, בפיקדונות בבנקים, לתקופה מקורית של יותר משלושה חודשים 

(526)  (7)  (26) רכישת אגרות חוב מוחזקות לפדיון  

1,280  1,114  973 תמורה מפדיון אגרות חוב מוחזקות לפדיון  

(17,406)  (25,014)  (37,531) רכישת ניירות ערך זמינים למכירה  

4,121  2,885  7,701 תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה  

8,838  23,236  29,028 תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה  

(671)  167  (1,091) קיטון (גידול) נטו, בניירות ערך למסחר  

 (9,159)   (1,312)  (15,429) גידול נטו, באשראי לציבור  

115  (172)  378 קיטון (גידול) נטו, באשראי לממשלות  

(52)  (82)  (18) השקעות נוספות במניות של חברות מאוחדות  

(114)  84  - רכישת חברות שאוחדו לראשונה (נספח א')  

139  1,230  - תמורה ממימוש השקעות בחברות כלולות  

(25)  (43)  (35) רכישת מניות בחברות כלולות  

(632)  (624)  (697) רכישת בניינים וציוד  

-  -  (655) גידול נטו בניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

23  22  58 תמורה ממכירת בניינים, בניכוי המס המתייחס  

-  1,693  357 תמורה נטו, ממימוש חברות בשוק ההון  

 861   (210)  (1,361) קיטון (גידול) נטו, בנכסים אחרים  

(13,766)   501  (19,686) מזומנים, נטו, ששימשו לפעילות בנכסים  

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון

גידול (קיטון) נטו, ב-

11,972  8,051  6,222 פיקדונות הציבור    

(1,605)  895  898 פיקדונות מבנקים    

(800)  (79)  (948) פיקדונות מממשלות    

6,874  640  4,233 הנפקת אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים 

(877)  (2,103)  (607) פדיון אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים 

 284   343  1,851 גידול נטו, בהתחייבויות אחרות  

-  -  231 גידול נטו בניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר 

(1,004)  (1,103)  (2,500) דיבידנד ששולם לבעלי המניות  

(9)  (1)  (45) דיבידנד ששולם לבעלי מניות חיצוניים בחברות מאוחדות 

4  10  73 החזר הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק  

-  (464)  - הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק  

14,839  6,189  9,408 מזומנים, נטו, מפעילות בהתחייבויות ובהון  

 

4,790  9,761  (6,618) גידול (קיטון) במזומנים  

26,891  31,681  41,442 יתרת מזומנים לתחילת השנה  

31,681  41,442  34,824 יתרת מזומנים לסוף השנה  

הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד, ראה בבאור 30.
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח מאוחד על תזרימי המזומנים (המשך)

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007
סכומים מדווחים
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נספח א' — רכישת חברות שאוחדו לראשונה:

 

2005  2006  2007  

(במיליוני ש"ח)  

נכסים והתחייבויות של חברות שאוחדו ליום הרכישה:

(106)  286  - הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים, נטו) 

-  (88)  - נכסים לא כספיים 

-  1  - זכויות מיעוט 

(8)  (115)  - מוניטין 

(114)  84  - זרימת מזומנים לרכישת חברות שאוחדו לראשונה 

נספח ב' — פעולות שלא במזומנים:

שנת 2007 

דיבידנד מוצע בסך 1,414 מיליוני ש"ח.   (1)     

במשך השנה הועברו מאשראי לציבור ניירות ערך לתיק הזמין למכירה בסך 253 מיליוני ש"ח עקב סיום השאלת ניירות ערך.  (2)     

במשך השנה הועברו מאשראי לציבור ניירות ערך לנכסים אחרים בסך 8 מיליוני ש"ח בגין אשראים שסולקו.   (3)     

במשך השנה הועברו מניות מהתיק הזמין למכירה לסעיף השקעות בחברות כלולות בסך 501 מיליוני ש"ח.   (4)     

במשך השנה נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבויות לספקים בסך 18 מיליוני ש"ח.   (5)     

שנת 2006 

(1)  דיבידנד מוצע בסך 2,500 מיליוני ש"ח.     

(2)  במשך השנה הועברו אגרות חוב מהתיק הזמין למכירה לאשראי לציבור בסך 249 מיליוני ש"ח עקב השאלת ניירות ערך.     

(3)  במשך השנה הועברו מאשראי לציבור ניירות ערך לנכסים אחרים בסך 11 מיליוני ש"ח בגין אשראים שסולקו.     

(4)  במשך השנה הועברו מאשראי לציבור מניות בסך 571 מיליוני ש"ח למניות זמינות למכירה.     

(5)  במשך השנה הועברה השקעה בסך 275 מיליוני ש"ח מהשקעה בחברות כלולות למניות זמינות למכירה.     

(6)  במשך השנה נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבויות לספקים בסך 7 מיליוני ש"ח.     

הוצאות לשלם כולל מיסים בקשר למכירת חברות שוק ההון הסתכמו בסך 222 מיליוני ש"ח.  (7)     

שנת 2005 

(1)  דיבידנד מוצע בסך 1,103 מיליוני ש"ח.     

(2)  במשך השנה הועברו אגרות חוב מהתיק הזמין למכירה לתיק המסחרי בסך 156 מיליוני ש"ח.     

(3)  במשך השנה הועברו מאשראי לציבור ניירות ערך לתיק הזמין למכירה בסך 17 מיליוני ש"ח עקב סיום השאלת ניירות ערך.     

(4)  במשך השנה הועברו מאשראי לציבור נכסים דלא ניידי לנכסים אחרים בסך 10 מיליוני ש"ח בגין אשראים שסולקו.     

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח מאוחד על תזרימי המזומנים (המשך)

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007
סכומים מדווחים
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כללי (א) 

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי שנתי 

של תאגיד בנקאי.

בהתאם להמלצות בהוראות המפקח על הבנקים, פרסום הדוחות הכספיים הוא על בסיס דוחות מאוחדים בלבד. תמצית הדוחות הכספיים 

של הבנק ניתנת בבאור 30.

דוחות כספיים בסכומים מדווחים (ב) 

כללי  (1)

  בחודש אוקטובר 2001 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 12 בדבר "הפסקת ההתאמה של דוחות 

כספיים". בהתאם לתקן זה, ובהתאם לתקן חשבונאות מספר 17 שפורסם בחודש דצמבר 2002, הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים 

לאינפלציה החל מיום 1 בינואר 2004. עד ליום 31 בדצמבר 2003, המשיך הבנק לערוך דוחות מותאמים בהתאם להוראות המפקח על 

הבנקים על בסיס הכללים שנקבעו בגילוי דעת 36 של לשכת רואי חשבון בישראל. החל מיום 1 בינואר 2004 מיישם הבנק את הוראות 

תקן 12 והוראות המעבר של המפקח על הבנקים. 

הסכומים המותאמים הכלולים בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2003 שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי בסכומים מדווחים.   

הגדרות  (2)

בדוחות כספיים אלה —  

  סכום מותאם — סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד דצמבר 2003 על פי השינויים בכח הקניה של המטבע הישראלי בהתאם להוראות 

גילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל. 

  סכום מדווח — סכום מותאם למועד המעבר (31 בדצמבר 2003), בתוספת סכומים בערכים נומינליים, שנוספו לאחר מועד המעבר, ובניכוי 

סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר.

  דיווח כספי מותאם — דיווח כספי בערכים המותאמים על פי השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי בהתאם להוראות גילויי 

הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל. 

מאזן  (3)

-  נכסים לא כספיים (בעיקר בניינים וציוד; השקעות במניות; הוצאות להפחתה בקשר להנפקת אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי   

התחייבות נדחים) והון מניות מוצגים בסכומים מדווחים. 

סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני, אלא רק את הסכומים המדווחים של אותם נכסים.   

נכסים והתחייבויות כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזן.  -  

בדוחות הכספיים "עלות" משמעותה עלות בסכום מדווח.  -  

השווי המאזני של השקעות בחברות כלולות נקבע על בסיס הדוחות הכספיים של חברות אלו.  -  

דוח רווח והפסד  (4)

-  הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים או מהפרשות הכלולות במאזן נגזרות מהתנועה בין סכום מדווח ביתרת פתיחה לבין   

סכום מדווח ביתרת סגירה.

יתר מרכיבי דוח רווח והפסד מוצגים בערכים נומינליים.  -  

-  חלק הבנק בתוצאות הפעולות של חברות מוחזקות וחלקם של בעלי המניות החיצוניים בתוצאות של חברות מאוחדות נקבע על   

בסיס הדוחות הכספיים של חברות אלו. 

דוח על השינויים בהון העצמי  (5)

דיבידנד שהוכרז בשנת הדיווח מוצג בערכים נומינליים.  
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מטבע חוץ והצמדה (ג) 

נכסים (למעט השקעות בחברות מוחזקות, בניינים וציוד) והתחייבויות כלולים במאזן כלהלן:  (1)

-  אלה במטבע חוץ או הצמודים לו כלולים לפי שערי חליפין יציגים, אשר פורסמו על ידי בנק ישראל, לתאריך המאזן או לתאריך מתאים   

אחר, בהתאם לתנאי העיסקאות.

הפרשי שער מהתאמת נכסים והתחייבויות במטבע חוץ עקב שינויים בשערי החליפין כלולים בדוח הרווח וההפסד.   

-  אלה הצמודים במלואם למדד המחירים לצרכן כלולים לפי המדד הידוע בתאריך המאזן או לפי מדד מתאים אחר, בהתאם לתנאי   

העיסקאות.

(2)  הכנסות והוצאות במטבע חוץ כלולות בדוח הרווח וההפסד לפי שערי החליפין היציגים השוטפים בעת ביצוע הפעולות ובתוספת הפרשי 

השער על הנכסים וההתחייבויות שבגינם נוצרו ההכנסות וההוצאות הנ"ל.

להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהם:   (3)

 

שיעור השינוי בשנת 31 בדצמבר        

2005  2006  2007  2005  2006  2007     

(%) (ש"ח)        

שער החליפין של:

6.8  (8.2)  (9.0)  4.603  4.225  3.846 הדולר של ארה"ב   

(7.3)  2.2  1.7  5.446  5.564  5.659 הארו   

(4.4)  4.4  (7.0)  7.941  8.288  7.710 הלירה שטרלינג   

(8.1)  (0.9)  (1.3)  3.498  3.465  3.420 הפרנק השוויצרי   

1.7  (5.2)  (5.8)  5.089  4.825  4.543 סל המטבעות   

(נקודות) מדד המחירים לצרכן:   

2.7  (0.3)  2.8  103.2  102.9  105.8 לחודש נובמבר   

2.4  (0.1)  3.4  103.0  102.9  106.4 לחודש דצמבר   

הייסוף (הפיחות) הריאלי של השקל ביחס:

(4.3)  8.1  12.0 לשער החליפין של הדולר      

0.7  5.1  8.9 לשער החליפין של סל המטבעות      
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תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות והסניפים בחוץ לארץ (ד) 

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מסווגות כל החברות המאוחדות בחוץ לארץ כחברות הנחשבות כזרוע ארוכה של הבנק.  (1)

(2)  הדוחות הכספיים של החברות המאוחדות והסניפים בחו"ל מתורגמים למטבע ישראלי כלהלן: פריטים לא-כספיים מתורגמים לפי 

שערי החליפין ההיסטוריים ומותאמים לשינויים בכח הקניה הכללי של השקל ממועד רכישתם ועד 31 בדצמבר 2003. פריטים כספיים 

מתורגמים לפי שערי החליפין לתאריך המאזן. הפרשים הנובעים מתרגום הדוחות הכספיים כאמור נזקפים לדוח הרווח וההפסד.

סעיפי דוח הרווח וההפסד מתורגמים לפי שערי החליפין בסוף כל רבעון.  

(3)  חברות מאוחדות מסויימות בחו"ל סווגו עד 31 בדצמבר 1994 כיחידות אוטונומיות.

ההפרשים שהתהוו בין ערך ההשקעה בחברות הנ"ל שהותאם על פי השינויים בכח הקניה הכללי של השקל החדש לבין חלק הבנק בהון 

העצמי שלהן בהתאם לדוחות הכספיים שהותאמו להשפעת השינויים בכח הקניה של המטבע שבו נערכו, ולאחר שתורגמו לפי שערי 

החליפין לתאריך המאזן, נזקפו לסעיף "התאמות מתרגום" במסגרת ההון העצמי. התאמות אלו חושבו בגין השנים 1984 עד וכולל 1994 

(בשנים 1990 עד וכולל 1994 הן חושבו לאחר ניכוי הפרשי שער המתייחסים למקורות מימון ההשקעות בחברות הנ"ל ממקורות במטבע 

חוץ, בניכוי המס המתייחס). ההתאמות מתרגום תועברנה לדוח הרווח וההפסד עם מימוש ההשקעות באותן חברות.

עקרונות האיחוד ויישום שיטת השווי המאזני (ה) 

הגדרות  (1)

בדוחות כספיים אלה:
חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא במישרין או בעקיפין בדוחות הבנק.  - חברות מאוחדות 

חברות, למעט חברות מאוחדות, שהשקעות הבנק בהן כלולות בדוחות הכספיים של הבנק, על בסיס השווי המאזני.  - חברות כלולות 
חברות מאוחדות וחברות כלולות.  - חברות מוחזקות 

פירוט החברות המוחזקות העיקריות ראה באור 6(ד).  

עקרונות האיחוד  (2)

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים המבוקרים של הבנק ושל החברות המאוחדות שלו, ולאחר תיאומים 

המתחייבים מיישום כללי חשבונאות אחידים בדוחות הכספיים המאוחדים.

הדוחות הכספיים של שתי חברות בבעלות מלאה שהן חברות נכסים ושרות של הבנק מאוחדים במסגרת הדוחות הכספיים של הבנק.

יתרות ועיסקאות הדדיות מהותיות בין החברות שאוחדו מקוזזות בדוחות הכספיים המאוחדים.

חברות מוחזקות  (3)

השקעות במניות בחברות מוחזקות מוצגות לפי שיטת השווי המאזני, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים של החברות. חלק הבנק 

בתוצאות הפעולות של החברות הנ"ל, מוצג נטו לאחר הפחתת מוניטין.

(4)  החל מיום 1 בינואר 2006 מיישם הבנק את תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) — "הטיפול החשבונאי במוניטין ונכסים בלתי מוחשיים 

ברכישה של חברה מוחזקת" (להלן — תקן 20) של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. 

תקן 20 קובע את הטיפול החשבונאי לגבי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה בת וחברה מוחזקת שאינה חברה בת, 

לרבות חברה תחת שליטה משותפת.

על פי תקן 20, עודף עלות הרכישה של השקעה בחברה מוחזקת על חלקה של החברה המחזיקה בשוויים ההוגן של נכסיה הניתנים 

לזיהוי (לרבות נכסים בלתי מוחשיים) בניכוי שוויין ההוגן של התחייבויותיה הניתנות לזיהוי (לאחר ייחוס מסים) מהווה מוניטין. ייחוס עודף 

עלות הרכישה לנכס בלתי מוחשי שנרכש, ייעשה רק אם הוא מקיים את הגדרת נכס בלתי מוחשי בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתקן 

20. על פי תקן 20, במידה ובמועד הרכישה נוצר מוניטין שלילי (עודף שווי הוגן על עלות הרכישה) הוא יוכר מיידית במועד הרכישה כרווח 

בדוח רווח והפסד ולא יופחת עוד באופן שיטתי. מוניטין חיובי ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר לא יופחתו. בהתאם 

להוראות המפקח על הבנקים מוניטין מופחת חיובי ושלילי על פני תקופה של 10 שנים אלא אם המפקח על הבנקים התיר אחרת.
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בדוח על השינויים בהון העצמי, נזקף חלק הבנק ב"התאמות מתרגום" של יחידות אוטונומיות, המוחזקות על ידי חברות כלולות.  (5)

הבנק בוחן בכל תקופת דווח את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך, ראה סעיף כא להלן.  (6)

(7)  הבנק נתן למספר חברות מאוחדות שהן בבעלותו המלאה (בעיקר תאגידי עזר) הלוואות בתנאים מועדפים. סכומים שנזקפו בשל כך 

לקרנות הון בדוחות הכספיים של אותן החברות, נכללים במאזן הבנק כחלק מסכום ההשקעה בהן.

ניירות ערך (ו) 

ניירות הערך מסווגים לשלושה תיקים: אגרות חוב מוחזקות לפדיון, ניירות ערך זמינים למכירה וניירות ערך למסחר.  (1)

אגרות חוב מוחזקות לפדיון א) 

  אגרות חוב מוחזקות לפדיון מוצגות לפי העלות בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ושער שנצברו, בהתחשב בחלק היחסי של הפרמיה 

או הנכיון ובניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני.

ניירות ערך זמינים למכירה ב) 

  ניירות ערך זמינים למכירה מוצגים במאזן לפי השווי ההוגן, למעט מניות ואופציות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין המוצגות לפי 

העלות. השווי ההוגן מתבסס על שערי הבורסה לגבי ניירות ערך שיש להם שער, או על נתוני שיערוך המתקבלים ממקורות חיצוניים 

לגבי אגרות חוב שאין להן שער. רובו של התיק משוערך מדי חודש על ידי מוסד בינלאומי מוכר שעיסוקו בשיערוך והוא בלתי תלוי 

בגופים המנפיקים ובלתי תלוי בגופים המשווקים. יתרת התיק משוערכת על ידי גופים חיצוניים אחרים. לא נעשה שימוש במודלים 

פנימיים לצורך שיערוך ניירות ערך.

  ההפרשים בין השווי ההוגן לעלות המופחתת נזקפים לסעיף נפרד בהון העצמי בניכוי השפעת המס. ירידת ערך שאינה בעלת אופי 

זמני נזקפת לדוח רווח והפסד.

  רווחים או הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן בגין ניירות ערך זמינים למכירה שיועדו כמגודרים בגידור שווי הוגן, נזקפו 

לדוח רווח והפסד במשך תקופת הגידור.

ניירות ערך למסחר ג) 

  ניירות ערך למסחר מוצגים לפי השווי ההוגן. השווי ההוגן נקבע לפי השער בבורסה. רווחים והפסדים שטרם מומשו נזקפים לדוח 

הרווח וההפסד.

ירידת ערך   (2)

הבנק בוחן מדי תקופה את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך של ניירות הערך שאינה בעלת אופי זמני. הבחינה מתבצעת בהתקיים 

סממנים אשר יש בהם כדי להצביע על האפשרות שערכם של ניירות הערך נפגם. הקריטריונים לקביעה באם ירידת הערך הינה בעלת 

אופי שאינו זמני מתבססים על המבחנים כדלהלן:

- שינוי בדירוג ניירות הערך על ידי סוכנויות דירוג בינלאומיות.

- משך הזמן בו שווי נייר הערך נמוך מעלותו. 

- היקף שווי הביטחונות המגבים את נייר הערך.

- שיעור ירידת הערך מסך עלות נייר הערך.

- כוונה ויכולת להחזיק את נייר הערך עד להשבה החזויה של מלוא העלות. 

הפסדים מניירות ערך שאינם בעלי אופי זמני נזקפים לדוח הרווח והפסד.

השאלת ניירות ערך  (3)

עיסקאות של השאלת ניירות ערך המבוצעות כעיסקאות אשראי "רגילות" בהן הבנק משאיל ניירות ערך כנגד תיק הביטחונות והשואל 

אינו מעביר לתאגיד הבנקאי מרג'ין המתייחס ספציפית לעיסקת השאלת ניירות ערך, מוצגות כאשראי לציבור לפי שווי שוק ומצטרפות 

לחבות השואל. השינויים בשווי של ניירות ערך הנ"ל על בסיס צבירה נזקפים בדוח הרווח וההפסד לסעיף הכנסות מאשראי לציבור, 

וההתאמה לשווי שוק נזקפת להתאמות בגין ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן. לגבי הטיפול החשבונאי בהעברות ושירות של 

נכסים פיננסיים החל מיום 1 בינואר 2007, ראה סעיף (ז) להלן.
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העברות ושירות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות (ז) 

החל מיום 1 בינואר 2007 הבנק מיישם את חוזר המפקח על הבנקים, אשר קובע תיקון להוראות הדיווח לציבור בדבר "העברות ושירות 

 FAS של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות". ההוראות שנקבעו בחוזר זה מאמצות את כללי המדידה והגילוי שנקבעו בתקן אמריקאי

140, כללי חשבונאות להעברות ושירות של נכסים פיננסיים, ולסילוק של התחייבויות, לצורך הבחנה בין העברות נכסים פיננסיים שירשמו 

כמכירה לבין העברות אחרות. לאור זאת, אומץ העיקרון לפיו נכס פיננסי שהועבר יוצג במאזן של הצד השולט בו, בין אם הוא מעביר 

הנכס ובין הוא מקבל הנכס. לעניין זה, בהוראות מפורטים מבחני השליטה המתייחסים לעיסקאות רכש חוזר, השאלה של ניירות ערך, 

איגוח הלוואות, מכירה והשתתפות בהלוואות. 

התיקונים להוראות הדיווח לציבור חלים לגבי עיסקאות השאלת ניירות ערך, רכש חוזר של ניירות ערך, איגוח נכסים פיננסיים, העברות 

אחרות של נכסים פיננסיים, מתן שירות לנכסים פיננסיים וסילוק התחייבויות שבוצעו לאחר 31 בדצמבר 2006, פרט להשאלות ניירות 

ערך המתוארות בסעיף (ו)(3) לעיל.

ליישום החוזר לא היתה השלכה מהותית על תוצאות הפעילות ועל המצב הכספי של הבנק.

בניינים וציוד (ח) 

(1)  החל מיום 1 בינואר 2007 הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 27 — "רכוש קבוע" (להלן — "תקן 27"). תקן 27 קובע כללים להכרה, 

למדידה ולגריעה של פריטי רכוש קבוע ואת הגילוי הנדרש בגינם. תקן 27 קובע בין היתר שבעת ההכרה הראשונית בפריט רכוש קבוע 

על הישות לאמוד ולכלול כחלק מעלות הפריט את העלויות שיווצרו לה בגין מחויבות לפירוק והעברה של הפריט ושיקום המקום שבו הוא 

ממוקם. כמו כן קובע תקן 27 שקבוצה של פריטי רכוש קבוע דומים תימדד לפי עלות בניכוי פחת מצטבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך, 

או לחילופין, בסכום משוערך בניכוי פחת שנצבר כאשר עלייה בערך של נכס כתוצאה מהערכה מחדש מעבר לעלות הראשונית תיזקף 

ישירות להון העצמי בסעיף קרן הערכה מחדש. כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט יופחת 

בנפרד, לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות. עוד קובע תקן 27 שפריט רכוש קבוע שנרכש תמורת פריט לא כספי אחר 

במסגרת עיסקה בעלת מהות מסחרית, יימדד לפי שווי הוגן.

בהתאם להנחיית המפקח על הבנקים, תאגידים בנקאיים נדרשים ליישם את תקן 27 למעט הנושאים בהם קבע המפקח על הבנקים 

הוראות ספציפיות בדבר אופן היישום של תקן 27. 

בפרט, על פי ההוראות יותר לבנקים למדוד פריטי רכוש קבוע רק לפי עלות בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך. כמו כן, 

במקרים בהם תקן 27 מפנה לתקנים אחרים ו/או עושה שימוש בהגדרות מונחים שטרם אומצו בהוראות הדיווח לציבור, ימשיכו לחול 

הכללים וההגדרות שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור. בנוסף לכך, במקומות בהם נוסח תקן 27 שונה מתקן בינלאומי IAS 16, רכוש קבוע, 

יחולו הסעיפים כפי שהם מנוסחים בתקן הבינלאומי.

למעט הטיפול בהכרה באומדן הראשוני של העלויות לפירוק והעברה של הפריט רכוש קבוע ושיקום המקום שבו הוא ממוקם, אימוץ תקן 

27 יעשה בדרך של יישום למפרע.

ליישום תקן 27 החדש לא היתה השלכה מהותית על תוצאות הפעילות ועל המצב הכספי של הבנק.

(2)  בניינים וציוד מוצגים לפי עלות, בניכוי פחת שנצבר והפרשה לירידת ערך. בניינים העומדים למכירה, מוצגים לפי עלות או שווי מימוש 

שלהם, כנמוך שבהם.

  הפחת מחושב מהעלות, בהתאם לתקופת השימוש המשוערת, לפי שיטת הקו הישר.

  עלויות ישירות בקשר עם פיתוח תוכנות מחשב לשימוש עצמי מהוונות להשקעות בציוד לאחר סיום שלב התכנון ההתחלתי של הפרויקט 

ובהתקיים התנאים המפורטים בתקן חשבונאות מספר 30 "נכסים בלתי מוחשיים". העלויות מופחתות ממועד הפעלתן בהתאם להערכת 

משך השימוש בהן.

(3) החל מיום 1 בינואר 2007 הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 16, "נדל"ן להשקעה" (להלן - תקן 16). 

  תקן 16 קובע, בין היתר, שנדל"ן להשקעה יימדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות עיסקה. כמו כן קובע התקן, שתקופות עוקבות, על 

הישות לבחור בין מדידת כל הנדל"ן להשקעה שלה לפי עלות בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך, לבין מדידה לפי שווי 

הוגן, כאשר עדכון השווי ההוגן ייזקף לרווח והפסד.
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תקן 16 חל על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2007 או לאחר מכן.

ישות הבוחרת לראשונה ביום 1 בינואר 2007 להשתמש במודל השווי ההוגן למדידת נדל"ן להשקעה, תזקוף ליתרת הפתיחה של 

העודפים את ההפרש בין השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה למועד זה לבין עלותו בספרים.

בהתאם להנחיית המפקח על הבנקים, תאגידים בנקאיים נדרשים ליישם את תקן 16 למעט הנושאים בהם קבע המפקח על הבנקים 

הוראות ספציפיות בדבר אופן היישום של תקן 16. 

בפרט, על פי ההוראות יותר לבנקים למדוד פריטי נדל"ן להשקעה רק לפי עלות בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך 

ולהציגם בסעיף רכוש קבוע. כמו כן, במקרים בהם תקן 16 מפנה לתקנים אחרים ו/או עושה שימוש בהגדרות מונחים שטרם אומצו 

בהוראות הדיווח לציבור, ימשיכו לחול הכללים וההגדרות שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור. בנוסף לכך, במקומות בהם נוסח תקן 16 

שונה מתקן בינלאומי IAS 40, נדל"ן להשקעה, יחולו הסעיפים כפי שהם מנוסחים בתקן הבינלאומי.

ליישום תקן 16 החדש לא היתה השלכה מהותית על תוצאות הפעילות ועל המצב הכספי של הבנק.

הוצאות הנפקה (ט) 

הוצאות הנפקת אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים מופחתות יחסית ליתרות במחזור בכל שנה. 

בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות (י) 

הכנסות והוצאות כלולות על בסיס צבירה.  (1)

הכנסות והוצאות מניירות ערך למסחר וממכשירים נגזרים, נרשמות לפי השינויים בשווי הוגן.  (2)

(3)  הכנסות מימון בגין חובות בעייתיים שסווגו כחובות שאינם נושאים הכנסה וריבית על הפיגורים בהלוואות לדיור בבנק לאומי למשכנתאות 

בע"מ נזקפות לדוח הרווח והפסד על בסיס הגביה בפועל.

(4)  השלמת ריבית מאוצר המדינה בגין פער ריבית על הלוואות למשתכנים בבנק לאומי למשכנתאות בע"מ, נזקפת לדוח הרווח וההפסד 

במשך תקופת ההלוואה לפי שיטת התשואה האחידה.

מכשירים נגזרים ופעילויות גידור  (יא) 

(1)  המכשירים הנגזרים כלולים במאזן לפי השווי ההוגן לתאריך המאזן. השווי ההוגן נקבע לפי השער בבורסה לגבי מכשירים שיש להם 

שער, מכשירים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק וכאשר קיימים מספר שווקים בהם נסחר המכשיר, ההערכה נעשתה לפי השוק 

הפעיל ביותר. מכשירים שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת והלוקחים בחשבון את 

הסיכונים הגלומים במכשיר (סיכון שוק וכיו"ב). השינויים בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים שאינם מיועדים לגידור כשיר נרשמים באופן 

שוטף בדוח הרווח וההפסד.

(2)  הבנק חשוף לשינויים בשווי ההוגן שניתן ליחס אותם לשינויים בשער ריבית העוגן במט"ח — ריבית הליבור. כחלק מהאסטרטגיה הכוללת 

של הבנק לניהול רמת החשיפה לסיכון של הריבית, הבנק משתמש בנגזרים במט"ח להחלפת ריבית קבועה בריבית משתנה. לבנק יש 

נגזרים מיועדים וכשירים כגידורי שווי הוגן.

הבנק מבצע פעילות בסוגי הנגזרים הבאים: עיסקאות עתידיות ואופציות על נכסי בסיס של ריבית, מטבע, מניות, סחורות ואחרים.  

הפעילות בנגזרים מבוצעת:  

(א) בנגזרים המיועדים ליחסי גידור.  

.ALM (ב) כחלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק אשר לא יועדו ליחסי גידור — ניהול  

(ג) כעיסקאות תיווך באחריות בין הבנקים/ברוקרים לבין הלקוחות.  
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(3)  ייתכן והבנק יתקשר בחוזה שבפני עצמו אינו מכשיר נגזר אך הוא מכיל נגזר משובץ. לגבי כל חוזה, הבנק מעריך האם המאפיינים 

הכלכליים של הנגזר המשובץ קשורים באופן ברור והדוק לאלה של החוזה המארח וקובע האם מכשיר נפרד עם אותם תנאים כשל 

המכשיר המשובץ היה מקיים את ההגדרה של מכשיר נגזר.

כאשר נקבע שהנגזר המשובץ בעל מאפיינים כלכליים שאינם קשורים באופן ברור והדוק למאפיינים הכלכליים של החוזה המארח, וכן 

שמכשיר נפרד עם אותם תנאים היה כשיר כמכשיר נגזר, הנגזר המשובץ מופרד מהחוזה המארח ומטופל כנגזר בפני עצמו. נגזר משובץ 

שהופרד מוצג במאזן יחד עם החוזה המארח, כאשר הנגזר המשובץ נמדד לפי שווי הוגן ושינויים בשוויו ההוגן מדווחים באופן שוטף 

בדוח רווח והפסד.

(4)  הבנק מתעד בכתב את כל יחסי הגידור בין מכשירים מגדרים לבין פריטים מגודרים ואת המטרה והאסטרטגיה של ניהול הסיכונים 

באמצעות יצירת עיסקאות הגידור השונות.

התיעוד כולל זיהוי ספציפי של הנכס, ההתחייבות או ההתקשרות האיתנה אשר יועדו כפריט מגודר וציון של האופן שבו המכשיר המגדר 

צפוי לגדר את הסיכונים הקשורים בפריט המגודר. הבנק מעריך את האפקטיביות של יחסי הגידור הן בתחילת הגידור והן על בסיס 

מתמשך בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים שלו.

הבנק מפסיק חשבונאות גידור כאשר:  (5)

א. נקבע שהנגזר אינו אפקטיבי עוד בקיזוז השינויים בשווי ההוגן.  

ב. נגזר פוקע, נמכר, מבוטל או ממומש.  

ג. הנגזר מפסיק להיות מיועד כמכשיר מגדר, כיוון שקרוב לודאי שהעיסקה החזויה לא תתבצע.  

ד. התקשרות איתנה מגודרת אינה מקיימת עוד את ההגדרה של התקשרות איתנה.  

ה. ההנהלה מבטלת את הייעוד של הנגזר כמכשיר מגדר.  

כאשר חשבונאות גידור מופסקת כיוון שנקבע שהנגזר אינו כשיר עוד כגידור שווי הוגן אפקטיבי, הנגזר ימשיך להרשם במאזן לפי שוויו 

ההוגן אך הנכס או ההתחייבות המגודרים לא יותאמו עוד בגין שינויים בשווי ההוגן. כאשר חשבונאות גידור מופסקת כיוון שהפריט 

המגודר אינו מקיים עוד את ההגדרה של התקשרות איתנה, הנגזר ימשיך להירשם במאזן לפי שוויו ההוגן, וכל נכס או התחייבות 

שנרשמו בהתאם להכרה של ההתקשרות האיתנה ייגרעו מהמאזן ויוכרו כרווח או כהפסד בדוח רווח והפסד לתקופה השוטפת.

(6)  הבנק מייעד נגזרים מסוימים כגידור שווי הוגן. השינוי בשווי ההוגן של נגזרים, המגדרים חשיפה לשינוי בשווי הוגן של נכס, התחייבות או 

התקשרות איתנה מוכר באופן שוטף בדוח רווח והפסד כמו גם השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר שניתן לייחס אותו לסיכון המגודר.

הפרשה לחובות מסופקים (יב) 

ההפרשות לחובות מסופקים נעשות באופן ספציפי לגבי החובות שגבייתם מוטלת בספק. סכומי ההפרשות נקבעים בהתבסס על הערכה 

זהירה של הנהלות הבנק והחברות המאוחדות לגבי ההפסדים הצפויים בגין אשראים שניתנו, לרבות חבויות בסעיפים חוץ-מאזניים.

הערכה זו מביאה בחשבון את המידע המצוי בבנק ובחברות המאוחדות לגבי מצב עיסקי החייב, פעילותו העיסקית, עמידתו בהתחייבויותיו 

וערך הביטחונות שבידי הבנק והחברות המאוחדות. 

ההפרשות הספציפיות בגין הלוואות לדיור שניתנו על ידי בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, נקבעות בעיקר כשיעורים מהחוב בהתאם לעומק 

הפיגור. שיעורים אלה נקבעו על ידי המפקח על הבנקים.

ההפרשות הספציפיות והכלליות בחברות המאוחדות בחו"ל נקבעות בהתחשב במקובל באותן מדינות, שבהן פועלות החברות, על דעת 

שלטונות הפיקוח המקומיים.

בנוסף נכללות בתאגידים בנקאיים בישראל "הפרשה כללית" ו"הפרשה נוספת" לחובות מסופקים.

ההפרשה הכללית הינה בסכום כפי שהיה דרוש ביום 31 בדצמבר 1991 תוך שימורה בערכים מותאמים עד ליום 31 בדצמבר 2004. 

ההפרשה הנוספת מבוססת על איכות תיק חבויות הלקוחות לפי מאפייני סיכון שונים, ומחושבת כפי שנקבע בהוראות המפקח על הבנקים.
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השיעור המצטבר של ההפרשה הנוספת והכללית לחובות מסופקים מסך סיכון האשראי הכולל לציבור ליום המאזן הינו 0.29% (0.37% 

31 בדצמבר 2006 ו-0.39% 31 בדצמבר 2005).

מחיקת חובות אבודים נעשית לאחר שמוצו כל ההליכים, משפטיים ואחרים, לגבייתם, והובהר מעל לכל ספק, כי אין סיכוי לגבותם.

לפרטים נוספים לגבי ההפרשות לחובות מסופקים ראה באור 4(ג).  

נכסים בלתי מוחשיים  (יג) 

בחודש מרס 2007 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 30 בדבר "נכסים בלתי מוחשיים" (להלן — "תקן 

30"). תקן 30 מסדיר את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים ומגדיר כיצד למדוד את ערכם בספרים של נכסים אלה, תוך פירוט 

הגילויים הנדרשים. תקן 30 ייושם לראשונה בדרך של יישום למפרע, למעט כמפורט להלן. לעניין צירופי עסקים תקן 30 ייושם לגבי צירופי 

עסקים שהתרחשו ביום 1 בינואר 2007 או לאחר מכן, ואילו לגבי פרויקט מחקר ופיתוח בתהליך אשר נרכש במסגרת צירוף עסקים שהתרחש 

לפני 1 בינואר 2007 ומקיים את הגדרת נכס בלתי מוחשי במועד הרכישה ונזקף כהוצאה במועד הרכישה, הישות תכיר ביום 1 בינואר 2007 

בנכס פרויקט מחקר ופיתוח בתהליך תוך ייחוס מיסים.

נכס מחקר ופיתוח יוכר לפי הסכום שהוערך במועד הרכישה בניכוי הפחתה שהייתה נצברת אילו הופחת ממועד הרכישה ועד ליום 

31 בדצמבר 2006 בהתאם לאורך החיים השימושיים של הנכס ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. סכום התיאום ייזקף ליתרת העודפים 

ביום 1 בינואר 2007.

בחודש אוגוסט 2007 פורסמה הנחיית המפקח על הבנקים על פיה תאגידים בנקאיים נדרשים ליישם את תקן 30 בעריכת דוחות כספיים 

לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2007, למעט הנושאים בהם קבע המפקח על הבנקים הוראות ספציפיות בדבר אופן היישום של תקן 30. 

בפרט, על פי ההוראות יותר לבנקים למדוד נכסים בלתי מוחשיים רק לפי עלות בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך. תאגידים 

בנקאיים לא יישמו את הכללים שנקבעו בתקן 30 בדבר הכרה בנכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בצירוף עסקים וזאת עד לאימוץ על ידי 

תאגידים בנקאיים בישראל של תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 3, צירופי עסקים, או עד לאימוץ וולונטרי ובאישור של מפקח על הבנקים של 

תקן חשבונאות אמריקאי FAS 141, צירופי עסקים במלואו. כמו כן, למרות האמור בתקן 30 עלויות תוכנה שהוכרו כנכס בלתי מוחשי יוצגו 

במאזן הבנק בסעיף "בניינים וציוד".

בנוסף לכך, במקרים בהם תקן 30 מפנה לתקנים אחרים ו/או עושה שימוש בהגדרות מונחים שטרם אומצו בהוראות הדיווח לציבור, ימשיכו 

לחול הכללים וההגדרות שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור, וכן במקומות בהם נוסח תקן 30 שונה מתקן בינלאומי IAS 38, נכסים בלתי 

מוחשיים, יחולו הסעיפים כפי שהם מנוסחים בתקן הבינלאומי.

ליישום תקן 30 החדש לא היתה השלכה מהותית על תוצאות הפעילות ועל המצב הכספי של הבנק.

 

נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה עקב סילוק אשראים בעייתיים (יד) 

נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה עקב סילוק אשראים בעייתיים שנכללים בסעיף נכסים אחרים מוצגים על פי שווי השוק של הנכס במועד 

העברתו או שווי שוק ביום המאזן כנמוך שבהם. ההפחתות נזקפות לסעיף הוצאות תפעוליות ואחרות. 

מכשירים פיננסיים (טו) 

(1)  הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 22, "מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה" (להלן — תקן 22). תקן 22 קובע את כללי ההצגה של 

מכשירים פיננסיים בדוחות הכספיים ומפרט את הגילוי הנאות הנדרש בגינם. כמו כן, תקן 22 קובע את אופן הסיווג של מכשירים פיננסים 

להתחייבות פיננסית ולהון עצמי, סיווג ריבית, דיבידנדים, הפסדים ורווחים הקשורים להם והנסיבות בהן יש לקזז נכסים פיננסיים 

והתחייבויות פיננסיות ומבטל את גילוי דעת 53, "הטיפול החשבונאי בהתחייבויות הניתנות להמרה" ואת גילוי דעת 48, "הטיפול 

החשבונאי בכתבי אופציה". 

בנושאים מסויימים המתייחסים לטיפול כאמור לעיל, קיימות הוראות של המפקח על הבנקים.

(2)  נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים כאשר קיימת זכות חוקית בת אכיפה לקיזוז וכוונה לקיזוז במועד פרעון הסכומים. כמו כן 

פיקדונות שפרעונם למפקיד מותנה במידת הגביה של האשראים שניתנו מפיקדונות אלה, ולבנק אין סיכון להפסד מהאשראי, מקוזזים 

מהאשראים שניתנו מפיקדונות אלה. המירווח בפעילות הנ"ל נכלל בסעיף "עמלות תפעוליות".
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התחייבויות תלויות (טז) 

נעשות הפרשות מתאימות לגבי תביעות אשר לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות, המתבססות על ההערכות היועצים 

המשפטיים, לא תדחינה או תתבטלנה, וזאת למרות שהתביעות הנ"ל מוכחשות על ידי הבנק. בנוסף קיימים הליכים משפטיים שבשלב זה לא 

ניתן להעריך את סיכוייהם, ומהטעם האמור לא בוצעה בגינם הפרשה.

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים הטיפול בתביעות משפטיות תלויות נערך על פי תקן חשבונאות אמריקאי FAS 5 וההוראות הנלוות 

אליו. על פי ההוראות מסווגות התביעות בהתאם לתחומי ההסתברות להתממשות החשיפות לסיכון כמפורט להלן:

1. צפוי — הסתברות מעל ל-70%.

2. אפשרי — הסתברות מעל ל-20% וקטנה או שווה ל-70%.

3. קלוש — הסתברות קטנה או שווה ל-20%.

בגין תביעות שסבירות התממשותן צפויה נכללות הפרשות מתאימות בדוחות הכספיים.

בבאור 18 ניתנו פרטים בדבר סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות תלויות שסכומן עולה על 2 מיליון ש"ח ואשר אפשרות התממשותן אינה 

קלושה.

 

זכויות עובדים (יז) 

בגין כל ההתחייבויות של יחסי עובד ומעביד ישנן עתודות מתאימות על פי דין, הסכם, נוהג וציפיות ההנהלה. התחייבויות עתידיות בגין פנסיה 

ומענקי יובל מחושבות על ידי אקטואר מומחה בשיטת הערכה של הטבות נצברות ובהתחשב בהסתברויות על בסיס ניסיון העבר. שיעור 

ההיוון של העתודות נקבע על ידי המפקח על הבנקים ושיעור עליית השכר בעתיד מוערך על ידי ההנהלה.

לעניין יישום הוראות עדכניות אשר נקבעו על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון בקשר לשיעורי תמותה ראה באור 15(ב) להלן.

היעודות בגין פיצויי פרישה מופקדות בקופות גמל.

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, לא ניתן ביטוי בעבר בדוחות הכספיים להטבות שניתנו לעובדים שרכשו מניות על פי הצעות המכר 

של מניות הבנק בנובמבר 2002, בספטמבר 1998 ובמאי 1997, מאחר וההטבות ניתנו על ידי המדינה — מחזיקת המניות.

הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 24 — "תשלום מבוסס מניות" (להלן — תקן 24) של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. 

תקן 24 מחייב להכיר בדוחות הכספיים בעיסקאות תשלום מבוסס מניות. עיסקאות כאלה כוללות עיסקאות עם עובדים או צדדים אחרים שיש 

לסלקן במכשירים הוניים של החברה, או במזומן וכן עיסקאות המאפשרות לחברה או לספק השירות או הסחורות בחירה בין סילוק במזומן 

לבין סילוק במכשירים הוניים. במקביל להכרה בסחורות או בשירותים שהתקבלו, יש להכיר בדוחות הכספיים בגידול בהון העצמי כאשר 

עיסקת התשלום מבוסס מניות תסולק במכשירים הוניים, ובהתחייבות — כאשר עיסקה כזו תסולק במזומן. 

תקן 24 קובע את כללי ההכרה, המדידה והגילוי לגבי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שניתנו בתמורה למכשיר ההוני שהוענק. 

בפרט, נקבעו כללי מדידה לגבי עיסקאות עם עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים, עיסקאות עם צדדים שאינם עובדים ועיסקאות 

הנמדדות על פי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים. כמו כן, נקבעו דרישות למקרה שחלים שינויים בתנאי הענקת המכשיר ההוני. 

לפרטים נוספים בדבר זכויות עובדים ראה באור 15.  

מסים על ההכנסה (יח) 

הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 19, "מסים על הכנסה" (להלן — התקן). התקן קובע את כללי ההכרה, המדידה, ההצגה והגילוי לגבי 

מסים על ההכנסה ומסים נדחים בדוחות הכספיים. בין היתר קובע תקן 19 כי יש להכיר בהתחייבות מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים 

החייבים במס וכן יש להכיר בנכס מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי, הפסדים לצורכי מס והטבות מס שטרם נוצלו, 

במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצלם, למעט מספר מצומצם של חריגים. 

בנושאים מסוימים המתייחסים לטיפול החשבונאי במסים על הכנסה, לרבות בנושא הכרה בנכס מס נדחה בגין הפסדים להעברה והפרשי 

עיתוי, קיימות בהוראות המפקח על הבנקים מגבלות נוספות החלות על הבנק.
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הגורמים העיקריים בגינם לא נרשמו מסים נדחים הם כדלקמן :

-  סכומי ההתאמה לשינויים בכח הקניה של השקל החדש המתייחסים בעיקר למבנים על פי הכללים שנקבעו על ידי המוסד הישראלי 

לתקינה בחשבונאות בתקן 19, ראה באור 26(ז). 

-  בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, לא נרשמו מסים נדחים בגין ההפרשה הכללית, ההפרשה הנוספת וההפרשה המיוחדת לחובות 

מסופקים. 

-  השקעות בחברות מוחזקות שבכוונת הבנק להחזיק ולא לממשן. 

הטבת מס לקבל בגין הפרשים זמניים כאשר אפשרות מימוש ההטבה מוטלת בספק.  -

המסים הנדחים מחושבים בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בעת הניצול או בעת מימוש ההטבות בהתבסס על שיעורי המס אשר נחקקו 

או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן.

רווח למניה (יט) 
 

הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 21 — "רווח למניה" (להלן — תקן 21) של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. תקן 21 קובע את 

העקרונות לחישוב והצגה של רווח למניה בדוחות כספיים. 

לפי תקן 21, הרווח למניה יחושב לפי מספר המניות הרגילות. ברווח הבסיסי למניה ייכללו רק ממוצע משוקלל של מספר המניות הקיימות 

במחזור במהלך התקופה וניירות ערך המירים (כדוגמת אגרות חוב להמרה וכתבי אופציה) ייכללו רק בחישוב הרווח המדולל למניה. כתבי 

אופציה ייכללו ברווח המדולל למניה כאשר מימושם יגרום להנפקת מניות בתמורה הנמוכה ממחיר השוק של המניות. 

דוח על תזרימי המזומנים (כ) 

בדוח הנ"ל מוצגים בקיזוז תזרימי המזומנים מפעילות בנכסים ובהתחייבויות, למעט תנועה בנכסים לא-כספיים, בניירות ערך שאינם מוחזקים 

למסחר ובאגרות חוב, בשטרי התחייבות ובכתבי התחייבות נדחים.

סעיף המזומנים כולל מזומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים ובבנקים לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים.

ירידת ערך נכסים (כא) 

הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 15 - "ירידת ערך נכסים (להלן - תקן 15). התקן חל על כל הנכסים למעט נכסים כספיים ונכסי 

מיסים. הבנק בוחן את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך בנכסים הלא כספיים כדי להבטיח שנכסיו במאזן לא יוצגו בסכום העולה על סכום 

בר-השבה שלהם שהינו הגבוה מבין מחיר המכירה נטו לבין שווי המימוש (הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים 

לנבוע מהשימוש בנכס וממימושו). 

כאשר ערכו של הנכס עולה על סכום בר-השבה הבנק מכיר בהפסד מירידת ערך בגובה הפער בין ערכו בספרים של הנכס לסכום בר-השבה. 

ההפסד שהוכר כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר-השבה של הנכס מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון 

מירידת ערך.

מספרי ההשוואה והצגה מחדש (כב) 

בדוחות הכספיים צויינו מספרי ההשוואה שסווגו מחדש. 

שימוש באומדנים (כג) 

הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים 

של נכסים והתחייבויות, על הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח. יובהר שהתוצאות 

בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
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גילוי להשפעה של תקני חשבונאות חדשים והוראות המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם (כד) 

"IFRS תקן חשבונאות מספר 29 — "אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים א. 

בחודש יולי 2006 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 29 — "אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים 

IFRS" (להלן — "התקן"). התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה, 
יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני IFRS לתקופות המתחילות החל מיום 1 בינואר 2008. האמור אינו חל על תאגידים בנקאיים 

שדוחותיהם הכספיים ערוכים לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.

בהתייחס לאופן יישום התקן על ידי תאגידים בנקאיים, המפקח על הבנקים הודיע לתאגידים הבנקאיים כי:

1.  בכוונתו לקבוע באופן שוטף הוראות ליישום תקנים ישראליים שמפרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, המבוססים על תקני 

ה-IFRS שאינם נוגעים לליבת העסק הבנקאי.

2.  במחצית השניה של שנת 2009 יפרסם החלטתו לגבי מועד היישום של תקני IFRS הנוגעים לליבת העסק הבנקאי. זאת כאשר הוא 

מביא בחשבון את תוצאות תהליך האימוץ של תקנים אלו בישראל מחד ואת התקדמות תהליך ההתכנסות (ה-convergence) בין 

תקני IFRS לבין התקנים האמריקאיים מאידך.

3.  לפיכך, בהתייחס לליבת העסק הבנקאי דוחות כספיים של תאגיד הערוכים לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ימשיכו להיות 

ערוכים על בסיס התקנים האמריקאיים שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור.

חוזר בנק ישראל — מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי —  ב. 

ביום 31 בדצמבר 2007 הוציא הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים תיקונים להוראות הדיווח לציבור בנושא "מדידה וגילוי של חובות 

 FAS 114 פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי". ההוראה מבוססת על כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (תקני חשבונאות

ו-118), הוראות רשויות הפיקוח בארצות הברית, הוראות הרשות לניירות ערך בארה"ב המתייחסות לבנקים וכן מותאמת לדיווחים שניתנו 

על ידי בנקים בארה"ב. ההוראות הכלולות בחוזר מהוות שינוי מהותי ביחס להוראות הקיימות בנושא סיווג חובות בעייתיים ומדידת 

הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו.

השינויים העיקריים שנכללו בהוראה הנם:

הוגדרו סוגים חדשים של חובות בעייתיים, שהוגדרו כחובות פגומים, ובהם:   .1

אשראי שהתאגיד הבנקאי לא יוכל לגבות את כל הסכומים בגינו, לפי התנאים החוזיים של הסכם החוב,  -   

חוב בעייתי שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש,   -   

חוב אשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של 90 יום או יותר, למעט אם הוא גם מובטח היטב וגם נמצא בהליכי גביה,  -   

-  חוב בחשבון חח"ד או עו"ש כאשר חשבון הלקוח מחוייב בתוספת ריבית חריגה ובעמלת טיפול מיוחדת בגין חשבון חח"ד או    

עו"ש בחריגה (כאמור בסעיף 4(ג) להוראות ניהול בנקאי מס' 325).

-  כמו כן, אשראי מוגן באופן לא מספק על ידי השווי הנוכחי המבוסס ויכולת התשלום של החייב או של הבטחון ששועבד, ומאופיין   

בכך שקיימת אפשרות ברורה שהתאגיד הבנקאי יספוג הפסד מסוים אם הליקויים לא יתוקנו, הוגדר כסיכון אשראי נחות.

2.  תאגיד בנקאי נדרש לקיים הפרשה להפסדי אשראי ברמה המתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים בהתייחס לתיק האשראי שלו, 

כולל בגין סיכון אשראי חוץ מאזני.

ההפרשות להפסדי אשראי יכללו:  

-  הפרשה פרטנית להפסדי אשראי תחול על כל חוב שיתרתו החוזית הינה מעל 1.0 מיליון ש"ח או יותר וכל חוב אחר שזוהה   

לצורך בחינה פרטנית על ידי התאגיד הבנקאי.

   ההפרשה תבוצע על סמך מדידת ירידת הערך של החוב בהתבסס על הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים, מהוונים 

בשיעור הריבית האפקטיבי של החוב. או, כאשר החוב הינו מותנה בביטחון או כאשר צפויה תפיסת נכס, על פי השווי ההוגן של 

הביטחון ששועבד להבטחת אותו אשראי.

-  הפרשה ספציפית להפסדי אשראי המוערכת על בסיס קבוצתי — בגין קבוצות גדולות של חובות קטנים יחסית והומוגניים,   

שירידת הערך שלהם נבחנת על בסיס קבוצתי, ובגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים.

   מדידת הפסדי האשראי תבוצע בהתבסס על שיעורי הפסדי אשראי מהעבר לכל קבוצה הומוגנית. יש לבצע תיעוד של קביעת 

האומדנים להפסדי אשראי.
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בגין החובות הפגומים אין לרשום הכנסות ריבית (לא כולל הפרשי הצמדה למדד והפרשי שער למט"ח על הקרן).  .3

שינוי בקשר עם הדרישות למחיקת חוב:  .4

-  יש למחוק חשבונאית באופן מיידי כל חלק של חוב שגבייתו מותנית בביטחון העודף על השווי ההוגן של הביטחון אשר מזוהה   

כאינו בר גביה.

בדרך כלל יש למחוק הפרשות פרטניות בתום שנתיים.  -  

הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי — יש למחוק חובות בפיגור של יותר מ-150 יום.  -  

הורחבו דרישות הגילוי האיכותי והכמותי בדוחות הכספיים בקשר עם חובות בעייתיים.  .5

6.  נקבעו דרישות מפורטות לעריכת נהלים לקיום תהליך שיטתי לקביעת ההפרשות להפסדי אשראי שייושם בעקביות, דרישות תיעוד 

שיתמוך בתהליכי האשראי ובקרה פנימית בגין השיטות והתהליכים שנקבעו.

7.  ההוראה תיושם בדוחות הכספיים החל מ-1 בינואר 2010. ההוראה לא תיושם למפרע בדוחות הכספיים לתקופות קודמות. התאמות 

המעבר שנובעות מאימוץ הוראה זו ליום 1 בינואר 2010 יכללו ישירות לסעיף עודפים בהון העצמי. במועד היישום לראשונה ידרש בין 

היתר: 

-  למחוק חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים למחיקה חשבונאית,  

לסווג בסיווג של השגחה מיוחדת, נחות, או פגום, כל חוב אשר עומד בתנאים לסיווג כאמור,   -  

-  לבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר עומד במועד זה בתנאים המתייחסים,   

-  וכן לבחון את הצורך בהתאמת יתרת מסים שוטפים ומסים נדחים לקבל ולשלם בשל התאמות של יתרת ההפרשה להפסדי   

אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום 1 בינואר 2010.

  במסגרת הערכות הבנק ליישום ההוראה הנ"ל מונתה ועדת היגוי הכוללת את נציגי החטיבות העיסקיות, מערך החשבונאות ומערך 

המחשוב. הוקמו ועדות משנה לקביעת שיטות העבודה והדרישות בהוראה. הוחל בהכנת שינוי במערכות המיכוניות, בהן נדרשים 

שינויים מהותיים במערכות המידע לביצוע תהליכי העבודה הנדרשים.

  המפקח על הבנקים טרם החליט אם לכשתיושם ההוראה יידרש עדיין ביצוע של הפרשה נוספת בגין סיכונים שאינם מזוהים בתיק 

האשראי והמתבססים על מאפייני הסיכון בתיק אשראי, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 315. כמו כן טרם החליט כיצד להתיחס 

להפרשה הכללית הקיימת בבנקים. סך כל ההפרשה הכללית והנוספת הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2007 ב-875 מיליון ש"ח, מזה 

בבנק 593 מיליון ש"ח.

בשלב זה, לא ניתן להעריך את ההשלכות של יישום ההוראה לכשתיושם, על התוצאות הכספיות של הבנק בעתיד.   

תקן חשבונאות מספר 23 — "הטיפול החשבונאי בעיסקאות בין ישות ובין בעל השליטה בה" ג. 

בחודש דצמבר 2006 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 23, "הטיפול החשבונאי בעיסקאות בין 

ישות לבין בעל השליטה בה" (להלן "תקן 23"). תקן 23 למעשה מחליף את עיקרי ההוראות שנקבעו בתקנות ניירות ערך (הצגת פעולות 

בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים) אשר תוקנו בחודש פברואר 2007. תקן 23 קובע כי נכסים (למעט נכס בלתי מוחשי 

ללא שוק פעיל) והתחייבויות שלגביהם בוצעה עיסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו במועד העיסקה לפי שווי הוגן וההפרש 

בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה בעיסקה ייזקף להון העצמי. הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת 

העודפים. הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף ניפרד בהון העצמי שייקרא "קרן הון מעסקה בין ישות לבין בעל 

השליטה בה".
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תקן 23 דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעיסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה, כדלקמן: העברת נכס לישות מבעל השליטה, או לחילופין, 

העברת נכס מהישות לבעל השליטה; נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי, במלואה או חלקה, על ידי בעל השליטה, שיפוי הישות 

על ידי בעל השליטה בה בגין הוצאה, וויתור בעל השליטה לישות על חוב שמגיע לו מהישות, במלואו או בחלקו; והלוואות שניתנו לבעל 

השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה. כמו כן קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים בנוגע לעיסקאות בין הישות 

לבין בעל השליטה בה במהלך התקופה. תקן 23 יחול על עיסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה שיבוצעו לאחר 1 בינואר 2007 וכן על 

הלוואה שניתנה או התקבלה מבעל השליטה לפני מועד תחילת תקן זה החל ממועד תחילתו.

המפקח על הבנקים שוקל להחיל את תקן 23 על תאגידים בנקאיים החל מיום 1 בינואר 2008 בהתאמות שיידרשו. לתאריך הדיווח טרם 

נקבעו הוראות ספציפיות בדבר אופן היישום של התקן.

באור 2 — מזומנים ופיקדונות בבנקים
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

5,860  8,181 מזומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים  

41,426  33,662 פיקדונות בבנקים מסחריים  

323  486 פיקדונות בתאגידים בנקאיים מיוחדים  

47,609  42,329 סך הכל  

מזה: מזומנים, פיקדונות בבנקים ופיקדונות בבנקים מרכזיים
41,442  34,824 לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים  
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באור 3 — ניירות ערך
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007       

הפסדים  רווחים   הפסדים      רווחים       
שטרם שטרם  שטרם     שטרם       
הוכרו הוכרו  הוכרו     הוכרו      

מהתאמות מהתאמות  מהתאמות     מהתאמות      
שווי  לשווי   לשווי   עלות  הערך   שווי   לשווי   לשווי   עלות  הערך    

הוגן (א) הוגן  הוגן  מופחתת  במאזן  הוגן (א)  הוגן  הוגן  מופחתת  במאזן   

(במיליוני ש"ח)      

(1) אגרות חוב המוחזקות לפדיון:

1,852  (1)  48  1,805  1,805  925  (1)  22  904  904 של הממשלה 

589  (9)  -  598  598  551  -  -  551  551 של ממשלות זרות  

125  -  -  125  125  123  (3)  -  126  126 של חברות אחרות 

סך כל אגרות החוב
2,566  (10)  48  2,528  2,528  1,599  (4)  22  1,581  1,581 המוחזקות לפדיון 

 

 

עלות   עלות         
מופחתת   מופחתת         

שווי  רווח כולל אחר מצטבר (ו)  (במניות —  הערך   שווי   רווח כולל אחר מצטבר  (במניות —  הערך    
הוגן (א)(ו) הפסדים   רווחים  עלות) (ו)  במאזן (ו)  הוגן (א)  הפסדים  רווחים  עלות)  במאזן   

(במיליוני ש"ח)      

(2) ניירות ערך זמינים למכירה:

אגרות חוב ומלוות —

10,454  (36)  231  10,259  10,454  8,875  (71)  91  8,855  8,875 של הממשלה 

2,763  (43)  1  2,805  2,763  1,228  (6)  7  1,227  1,228 של ממשלות זרות 

19,434  (180)  50  19,564  19,434  22,989  (430)  43  23,376  22,989 של חברות אחרות  

32,651  (259)  282  32,628  32,651  33,092  (507)  141  33,458  33,092  

מניות של 
חברות אחרות

4,199  (2)  981  3,220  4,199  4,436  (34)  1,195  3,275  4,436 וקרנות נאמנות (ב)(ג) 

סך כל ניירות הערך
36,850 (261) (ד)  1,263 (ד)   35,848  36,850  37,528 (541)  (ד)  1,336 (ד)   36,733  37,528 הזמינים למכירה 

ראה הערות בעמוד הבא.
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באור 3 — ניירות ערך (המשך)
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007       

הפסדים  רווחים   הפסדים      רווחים       
שטרם שטרם  שטרם     שטרם       
מומשו מומשו  עלות  מומשו    מומשו  עלות     

מהתאמות מהתאמות  מופחתת  מהתאמות    מהתאמות  מופחתת     
שווי  לשווי   לשווי   (במניות —  הערך   שווי   לשווי   לשווי   (במניות —   הערך    

הוגן (א) הוגן  הוגן  עלות)  במאזן  הוגן (א)  הוגן  הוגן  עלות)  במאזן   

(במיליוני ש"ח)      

(3) ניירות ערך למסחר:

אגרות חוב ומלוות -

4,521  (6)  62  4,465  4,521  5,014  (13)  35  4,992  5,014 של הממשלה 

359  -  5  354  359  194  -  -  194  194 של ממשלות זרות  

2,084  (3)  31  2,056  2,084  1,933  (25)  34  1,924  1,933 של חברות אחרות 

6,964  (9)  98  6,875  6,964  7,141  (38)  69  7,110  7,141  

מניות של
חברות אחרות

33  (1)  -  34  33  919  (27)  28  918  919 וקרנות נאמנות 

סך כל ניירות
6,997 (10) (ה)  98 (ה)   6,909  6,997  8,060 (65) (ה)  97 (ה)   8,028  8,060 הערך למסחר 

46,413  (281)  1,409  45,285  46,375  47,187  (610)  1,455  46,342  47,169 סך כל ניירות הערך 

(א)  נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה. אגרות חוב הנסחרות בחו"ל אשר אינן רשומות בבורסה מוכרת, שווין נקבע על בסיס מחירים המצוטטים על 
ידי סוחרים באותן אגרות חוב. השערים הנ"ל אינם משקפים בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.

(ב)  בינואר 2001 רכש הבנק באמצעות חברת בת לאומי החזקות ריאליות בע"מ ("לאומי החזקות") כ-19% מהון המניות האפקטיבי של פז חברת נפט בע"מ (להלן 
— "פז") תמורת 379 מיליוני ש"ח.

  לקראת סוף שנת 2006, במקביל להנפקת מניות פז בבורסה לניירות ערך בתל אביב השקיע הבנק סכומים נוספים המסתכמים ב-122 מיליוני ש"ח. לאחר הנפקת 
מניות פז מחזיק הבנק ב-15.63% מהון המניות האפקטיבי של פז. בנוסף מחזיק הבנק ב-11,961 ערך נקוב של כתבי אופציה שהונפקו על ידי פז. בתחילת שנת 

2007 מונו 2 נציגים מטעם הבנק לכהן כדירקטורים בפז.
  החל מיום 1 בינואר 2007 ההשקעה בפז מוצגת בדוחות הכספיים במסגרת סעיף השקעות בחברות כלולות. ראה באור 6 להלן. עד 31 בדצמבר 2006 — הוצגו 

בסעיף ניירות ערך זמינים למכירה (כמניות שמתקיים לגביהן שווי הוגן זמין).
(ג)  כולל 972 מיליוני ש"ח בגין מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי עלות (31 בדצמבר 2006 — 742 מיליוני ש"ח). בהתאם להוראות המפקח על 
הבנקים מיולי 2003 אשראי ללקוח מסוים שסווג בענף התקשורת מוין במאזן כהשקעה במניות בתיק הזמין למכירה במקום אשראי לציבור ומוצג לפי שווי הוגן 

שלא עולה על ערך החוב. 
(ד)  בגין ניירות ערך זמינים למכירה, רווח כולל אחר כלול בהון העצמי בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן" למעט ניירות ערך 

שיועדו כגידורים בגידור שווי הוגן.
נזקפו לדוח רווח והפסד. (ה) 

סווג מחדש. (ו) 
 

 הערה — בדבר שעבודים ראה באור 14. פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב ראה באור 20(ה). פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות במניות ובקרנות 
נאמנות ראה באור 22.
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באור 3 — ניירות ערך (המשך)
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2007        

הפסדים  רווחים            
שטרם שטרם           
מומשו מומשו  עלות          

מהתאמות מהתאמות  מופחתת          
שווי  לשווי   לשווי   (במניות —  הערך          
הוגן  הוגן  הוגן  עלות)  במאזן         

(במיליוני ש"ח)        

(4) פירוט נוסף לגבי ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים

:MBS ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
:(Pass-through securities)

119  -  -  119  119     GNMA ניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של

1,563  (25)  1  1,587  1,563    FHLMC ועל ידי FNMA ניירות ערך שהונפקו על ידי

114  (2)  -  116  114 ניירות ערך שהונפקו אחרים      

1,796  (27)  1  1,822  1,796 סך הכל      

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים
      (STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

FNMA ,FHLMC ניירות ערך שהונפקו על ידי
2,324  (21)  2  2,343  2,324 או GNMA, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה   

32  (2)  -  34  32 שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות     

2,356  (23)  2  2,377  2,356 סך הכל      

4,152  (50)  3  4,199  4,152 סך כל ניירות ערך מגובי משכנתאות    

:(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

148  (1)  -  149  148 חייבים בגין כרטיס אשראי     

11  -  -  11  11 קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים    

175  (1)  -  176  175 אשראי לרכישת רכב      

82  -  -  82  82 אשראי אחר לאנשים פרטיים     

1  -  -  1  1 אשראי שאינו לאנשים פרטיים     

1,701  (127)  6  1,822  1,701 אחרים      

1,226  (61)  -  1,287  1,226       CLO :מזה

430  (66)  5  491  430       SCDO :מזה

2,118  (129)  6  2,241  2,118 סך הכל      

6,270  (179)  9  6,440  6,270 סך כל ניירות ערך מגובי נכסים זמינים למכירה   
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באור 3 — ניירות ערך (המשך)
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2007  

סה"כ מעל 12 חודשים  עד 12 חודשים   

הפסדים הפסדים    הפסדים       
שטרם שטרם   שטרם       
מומשו מומשו   מומשו      

מהתאמות מהתאמות   מהתאמות      
לשווי  שווי   לשווי   שווי   לשווי   שווי    

הוגן הוגן  הוגן  הוגן  הוגן  הוגן   

(במיליוני ש"ח)      

(5) פירוט נוסף לגבי ניירות ערך
זמינים למכירה מגובי נכסים

שבגינם כלולים הפסדים שטרם
מומשו מהתאמות לשווי הוגן 

(26)  1,426  (24)  1,178  (2)  248  (MBS) העבר באמצעות

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים
(23)  2,014  (10)  775  (13)  1,239  (STRIPPED MBS-ו CMO, REMIC כולל)

(130)  1,892  (19)  497  (111)  1,395  (ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

(179)  5,332  (53)  2,450  (126)  2,882 סך הכל 

(6)  השווי ההוגן של אגרות חוב מגובות הנכסים שנכללו בתיק המסחרי ליום 31 בדצמבר 2007, הסתכם ב-390 מיליוני ש"ח, מתוכם כ-344 

מיליון ש"ח מושקעים בניירות ערך מגובי משכנתאות וכ-46 מיליון ש"ח מושקעים בניירות ערך מגובי נכסים אחרים.

(7)  ביום 31 בדצמבר 2007 נכללו בתיק המסחרי עיסקאות החלף עתידיות על אגרות חוב מגובות משכנתאות (MBS) בערך נקוב של כ-58 

מיליון דולר (כ-223 מיליוני ש"ח). העיסקאות הנ"ל נסגרו בחודש ינואר 2008 תוך מימוש רווחים.

(8)  בשווי אגרות החוב המגובות נכסים חלה מאז סוף השנה ועד לסוף חודש פברואר 2008, ירידה נוספת בסך של כ-99 מיליוני ש"ח. ירידה זו 

אינה כלולה בתוצאות לסוף 2007.

הגדרות

Mortgage Backed Security – MBS
איגרות חוב המגובות במשכנתאות שבהן תשלומי הריבית והקרן מתבססים על תזרים מזומנים הנובע מפירעון הלוואות המובטחות במשכנתאות.

MBS מקרה פרטי של — SUB PRIME
איגרות חוב שבהן תשלומי הריבית והקרן מתבססים על תזרים מזומנים הנובע מתיקי משכנתאות של לווים עם דירוג אשראי נמוך שלא העמידו 

בטחונות מתאימים.

Collateralized Debt Obligation – CDO
אגרת חוב המגובה על ידי תיק אגרות חוב ו/או הלוואות ברמות "בכירות" (Seniority) ובדירוגים שונים.

Synthetic Collateralized Debt Obligation – SCDO
הסכם המגובה על ידי תיק CDS (שהינן נגזרות) ברמות "בכירות" (Seniority) שונות.

Collateralized Loan Obligation – CLO
אגרת חוב המגובה בתיק הלוואות.

FNMA: (Fannie Mae) חברה ציבורית בחסות ממשלת ארצות הברית הרוכשת משכנתאות, מאגחת אותן ומוכרת אותן בשוק החופשי. (אין 
לחברה זאת ערבות של ממשלת ארה"ב).
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FHLMC: (Freddie Mac) סוכנות המסונפת לממשלת ארצות הברית הרוכשת משכנתאות מאגחת אותן ומוכרת אותן לציבור. (אין לחברה זאת 
ערבות של ממשלת ארה"ב).

GNMA: (Ginnie Mae) חברה פדראלית למשכנתאות. האג"ח המונפקות על ידה זוכות לערבות של הסוכנות הממשלתית למשכנתאות. 
.(Government National Mortgage Association)

Credit Default Swap – CDS — מכשיר פיננסי המעביר חשיפת אשראי למנפיק בין הצדדים לעיסקה.

באור 4 — אשראי לציבור

בניכוי הפרשות לחובות מסופקים (ראה באור 4(ג))

סכומים מדווחים

הרכב: (א) 
 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

184,108  198,368 אשראי  

588  947 התחייבויות לקוחות עבור קיבולים  

184,696  199,315 סך כל האשראי (א)  

(896)  (758) הפרשה נוספת, כללית ומיוחדת לחובות מסופקים (ב)  

183,800  198,557 סך הכל  

ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים נוכתה מסעיפי האשראי המתאימים. (א) 
ההפרשות בגין יתרות חוץ מאזניות כלולות בסעיף "התחייבויות אחרות". (ב) 

באשראי לציבור כלולות הלוואות המשך לעובדים לרכישת מניות הבנק בסך 10 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 20 מיליוני ש"ח) כנגד שעבוד 
מניות שהונפקו על פי תשקיפים מיום 23 באוגוסט 1993, 21 במאי 1997, ו-17 בספטמבר 1998, ושזמן פרעונן היה בשנים 1997, 2001 ו-2002 

בהתאמה. ההלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן.

הלוואות לרכישת מניות על פי הצעת מכר של מניות לאומי על ידי המדינה לעובדים זכאים על פי מתאר ממאי 2006 ועל פי תשקיף מיום 
15 בנובמבר 2002 שיתרתן ב-31 בדצמבר 2007 — 404 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 477 מיליוני ש"ח) מוצגים בניכוי מההון העצמי על פי 

הוראת המפקח על הבנקים. 
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים

האשראי לציבור כולל:  (ב) 
 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח) (1) אשראי ללווים בעיתיים שאינם רשויות מקומיות:  

א) אשראי ללווים בעיתיים שאינו נושא הכנסה

1,679  1,006 במטבע ישראלי לא צמוד  

219  158 במטבע ישראלי צמוד למדד  

592  425 במטבע חוץ (א)  

ב) אשראי ללווים שאורגן מחדש:

1) אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת עם ויתור על הכנסות

624  - במטבע חוץ (א)  

2) אשראי שאורגן מחדש בשנים קודמות עם ויתור על הכנסות

125  80 במטבע ישראלי צמוד למדד  

3  493 במטבע חוץ (א)  

3) אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת ללא ויתור על הכנסות

120  137 במטבע ישראלי לא צמוד  

213  165 במטבע ישראלי צמוד למדד  

94  54 במטבע חוץ (א)  

ג) אשראי ללווים אשר לגביהם קיימת החלטה של הנהלת הבנק על 
אירגון מחדש של חבותם שטרם בוצע

134  85 יתרה ליום המאזן  

ד) אשראי בפיגור זמני

657  764 יתרה ליום המאזן  

2  3 ריבית שנזקפה לדוח רווח והפסד בגין אשראי הנ"ל   

ה) אשראי בהשגחה מיוחדת

13,315  9,491 יתרה ליום המאזן  

582  8 ו) סכום האשראים שסולקו בשנת הדוח על ידי העברת בעלות על הנכסים 

לרבות צמוד למטבע חוץ. (א) 
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים

האשראי לציבור כולל: (המשך) (ב) 
 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח) (2) אשראי לרשויות מקומיות בישראל  

הרכב האשראי לרשויות מקומיות (א)

3,273  3,309 יתרה ליום המאזן  

האשראי לרשויות המקומיות כולל:

א) אשראי ללווים בעיתיים שאינו נושא הכנסה

9  6 במטבע ישראלי לא צמוד  

20  9 במטבע ישראלי צמוד למדד  

ב) אשראי בפיגור זמני 

1  - יתרה ליום המאזן  

ג) אשראי בהשגחה מיוחדת 

233  127 יתרה ליום המאזן  

ד) אשראי לרשויות מקומיות שאינו כלול במסגרת האשראי ללווים בעיתיים כנ"ל

3,010  3,167 יתרה ליום המאזן  

196  265 הכנסות בגין אשראי זה שנכללו בדוח רווח והפסד   

כולל אגודי ערים ותאגידים הנשלטים על ידי רשויות מקומיות. (א) 
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים

הפרשה לחובות מסופקים (ג) 
 

2007  

הפרשה   
ספציפית    

הפרשה   לפי עומק  הפרשה   
סך הכל נוספת (ב)  פיגור (א)  ספציפית (א)   

(במיליוני ש"ח)  

9,279  1,024  675  7,580 יתרה לתחילת השנה 

1,436  -  218  1,218 הפרשות בשנת החשבון 

(996)  (149)  (168)  (679) הקטנת הפרשות 

(33)  -  -  (33) גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות 

407  (149)  50  506 סכום (גריעה), נטו, שנזקף לדוח הרווח וההפסד 

(873)  - (37) (ג)   (836) מחיקת חובות 

8,813  875  688  7,250 יתרה לסוף השנה 

364  117  -  247 מזה: יתרת ההפרשה שלא נוכתה מסעיף אשראי לציבור 

  

2006  

הפרשה   
ספציפית    

הפרשה   לפי עומק  הפרשה   
סך הכל נוספת (ב)  פיגור (א)  ספציפית (א)   

(במיליוני ש"ח)  

9,252  1,040  409  7,803 יתרה לתחילת השנה 

8  5  116  (113) מיון יתרת פתיחה בחברת בת (ג) ורכישת חברת בת  

1,756  32  349  1,375 הפרשות בשנת החשבון 

(768)  (53)  (158)  (557) הקטנת הפרשות 

(55)  -  -  (55) גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות 

933  (21)  191  763 סכום (גריעה), נטו, שנזקף לדוח הרווח וההפסד 

(914)  - (41) (ג)  (873) (ד)  מחיקת חובות 

9,279  1,024  675  7,580 יתרה לסוף השנה 

364  128  -  236 מזה: יתרת ההפרשה שלא נוכתה מסעיף אשראי לציבור 

ראה הערות בעמוד הבא.
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים

הפרשה לחובות מסופקים (המשך) (ג) 

 

2005  

הפרשה   
ספציפית    

הפרשה   לפי עומק  הפרשה   
סך הכל נוספת (ב)  פיגור (א)  ספציפית (א)   

(במיליוני ש"ח)  

8,316  1,041  344  6,931 יתרה לתחילת השנה 

2,211  35  168  2,008 הפרשות בשנת החשבון 

(750)  (36)  (70)  (644) הקטנת הפרשות 

(35)  -  -  (35) גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות 

1,426  (1)  98  1,329 סכום (גריעה), נטו, שנזקף לדוח הרווח וההפסד 

(490)  -  (33)  (457) מחיקת חובות 

9,252  1,040  409  7,803 יתרה לסוף השנה 

154  122  -  32 מזה: יתרת ההפרשה שלא נוכתה מסעיף אשראי לציבור 

(א)  לא כולל הפרשה בגין ריבית לתקופה שלאחר קביעת החובות כמסופקים. בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי עומק הפיגור, לא כולל הפרשה לריבית 
בגין החוב שבפיגור.

(ב)  כולל הפרשה כללית לחובות מסופקים בסך 694 מיליוני ש"ח, (31 בדצמבר 2006 — 710 מיליוני ש"ח, 31 בדצמבר 2005 — 761 מיליוני ש"ח). מזה הפרשה 
מיוחדת בסך 2 מיליון ש"ח.

ראה סעיף (ד) להלן, הפיגור בהלוואות לדיור בשנת 2006 כולל מיון הפרשה מריבית לקרן בחברת-בת. (ג) 
סווג מחדש. (ד) 

הפיגור בהלוואות לדיור והפרשה בגינן לחובות מסופקים לפי עומק פיגור (ד) 
 

מעל  מעל     
יתרות חמישה עשר    שישה  מעל     

בגין חודשים   חודשים  שלושה    
הלוואות מעל  ועד  ועד  חודשים    
שאורגנו שלושים ושלושה  שלושים ושלושה  חמישה עשר  ועד שישה    

סך הכל מחדש  חודשים  חודשים  חודשים  חודשים    

(במיליוני ש"ח)   

31 בדצמבר 2007

588  88  419  39  28  14 סכום הפיגור  

226  6  216  3  1  - מזה: ריבית על סכום הפיגור  

יתרת ההפרשה לחובות מסופקים
688  110  371  117  90  - לפי עומק הפיגור (א)  

926  129  36  86  272  403 יתרת ההלוואות בניכוי ההפרשה  

 

31 בדצמבר 2006

555  31  427  44  34  19 סכום הפיגור  

231  -  224  4  2  1 מזה: ריבית על סכום הפיגור  

יתרת ההפרשה לחובות מסופקים
675  96  418  107  54  - לפי עומק הפיגור (א)  

1,331  322  17  129  362  501 יתרת ההלוואות בניכוי ההפרשה  

לא כולל הפרשה בגין ריבית על סכום הפיגור. (א) 
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים

הפיגור בהלוואות לדיור והפרשה בגינן לחובות מסופקים לפי עומק פיגור (המשך) (ד) 

החל מיום 1 בינואר 2006 מיישם בלמ"ש את הנחיות בנק ישראל העוסקות בכל הקשור לאופן חישוב ההפרשה לחובות מסופקים לגבי אשראי 
לדיור. בחוזר נאמר, בין היתר, כי בנק שבחר לחשב הפרשות בגין הלוואות לפי שיטת עומק הפיגור גם אם לא נדרש לעשות כך לפי ההוראות, אינו 

רשאי להקטין את ההפרשות באמצעות החלטה על ביצוע הפרשות ספציפיות. בנוסף, ניתנו הבהרות לאופן חישוב עומק הפיגור, הנחיות לאופן 
חישוב ההפרשה בגין הסדרים וארגונים מחדש של הלוואות וכן לאופן חישוב ההפרשה בגין הלוואות בהן הקרן מסולקת בתשלום אחד. בנוסף, 
מתייחס החוזר לסילוק חוב פיגור לאחר תאריך המאזן ואינו מאפשר הקטנת ההפרשה גם אם נתקבל מזומן בגין הפיגור לאחר תאריך המאזן.

השפעת החוזר, בשנת 2006 על ההפרשה לחובות מסופקים, היתה תוספת חד פעמית של כ-64 מיליון ש"ח בגין התאמת יתרת הפתיחה. כמו כן 
נאמר בהנחיות כי הגדרת הלוואה לדיור לצורך הדיווח הכספי תכלול גם הלוואות שניתנו "לכל מטרה" במשכון דירת מגורים. השפעת הנחייה זו על 

בלמ"ש הינה במיון ההפרשות לחובות מסופקים.

פרטים על הלוואות לדיור ואופן חישוב ההפרשה הספציפית (ה) 
 

31 בדצמבר 2007  

חובות בעייתיים  

הפרשה ספציפית      

לפי עומק  מזה: (ב)  יתרת חוב     
סך הכל אחרת  הפיגור (ד)  סכום בפיגור  מאזנית  אשראי   

(במיליוני ש"ח)  

הלוואות לדיור שחובה לחשב 
483  -  483  342  686  26,712 בגינן את ההפרשה לפי עומק הפיגור 

158  -  158  218  142  4,795 הלוואות "גדולות" (א) 

52  5  47  28  192  5,672 הלוואות אחרות (ג) 

693  5  688  588  1,020  37,179 סך הכל 

 

31 בדצמבר 2006  

חובות בעייתיים  

הפרשה ספציפית      

לפי עומק  מזה: (ב)  יתרת חוב     
סך הכל אחרת  הפיגור (ד)  סכום בפיגור  מאזנית  אשראי   

(במיליוני ש"ח)  

הלוואות לדיור שחובה לחשב 
472  -  472  314  1,027  26,241 בגינן את ההפרשה לפי עומק הפיגור 

155  -  155  207  164  2,372 הלוואות "גדולות" (א) 

48  -  48  34  140  4,135 הלוואות אחרות (ג) 

675  -  675  555  1,331  32,748 סך הכל 

(א)  הלוואות לדיור שיתרת כל אחת מהן עולה על 804 אלפי ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 782 אלפי ש"ח), כולל הלוואות לרכישה והלוואות לכל מטרה 
במשכון דירת מגורים.

כולל ריבית על הסכום בפיגור. (ב) 
הלוואות לכל מטרה במישכון דירת מגורים שיתרת כל אחת מהן אינה עולה על 804 אלפי ש"ח. (ג) 

כולל יתרת הפרשה ספציפית מעבר למתחייב על פי עומק הפיגור בסך 135 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 132 מיליוני ש"ח). (ד) 
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים

(ב) לפי גודל האשראי של הלווה (ו)  אשראי לציבור (א) וסיכון אשראי חוץ מאזני
 

31 בדצמבר 2007        

סיכון          
אשראי מספר          

(ב) חוץ מאזני אשראי (א)  לווים (ג)  תקרת האשראי        

(במיליוני ש"ח) (באלפי ש"ח)         

עד מ 

5,085  1,588  1,031,512      10  0

1,258  1,305  184,019      20  10

3,142  3,175  224,166      40  20

5,580  5,960  205,818      80  40

4,941  7,655  117,256      150  80

3,168  13,716  79,472      300  150

2,315  18,112  48,799      600  300

2,424  11,643  16,739      1,200  600

1,288  6,156  4,876      2,000  1,200

2,184  8,319  3,732      4,000  2,000

3,101  10,632  2,424      8,000  4,000

6,226  18,629  1,977      20,000  8,000

6,712  16,749  853      40,000  20,000

19,265  38,863  730      200,000  40,000

10,541  14,868  89      400,000  200,000

4,449  13,461  32      800,000  400,000

1,234  3,499  5      1,200,000  800,000

3,934  2,814  5      1,600,000  1,200,000

1,419  2,206  2      2,000,000  1,600,000

2,060  14  1      2,400,000  2,000,000

773  2,021  1      2,794,000  2,400,000

91,099  201,385  1,922,508 סך הכל      

החל במדרגת אשראי של 8,000 אלפי ש"ח נערך המיון בשיטת איחוד ספציפי, לגבי יתר הלווים הוצג האשראי באיחוד שכבות.

(א)  לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים. בתוספת שווי הוגן של מכשירים נגזרים בסך 2,070 מיליוני ש"ח. עיסקאות פתוחות בכרטיסי אשראי שויכו 
למדרגות האשראי בשיטת איחוד השכבות.

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה. (ב) 
מספר הלווים לפי סך כל האשראי וסיכון האשראי. (ג) 
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים

(ו)  אשראי לציבור (א) וסיכון אשראי חוץ מאזני (ב) לפי גודל האשראי של הלווה (המשך)
 

31 בדצמבר 2006        

סיכון          
אשראי מספר          

(ב) חוץ מאזני אשראי (א)  לווים (ג)  תקרת האשראי        

(במיליוני ש"ח) (באלפי ש"ח)         

עד מ 

3,013  1,228  751,750      10  0

1,515  991  179,193      20  10

1,932  4,085  213,735      40  20

5,290  5,663  195,887      80  40

4,844  7,166  114,474      150  80

3,252  13,933  81,680      300  150

2,277  16,258  45,024      600  300

1,873  8,705  12,795      1,200  600

1,109  4,723  3,844      2,000  1,200

1,758  7,155  3,254      4,000  2,000

2,978  9,490  2,246      8,000  4,000

5,858  17,046  1,861      20,000  8,000

7,337  16,303  867      40,000  20,000

20,216  35,506  699      200,000  40,000

7,432  15,542  86      400,000  200,000

4,793  14,061  34      800,000  400,000

451  6,139  7      1,200,000  800,000

3,114  955  3      1,600,000  1,200,000

362  1,352  1      2,000,000  1,600,000

2,286  12  1      2,298,000  2,000,000

81,690  186,313  1,607,441 סך הכל      

החל במדרגת אשראי של 8,000 אלפי ש"ח נערך המיון בשיטת איחוד ספציפי, לגבי יתר הלווים הוצג האשראי באיחוד שכבות.

(א)  לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים ובתוספת שווי הוגן של מכשירים נגזרים. עיסקאות פתוחות בכרטיסי אשראי שויכו למדרגות האשראי בשיטת 
איחוד השכבות.

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה. (ב) 
מספר הלווים לפי סך כל האשראי וסיכון האשראי. (ג) 
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באור 5 — אשראי לממשלות
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007     

(במיליוני ש"ח)    

449  250 אשראי לממשלה   

571  392 אשראי לממשלות זרות   

1,020  642 סך כל האשראי לממשלות   

באור 6 — השקעות בחברות כלולות
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007  הרכב:    (א)   

חברות כלולות חברות כלולות     

(במיליוני ש"ח)   

סך כל השקעות במניות לפי שיטת 
1,242  1,858 השווי המאזני (לרבות רכוש אחר)   

9  15 הלוואות בעלים   

1,251  1,873 סך כל השקעות    

518  661 מזה — רווחים שנצברו ממועד הרכישה   

סעיפים שנצברו בהון העצמי ממועד הרכישה:

(22)  (64) התאמות מתרגום דוחות כספיים   

פרטים בדבר מוניטין ורכוש אחר:

10-20 שנה 10-20 שנה  קצב ההפחתה   

105  310 הסכום המקורי, נטו   

67  248 יתרה להפחתה   

פרטים לגבי ערך בספרים ושווי השוק של השקעות סחירות:

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007        

שווי שוק ערך בספרים  שווי שוק   ערך בספרים       

(במיליוני ש"ח)      

2,915  1,101   5,613  1,138 החברה לישראל בע"מ    

-  -   920  560 פז חברת נפט בע"מ (א)    

2,915  1,101   6,533  1,698 סך הכל    

ביום 31 בדצמבר 2006 נכללה ההשקעה בפז חברת נפט בע"מ בסעיף ניירות ערך, ראה באור 3 לעיל. (א) 
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באור 6 — השקעות בחברות כלולות (המשך)
סכומים מדווחים

חלק הקבוצה ברווחים של חברות כלולות (ב) 
 

2005   2006   2007     

(במיליוני ש"ח)      

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות 
563   187   205 של חברות כלולות   

(185)   (16)   (21) הפרשה למסים נדחים   

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות 
378   171   184 של חברות כלולות לאחר השפעת המס  

פרטים בדבר מכירת חברות מוחזקות (ג) 

מכירת תאגידי החזקה ריאליים (חברות כלולות)  .1

א.  ביום 3 ביולי 2007 הודיע בנק ישראל לבנק כי עליו למכור את החזקותיו באחד הקונגלומרטים, פז או החברה לישראל בע"מ, עד 

ליום 30 ביוני 2009. לאחר דיון בדירקטוריון, בחודש אוגוסט 2007, בנושא החזקות הבנק בחברות החזקה ריאליות ולאור עמדתו של 

בנק ישראל (ובכפוף להמשך השיחות עם בנק ישראל שעדיין מתקיימות בנושא זה ואשר על פיהן חולק הבנק על עמדתו של בנק 

ישראל), בכוונת הבנק לנסות ולמכור את החזקותיו בפז (15.63% מההון וזכויות ההצבעה — 15.24% בדילול מלא) בכפוף לתנאים, 

לנסיבות ולבדיקות נוספות ובהתחשב בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי בנק ישראל (כלומר עד 30 ביוני 2009) ובכפוף לכך שעד אז 

לא ישתנו המועדים או עמדתו של בנק ישראל.

ב.  בנק ישראל הודיע לבנק כי עליו למכור את החזקותיו בשני קונגלומרטים (אפריקה ישראל ו/או מגדל אחזקות ביטוח ו/או החברה 

לישראל) בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 30 בספטמבר 2006, ואם אחד משני התאגידים הנמכרים הינו מגדל אחזקות ביטוח, 

אזי הבנק יהיה רשאי למכור את החזקותיו במגדל אחזקות ביטוח בהדרגה, עד ליום 31 במרס 2008 כדלקמן: עד ליום 31 במרס 

2007 שיעור החזקות הבנק במגדל אחזקות ביטוח לא יעלה על 10%, ועד ליום 31 במרס 2008 על הבנק למכור את יתרת החזקותיו 

במגדל אחזקות ביטוח (אם לא ישונה עד אז חוק הבנקאות כך שחברות ביטוח יוחרגו באופן מפורש מהוראות סעיף 24 לחוק 

הבנקאות). הבנק קיבל ארכה מבנק ישראל למכירת החזקותיו במגדל אחזקות ביטוח עד 30 ביוני 2008.

  ביום 18 בינואר 2006 הודיע הבנק לבנק ישראל כי בכוונתו למכור את החזקותיו באפריקה ישראל ובמגדל אחזקות ביטוח.

  ביום 1 בפברואר 2006 אישר דירקטוריון הבנק להתקשר בעסקה למכירת מלוא החזקות הבנק באפריקה ישראל למר לב לבייב 

(בעל השליטה באפריקה ישראל) או חברה בשליטתו במחיר של 150 ש"ח למניה המשקף שווי חברה של 7,075 מיליון ש"ח. ביום 

13 בפברואר 2006 נחתם ההסכם למכירה. ביום 27 במרס 2006 הושלמה העיסקה. סך כל תמורת העסקה לבנק היתה כ-1,131 

מיליון ש"ח. הרווח נטו מהעסקה, הינו כ-480 מיליון ש"ח.

  ביום 5 במרס 2006 נחתם הסכם בין הבנק ולאומי החזקות ריאליות בע"מ, חברה בבעלות מלאה של הבנק ("לאומי 

החזקות") לבין .Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V ("הרוכשת"), חברה בבעלות מלאה של 

Assicurazioni Generali S.p.A, למכירת מניות במגדל אחזקות ביטוח המהוות 10% מההון המונפק והנפרע של החברה, 
שבבעלות הבנק ולאומי החזקות, בתמורה לסך כולל של כ-142 מיליון דולר ארה"ב.

  ביום 15 במרס 2006 הושלמה העיסקה וזאת לאחר קבלת אישור המפקח על הביטוח. הרווח נטו מהעסקה הינו כ-237 מיליון ש"ח. 

  לאחר השלמת העסקה, נותרו בידי הבנק 9.98% מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל אחזקות ביטוח וההשקעה מוצגת בסעיף 

ניירות ערך.

בעקבות חקיקת הרפורמה בשוק ההון הבנק ביצע את הצעדים הבאים:   .2

בתאריך 10 בספטמבר 2006 מכרו הבנק, פסגות-אופק בית השקעות בע"מ וחברות הבנות שלה את פעילות החברות בקבוצת 

פסגות-אופק הכוללת את נכסיהן והתחייבויותיהן, וזאת בעקבות הסכם מיום 23 ביוני 2006. התמורה שנתקבלה מסתכמת בסך 1,284 

מיליון ש"ח והרווח נטו הסתכם בסך 681 מיליון ש"ח.
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באור 6 — השקעות בחברות כלולות (המשך)

בתאריך 16 בנובמבר 2006 מכרו הבנק ולאומי-פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ את פעילות לאומי פיא, הכוללת את נכסיה 

והתחייבויותיה. וזאת בעקבות ההסכם מיום 15 בספטמבר 2006. התמורה שנתקבלה מסתכמת בסך 565 מיליון ש"ח והרווח נטו 

הסתכם בסך 335 מיליון ש"ח.

בתאריך 27 בדצמבר 2006 מכרו הבנק ולאומי גמל את המוניטין, הפעילות, הנכסים וההתחייבות בקשר לקופות הגמל עצמה, תעוז, 

רימון וקופה מרכזית לפיצויים שנוהלו על ידי לאומי גמל בע"מ. התמורה שנתקבלה מסתכמת בסך 575 מיליון ש"ח והרווח נטו הסתכם 

בסך 345 מיליון ש"ח.

בתאריך 31 בינואר 2007 מכרו הבנק ולאומי גמל את המוניטין, הפעילות, הנכסים וההתחייבויות בקשר לקופות הגמל יעד, רקיע, 

שיאון, צור, שגיא, קשת, סגנון (מסלולית), קופה מרכזית לפיצויים, קופה לתשלום דמי מחלה ונדבכים המנוהלות על ידי לאומי גמל. 

התמורה שנתקבלה מסתכמת בסך 418 מיליון ש"ח והרווח נטו שהסתכם בכ-257 מיליון ש"ח נזקף לדוח רווח והפסד ברביע הראשון 

בשנת 2007.

ביום 15 ביולי 2007 הושלמה מכירת פעילות קה"ל קרן השתלמות לעובדים בע"מ ("קהל") וקה"ל קרן השתלמות מסלולים (בניהול 

קה"ל — ניהול קרנות השתלמות (1996) בע"מ) ("קה"ל ניהול"), בהתאם להסכם שנחתם ביום 26 במאי 2006 בין הבנק, בנק דיסקונט 

לישראל בע"מ, קה"ל וקה"ל ניהול לבין מגדל שוקי הון (1965) בע"מ עבור חברה בשליטתה ומגדל אחזקות ביטוח עבור חברה 

בשליטתה ("הרוכש"), למכירת מוניטין, זכויות ניהול, זכויות נוספות ואמצעי שליטה של הבנקים בקה"ל, ולמכירת מוניטין, פעילות, 

נכסים והתחייבויות בקשר עם קרנות ההשתלמות שבניהול קה"ל ניהול, וזאת בתמורה לסך של 264 מיליון ש"ח. חלקו של הבנק בסכום 

התמורה היה 150 מיליון ש"ח. הרווח הנקי של הבנק, לאחר התאמות והפרשות למס, הינו כ-93 מיליון ש"ח.

כמו כן, הבנק התקשר עם קה"ל ועם הרוכש בהסכם למתן שרותי תפעול על ידי הבנק לקרנות הנמכרות, וכן בהסכם הפצה, לפיו הבנק 

יפיץ את הקרנות. בכוונת הבנק לתת ללקוחותיו ייעוץ לגבי השקעות בקרנות השתלמות, באמצעות יועצי השקעות.

פרטים בדבר רכישת חברות מוחזקות   .3

ביום 4 באוגוסט 2006 הושלמה העיסקה בין הבנק לבין חברת .Kolal B.V ("קולל") שהיתה בעלת השליטה ביורום בנק 

(.Eurom Bank S.A), על פיה רכש הבנק מאת קולל למעלה מ-99% מהון המניות המונפק והנפרע של יורום בנק, וזאת בתמורה של 
כ-46 מיליון דולר ארה"ב. שמו של הבנק שונה לבנק לאומי רומניה.

בחודש ספטמבר 2006 הגדיל הבנק את ההון העצמי של בנק לאומי רומניה בכ-19 מיליון דולר.

בשנת 2007 הגדיל הבנק את ההון העצמי של בנק לאומי רומניה בכ-36 מיליון דולר. בתחילת 2008 הוגדל ההון העצמי של לאומי 

רומניה בכ-14 מיליון דולר נוספים.

החל ברביע השלישי של 2006 מאוחדים דוחות בנק לאומי רומניה בדוחות הכספיים של קבוצת לאומי. 

להלן נתונים עיקריים של בנק לאומי רומניה ליום הרכישה: 

סך כל הנכסים 184.8 מליון דולר.

עודף עלות הרכישה על חלקו של הבנק בהון העצמי הסתכם בסך 115 מיליון ש"ח.

סך כל האשראי לציבור 73.3 מיליון דולר.

סך כל פיקדונות הציבור 142.8 מיליון דולר.

ההון העצמי 35.4 מיליון דולר.

ההפסד של בנק לאומי רומניה לשנת 2006 — 6.7 מיליון דולר.

ההפסד של בנק לאומי רומניה לשנת 2005 — 6.5 מיליון דולר.
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סכומים מדווחים

פרטים על חברות מוחזקות עיקריות: (ד) 

חברות בת מאוחדות (א)  (1)

 

השקעות   חלק בהון          
במניות לפי   חלק   המקנה זכות        
שווי מאזני   בזכויות ההצבעה  לקבלת רווחים  תחום פעילות עיקרי   שם החברה   

          
31 בדצמבר   31 בדצמבר   31 בדצמבר   ביום 31 בדצמבר    

 2006  2007  2006  2007  2006  2007      

(במיליוני ש"ח)  (%)  (%)  (%)  (%)      

בישראל  

 323  324  99.7  99.7  99.7  99.7 עיסקי בנק כללי   בנק ערבי ישראלי בע"מ    

 1,790  2,015  100.0  100.0  100.0  100.0 מתן הלוואות למשתכנים   בנק לאומי למשכנתאות בע"מ    

 61  59  100.0  100.0  100.0  100.0 לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ      

 103  105  99.8  99.8  99.6  99.6 לאומי לפיתוח התעשיה בע"מ       

לאומי ושות'   
 212  431  100.0  100.0  100.0  100.0 שירותים עיסקיים ופיננסיים  בית השקעות בע"מ (ג)   

לאומי ליסינג   
 765  811  99.7  99.7  99.5  99.5 החכרת ציוד ומתן הלוואות   והשקעות בע"מ (ד)   

גיוס כספים באמצעות לאומי חברה למימון בע"מ   
 157  154  100.0  100.0  100.0  100.0 הנפקת אגרות חוב    

  86  190  100.0  100.0  100.0  100.0 מתן שירות כרטיסי אשראי   לאומי קארד בע"מ   

לאומי ניירות ערך   
 822  42  100.0  100.0  100.0  100.0 והשקעות בע"מ (ה)      

לאומי שירותי   
  385  26  100.0  100.0  100.0  100.0 שרותי תפעול לקופות גמל   שוק ההון בע"מ (ו)   

  497  181  100.0  100.0  100.0  100.0 החזקות פיננסיות   לאומי אחזקות פיננסיות בע"מ   

בחוץ לארץ  

 595  558  100.0  100.0  100.0  100.0 חברת החזקות — רשומה בארה"ב  בנק לאומי לישראל קורפוריישן   

 1,716  1,766  99.9  99.9  99.9  99.9 עיסקי בנק כללי — רשומה בארה"ב  בנק לאומי ארה"ב (ז)   

בנק לאומי   
 756  741  99.7  99.7  99.7  99.7 עיסקי בנק כללי — רשומה בבריטניה  (בריטניה) פי.אל.סי.    

  669  523  93.1  93.9  81.9  84.1 עיסקי בנק כללי — רשומה בשויצריה  בנק לאומי (שוויץ) לימיטד (ח)   

 97  106  100.0  100.0  100.0  100.0 ביטוח    לאומי רי לימיטד   

 121  112  100.0  100.0  100.0  100.0 עיסקי בנק כללי — רשומה בלוקסמבורג  בנק לאומי (לוקסמבורג) ס.א.   

  265  441  99.7  99.8  99.7  99.9 עיסקי בנק כללי — רשומה ברומניה  בנק לאומי רומניה ס.א (ט)   

 5,147  5,084  99.9  99.9  99.9  99.9 לאומי פייננשיאל קורפ. (י)      

 3,654  3,354  99.9  99.9  99.9  99.9 לאומי ארה"ב אינווסטמנט קורפריישן (י)     
 

(א)  הנתונים לגבי החברות המאוחדות משקפים את השקעת הבנק בהן בניכוי השקעות כל חברה בחברות אחרות בקבוצת הבנק, 
ואת חלק הבנק בתוצאות פעולותיהן בניכוי חלקה של כל חברה בתוצאות הפעולות של חברות אחרות בקבוצת הבנק בגין ההשקעות האמורות.

כולל התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה של חברות מאוחדות לפי שווי הוגן. (ב) 
חלק הבנק בקרן הון בגין הטבה בהלוואות בעלי שליטה 42 מיליוני ש"ח.  (ג) 
חלק הבנק בקרן הון בגין הטבה בהלוואות בעלי שליטה 82 מיליוני ש"ח.  (ד) 

לשעבר פסגות-אופק בית השקעות בע"מ. בדבר מכירת הפעילות של החברה בשנת 2006 ראה סעיף ג(2) לעיל. (ה) 
ב-25 בפברואר 2008 שונה שמה של לאומי גמל בע"מ ללאומי שירותי שוק ההון בע"מ. (ו) 
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ערבויות עבור תרומה        תרומה      
החברה לטובת גופים סעיפים אחרים שנצברו  לרווח הנקי      לרווח הנקי   השקעות הוניות 

שמחוץ לקבוצה בהון העצמי (ב)  דיבידנד שהתקבל  מפעולות בלתי רגילות  מפעולות רגילות  אחרות  

לשנה שנסתיימה        
31 בדצמבר 31 בדצמבר   31 בדצמבר   31 בדצמבר   ביום 31 בדצמבר  31 בדצמבר  

2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007

  

-  -  1  3  60  90  -  -  61  88  -  -

5  5  (2)  6  -  -  -  -  50  219  81  68

-  -  -  -  3  4  3  (1)  1  2  -  -

-  -  -  -  3  2  -  -  2  4  -  -

20  21  29  92  -  -  -  -  5  128  511  722

-  -  44  3  -  -  -  -  24  43  -  -

-  -  (2)  (5)  9  8  -  -  7  10  -  -

4  4  -  -  -  -  -  -  82  104  269  230

-  -  -  -  -  792  681  -  41  12  31  -

-  -  -  -  -  638  345  259  38  20  -  -

-  -  -  -  -  361  335  -  31  6  -  -

-  -  -  (1)  -  -  -  -  (33)  (36)  -  -

63  126  68  56  -  -  -  -  (58)  (6)  -  -

-  -  1  (9)  280  45  -  -  138  45  294  331

4  -  (7)  (1)  -  171  -  -  (1)  9  -  -

-  -  -  -  22  22  -  -  21  31  -  -

-  -  -  (17)  -  11  -  -  13  18  29  26

-  -  -  -  -  -  -  3  (20)  (32)  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  (255)  (250)  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  (158)  (186)  -  -

(ז)  ההשקעה בחברה נעשתה על ידי בנק לאומי לישראל קורפוריישן.
(ח)  בשנת 2007 רכש הבנק כ-2.2% מהון המניות של בנק לאומי לישראל (שויצריה) (2006 — 7.0%). ההשקעה כוללת יתרת מוניטין בסך 40 מיליוני ש"ח 

בשנת 2007 (בשנת 2006 — 39.8 מיליוני ש"ח).
(ט)  בשנת 2007 רכש הבנק 0.16% מהון המניות של בנק לאומי רומניה (בשנת 2006 — 99.7%). בשנת 2007 הנפיק בנק לאומי רומניה מניות לבעלי 

מניותיו. ההשקעה כוללת יתרת מוניטין בסך 97.5 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 109 מיליוני ש"ח).
(י)   חברות נכסים שהוקמו על ידי בנק לאומי ארה"ב ומאוחדות בדוחות הכספיים שלהם. לחברות הון עצמי כנגד אשראים שהועברו מבנק לאומי 

ארה"ב. עקב התאמת הדוחות ותרגומם לשקלים, נוצרים רווחים (הפסדים) על ההון שבמאוחד מקוזזים מלאומי ארה"ב.
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באור 6 — השקעות בחברות כלולות (המשך)
סכומים מדווחים

פרטים על חברות מוחזקות עיקריות: (המשך) (ד) 

חברות כלולות (א)  (2)

 

חלק בהון             

חלק   המקנה זכות          

בזכויות ההצבעה  לקבלת רווחים  תחום פעילות עיקרי     שם החברה   

31 בדצמבר   31 בדצמבר          

 2006  2007  2006  2007        

          

 (%)  (%)  (%)  (%)        

 18.3  18.3  18.3  18.3 חברת אחזקות     החברה לישראל בע"מ (ב)   

 -  15.6  -  15.6 אספקת מוצרי אנרגיה וניהול מתחמי תדלוק ומסחר  פז חברת נפט בע"מ (ג)   

הנתונים לגבי החברות הכלולות הינם על בסיס מאוחד. (א) 
ההשקעה כוללת יתרת רכוש אחר בסך 61 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 66 מיליוני ש"ח). (ב) 

ההשקעה כוללת יתרת מוניטין ורכוש אחר בסך 186 מיליוני ש"ח. (ג) 
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ערבויות עבור סעיפים אחרים  תרומה     השקעות   השקעות  

החברה לטובת גופים שנצברו   לרווח הנקי     במניות לפי   במניות לפי  

שמחוץ לקבוצה בהון העצמי   דיבידנד שהתקבל  מפעולות רגילות  שווי שוק   שווי מאזני  

31 בדצמבר 31 בדצמבר   לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר   31 בדצמבר   31 בדצמבר  

2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007

סכומים מדווחים  

(במיליוני ש"ח)  

-  8  (50)  (40)  54  45  129  110  2,915  5,613   1,101  1,138

-  402  -  -  -  14  -  65  -  920  -  560
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באור 7 — בניינים וציוד
סכומים מדווחים

הרכב: (א)   

 

סך הכל ציוד, ריהוט וכלי רכב  בניינים ומקרקעין (א)   

(במיליוני ש"ח)   

עלות

8,968  5,900  3,068 ליום 31 בדצמבר 2006 

715  591  124 תוספות 

(815)  (760)  (55) גריעות 

8,868  5,731  3,137 ליום 31 בדצמבר 2007 

פחת שנצבר

5,912  4,392  1,520 ליום 31 בדצמבר 2006 

460  393  67 הפרשה בשנת הדיווח 

3  -  3 הפסדים מירידת ערך שהוכרו 

(8)  -  (8) הפסדים מירידת ערך שבוטלו 

(775)  (753)  (22) גריעות 

5,592  4,032  1,560 ליום 31 בדצמבר 2007 

3,276  1,699  1,577 יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2007 

3,056  1,508  1,548 יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2006 

לרבות התקנות ושיפורים במושכר. (א) 

(ב)  שיעור הפחת הממוצע:
 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007   

2.99%  2.88% בניינים ומקרקעין —    

17.56%  15.42% ציוד, ריהוט וכלי רכב —    

(ג)  הקבוצה הינה בעלת זכויות בדרך של שכירות או חכירה במקרקעין ובציוד לתקופה של מ-1 שנים עד 94 שנים מתאריך המאזן בסכום 
(לאחר פחת) של 135 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 132 מיליוני ש"ח).

(ד)  נדל"ן להשקעה — בניינים ומקרקעין שאינם בשימוש הקבוצה, בעיקר בניינים מושכרים, כלולים במאזן בסך 31 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 
2006 — 18 מיליוני ש"ח).

(ה)  סעיף בניינים כולל שיפורים וזכויות שכירות, לרבות תשלומים על חשבון. חלק מהבניינים על קרקע חכורה. נכסים בסך 217 מיליוני ש"ח 
(31 בדצמבר 2006 — 220 מיליוני ש"ח) טרם נרשמו על שם הבנק בלשכת רישום מקרקעין. הסיבות העיקריות לאי רישומם הינן העדר הסדר 

רישום מקרקעין באזור ("פרצלציה") ואי רישום פרוייקט כבית משותף על ידי הקבלן/היזם.

(ו)  בניינים העומדים למכירה בסך 54 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 22 מיליוני ש"ח) מוצגים לאחר ניכוי הפרשה להפסדים צפויים. השווי 
ההוגן של נכסים העומדים למכירה ליום 31 בדצמבר 2007 הינו 63 מיליוני ש"ח.

(ז)  יתרת הציוד כוללת עלויות שהוונו בקשר עם פיתוח תוכנות מחשב בסך 90 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 86 מיליוני ש"ח).
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באור 8 — נכסים אחרים 
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

1,194  1,265 מסים נדחים לקבל, נטו — ראה באור 26(ט)  

267  262 עודף היעודה לפיצויים מעל העתודה — ראה באור 15(ו)  

35  38 נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה עקב סילוק אשראים בעייתיים 

390  369 השקעה בפוליסת ביטוח חיים בשלוחה בחו"ל  

154  142 מוניטין  

20  127 עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה על העתודות השוטפות 

42  44 הוצאות הנפקה להפחתה של אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים 

3,496  4,947 יתרות חובה בגין מכשירים נגזרים (למעט נגזרים משובצים) 

134  142 הכנסות לקבל  

129  121 הוצאות מראש  

131  - מסלקת מעו"ף  

238  193 חייבים אחרים ויתרות חובה   

6,230  7,650 סך כל הנכסים האחרים  

באור 9 — פיקדונות הציבור
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

29,611  33,447 פיקדונות לפי דרישה  

192,475  197,480 פיקדונות לזמן קצוב ואחרים  

9,737  7,118 פיקדונות בתוכניות חסכון (שלפני הרפורמה)  

231,823  238,045 סך כל פיקדונות הציבור  

באור 10 — פיקדונות מבנקים
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

בנקים מסחריים:

799  3,129 פיקדונות לפי דרישה  

3,486  1,874 פיקדונות לזמן קצוב  

588  947 קיבולים  

בנקים מרכזיים:

74  10 פיקדונות לפי דרישה  

תאגידים בנקאיים מיוחדים:

294  179 פיקדונות לפי דרישה  

5,241  6,139 סך כל הפיקדונות מבנקים  



278

באור 11 — אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים
סכומים מדווחים

 

שיעור תשואה  משך חיים       
31 בדצמבר פנימי (א)  ממוצע (א)       

2006   2007  (%) (שנים)       

(במיליוני ש"ח)        

אגרות חוב ושטרי התחייבות (ב):

2,158   2,201  4.73  2.98 במטבע ישראלי צמוד למדד המחירים לצרכן (ד)   

680   723  5.61  0.78 במטבע ישראלי לא צמוד     

כתבי התחייבות נדחים (ב): 

119   119  6.92  3.13 במטבע ישראלי לא צמוד    

9,703   13,620  4.88  4.71 במטבע ישראלי צמוד למדד המחירים לצרכן   

551   505  6.22 1.66  (ג)  במטבע ישראלי צמוד לדולר של ארה"ב   

2,411   2,080  6.06 3.69  (ג)  בדולרים של ארה"ב    

15,622   19,248 סך כל אגרות החוב, שטרי ההתחייבות וכתבי ההתחייבות הנדחים   

להבטחת אגרות חוב שהונפקו על ידי חברות מאוחדות בארץ ניתנו שעבודים על ידיהן — ראה באור 14.

(א)  משך חיים ממוצע, הינו ממוצע תקופות התשלומים משוקללות בתזרים המהוון לפי שיעור התשואה הפנימי. 
שיעור תשואה פנימי, הינו, שיעור ריבית המנכה את תזרים התשלומים הצפוי אל היתרה המאזנית הכלולה בדוח הכספי.   

יתרת הנכיון בקיזוז הפרמיה על אגרות חוב ועל כתבי התחייבות נדחים שטרם נזקפה לדוח רווח והפסד קוזזה מאגרות החוב. (ב) 
(ג)  משך חיים ממוצע למועד שינוי הריבית בכתבי התחייבות נדחים הצמודים לדולר של ארה"ב 0.58 שנים ובכתבי התחייבות נדחים בדולרים של ארה"ב 0.78 שנים.

(ד)  מזה שטרי הון נדחים (לא סחירים) בסך 442 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 430 מיליוני ש"ח) אשר בנסיבות מסויימות ניתנים להמרה למניות, ראה באור 
13(א) להלן.

באור 12 — התחייבויות אחרות
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

104  117 עתודה למסים נדחים, נטו — ראה באור 26(ט)  

1,269  108 עודף הפרשות שוטפות למס הכנסה על מקדמות ששולמו 

2,708  2,673 עודף עתודות לפיצויי פרישה ולפנסיה על יעודות — ראה באור 15(ו) 

671  712 הפרשה לחופשה שלא נוצלה ולמענקי יובל  

428  407 הכנסות מראש  

2,792  4,647 יתרות זכות בגין מכשירים נגזרים (למעט נגזרים משובצים)  

364  397 הפרשה לחובות מסופקים בגין סעיפים חוץ מאזניים  

596  839 הוצאות לשלם בגין שכר והוצאות נלוות  

2,500  1,414 דיבידנד מוצע  

4,119  4,684 זכאים בגין פעילות כרטיסי אשראי  

378  401 הוצאות לשלם  

-  520 שווי שוק של ניירות ערך שנמכרו בחסר  

937  717 זכאים אחרים ויתרות זכות   

16,866  17,636 סך כל ההתחייבויות האחרות  
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באור 13 — הון עצמי והלימות הון

הון מניות (א) 

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007       

מונפק ונפרע רשום   מונפק ונפרע    רשום      

(ש"ח) (ש"ח)        

1,414,232,680  1,715,000,000 1,414,232,680  (א)   1,715,000,000 מניות רגילות בנות 1.0 ש"ח  

עד ליום 10 במרס 2008 1,460,826,331 ש"ח עקב מימוש כתבי אופציה. לפרטים ראה להלן בבאור 15(ד). (א) 

כל המניות שהונפקו רשומות על שם.

המניות שהונפקו ושיונפקו הומרו או יומרו לסטוק רגיל הניתן להעברה ביחידות בנות 1.0 ש"ח.

הסטוק הרגיל רשום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בשנת 2002 הונפקו 400 מיליון ש"ח ע.נ. פיקדונות/שטרי הון נדחים (לא סחירים), הניתנים לפרעון ב-30 ביוני 2101 אשר הוכרו על ידי בנק ישראל 

כהון משני עליון של הבנק. בנסיבות מסוימות אשר הוגדרו על ידי המפקח על הבנקים, שטרי ההון ניתנים להמרה ב-138,064,557 מניות רגילות 

של הבנק.

ב-2 בפברואר 2006, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של הבנק תכנית אופציות לעובדים של הבנק, בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, בנק ערבי 

ישראלי בע"מ ועמותת מסעדות בנק לאומי לישראל ע.ר., כקבוע במתאר שפורסם ביום 24 בינואר 2006.

בהתאם לתכנית האופציות, הוקצו ב-14 בפברואר 2006 לעובדים הנ"ל 84,853,960 כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל-84,853,960 מניות רגילות 

בנות 1.0 ש"ח של הבנק (כ-6% מההון המונפק של הבנק במועד ההקצאה). 

כתבי האופציה היו ניתנים למימוש בשתי מנות שוות: הראשונה בהן — בתום שנתיים ממועד הקצאת כתבי האופציה, בחודש פברואר 2008, אשר 

מומשה במלואה, והשניה — החל מתום השנה השניה ממועד הקצאת כתבי האופציה ועד לתום השנה השלישית ממועד ההקצאה.

לענין מימוש כתבי האופציה למניות על ידי העובדים ראה באור 15(ד) להלן.

ביום 14 ביוני 2006 רכשו עובדי הבנק 2.8478% (40,274,560 מניות, מזה המנכ"ל הראשי 75,532 מניות) מהון המניות של הבנק בהתאם למתאר 

שפורסם ביום 9 במאי 2006 (ותוקן בימים 10 ו-25 במאי 2006). ביום 3 ביולי 2006 אישרה האסיפה הכללית רכישת 59,131 מניות על ידי יושב ראש 

הדירקטוריון של הבנק, והרכישה בוצעה ביום 5 ביולי 2006. רכישת המניות בוצעה בהתאם לסיכום מחודש מרס 2006 עם החשב הכללי על הצעת 

מניות רגילות של הבנק על ידי המדינה לעובדי הבנק וזאת על פי ההסכמים בענין הפרטת הבנק ובהתאם להחלטות ועדת הכספים של הכנסת. 

על פי הסיכום הנ"ל, המניות תוצענה לעובדים בשני שלבים, אשר הראשון בהם בוצע, כאמור, ובו הוצעו 2.873% מהון המניות. השלב השני, שבו 

יוצע לעובדים 1% נוסף מהון המניות של הבנק, יבוצע לאחר השלמת תהליך ההפרטה. 

לפרטים נוספים ראה באור 15(ה) להלן. 

מדיניות הדיבידנד לשנים 2008-2006  ב. 

ביום 29 במרס 2006 החליט הדירקטוריון של הבנק לקבוע מדיניות דיבידנד כדלקמן:

בכוונת הדירקטוריון להמליץ לפני האסיפה הכללית על חלוקת דיבידנד שנתי, בגין השנים 2006 ו-2007 בסכום המהווה לפחות 50% מהרווח הנקי 

השנתי של הבנק הניתן לחלוקה, אם לא יתרחש שינוי לרעה ברווחי הבנק ו/או במצבו העיסקי והכספי ו/או במצב המשק הכללי ו/או בסביבה 

החוקית או הפיסקלית.
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כל חלוקת דיבידנד תהיה בהתאם לדרישות חוק החברות, התשנ"ט-1999, הקובע בין היתר, כי הבנק רשאי לבצע חלוקה מתוך רווחיו, ובלבד 

שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן הבנק את היכולת לעמוד בחבויותיו הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. כמו כן, נדרש הבנק לעמוד 

במגבלות שקבע המפקח על הבנקים כגון: יחס הון מזערי שלא יפחת מ-9%, קיום דרישות סעיף 23א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לפיו 

נקבעה מגבלה לגבי שיעור ההון אשר מותר לתאגיד בנקאי להשקיע בתאגידים ריאליים, וכן עמידה במגבלות שקבע המפקח על הבנקים בעניין 

מתן אשראי כשיעור מההון ובמגבלות שקבע לענין חלוקת דיבידנדים, כגון: לא יחולק דיבידנד מתוך קרנות הון או מתוך הפרשים בזכות הנובעים 

מתרגום דוחות כספיים של יחידות אוטונומיות בחו"ל; או כאשר אחת או יותר משלוש השנים הקלנדריות האחרונות הסתיימה בהפסד.

אין בהצהרה על מדיניות הדיבידנד הנ"ל כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו (לרבות בענין מועדי תשלום דיבידנד או בענין שיעור חלוקת 

דיבידנדים בעתיד).

בינואר 2008 החליט הדירקטוריון של הבנק להאריך את מדיניות הדיבידנד הנ"ל גם לשנת 2008.

דיבידנד לשנת 2007
האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום 17 בינואר 2008 אישרה את המלצת הדירקטוריון מיום 11 בדצמבר 2007, על חלוקת דיבידנד במזומן 

בשיעור של כ-49.8% מהרווח הנקי לתקופה של 9 החודשים הראשונים של 2007 (כ-1,414 מיליוני ש"ח) ובשיעור של 100.0% על ההון הנפרע. 

הדיבידנד שולם ביום 5 בפברואר 2008 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 20 בינואר 2008 (התאריך הקובע). המניות נסחרו "אקס" 

דיבידנד ביום 21 בינואר 2008. הדיבידנד היה בשיעור של 1.0 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ.

הדירקטוריון החליט בישיבתו מיום 30 במרס 2008 להמליץ לפני האסיפה הכללית השנתית הקרובה על חלוקת דיבידנד נוסף במזומן בגין שנת 

2007 בשיעור של כ-52.2% מהרווח הנקי של הרביע הרביעי של 2007 (כ-270 מיליון ש"ח) כ-18 אג' למניה. הדיבידנד ישולם ביום 30 ביוני 2008, 

כפוף לאישור האסיפה הכללית, לבעלי מניות שיחזיקו במניות הבנק ביום 17 ביוני 2008 (התאריך הקובע). המניות ייסחרו "אקס" דיבידנד ביום 18 

ביוני 2008. 

על בסיס ההון המונפק ליום 10 במרס 2008, הדיבידנד בשיעור של כ-18.5% מההון הנפרע. אם ימומשו כתבי אופציה נוספים עד היום הקובע, 

יופחת שיעור הדיבדנד מההון הנפרע וסכום הדיבידנד למניה בהתאם. בסך הכל יסתכמו הדיבידנדים בגין שנת 2007 בסך 1,684 מיליון ש"ח 

שהם כ-50.2% מהרווח הנקי לשנת 2007, ובשיעור של 1.185 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ. (כפוף לשינוי עקב ממימוש כתבי אופציה 

כאמור לעיל).

דיבידנד לשנת 2006
האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום 14 בפברואר 2007 אישרה את המלצת הדירקטוריון מיום 24 בדצמבר 2006, על חלוקת דיבידנד 

במזומן בשיעור של כ-101.6% מהרווח הנקי לתקופה של 9 החודשים הראשונים של 2006 (כ-2,500 מיליוני ש"ח) ובשיעור של 176.8% על ההון 

הנפרע.

הדיבידנד שולם ביום 28 בפברואר 2007 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 15 בפברואר 2007 (התאריך הקובע). המניות נסחרו "אקס" 

דיבידנד ביום 18 בפברואר 2007. הדיבידנד היה בשיעור של 1.768 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ.

מדיניות דיבידנד לשנים 2005-2003
מדיניות הדיבידנד בגין השנים 2003 עד 2005 (כולל) היתה להמליץ בפני האסיפה הכללית על חלוקת דיבידנד בסכום המהווה לפחות 35% מהרווח 

הנקי השנתי של הבנק והניתן לחלוקה, זאת בנוסח דומה לנוסח המדיניות לשנים 2006 ו-2007 המפורט לעיל.

דיבידנד לשנת 2005
האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום 2 בפברואר 2006 אשרה את המלצת הדירקטוריון מיום 4 בדצמבר 2005, על חלוקת דיבידנד במזומן 
בשיעור של כ-65.9% מהרווח הנקי לתקופה של תשעת החודשים הראשונים של 2005 (כ-1,103 מיליוני ש"ח) ובשיעור של 78.0% על ההון הנפרע.
הדיבידנד שולם ביום 28 בפברואר 2006 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 15 בפברואר 2006 (התאריך הקובע). המניות נסחרו "אקס" 

דיבידנד ביום 16 בפברואר 2006. הדיבידנד היה בשיעור של 0.78 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ.
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סכומים מדווחים

הלימות הון  (ג) 
   מחושב בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מספר 311 ו-341, בדבר יחס "הון מזערי" ו"הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק" ודרישות 

גילוי מסוימות הנדרשות לפי נדבך 3 של באזל 2.

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007     

(במיליוני ש"ח)    

(1) הון לצורך חישוב יחס ההון  

הון ראשוני    

7,000   7,000 הון מניות     

405   610 קרנות הון בשל עיסקאות תשלום מבוסס מניות ואחרות     

(2)   (22) הפסדים שטרם מומשו, מהתאמות לשווי הוגן של מניות זמינות למכירה     

(403)   (445) התאמות מתרגום     

10,343   12,286 עודפים שנצברו ודיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן     

(477)   (404) הלוואות לעובדים לרכישת מניות בנק     

(154)   (288) בניכוי מוניטין     

152   105 זכויות מיעוט בהון העצמי של חברות מאוחדות     

16,864   18,842 סך כל ההון הראשוני    

הון משני:  

843   855 הון משני עליון (א)     

8,219   9,127 הון משני אחר     

41   - הון שלישוני (ב)    

(83)   (87) בניכוי — השקעות במניות וכתבי התחייבות של חברות פיננסיות (ד)    

25,884   28,737 סך כל ההון הכולל    
 

ראה הערות בעמוד 283 להלן.



282

 באור 13 — הון עצמי והלימות הון (המשך)

סכומים מדווחים
הלימות הון (המשך) (ג) 

 

31 בדצמבר 2007     

דרישות יתרות  ניכוי  שיעורי שקלול    
הון סיכון  מההון   100%  50%  20%  0% יתרות (ג)   

(במיליוני ש"ח)  

(2) יתרות משוקללות של סיכון ודרישות הון

נכסים

614  6,818  -  3  -  34,073  8,253  42,329 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

1,548  17,205  -  13,578  -  18,135  15,456  47,169 ניירות ערך 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו
-  -  -  -  -  -  655  655 במסגרת הסכמי מכר חוזר 

15,782  175,359  -  167,683  14,676  1,689  14,842  198,890 אשראי לציבור (א) 

7  79  -  79  -  -  563  642 אשראי לממשלות 

163  1,808  65  1,808  -  -  -  1,873 השקעות בחברות כלולות 

295  3,276  -  3,276  -  -  -  3,276 בניינים וציוד 

424  4,711  288  4,149  -  2,809  404  7,650 נכסים אחרים  

18,833  209,256  353  190,576  14,676  56,706  40,173  302,484 סך כל הנכסים 

 

דרישות יתרות  שיעורי שקלול   שווה ערך    
הון סיכון   100%  50%  20%  0% מאזני  יתרות (ג)   

מכשירים חוץ מאזניים

עיסקאות שבהן היתרה מייצגת 

2,095  23,278  23,038  -  1,202  2,418  26,658  93,141 סיכון אשראי  

934  10,374  7,359  -  15,076  678  23,113  226,230 מכשירים נגזרים 

10  112  112  -  -  -  112  1,123 אחרים 

3,039  33,764  30,509  -  16,278  3,096  49,883  320,494 סך כל מכשירים חוץ מאזניים 

21,872  243,020 סך כל נכסי סיכון אשראי       

588  6,531 סיכון שוק       

22,460  249,551 סך כל נכסי הסיכון       

ראה הערות בעמוד 283 להלן.
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סכומים מדווחים
הלימות הון (המשך) (ג) 

 

31 בדצמבר 2006     

דרישות יתרות  ניכוי  שיעורי שקלול    
הון סיכון  מההון   100%  50%  20%  0% יתרות (ג)   

(במיליוני ש"ח)  

(2) יתרות משוקללות של סיכון ודרישות הון

נכסים

784  8,708  -  393  -  41,574  5,642  47,609 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

1,187  13,192  -  9,430  -  18,810  18,135  46,375 ניירות ערך (ד) 

14,563  161,812  -  154,696  13,562  1,674  14,200  184,132 אשראי לציבור (א) 

14  152  -  152  -  -  868  1,020 אשראי לממשלות 

107  1,188  63  1,188  -  -  -  1,251 השקעות בחברות כלולות (ד) 

275  3,056  -  3,056  -  -  -  3,056 בניינים וציוד 

396  4,401  154  4,026  -  1,877  173  6,230 נכסים אחרים  

17,326  192,509  217  172,941  13,562  63,935  39,018  289,673 סך כל הנכסים 

 

דרישות יתרות  שיעורי שקלול   שווה ערך    
הון סיכון   100%  50%  20%  0% מאזני  יתרות (ג)   

מכשירים חוץ מאזניים

עיסקאות שבהן היתרה 
1,724  19,155  18,995  -  802  3,191  22,988  84,825 מייצגת סיכון אשראי  

620  6,890  5,315  -  7,877  548  13,740  129,321 מכשירים נגזרים 

9  100  100  -  -  -  100  999 אחרים 

2,353  26,145  24,410  -  8,679  3,739  36,828  215,145 סך כל מכשירים חוץ מאזניים 

19,679  218,654 סך כל נכסי סיכון אשראי       

467  5,184 סיכון שוק       

20,146  223,838 סך כל נכסי הסיכון       

(א)  הפרשה כללית לחובות מסופקים בסך 428 מיליוני ש"ח מהווה חלק מההון המשני העליון (31 בדצמבר 2006 — 428 מיליוני ש"ח). הפרשה כללית לחובות 
מסופקים בסך 333 מיליוני ש"ח אינה מנוכה מאשראי לציבור (31 בדצמבר 2006 — 332 מיליוני ש"ח).

מוחזק כנגד סיכוני שוק בלבד. (ב) 
נכסים — יתרות מאזניות, מכשירים חוץ מאזניים — יתרות ערך נקוב משוקללות במקדמי המרה לאשראי. (ג) 

(ד)  יתרות השקעות במניות ובכתבי התחייבות נדחים של חברות פיננסיות מנוכות מההון ולפיכך גם מיתרת ניירות הערך ומהשקעות בחברות כלולות.
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סכומים מדווחים

הלימות הון (המשך) (ג) 

 

31 בדצמבר 31 בדצמבר      

2006  2007     

(%)  (%) (3) יחס ההון לרכיבי סיכון על בסיס מאוחד   

7.53  7.55 יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון   

11.56  11.52 יחס סך כל ההון לרכיבי סיכון   

9.00  9.00 יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים  

 

(4) הלימות הון בחברות בנות מהותיות

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

6.42  6.63 יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון   

9.69  9.96 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון   

9.00  9.00 יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים  

 

בנק ערבי ישראלי בע"מ

19.01  16.00 יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון   

19.49  16.38 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון   

9.00  9.00 יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים  

 

בנק לאומי ארה"ב

8.13  8.23 יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון   

11.45  11.03 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון   

10.00  10.00 יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי השלטונות המקומיים  

 

בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי.

15.85  14.13 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון   

12.50  12.50 יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי השלטונות המקומיים  
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באור 14 — שעבודים ותנאים מגבילים

אגרות חוב וכתבי התחייבות שהונפקו על ידי חברות מאוחדות בארץ בסך 43 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 66 מיליוני ש"ח) מובטחות 

על ידי שעבודים שוטפים על נכסיהן. סניפים בחו"ל וחברות מאוחדות שיעבדו ניירות ערך ונכסים אחרים להבטחת פיקדונות שנתקבלו 

מ-Federal Home Loan Bank וכן התחייבויות מסויימות בהתאם לדרישת שלטונות הארצות בהן הם פועלים. הנכסים המשועבדים מסתכמים 

בסך 1,931 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 2,571 מיליוני ש"ח). סך ההתחייבויות בגינן שועבדו הנכסים מסתכמות בסך 1,358 מיליוני ש"ח 

(31 בדצמבר 2006 — 1,871 מיליוני ש"ח).

הבנק הפקיד לפי דרישות מסלקת Euroclear לטובת Morgan Guaranty Trust Company Of New York פיקדון ניירות ערך שלו, בגובה 

החוב שנוצר מעת לעת בגין משיכות אשראי שנעשות בפועל על ידי הבנק ולא נפרעו, לצורך פעילות בניירות ערך באמצעות המסלקה הנ"ל. 

מסגרת האשראי אשר כנגדה הופקדו ניירות הערך מסתכמת ליום 31 בדצמבר 2007 בכ-193 מיליוני דולר, וליום 31 בדצמבר 2006 בכ-73 

מיליוני דולר.

הבנק העביר ל-CIBC מספר אגרות חוב מהתיק הזמין לצורך הסדרת פעילות ב-SHORT של לקוחות הבנק במניות אמריקאיות. הריבית בגין 

אגרות חוב אלו משולמת לבנק. סך אגרות החוב שהועברו ליום 31 בדצמבר 2007 הינה כ-22 מיליון דולר וליום 31 בדצמבר 2006 כ-41 מיליון דולר.

הבנק חבר במסלקת הבורסה לניירות ערך בע"מ ובמסלקת מעו"ף בע"מ. הבנק (כמו כל חבר מסלקה אחר) משעבד למסלקות אלו בטחונות 

להבטחת פעילות לקוחותיו, פעילות הנוסטרו, והערבות ההדדית של חברי המסלקה כמפורט להלן.

כל אחד מהחברים בקרן הסיכונים משעבד לטובת מסלקת הבורסה בטחונות בגובה חלקו היחסי בקרן, אשר מבטיחים את חיובי החבר כלפי 

המסלקה ואת חלקו של החבר בקרן הסיכונים. כמו כן מבטיחים בטחונות אלו גם את חיובי חברי קרן הסיכונים האחרים, וזאת אם הבטחונות 

שהעמיד החבר האחר לא יספיקו לכיסוי כל חיובי החבר האחר, ובהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהחברים בקרן, עד לגובה הבטחונות שניתנו 

או עד לגובה החיובים כלפי מסלקת הבורסה, לפי הנמוך. 

הבטחונות המשועבדים לצורך הפעילות שתוארה לעיל הינם אגרות חוב מסוג אג"ח מדינה ומק"מ וסכומם הכולל ליום 31 בדצמבר 2007 כ-2.5 

מיליארד ש"ח, וליום 31 בדצמבר 2006 כ-1.8 מיליארד ש"ח.

לקראת הפעלת מערכת זה"ב (RTGS) לסליקה תוך יומית של תשלומים בזמן אמת, חתם הבנק ביום 23 ביולי 2007 על אגרת חוב לטובת בנק 

ישראל להבטחת סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק. כערובה לנ"ל הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל בשיעבוד שוטף ללא הגבלה 

בסכום אגרות חוב מסוג אג"ח מדינה ומק"מ המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב על שם בנק ישראל. 

יתרת החשבון ליום 31 בדצמבר 2007 הינה כ-3.2 מיליארד ש"ח. ב-31 בדצמבר 2006, לצורך ניהול הנזילות של הבנק, טרם הפעלת מערכת זה"ב 

(RTGS), הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל שיעבוד צף של מלאי אגרות החוב מסוג מק"מ, גילון, שחר וגליל עד לסך של 12.0 מיליארד ש"ח. אגרת 
חוב זו בוטלה ביום 31 בדצמבר 2007, בהסכמת בנק ישראל. 

ליום 31 בדצמבר 2007 לא היו לבנק אשראים מבנק ישראל (31 בדצמבר 2006 — 58 מיליון שקל בלבד). היתרה הגבוהה ביותר של אשראים מבנק 

ישראל על בסיס יתרות לסופי חודשים לשנת 2007 הסתכמה ב-10,128 מיליוני ש"ח והיתרה הממוצעת לשנת 2007 הסתכמה ב-3,699 מיליוני 

ש"ח. מאידך יתרת הפיקדונות בבנק ישראל הסתכמה בסך 5,773 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 3,711 מיליוני ש"ח). היתרה הגבוהה ביותר על 

בסיס היתרות לסופי חודשים הסתכמה ב-8,271 מיליוני ש"ח והיתרה הממוצעת לשנת 2007 הסתכמה ב-5,278 מיליוני ש"ח. 

 

31 בדצמבר 2007     

(במיליוני ש"ח)     

המקורות של ניירות ערך שהתקבלו ואשר הבנק רשאי למכור או לשעבד, 
לפי שווי הוגן, לפני השפעת קיזוזים:

655 ניירות ערך שהתקבלו בעיסקאות שאילת ניירות ערך כנגד מזומן   

השימושים בניירות ערך שהתקבלו כביטחון ובניירות ערך של הבנק, 
לפי שווי הוגן, לפני השפעת קיזוזים 

231 ניירות ערך שהושאלו בעיסקאות השאלת ניירות ערך כנגד מזומן   

מלבד ניירות ערך אלו, נכון ליום המאזן, הועמדו כבטחון ניירות ערך נוספים המוצגים בסעיף ניירות ערך כמפורט לעיל, אשר המלווים אינם רשאים 

למכור או לשעבד.
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באור 15 — זכויות עובדים 

חתימת הסכם קיבוצי בנושא ההפרטה (א) 

ביום 30 בנובמבר 2005 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת הבנק לבין נציגות העובדים בעקבות מהלך הפרטת הבנק. 

ההסכם הקיבוצי מעגן את יישום תוכנית האופציות לעובדים, את זכות העובדים לרכוש 3.873% ממניות הבנק המגיעות לעובדים בהנחה 

של 25%, את תשלום המקדמה בשיעור של משכורת אחת להפרשות על חשבון המענק השנתי לשנת 2005, ואת עיגון ההסכמים הקיבוציים 

וההסדרים הקיימים כל אחד במעמדו כפי שהוא בבנק לחמש שנים החל מיום 1 בינואר 2006.

העובדים מצידם התחייבו בהסכם לשמירה על שקט תעשייתי בכל הנוגע להליך הפרטת הבנק.

הסכם זה אושר על ידי האסיפה הכללית ביום 2 בפברואר 2006.

בדבר השפעת תוכנית האופציות ורכישת המניות על ידי העובדים ראה סעיפים (ד) ו-(ה) להלן.

פיצויי פרישה ופנסיה (ב) 

כללי  (1)

לעובדים שהחלו עבודתם בבנק מיום 1 בינואר 1999 וטרם קבלו קביעות במועד חתימת הסכם קיבוצי מיוחד בשנת 2000 בעניין הסדר 

פנסיוני, קיימות הפקדות שוטפות לתוכנית פנסיה. תוכנית הפנסיה הינה תוכנית לפנסיה מקיפה צוברת בתוספת כיסוי ביטוחי נוסף 

למקרים של אובדן כושר עבודה ופטירה. לבנק לא תהיה כל חבות פנסיונית לגבי עובדים אלה להוציא השלמה לפיצויי פיטורין בהתאם 

להסכם.

לעובדים, שהחלו את עבודתם בבנק לפני 1 בינואר 1999 וקיבלו קביעות עד מועד חתימת ההסכם דלעיל, הפורשים מעבודתם בבנק 

בגיל פרישה, למעט אלו המוזכרים בסיפא של סעיף זה וב-(4) להלן, הזכות לבחור בקבלת פיצויי פרישה וכספי תגמולים או בקבלת 

פנסיה תוך ויתור על כספי התגמולים והפיצויים. הזכאות לפנסיה מחושבת לפי שיעור של 2.67% לשנה בגין חמש עשרה שנות העבודה 

הראשונות ושל 1.5% לכל שנה לאחר מכן, עד לשיעור מירבי של 70%.

העתודות לפיצויי פרישה מחושבות על בסיס המשכורת האחרונה של חודש אחד לכל שנת עבודה. היעודות בגין ההתחייבויות לפיצויי 

פרישה מופקדות בקופות גמל.

העתודות לפנסיה מבוססות על חישוב אקטוארי הלוקח בחשבון את שינוי גיל הפרישה על פי חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004. החישוב 

האקטוארי נערך בשיטת הערכה של הטבות נצברות בהתחשב בפרמטרים שונים, ביניהם הסתברות על בסיס ניסיון העבר לגבי שיעור 

ניצול זכויות הפנסיה ושיעור משיכות כספי פיצויים ותגמולים (ההתפלגות הינה כ-65% בוחרים בפנסיה ו-35% בוחרים בפיצויים), וכן 

ניסיון העבר לגבי נכות וכו'. 

החישוב האקטוארי מבוסס על הוראות עדכניות של האקטואר הראשי במשרד האוצר לגבי שיעורי תמותה מחודש פברואר 2007 אשר 

נקבעו על ידי הממונה על שוק ההון בטוח וחסכון לחברות הביטוח, עקב השינוי בקצב השיפור בתוחלת החיים ואשר אומצו לאוכלוסיית 

עובדי הבנק (ראה סעיף (2) להלן). עקב ההתאמה להוראות כאמור נרשם בשנת 2006 תיקון אקטוארי המתייחס ללוחות התמותה בעלות 

של 214 מיליון ש"ח ובשנת 2005 נרשם תיקון אקטוארי בעלות של 36 מיליון ש"ח, עקב בדיקות אקטואריות בבנק אשר מצאו כי שיעורי 

התמותה בבנק נמוכים מלוח תמותה ישראלי 1999.

חישוב ההתחייבות האקטוארית של הבנק לפנסיה נעשה על בסיס שיעור ההיוון שפורסם על ידי המפקח על הבנקים (4%) ובהנחת 

עליית שכר ריאלית המבוססת על נסיון העבר ומשתנה בהתאם לגיל העובד. שיעורי העלייה נעים בטווח של 1.5% עד 4.6%. עד וכולל 

שנת 2005 הוערכה עליית השכר הריאלית על ידי ההנהלה בשיעור ממוצע של 2.5% לכל העובדים. 

החישוב נעשה לפי תכנית פנסיה מקיפה הכוללת פנסית זקנה, פנסית נכות ופנסית שארים, ומביא בחשבון גם את העובדים שטרם 

מלאה תקופת הכשרתם לקבלת פנסיה (15 שנות עבודה).

במאזן כלולות עתודות לפי סכום ההתחייבות הגבוה מבין ההתחייבויות לפיצויים בתוספת כספי התגמולים לבין ההתחייבות לפנסיה. 

ההתחייבות לפנסיה של הבנק, לגבי עובדים שפרשו ובחרו בפנסיה, וכן זו המוזכרת ב-(4) להלן, מכוסה על ידי עתודה לפנסיה, 

המחושבת על פי הערך הנוכחי של ההתחייבות כפי שחושב על ידי אקטואר, כמצוין לעיל.
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באור 15 — זכויות עובדים (המשך)

פיצויי פרישה ופנסיה (המשך) (ב) 

(2)  בחודש נובמבר 2005 הודיע המפקח על הבנקים שהוא מאמץ את מכתב האקטואר הראשי של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד 

האוצר, לחברות ביטוח, לפיו על מבטח להעריך החל מהרביע הראשון של 2006 את העתודות לפוליסות ביטוח חיים על בסיס לוחות 

התמותה, כפי שהוצגו בנייר העמדה שהועבר על ידי המפקח על הביטוח להערות חברות ביטוח וקרנות פנסיה בחודש אפריל 2005. 

בחודש פברואר 2007 פירסם האקטואר הראשי של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזרים נוספים לקרנות הפנסיה 

ולחברות הביטוח שתחולתם לדוחות הכספיים מ-31 בדצמבר 2006, לפיהם יש להעריך את העתודות לפנסיה וביטוח חיים על סמך 

לוחות תמותה חדשים.

הבנק אימץ את לוחות התמותה הנ"ל כאמור בסעיף (1) לעיל. 

הטבות ל"בוגרי בל"ל"  (3)

"בוגרי לאומי" זכאים, פרט לתשלומי הפנסיה ו/או הפיצויים, כל בוגר לפי בחירתו, להטבות נוספות שעיקרן שי לחג והשתתפות בעלויות 

רווחה נוספות ופעילויות חברתיות. 

"בוגרי לאומי" – מי שסיים עבודתו בבנק, בגיל כלשהו, לאחר שהשלים 25 שנות עבודה בבנק, או שסיים עבודתו בגיל 65 ומעלה, לאחר 

שהשלים 15 שנות עבודה לפחות.

בשנת 2006 נרשמו לראשונה העלויות הצפויות בגין הזכאויות הנ"ל בתקופה שלאחר תקופת ההעסקה על פי חישוב אקטוארי. הסכום 

שנצבר ליום 31 בדצמבר 2007 מסתכם בכ-91 מיליוני ש"ח. 

פנסיה מוקדמת לבעלי חוזים אישיים  (4)

א)  על פי חוזה העבודה האישי עם המנכ"ל הראשי של הבנק שנחתם בתחילת 1996 (להלן: "החוזה") זכאית המנכ"ל הראשי לפנסיה 

מיידית בעת פרישתה (וזאת בין אם הפרישה נעשית בגין התפטרות ובין בגין פיטורים), או לפיצויי פיטורין בגובה 200% מהמשכורת 

החודשית האחרונה לכל שנת עבודה בבנק בתוספת הכספים שנצברו בקופת התגמולים, לפי בחירתה.

בחוזה עם המנכ"ל הראשי התחייב הבנק להמשיך ולהעסיק את המנכ"ל הראשי עד ליום 12 בפברואר 2010 (להלן: "תקופת   

התחייבות"). במקרה של פיטורי המנכ"ל הראשי (לרבות במקרה של התפטרות שדינה כפיטורים והכוללת גם התפטרות במקרה של 

החלפת שליטה בבנק), ישלם הבנק למנכ"ל הראשי פיצוי בסך כל המשכורות והנילווים עד לתום תקופת ההתחייבות.

כתוצאה מכך אם תפוטר המנכ"ל הראשי בתקופת ההתחייבות, תהיה לבנק הוצאה נוספת לתקופה שממועד הפיטורים ועד לתום   

תקופת ההתחייבות. סכום ההוצאה המירבי הנוסף לבנק אילו פוטרה המנכ"ל הראשי מיידית ביום 1 בינואר 2008 הוא בסך 3,273 אלפי 

ש"ח (להלן: "סכום ההוצאה המירבי"). חישוב סכום ההוצאה המירבי נעשה כאמור לתקופה מלאה של שנתיים והוא הולך ופוחת עם 

חלוף התקופה שבה ממשיכה המנכ"ל הראשי לעבוד בבנק עד לסכום אפס, כך שאם המנכ"ל הראשי תמשיך לעבוד עד תום תקופת 

ההתחייבות, דהיינו, ביום 12 בפברואר 2010, לא תהיה לבנק הוצאה נוספת כל שהיא. סכום ההוצאה המירבי הינו לפני מס וכולל מס 

שכר.

  עוד יצויין כי הדירקטוריון הודיע שאין בכוונתו לפטר את המנכ"ל הראשי, הואיל וכך לא נדרשת כל הפרשה בגין תיקון החוזה.

עוד תוקן החוזה האישי של המנכ"ל הראשי באופן שהתקופה שבה זכאית היתה המנכ"ל הראשי לקיצבה של 3% לשנה הוארכה   

מ-18 שנה לעד תום עבודתה בבנק. 

ב)  הבנק חתם על חוזים אישיים עם חברי הנהלה של הבנק ועם קבוצת מנהלים בכירים (סמנכ"לים, עוזרים בכירים למנכ"ל ועוזרי מנכ"ל), 

ולפיהם מתחייב הבנק במקרה של פיטורים, לשלם לעובדים אלה פנסיה מיידית, אם צברו גיל בתוספת ותק בעבודה בבנק בסך הכל 

של 75 שנה. שנות הכהונה כחבר הנהלה (אם העובד כיהן לפחות 7 שנים כחבר הנהלה) תספרנה כשנות ותק נוספות לצורך צבירת 

75 שנה כאמור. שיעור הפנסיה לחברי הנהלה הינו בשיעור של 2.67% לשנה בגין חמש עשרה שנות העבודה הראשונות ו-2% לשנה 

בגין כל שנה נוספת בה לא כיהן כחבר הנהלה, או 2.5% בעבור כל שנה של כהונה כחבר הנהלה, עד לשיעור מירבי של 70%. שיעור 

הפנסיה לקבוצת המנהלים הבכירים הינו בשיעור של 2.67% לשנה בגין חמש עשרה שנות העבודה הראשונות, 1.5% לשנה בגין כל שנה 

נוספת עד החתימה על החוזה ו-2% בגין כל שנה שלאחריה עד לשיעור מירבי של 70%. לחלופין, זכאים העובדים הנ"ל לבחור, במקרה 

של פיטורים, בפיצויי פיטורין בגובה 200% (ו-250% אם לא צבר גיל בתוספת ותק בעבודה בבנק בסך הכל של 75 שנה) מהמשכורת 

החודשית האחרונה לכל שנת עבודה בבנק בתוספת הכספים שנצברו בקופת התגמולים, ובמקרה זה אינם זכאים לפנסיה.
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פיצויי פרישה ופנסיה (המשך) (ב) 

עובד המתפטר מרצונו יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה 100% ובתוספת כספי קופת התגמולים.  

לבנק ולעובדים הנ"ל יש אפשרות להפסיק את יחסי עובד-מעביד תוך מתן הודעה מוקדמת של שישה חודשים.  

  החוזה האישי של המשנה הבכיר למנכ"ל קובע כי, חילופי מנכ"ל ראשי בבנק (החילופים כוללים גם חילופים אם התפטרה המנכ"ל 

הראשי) דינם כדין פיטורים על כל המשתמע מכך. במקרה כזה לבנק יש זכות להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת שעל הנ"ל ליתן 

לפני פרישתו, ל-12 חודשים (במקום 6 חודשים).

  החוזים האישיים של חברי ההנהלה תוקנו החל מיום 31 בדצמבר 2003, תיקון אשר עיקרו הינו: עובד המתפטר מרצונו בהגיעו לגיל 62 

שנה או יותר יהיה זכאי, בהתקיים מספר תנאים, לקבל פיצויי פיטורין בגובה 200% ובתוספת כספי קופת התגמולים (סעיף אשר תוקן 

בשנית בספטמבר 2006). עובד שבעת סיום יחסי העבודה לא ניצל את חופשת היובל יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של חודש 

אחד נוסף. בתקופת צינון, שאינה חופפת תקופת הודעה מוקדמת, העובד יהיה זכאי למשכורת וליתר התנאים הנילווים. בכפוף לתיקון 

הנ"ל, תמשכנה הוראות החוזים האישיים לחול ולחייב את הצדדים לכל דבר ועניין. בדוחות הכספיים בוצעו הפרשות מתאימות לכיסוי 

ההתחייבויות הנ"ל.

  סכום ההוצאה המירבית הנוספת של הבנק, במידה והעובדים הכלולים בסעיף זה יפוטרו מיידית, יסתכם בסך 355 מיליון ש"ח (כולל מס 

שכר על הפנסיה) (2006 — 359 מיליון ש"ח). הואיל ואין סבירות שכל העובדים הנ"ל יפוטרו מיידית נעשתה הפרשה בגובה 25% מהסכום 

הנ"ל, סך 91 מיליון ש"ח (כולל מס שכר) (2006 — 90 מיליון ש"ח). הסכומים הנ"ל כוללים גם את חברי ההנהלה.

  לאחר תיקון החוזים האישיים של חברי ההנהלה כאמור לעיל, בוצע ייחוס ספציפי מתוך ההפרשה הנ"ל לחברי ההנהלה שיתרתה ליום 

31 בדצמבר 2007 מסתכמת בסך 10 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 13 מיליון ש"ח).

(5)  יושב ראש הדירקטוריון של הבנק זכאי לקבל במקרה של פרישה שלא מרצון תשלום פיצויי פרישה בשיעור של 100% נוספים מעבר 

לסכומים המופרשים אותה עת (להלן — "הפיצויים המוגדלים") ובלבד שסכום הפיצויים המוגדלים כאמור לא יעלה על סכום השווה לתשע 

משכורות וכן הוא זכאי למענק הסתגלות בגובה של שש משכורות חודשיות. בדוחות הכספיים נכללו הפרשות מתאימות.

פרישה מרצון  (ג) 

במסגרת יישום תוכניות התייעלות של הבנק, פנתה הנהלת הבנק בשנים 2006 ו-2005 בהצעות פרישה מרצון מוקדמת בתנאים מיוחדים 

לכלל העובדים. בשנת 2006 פרשו בקבוצה 191 עובדים (2005 — 137 עובדים) בעלות של 175 מיליון ש"ח (בשנת 2005 — 107 מיליון ש"ח) 

כמו כן פורשים עובדים מהבנק מעת לעת בתנאים משופרים, בשנת 2007 פרשו מהבנק במסגרת זו 12 עובדים.

הנפקת כתבי אופציה לעובדים (ד) 

ביום 2 בפברואר 2006 אישרה האסיפה הכללית של הבנק, תכנית להקצאה של כתבי אופציה לעובדים זכאים, כקבוע במתאר שפורסם 

על ידי הבנק ביום 24 בינואר 2006 ("המתאר"). בהתאם לתוכנית זו, הוקצו ביום 14 בפברואר 2006 — 84,853,960 כתבי אופציה הניתנים 

למימוש ל-84,853,960 מניות רגילות של הבנק. (מזה הוקצו ליו"ר הדירקטוריון 122,644 כתבי אופציה ולמנכ"ל הראשי 156,659 כתבי 

אופציה) יתרת כתבי האופציה ליום 31 בדצמבר 2007 היתה 83,595,949. על כתבי האופציה האמורים חלים כל התנאים הקבועים במתאר 

לרבות:

1.  כתבי האופציה ניתנים היו למימוש בשתי מנות שוות, המנה האחת בתום שנתיים ממועד הקצאת כתבי האופציה והמנה השניה החל 

מתום השנה השניה ממועד הקצאת כתבי האופציה ועד לתום השנה השלישית ממועד הקצאת כתבי האופציה. 

כתבי האופציה הוקצו לעובדים ללא תמורה.  .2

3.  מחיר המימוש למניה יהיה 13.465 ש"ח ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (החל מחודש ספטמבר 2005). המחיר יותאם לחלוקת 

דיבידנדים (כשסכומם צמוד למדד), מניות ההטבה ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות, אם תהיה הנפקה כזו. מחיר המימוש המתואם 

ל-31 בדצמבר 2007 ול-16 במרס 2008 היה 11.205 ש"ח ו-10.3179 ש"ח בהתאמה.
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הנפקת כתבי אופציה לעובדים (המשך) (ד) 

המועד למימוש המנה הראשונה של כתבי האופציה, היה במחצית חודש פברואר 2008, וכל כתבי אופציה במספר כולל של 41,723,516 

שהיו במחזור ממנה זו, מומשו במחיר מימוש של 10.3381 ש"ח, מאז ועד 10 במרס 2008, מומשו 4,870,135 כתבי אופציה.

בגין הנפקתם של כתבי האופציה האמורים רושם הבנק הוצאות שכר בהתאם לשווי ההוגן במועד ההענקה של כתבי האופציה בתוספת 

מס שכר וביטוח לאומי. הוצאה זו נרשמת בדוחות הכספיים של הבנק לאורך תקופה של שנתיים ממועד ההקצאה בהוצאות שכר. 

בשנת 2007 רשם הבנק בדוח רווח והפסד הוצאות שכר של כ-247 מיליון ש"ח, (שנת 2006 — כ-235 מיליון ש"ח).

   האומדן לשווי ההוגן של כתבי האופציה ליום הקצאתם, אשר נערך על ידי מעריך חיצוני לפי מודל בלק ושולס, היה כ-422 מיליון ש"ח. 

חישוב השווי התבסס על הפרמטרים העיקריים הבאים: 

- סטית תקן של התשואה השנתית: 25%.   

- שיעור ריבית צמוד מדד חסר סיכון: 3.5%.   

- מחיר מניה: שער סגירה 17.30 ש"ח למניה ליום 14 בפברואר 2006.    

- מדיניות חלוקת דיבידנד: 50% מהרווח הנקי.    

- שיעור עזיבת עובדים במהלך תקופת ההפשרה של האופציות: 2%.    

על רקע המגבלה שהוטלה על בבנק להעמיד לעובדיו הלוואות למימון מימוש כתבי האופציה, ובעקבות הסכמה עקרונית שהושגה בין 

נציגות עובדי לאומי לבין בנק דיסקונט לישראל בע"מ, העמיד בנק דיסקונט לעובדי לאומי שביקשו זאת, הלוואות למימון מימוש כתבי 

האופציה בפברואר 2008.

הסכום הכולל של ההלוואות שהועמדו כאמור בשנת 2008 היה 277 מיליון ש"ח.

ההלוואות הועמדו בריבית שנתית של פריים מינוס 0.5% לתקופה של עד שנה וחצי, מועד תום החזקת המניות בנאמנות עבור העובדים 

על ידי הנאמן על פי תכנית האופציות, ללא שעבוד המניות ועם זכות חזרה מלאה ללווים. בנק לאומי איננו אחראי או ערב באופן כלשהו 

לפרעון ההלוואות.

המפקח על הבנקים אישר לבנק להעניק לבנק דיסקונט שירותי תפעול בקשר להלוואות הנ"ל.

להלן התנועה בכתבי האופציה במהלך השנים 2006-2007: 

 

מספר האופציות    

84,853,960 הוענקו במהלך שנת 2006    

(466,133) חולטו במהלך השנה   

84,387,827 סך כל האופציות במחזור ליום 31 בדצמבר 2006    

(791,878) חולטו במהלך השנה   

83,595,949 סך כל האופציות במחזור ליום 31 בדצמבר 2007    

(41,723,516) מימוש המנה הראשונה   

(4,870,135) מימוש חלקי של המנה השניה עד ליום 10 במרס 2008   

37,002,298 סך כל האופציות במחזור ליום 10 במרס 2008    
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מכירת מניות לעובדים (ה)  

ביום 14 ביוני 2006 רכשו עובדי הבנק 2.8478% (40,274,560 מניות, מזה המנכ"ל הראשי 75,532 מניות) מהון המניות של הבנק בהתאם 

למתאר שפורסם ביום 9 במאי 2006 (ותוקן בימים 10 ו-25 במאי 2006). ביום 3 ביולי 2006 אישרה האסיפה הכללית רכישת 59,131 מניות 

על ידי יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, והרכישה בוצעה ביום 5 ביולי 2006.

רכישת המניות בוצעה בהתאם לסיכום מחודש מרס 2006 עם החשב הכללי על הצעת מניות רגילות של הבנק על ידי המדינה לעובדי הבנק 

וזאת על פי ההסכמים בענין הפרטת הבנק ובהתאם להחלטות ועדת הכספים של הכנסת. על פי הסיכום הנ"ל, המניות תוצענה לעובדים 

בשני שלבים, אשר הראשון בהם בוצע, כאמור, ובו הוצעו 2.873% מהון המניות. המחיר הבסיסי לרכישת המניה נקבע ל-16.10 ש"ח למניה 

(מחיר ממוצע של המניה, כפי שהוסכם על יד משרד האוצר ותואם את ממוצע מחיר המכירה לברנע). המניות הוצעו לעובדים בהנחה של 

25% מהמחיר הבסיסי, כשהמחיר צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש ספטמבר 2005 ועד ליום מימוש ההצעה, בתוספת ריבית של 2% 

לשנה החל מ-24 בנובמבר 2005 ("מחיר המימוש") מחיר המימוש היה איפוא 11.652 ש"ח למניה (ליו"ר הדירקטוריון 11.665 ש"ח). 

השלב השני, שבו יוצע לעובדים 1% נוסף מהון המניות של הבנק, יבוצע לאחר השלמת תהליך ההפרטה.

שווי ההטבה לעובדים וליו"ר הדירקטוריון בגין הרכישה הנ"ל (שלב ראשון בלבד), אשר נערך על ידי מעריך חיצוני, כולל מספר מרכיבים 

ובסך הכל מסתכם בכ-220 מיליון ש"ח (כולל מס שכר וביטוח לאומי). סכום זה נזקף כהוצאת שכר בשנים 2007 ו-2006 ומזה כנגד חשבון 

ההון סך של 207 מיליון ש"ח.

להלן הפרמטרים שעל פיהם נערך החישוב:

-  חישוב השווי ההוגן נעשה על פי מחיר מנית הבנק למועד ההענקה שהוא המחיר הממוצע של מנית הבנק בתקופה בה חתמו העובדים 

על רכישת המניות. התקופה היא 31 במאי 2006 — 11 ביוני 2006 ומחיר המניה הממוצע בתקופה זו היה 16.71 ש"ח. 

-  חישוב השווי ההוגן לוקח בחשבון את ה"פגמים" במניות המוצעות (חסימה ל-4 שנים ותשלום מס רגיל על מרכיב ההטבה) יחסית למניה 

חופשית.

המניות חסומות לתקופה של 4 שנים. בגין "פגם" זה של אי סחירות נוכה מהשווי 15% ממחיר המניה למועד ההענקה.  -

הונח תשלום דיבידנד שנתי של 50% מהרווח הנקי.  -

מימון רכישת המניות לעובדים הוא בהלוואה צמודה למדד וללא ריבית על ידי הבנק.  -

שיעור הריבית לחישוב שווי ההטבה הגלומה בהלוואה הוא 4% לשנה צמוד למדד.  -

הבנק קיבל מרשות המיסים אישור לפיו הוראת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה תחולנה על התכנית.  -

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מעודכנים השינויים בשווי ההטבה הפירותית בדוח רווח והפסד באופן שוטף, לפי שווי השוק של המניה.

להלן פירוט לגבי ההשפעה של מכירת המניות לעובדים על הדוחות הכספיים:

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007     

(במיליוני ש"ח)   

103  103 שווי הוגן של המניות בניכוי אי סחירות  

55  55 עלות מימון ההלוואה   

59  62 מס שכר וביטוח לאומי  

217  220 סך כל הוצאות השכר  

52  53 מגן מס ברווח והפסד  

165  167 סך כל עלות נטו ברווח והפסד  

203  207 לקרן הון נזקף סך  
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מכירת מניות לעובדים (המשך) (ה)  

למימון רכישת המניות ניתנו לעובדים הלוואות שמועד פרעונן בתום תקופת החסימה של המניות, שהינה כאמור ארבע שנים. ההלוואות 

צמודות למדד המחירים לצרכן, ואינן נושאות ריבית ואינן בתנאי non-recourse. העמדת ההלוואות אושרה על ידי המפקח על הבנקים אשר 

ציין באישורו כי הבנק התבקש להביא בחשבון בקביעת תנאי הפרעון את העובדה שלא ינתן אישור להארכת תקופת פרעון ההלוואות מעבר 

לתום תקופת החסימה. סכום ההלוואות שהועמדו לעובדים (כולל ליו"ר הדירקטוריון) מסתכם בכ-466 מיליון ש"ח וסכום זה הופחת מהון 

הבנק. 

פרטים על העתודות והיעודות (ו) 
סכומים מדווחים   

סכומי העתודות והיעודות לפיצויי פרישה ולפנסיה הכלולים במאזן הם כדלקמן:   

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

2,069  2,183 עתודות לפיצויי פרישה  

(2,290)  (2,396) יעודות לפיצויי פרישה (1) 

2,864  2,813 עתודות לפנסיה  

(202)  (189) יעודות לפנסיה  

2,441  2,411 עודף עתודות על יעודות, נטו  

2,708  2,673 עודף עתודות על יעודות, נטו שנכלל בסעיף "התחייבויות אחרות" 

267  262 עודף יעודות שנכלל בסעיף "נכסים אחרים"  

2,441  2,411 עודף עתודות על יעודות נטו (2)  

 

הבנק וחברות מאוחדות שלו אינם רשאים למשוך את כספי היעודות אלא לצורך תשלום פיצויי פרישה.  (1)

(2)  עודף זה משקף בעיקר את ההתחייבות האקטוארית של הבנק לפנסיה עבור הפנסיונרים של הבנק, כאשר הכיסוי להתחייבות זו הינו חלק מנכסי הבנק 

ושימושיו השוטפים.

מענקים בגין ותק בעבודה (ז) 

עובדי הבנק וחלק מעובדי החברות המאוחדות זכאים עם הגיעם ל-20, 30 ו-40 שנות עבודה למענקים כספיים של מספר חדשי משכורת 

("מענק יובל") ולחופשות מיוחדות.

לתאריך המאזן קיימת הפרשה בסך של 550 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 523 מיליוני ש"ח).

חישוב ההתחייבות נעשה על בסיס אקטוארי ומביא בחשבון, על בסיס נסיון העבר, את ההסתברות שבתאריך הקובע יהיה העובד עדיין 

מועסק בבנק. חישוב זה נעשה על בסיס שיעור היוון שפורסם על ידי המפקח על הבנקים ובהנחת עליית שכר ריאלית כפי שהוערכה כאמור 

ב-(ב) (1) לעיל. בשנת 2006 גדלה ההתחייבות למענקי יובל בסך 23 מיליוני ש"ח עקב השינוי באופן חישוב שיעור עליית השכר הריאלית.

העתודה לחופשות המיוחדות נעשית על פי חישוב אקטוארי ובהתחשב בנסיון העבר לגבי ניצול חופשות אלו, וכן הובאה בחשבון העלאת גיל 

הפרישה על פי חוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004.

עתודה לחופשה (ח) 

בסעיף התחייבויות אחרות קיימת הפרשה בגין ימי חופשה שטרם נוצלו בסך 162 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 148 מיליוני ש"ח). 

חישוב ההתחייבות נעשה על בסיס שכר אחרון בתוספת תשלומים נלווים.
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באור 15 — זכויות עובדים (המשך)

קופות התגמולים של עובדי הבנק ועובדי בנק לאומי למשכנתאות (ט) 

הבנק השלים, ביחד עם נציגות העובדים, את מרבית ההערכות הנדרשת בקופות התגמולים של עובדי הבנק ושל עובדי בנק לאומי 

למשכנתאות ("קופות העובדים"), לצורך עמידה בתנאי ההיתר שניתן לבנקים בחקיקה לעסוק בניהול קופות גמל אשר כל עמיתיהן הם עובדי 

הבנק או עובדי תאגיד בשליטתו, וקופות העובדים תועברנה לניהול בחברה מנהלת שתוחזק על ידי עמיתי הקופות.

בינואר 2008 נכנס לתוקף תיקון נוסף בחוק קופות גמל, אשר משנה את קופות הגמל הקיימות, ואת הסדרי משיכת הכספים מהן, לגבי 

כספים המופקדים בהן החל מינואר 2008, וכן מגביל אפשרות הפרשת כספים לקופות מרכזיות לפיצויים עד סוף שנת 2010. הבנק בוחן את 

השפעת התיקון לחוק.
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באור 16 — נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2007    

מטבע חוץ (א) מטבע ישראלי     

פריטים צמוד למדד         
שאינם במטבעות  בדולרים   המחירים       

סך הכל כספיים (ג)  אחרים  בארו  של ארה"ב  לצרכן  לא צמוד     

(במיליוני ש"ח)    

נכסים

42,329  -  4,330  6,347  23,026  587  8,039 מזומנים ופיקדונות בבנקים  

47,169  5,355  953  9,003  17,322  6,455  8,081 ניירות ערך  

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 
655  -  -  -  -  -  655 במסגרת הסכמי מכר חוזר  

198,557  99  12,419  7,315  36,826  53,314  88,584 אשראי לציבור (ב)  

642  -  -  -  391  251  - אשראי לממשלות  

1,873  1,858  -  -  -  -  15 השקעות בחברות כלולות  

3,276  3,276  -  -  -  -  - בניינים וציוד  

7,650  908  907  532  2,210  113  2,980 נכסים אחרים  

302,151  11,496  18,609  23,197  79,775  60,720  108,354 סך כל הנכסים  

התחייבויות

238,045  495  11,676  22,457  79,842  26,919  96,656 פיקדונות הציבור  

6,139  -  566  753  1,555  669  2,596 פיקדונות מבנקים  

1,198  -  -  9  343  788  58 פיקדונות מממשלות  

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו
231  -  -  -  58  -  173 במסגרת הסכמי רכש חוזר  

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
19,248  -  -  -  2,585  15,821  842 וכתבי התחייבות נדחים  

17,636  593  1,035  578  1,782  3,082  10,566 התחייבויות אחרות  

282,497  1,088  13,277  23,797  86,165  47,279  110,891 סך כל ההתחייבויות  

19,654  10,408  5,332  (600)  (6,390)  13,441  (2,537) הפרש  

השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

 -  -  -  (6)  6  -  - מכשירים נגזרים (למעט אופציות)   

-  -  -  -  -  -  - אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

-  -  -  -  -  -  - אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

-  -  (4,919)  99  4,075  (10,030)  10,775 מכשירים נגזרים (למעט אופציות)   

-  -  170  55  (312)  (1)  88 אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

 -  -  94  119  (168)  (4)  (41) אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

19,654  10,408  677  (333)  (2,789)  3,406  8,285 סך הכל כללי  

 -  -  171  (65)  (573)  -  467 אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 

-  -  319  559  (2,326)  (17)  1,465 אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 

כולל צמודים למטבע חוץ. (א) 
ההפרשות הכללית, הנוספת והמיוחדת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה. (ב) 

לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי. (ג) 
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באור 16 — נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה (המשך)
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006    

מטבע חוץ (א) מטבע ישראלי      

פריטים צמוד למדד         
שאינם במטבעות  בדולרים   המחירים       

סך הכל כספיים (ג)  אחרים  בארו  של ארה"ב  לצרכן  לא צמוד     

(במיליוני ש"ח)    

נכסים

47,609  -  3,375  4,897  34,059  440  4,838 מזומנים ופיקדונות בבנקים  

46,375  4,232  778  6,840  18,490  5,331  10,704 ניירות ערך  

183,800  233  11,161  6,594  38,625  50,221  76,966 אשראי לציבור (ב)  

1,020  -  -  -  571  256  193 אשראי לממשלות  

1,251  1,242  -  -  -  -  9 השקעות בחברות כלולות  

3,056  3,056  -  -  -  -  - בניינים וציוד  

6,230  927  788  513  2,135  24  1,843 נכסים אחרים  

289,341  9,690  16,102  18,844  93,880  56,272  94,553 סך כל הנכסים  

התחייבויות

231,823  588  10,812  18,830  81,686  31,245  88,662 פיקדונות הציבור  

5,241  -  771  481  1,579  1,303  1,107 פיקדונות מבנקים  

2,146  -  1  28  556  897  664 פיקדונות מממשלות  

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
15,622  -  -  -  2,962  11,861  799 וכתבי התחייבות נדחים  

16,866  661  890  436  1,655  2,878  10,346 התחייבויות אחרות  

271,698  1,249  12,474  19,775  88,438  48,184  101,578 סך כל ההתחייבויות  

17,643  8,441  3,628  (931)  5,442  8,088  (7,025) הפרש  

השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

-  -  (34)  (22)  56  -  - מכשירים נגזרים (למעט אופציות)   

-  -  -  -  -  -  - אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

-  -  -  -  -  -  - אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

-  -  (3,574)  226  (5,327)  (4,911)  13,586 מכשירים נגזרים (למעט אופציות)   

-  -  38  404  (159)  -  (283) אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

-  -  177  (11)  40  -  (206) אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) 

17,643  8,441  235  (334)  52  3,177  6,072 סך הכל כללי  

-  -  63  604  (383)  -  (284) אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 

-  -  496  125  (90)  (9)  (522) אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 

כולל צמודים למטבע חוץ. (א) 
ההפרשות הכללית, הנוספת והמיוחדת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה. (ב) 

לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי. (ג) 
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באור 17 — נכסים והתחייבויות לפי תקופות לפרעון ולפי בסיסי הצמדה(א)
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2007  

יתרה מאזנית (ד) תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים   

מעל מעל  מעל  מעל  מעל  מעל   מעל    

עשר  חמש  ארבע  שלוש  שנתיים  מעל  שלושה  חודש  עם   

ללא סך הכל  מעל  עד  עד  עד  עד  עד  שנה  חודשים  עד  דרישה   

תקופת תזרימי  עשרים  עשרים  עשר  חמש  ארבע  שלוש  עד  עד  שלושה  ועד   

סך הכל (ב)  פרעון מזומנים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנתיים  שנה(ה)  חודשים(ה)  חודש(ה)   

(במיליוני ש"ח)  

מטבע ישראלי לא צמוד:

108,354  1,980  118,898  478  3,097  9,940  3,470  4,709  6,937  9,788  25,094  12,080  43,305 נכסים 

110,891  315  113,258  85  232  574  325  439  4,664  6,438  32,783  15,763  51,955 התחייבויות 

(2,537)  1,665  5,640  393  2,865  9,366  3,145  4,270  2,273  3,350  (7,689)  (3,683)  (8,650) הפרש 

מכשירים נגזרים 
10,775  -  11,077  -  (8)  533  58  424  246  430  5,446  323  3,625 (למעט אופציות) 

אופציות (במונחי 
47  -  52  -  -  -  (95)  -  16  1  519  (253)  (136) נכס הבסיס) 

מטבע ישראלי צמוד למדד 
המחירים לצרכן:

60,720  86  79,212  2,624  14,033  20,252  6,090  6,796  8,953  8,564  8,349  1,604  1,947 נכסים 

47,279  63  57,893  1,083  7,445  16,048  7,150  3,554  5,962  6,390  7,535  1,670  1,056 התחייבויות 

13,441  23  21,319  1,541  6,588  4,204  (1,060)  3,242  2,991  2,174  814  (66)  891 הפרש 

מכשירים נגזרים 
(10,030)  -  (10,042)  -  (242)  (2,775)  (592)  (454)  (384)  (455)  (4,141)  (639)  (360) (למעט אופציות) 

אופציות (במונחי 
(5)  -  (5)  -  -  -  -  -  -  -  (5)  -  - נכס הבסיס) 

מטבע חוץ — פעילות 
מקומית (ג):

76,694  351  84,589  282  1,197  5,776  4,460  5,142  6,678  7,105  13,247  12,707  27,995 נכסים 

84,271  2  86,587  -  168  1,270  547  428  1,709  1,787  13,233  20,716  46,729 התחייבויות 

(7,577)  349  (1,998)  282  1,029  4,506  3,913  4,714  4,969  5,318  14  (8,009)  (18,734) הפרש 

מכשירים נגזרים 
(745)  -  (1,035)  -  250  2,242  534  30  138  25  (1,305)  316  (3,265) (למעט אופציות) 

אופציות (במונחי 
(42)  -  (47)  -  -  -  95  -  (16)  (1)  (514)  253  136 נכס הבסיס) 

מטבע חוץ — פעילות 
חו"ל, זרוע ארוכה:

44,887  101  49,630  785  2,010  1,330  1,940  2,612  2,821  3,997  9,375  7,795  16,965 נכסים 

38,968  178  39,930  -  -  2,348  494  1,077  458  856  6,183  6,132  22,382 התחייבויות 

5,919  (77)  9,700  785  2,010  (1,018)  1,446  1,535  2,363  3,141  3,192  1,663  (5,417) הפרש 
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באור 17 — נכסים והתחייבויות לפי תקופות לפרעון ולפי בסיסי הצמדה(א) (המשך)
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2007  

יתרה מאזנית (ד) תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים   

מעל מעל  מעל  מעל  מעל  מעל   מעל    
עשר  חמש  ארבע  שלוש  שנתיים  מעל  שלושה  חודש  עם   

ללא סך הכל  מעל  עד  עד  עד  עד  עד  שנה  חודשים  עד  דרישה   
תקופת תזרימי  עשרים  עשרים  עשר  חמש  ארבע  שלוש  עד  עד  שלושה  ועד   

סך הכל (ב)  פרעון מזומנים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנתיים  שנה(ה)  חודשים(ה)  חודש(ה)   

(במיליוני ש"ח)  

פריטים לא-כספיים:

11,496  11,496  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - נכסים 

1,088  1,088  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - התחייבויות 

10,408  10,408  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - הפרש 

סך הכל:

302,151  14,014  332,329  4,169  20,337  37,298  15,960  19,259  25,389  29,454  56,065  34,186  90,212 נכסים 

282,497  1,646  297,668  1,168  7,845  20,240  8,516  5,498  12,793  15,471  59,734  44,281  122,122 התחייבויות 

19,654  12,368  34,661  3,001  12,492  17,058  7,444  13,761  12,596  13,983  (3,669)  (10,095)  (31,910) הפרש (ו) 

 

31 בדצמבר 2006  

יתרה מאזנית (ד) תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים   

מעל מעל  מעל  מעל  מעל  מעל   מעל    
עשר  חמש  ארבע  שלוש  שנתיים  מעל  שלושה  חודש  עם   

ללא סך הכל  מעל  עד  עד  עד  עד  עד  שנה  חודשים  עד  דרישה   
תקופת תזרימי  עשרים  עשרים  עשר  חמש  ארבע  שלוש  עד  עד  שלושה  ועד   

סך הכל (ב)  פרעון מזומנים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנתיים  שנה(ה)  חודשים(ה)  חודש(ה)   

(במיליוני ש"ח)  

סך הכל:

289,341  13,591  314,909  3,456  19,479  33,243  15,057  18,861  21,965  26,928  57,586  29,744  88,590 נכסים 

271,698  2,514  285,365  1,118  10,221  21,426  5,509  7,088  13,220  18,180  54,015  41,677  112,911 התחייבויות 

17,643  11,077  29,544  2,338  9,258  11,817  9,548  11,773  8,745  8,748  3,571  (11,933)  (24,321) הפרש (ו) 

(א)  בבאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותרות למועד הפרעון 
החוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות לחובות מסופקים.

כולל נכסים בסך 610 מיליוני ש"ח שזמן פרעונם עבר (31 בדצמבר 2006 — 1,321 מיליוני ש"ח). (ב) 
כולל צמודים למטבע חוץ. (ג) 

כפי שנכללה בבאור 16 "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה", לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים. (ד) 
(ה)  אשראי בתנאי חח"ד סווג בהתאם לתקופת המסגרת (אשראי במסגרת בסך 14.5 מיליארד ש"ח, 31 בדצמבר 2006 — 13.9 מיליארד ש"ח). אשראי בחריגה בסך 

0.6 מיליארד ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 1.5 מיליארד ש"ח), סווג ללא מועד פרעון.
אין הפרש זה משקף בהכרח חשיפה בריבית ו/או במאזני הצמדה. (ו) 

הערה — סך הכל התחייבויות ממוריאליות שכנגדן ניתן אשראי לטווח קצר בבנק הינו 5.1 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2007 (31 בדצמבר 2006 — 4.6 מיליארד 
ש"ח).
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

(א) מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף השנה

עיסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי:

2,430  2,582 אשראי תעודות  

5,918  6,993 ערבויות להבטחת אשראי (א)  

6,011  7,440 ערבויות לרוכשי דירות  

12,767  13,822 ערבויות והתחייבויות אחרות  

12,015  14,993 מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו  

16,442  17,347 מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות לציבור בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו 

21,439  21,335 התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדיין לא ניתן 

5,067  5,883 התחייבויות להוצאת ערבויות  

87  - מזה ערבויות ליתרות חוב הנובעות מעיסקאות בכרטיסי אשראי:   (א)   
 

 

(ב) התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה (א)

יתרת אשראי מפיקדונות לפי מידת גביה (ב)

1,994  1,806 מטבע ישראלי לא צמוד  

8,135  7,855 מטבע ישראלי צמוד למדד  

1,483  938 מטבע חוץ  

11,612  10,599 סך הכל  

 

תזרימים בגין עמלת גביה ומירווחי ריבית בגין הפעילות לפי מידת גביה ליום 31 בדצמבר  

סך  סך  מעל  מעל   מעל   מעל   מעל      
הכל הכל  עשרים   עשר עד   חמש עד  שלוש עד   שנה עד   עד   

2006  2007 שנים  עשרים שנים  עשר שנים  חמש שנים  שלוש שנים  שנה   

(במיליוני ש"ח)  

(1) במגזר הצמוד למדד (ג)

567  523  54  157  145  63  67  37 תזרימים חוזיים עתידיים 

תזרימים עתידיים צפויים לאחר 
529  497  47  137  143  61  69  40 הערכת הנהלה לפרעונות מוקדמים 

תזרימים צפויים מהוונים 
לאחר הערכת הנהלה

372  362  21  81  105  52  64  39 לפרעונות מוקדמים (ד) 

(2) במגזר השקלי הלא צמוד

50  46  1  12  13  6  6  8 תזרימים חוזיים עתידיים 

תזרימים עתידיים צפויים לאחר 
50  46  1  12  13  6  6  8 הערכת הנהלה לפרעונות מוקדמים 

תזרימים צפויים מהוונים 
לאחר הערכת הנהלה

36  36  -  7  10  5  6  8 לפרעונות מוקדמים (ד) 

אשראים ופיקדונות מפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית האשראים (או הפיקדונות), עם מרווח או עם עמלת גביה (במקום מרווח). (א) 
הלוואות עומדות ופיקדונות ממשלה שניתנו בגינן בסך 1,014 מיליוני ש"ח, שנה קודמת 1,202 מיליוני ש"ח, לא נכללו בלוח זה. (ב) 

כולל מגזר מט"ח. (ג) 
ההיוון בוצע לפי שיעור 4.14% (2006 — לפי שיעור 4.62%). (ד) 
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

 

2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

(ב) התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה (המשך)

מידע על העמדת הלוואות במהלך השנה בבנק למשכנתאות:

367  342 הלוואות מפיקדונות לפי מידת הגביה  

7  9 הלוואות עומדות  

 

(ג) התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות:

(1) חוזי שכירות לזמן ארוך — דמי שכירות של בניינים, ציוד וכלי רכב וכן דמי אחזקה
בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

197  246 בשנה ראשונה  

158  131 בשנה שניה  

103  107 בשנה שלישית  

83  80 בשנה רביעית  

57  53 בשנה חמישית  

135  106 מעל 5 שנים  

733  723 סך הכל  

261  298 התחייבויות לרכישת ניירות ערך  

177  219 התחייבויות להשקעה בבניינים, בציוד ובאחרים  

(2) פיקדונות עתידיים

עיסקאות עם מפקידים לקבלת פיקדונות גדולים במועדים עתידיים שונים ובשיעורי ריבית קבועים 
שנקבעו מראש במועד ההתקשרות

פירוט סכומי הפיקדונות העתידיים ומועדי ההפקדה כפי שנקבעו בתנאי העיסקאות:

17  17 בשנה ראשונה  

17  17 בשנה שניה  

17  17 בשנה שלישית  

17  17 בשנה רביעית  

17  17 בשנה חמישית  

66  49 שנה שישית ואילך  

151  134 סך הכל פיקדונות עתידיים  

לבנק חשיפות אשראי בגין מחוייבות לספק נזילות למבני אגוח בחסות אחרים שלא נוצלו בסך 384 מיליוני ש"ח.  (3)

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (ד) 
כללי  (1)   

הבאור כולל מידע בדבר הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים על פי הנחיות המפקח על הבנקים.
לרוב המכשירים הפיננסיים בבנק לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי ההוגן נאמד על 

פי הערך הנוכחי של תזרים המזומנים העתידי המהוון בשיעור ריבית המשקף את רמת הריבית בו היתה מבוצעת עיסקה דומה ביום 
הדיווח. אומדן של השווי ההוגן מחושב באמצעות הערכת תזרים המזומנים העתידי וקביעת שיעור ריבית הנכיון שהוא סובייקטיבי. 

לכן, עבור רוב המכשירים הפיננסיים, הערכת השווי ההוגן המדווחת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי ביום 
הדיווח. הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות של שיעורי 

הריבית. בהנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותי. בעיקר הדברים אמורים לגבי המכשירים 
הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית. בנוסף, בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו 

אגב הפעילות העיסקית. יותר מכך, הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים עשויים 
להחזיק את המכשיר הפיננסי עד לפרעון. בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להצביע על שווי הקבוצה 

כעסק חי. כמו כן, בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן, יש 
להיזהר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים.
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) (ד) 
עיקרי השיטות וההנחות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים  (2)   

נכסים פיננסיים:

אשראי לציבור — השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים מנוכים בשיעור 

נכיון מתאים. יתרת האשראי מוינה למספר קטגוריות בהתאם למגזר הפעילות וכן לדרוג האשראי של הלווים. בכל קטגוריה חושב 

התזרים של התקבולים העתידיים (קרן וריבית) לפי בסיסי ההצמדה השונים. תקבולים אלה הוונו בשיעורי ריבית המשקפים את רמת 

הסיכון והמרווח הממוצע הגלומים באשראי באותה קטגוריה ואת תקופת האשראי.

בדרך כלל שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור ריבית לפיו נעשות עיסקאות דומות במועד הדיווח. 

השווי ההוגן של יתרות חובה בחשבונות עו"ש הוערך בהתאם לערך במאזן.

השווי ההוגן של חובות בעייתיים חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום בהם. בכל מקרה שיעורי 

ריבית אלה משקפים את שיעורי הריבית הגבוהים ביותר המשמשים את הקבוצה בעיסקאות במועד הדיווח באותו מגזר.

בנוסף לכך, בוצעה גם בדיקת רגישות של אומדן השווי ההוגן של החובות הבעייתיים לשיעורי ריבית הנכיון. הבדיקה העלתה שתוספת 

של 1% לריבית הנכיון מפחיתה 175 מיליון ש"ח מאומדן השווי ההוגן של החובות הבעייתיים בסוף 2007.

שווי הוגן של יתרות עו"ש שסווגו כחובות בעייתיים חושב בהתאם לאומדן המח"מ שלהם ולפי שיעורי הריבית המירביים הנהוגים בבנק. 

תזרימי המזומנים העתידיים עבור חובות בעייתיים חושבו לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים.

פיקדונות בבנקים, אגרות חוב שאינן נסחרות ואשראי לממשלות — שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם 

בוצעו עיסקאות דומות במועד הדיווח.

ניירות ערך סחירים — לפי שווי הוגן כמתואר בבאור 1(ו).

התחייבויות פיננסיות:

פיקדונות הציבור — יתרת הפיקדונות מוינה למספר קטגוריות בהתאם למגזרי הפעילות, בסיסי ההצמדה ותקופות ההפקדה. בכל 

קטגוריה חושב התזרים של התשלומים העתידיים (קרן וריבית). תשלומים אלה הוונו בשיעורי ריבית המשקפים את שיעור הריבית 

הממוצע בו הקבוצה מגייסת פיקדונות דומים מאותה קטגוריה לתקופה שנותרה עד לפרעון. חשבונות עובר ושב (עו"ש) ופיקדונות ללא 

זמן פרעון-היתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוגן.

פיקדונות מבנקים ופיקדונות מממשלות השווי ההוגן נאמד בשיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי אומדן שיעורי הריבית שבהם 

הקבוצה עשויה לגייס פיקדונות דומים במועד הדיווח.

אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים — לפי שווי שוק או בשיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי שיעור ריבית בו 

הקבוצה מגייסת פיקדונות דומים, או יכולה להנפיק כתבי התחייבות דומים ביום הדיווח.

מכשירים נגזרים:

מכשירים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק וכאשר קיימים מספר שווקים בהם נסחר המכשיר, ההערכה נעשתה לפי 

השוק הפעיל ביותר.

מכשירים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את הקבוצה בפעילותה השוטפת במועד הדיווח והלוקחים 

בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי.

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי:

היתרה המאזנית מהווה קירוב לשווי ההוגן, שכן תנאי העיסקות שבמאזן אינם שונים מהותית מתנאי עיסקות דומות ביום הדיווח.
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) (ד) 
יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  (3)   

סכומים מדווחים   

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007     

הערך במאזן    הערך במאזן      

שווי הוגן סך הכל  (ב)  (א)  שווי הוגן  סך הכל  (ב)  (א)   

(במיליוני ש"ח)  

נכסים פיננסיים

47,616  47,609  37,340  10,269  42,334  42,329  31,058  11,271 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

46,413  46,375  2,528  43,847  47,187  47,169  1,581  45,588 ניירות ערך 

ניירות ערך שנשאלו או 
-   -  -  -  655  655  -  655 נרכשו בעיסקות מכר חוזר 

184,370   183,800  148,888  34,912  199,960  198,557  164,766  33,791 אשראי לציבור  

1,021  1,020  826  194  644  642  642  - אשראי לממשלות 

4,359   4,359  -  4,359  5,670  5,671  8  5,663 נכסים פיננסיים אחרים 

283,779  283,163  189,582  93,581  296,450  295,023  198,055  96,968 סך כל הנכסים הפיננסיים 

התחייבויות פיננסיות

232,723  231,823  195,192  36,631  239,100  238,045  192,221  45,824 פיקדונות הציבור 

5,279  5,241  2,543  2,698  6,168  6,139  1,655  4,484 פיקדונות מבנקים 

2,045  2,146  1,896  250  1,205  1,198  1,145  53 פיקדונות מממשלות 

ניירות ערך שהושאלו או 
-   -  -  -  228  231  58  173 נמכרו בעיסקות רכש חוזר 

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
16,118  15,622  16,048  (426)  19,860  19,248  19,155  93 וכתבי התחייבות נדחים 

10,048   10,048  -  10,048  12,068  12,064  159  11,905 התחייבויות פיננסיות אחרות  

266,213  264,880  215,679  49,201  278,629  276,925  214,393  62,532 סך כל ההתחייבויות הפיננסיות 

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  

עיסקאות בהן היתרה   
250  250  -  250  289  289  -  289 מייצגת סיכון אשראי   

מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן היא אומדן לשווי הוגן — מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי שוק. (א) 
מכשירים פיננסיים אחרים לגביהם חושב השווי ההוגן. (ב) 

פעילות הקבוצה במכשירים נגזרים: (ה) 

כללי   

הפעילות הנ"ל כרוכה בנטילת סיכונים שהעיקריים בהם הינם:

—  סיכון אשראי הנמדד על פי סכום ההפסד המירבי הצפוי אם הצד הנגדי לא יעמוד בתנאי העיסקה. לכיסוי הסיכון נדרשים ביטחונות 

מהלקוח בהתאם לסיכון הנובע מהעיסקאות. הביטחונות הנדרשים נכללים במסגרת הנדרש בגין סך כל חבות הלקוח. בעיסקאות 

הכוללות כתיבת אופציות הנסחרות בבורסה או קניה/מכירה של חוזים הנסחרים בבורסה, חייבים הלקוחות להפקיד לפחות את 

הביטחונות הנזילים הנדרשים על ידי אותן בורסות.

—  סיכוני שוק כוללים סיכונים הנובעים משינויים בשיעורי הריבית ומשינויים בשערי החליפין, במדד המחירים לצרכן ובשערי ניירות ערך. 

סיכוני השוק הנובעים מעיסקאות במכשירים נגזרים, הינם חלק מסך כל סיכוני השוק של המכשירים הפיננסיים. הפעילות במכשירים 

נגזרים מתבצעת במסגרת הגבולות המותרים לחשיפה לסיכוני שוק, כפי שנקבעו על ידי דירקטוריונים של חברות הקבוצה.

—  סיכון נזילות הנובע מאי וודאות לגבי המחיר שהבנק יצטרך לשלם לכיסוי העיסקה. סיכון זה קיים בעיקר במכשירים אשר סחירותם, או 

סחירות נכס הבסיס, נמוכה. במסגרת הדרישות לביטחונות נלקח בחשבון סיכון זה.

הפעילות הנ"ל אינה מתייחסת למכשירים נגזרים המשובצים (embedded) בפעילויות אחרות.  —



ם
רי

או
ב

301

באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (ו) 
א. היקף הפעילות

 

31 בדצמבר 2007     

חוזי חוזים  חוזי  חוזי ריבית        
סחורות בגין  מטבע       
ואחרים מניות  חוץ  אחר  שקל-מדד       

(במיליוני ש"ח)      

(1) סכום נקוב של מכשירים נגזרים

א) נגזרים מגדרים (1)

-  -  24  2,710  -     Swaps

-  -  24  2,710  - סך הכל    

(Swaps) מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית
-  -  -  1,739  - בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

(2)(1) ALM ב) נגזרים

158  148  -  4,465  19     Futures חוזי

708  -  85,748  27,992  8,585     Forward חוזי

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

125  9,961  4,760  -  - אופציות שנכתבו    

125   10,034   5,108  -  - אופציות שנקנו    

חוזי אופציה אחרים

-  1,740  40,919  15,987  27 אופציות שנכתבו    

-  2,025  37,320  12,536  8 אופציות שנקנו    

-  -  6,098  47,936  1,220     Swaps

1,116  23,908  179,953  108,916  9,859 סך הכל    

(Swaps) מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית
-  -  -  7,465  - בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

ג) נגזרים אחרים (1)

-  -  -  -  -     Swaps

-  -  -  -  - סך הכל    

   Spot ד) נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ

975  -  -  -  - נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב  

-  -  12,207  -  -    Spot חוזי החלפת מטבע חוץ

975  -  12,207  -  - סך הכל    

2,091  23,908  192,184  111,626  9,859 סך הכל כללי    

.Spot למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ  (1)
נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.  (2)
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (המשך) (ו) 
א. היקף הפעילות (המשך)

 

31 בדצמבר 2007    

חוזי חוזים  חוזי  חוזי ריבית        
סחורות בגין  מטבע       
ואחרים מניות  חוץ  אחר  שקל-מדד       

(במיליוני ש"ח)    

(2) שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים

א) נגזרים מגדרים (1) 

-  -  -  98  - שווי הוגן ברוטו חיובי    

-  -  18  17  - שווי הוגן ברוטו שלילי    

(2)(1)-ALM ב) נגזרים

24  609  3,214  667  18 שווי הוגן ברוטו חיובי    

23  627  3,254  593  193 שווי הוגן ברוטו שלילי    

ג) נגזרים אחרים (1)

-  -  -   317  - שווי הוגן ברוטו חיובי    

-  -  -   306  - שווי הוגן ברוטו שלילי    

ד) נגזרי אשראי

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב  

-  -  -  -  - שווי הוגן ברוטו חיובי    

20  -  -  -  - שווי הוגן ברוטו שלילי    

למעט נגזרי אשראי.  (1)
נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.  (2)
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (המשך) (ו) 
א. היקף הפעילות (המשך) 

 

31 בדצמבר 2006    

חוזי חוזים  חוזי  חוזי ריבית        
סחורות בגין  מטבע       
ואחרים מניות  חוץ  אחר  שקל-מדד       

(במיליוני ש"ח)    

(1) סכום נקוב של מכשירים נגזרים

א) נגזרים מגדרים (1)

-  -  81  (3)  6,817  -     Swaps

-  -  81  6,817  - סך הכל    

(Swaps) מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית
-  -  -  2,415  - בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

 (2)(1) ALM ב) נגזרים

130  167  -  5,137  -     Futures חוזי

2,415  -  57,671  8,648  3,705     Forward חוזי

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

242  13,419  4,647  -  - אופציות שנכתבו    

241  13,419  4,698  -  - אופציות שנקנו    

חוזי אופציה אחרים

-  1,678  29,551  11,393  12 אופציות שנכתבו    

-  2,067  26,218  7,768  - אופציות שנקנו    

-  -  365  (3)  18,327  1,201     Swaps

3,028  30,750  123,150  51,273  4,918 סך הכל    

(Swaps) מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית
-  -  -  7,620  - בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

ג) נגזרים אחרים (1)

-  -  -  (3)  -  -     Swaps

-  -  -  -  - סך הכל    

Spot ד) נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ

232  -  -  -  - נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב  

-  -  11,378  -  -    Spot חוזי החלפת מטבע חוץ

232  -  11,378  -  - סך הכל    

3,260  30,750  134,609  58,090  4,918 סך הכל כללי    

.Spot למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ  (1)
נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.  (2)

סווג מחדש.  (3)
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (המשך) (ו) 
א. היקף הפעילות (המשך)

 

31 בדצמבר 2006    

חוזי חוזים  חוזי  חוזי ריבית        
סחורות בגין  מטבע       
ואחרים מניות  חוץ  אחר  שקל-מדד       

(במיליוני ש"ח)    

(2) שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים

א) נגזרים מגדרים (1) 

-  -  -  423  - שווי הוגן ברוטו חיובי    

-  -  25  281  - שווי הוגן ברוטו שלילי    

(2)(1)-ALM ב) נגזרים

52  627  1,784  526  81 שווי הוגן ברוטו חיובי    

51  649  1,799  303  2 שווי הוגן ברוטו שלילי    

ג) נגזרים אחרים (1)

-  -  -  2  - שווי הוגן ברוטו חיובי    

-  -  -  55  - שווי הוגן ברוטו שלילי    

ד) נגזרי אשראי

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב  

1  -  -  -  - שווי הוגן ברוטו חיובי    

למעט נגזרי אשראי.  (1)
נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.  (2)
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (המשך) (ו) 
סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה ב. 

 

31 בדצמבר 2007   

ממשלות         
ובנקים   דילרים/        

סך הכל אחרים  מרכזיים  ברוקרים  בנקים  בורסות      

(במיליוני ש"ח)     

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים 
 4,947   2,001  -   26   2,710   210 ממכשירים נגזרים (1)  

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין 
22,857   6,670   1   144   14,821   1,221 מכשירים נגזרים   

סך הכל סיכון אשראי בגין 
27,804   8,671   1   170   17,531  1,431 מכשירים נגזרים  

 

31 בדצמבר 2006   

ממשלות         
ובנקים   דילרים/        

סך הכל אחרים  מרכזיים  ברוקרים  בנקים  בורסות      

(במיליוני ש"ח)     

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים 
3,496  1,435  1  38  1,796  226 ממכשירים נגזרים (1)  

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין 
13,740  4,410  2  377  7,877  1,074 מכשירים נגזרים   

סך הכל סיכון אשראי בגין 
17,236  5,845  3  415  9,673  1,300 מכשירים נגזרים  

לא קיימים הסדרי התחשבנות נטו.  (1)
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (המשך) (ו) 
פירוט מועדי פירעון — סכומים נקובים: יתרות לסוף השנה ג. 

 

31 בדצמבר 2007    

מעל חמש מעל שנה  מעל שלושה  עד שלושה        
סך הכל שנים  ועד חמש שנים  חודשים ועד שנה  חודשים       

(במיליוני ש"ח)      

חוזי ריבית:

9,859   1,692  286  6,081  1,800 שקל-מדד   

111,626   23,868  33,935  34,742  19,081 אחר   

192,184   7,155  16,130  53,845  115,054 חוזי מטבע חוץ   

23,908   25  1,931  1,989  19,963 חוזים בגין מניות   

2,091   -  1,015  684  392 חוזי סחורות ואחרים   

339,668   32,740  53,297  97,341  156,290 סך הכל   

 

31 בדצמבר 2006     

מעל חמש מעל שנה  מעל שלושה  עד שלושה        
סך הכל שנים  ועד חמש שנים  חודשים ועד שנה  חודשים       

(במיליוני ש"ח)      

חוזי ריבית:

4,918   -  1,556  2,639  723 שקל-מדד   

58,090   6,606  25,159  12,277  14,048 אחר   

134,609   517  7,398  37,325  89,369 חוזי מטבע חוץ   

30,750   78  2,184  5,757  22,731 חוזים בגין מניות   

3,260   -  142  1,035  2,083 חוזי סחורות ואחרים   

231,627   7,201  36,439  59,033  128,954 סך הכל   
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)

כחבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב, הבנק הינו חבר בקרן הסיכונים של מסלקת הבורסה. כל אחד מהחברים בקרן הסיכונים משעבד  (ז) 
לטובת מסלקת הבורסה בטחונות בגובה חלקו היחסי בקרן, אשר מבטיחים את חיובי החבר כלפי המסלקה ואת חלקו של החבר בקרן 

הסיכונים. כמו כן מבטיחים בטחונות אלו גם את חיובי חברי קרן הסיכונים האחרים, וזאת אם הבטחונות שהעמיד החבר האחר לא יספיקו 

לכיסוי כל חיובי החבר האחר, ובהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהחברים בקרן, עד לגובה הבטחונות שניתנו או עד לגובה החיובים כלפי 

מסלקת הבורסה, לפי הנמוך. סך כל אגרות החוב ששועבדו על ידי הבנק למסלקת הבורסה, ליום 31 בדצמבר 2007 הינו 174 מיליון ש"ח. 

לפרוט בדבר הנכסים המשועבדים למסלקת הבורסה, ראה באור 14 לעיל.  

הבנק הינו חבר בקרן הסיכונים של מסלקת המעו"ף. הבנק התחייב כלפי מסלקת המעו"ף לתשלום כל חיוב כספי הנובע מעסקאותיו במעו"ף  (ח) 
עבור לקוחותיו, הנוסטרו שלו ומעסקאות מעו"ף של חבש"ס (חבר בורסה אחר שאינו סולק בעצמו במסלקת מעו"ף). סכום ההתחייבות של 

הבנק כלול בסעיף ערבויות והתחייבויות אחרות.

הבנק משעבד למסלקת המעו"ף בטחונות בגובה חלקו היחסי בקרן הסיכונים וכן בגין התחייבויותיו כאמור לעיל, אשר מבטיחים את חיוביו   

כלפי מסלקת המעו"ף ואת חלקו בקרן הסיכונים. בנוסף, מבטיחים הבטחונות את חיובי חברי קרן הסיכונים האחרים: במקרה שהבטחונות 

שהעמיד חבר אחר בקרן לא הספיקו לכיסוי כל חיוביו, רשאית מסלקת המעו"ף לממש גם את הבטחונות שהעמידו לה חברי קרן הסיכונים 

האחרים, בהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהם בקרן, עד לגובה הבטחונות שניתנו או עד לגובה החיובים כלפי מסלקת מעו"ף, לפי הנמוך.

לתאריך הדוח הכספי, חלקו של הבנק בקרן הסיכונים של מסלקת המעו"ף עומד על 194 מיליון ש"ח.   

הבנק כמו כל חבר מסלקה אחר, רשאי להבטיח את חיוביו לקרן הסיכונים של מסלקת מעו"ף, באמצעות שעבוד אגרות חוב ממשלתיות. סך   

כל אגרות החוב ששועבדו על ידי הבנק למסלקת המעו"ף, ליום 31 בדצמבר 2007 הינו 2,290 מיליון ש"ח.

לפירוט בדבר הנכסים המשועבדים למסלקת מעו"ף, ראה באור 14 לעיל.  

במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק וחברות מאוחדות מסויימות תובענות משפטיות, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות.  (ט) 

לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענות, לרבות הבקשות לאישור   

התביעות הייצוגיות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשו הפרשות, לכיסוי נזקים כתוצאה מתובענות כאמור.

לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק ונגד החברות המאוחדות   

בנושאים שונים שסכום כל אחת מהן עולה על 2 מיליון ש"ח ואשר אפשרות התממשותן אינה קלושה, מסתכם בסך של כ-58 מיליון ש"ח.

להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי:  (1)

א.  בחודש ספטמבר 1997 הגישה חברה זרה הנמצאת בהליכי פירוק תביעה נגד הבנק וחברה מאוחדת שלו (ברטרייד חברה למסחר 

ולמימון בינ"ל 83 בע"מ) ועובדים מסוימים שלהם בסכום של כ-153 מיליון ש"ח למועד הגשתה, בגין העברת 43.4 מיליון דולר על ידי 

החברה הזרה לחשבון בבנק שהתנהל על שם מנהל החברה הזרה. מפרק החברה טוען, בין היתר, שהנתבעים פעלו באופן שאפשרו 

למנהל החברה הזרה לגזול ממנה את הסכום הנ"ל. 

ב.  ביום 15 ביוני 2000 הוגשה נגד הבנק, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, תביעה ביחד עם בקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית על 

סך 1 מיליארד ש"ח.

  התובע טוען כי הבנק בפרסומים שונים הבטיח למפקידים בערוצי הבנקאות הישירה בפיקדונות שקליים בשירות עצמי, הטבה בריבית 

בשיעור של 1% לשנה מעל הריבית המקובלת וכי האמור בפרסומים השונים וכן המידע שנמסר למפקיד בעת ההפקדה המקורית 

יש בו כדי להטעות את המפקידים לחשוב כי ההטבה בריבית בשיעור של 1% ניתנת גם בגין התקופות שבהן מתחדש הפיקדון 

אוטומטית ולא רק בעד תקופת ההפקדה המקורית, כפי שזה נעשה בפועל.

  לפיכך דורש התובע מן הבנק לשלם לו ולכל המפקידים הרלבנטיים שאותם הוא מייצג את ההטבה בריבית גם בעד התקופות שבהן 

חודשו הפיקדונות באופן אוטומטי. בדצמבר 2003 אישר בית המשפט את התביעה כתביעה יצוגית. הבנק ערער על ההחלטה לבית 

המשפט העליון וטרם ניתנה החלטתו בנושא.
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ג.  ביום 14 באוקטובר 2004 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית על סך של 

כ-2 מיליארד ש"ח כנגד הבנק על סמך חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981 וכן תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, 

התשמ"ד-1984.

  נושא התביעה היה במקור טענות המבקש לפיהן נגבו ממנו ומכלל לקוחות הבנק שלא כדין ובניגוד לפטורים שבצידן, כפי שהם 

מוצגים בתעריפון הבנק, עמלת דמי ניהול קבועים, עמלת הקצאת אשראי ועמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך. לטענת המבקש 

הבנק הטעה את לקוחותיו והפר את חובות הגילוי בהן הוא חב כלפיהם וכן הפר חובות חוזיות כלפיהם, מאחר שהוא חייבם בעמלות 

למרות שעל פי המוצג בתעריפון הבנק הם היו זכאים לפטורים מתשלום עמלות אלה. כן טוען המבקש כי בכך התעשר הבנק 

שלא כדין.

  לאחר שהוגשה לבית המשפט תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית ותשובת המבקש לתגובת הבנק לבקשה 

לאישור התביעה כתביעה ייצוגית, הוגשה לבית המשפט בקשה לתיקון כתב התביעה, במסגרתה ביקש התובע למחוק את כל 

אותו חלק בתביעה המתייחס לעמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך. ביהמ"ש נעתר לבקשת התיקון וסכום התביעה הוקטן לסך של 

כ-1.12 מיליארד ש"ח. בעקבות התיקון הוגשה מטעם הבנק תגובה מתוקנת לבקשה המתוקנת לאישור התביעה כתביעה ייצוגית 

ותשובה מתוקנת מטעם התובע.

  ביום 25 בדצמבר 2007, דחה ביהמ"ש המחוזי בת"א את הבקשה לאישור התביעה כייצוגית. ביום 10 בפברואר 2008 הגיש התובע 

בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין.

בחודש יוני 2005 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק בסך 576 מיליון ש"ח. ד. 

  לטענת המבקש, הבנק לא עמד בהבטחות שפרסם באתר האינטרנט שלו, בשנים 2002 עד 2004 (כולל), לגבי הטבות בריבית 

לפיקדונות מסויימים, שנעשו באמצעות האינטרנט. התובע דורש מהבנק לשלם לו ולכלל המפקידים באמצעות האינטרנט, אשר לא 

זכו להטבה המובטחת בהתאם לפרסומים, את הנזק שנגרם להם כתוצאה מאי קבלת ההטבות שהובטחו להם. הוגשה תגובת הבנק 

לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית.

ה.  ביום 7 באוגוסט 2005 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית נגד הבנק בטענה כי עד 

ינואר 2003 הבנק לא זיכה את לקוחותיו בחלק יחסי מסכומי העמלות ששולמו על ידם, בגין ערבויות בנקאיות אשר הוצאו לבקשתם 

ואשר סכומן הוקטן לפני תום תקופת הערבות.

  לטענת התובעים סכום התביעה עולה על 2.5 מיליון ש"ח. בית המשפט דחה ביום 20 ביולי 2007 את הבקשה לאישור התביעה 

כייצוגית.

ו.  בחודש פברואר 2006 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי לקוח הבנק, בקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק, 

שסכומה הוערך על ידי המבקש בסך של כ-300 מיליון ש"ח.

  לטענת המבקש, במסגרת מכירת "מוצרים מובנים" ללקוחות הבנק, הבנק לא מגלה את התמחור המלא וכן גובה "עמלה" נסתרת, 

אשר באה לביטוי במרווח פיננסי שנוצר לטובת הבנק בעסקה, וזאת, לפי הטענה, בניגוד לחובות הגילוי המוטלות על הבנק בהתאם 

לדין.

  הקבוצה אליה מתייחסת התביעה הייצוגית שהגשתה מתבקשת היא, לפי הנטען, כל לקוחות הבנק אשר השקיעו במוצרים המובנים 

השונים אשר שווקו על ידי הבנק, החל מינואר 1999 ועד לינואר 2006 ואשר הבנק לא גילה להם את הטעון גילוי כנטען. הוגשה 

תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית.
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ז.  בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה ביום 12 בספטמבר 2006 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, נגד הבנק ונגד בנק 

הפועלים ובנק דיסקונט. הסך הנטען של התביעה הייצוגית שמבוקש אישורה הוא 7 מיליארד ש"ח כאשר בגוף הבקשה נטען כי 

הנזק לקבוצה הנטענת נאמד ב-10 מיליארד ש"ח. לא נעשה בתובענה שיוך ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד מן המשיבים. 

לטענת המבקשת, הבנקים המשיבים גבו מלקוחותיהם ריבית בגין אשראי שקלי לא צמוד, עמלת הקצאת אשראי ודמי ניהול קבועים 

בחשבונות חח"ד בשיעורים ובסכומים זהים וזאת כתוצאה מתיאום מחירים והסדר כובל האסור על פי חוק ההגבלים העסקיים. 

הסעד הנתבע על ידי המבקשת הוא השבה של גביית היתר הנטענת ללקוחות המשיבים שנטלו אשראי שקלי לא צמוד או "הפחתה 

רטרואקטיבית" של שיעורי הריבית והעמלות האמורות שהבנקים המשיבים גבו בעשר השנים האחרונות. הוגשה תגובת הבנק 

לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. ביום 21 בינואר 2008 קבל בית המשפט המחוזי בת"א, את הבקשה ואישר את ניהול 

התביעה כתביעה ייצוגית. בכוונת הבנק להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון.

ח.  ביום 31 בינואר 2007 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד הבנק וכן כנגד בנק דיסקונט 

לישראל בע"מ והבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. אחד המבקשים הוא, לטענתו, עמית בקופות גמל שלטענתו מנוהלות על ידי 

הבנק ונמצאות בבעלותו. המבקש הנ"ל טוען כי העמלות שמשלמות קופות הגמל לבנק בגין עסקאות בניירות ערך הן "מופקעות". 

לטענתו, נגרם לו וליתר העמיתים נזק בסכום העמלות ששולמו, מעבר "לעמלות סבירות ומקובלות שהיה צריך לשלם". סכום 

התביעה הייצוגית הנטען נגד כל המשיבים הוא 200 מיליון ש"ח. המבקשים עותרים לסעדים שונים וביניהם קביעת רף מקסימלי 

לעמלה בהתאם "לשיעור הראוי" וכן להורות לבנק להשיב לקופות את כל העמלות שגבה מהקופות ביתר בתוספת ריבית מתאימה. 

הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית.

ט.  ביום 23 בנובמבר 2006 הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד הבנק ונגד בנק הפועלים 

בע"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"מ. המבקשים טוענים כי הבנקים גובים בגין אשראי למגזר משקי הבית ריבית בשיעור גבוה בהרבה 

מזה הנגבה מן המגזר המסחרי והמגזר העיסקי וזאת למרות שהסיכון במתן אשראי למגזר משקי הבית נמוך משמעותית מהסיכון 

של מגזרים אלה וכי שיעור ריבית מופרז זה נובע מניצול של כוח המיקוח הנמוך של משקי הבית ושל כוחם המונופוליסטי של 

המשיבים. המבקשים טוענים כי מדובר בהפרה של חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, האוסר על בעל מונופולין לנצל לרעה את 

מעמדו בשוק וכי קיים חשד ממשי שהעדר התחרות בין המשיבים, בכל הנוגע למגזר משקי הבית, הינו פרי הסדר כובל בין הצדדים.

  כן טוענים המבקשים כי שיעור הריבית נקבע תוך הטעיית הצרכנים לגבי המחיר המקובל לשירות אשראי למגזר משקי הבית, בניגוד 

להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 וחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981.

  לטענת המבקשים הנזק שנגרם להם ולחברי הקבוצה הינו תוצאת המכפלה של (1) הפער בין שיעור הריבית שנגבה בפועל לבין 

שיעור הריבית ההוגן, שהיה נקבע להלוואות למגזר משקי הבית בשוק תחרותי (2) סכומי האשראי שכל אחד מן המבקשים וחברי 

הקבוצה נטלו בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה. 

  הנזק הנטען על ידם הינו 5.581 מיליארד ש"ח על פי שיטה אחת ו-5.206 מיליארד ש"ח לפי שיטה שניה. סכום הנזק הנאמד המיוחס 

ללקוחות הבנק הינו לפחות 1.550 מיליארד ש"ח. הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. הבנק הגיש בקשה 

לעיכוב ההליכים בתביעה זו עד לסיום ההליכים בתביעה המתוארת בסעיף ז' לעיל.

י.  ביום 31 בינואר 2008 הוגשו לבית משפט השלום בת"א-יפו 260 תביעות זהות, נגד הבנק ונגד כונסי הנכסים שמונו על ידי בית 

המשפט. סכומה של כל תביעה נע בין הסך של כ-787,000 ש"ח לסך של כ-1,350,000 ש"ח. על פי החלטת בית המשפט אוחד הדיון 

בכל התביעות הנ"ל, והם יידונו כתביעה אחת. הסכום הכולל של התביעות הינו כ-270 מיליון ש"ח. התובעים הינם רוכשי דירות נופש 

בפרויקט מלון נופית באילת. לטענת התובעים הבנק וכונסי הנכסים התרשלו בהשגחה על הפרוייקט ונמנעו מלממן את דמי השמירה 

וכתוצאה מכך נגרמו לתובעים נזקים גדולים לרבות ירידת ערך הדירות. תביעות אלו מצטרפות ל-5 תביעות נוספות שהוגשו נגד 

הבנק באותה עילה ומתבררות בנפרד. סכומן הכולל של כל התביעות בקשר לפרויקט זה מסתכם בסך של כ-288.6 מיליון ש"ח.

(2)  כמו כן תלויות ועומדות נגד הבנק תובענות, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות, כפי שיפורט להלן. לדעת הנהלת הבנק, המתבססת 
על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם 

הפרשה. להלן פירוט של הליכים משפטיים:

א.  ביום 1 באפריל 2007 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נגד הבנק, נגד בנקים נוספים ונגד גופים שרכשו מן הבנקים 

את השליטה במנהלי קרנות נאמנות בקשה לאישור תובענה ייצוגית. סכום התביעה הנטען כנגד הבנק מוערך על ידי המבקשים 

בכ-131 מיליון ש"ח.
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  המבקשים, לטענתם, החזיקו ומחזיקים ביחידות בקרנות נאמנות, שנוהלו על ידי מנהלי קרנות בשליטת הבנק. לטענת המבקשים, 

החל משנת 2004 גבה הבנק ממנהלי קרנות בשליטתו עמלות ברוקראז' עבור ביצוע עסקאות בניירות ערך ובמט"ח בשיעור גבוה 

מזה שגבה מגופים אחרים ובכך, פעל שלא כדין. 

  לטענתם, אמנם במהלך שנת 2006 מכר הבנק את אחזקותיו במנהלי הקרנות לצדדים שלישיים אך ממשיך לספק אותם שירותים 

לקרנות הנאמנות תמורת עמלות גבוהות אף יותר משנגבו קודם למכירת השליטה. מהמשך אספקת השירותים כאמור, מתבקשת 

המסקנה, כי הבנק ורוכשי השליטה במנהלי הקרנות סיכמו כי תמורת הפחתת המחיר ששולם עבור מנהל קרנות הנאמנות ימשיך 

הבנק לספק את שירותי המסחר שסיפק קודם למכירה, תמורת העמלות הגבוהות שנגבו עד למכירה, דבר המרוקן מתוכן, לטענתם, 

את מכירת השליטה במנהלי הקרנות.

  המבקשים טוענים כי נגרם להם וליתר מחזיקי היחידות בקרנות, שהיו או שהינן בשליטת הבנק, נזק המשקף את הקיטון בשווי 

היחידות בקרנות הנאמנות עקב גביית היתר הנטענת.

לדעת הנהלת הבנק, המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה.   

ב.  ביום 26 ביוני 2007 הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסכום של 200 מיליון 

ש"ח. לטענת התובע, הבנק גובה מלקוחותיו עמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך גבוהה מהמוסכם, בכל פעם שמתבצעת מכירה 

חלקית בהיקף נמוך של מניה מסוימת, במהלך הרבעון, בגינה משולמת עמלה ביום הביצוע בסכום המינימום הקבוע בתעריפון הבנק, 

ובנוסף נגבית עמלת דמי הניהול בתום הרבעון, על ניירות הערך שלא נמכרו. לפיכך, בכל פעם שהתובע ביצע מכירה חלקית בהיקף 

נמוך של מניה מסוימת, שהעמלה בגינה לא הגיעה לסכום עמלת המינימום, גבה ממנו הבנק את עמלת המינימום ובנוסף, את עמלת 

דמי הניהול הנגבית בסוף הרבעון, כשהסכום המצטבר של שני הסכומים, גבוה מדמי הניהול המקסימאליים המוסכמים, אותם היה 

על הבנק לגבות. לטענת התובע, היה על הבנק להפחית מהסכום הכולל של דמי הניהול את עמלת המינימום שגבה בעת המכירה 

החלקית. התובע טוען עוד, כי מסמכי הבנק והודעותיו אינם משקפים את סכומי עמלת דמי הניהול הנגבים בפועל במהלך הרבעון.

לדעת הנהלת הבנק, המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה.   

ג.  ביום 11 באוקטובר 2007 הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסכום של 

כ-435 מיליון ש"ח. לטענת התובעים, הבנק גובה דמי ניהול בפיקדון ניירות ערך בסכום המינימום של 5.5 ש"ח בגין ניירות ערך 

שנקנו ונמכרו באותו יום, ואף אם האחזקה נמשכה שעה בלבד; הבנק ביטל באופן חד צדדי פטור מעמלת דמי ניהול שהבנק התחייב 

לתת, לפי הטענה, לגבי קניית קרנות נאמנות מסוימות באמצעות הוראות קבע חודשיות; הבנק גובה עמלת קנייה ומכירה של ניירות 

ערך בשיעורי המינימום, ללא מתן הנחה של 20% הניתנת על פי מצגי הבנק לגבי עמלת קניה/מכירה של ניירות ערך בגין פעולות 

המתבצעות באמצעות האינטרנט; בעת ביצוע מכירה רעיונית של ניירות ערך על ידי לקוחותיו במהלך חודש דצמבר 2005 (לקראת 

עליית שיעורי המס על פעולות בשוק ההון בתחילת 2006), לא התחשב הבנק, לטענת התובעים, בדמי הניהול שגבה כהוצאה מוכרת 

של הלקוח לצורך חישוב המס; עוד טוענים התובעים, כי אם במהלך הרביע נמכר נייר ערך מסויים ובגינו מחוייב הלקוח בדמי ניהול 

ניירות ערך בסכום המינימלי יש להפחית סכום זה מסכום דמי הניהול המינימליים שיחוייבו בגין אותו רבעון והבנק אינו פועל כך; 

הבנק גבה קנס שבירה בסכומים מוגזמים, תוך פגיעה בריבית שנצברה ובקרן, בגין משיכת כספי פיקדונות שלא בנקודות היציאה 

שנקבעו; בפיקדונות יומיים מסוג פדיום, הבנק מעגל את סכומי הריבית לאגורות שלמות מדי יום, וזאת לטענת התובעים, בניגוד 

להוראות בנק ישראל לפיהן יש לעשות את העיגול פעם אחת בלבד; הבנק אינו מאחד פיקדונות שקליים של אותו לקוח שהינם מאותו 

סוג ולאותה תקופה, וכך נפגע הלקוח בשיעור הריבית שהיה מקבל אילו היה הבנק מאחד את הפיקדונות. 

  לדעת הנהלת הבנק, המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה.

בענין הדרישה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ בסך 148 מיליון ש"ח ראה סעיף טז להלן. ד. 
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(3)  להלן פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים מהותיים שהוגשו נגד בלמ"ש. לדעת הנהלת הבנק, ובהסתמך על דעת הנהלת 
בלמ"ש, המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ"ש באשר לסיכויי הליכים אלה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, 

במקום בו נדרשו הפרשות, לכיסוי נזקים כתוצאה מתביעות כאמור:

א.  לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו הוגשה ביום 21 ביוני 2000 בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד בלמ"ש על סמך חוק הבנקאות 

(שירות ללקוח), התשמ"א-1981, תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981. 

סכום התביעה, שמתבקש אישורה כתביעה ייצוגית, מוערך על ידי המבקשים בכ-100 מיליון ש"ח.

  המבקשים אשר נטלו הלוואה מבלמ"ש, טוענים לגבי שווי מבנים לצורכי ביטוח נכס במסגרת נטילת הלוואות מבלמ"ש. לטענת 

המבקשים נעשית על ידי בלמ"ש או מטעמו הערכת שווי מופרזת של המבנה, דבר הגורם לתשלום יתר של פרמיה על ידי לקוחות 

בלמ"ש. המבקשים טוענים כי כך נעשה גם במקרה שלהם. בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי, הדיון בתביעה מעוכב עד אשר 

יוכרעו הערעורים בענין הנסקר בסעיף (4)א. להלן.

ב.  לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו הוגשה ביום 3 ביולי 2001 בקשה לאישור תביעה ייצוגית על-סמך חוק הבנקאות (שירות 

ללקוח), תשמ"א-1981, חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 ותקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

סכום התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה הוערך על ידי המבקש בכ-180 מיליון ש"ח ליום הגשת התביעה.  

  נושא התביעה הוא טענות כנגד בלמ"ש בדבר גביית יתר מלווי בלמ"ש שנטלו הלוואות בריבית משתנה. המבקש נטל מבלמ"ש 

הלוואה בריבית משתנה. לטענת המבקש, הריבית בה נוהג בלמ"ש לעדכן את ההלוואות בריבית משתנה הינה מופרזת ונגבית שלא 

כדין בהיותה מבוססת על הטעייה שהוטעו הלקוחות, קיום קרטל בין הבנקים למשכנתאות שגרם להגבלת היצע הלוואות בריבית 

משתנה, איכותן ומגוונן ושורה של טענות נוספות.

נוסף לסעד כספי, התבקשו סעדים נוספים וביניהם סעדים הצהרתיים וקביעת זכויות שונות ללווים על פי חוזה ההלוואה.  

  ביום 3 ביוני 2003 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. ביום 23 בספטמבר 2003 הגיש המבקש 

לבית המשפט העליון ערעור על ההחלטה. ביום 30 ביוני 2004 החליט בית המשפט העליון לדחות את המשך שמיעת הערעור על-

מנת להמתין למתן פסק-דין בדיון הנוסף לענין תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (דנ"א 5161/03), שניתן בינתיים 

ביום 1 בספטמבר 2005. בתמצית, נקבע בפסק הדין כי על אף שניתן לעשות שימוש באמצעים פרשניים על מנת להפוך את תקנה 

29 לכלי להגשת תביעות ייצוגיות הרי שלעת הזו אין זה ראוי לעשות כן. זאת, בעיקר בשים לב להליכי חקיקה תלויים ועומדים בתחום 

התובענות הייצוגיות. בעקבות כך הוחלט בהסכמת הצדדים, כי ימחק מן הערעור נושא תקנה 29.

  ביום 12 במרס 2006 פורסם חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן גם — "חוק תובענות ייצוגיות"). מטרת החוק היא להסדיר 

כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות.

  החוק קובע כי לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה המפורטת בתוספת לחוק או על פי הוראת חוק מפורשת. בין העניינים 

שביחס אליהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית על סמך החוק מצויה גם "תביעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין 

אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו". החוק קובע כי הוראותיו, בעיקרן, תחולנה גם על בקשות לאישור תובענה ייצוגית ועל תובענות 

ייצוגיות, אשר היו תלויות ועומדות לפני בית משפט ביום פרסומו של החוק. במקביל מבטל החוק את ההוראות בחוק הבנקאות 

(וכן בחוק ההגבלים העסקיים ובחוקים נוספים) המאפשרות הגשת תביעות ייצוגיות. כן קובע חוק תובענות ייצוגיות הוראות ביחס 

להתיישנות עילות תביעה, אשר לא היו מעוגנות בהסדרים ספציפיים שאפשרו הגשת תביעה ייצוגית טרם חקיקתו (כגון ההסדרים על 

פי חוק הבנקאות או חוק ההגבלים העסקיים) ושנכללו בבקשות לאישור תביעה ייצוגית שהוגשו טרם פרסום החוק. ביום 24 באפריל 

2006 החליט בית המשפט העליון כי הצדדים יגישו טיעוניהם באשר לתחולת חוק תובענות ייצוגיות על ההליך שבפניו ואם אכן חל 

החוק — מהן השלכות תחולתו. בדיון שהתקיים ב-15 באוקטובר 2007 דחה בית המשפט העליון את הערעור.

ג.  ביום 7 ביולי 2003 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נגד בלמ"ש ונגד מנהל מס בולים בקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי 

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 ותקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
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  המבקש טוען כי: הוא קיבל מבלמ"ש הלוואה; על פי חוק היה על בלמ"ש לבייל את מסמכי ההלוואה; בלמ"ש גבה מן המבקש סכום 

גבוה מסכום הביול הנדרש על פי חוק, שחושב על פי הסכום הכולל של החזר ההלוואה, כולל הריבית בגינה, על-פני כל תקופת 

ההלוואה; סכום הביול הנכון צריך להיות מחושב לפי סכום ההלוואה ללא התחשבות בריבית. בלמ"ש הציג בפני המבקש מצגים 

מטעים לפיהם סכום הביול הנדרש מן המבקש הוא סכום הביול לפי חוק.

  הסעד המבוקש הוא כי בלמ"ש ומנהל מס בולים ישיבו לקבוצה הנטענת את סכום ההפרש בין סכום הביול בפועל לסכום הביול 

הנטען על ידי המבקש.

  סכום התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוערך על ידי המבקש בכ-100 מיליון ש"ח. בהסכמת הצדדים בלמ"ש טרם הגיש תגובה 

לבקשה לאישור. הדיון בתיק אוחד עם הדיון בתובענות דומות שהוגשו נגד בנקים נוספים. במרס 2008 הגישו המבקשים בקשה 

להסתלק מהתובענה. ביום 16 במרס 2008 התקבלה בקשתם, ובית המשפט הורה על דחיית התביעה.

ד.  ביום 2 בדצמבר 2006 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו כנגד בלמ"ש וכנגד מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל") בקשה 

לאישור תובענה ייצוגית בקשר לתשלומי תגמולי ביטוח חיים חלקיים. סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא, לטענת המבקשת, 

150 מיליון ש"ח.

  המבקשת ובן זוגה המנוח נטלו הלוואה מבלמ"ש. על פי הנטען בבקשה: לווים הנוטלים הלוואה מבלמ"ש יכלו להצטרף להסדר 

ביטוח חיים ללווים, שבו המבטחת היא מגדל; על לווים שהצטרפו לביטוח חיים כאמור נמנים לווים שקיבלו כאשר אירע מקרה 

הביטוח, תגמולי ביטוח חלקיים בשיעור נמוך הן מסכום הביטוח והן מיתרת ההלוואה; בניגוד לתשלום שבוצע בפועל, הבנק ומגדל 

הבטיחו לשלם למבוטחים-לווים כאמור "תגמולי ביטוח בשיעור יתרת ההלוואה העומדת לפירעון או בשיעור סכום הביטוח (הנמוך 

מביניהם)" — כך לטענת המבקשת.

ה.  ביום 27 במרס 2006 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נגד בלמ"ש בקשה לאישור תביעה ייצוגית בענין גביית יתר 

נטענת של מס בולים.

סכום התביעה הייצוגית המשוער כנגד בלמ"ש הוא, לפי הנטען בבקשה 22 מיליון ש"ח.  

  מדובר בבקשה שהוגשה על ידי מי שנטלה הלוואה מבלמ"ש, הטוענת כי בלמ"ש גבה מלקוחות, שנטלו ממנו הלוואות, מס בולים 

בגין סכום הריבית המתווספת להלוואות. לפי הנטען בבקשה, מדובר בגביית יתר שכן היה על בלמ"ש לגבות מס בולים רק בגין סכום 

הקרן של ההלוואה.

  יצויין כי תלויה ועומדת נגד בלמ"ש בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסכום נטען של כ-100 מיליון ש"ח, שהוגשה נגדו ונגד מנהל מס 

בולים ביום 7 ביולי 2003 ואף בה נטען לגביית יתר של מס בולים שהתבטאה, כנטען, בגביית מס בולים בגין מרכיב הריבית בהלוואה 

(להרחבה ראה סעיף (3)ג לעיל). בבקשה הנוכחית נטען, כי היא מתייחסת לתקופת גבייה שונה מזו הנטענת בבקשה לאישור תביעה 

ייצוגית בעניין מס בולים שכבר תלויה ועומדת נגד בלמ"ש. 

לבקשת המבקשת התביעה נדחתה ללא צו להוצאות.  

(4)  כמו כן תלויות ועומדות נגד בלמ"ש בקשות לאישור תביעות ייצוגיות כפי שיפורט להלן. לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על דעת הנהלת 
בלמ"ש, המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ"ש באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, בשלב זה לא ניתן להעריך את 

סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם הפרשה. להלן פירוט של הליכים משפטיים:

א.  לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו הוגשה ביום 17 ביולי 1997 בקשה לאשר הגשת תובענה ייצוגית על סך של למעלה ממיליארד 

ש"ח, כנגד בלמ"ש ביחד עם בנקים למשכנתאות נוספים בקשר עם גביית עמלות ביטוחי חיים וביטוחי מבנה של לווים. כל אחד מן 

המבקשים נטל הלוואה מאחד מן הבנקים למשכנתאות המשיבים. לטענת המבקשים, במסגרת נטילת ההלוואה הם צורפו לביטוח 

חיים או ביטוח נכס שנערכו באמצעות הבנקים המשיבים. לטענתם, חלק מדמי הביטוח הגיע לידי הבנקים המשיבים וזאת שלא כדין. 

  ביום 17 בנובמבר 1997 ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון בתובענה שהוגשה במתכונת של תובענה ייצוגית על פי 

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981 וחוק ההגבלים העיסקיים, תשמ"ח-1988. לפיכך, מחק בית המשפט את התביעה 

הכספית על הסף.
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  עם זאת קבע בית המשפט כי ניתן לדון בעתירה במסגרת תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, רק בעתירה לסעד 

הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו קודם ליום 10 במאי 1996. בית המשפט קבע כי העילות שניתן יהיה לדון בהן במסגרת זו הינן "בנושא 

הסדר הכובל וסוגית הביטוחים השונים". 

  על החלטה זו תלויים ועומדים בבית המשפט העליון ערעורים מטעם בלמ"ש, כל אחד מהבנקים למשכנתאות הנתבעים האחרים 

והתובעים. בהתאם להחלטה של בית המשפט העליון ביצועה של החלטת בית המשפט המחוזי עוכב. לפיכך התביעה לא תתברר עד 

למתן החלטה על ידי בית המשפט העליון בכל הערעורים.

  ביום 1 בספטמבר 2005 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין, בו נקבע, בתמצית, כי על אף שניתן לעשות שימוש באמצעים 

פרשניים על מנת להפוך את תקנה 29 לכלי להגשת תביעות ייצוגיות הרי שלעת הזו אין זה ראוי לעשות כן. זאת, בעיקר בשים לב 

להליכי חקיקה תלויים ועומדים בתחום התובענות הייצוגיות. ביום 12 במרס 2006 אכן פורסם חוק תובענות ייצוגיות. לטיבו של החוק 

ראה סעיף (3)ב לעיל. דיון בערעור קבוע ל-27 במרס 2008.

  לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על דעת הנהלת בלמ"ש, המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ"ש, בשלב זה לא 

ניתן להעריך את סיכויי הערעורים.

ב.  ביום 10 ביוני 2003 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נגד בלמ"ש בקשה נוספת לאישור תביעה ייצוגית שעניינה גביית 

יתר נטענת מלווים שנטלו הלוואות בריבית משתנה. הבקשה והתביעה שצורפה אליה מנוסחות באופן בלתי ברור אך עולה מהן 

כי קיימת חפיפה (לפחות חלקית) בינן לטענות שעמדו ביסוד ההליך המתואר בסעיף (3)ב. לעיל, לסעדים שהתבקשו בו ולקבוצה 

שהתבקש ייצוגה.

סכום התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוערך על ידי המבקשים בכ-90 מיליון ש"ח.  

  לאור החפיפה (הלפחות חלקית) בין הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הנסקרת כאן לבין הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שנסקרה 

בסעיף (3)ב. לעיל, הוסכם בין הצדדים על עיכוב הליכים בתובענה עד לאחר בירור הערעור שהוגש בהליך המתואר בסעיף (3)ב לעיל. 

הסכמה זו הודעה לבית המשפט ובהתאם טרם הוגשה תגובה לבקשה לאישור תביעה ייצוגית.

  לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על דעת הנהלת בלמ"ש, המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ"ש, לאור השלב 

המוקדם של ההליך לא ניתן להעריך את סיכוייו.

ג.  ביום 19 באוגוסט 2007 הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור תביעה ייצוגית ועמה נוסח כתב תובענה ייצוגית 

בקשר לצירוף "לווה נוסף" בחלק מההלוואות שמעמיד הבנק. סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא, לטענת המבקשים, מעל 

5 מיליון ש"ח.

  המבקשים טוענים כי במסגרת הלוואה שנטלו דרש הבנק צירופו של "לווה נוסף". לטענתם, הלווה הנוסף אינו לווה כלל אלא פיקציה 

ולמעשה מדובר בערב להלוואה. לטענת המבקשים, אילו האדם שצורף כ"לווה נוסף" אכן היה מצורף כערב להלוואה לא היה הוא 

נדרש לערוך ביטוח חיים בקשר להלוואה, כפי שנדרש לעשות בפועל.

  המבקשים עותרים לאישור תובענה ייצוגית בשם כל אלו שהוגדרו כ"לווים נוספים" על ידי הבנק, שאינם בעלי זכויות בנכס שמושכן 

ואשר במסגרת ההלוואה נדרשו לערוך ביטוח חיים ושילמו דמי ביטוח בגינו, במישרין או באמצעות הלווים העיקריים, בשבע השנים 

שקדמו להגשת התובענה.

  המבקשים דורשים השבה של דמי ביטוח ששולמו כאמור וכן צו המורה לבנק לבטל את דרישת עריכת ביטוח חיים ושעבודו ביחס 

ללווים הנוספים חברי הקבוצה.

  לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת בלמ"ש המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ"ש, בשלב מוקדם זה 

של ההליך, לא ניתן להעריך את סיכוייו.
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(5)  במרס 2007 הוגש כתב אישום כנגד הבנק, כנגד לאומי ל.פ. בע"מ (לשעבר לאומי-פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ), לאומי ניהול 
בע"מ (לשעבר פסגות מנהלי קרנות נאמנות — לאומי בע"מ), ולאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ (לשעבר פסגות אופק בית השקעות 

בע"מ), שהינן חברות בנות של הבנק, וכנגד מספר עובדים בבנק ובחברות הנ"ל במועד העבירה המיוחסת להם, בגין עבירה על סעיף 82 

לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשמ"ד-1984, כנוסחו במועד ביצוע העבירה המיוחסת, יחד עם סעיף 29(ב) לחוק העונשין, 

התשל"ז-1977. 

  בינואר 2008 אישר בית משפט השלום, בתל-אביב-יפו, הסדר טיעון שהושג בין הבנק והחברות הנ"ל לבין הפרקליטות. במסגרת הסדר 

הטיעון חזרה בה הפרקליטות מכל האישומים שיוחסו לעובדי הבנק ועובדי החברות הבנות. הבנק וחברות הבנות הודו בעובדות נשוא 

כתב האישום, שהתבסס על סעיף 82 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשמ"ד-1984 כנוסחו במועד ביצוע העבירה המיוחסת, כפי 

שתוקן במסגרת הסדר הטיעון, והושתו עליהם קנסות כמפורט להלן: הבנק — 5 מיליון ש"ח, לאומי ל.פ. בע"מ — 10 מיליון ש"ח, ולאומי 

ניהול בע"מ ולאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ — 10 מיליון ש"ח, שנחלקו בין שתיהן.

(י)  הבנק ערב כלפי עמיתי חלק מקופות הגמל שהיו מנוהלות על ידי לאומי שירותי שוק ההון בע"מ (לשעבר לאומי גמל בע"מ), ואשר פעילותן 
נמכרה לפריזמה קופות גמל בע"מ ("פריזמה"). הערבות מבטיחה את החזר סכומי הקרן המקוריים שהופקדו המסתכמים ב-31 בדצמבר 

2007 בערכים נומינליים ב-3,451 מיליון ש"ח (ב-31 בדצמבר 2006 — 3,619 מיליון ש"ח). ערך הנכסים של הקופות הנ"ל ליום 31 בדצמבר 

2007 מסתכם ב-10,601 מיליון ש"ח. על עמיתים אשר הצטרפו לקופות הגמל הנ"ל, החל מ-31 באוגוסט 1994, חלה ערבות זו רק מתום 

שלוש שנים מהצטרפותם. על עמיתי קופת הגמל "צור" חלה הערבות רק לגבי חשבונות שנפתחו מאוקטובר 2003 ואילך, ורק לאחר שחלפו 

3 שנים מיום פתיחתם. בנוסף, ערבות זו אינה חלה על הפקדות בחשבונות שנפתחו בקופות הנ"ל החל מיום 22 בינואר 2007. הסכומים 

שנצברו בקופות הגמל לזכותם של העמיתים כאמור והנמוכים מסך הפקדותיהם הנומינליות הינם כ-277 אלפי ש"ח ב-31 בדצמבר 2007. 

השווי ההוגן של ההתחייבויות הנ"ל ליום 31 בדצמבר 2007 אינו מהותי.

כנגד ההתחייבות האמורה, התחייבה פריזמה כי במקרה של מימוש הערבויות, או כל חלק מהן, היא תשלם לבנק השתתפות בסכום שלא   

יעלה על 35 מיליון ש"ח לשנה קלנדארית, כשסכום זה צמוד למדד מיום 30 באוקטובר 2006 ועד ליום התשלום. סכום השתתפות שלא נוצל 

בשנה מסוימת לא יועבר לשנים הבאות. 

על פי תקנות קופת התגמולים של פקידי הבנק, התחייב הבנק, כדי שיעמדו תמיד לרשות הקופה כספים במזומנים שיספיקו לתשלומי  (יא) 
הענקות לחבריה, להלוות לקופה את כל הכספים שתצטרך להם מזמן לזמן לשם תשלום סכומים שיגיעו לחברי הקופה לפי התקנות, בתנאי 

שההלוואות תסולקנה לבנק מהכספים הראשונים שיכנסו לקופה ממקור כלשהו. הבנק הוסמך על ידי הקופה לעכב ולשמור למטרה זו סכומים 

שיכנסו לטובת הקופה מתשלומי חבר, מתשלומי הבנק ומכל מקור אחר שהוא.

חברות מאוחדות של הבנק, משמשות כחברות לנאמנות, וכן מספר חברות מאוחדות בנקאיות עוסקות בעיסקי נאמנות. עסקים אלה כוללים  (יב) 
בעיקר: נאמנות על כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, טיפול בכספי תרומות, מתנות והקדשים, תיווך בפיקדונות ובהלוואות, טיפול בהעברת 

מניות וניהול חשבונות השקעות. כמו כן משמשות חלק מחברות אלו כנאמן של מחזיקי אגרות חוב וכנאמן לקרנות נאמנות.

כתבי שיפוי (יג) 
(1)  הבנק התחייב לשפות את החתמים והמפיצים באירופה להצעת המכר ולהנפקה של ניירות ערך של הבנק על פי תשקיף שפורסם 

ב-2002 (להלן — "התשקיף") כנגד כל סכום (בצרוף הוצאות) שיחוייבו לשלם על פי פסק דין של בית משפט או פשרה שהבנק מסכים 
לה עקב קיומו של פרט מטעה בתשקיף או חוסר פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות ערך המוצעים על פי 

התשקיף או עקב תביעה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שעילתה נעוצה בתשקיף או נובעת ממנו ובלבד שהתביעה קשורה ו/או 
נובעת ממעשי או ממחדלי הבנק (לא נקבעה תקרה לשיפויים).

הבנק התחייב מראש לשפות את הדירקטורים שלו ואת נושאי המשרה האחרים בבנק בגין חבות כספית שתוטל עליהם ובגין הוצאות 
התדיינות סבירות בקשר עם התשקיף, הפרטת הבנק והתשקיפים וההנפקות בערבות הבנק של חברת הבת בבעלות מלאה, לאומי 

אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו. (להלן (”LII“ החל משנת 1997. תקרת השיפוי הכוללת בקשר עם התשקיף נקבעה בסכום מירבי שלא 
יעלה על התמורה ברוטו שתתקבל מהצעת המכר ומההנפקה לרבות תמורת מימוש אופציות או ניירות ערך אחרים, סך של כ-569 מיליון 

ש"ח; במקרה של ההפרטה, על התמורה ברוטו שתתקבל מתהליך ההפרטה (לרבות תמורת הנפקה על ידי הבנק, אם משולבת בתשקיף 
בגין ההפרטה, ותמורת מימוש אופציות או ניירות ערך אחרים), ובמקרה של LII — על התמורה ברוטו שנתקבלה (ליום 31 בדצמבר 

.LII החל משנת 1997 לגבי LII 2007, סך של כ-1,088 מיליון דולר) ו/או שתתקבל בהנפקות של
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(2)  הבנק התחייב מראש לשפות את לאומי חברה למימון בע"מ, חברה-בת בשליטתו המלאה (להלן — "החברה"), לצורך קיום שיפויים 
שנתנה החברה, בגין תשקיפים להנפקת כתבי התחייבות נדחים ואגרות חוב לציבור שהחברה פרסמה ב-2001, 2003, 2005, 2007 

ו-2008 ושתפרסם ב-2008 לדירקטורים ולנושאי משרה שלה וכן לעורכי דין ההנפקות, בגין חבות כספית שתוטל עליהם בשל פעולה 

שעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או בתוקף מתן השרותים על ידיהם לחברה, בקשר לתשקיפים, ובגין הוצאות התדיינות 

סבירות. תקרת השיפוי הינה בסך כ-14.3 מיליארד ש"ח.

כמו כן, הבנק נתן שיפוי ללאומי ליסינג והשקעות בע"מ ("החברה") בגין סכומים שהחברה תשלם לפי כתב שיפוי שהחברה הנפיקה 

לעובד של הבנק, אשר שימש עד יום 16 במאי 2007 כדירקטור מטעמה באיירפורט סיטי בע"מ, מעבר לסכומים שביכולתה לשלם. תקרת 

השיפוי הכוללת נקבעה בגובה סך כל סכומי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק שהיתה קיימת בבנק ביום 

1 ביולי 1998 (לרבות הסכומים הניתנים להשבה על פי אותה פוליסה). תקרת השיפוי הינה בסך 200 מיליון ש"ח.

(3)  הבנק התחייב מראש לשפות שני עובדים של הבנק בגין חבות כספית שתוטל עליהם והוצאות התדיינות סבירות בקשר עם כהונתם עד 
יום 1 בדצמבר 2005 כדירקטורים בגמביט תקשורת מחשבים בע"מ בה החזיק הבנק כ-16.9% מאמצעי השליטה עד אותו מועד. תקרת 

השיפוי הכוללת נקבעה בגובה סך כל סכומי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק שהיתה קיימת בבנק ביום 

1 ביולי 1998 (לרבות הסכומים הניתנים להשבה על פי אותה פוליסה). תקרת השיפוי הינה בסך 200 מיליון ש"ח.

(4)  הבנק התחייב מראש לשפות את נושאי המשרה בבנק וזאת עקב מילוי תפקידם בבנק ובחברות בנות ואחרות מטעם הבנק וכן בגין 
רשימה של אירועים כמקובל במערכת הבנקאות בישראל, הכוללים בין היתר את הפעילות הבנקאית השגרתית של הבנק, הצעת ניירות 

ערך לציבור על פי תשקיף ודיווחים לציבור ולרשויות הפיקוח. מימוש ההתחייבות לשיפוי בפועל מותנית בהתקיימותם של שני התנאים 

המצטברים הבאים: (1) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל נושאי המשרה בבנק ולנושאי משרה בחברות בנות בגין חבות 

כספית שתוטל על מי מהם, בקשר עם האירועים הנ"ל, במצטבר, לא יעלה על 10% (עשרה אחוזים) מההון העצמי של הבנק כהגדרתו 

בהוראה 313 להוראות המפקח על הבנקים, על פי המשתקף בדוחותיו הכספיים האחרונים של הבנק שפורסמו סמוך לפני מועד מימוש 

השיפוי בפועל. ו-(2) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לא יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראה 311 להוראות 

המפקח על הבנקים. ההתחייבות לשיפוי הינה גם בגין הוצאות התדיינות סבירות שהוצאו עקב חקירה או הליך אשר הסתיים בלא הגשת 

כתב אישום ומבלי שהוטלה חבות כספית כחלופה להליך פלילי או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום אך בהטלת חבות כספית כחלופה 

להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. 

ההתחייבות לשיפוי תחול רק לאחר שמוצו זכויות נושאי המשרה כלפי צד ג' (כגון מבטח). עוד התחייב מראש הבנק לשפות את היועצת 

המשפטית לדירקטוריון הבנק, בגין מתן שירותים משפטיים לדירקטוריון, לבנק ולדירקטורים כיועצת משפטית לדירקטוריון בנוסח דומה.

(5)   הבנק התחייב מראש לשפות את בעלי החוזים האישיים בבנק בדרגת עוזר מנכ"ל ומעלה שאינם נושאי משרה (להלן: "בעלי החוזים 
האישיים") וזאת עקב מילוי תפקידם בבנק ובחברות בנות ואחרות מטעם הבנק וכן בגין רשימה של אירועים כמקובל במערכת הבנקאות 

בישראל בנוסח דומה להתחייבות הבנק לשיפוי בסעיף (4) לעיל. מימוש ההתחייבות לשיפוי בפועל מותנית בהתקיימותם של שני התנאים 
המצטברים הבאים: (1) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל נושאי המשרה בבנק, לנושאי משרה בחברות בנות ולבעלי 

החוזים האישיים, בגין חבות כספית שתוטל על מי מהם ובגין הוצאות התדיינות סבירות, בקשר עם האירועים הנ"ל, במצטבר, לא יעלה 
על 10% (עשרה אחוזים) מההון העצמי של הבנק כהגדרתו בהוראה 313 להוראות המפקח על הבנקים, על פי המשתקף בדוחותיו 

הכספיים האחרונים של הבנק שפורסמו סמוך לפני מועד מימוש השיפוי בפועל, ו-(2) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לא 
יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראה 311 להוראות המפקח על הבנקים. 

(6)  הבנק התחייב מראש לשפות את נושאי המשרה בלאומי צרפת (מקודם בנק לאומי צרפת) וזאת בגין רשימה של אירועים הכוללים בין 
היתר את הפעילות הבנקאית השגרתית של לאומי צרפת, מיזוג או פיצול או חיסול של עסקי לאומי צרפת ועיסקאות עם בעלי עניין. תנאי 

השיפוי, לרבות הסכום המירבי לשיפוי, הינם כאמור בעניין התחייבות הבנק לשיפוי בסעיף (5) לעיל. 

(7)   הבנק התחייב מראש לשפות את הנאמנים של קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הקופה") (ביניהם נושא 
משרה אחד בבנק) מנכ"ל ועובדי הקופה, בגין חבות כספית שתוטל על מי מהם ובגין הוצאות התדיינות סבירות בקשר עם כל החלטה 
או פעולה (לרבות מחדל) בעבר או בעתיד בקשר אם תכנית פירוק קרן הביטוח של הקופה. מימוש ההתחייבות לשיפוי בפועל מותנית 
בהתקיימותם של שלושת התנאים המצטברים הבאים: (1) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל הנאמנים, המנכ"ל ועובדי 

הקופה, במצטבר, לא יעלה על 20 מיליון ש"ח, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן, החל מיום 28 בנובמבר 2004 ועד למועד השיפוי, 
ו-(2) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל נושאי המשרה בבנק, נושאי המשרה בחברות הבנות ולעובדי הבנק, במצטבר, לא 

יעלה על 10% (עשרה אחוזים) מההון העצמי של הבנק כהגדרתו בהוראה 313 להוראות המפקח על הבנקים על פי המשתקף בדוחות 
הכספיים של הבנק האחרונים שיפורסמו סמוך לפני מועד מימוש השיפוי בפועל, ו-(3) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לא 

יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראה 311 להוראות המפקח על הבנקים.
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(8)  הבנק העניק פטור לנושאי המשרה בבנק ולבעלי החוזים האישיים, מאחריות בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפי הבנק. 
הבנק העניק פטור דומה ליועצת המשפטית לדירקטוריון בקשר למתן השירותים המשפטיים הנזכרים בסעיף (4) לעיל.

(9)  הבנק התחייב לשפות את יצחק סוארי בע"מ ( להלן: "היועצים") בגין חבות לשלם לצד ג' כלשהו בקשר עם השירותים שינתנו לבנק על 
ידם מעבר לסכומי הגבלת אחריות שנקבעו בין הצדדים (פי שלושה מסכום שכר הטרחה) וכן התחייב להחזיר ליועצים הוצאות סבירות 

שיוציאו היועצים עבור ייעוץ וייצוג משפטי וכיו"ב בקשר לכל תביעה, דרישה או הליכים אחרים שעילתם נובעת או קשורה בדרך כלשהי 

בשירותים שניתנו על ידי היועצים לבנק, הכל בגין מתן שירותי ייעוץ כלכלי וליווי בהיערכות הבנק לביצוע הרפורמה בשוק ההון (לא 

נקבעה תקרה לשיפוי).

(10)  הבנק התחייב לשפות את גולדמן זקס אינטרנשיונל (להלן: "גולדמן זקס") בגין חבות או הפסד שיוטלו או יגרמו להם וכן בגין הוצאות   
משפטיות ואחרות הנובעות מתביעה, הליך או חקירה אשר יוגשו נגדם על ידי צד ג' כלשהוא (לרבות בעלי מניות של הבנק), הכל בקשר 
עם פעולת המינוי של גולדמן זקס כיועץ פיננסי של הבנק בקשר עם המכירה של חברות הבנות של הבנק אשר פועלות בשוק ההון (לא 

נקבעה תקרה לשיפוי).

(11)  הבנק התחייב מראש לשפות את החתמים בפוליסות הביטוח של הקבוצה (ביטוח בנקאי, אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים   
ואחריות מקצועית) בגין הפסדים שיגרמו להם כתוצאה מהחלת החוק הישראלי על הפוליסות הנ"ל בנוגע לחברות בנות של הבנק בחו"ל 

(לא נקבעה תיקרה לשיפוי).

(12)  הבנק התחייב לשפות את פסגות תעודות סל בע"מ (לשעבר אופק לאומי מכשירים פיננסיים בע"מ) ופסגות תעודות התחייבות מט"ח   
בע"מ (לשעבר פסגות אופק מוצרים פיננסים בע"מ) (ביחד להלן: "החברות") בגין שיפויים שהעניקו החברות לנושאי משרה שלהן. 

במקרה שבו יהיו החברות מחוייבות לשפות את מקבלי השיפוי לפי כתב השיפוי שהעניקו, הבנק ישלם לחברות כל סכום מעבר לסכומים 
ששולמו ו/או ישולמו על ידי החברות, וזאת רק בגין פעולות או מעשים אשר אירעו לפני השלמת מכירת החברות על ידי הבנק. מימוש 

ההתחייבויות לשיפוי בפועל מותנית בהתקיימותם של התנאים המצטברים הבאים: (1) סכומי מימוש השיפויים על פי כתב השיפויים 

של החברות וסכומי מימוש כתבי שיפוי אחרים לנושאי המשרה בבנק ולעובדים אחרים של הבנק, במצטבר, לא יעלו על 10% (עשרה 

אחוזים) מההון העצמי של הבנק כהגדרתו בהוראה 313 להוראות המפקח על הבנקים, ו-(2) תשלום סכומי מימוש השיפויים בפועל לא 

יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראה 311 להוראות המפקח על הבנקים.

(13)  הבנק התחייב לשפות את York Global Finance I Pte. Ltd ואת התאגידים מטעמו שביצעו את הרכישה (להלן ביחד: "הרוכש")   
במסגרת העסקה למכירת הפעילות והון המניות של החברות בקבוצת פסגות אופק, אשר בוצעה בעקבות הרפורמה בשוק ההון. השיפוי 

הינו בגין כל נזק ישיר (בניכוי כל יתרון מס) שיגרם לרוכש כתוצאה מתביעות צדדים שלישיים המתייחסות לתקופה הקודמת למועד 
ההשלמה של העסקה, מהפרת מצגים ספציפיים שניתנו בהסכם, ומחבות מס המתייחסת לתקופה שלפני מועד השלמת העיסקה, כאשר 
השיפוי בגין חבויות מס המוטלות במישרין על מחזיקי יחידות בקרנות נאמנות מותנה במתן פסק דין או החלטה חלוטים של ערכאה ו/או 

רשות מוסמכת, לפיו על המוכרים, או מי מהם, לשאת בחבויות כאלה (לא נקבעה תיקרה לשיפוי). 
 

בנוסף, התחייב הבנק לערוב להתחייבויות הפיננסיות של החברות בקבוצת פסגות אופק (המוכרות) כלפי הרוכש בהתאם להסכם המכר.   

(14)  הבנק התחייב לשפות את Promontory Financial Group, LLC (להלן: ”Promontory“) בגין חבות או הפסד שיוטלו או יגרמו   
להם וכן בגין הוצאות משפטיות ואחרות הנובעות מתביעה אשר תוגש נגדם על ידי צד ג' כלשהוא בקשר עם פעולות של, בין היתר, 

הבנק, בנק לאומי ארה"ב, רוכש פוטנציאלי של הבנק, עובדם ונושא משרה שלהם, הנובעת משירותים של Promontory כיועץ בענייני 
אסטרטגיה של קבוצת לאומי בארה"ב. השיפוי ללא תיקרה, אך מוגבל לסכומים שהינם מעבר לסכום שכר טרחה ששולם על ידי הבנק 

.Promontory-ל

(15)  הבנק התחייב לשפות את הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הראל"), בהתאם לעיסקה למכירת חמש קופות גמל בניהולה של לאומי   
גמל בע"מ ובהתאם לעיסקה למכירת נכסי לאומי פיא, במקרה שתוטל חבות כספית על הראל בגין התחייבות לתשלום מענקי מכירה 

לעובדים ו/או בקשר עם בדיקת רשות ניירות ערך לפי הענין.
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(16)  הבנק התחייב לשפות את תמיר פישמן נאמנויות 2004 בע"מ ("תמיר פישמן") בקשר עם תכנית האופציות ועם תכנית להצעת מניות   
לעובדי הבנק, בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, בנק ערבי ישראלי בע"מ ועמותת מסעדות עובדי בנק לאומי לישראל בע"מ ("החברות"). 

החברות מתחייבות לשפות את תמיר פישמן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שתמיר פישמן נשאה בהם בפועל (לרבות שכ"ט עו"ד) 
עקב פסק דין חלוט נגד תמיר פישמן לטובת צד שלישי כלשהו, בקשר עם או כתוצאה ממילוי תפקידיה על פי הסכמי הנאמנות אשר 

נחתמו במסגרת התוכניות הנ"ל, ועל פי כל דין (לא נקבעה תיקרה לשיפוי).

(17)  הבנק התחייב לשפות את ויזה בינלאומית (אירופה) בגין ביצוע התחייבויות בנק לאומי רומניה ס.א. בנוגע לפעילות בכרטיסי אשראי   
מסוג "ויזה" (לא נקבעה תיקרה לשיפוי).

 (EBRD — להלן) European Bank for Reconstruction and Development-(18)  הבנק נתן התחייבות על סך 10 מיליון ארו לטובת ה  
להבטחת קו אשראי אשר יועמד על ידי ה-EBRD לבנק לאומי רומניה ס.א.

(19)  הבנק התחייב לשפות נציג לשעבר של הבנק בברזיל, בגין פס"ד ושכ"ט עו"ד סבירים אשר יוטל עליו כתוצאה מחקירה או הליך משפטי   
נגדו הקשור לפעילות הנציגות בתקופת כהונתו (לא נקבעה תיקרה לשיפוי).

(20)   הבנק התחייב לשפות את לאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ, לאומי ניהול בע"מ ולאומי ל.פ. בע"מ על מנת להבטיח קיום תשלום   
חבויות החברות בגין פעילותיהן עד לתאריך חתימת השיפוי (אוקטובר 2007), בהגיע מועד קיומן. 

(21)  הבנק נוהג לתת מעת לעת, בתנאים ובנסיבות המקובלים בעסקי הבנקאות, כתבי שיפוי מוגבלים בסכום ובתקופה ושאינם מוגבלים,   
 NSA-ו S&P והכל במהלך העסקים הרגיל של הבנק. בין היתר, ניתנים כתבי שיפוי כאלה במסגרת הסכמים שנחתמו עם חברות

לשימוש במדדי ניירות ערך המוצאים על ידיהן במסגרת מוצרים מובנים המוצאים על ידי הבנק.

(22)  הבנק נוהג לתת מעת לעת, כתבי שיפוי לחברות בנות, מוגבלים בסכום ובתקופה ושאינם מוגבלים, לצורך קיום השיפויים הניתנים   
על ידיהן לנושאי משרה ויועצים משפטיים של אותן חברות, ובשל סיכונים החלים על נושאי משרה החברות.

בנק אגוד לישראל בע"מ (יד) 
 ביום 18 בנובמבר 1999 התקשר הבנק בהסכם ("ההסכם") עם שלמה אליהו אחזקות בע"מ ("אליהו"), נכסי שרודר בע"מ ("שרודר") וישעיהו 

לנדאו אחזקות (1993) בע"מ ("לנדאו") (להלן ביחד: "קבוצת השליטה"), במסגרתו ניתנה לבנק אופציה מסוג Put לחייב את קבוצת השליטה 

לרכוש מהבנק ("אופצית Put") ולקבוצת השליטה אופציה מסוג Call לחייב את הבנק למכור לקבוצת השליטה ("אופצית Call") את כל 

האחזקות שהיו לבנק בבנק אגוד — 5,703,618 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א, אשר היוו כ-11.5% מההון המונפק והנפרע של בנק אגוד ביום 

31 בדצמבר 2003.

על פי הוראות ההסכם מחיר מימוש אופציית ה-Put הינו מחיר המשקף באופן יחסי את ההון העצמי, בהתאם לדוחות הכספיים הרלבנטיים 

של בנק אגוד שיתפרסמו לאחרונה לפני מימוש אופציה ("הדוחות הקובעים") בצרוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית צמודה בשיעור של 5% 

מסוף התקופה אליה מתייחסים הדוחות הקובעים ועד למועד מימוש אופציית ה-Put, ("מחיר מימוש אופציית ה-Put") ובכפוף להתאמות 

מסויימות. מחיר מימוש אופצית ה-Call על פי ההסכם שווה למחיר מימוש אופצית ה-Put בתוספת 5%, ובכפוף להתאמות מסויימות. 

ביום 17 בנובמבר 2003 מימש הבנק את אופציית ה-Put באופן חלקי וזאת ביחס לחלקה של אליהו בלבד, למכירת שליש ממניות הבנק בבנק 

אגוד (כ-4% מהון המניות באגוד), וזאת במסגרת ההסכם ולפי הסכמה בין כל הצדדים לו. לאחר שביום 30 במאי 2004 ניתן לאליהו אישור 

המפקח על הבנקים לרכישה מהבנק של 3.85% מהון המניות בבנק איגוד, רכש אליהו מהבנק ביום 3 ביוני 2004 1,901,206 מניות רגילות של 

בנק איגוד בתמורה לסך כולל של 41.7 מיליון ש"ח. 
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 Call-ואופציית ה Put-במקביל נחתם הסכם בין הבנק, שרודר ולנדאו ביום 17 בנובמבר 2003 ("הסכם ההארכה") על הארכת אופציית ה 

שניתנו בהסכם ביחס ליתרת מניות אגוד המוחזקות על ידי הבנק ("יתרת המניות") וזאת לתקופה עד 17 בנובמבר 2010, במחיר ובתנאים 

כפי שנקבעו בהסכם ההארכה. בהסכם ההארכה נקבע כי מחיר מימוש אופציית ה-Put לגבי יתרת המניות יהיה על פי הקבוע בהסכם, אך 

לא יפחת ממחיר המשקף באופן יחסי את ההון העצמי של בנק אגוד על פי הדוחות הכספים המסוקרים של בנק אגוד לתקופה המסתיימת 

ביום 30 ביוני 2003, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית צמודה בשיעור של 2% מיום 1 ביולי 2003 ועד למועד אליו מתייחסים הדוחות 

הכספיים הקובעים ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית צמודה בשיעור של 5% מסוף התקופה אליה מתייחסים הדוחות הכספיים הקובעים 

ועד למועד מימוש אופציית ה-Put, ובכפוף להתאמות וניכויים מסוימים. כמו כן, נקבע בהסכם ההארכה כי מימוש אופציית ה-Call לגבי יתרת 

המניות יהיה שווה למחיר שנקבע בהסכם ההארכה למימוש אופציית ה-Put, בתוספת 7.5% ובכפוף להתאמות ולניכויים מסוימים. ההון 

העצמי של בנק אגוד ליום 30 ביוני 2003 היה 1,117 מיליוני ש"ח. במקרה של העברת שליטה בבנק אגוד תבוצענה התאמות שונות במחירי 

מימוש האופציות לגבי יתרת המניות, על בסיס הדוחות הכספיים של בנק אגוד לרביע שבו מומשו האופציות ועל פי הקבוע בהסכם ההארכה.

כרטיסי אשראי  (טו) 
(1)  בהסכם הפרדת הבעלות בחברת כ.א.ל. בין לאומי אחזקות פיננסיות בע"מ (שהינה חברה בבעלות מלאה של הבנק) (להלן — "לאומי 

אחזקות") לבין בנק דיסקונט שנחתם ביום 3 בינואר 2000 התחייבה לאומי אחזקות לשפות את בנק דיסקונט, בגין סכומים שונים שכ.א.ל. 

ו/או דיינרס יחוייבו לשלם בגין ארועים שהוגדרו, לרבות בגין תביעות משפטיות על פי רשימה מוגדרת (לרבות תביעות ייצוגיות). סכום 

השיפוי מוגבל בסכום התמורה ששולמה במסגרת העיסקה, בתוספת חלקה של לאומי אחזקות בדיבידנד שחולק ביום 4 בינואר 2000, 

בהתאמה ובניכויים מסוימים שנקבעו (כשסכום זה צמוד ונושא ריבית כמפורט בהסכם הפרדת הבעלות), ותשלומו כפוף לתנאים שונים 

שנקבעו, כמפורט בהסכם הפרדת הבעלות. תקרת השיפוי בסעיף זה ליום 31 בדצמבר 2007 הינה כ-749 מיליון ש"ח.

(2)  ביום 31 באוגוסט 2006 ניתנה החלטה של בית הדין להגבלים עיסקיים במסגרת תיק ה"ע 4630/01 בשאלת קביעת המתודולוגיה 
הראויה בחישוב העמלה הצולבת (עמלת המנפיק) (להלן: "ההחלטה") המשולמת על ידי הסולקים למנפיקים של כרטיסי ויזה, זאת 

בעקבות בקשה שהוגשה לבית הדין לאישור הסדר כובל שנחתם בין הבנק, לאומיקארד, בנק דיסקונט, כ.א.ל והבנק הבינלאומי. 

בהחלטה, דחה בית הדין את טיעוניהם של מבקשי אישור ההסדר (חברות האשראי והבנקים השולטים בהן) וקבע כי, ככלל, בחישוב 

העמלה הצולבת יש להביא בחשבון את הרכיבים הבאים: עלות אישור העיסקה, עלות הבטחת התשלום ועלות מימון האשראי.

בעניין הקטגוריות הנהוגות בשיעורי העמלה הצולבת, בית הדין קבע, בניגוד לעמדת חברות האשראי והבנקים מבקשי האישור, כי 

בקביעת הקטגוריות יש להתחשב בעלויות הבטחת התשלום בעיסקות השונות, עלות אישור העיסקה ובהפקת התועלת מהבטחת 

התשלום.

בית הדין קבע עוד בהחלטתו, כי שיעורן של כל העלויות המרכיבות את עמלת המנפיק צריך שייקבע על ידי מומחה חיצוני ובלתי תלוי על 

יסוד נתונים רלוונטיים שיימסרו לו.

ביום 1 בפברואר 2007 הגישו הבנק, לאומיקארד ויתר מבקשי האישור, ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון. הערעור נקבע לדיון 

ליום 28 במאי 2008.

ביום 30 באוקטובר 2006 נחתם בין חברת ישראכרט בע"מ, לאומי קארד בע"מ וכרטיסי אשראי לישראל בע"מ, והבנקים השולטים בכל 

אחת מחברות אלו, הסדר להסדרת הסליקה הצולבת בכרטיסי ויזה ומאסטרקארד (להלן: "ההסדר"). ההסדר שתוקפו לשש שנים וחצי, 

מאפשר לראשונה סליקה צולבת של מותגי ויזה ומאסטרקארד על ידי כל שלושת חברות כרטיסי האשראי הגדולות בישראל, וזאת 

להבדיל מהסדר הסליקה הצולבת שנהג עד כה שהסדיר רק את תחום הויזה.

ההסדר כולל, בין היתר, קביעות לגבי שיעורי עמלת המנפיק, מתווה להפחתה מדורגת של עמלת המנפיק לאורך תקופת ההסדר וצמצום 

הדרגתי של מבנה הקטיגוריות הנהוג כיום ביחס לשיעורה של עמלת המנפיק. 

כמו כן, כולל ההסדר מתווה על פיו יפעלו הצדדים, בתום תקופת ההסדר, אם יבקשו להמשיך בסליקה צולבת ביניהם, וכן כללים שנועדו 

להבטיח שמירה על תחרות הוגנת ומניעת סבסוד צולב בתחרות בין חברות האשראי.
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ביום 30 באוקטובר 2006 הוגש ההסדר לאישור בית הדין להגבלים עיסקיים, ולקבלת היתר זמני. במקביל, הוגשה לבית הדין להגבלים 

עיסקיים בקשה דחופה, בהסכמת הממונה על ההגבלים העיסקיים, למתן היתר ארעי, לפיו ניתן לבצע סליקה צולבת לפי עקרונות 

ההסדר. ביום 31 באוקטובר 2006 החליט בית הדין להגבלים עיסקיים ליתן היתר ארעי להסדר. כמו כן הודיע בית הדין כי לאור הסכמת 

הצדדים בכוונתו ליתן היתר זמני עד ליום 31 במאי 2008 או עד לקבלת החלטה בבקשה לאישור ההסדר הכובל, המוקדם מביניהם. 

ביום 31 באוקטובר 2007 החליט בית הדין ליתן היתר זמני להסדר. בקשה לביטולו של ההיתר הזמני שניתן, אשר הוגשה על ידי חלק מן 

המתנגדות להסדר, נדחתה על ידי בית הדין.

החל מדצמבר 2006 ועד פברואר 2007 הוגשו מספר התנגדויות לבקשה לאישור הסדר כובל מטעמן של חמש חברות. כמו כן צורפה 

להליך מאסטרקארד הבינלאומי אשר הודיעה לבית הדין כי הינה תומכת באישור ההסדר, תוך התניית וכבילת דרכי פעולתה במידה 

שתבקש להתערב בקביעת העמלה הצולבת. בית הדין סירב לאשר את הצטרפותה של ויזה הבינלאומית להליך. לפנייה של בית הדין 

בעניין זה, הביעו מבקשי האישור את הסכמתם להצטרפות של סולקים נוספים להסכם הסליקה הצולבת, בכפוף לכך שיחולו על אותם 

סולקים אותם תנאים ובכפוף להשתתפות בעלויות הקמת הממשק המשותף.

לאחר דיון מקדמי שזומן על ידי בית הדין ואשר התקיים ביום 2 בנובמבר 2007 ולאחר שמיעת טיעוני הצדדים, החליט בית הדין, ביום 11 

בנובמבר 2007, למנות מומחה אשר יבדוק את הערכת ההשלכה התחרותית של שיעור העמלה הצולבת שנקבעה בהסדר. בהחלטה 

נקבע כי המומחה ימונה ויפוקח ישירות על ידי הרשות להגבלים עיסקיים. בית הדין קבע כי המומחה יידרש להציג לבית הדין ולכל 

הצדדים בתיק את דרכו המתודולוגית המפורטת ביישום החלטה המתודולוגיה שנקבעה בה"ע 4630/01. לאחר שייחקר המומחה על חוות 

דעתו, יהיה עליו להמשיך ביישום הבדיקה, עד לבדיקת שיעור העמלה הצולבת המתקבל מיישום המתודולוגיה. עוד נקבע כי על המומחה 

להשלים את בדיקתו תוך שמונה חודשים. בימים אלה מונה המומחה בעניין זה. על החלטת בית הדין מיום 11 בנובמבר 2007 הוגש 

ערעור לבית המשפט העליון על ידי בנק הפועלים וישראכרט בע"מ. כן הוגשה על ידי הנ"ל בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית הדין מיום 

11 בנובמבר 2007.

סך כל עמלות המנפיק שנתקבלו בבנק בשנת 2007 הסתכמו בסך 68 מיליון ש"ח לעומת 64 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

(3)  בעקבות הודעתה של לאומי קארד, בדבר גביית עמלות חדשות ממחזיקי הכרטיס, פנה נציג הממונה ביום 28 בינואר 2002 ללאומי קארד 
בדרישה מפורטת לקבלת מסמכים, נתונים ומידע בנוגע לגביית עמלות אלה. כל אשר נתבקש על ידי הממונה הועבר על ידי לאומי קארד 

לרשות כנדרש.

(4)  במסגרת הנפקת כרטיסי אשראי מסוג "לאומי ויזה" ללקוחות הבנק, הציע הבנק לחלק מלקוחותיו להצטרף למועדון "הנוסע הנאמן", 
שהינו מועדון משותף ללאומי קארד ואל-על, וזאת ללא תשלום דמי הצטרפות למועדון. בעקבות תקלה טכנית שארעה חויבו בטעות 

כ-3,500 מלקוחות אלה בדמי הצטרפות.

עם היוודע הטעות פעל הבנק לאיתור כל אותם הלקוחות ולזיכוי חשבונם בסכום החיוב בתוספת מתאימה. בחודש מרס 2002 הודיע 

המפקח על הבנקים לבנק, כי החומר הקיים אצלו בנושא זה הועבר לפרקליטות המדינה, על מנת שזו תשקול אם יש צורך לפתוח 

בחקירת משטרה בנושא זה. 

(5)  הבנק התחייב כלפי ויזה הבינלאומית ליטול אחריות מלאה לביצוע הנאות של לאומי קארד את כל ההוראות והדרישות הכלולות בתקנון 
ויזה הבינלאומית כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, לבצע את כל הפעולות שיידרשו על מנת למלא את התחייבותו זו ולהודיע בכתב מיידית 

לויזה בינלאומית על כל שינוי מהותי בהסכם שבין הבנק ולאומי קארד.

(6)  הבנק התחייב כלפי מאסטרקארד העולמית, וכלפי שאר חברי מאסטרקארד ליטול אחריות מלאה לביצוע ההתחייבויות של לאומי קארד 
לפי תקנון מאסטרקארד העולמית וכלליה ולשפות גופים אלה בגין כל הפסד, עלות, הוצאה או חבות בגין הפרת התחייבויות לאומי קארד 

כאמור.

(7)  במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד לאומי קארד תובענות משפטיות לרבות בקשה לאישור תביעה ייצוגית. לדעת הנהלת הבנק, 
בהסתמך על דעת הנהלת לאומי קארד המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של לאומי קארד באשר לסיכויי התובענות, 

לרבות הבקשה לאישור התביעה הייצוגית, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשה הפרשה, לכיסוי נזקים כתוצאה 

מתובענות כאמור.
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)

ועדת חקירה פרלמנטרית שהוקמה לנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה ("הועדה"), פרסמה בינואר 2005 דוח מסכם. מהדוח עלה  (טז) 
כי נכסים של נספי שואה שהיו מופקדים בבנק אנגלו-פלשתינה הועברו, על פי הוראות שהיו בתוקף באותה עת, לידי הממונה הבריטי על 

רכוש האויב, לממונה הישראלי על רכוש האויב, לאפוטרופוס הכללי, או הוחזרו לזכאים. יחד עם זאת הומלץ בדוח על שערוך הכספים בצירוף 

הפרשי הצמדה רטרואקטיביים, למשך התקופה שהם היו בעבר בידי הבנק. 

ב-3 בינואר 2006 נכנס לתוקף חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006, ("החוק") 

הקובע כי מי שמחזיק בישראל נכסים של נספי שואה (כהגדרת מונחים אלה בחוק) חייב להעבירם לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי 

השואה בע"מ ("החברה"), שהוקמה על פי הוראות החוק, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, אשר שיעורם נקבע על ידי ועדת שערוך מיוחדת. 

דוח ועדת השיערוך נמסר לבנק ובהתאם נעשו הפרשות מתאימות לפי הערכת הבנק.

הבנק מינה בתחילת יולי 2007 את כבוד שופט בית המשפט העליון (בדימוס), מר תיאודור אור, כבודק חיצוני לשם בדיקה עצמאית ובלתי 

תלויה של חבות הבנק על פי הוראות החוק, אם וככל שהיא קיימת, ושל התנהלות הבנק בכל הנוגע לנכסים של נספי השואה, כהגדרתם 

בחוק. הבנק הודיע כי יעמיד לרשות הבודק סיוע ככל שידרוש.

בנוסף, מתוך רגישות ציבורית וכמחווה של רצון טוב, העביר הבנק לחברה סכום של 20 מיליון ש"ח, כדי שניתן יהיה לעשות שימוש בסכום 

זה לשם תשלום כספים ליורשי הנספים ולניצולים, בחייהם, בהתאם להוראות החוק ועל פי קריטריונים ראויים אשר ייקבעו על ידי החברה, 

כמצוות החוק. 

הבנק הודיע לחברה כי אם ייקבע שאין הוא חייב בתשלום סכומים כלשהם (כעמדתו של הבנק) או שהוא חייב בתשלום כספים שסכומם נמוך 

מהסכום ששולם, אזי כל יתרת הסכום תחשב כתרומה למטרות הנזכרות לעיל. אם ייקבע כי הבנק חייב בתשלום סכומים לניצולים או ליורשים 

של נספי השואה, שסכומם גבוה מהסכום ששולם, אזי סכום התשלום (צמוד למדד ונושא ריבית) יקוזז על ידי הבנק מסכום החבות.

ביום 4 במרס 2008, התקבלה בבנק דרישה ראשונה מאת החברה, לתשלום סכום משוערך של כ-148 מיליון ש"ח, שלטענת החברה על 

הבנק להעביר לה, על פי הוראות החוק. הבנק לומד ובודק את הדרישה, אך בשלב מוקדם זה טרם ניתן להעריך את הביסוס העובדתי 

והמשפטי לדרישה זו ואת הנכונות שלה, ולכן לא בוצעה בגינה הפרשה בדוחות הכספיים.

פז חברת נפט בע"מ (יז) 
נגד פז וחברות מאוחדות שלה הוגשו תביעות משפטיות, ביניהן ייצוגיות, וקיימים הליכים משפטיים, פיקוח רשויות השלטון ותלויות אחרות 

הנוגעים למשק הדלק, הגז ומתקני תשתית. לגבי תביעות אלה להערכת פז ובהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, המקצועיים ואחרים, 

לא ניתן להעריך בשלב זה את האמור לעיל על הדוחות הכספיים, אם בכלל, ולפיכך לא נעשתה הפרשה בגינם.

להרחבה בעניין הליכים אלה, ראה הדוחות הכספיים של פז ליום 31 בדצמבר 2007.

החברה לישראל בע"מ (יח) 
כנגד חברות מאוחדות מסוימות של החברה לישראל בע"מ הוגשו תביעות משפטיות בטענה כי נזקי גוף ורכוש, שנגרמו לתובעים, נובעים 

מזיהום נחל הקישון, אשר לטענת התובעים לחברות המאוחדות הנ"ל היה חלק בו וכן בדבר דרישת המשרד להגנת הסביבה לשאת בעלויות 

פינוי משקעים מזוהמים מנחל הקישון.

הנהלות החברות הנ"ל, בהתבסס על חוות דעתם של יועציהן המשפטיים אינן יכולות להעריך את סכום החשיפה בגין התביעות והדרישה 

הנ"ל, אם בכלל, ולכן לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים של החברה לישראל בע"מ והחברות המאוחדות שלה. 

להרחבה בעניין הליכים אלה, ראה הדוחות הכספיים של החברה לישראל בע"מ ליום 31 בדצמבר 2007.

(יט)  ביום 19 במרס 2008 התקבל בבנק מכתב מאת הרשות ההגבלים העיסקיים בו נאמר כי הממונה בוחנת בימים אלה את אפשרות הפעלת 
סמכותה לפי סעיף 43(א)(1) לחוק ההגבלים העיסקיים, תשמ"ח-1988, ולקבוע כי התקיימו הסדרים כובלים בין בנק הפועלים בע"מ, 

בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק המזרחי המאוחד בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, והבנק, שעניינם העברת מידע הנוגע 

לעמלות.

הממונה אפשרה לבנקים להביא את עמדתם בכתב בפניה עד ליום 5 במאי 2008.   

הבנק בוחן בימים אלו את הודעת הממונה ואת האמצעים שיש לנקוט בנושא.   
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באור 19 — בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו

כללי (א) 

החל מיום 31 באוקטובר 1993, מדינת ישראל בעלת השליטה בבנק. ביום 31 בדצמבר 2007 החזיקה המדינה ב-11.94% ובדילול מלא 

11.26% (31 בדצמבר 2006 — ב-11.94% ובדילול מלא 11.26%) מההון המונפק של הבנק, וב-19.78% מזכויות ההצבעה (18.66% בדילול 

מלא). הבנק פטור מהצגת יתרות של המדינה ושל חברות שבשליטתה ובהתאם לכך לא ניתנו להלן היתרות שלהן.

להלן תיאור הירידה בהחזקות המדינה בבנק בשנים 2007-2005:

ביום 24 בנובמבר 2005, ("מועד המכירה") מכרה המדינה ל-.Barnea Investments B.V ("ברנע") 9.99% מהון הבנק. מתוך המניות 

הנרכשות, מניות המהוות 4.99% מהון המניות של הבנק מוחזקות בנאמנות, וברנע והנאמן חתמו על ייפוי כח המסמיך את הועדה שמונתה 

בהתאם לסעיף 12 לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), תשנ"ד-1993 ("הועדה"), כולל מי שיבוא במקום ועדה זו בתפקידה 

כאמור, כפי שיקבע על ידי החוק האמור, או כל אדם אחר ששר האוצר יסמיך (1) להשתתף בכל האסיפות של הבנק ולהצביע בהן מכח 

המניות האמורות וכן, (2) לממש את הזכות למנות דירקטורים בהתייחס לכל המניות של הבנק המוחזקות על ידי ברנע.

כמו כן, העניקה הממשלה לברנע אופציה לרכישת 10.01% נוספים מהון הבנק בהתאם לתנאי כתב האופציה שנחתם בין הממשלה, לבין 

נכסים מ.י. בע"מ ולבין ברנע ב-23 בנובמבר 2005 ("כתב האופציה"), ובכפוף, בין היתר, לקבלת כל ההיתרים הדרושים לרכישת המניות 

והשליטה בבנק מבנק ישראל ומיתר רשויות הפיקוח הרלבנטיות בארץ ובחו"ל. האופציה, אשר נכנסה לתוקפה במועד המכירה, היתה 

ניתנת למימוש 180 יום ממועד המכירה, בכפוף להארכה של עד עוד 12 חודשים. ביום 24 במאי 2006 הודיעה נכסים מ.י. לבנק כי באותו 

היום נתקבלה פניית ברנע בבקשה להארכת התקופה למימוש האופציה הנ"ל ב-12 חודשים נוספים, עד ליום 24 במאי 2007, וכי בפנייה 

האמורה ציינה ברנע, בין היתר, כי הגישה לבנק ישראל בקשה להיתר שליטה בבנק. ביום 6 ביולי 2006 הודיעה נכסים מ.י. כי המועד למימוש 

האופציה נדחה עד ליום 24 במאי 2007. 

ביום 21 במאי 2007 נמסר לבנק על ידי נכסים מ.י. כי בקשתה של ברנע לקבל הארכה נוספת של התקופה למימוש של כתב האופציה לא 

נענתה.

האופציה פקעה איפוא ביום 24 במאי 2007. לפי תנאי הליך המכירה, ברנע נדרשת למכור לפחות 4.99% ממניות הבנק (מתוך 9.99% 

שרכשה) וזאת בתוך שנה. 

לאחר שפגה האופציה, הודיעה נכסים מ.י. להנהלת הבנק בפגישה שנערכה עימה בחודש אוגוסט 2007 כי בכוונת משרד האוצר להמשיך 

בהפרטת הבנק באחת משתי הדרכים: מכירת יתרת המניות לגוף בנקאי בינלאומי באמצעות בנק להשקעות, או בדרך של מכירת יתרת 

המניות בחבילה אחת או יותר בהליך מכירה פרטי וכי ישנה העדפה למכירה לגוף בנקאי זר. נכסים מ.י. ומשרד האוצר בחרו 

ב-.N.M. Rothschild & Sons Ltd לשמש יועץ לצורך קידום דרך זו.

לענין הקצאת אופציות על ידי הבנק לעובדים בשנת 2006, ראה באור 15(ד) לעיל.

נכון ליום 10 במרס 2008, החזיקה המדינה ב-11.56% מההון המונפק של הבנק (בדילול מלא 11.27%), וב-19.15% מזכויות ההצבעה בבנק 

(בדילול מלא 18.67%).

ביום 31 בדצמבר 2007 החזיקה שלמה אליהו אחזקות בע"מ וחברות בנות וקשורות שלה ("קבוצת אליהו") ב-9.9969% מההון המונפק 

וזכויות ההצבעה של הבנק, (בדילול מלא 9.43%), ונכון ליום 10 במרס 2008, 9.68% ו-9.44% בהתאמה. 

ליום 31 בדצמבר 2006, החזיקה קבוצת אליהו ב-9.9969% מההון המונפק של הבנק. 

ביום 31 בדצמבר 2006, החזיקה אוצר התישבות היהודים בע"מ ביחד עם חברת י.ק.ט לנאמנות בע"מ ב-5.07% מההון המונפק וזכויות 

ההצבעה של הבנק (בדילול מלא 4.78%). ביום 3 בספטמבר 2007, חדלו החברות הנ"ל מלהיות בעלי ענין בבנק.
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באור 19 — בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו (המשך)
סכומים מדווחים

יתרות על בסיס מאוחד (ב) 
 

31 בדצמבר 2007    

צדדים קשורים המוחזקים על ידי הבנק בעלי ענין          

חברות  דירקטורים ומנהל     מחזיקי      

אחרים כלולות   אחרים (ו)   כללי ראשי (א)(ב)  מניות      

היתרה יתרה  היתרה  יתרה  היתרה  יתרה  היתרה  יתרה  היתרה  יתרה     

הגבוהה ליום 31  הגבוהה  ליום 31  הגבוהה  ליום 31  הגבוהה  ליום 31  הגבוהה  ליום 31     

ביותר (ג)(ז) בדצמבר  ביותר (ג)  בדצמבר  ביותר (ג)  בדצמבר  ביותר (ג)  בדצמבר  ביותר (ג)  בדצמבר     

(במיליוני ש"ח)    

נכסים:

655  655  -  -  116  99  -  -  88  - ניירות ערך (ד)  

4,452  4,226  1,784  1,489  -  -  2  2  3  - אשראי לציבור  

-  -  1,873  1,873  -  -  -  -  -  - השקעות בחברות כלולות (ד) 

34  33  5  3  -  -  -  -  52  - נכסים אחרים  

התחייבויות:

2,682  926  455  455  -  -  13  11  133  42 פיקדונות הציבור  

-  -  -  -  19  15  -  -  -  - פיקדונות מבנקים  

אגרות חוב, שטרי התחייבות
243  5  -  -  -  -  -  -  -  - וכתבי התחייבות נדחים 

125  125  115  115  14  14  -  -  2  - התחייבויות אחרות   

סיכון אשראי בסעיפים
2,013  1,991  211  211  153  153  3  3  8  4 בסעיפים חוץ מאזניים (ה) 

כולל בני זוגם וקטיניהם ותאגידים בשליטתם. (א) 
ב-31 בדצמבר 2007 החזיקו הדירקטורים והמנהל הכללי הראשי ב-193,460 ש"ח ערך נקוב ממניות הבנק ו-279,303 כתבי אופציה למניות הבנק. (ב) 

היתרה הגבוהה ביותר, על בסיס היתרות לסופי חודשים. (ג) 
לפרטים ראה באור 3 ניירות ערך ובאור 6 השקעות בחברות כלולות. (ד) 

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה. (ה) 
כולל תאגידים אחרים בשליטת בעלי עניין וחברות כלולות. (ו) 

כולל יתרות בגין קופות גמל וקרנות השתלמות.  (ז) 
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באור 19 — בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו (המשך)
סכומים מדווחים

יתרות על בסיס מאוחד (המשך) (ב) 

 

31 בדצמבר 2006     

צדדים קשורים המוחזקים על ידי הבנק בעלי ענין           

חברות  דירקטורים ומנהל     מחזיקי       

אחרים (ז) כלולות   אחרים (ו)   כללי ראשי (א)(ב)  מניות       

היתרה יתרה  היתרה  יתרה  היתרה  יתרה  היתרה  יתרה  היתרה  יתרה      

הגבוהה ליום 31  הגבוהה  ליום 31  הגבוהה  ליום 31  הגבוהה  ליום 31  הגבוהה  ליום 31      

ביותר (ג) בדצמבר  ביותר (ג)  בדצמבר  ביותר (ג)  בדצמבר  ביותר (ג)  בדצמבר  ביותר (ג)  בדצמבר      

(במיליוני ש"ח)     

נכסים:

425  425  -  -  116  116  -  -  88  88 ניירות ערך (ד)   

5,330  4,452  864  843  -  -  2  2  3  3 אשראי לציבור   

-  -  2,064  1,251  -  -  -  -  -  - השקעות בחברות כלולות (ד)  

34  22  2  1  4  -  -  -  52  - נכסים אחרים   

התחייבויות:

6,143  2,682  771  47  -  -  14  11  105  93 פיקדונות הציבור   

-  -  -  -  12  11  -  -  -  - פיקדונות מבנקים   

אגרות חוב, שטרי התחייבות
819  243  59  -  -  -  -  -  -  - וכתבי התחייבות נדחים  

56  14  4  1  1  1  -  -  3  - התחייבויות אחרות    

סיכון אשראי בסעיפים
2,473  2,013  268  14  130  130  3  3  142  4 בסעיפים חוץ מאזניים (ה)  

כולל בני זוגם וקטיניהם ותאגידים בשליטתם. (א) 
ב-31 בדצמבר 2006 החזיקו הדירקטורים והמנהל הכללי הראשי ב-193,460 ש"ח ערך נקוב ממניות הבנק ו-279,303 כתבי אופציה למניות הבנק. (ב) 

היתרה הגבוהה ביותר, על בסיס היתרות לסופי חודשים. (ג) 
לפרטים ראה באור 3 ניירות ערך ובאור 6 השקעות בחברות כלולות. (ד) 

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה. (ה) 
כולל תאגידים אחרים בשליטת בעלי עניין וחברות כלולות. (ו) 

כולל יתרות בגין קופות גמל וקרנות השתלמות (ביתרה הגבוהה כולל גם קרנות נאמנות).  (ז) 
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באור 19 — בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו (המשך)
סכומים מדווחים

תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי ענין וצדדים קשורים (ג) 

 

2007     

צדדים קשורים המוחזקים על ידי הבנק בעלי ענין        

חברות  דירקטורים    מחזיקי       
אחרים (ג) כלולות  אחרים  ומנהל כללי  מניות      

(במיליוני ש"ח)     

רווח (הפסד) מפעולות מימון 
140  42  (3)  -  (6) לפני הפרשה לחובות מסופקים (א)   

232  10  45  -  - הכנסות תפעוליות ואחרות   

200  -  -  -  - מזה: דמי ניהול ושירותים   

(1)  (11)  -  (26)  - הוצאות תפעוליות ואחרות (ב)   

371  41  42  (26)  (6) סך הכל   

 

2006     

צדדים קשורים המוחזקים על ידי הבנק בעלי ענין        

חברות  דירקטורים    מחזיקי       
אחרים (ג) כלולות  אחרים  ומנהל כללי  מניות      

(במיליוני ש"ח)     

רווח (הפסד) מפעולות מימון 
95  10  (2)  -  (15) לפני הפרשה לחובות מסופקים (א)   

655  12  49  -  - הכנסות תפעוליות ואחרות   

637  -  -  -  - מזה: דמי ניהול ושירותים   

(2)  (13)  (1)  (23)  - הוצאות תפעוליות ואחרות (ב)   

749  9  46  (23)  (15) סך הכל   

פרוט בסעיף (ה) להלן. (א) 
פרוט בסעיף (ד) להלן. (ב) 

כולל יתרות בגין קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות נאמנות. (ג) 

הטבות לבעלי ענין (ד) 

 

2006   2007      

דירקטורים ומנהל כללי דירקטורים ומנהל כללי       

מספר מספר         
מקבלי סך  מקבלי  סך       
הטבות הטבות  הטבות  הטבות       

(במיליוני ש"ח) (במיליוני ש"ח)       

2  14  2  15 בעלי ענין המועסקים בתאגיד או מטעמו (א) (ב)   

16 3  (ג)   14 5  (ג)  דירקטורים שאינם מועסקים בתאגיד או מטעמו (א)  

(א)  דירקטורים ונושאי משרה בוטחו על ידי הבנק במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובחברות מוחזקות.
פרמיית הביטוח הכוללת הסתכמה בסך 5,781 אלפי ש"ח (2006 — 6,443 אלפי ש"ח).

לא כולל הוצאות מס שכר. (ב) 
הסכומים: 4,751 אלפי ש"ח בשנת 2007 לעומת 3,477 אלפי ש"ח בשנת 2006. (ג) 
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באור 19 — בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו (המשך)
סכומים מדווחים

(ה)  תוצאות פעולות מימון (לפני הפרשה לחובות מסופקים) בעיסקאות של הבנק   
וחברות מאוחדות עם בעלי ענין וצדדים קשורים

סכומים מדווחים   

  

2005   2006   2007     

מזה: מזה:   מזה:        
חברות  חברות    חברות        
כלולות) מאוחד  כלולות   מאוחד  כלולות  מאוחד      

(במיליוני ש"ח)      

א) בגין נכסים

23  313  27  285  68  336 מאשראי לציבור   

 

ב) בגין התחייבויות

(1)  (301)  (11)  (74)  (31)  (62) על פיקדונות הציבור   

-  -  -  -  -  (3) על פיקדונות מבנקים   

-  (63)  (1)  (14)  -  (5) על אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים  

 

ג) בגין מכשירים נגזרים

3  (24)  (5)  (102)  5  (95)  ALM הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים

 

ד) אחר

1  6  -  3  -  3 עמלות מעסקי מימון   

(67)  (70)  -  (10)  -  (1) הוצאות מימון אחרות   

רווח (הפסד) מפעולות מימון 
(41)  (139)  10  88  42  173 לפני הפרשה לחובות מסופקים   
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באור 20 — רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
סכומים מדווחים

 

2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

(א) בגין נכסים (א)

13,525  7,863  9,145 מאשראי לציבור  

101  (8)  3 מאשראי לממשלות  

111  (34)  (154) מפיקדונות בבנק ישראל ומזומנים  

1,383  (464)  (604) מפיקדונות בבנקים  

3,101  417 667   (ה)  מאגרות חוב   

-  -  14 הכנסות ריבית מניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

18,221  7,774  9,071 סך הכל בגין נכסים  

(ב) בגין התחייבויות (א)

(10,173)  (2,087)  (1,322) על פיקדונות הציבור  

(199)  (42)  (66) על פיקדונות מממשלות  

(5)  (44)  (137) על פיקדונות מבנק ישראל  

(288)  (84)  11 על פיקדונות מבנקים  

על אגרות חוב, שטרי התחייבות

(1,172)  (476)  (957) וכתבי התחייבות נדחים   

-  -  1 הוצאות ריבית מניירות ערך שהושאלו או נמכרו בהסכמי רכש חוזר 

(11,837)  (2,733)  (2,470) סך הכל בגין התחייבויות  

(ג) בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

(5)  (1)  3 חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור (ב)  

(599)  1,077  21 הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים ALM (ג) 

18  (12)  (15) הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים 

(586)  1,064  9 סך הכל בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור  

(ד) אחר

253  282  308 עמלות מעסקי מימון  

578  535  730 הכנסות מימון אחרות (ד)  

831  817  1,038 סך הכל אחר  

6,629  6,922  7,648 סך כל הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 

(38)  32  16 מזה: הפרשי שער, נטו  

כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור. (א) 
למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור. (ב) 

מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. (ג) 
  לפי הנחיות בנק ישראל, רוב העיסקאות במכשירים נגזרים אינן נחשבות כעיסקאות גידור, מאחר ולפי ההנחיות עיסקה נחשבת כעיסקת גידור רק במקרה שיש 

נכס ספציפי או התחייבות ספציפית ועיסקת הגידור עונה על מבחני התאמה מחמירים.
  ההכנסות וההוצאות של הנכסים וההתחייבויות המגודרים גידור כללי (ALM) נזקפות לדוח הרווח וההפסד על בסיס צבירה, בעוד שהכנסות והוצאות של 

עיסקאות במכשירים נגזרים נזקפות לפי שווי שוק (או "שווי הוגן", בהעדר שוק). לפיכך קיימת אי התאמה בין רישום הכנסות/הוצאות של הפריטים המגודרים 
בגידור כללי לבין רישום הכנסות והוצאות של המכשירים הנגזרים על כן, יש לראות את תוצאות הפעולות ביחד עם ההכנסות/הוצאות הריבית בגין הנכסים 

וההתחייבויות. ראה באור 1(יא).
מזה גביות והפחתות ריבית בגין חובות בעייתים 461 מיליוני ש"ח (2006 — 325 מיליוני ש"ח, 2005 — 290 מיליוני ש"ח). (ד) 

כולל ריבית והפרשי שער שליליים בגין איגרות חוב מגובות משכנתאות (MBS) בסך של כ-(216) מיליון ש"ח. (ה) 
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באור 20 — רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים (המשך)
סכומים מדווחים

 

2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב (ה) 
הכנסות מימון על בסיס צבירה מאגרות חוב:  

285  123  72 מוחזקות לפדיון  

2,363  110  247 זמינות למכירה  

453  184  348 למסחר  

3,101  417  667 סך הכל הכלול ברווח מפעולות מימון בגין נכסים  

 

הכנסות מימון אחרות:  

95  32  138 רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה  

(4)  (3)  (30) הפסדים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה  

רווחים שמומשו ושטרם מומשו
13  73  (22) מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר, נטו (א) 

104  102  86 סך הכל הכלול בהכנסות מימון אחרות  

3,205  519  753 סך הכל מהשקעות באגרות חוב  

פירוט ההשפעה נטו של מכשירים  (ו) 
נגזרים מגדרים על הרווח מפעולות מימון  

37  9  (6) הכנסות (הוצאות) מימון בגין נכסים  

(30)  (39)  18 הכנסות (הוצאות) מימון בגין התחייבויות  

(א)  מזה חלק הרווחים (ההפסדים) הקשורים לאגרות חוב למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך (60) מיליוני ש"ח (2006 — 14 מיליוני ש"ח, 2005 — (78) מיליוני 
ש"ח).

באור 21 — עמלות תפעוליות
סכומים מדווחים

 

2005 (ב) 2006 (ב)   2007   

(במיליוני ש"ח)   

417  254  255 דמי ניהול חשבון (א)  

604  764  830 שרותי מערך התשלומים (א)  

227  318  377 טיפול באשראי ובעריכת חוזים  

41  38  38 שרותים ממוחשבים, מידע ואישורים  

124  132  138 פעולות סחר חוץ ושרותים מיוחדים במט"ח  

698  733  866 הכנסות מפעילות בניירות ערך  

527  595  672 הכנסות מכרטיסי אשראי  

מרווח ועמלות גבייה בגין פיקדונות ואשראי מפיקדונות לפי מידת גבייה:

47  44  43 עמלות גבייה על אשראי מכספי האוצר  

15  19  19 עמלות ומרווחים אחרים  

55  50  48 דמי ניהול ועמלות מביטוח חיים ומביטוח דירות  

64  66  64 אחרות  

2,819  3,013  3,350 סך כל העמלות התפעוליות  

בגין הירידה בדמי ניהול חשבון קיימות עמלות מפצות בסעיפים שרותי מערך תשלומים. (א) 
סווג מחדש. (ב) 
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(א), נטו  באור 22 — רווחים מהשקעות במניות
סכומים מדווחים

 

2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

4  7  250 רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה  

(11)  (6)  (32) הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה (ב)  

הפסדים שמומשו ושטרם מומשו
(3)  (12)  (2) מהתאמות לשווי הוגן של מניות למסחר, נטו (ג)  

53  139  245 דיבידנד ממניות זמינות למכירה ולמסחר  

43  128  461 סך הכל מהשקעות במניות  

כולל קרנות נאמנות. (א) 
לרבות הפרשות לירידת ערך. (ב) 

(ג)  מזה חלק הרווחים (הפסדים) הקשורים למניות למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך (9) מיליון ש"ח (2006 — (1) מיליוני ש"ח, 2005 — 10 מיליוני ש"ח).

באור 23 — הכנסות אחרות
סכומים מדווחים

 

2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

233  245  35 הכנסות מקופות גמל (א)  

429  391  165 הכנסות מקרנות נאמנות (א)  

131  23  63 רווחים מקופות לפיצויים  

-  -  43 דמי תפעול קופות גמל  

72  81  105 אחרות, נטו  

865  740  411 סך כל ההכנסות האחרות  

משנת 2007 רק עמלות הפצה. (א) 

באור 24 — משכורות והוצאות נלוות
סכומים מדווחים

 

2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

2,357  2,485  2,788 משכורות  

פיצויים, תגמולים, קרן השתלמות,
475  718  445 פנסיה, חופשה ומענק יובל  

-  452  250 הוצאה הנובעת מעיסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים 

498  489  524 ביטוח לאומי ומס שכר  

148  148  162 הוצאות נלוות אחרות  

השלמת עתודות בגין הוצאות נלוות 
42  85  49 עקב שינויים בשכר בשנת החשבון  

107  175  - פרישה מרצון  

3,627 4,552  (א)  4,218  (א)  סך כל המשכורות וההוצאות הנלוות  

451  445  514 מזה: משכורות והוצאות נלוות בחו"ל   

כולל הוצאות שכר מיוחדות בקשר עם ההפרטה וההפרשות לזכויות סוציאליות מסוימות כמפורט בבאור 15 לעיל. (א) 
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באור 25 — הוצאות אחרות
סכומים מדווחים

 

2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

200  267  265 שיווק ופרסום  

241 (ג) 292 (ג)   270 משפטיות, ביקורת חשבונות וייעוץ מקצועי  

134  149  152 תקשורת: דואר, טלפון, משלוחים וכו'  

219 (ג) 224 (ג)   219 מחשב (א)  

86  92  92 משרדיות  

38  45  26 ביטוח  

12  18  36 הדרכה  

3  13  15 הפחתת מוניטין  

352 (ג) 395 (ג)   370 אחרות (ב)  

1,285  1,495  1,445 סך כל ההוצאות האחרות  

(א)  הסעיף כולל הוצאות בגין מיקור חוץ ואינו כולל הוצאות הבנק בגין מחשב מאחר ומערך התפעול הינו חלק מהבנק והוצאותיו נרשמו וסווגו בסעיפי ההוצאות 
השונים.

לגבי שכר דירקטורים של הבנק הכלול בסעיף זה — ראה באור 19(ד). (ב) 
סווג מחדש. (ג) 

באור 26 — הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות
סכומים מדווחים

הרכב (א) 

 

2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

מסים שוטפים —

1,051  1,560  1,660 בגין שנת החשבון  

12  (2)  39 בגין שנים קודמות  

1,063  1,558  1,699 סך כל המסים השוטפים  

בתוספת (בניכוי) שינויים במסים נדחים —

8  (265)  9 בגין שנת החשבון  

122    (א) 27    (א)   14 בגין שנים קודמות  

130  (238)  23 סך כל המסים הנדחים  

1,193  1,320  1,722 הפרשה למסים על ההכנסה  

85  130  166 מזה: הפרשה למסים בחו"ל  

(א)  כולל התאמת יתרת מסים נדחים לתחילת השנה בשל שינוי בשיעורי המס (ראה (ג) להלן) בשנת 2006 — 25 מיליוני ש"ח, 
בשנת 2005 — 122 מיליוני ש"ח.
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באור 26 — הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות (המשך)
סכומים מדווחים

(ב)  התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שיעור המס הסטטוטורי בישראל החל על 
הבנק לבין ההפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות כפי שנזקפה בדוח הרווח וההפסד:

 

2005  2006  2007   

43.59%  40.65%  38.53% שיעור המס הסטטוטורי החל על תאגיד בנקאי  

(במיליוני ש"ח)   

1,242  1,059  1,744 סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי  

מס (חסכון מס) בגין:

(12)  12  (51) הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות מסופקים 

13  99  26 הוצאות אחרות לא מוכרות (א)  

(88)  85  142 הכנסות חברות מאוחדות בחו"ל (ב)  

(24)  (23)  (44) הכנסות חברות מאוחדות בארץ  

(14)  (2)  (22) הפרשי תיאום פחת  

(97)  16  (140) תוספת (ניכוי) בשל אינפלציה   

(14)  (19)  (39) הכנסות פטורות ובעלות מעמד מס מועדף  

(1)  2  1 הפרשי עיתוי שלא נרשמו בגינם מסים נדחים  

33  33  35 מס רווח על מס שכר, נטו  

14  27  4 שינוי מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס  

134  25  53 מסים בגין שנים קודמות (ג)  

7  6  13 אחר  

1,193  1,320  1,722 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות  

כולל (1) מיליוני ש"ח בגין הנפקת אופציות ומכירת מניות לעובדים (2006 — 52 מיליוני ש"ח). (א) 
לא כולל השפעה על ההפרשה למס לשנת החשבון של התוספות להון העצמי לתחילת השנה. (ב) 

כולל התאמת מסים נדחים בשל שינוי בשיעורי המס (ראה (ג) להלן) בשנת 2006 — 25 מיליוני ש"ח, 2005 — 122 מיליוני ש"ח. (ג) 

(ג)  ביום 27 ביוני 2006 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשס"ו-2006. בעקבות התיקון הופחתו 
שיעורי מס שכר ומס רווח החלים על מוסדות כספיים מ-17% ל-15.5%. התיקון נכנס לתוקף החל מ-1 ביולי 2006.

ביום 25 ביולי 2005 עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147 והוראת השעה), התשס"ד-2005. התיקון קובע הפחתה הדרגתית 

של שיעור המס לחברות משיעור של 34% לשנת 2005 לשיעור של 25% באופן הבא: בשנת המס 2005 חל שיעור מס של 34%, בשנת 2006 

חל שיעור מס של 31%, בשנת 2007 חל שיעור מס של 29%, בשנת 2008 יחול שיעור מס של 27%, בשנת 2009 יחול שיעור מס של 26% 

ומשנת 2010 ואילך, יחול שיעור מס של 25%.

בשל היות הבנק "מוסד כספי" לעניין חוק מס ערך מוסף תגרום הקטנת מס החברות והפחתת שיעור מס הרווח להקטנה בשיעור המס 

הכולל שיחול על הבנק, כך שבשנת 2005 היה שיעור המס הכולל החל על "מוסד כספי" 43.59%, בשנת 2006 חל שיעור מס של 40.65%, 

בשנת 2007 — 38.53%, בשנת 2008 — 36.80%, בשנת 2009 — 35.93% ומשנת 2010 ואילך יחול שיעור מס של 35.06%.

(ד)  ביום 26 בפברואר 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985. התיקון מגביל את תחולת החוק 
לשנות המס 1985-2007 וקובע הוראות מעבר לגבי תום התחולה.

להערכת הבנק על בסיס ההון הזכאי להגנה ל-31 בדצמבר 2007 כל שינוי של 1% במדד המחירים לצרכן ישפיע בכ-47 מליוני ש"ח נטו על 

הוצאות המס של הקבוצה.
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באור 26 — הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות (המשך)
סכומים מדווחים

תיקון מס' 35 לחוק מס ערך מוסף שהתקבל בכנסת ב-26 בפברואר 2008 קובע כי מס השכר המשולם על ידי מוסד כספי יוכר כהוצאה לצורך 

חישוב מס הרווח וכן מחייב את חלקו של המעביד בתשלומי הביטוח הלאומי במס שכר.

תחולת התיקון הינה מה-1 בינואר 2008. בשנת 2008 תחויב מחצית מחלקו של המעביד בדמי הביטוח הלאומי במס שכר, ומחצית ממס 

השכר שישולם תוכר כהוצאה לצורך חישוב מס רווח.

להערכת הבנק התיקון בחוק יקטין את חבות המס השוטף נטו של הקבוצה בשנת 2008 בכ-13 מיליוני ש"ח, והחל משנת 2009 בכ-26 מיליוני 

ש"ח לשנה. כמו כן יחושבו המסים הנדחים בהתאם לתיקון האמור לעיל. השפעת השינוי על הדוחות הכספיים המאוחדים לתחילת שנת 2008 

הינה בקיטון הוצאות מסים על ההכנסה בסכום של כ-45 מיליוני ש"ח.

(ה)  לבנק הוצאו שומות סופיות עד וכולל שנת המס 2004. לחברות המאוחדות העיקריות שומות סופיות עד וכולל שנת המס 2002.

(ו)   בתיקון מס' 11 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"א-1985 נקבע, בין השאר, שעל כלל הנישומים עליהם חל התיקון לשלם 
מס על רווחים מניירות ערך הנסחרים בבורסה במועד המימוש. תחולת התיקון משנת 1999.

לדעת שלטונות המס והבנקים, מיסוי ניירות ערך על בסיס מימוש, אינו תואם את אופי פעילותם של מוסדות פיננסיים.

לאור זאת העבירו שלטונות המס לבנקים בתאריך 6 ביוני 1999 טיוטת הצעה לתיקון סעיף 6 לחוק הנ"ל, לפיה המוסדות הכספיים ימוסו על 

בסיס עליית ערך של ניירות הערך וזאת בהתאם לדרך הצגתם של ניירות הערך בדוחות הכספיים של המוסדות הפיננסיים.

בתיאום עם שלטונות המס, פועל הבנק על בסיס הצעת החוק, וההפרשות למס נערכו בהתאם.

סכום ההתאמה של בניינים שהפחתתו לא תותר בניכוי כהוצאה לצרכי מס בעתיד ושבגינו נקבע שאין ליצור עתודה למסים נדחים הינו:  (ז) 

 

31 בדצמבר 2005 31 בדצמבר 2006  31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

252  230  217 יתרה לתחילת השנה  

(22)  (13)  (14) שינוי בשנת החשבון (א)  

230  217  203 יתרה לסוף השנה  

הסכום כולל: סכומים שלא הותרו לניכוי בגין פחת וסכומים שהופחתו בגין נכסים שנמכרו. (א) 

(ח)  לחברות מאוחדות מסוימות הפסדים וניכוים אחרים שנתבעו לצורך מס ושבגינם לא נכלל במאזן חיסכון המס בעתיד המסתכם בחברות 
המאוחדות בסך כ-56 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2006 כ-31 מיליוני ש"ח). ניצול סכומים אלה בעתיד יתאפשר במידה ולחברות המאוחדות 

בהן נרשמו הסכומים תהיה הכנסה חייבת במס.
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באור 26 — הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות (המשך)
סכומים מדווחים

להלן מרכיבי המסים הנדחים לקבל והעתודה למסים נדחים: (ט) 
 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007  31 בדצמבר 2006  31 בדצמבר 2007   

שיעור מס ממוצע באחוזים (במיליוני ש"ח)    

מסים נדחים לקבל

38%  38%  251  246 מהפרשה ספציפית לחובות מסופקים 

34%  34%  230  242 מהפרשה לחופשה ולמענקים 

34%  34%  715  725 מעודף עתודה לפיצויים ולפנסיה על יעודה 

39%  38%  53  56 מריבית שלא נזקפה להכנסות השנה 

36%  42%  16  3 מניכויים מועברים לצורך מס 

35%  35%  18  9 מפעילות בחו"ל 

37%  37%  27  31 מהתאמת נכסים לא-כספיים בני פחת 

39%  37%  38  1 אחר — מנכסים כספיים 

29%  31%  33  27 אחר — מנכסים לא-כספיים 

30%  33%  173  270 עיסקאות תשלום מבוסס מניות 

1,554  1,610 סך הכל 

עתודה למסים נדחים

35%  34%  (247)  (254) מניירות ערך 

12%  12%  (126)  (129) בגין השקעות בחברות מוחזקות 

31%  28%  (74)  (64) מהתאמת נכסים לא-כספיים בני פחת 

40%  37%  (3)  (3) אחר — מנכסים כספיים 

26%  26%  (14)  (12) אחר — מנכסים לא-כספיים 

(464)  (462) סך הכל 

 1,090  1,148 מסים נדחים לקבל, נטו 

מסים נדחים שנכללו: (א)

1,194  1,265 בסעיף "נכסים אחרים" 

(104)  (117) בסעיף "התחייבויות אחרות" 

1,090  1,148 מסים נדחים לקבל, נטו 

יתרות המסים הנדחים מוצגות במאזן המאוחד על פי סיווג היתרה נטו בספרי הבנק ובחברות המאוחדות. (א) 

מסים נדחים חושבו בהתאם לשיעור המס הסטטוטורי שיחול על החברות בעת הניצול. (י)  

(יא)  שינויים במסים נדחים בסך 89 מיליוני ש"ח (בשנת 2006 — (299) מיליוני ש"ח; בשנת 2005 — 35 מיליוני ש"ח) נובעים מניירות ערך זמינים 
למכירה ונזקפו לסעיף נפרד בהון העצמי. כמו כן נזקפו להון עצמי מסים נדחים בסך 4 מיליוני ש"ח (בשנת 2006 — 40 מיליוני ש"ח) הנובעים 

מהטבה בגין מניות ואופציות לעובדים ואחרים.

(יב)  על פי הסדר עם שלטונות המס מיום 14 באפריל 2005 רשאי הבנק לקזז החל משנת 2004 מחבות המס בישראל בגין רווחי חברת בת 
בחו"ל סכום מצטבר של עד 67 מיליון דולר או חבות המס בישראל, הנמוך מביניהם. הסכומים שטרם קוזזו מחבות המס ושבגינם לא נכלל 

במאזן חסכון במס בעתיד ליום 31 בדצמבר 2007 הינם כ-55 מיליון דולר. ניצול סכומים אלה בעתיד יתאפשר במידה ושיעור המס הכולל על 

הכנסות הבנק בישראל יהיה גבוה משיעור המס החל על חברת הבת בחו"ל.
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באור 27 — רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים
סכומים מדווחים  

2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

139  3,434  564 רווח נטו, ממימוש השקעות בחברות מוחזקות וממכירת פעילויות 

4  -  7 ביטול הפרשות מיוחדות בקשר לרכוש קבוע  

(5)  12  28 רווח (הפסד), נטו, ממכירת בניינים  

138  3,446  599 רווח, נטו, לפני מסים  

הפרשה למסים על הרווח מפעולות בלתי רגילות:

64  1,502  222 מסים שוטפים  

(3)  (136)  - מסים נדחים  

77  2,080  377 רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים   

חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים, נטו
-  -  (4) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות 

77  2,080  373 רווח, מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים  
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באור 28 — תיאור מגזרי הפעילות

הבנק בישראל מאורגן בחמישה קווי עסקים, הפועלים באמצעות חמש חטיבות בבנק כאשר בראש כל חטיבה עומד חבר הנהלת הבנק. כל קו 

עסקים מתמחה במתן שרות למגזרי לקוחות בעלי מאפיינים וצרכים דומים, כאשר התמחות זו מאפשרת מתן שרות מקצועי ברמה גבוהה. בנוסף, 

קיימות יחידות מטה הנותנות שירותים שונים לחטיבות העיסקיות.

חברות הבנות בארץ ובחוץ לארץ שויכו בהתאם לאופי פעילותן ומאפייני לקוחותיהן לחטיבה הרלוונטית בבנק.

מגזרי פעילות עיקריים

בהתאם להוראות בנק ישראל מגזר פעילות הוא מרכיב אשר מתקיימים בו שלושה מאפיינים:

1.  עוסק בפעילויות עיסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות (כולל הכנסות והוצאות מעיסקאות עם מגזרים אחרים בבנק).

2.  תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים למגזר והערכת ביצועיו.

קיים לגביו מידע פיננסי נפרד.   .3

להלן תיאור מגזרי הפעילות העיקריים שנקבעו על פי הוראות בנק ישראל בהתאם למאפיינים הנ"ל:

מתן שירותים בנקאיים כולל למשקי בית ואנשים פרטיים.  - משקי בית   .1

מתן שירותים בנקאיים לעסקים קטנים ולרשויות מקומיות.  - עסקים קטנים   .2

-  מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות הגדולות והבינלאומיות במשק בפעילותן בארץ ובעולם. בנקאות עיסקית   .3

-  מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות הבינוניות ולבעלי הענין בחברות אלה. בנקאות מסחרית   .4

-  מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות קבלניות ולפרויקטים גדולים שעיקר עסוקם בתחום הבניה והנדל"ן. בנייה ונדל"ן   .5

-  מתן שירותים ופתרונות פיננסיים מקומיים וגלובליים ללקוחות פרטיים תושבי ישראל ותושבי חוץ בעלי תיק  בנקאות פרטית    .6

נכסים כספיים גדול. 

-  פעילות הנוסטרו וחדרי עיסקאות ומתן שירותים ללקוחות המוסדיים, כולל את ההשקעות בחברות הכלולות  ניהול פיננסי שוקי הון   .7

(ריאליות).

פעילות שלא הוקצתה למגזרים אחרים.   - אחרים *   .8

הפעילות המגזרית כוללת בתוכה גם פעילות בינמגזרית, כמו שירותים שניתנים ללקוחות מגזר אחר וכן פעילות (הנובעת ממוצרים) כגון 

משכנתאות, כרטיסי אשראי ושוק ההון. 

* במסגרת זו נכללו הפעילויות האחרות של הקבוצה אשר כל אחת מהן איננה מגיעה עד כדי מגזר בר רווח על פי הוראות המפקח על הבנקים.

השיוך למגזר פעילות מסויים נעשה, על פי קריטריונים כמותיים וקריטריונים נוספים כגון היקף האובליגו כשמדובר בלקוחות עיסקיים, ועושר פיננסי 

כשמדובר בלקוחות פרטיים. קריטריונים כגון אופי הפעילות העסקית של תאגיד והיקף עסקיו כגון: מחזורי פעילות, היקפי סחר בינלאומי, עיסקאות 

מורכבות ומיוחדות, פרויקטים מורכבים וליווי בניה, עשויים לשנות את השיוך המגזרי של לקוח מסויים.

כמו כן השיוך המגזרי נקבע על פי המגזר שבו מנוהל חשבון הלקוח בפועל וכל עוד לא בוצעה סגמנטציה בין המגזרים, לא משתנה הסיווג המגזרי.

מערכת המדידה הפיננסית

לתמיכה ניהולית בפעילות לפי מגזרים קיימת בבנק מערכת תפעולית ניהולית של מרכזי רווח לפי קווי עסקים ובחתכים אחרים (מערכת "בחן"). 

מטרות המערכת:

מדידת הרווחיות של מרכזי הרווח השונים.  -

מדידת היקף הפעילות העיסקית של מרכזי הרווח השונים בחתכים שונים.  -

מדידת הביצועים לעומת היעדים בתכנית העבודה.  -

אחידות בניתוח הפעילות העיסקית.  -

בקרה כוללת על הפעילות העיסקית ועל הרווחיות מפעילות זו.  -

הכוונת הסניפים והיחידות העיסקיות האחרות להשגת יעדי הבנק ובכללם יעדי הרווחיות.  -

כלי להקצאת משאבי הבנק באופן רציונלי ועל בסיס עלות תועלת.  -

בסיס להערכה ותגמול.  -
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באור 28 — תיאור מגזרי הפעילות (המשך)

בסיס המערכת הקיימת בבנק הוא "מחסן הנתונים" המרכז את כל עיסקאות הבנק ובעזרת אינדקס מתאים מאפשר מיון וסיווג העיסקאות בין 

מרכזי הרווח השונים.

הנתונים שלהלן לגבי מגזרי הפעילות כוללים את נתוני הבנק על פי עקרונות מערכת "בחן" כפי שיוסברו להלן, ואילו נתוני המגזרים של חברות 

בנות בארץ וחברות בנות בחו"ל נלקחו מהדוחות הכספיים שלהן וכפי שהוגדרו על ידן. 

לצורך מדידת הרווחיות על ידי ההנהלה ודירקטוריון הבנק, נזקפים לרווח המימוני של השלוחות בחו"ל הפרשי שער הנובעים ממימון ההשקעות 

בחברות בנות בחו"ל, במגזר שוקי הון וניהול פיננסי.

ייחוס ההכנסות וההוצאות לפי מגזרי פעילות בבנק נעשה כדלקמן:

הכנסות
הרווח מפעולות מימון

מרכז הרווח מזוכה בריבית המתקבלת מההלוואות שהעמיד או מחויב בריבית המשולמת לפיקדונות שגייס.

במקביל, מחויב מרכז הרווח נותן ההלוואה ומזוכה מרכז הרווח מקבל הפיקדון במחירי מעבר. מחירי המעבר נקבעים בדרך כלל על פי מחירי השוק 

בהתאמות מסוימות ומשקפים בדרך כלל תשואה חסרת סיכון (risk free) או עלויות שוליות לגיוס מקורות באותו סוג הצמדה ומטבע ולתקופה 

דומה. השפעות הנובעות משינויים בהפרשי שער שקל/מט"ח, לרבות התאמות מתרגום של השלוחות בחו"ל וכן שינויים במדד המחירים לצרכן 

על עודפי השימושים ו/או מקורות מיוחסים בקבוצה למגזר הניהול הפיננסי. בשיטה המתוארת לעיל, מרכזי הרווח נושאים בסיכוני אשראי ואינם 

נושאים בסיכוני שוק.

חשבון הרווח והפסד של כל אחד מהמגזרים כולל גם את ההתחשבנות בגין ההון המוקצה למגזר.

כל מרכז רווח מזוכה על ההון שהוקצה לו בגין נכסי הסיכון לפי תשואה חסרת סיכון (risk free) ומחוייב בגין תוספת העלות על ההון המשני. 

בשיטה זו מזוכה ההון הפנוי של הבנק בריבית השווה לעלות השולית של גיוס מקורות בהתאם למגזר אותו הוא מממן או מושקע בשוק ההון. 

ההכנסות מניהול הנוסטרו נרשמות במגזר שוק ההון והניהול הפיננסי.

ההפרשות לחובות מסופקים נזקפות במרכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוח. כנ"ל ההפרשות הנוספות הנדרשות על פי הוראות בנק ישראל.

הכנסות תפעוליות

כל ההכנסות התפעוליות (עמלות והכנסות תפעוליות אחרות) שהבנק גובה מלקוחותיו, ו/או מחברות בנות בגין שירותים שונים נזקפות לזכות מרכז 

הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוח. הכנסות מניירות ערך נוסטרו, רווחי היעודה לפיצויים ודיבידנדים שהבנק מקבל נזקפים במרכז הרווח של שוקי 

הון — ניהול פיננסי שוק הון.

הוצאות
הוצאות הבנק מיוחסות למרכזי הרווח השונים בהתבסס על מערכת "תמחיר פעולות", ועל פי היקפי הפעילות (כמות הפעולות של מרכזי הרווח).

התמחיר הינו — תמחיר רב ממדי — מערכת תמחירית המחשבת עלות לפעולה תוך התחשבות בסוג הפעולה, קו העסקים וערוץ ההפצה. במערכת 

מתומחרות כ-6,200 פעולות מסוגים שונים.

הוצאות שאינן קשורות לפעילות הישירה של מרכז הרווח (מגזר הפעילות) כמו הוצאות בקשר עם ההתחייבות האקטוארית לפנסיה אינן נזקפות 

למרכזי הרווח ונזקפות במגזר ניהול פיננסי שוקי הון.



336

באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים
סכומים מדווחים

מידע על מגזרי פעילות (א) 
דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007

 

מגזר  מגזר     מגזר  מגזר   
סך הכל מגזר  ניהול  מגזר  מגזר  מגזר  עסקים  בנקאות  משקי   
מאוחד אחר  פיננסי  נדל"ן  עיסקי  מסחרי  קטנים  פרטית  בית   

(במיליוני ש"ח)  

רווח (הפסד) מפעולות 
מימון לפני הפרשה 

לחובות מסופקים 

7,648  22  2,806  1,519  2,412  1,739  1,016  (1,238)  (628) מחיצוניים — 

-  (64)  (2,352)  (877)  (928)  (419)  (170)  1,610  3,200 בינמגזרי — 

7,648  (42)  454  642  1,484  1,320  846  372  2,572 סך הכל 

הכנסות תפעוליות 
ואחרות: 

4,222  315  305  43  515  485  436  444  1,679 מחיצוניים — 

-  (34)  -  -  (152)  (29)  (27)  16  226 בינמגזרי — 

4,222  281  305  43  363  456  409  460  1,905 סך הכל 

11,870  239  759  685  1,847  1,776  1,255  832  4,477 סך כל ההכנסות 

הפרשה לחובות 
407  -  (19)  (33)  (28)  193  117  -  177 מסופקים 

הוצאות תפעוליות 
6,937  42  375  110  646  788  883  637  3,456 ואחרות 

רווח מפעולות 
4,526  197  403  608  1,229  795  255  195  844 רגילות לפני מסים 

הפרשה למסים
על הרווח מפעולות

1,722  27  298  233  440  291  105  55  273 רגילות 

רווח מפעולות 
2,804  170  105  375  789  504  150  140  571 רגילות לאחר מסים 

חלק הקבוצה ברווחים 
מפעולות רגילות
לאחר מסים של

חברות כלולות לאחר
184  -  179  -  -  5  -  -  - השפעת המס 

חלקם של בעלי מניות 
חיצוניים בהפסדים (ברווחים)

מפעולות רגילות
לאחר מסים של

(4)  (1)  2  -  -  -  -  (5)  - חברות מאוחדות 

רווח נקי 
2,984  169  286  375  789  509  150  135  571 מפעולות רגילות 

רווח מפעולות 
בלתי רגילות לאחר

373  26  -  1  17  16  29  6  278 מסים 

3,357  195  286  376  806  525  179  141  849 רווח נקי 

תשואה להון (אחוז 
הרווח מההון היחסי 

לפי חלק המגזר 
17.4%  43.2%  10.2%  16.1%  16.1%  15.6%  16.6%  32.0%  22.0% בנכסי הסיכון) 
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים (המשך)
סכומים מדווחים

מידע על מגזרי פעילות (המשך) (א) 
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 (המשך)

 

מגזר  מגזר     מגזר  מגזר   
סך הכל מגזר  ניהול  מגזר  מגזר  מגזר  עסקים  בנקאות  משקי   
מאוחד אחר  פיננסי  נדל"ן  עיסקי  מסחרי  קטנים  פרטית  בית   

(במיליוני ש"ח)  

יתרה ממוצעת 
296,153  5,443  87,512  22,807  55,890  45,082  16,509  8,290  54,620 של נכסים 

מזה: השקעות 
1,704  56  1,634  -  -  10  -  -  4 בחברות כלולות 

יתרה ממוצעת 
276,881  2,744  32,127  3,355  32,757  31,654  13,752  38,876  121,616 של התחייבויות  

יתרה ממוצעת 
234,147  5,467  33,936  28,291  60,492  40,763  13,078  5,348  46,772 של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של
44,788  -  204  77  475  2,972  1,208  5,355  34,497 קרנות נאמנות  

יתרה ממוצעת של 
343,831  758  75,719  15,147  64,611  75,638  4,740  64,323  42,895 ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של 
11,053  -  -  136  422  1,222  475  417  8,381 נכסים אחרים בניהול 

מרווח מפעילות 
7,945  (61)  4,462  419  783  802  557  42  941 מתן אשראי 

מרווח מפעילות 
(2,026)  51  (4,353)  12  107  241  168  388  1,360 קבלת פיקדונות 

1,729  (32)  345  211  594  277  121  (58)  271 אחר 

סך הכל רווח (הפסד)
מפעולות מימון
לפני הפרשה 

7,648  (42)  454  642  1,484  1,320  846  372  2,572 לחובות מסופקים 
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים (המשך)
סכומים מדווחים

מידע על מגזרי פעילות (א) 
דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2006

 

מגזר  מגזר     מגזר  מגזר   
סך הכל מגזר  ניהול  מגזר  מגזר  מגזר  עסקים  בנקאות  משקי   
מאוחד אחר  פיננסי  נדל"ן  עיסקי  מסחרי  קטנים  פרטית  בית   

(במיליוני ש"ח)  

רווח (הפסד) מפעולות 
מימון לפני הפרשה 

לחובות מסופקים 

6,922  26  2,958  1,460  2,523  1,520  863  (1,151)  (1,277) מחיצוניים — 

-  (24)  (2,658)  (880)  (1,062)  (343)  (139)  1,505  3,601 בינמגזרי — 

6,922  2  300  580  1,461  1,177  724  354  2,324 סך הכל 

הכנסות תפעוליות 
ואחרות: (א) 

3,881  686  126  47  413  405  346  388  1,470 מחיצוניים — 

-  (256)  -  -  (124)  (12)  (14)  26  380 בינמגזרי — 

3,881  430  126  47  289  393  332  414  1,850 סך הכל 

10,803  432  426  627  1,750  1,570  1,056  768  4,174 סך כל ההכנסות 

הפרשה לחובות 
933  -  (31)  155  182  183  113  2  329 מסופקים 

הוצאות תפעוליות 
7,267  223  570  107  649  779  731  628  3,580 ואחרות (א) 

רווח (הפסד) מפעולות 
2,603  209  (113)  365  919  608  212  138  265 רגילות לפני מסים 

הפרשה למסים
על הרווח מפעולות

1,320  239  39  148  356  240  104  52  142 רגילות 

רווח (הפסד) מפעולות 
1,283  (30)  (152)  217  563  368  108  86  123 רגילות לאחר מסים 

חלק הקבוצה ברווחים (בהפסדים)
מפעולות רגילות
לאחר מסים של

חברות כלולות לאחר
171  (3)  174  -  -  -  -  -  - השפעת המס 

חלקם של בעלי מניות 
חיצוניים בהפסדים (ברווחים)

מפעולות רגילות
לאחר מסים של

-  -  2  -  -  -  -  (2)  - חברות מאוחדות 

רווח נקי (הפסד)
1,454  (33)  24  217  563  368  108  84  123 מפעולות רגילות 

רווח (הפסד) מפעולות 
בלתי רגילות לאחר

2,080  (2)  718  1  32  74  54  76  1,127 מסים 

3,534  (35)  742  218  595  442  162  160  1,250 רווח נקי (הפסד) 

תשואה להון (אחוז 
הרווח מההון היחסי 

לפי חלק המגזר 
20.1%  (7.7)%  31.6%  9.0%  12.3%  15.8%  19.5%  41.0%  36.2% בנכסי הסיכון) 

סווג מחדש. (א) 
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים (המשך)
סכומים מדווחים

מידע על מגזרי פעילות (המשך) (א) 
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2006 (המשך)

 

מגזר  מגזר     מגזר  מגזר   
סך הכל מגזר  ניהול  מגזר  מגזר  מגזר  עסקים  בנקאות  משקי   
מאוחד אחר  פיננסי  נדל"ן  עיסקי  מסחרי  קטנים  פרטית  בית   

(במיליוני ש"ח)  

יתרה ממוצעת 
279,409  5,009  83,038  23,949  57,074  38,574  12,962  8,112  50,691 של נכסים 

מזה: השקעות 
1,406  34  1,372  -  -  -  -  -  - בחברות כלולות 

יתרה ממוצעת 
261,919  3,528  24,450  3,139  34,749  26,840  10,597  37,942  120,674 של התחייבויות  

יתרה ממוצעת 
218,855  5,633  29,273  30,318  60,451  34,923  10,354  4,866  43,037 של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של
נכסי קופות גמל,
קרנות נאמנות 

91,116  3,572  9,883  161  3,202  4,417  4,343  5,067  60,471 וקרנות השתלמות  

יתרה ממוצעת של 
287,525  3,666  66,451  11,671  51,059  54,891  2,662  61,207  35,918 ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של 
11,652  -  -  131  627  1,271  418  453  8,752 נכסים אחרים בניהול 

מרווח מפעילות 
6,583  (46)  3,352  408  894  681  473  44  777 מתן אשראי 

מרווח מפעילות 
(1,959)  92  (4,294)  9  139  206  146  391  1,352 קבלת פיקדונות 

2,298  (44)  1,242  163  428  290  105  (81)  195 אחר 

סך הכל רווח 
מפעולות מימון
לפני הפרשה 

6,922  2  300  580  1,461  1,177  724  354  2,324 לחובות מסופקים 
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים (המשך)
סכומים מדווחים

מידע על מגזרי פעילות (המשך) (א) 
דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005

 

מגזר  מגזר     מגזר  מגזר   
סך הכל מגזר  ניהול  מגזר  מגזר  מגזר  עסקים  בנקאות  משקי   
מאוחד אחר  פיננסי  נדל"ן  עיסקי  מסחרי  קטנים  פרטית  בית   

(במיליוני ש"ח)  

רווח (הפסד) מפעולות 
מימון לפני הפרשה 

לחובות מסופקים 

6,629  3  2,243  1,585  2,208  1,373  797  (848)  (732) מחיצוניים — 

-  50  (1,893)  (935)  (639)  (337)  (173)  1,165  2,762 בינמגזרי — 

6,629  53  350  650  1,569  1,036  624  317  2,030 סך הכל 

הכנסות תפעוליות 
ואחרות: (א) 

3,727  840  174  38  286  340  366  355  1,328 מחיצוניים — 

-  (470)  -  -  (53)  14  (38)  29  518 בינמגזרי — 

3,727  370  174  38  233  354  328  384  1,846 סך הכל 

10,356  423  524  688  1,802  1,390  952  701  3,876 סך כל ההכנסות 

הפרשה לחובות 
1,426  -  14  157  818  188  70  2  177 מסופקים 

הוצאות תפעוליות 
6,080  248  312  90  643  643  593  626  2,925 ואחרות (א) 

רווח מפעולות 
2,850  175  198  441  341  559  289  73  774 רגילות לפני מסים 

הפרשה למסים
על הרווח מפעולות

1,193  124  58  191  115  229  126  35  315 רגילות 

רווח מפעולות 
1,657  51  140  250  226  330  163  38  459 רגילות לאחר מסים 

חלק הקבוצה ברווחים (בהפסדים)
מפעולות רגילות
לאחר מסים של

חברות כלולות לאחר
378  (3)  381  -  -  -  -  -  - השפעת המס 

חלקם של בעלי מניות 
חיצוניים בהפסדים

מפעולות רגילות
לאחר מסים של

24  -  20  -  -  -  -  4  - חברות מאוחדות 

רווח נקי 
2,059  48  541  250  226  330  163  42  459 מפעולות רגילות 

רווח מפעולות 
בלתי רגילות לאחר

77  1  76  -  -  -  -  -  - מסים 

2,136  49  617  250  226  330  163  42  459 רווח נקי  

תשואה להון (אחוז 
הרווח מההון היחסי 

לפי חלק המגזר 
13.5%  11.1%  31.6%  10.7%  5.0%  13.9%  22.9%  12.0%  14.7% בנכסי הסיכון) 

סווג מחדש. (א) 
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים (המשך)
סכומים מדווחים

מידע על מגזרי פעילות (המשך) (א) 
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005 (המשך)

 

מגזר  מגזר     מגזר  מגזר   
סך הכל מגזר  ניהול  מגזר  מגזר  מגזר  עסקים  בנקאות  משקי   
מאוחד אחר  פיננסי  נדל"ן  עיסקי  מסחרי  קטנים  פרטית  בית   

(במיליוני ש"ח)  

יתרה ממוצעת 
265,091  5,030  73,025  25,885  57,383  34,951  11,312  7,728  49,777 של נכסים 

מזה: השקעות 
1,866  23  1,843  -  -  -  -  -  - בחברות כלולות 

יתרה ממוצעת 
249,017  3,117  22,256  2,830  35,535  24,192  8,930  34,699  117,458 של התחייבויות 

יתרה ממוצעת 
206,853  5,789  25,515  30,566  59,237  31,126  9,328  4,592  40,700 של נכסי סיכון 

יתרה ממוצעת של
נכסי קופות גמל,
קרנות נאמנות 

84,380  4,118  8,972  192  4,501  4,805  4,219  3,317  54,256 וקרנות השתלמות  

יתרה ממוצעת של 
237,126  3,724  61,194  9,304  39,989  37,114  1,742  56,031  28,028 ניירות ערך 

יתרה ממוצעת של 
11,776  -  -  38  679  1,200  404  491  8,964 נכסים אחרים בניהול 

מרווח מפעילות 
12,201  8  8,920  482  1,001  628  428  40  694 מתן אשראי 

מרווח מפעילות 
(8,917)  43  (10,816)  7  151  159  110  304  1,125 קבלת פיקדונות 

3,345  2  2,246  161  417  249  86  (27)  211 אחר 

סך הכל רווח 
מפעולות מימון
לפני הפרשה 

6,629  53  350  650  1,569  1,036  624  317  2,030 לחובות מסופקים 
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים (המשך)
סכומים מדווחים

מידע על הפעילות לפי אזורים גאוגרפיים: (א) (ב) 

 

31 בדצמבר 2007   

סך הכל          
סך הכל מחוץ            
מאוחד לישראל  אחרים  רומניה  לוקסמבורג  שוויץ  בריטניה  ארה"ב  ישראל   

(במיליוני ש"ח)  

11,870  1,188  109  97  50  225  276  431  10,682 סך כל ההכנסות (ב) 

3,357  49  35  (29)  26  9  45  (37)  3,308 הרווח הנקי (הפסד) 

 

302,151  44,825  578  1,790  5,893  3,110  11,027  22,427  257,326 סך כל הנכסים 

198,557  24,959  459  942  135  2,192  7,860  13,371  173,598 אשראי לציבור 

238,045  34,802  443  1,148  5,861  543  9,033  17,774  203,243 פיקדונות הציבור 

 

31 בדצמבר 2006   

סך הכל          
סך הכל מחוץ            
מאוחד לישראל  אחרים  רומניה  לוקסמבורג  שוויץ  בריטניה  ארה"ב  ישראל   

(במיליוני ש"ח)  

10,803  1,052  99  37  19  236  324  337  9,751 סך כל ההכנסות (ב)(ג) 

3,534  69  23  (20)  14  (1)  138  (85)  3,465 הרווח הנקי (הפסד) 

  

289,341  44,385  572  1,044  4,748  2,960  10,600  24,461  244,956 סך כל הנכסים 

183,800  22,223  414  443  147  1,859  6,584  12,776  161,577 אשראי לציבור 

231,823  36,036  482  735  5,877  555  8,501  19,886  195,787 פיקדונות הציבור 

 

31 בדצמבר 2005   

סך הכל          
סך הכל מחוץ            
מאוחד לישראל  אחרים  לוקסמבורג  שוויץ  בריטניה  ארה"ב  ישראל     

(במיליוני ש"ח)   

10,356  999  (229)  (45)  148  195  930  9,357 סך כל ההכנסות (ב)(ג)  

2,136  321  61  4  (62)  60  258  1,815 הרווח הנקי (הפסד)  
 

הסיווג בוצע לפי מיקום המשרד. (א) 
רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים והכנסות תפעוליות ואחרות. (ב) 

סווג מחדש. (ג) 
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באור 29 — פיקדונות מיועדים, אשראים ופיקדונות מפיקדונות מיועדים
סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

אשראים ופיקדונות מפיקדונות מיועדים

735  636 סך הכל אשראי לציבור  

 

פיקדונות מיועדים

3  20 פיקדונות הציבור  

982  873 פיקדונות הממשלה  

985  893 סך הכל  

באור 30 — תמצית הדוחות הכספיים של הבנק
סכומים מדווחים

מאזן הבנק ליום 31 בדצמבר 2007 (א) 

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

נכסים

62,886  62,488 מזומנים ופיקדונות בבנקים  

31,686  35,723 ניירות ערך  

-  655 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

125,456  133,729 אשראי לציבור  

1,020  642 אשראי לממשלות  

12,778  12,258 השקעות בחברות מוחזקות  

2,584  2,807 בניינים וציוד  

4,734  6,179 נכסים אחרים  

241,144  254,481 סך כל הנכסים  

 

התחייבויות והון

200,128  208,422 פיקדונות הציבור  

3,578  5,457 פיקדונות מבנקים  

1,248  936 פיקדונות מממשלות  

-  173 ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר 

4,821  4,542 כתבי התחייבות נדחים  

13,878  15,402 התחייבויות אחרות  

223,653  234,932 סך כל ההתחייבויות  

17,491  19,549 הון עצמי  

241,144  254,481 סך כל ההתחייבויות וההון  
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באור 30 — תמצית הדוחות הכספיים של הבנק (המשך) 
סכומים מדווחים

תמצית דוח רווח והפסד (ב) 
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007

 

2005  2006  2007   

(במיליוני ש"ח)   

5,034  5,533  6,062 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 

1,280  734  318 הפרשה לחובות מסופקים  

3,754  4,799  5,744 רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים 

2,442  (א) 2,389  (א)   2,756 ההכנסות התפעוליות והאחרות  

4,334  (א) 5,388  (א)   5,059 ההוצאות התפעוליות והאחרות  

1,862  1,800  3,441 רווח מפעולות רגילות לפני מסים  

892   943  1,314 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות  

970   857  2,127 רווח מפעולות רגילות לאחר מסים  

חלק הבנק ברווחים מפעולות רגילות של חברות
 1,089   597  857 מוחזקות לאחר השפעת המס  

 2,059   1,454  2,984 רווח נקי מפעולות רגילות  

 77   2,080  373 רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים  

 2,136   3,534  3,357 רווח נקי  

סווג מחדש. (א) 
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באור 30 — תמצית הדוחות הכספיים של הבנק (המשך) 
סכומים מדווחים

דוח על תזרימי המזומנים (ג) 
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007

 

2005  2006  2007    

(במיליוני ש"ח)    

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

2,136  3,534  3,357 רווח נקי לשנה  

ההתאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעולות:

(79)  (666)  - רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות   

חלק הבנק בהפסדים (ברווחים) בלתי מחולקים של חברות מוחזקות 
(693)  (1,557)  1,078 כולל רווחים בלתי רגילים בניכוי דיבידנד שהתקבל  

1,577  1,370  633 אחר, נטו  

2,941  2,681  5,068 מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת  

תזרימי מזומנים מפעילות בנכסים

(56)  (366)  (219) השקעות נוספות במניות של חברות מאוחדות  

139  1,100  - תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות   

(6,357)   (4,708)   (21,966) אחר  

(6,274)  (3,974)  (22,185) מזומנים, נטו, מפעילות בנכסים  

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון

799  -  134 הנפקת כתבי התחייבות נדחים  

(1,004)  (1,103)  (2,500) דיבידנד ששולם לבעלי המניות  

10,162   11,536   12,316 אחר  

 9,957   10,433  9,950 מזומנים, נטו, מפעילות בהתחייבויות ובהון  

6,624  9,140  (7,167) גידול במזומנים  

24,391  31,015  40,155 יתרת מזומנים לתחילת השנה  

31,015  40,155  32,988 יתרת מזומנים לסוף השנה  

מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצרכי מס (ד) 

 

31 בדצמבר 2006 31 בדצמבר 2007    

(במיליוני ש"ח)   

239,744   253,016 סך כל הנכסים  

223,614   234,890 סך כל ההתחייבויות  

16,130   18,126 הון עצמי  

 3,312    3,288 רווח נקי לשנה שנסתיימה (א)  

לא כולל רווחי חברות כלולות כמתחייב לפי כללי חשבונאות מקובלים. (א) 
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באור 31 — חקיקה והצעות חקיקה

לענין שוק ההון א. 

ב-9 בנובמבר 2004 פורסמו המלצות צוות, אשר מונה על ידי שר האוצר לצורך בחינה והמלצה על הפעולות הדרושות בכדי להגביר את 

התחרות בשוק ההון בישראל. המלצות הצוות אושרו על ידי הממשלה.

בעקבות המלצות הצוות, פורסמו ב-10 באוגוסט 2005 שלושה חוקים, המיישמים רפורמה מהותית בשוק ההון, והם:

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005;

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 ("חוק הייעוץ הפנסיוני");

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ("חוק קופות הגמל").

החקיקה הנ"ל ("חקיקת הרפורמה בשוק ההון") חייבה את הבנק להיפרד מהחזקותיו בחברות לניהול קרנות נאמנות ולניהול קופות גמל, 

והיא מאפשרת לו לעסוק במתן ייעוץ במוצרים פנסיוניים, בכפוף לקבלת רשיון מהממונה על שוק ההון, ולהמשיך לעסוק בייעוץ השקעות 

במוצרים פיננסיים.

בקשר עם העיסוקים האמורים, הבנק זכאי לעמלות הפצה מגופים מוסדיים המנהלים קרנות נאמנות וקרנות השתלמות, ולאחר קבלת רשיון 

של יועץ פנסיוני, גם מגופים מוסדיים המנהלים קופות גמל מסוגים נוספים. 

כמו כן, הבנק רשאי לתת לגופים מוסדיים שירותי תפעול ולקבל מהם עמלות תפעול.

הסדרת העיסוק בייעוץ פנסיוני על פי החקיקה הנ"ל ועל פי המתווה שסוכם בין הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון לבין יו"ר ועדת 

הכספים של הכנסת 

על פי חוק הייעוץ הפנסיוני, רשיון יועץ פנסיוני שניתן לתאגיד בנקאי מוגבל באופן שבתקופה שנקבעה בחוק ("תקופת ההגבלה"), ושהינה 

ארוכה יותר לגבי קבוצות לאומי ופועלים מאשר לגבי הבנקים האחרים, הבנקים רשאים לייעץ רק בחלק מהמוצרים הפנסיוניים, דהיינו קופות 

גמל לתגמולים, לקיצבה ולפיצויים שאינן קופות ביטוח, ולא לגבי קופות ביטוח ומוצרי ביטוח חיים הכלולים או הנילווים לקופות גמל. 

תקופת ההגבלה לגבי קבוצות לאומי ופועלים כפי שנקבעה בחוק הייעוץ הפנסיוני כשחוקק בשנת 2005 היתה חמש שנים רצופות מהמועד 

בו כל אחד מהבנקים יעמוד בתנאים המזכים בקבלת רשיון יועץ פנסיוני, ולגבי הבנקים האחרים, היתה אמורה להימשך עד למועד בו 

התקיימו לראשונה בבנק כאמור התנאים לקבלת רשיון יועץ פנסיוני, אך לא לפני 31 בדצמבר 2009.

בתקופת ההגבלה על הבנק להודיע ללקוח כי הייעוץ הפנסיוני הניתן על ידו מוגבל בסוגי המוצרים, אולם על אף זאת קובע החוק כי בעת 

בחירת סוג המוצר המתאים ביותר ללקוח, יבחן בעל הרשיון את כלל סוגי המוצרים הפנסיוניים, הן המותרים והן האסורים, אך בחירת המוצר 

המתאים ביותר ללקוח תהיה מתוך המוצרים המותרים, בתנאי שאכן המוצר המתאים ביותר ללקוח הוא בין המוצרים המותרים. 

בינואר 2008 תוקן חוק הייעוץ הפנסיוני, וקוצרה תקופת ההגבלה, לאחר שסוכם בין יו"ר ועדת הכספים של הכנסת לבין הממונה על שוק 

ההון, ביטוח וחסכון, מתווה המאפשר את כניסת הבנקים הגדולים (לאומי ופועלים) לעיסוק בייעוץ פנסיוני. 

על פי המתווה האמור:

עם קבלת הרשיון לעיסוק בייעוץ פנסיוני, יורשה כל אחד מהבנקים הגדולים להעניק ייעוץ פנסיוני ללקוחות עצמאיים (לרבות קטינים ולקוחות 

מעל גיל 55 שאינם שכירים) בכל אזורי הארץ וכן לשכירים המתגוררים בישובי פריפריה, המפורטים בתוספת לחוק המתוקן;

החל מ-1 בינואר 2009 יוכלו הבנקים הגדולים לייעץ גם בקופות ביטוח ובמוצרי ביטוח חיים הכלולים או הנילווים לקופות גמל, ללקוחות 

המתגוררים בישובי פריפריה; 

החל מ-1 באפריל 2009 יוכלו הבנקים הגדולים לייעץ גם ללקוחות עצמאיים בכל אזורי הארץ בקופות ביטוח ומוצרי ביטוח חיים הכלולים או 

הנילווים לקופות גמל;

והחל מ-1 באוגוסט 2010, יורשו הבנקים הגדולים להעניק ייעוץ פנסיוני בכל המוצרים הפנסיוניים, לכל לקוח בישראל (הבנקים האחרים יוכלו 

לספק שירות זה החל מ-1 בינואר 2009). 
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הסדרת עמלות ההפצה

עמלות ההפצה בגין הפצת קרנות נאמנות וקופות גמל הוסדרו בתקנות. ביחס לקרנות נאמנות, קובעות התקנות ארבעה מידרגים של 

שיעורים מירביים של עמלות הפצה, שתחושבנה בשל יחידות בקרנות נאמנות שתוחזקנה באמצעות המפיץ, על פי סוג קרן הנאמנות, והם: 

0.125% לגבי קרנות כספיות, 0.25% לגבי קרנות המשקיעות בעיקר בהשקעות קצרות טווח בעלות סיכון נמוך, 0.8% לגבי קרנות המשקיעות 

בעיקר במניות ו-0.4% לגבי קרנות אחרות. התקנות קובעות נסיבות וסוגי קרנות לגביהן אין הבנקים זכאים לעמלות הפצה.

ביחס לקופות גמל, לרבות קרנות השתלמות, וביחס לקרנות פנסיה, השיעור המירבי של עמלת ההפצה הוא 0.25% לגבי הפקדות חדשות 

בקופה שתיעשנה החל מ-1 בינואר 2006, ו-0.1% לגבי הפקדות שנעשו עד 31 בדצמבר 2005 ועד בכלל, למעט כספים בקופה שנשלטה 

על ידי תאגיד בנקאי ב-10 באוגוסט 2005 וכספים שיועברו מקופה שנשלטה על ידי תאגיד בנקאי ב-10 באוגוסט 2005 החל מ-1 באפריל 

2006, לקופה אחרת. בשני מקרים אלו גם כספים שהופקדו לפני 31 בדצמבר 2005 ישאו עמלה מירבית של 0.25%. חישוב העמלה ייעשה 

לגבי שווי נכסי הקופה שהופקדו, הועברו או נותרו בקופה בעקבות המשך חברות, כתוצאה מייעוץ שינתן לעמית, לרבות רווחים שנצברו 

עליהם, ובקופת גמל לקצבה שווי הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקופה ללקוח.

הסדרת שירותי התפעול ועמלות בגינם

ב-2006 הוציא הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ("הממונה") חוזר, המיועד להסדיר את הסכמי התפעול שבין יועץ פנסיוני לגוף מוסדי. 

על פי החוזר, השיעור המירבי של העמלה השנתית שתיגבה על ידי יועץ פנסיוני בגין מתן שירותי תפעול לקופות גמל, לא יעלה על 0.1%. 

בחודש דצמבר 2007, הוציא הממונה טיוטת חוזר שמטרתו להסדיר את מסגרת השירותים שתאגיד בנקאי רשאי לספק לעמיתי קופות 

הגמל של חברה מנהלת שנרכשה ממנו או שרכשה ממנו קופות גמל ("חברה מנהלת רוכשת"). על פי הטיוטא, כדי לאפשר לחברה מנהלת 

רוכשת להערך למתן שירותים לעמיתי קופות הגמל שבניהולה, יתאפשר באופן זמני בלבד, המשך מתן השירותים הניתנים כיום, כגון מתן 

מידע לעמיתים, קבלת מידע מעמיתים וממעסיקים, טפול בהפקדות ובמשיכות כספים על ידי עמיתים, על ידי התאגיד הבנקאי המוכר, כחלק 

משירותי התפעול הניתנים על ידו. בהתאם לטיוטא, תאגידים בנקאיים ימשיכו לספק שירותים אלו עד לתום שנת 2009. בטיוטת החוזר 

אין התייחסות לאופן ההתנהלות בנושאים המפורטים בו לאחר המועד האמור, ואולם בהתאם לאמור בחוזר בדבר מטרתו, ההנחה היא 

כי לאחריו תהיינה החברות המנהלות הרוכשות ערוכות ליתן את השירותים בעצמן, ובמקביל, חלק מן השירותים ינתנו במסגרת מתן ייעוץ 

פנסיוני.

תיקונים בתקנות השקעות משותפות בנאמנות 

ב-2007 פורסמו ברשומות תיקונים שונים בתקנות על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות. על פי התקנות, ניתן החל מינואר 2008 להקים 

קרנות נאמנות מסוגים שעד לתיקונים לא היו קיימים בארץ, ובהם קרנות כספיות וקרנות המחקות מדדי מניות. 

טיוטת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 11), התשס"ח-2007

הטיוטא הנ"ל נחתמה על ידי שר האוצר בדצמבר 2007 ואושרה על ידי ועדת שרים לענייני חקיקה, והיא מטפלת בעיקר בשני עניינים:

1.  מתן אפשרות לגורמים זרים המוסמכים לעסוק בחו"ל בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, לעסוק בעיסוקים אלו 

ולתת שירותים כאמור למי שנמצא בישראל, ללא צורך ברשיון ישראלי.

על פי ההצעה, בנק ישראלי יוכל להתקשר עם עוסק זר לצורך עיסוק בייעוץ בישראל.  

2.  הרחבת סוגי הלקוחות המתוחכמים שלגביהם ניתנו ליועצים הקלות בתהליך הייעוץ, כגון, פטור מהחתמת הסכם ייעוץ ומחובות גילוי 

מסוימות, ממשקיעים מוסדיים הפועלים עבור עצמם בלבד גם למשקיעים מוסדיים הפועלים עבור אחרים, לתאגידים שהונם העצמי עולה 

על 50 מיליון ש"ח, וכן ליחידים, ששווי נכסיהם הפיננסיים וניירות הערך שלהם עולה על 15 מיליון ש"ח.
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מינוי הועדה לפיתוח והגברת התחרות בישראל

ב-22 בנובמבר 2007 הודיעו שר האוצר ונגיד בנק ישראל על מינוי הועדה לפיתוח והגברת התחרות בשוק ההון בישראל. בראשות הועדה 

מכהן מנכ"ל משרד האוצר.

בכתב המינוי הוטל על הועדה לבחון ולהמליץ על הצעדים הנדרשים בכדי לפתח את שוק ההון ולהגביר את האטרקטיביות שלו למשיכת הון 

זר, וזאת לצורך מיצובו כשחקן גלובאלי משמעותי ולהגברת התחרות והיעילות בו.

כן נקבע כי הועדה תגיש את המלצותיה עד ה-31 באוגוסט 2008.

הצעדים שהבנק ביצע בעקבות חקיקת הרפורמה בשוק ההון

בעקבות החקיקה הנ"ל, הבנק ביצע את הצעדים הבאים: 

-  הבנק מכר ב-2006 את פעילותו בתחום ניהול קופות הגמל וקרנות הנאמנות. ב-31 בינואר 2007 הושלמה מכירת הפעילות של קופות 

גמל, שהגדולות בהן הן שיאון, קופה מרכזית לפיצויים, צור ושגיא, לפריזמה קופות גמל בע"מ, במחיר של כ-418 מיליון ש"ח, המבטא 

הפחתה במחיר עקב התאמות שהוסכמו בין הצדדים. הרווח הנקי של הבנק, לאחר התאמות והפרשות למס, הינו כ-257 מיליון ש"ח. בד 

בבד עם חתימת ההסכמים עם רוכשי קופות הגמל, נחתמו גם הסכמי הפצה והסכמים למתן שירותי תפעול עם לאומי גמל.

-  בחודש יולי 2007 הושלמה מכירת פעילות קרנות ההשתלמות. חלקו של הבנק בתמורה הינו כ-150 מיליון ש"ח והרווח הנקי בסך של 

כ-93 מיליון ש"ח נכלל ברביע השלישי של 2007. באפריל 2007 נחתמו הסכם למתן שירותי תפעול על ידי הבנק לקרנות ההשתלמות 

הנמכרות, וכן הסכם הפצה. 

-  הבנק השלים, ביחד עם נציגות העובדים, את מרבית ההערכות הנדרשת בקופות התגמולים של עובדי הבנק ושל עובדי בנק לאומי 

למשכנתאות ("קופות העובדים"), לצורך עמידה בתנאי ההיתר שניתן לבנקים בחקיקה לעסוק בניהול קופות גמל אשר כל עמיתיהן הם 

עובדי הבנק או עובדי תאגיד בשליטתו, וקופות העובדים תועברנה לניהול בחברה מנהלת שתוחזק על ידי עמיתי הקופות. 

-  הבנק הקים קופות מרכזיות לפיצויים לעובדיו ועובדי חברות נוספות בקבוצה, המנוהלות על ידי חברה בבעלות מלאה של הבנק.

-  לאור חקיקה חדשה בנושא של חיתום הנפקות ניירות ערך, המטילה מגבלות מהותיות על חברת חיתום הנשלטת על ידי בנק, רוכזה 

פעילות חיתום ניירות ערך בקבוצה, בחברה חדשה בה מחזיק הבנק 19.99%. לצורך כך התקשר לאומי ושות' בית השקעות בע"מ בהסכם 

לשיתוף פעולה בתחום החיתום עם פסגות אופק פיננסים בע"מ, זאת במסגרת החברה החדשה, פסגות לאומי ושות' חיתום בע"מ. פסגות 

לאומי ושות' חיתום בע"מ החלה לפעול במהלך הרביע השלישי של שנת 2007. 

השפעת חקיקת הרפורמה בשוק ההון על הבנק והקבוצה 

-  לחקיקת הרפורמה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה בשוק ההון, אשר עסקה הן בניהול נכסים בשוק ההון עבור הציבור, הן בייעוץ 

והפצה, הן בחיתום והן במתן שירותים נוספים בשוק ההון. בעקבות הרפורמה, אשר מגבילה את פעילות הקבוצה בשוק הישראלי, ועקב 

כך את יכולתה לפזר סיכונים מתמקדת פעילות הקבוצה בישראל בעיקר במתן ייעוץ השקעות, במתן ייעוץ פנסיוני כשהבנק יקבל רשיון 

לעסוק בכך, ובמתן שירותי תפעול, ושירותים בנקאיים ופיננסיים לגופים הפעילים בשוק ההון.

-  החקיקה הגבילה את פעילות הבנקים באופנים שונים העלולים להקשות על התחרות עם גופים פיננסיים שאינם בנקים ושאינם כפופים 

למגבלות האמורות. 

-  כמו כן, היפרדות הבנק מהחזקותיו בחברות לניהול קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות, תגרום לירידה בהכנסות השוטפות 

של הבנק הנובעות מתחומי פעילות אלו. מנגד, החקיקה, כאמור לעיל, מאפשרת קבלת עמלות הפצה מגופים מוסדיים, וקבלת עמלות 

בגין שירותי תפעול לגופים מוסדיים, ועמלות אלו תפחתנה את הפגיעה הצפויה במידה חלקית.
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-  להלן ההשפעה על ההכנסות התפעוליות של הקבוצה:

 

שינוי  2006  2007   

% במיליוני ש"ח     

(57.8)  391  165 מקרנות נאמנות  

(92.6)  216  16 מקופות גמל  

(34.5)  29  19 מקרנות השתלמות  

(68.5)  636  200 סך הכל  

יחד עם זאת יש לציין שבמקביל קטנו ההוצאות התפעוליות בכ-181 מיליון ש"ח.

-  לתיקונים בתקנות השקעות משותפות בנאמנות עלולות להיות השפעות עקיפות על הבנקים, מאחר שכאמור, מכוחם מוקמות קרנות 

נאמנות כספיות, שהינן קרנות סולידיות, המשקיעות באפיקים קצרים של פחות משנה. במכתבו של שר האוצר לועדת הכספים, לצורך 

אישור התקנות, נכתב כי לקרן הכספית תרומה רבה לפיתוח אשראי חוץ בנקאי, הן מצד ההיצע והן מצד הביקוש.

-  בינואר 2008 נכנס לתוקף תיקון נוסף בחוק קופות גמל, אשר משנה את אופיין של קופות הגמל הקיימות, ואת הסדרי משיכת הכספים 

מהן, וכן מגביל אפשרות הפרשת כספים לקופות מרכזיות לפיצויים עד סוף שנת 2010. הבנק בוחן את השפעת התיקון לחוק.

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) בנושא עמלות ב. 

בתחילת יולי 2007, לאחר שפורסמו מסקנות ועדת החקירה הפרלמנטרית לענין עמלות הבנקים, נחקק תיקון לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), 

התשמ"א-1981, בנושא עמלות הבנקים. 

התיקון לחוק הוא צירוף של מספר הצעות חוק, אשר נדונו בועדת הכלכלה של הכנסת, שמטרתן להגביר את השקיפות של תעריפון 

העמלות הנגבות על ידי הבנקים מן הלקוחות הקמעונאיים (יחידים ועסקים קטנים כפי שנקבעו בכללים על ידי בנק ישראל — להלן: "לקוחות 

קמעונאיים"), להעביר את הסמכות להטיל פיקוח על עמלות הבנקים לידי בנק ישראל ולטפל בנושא של מעבר לקוח מבנק לבנק. 

על פי התיקון לחוק, על נגיד בנק ישראל לקבוע רשימת שירותים שבעדם רשאי תאגיד בנקאי לגבות עמלות מן הלקוחות הקמעונאיים.

בינואר 2008 פרסם נגיד בנק ישראל ברשומות את כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008, שאליהם צורף נוסח של תעריפון 

העמלות המתייחס ללקוחות הנ"ל וכן שלושה תעריפונים מצומצמים המתייחסים למספר שירותים הניתנים ללקוחות הנ"ל. 

בין השאר הוגדר בכללים הנ"ל "עסק קטן", וזאת לצרכי תחולת החקיקה הנ"ל.

בתעריפון הנ"ל צמצם הפיקוח על הבנקים את מספר העמלות ללקוחות הקמעונאיים, תוך ביטול ואיחוד עמלות שונות. 

התחולה של הכללים הנ"ל, לרבות התעריפון, אמורה להיות, על פי האמור בחוק, במהלך חודש אפריל 2008, עם זאת נגיד בנק ישראל 

באישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאי לדחות את תחילת הכללים בשלושה חודשים נוספים. ב-24 במרס 2008 אישרה ועדת הכלכלה 

של הכנסת, דחיה של תחילת הכללים ל-5 ביוני 2008, לצורך השלמת ההיערכות הכרוכה ביישומם. במקרה הצורך, קיימת אפשרות להגשת 

בקשה לדחייה נוספת של תחילת הכללים, עד ל-5 ביולי 2008.

הבנק וחברות הבנות החלו להיערך לקראת יישום הכללים הנ"ל ובוחנים את השלכות התיקונים המוצעים בכללים הנ"ל על הכנסותיהם 

מעמלות בעתיד. 

בשלב זה, מעריך הבנק כי הכנסות הקבוצה מעמלות עלולות לקטון בסכום של כ-200 מיליון ש"ח במונחים שנתיים. סכום זה מהווה אומדן, 

אשר מתבסס על היקפי הפעילות והכנסות הבנק מעמלות בשנת 2007, ואשר אינו מביא בחשבון שינויים אפשריים במערך העמלות. הבנק 

בוחן את משמעות החקיקה ואת השלכותיה הכוללות על פעילותו, ובשלב זה לא ניתן להעריך באופן מדוייק השלכות אלה.
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באור 32 — ארועים לאחר תאריך המאזן

לאחר תאריך הדוחות הכספיים ועד סמוך לפרסום הדוחות נמשכה התנודתיות הגבוהה בשוקי ההון והכספים שהתבטאה בין היתר בשינויים בשוק 

ההון בארץ ובעולם ובהמשך מגמת התנודתיות של השקל ביחס למרבית מטבעות החוץ.

לארועים אלה תהיינה השלכות שליליות על הדוחות הכספיים לרביע הראשון של 2008, בעיקר בנושאים המפורטים להלן:

1.  הפרשי שער שליליים בגין ההשקעות בחו"ל, אשר אינם מהווים חלק מבסיס המס ואינם מוכרים כהוצאה לצרכי מס, יגרמו להפרשות מס 

גבוהות יותר.

2.  ההכנסות בניכוי הוצאות במט"ח והצמודות למט"ח אשר מתורגמות לפי שער חליפין שוטף תגרומנה לירידה בהכנסה לעומת תרגומן לפי 

שער חליפין ליום 31 בדצמבר 2007.

3.  ירידות המחירים בבורסות השונות ובעיקר ירידות המחירים של אגרות חוב בארץ ובחו"ל תגרומנה להקטנת השווי ההוגן של ההשקעות 

הנ"ל, אשר רובה נזקפת לקרן ההון.

לשינויים בשערי החליפין השפעה על הפער בין הנכסים וההתחייבויות במט"ח והצמודות למט"ח.  .4

מובהר כי אם תהיינה התפתחויות נוספות לאחר המועד הנ"ל, עלולות להיות להן השלכות כספיות  על הדוחות הכספיים לשנת 2008 אשר היקפן 

תלוי בהתפתחות העתידית בשווקים אלה.
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תמצית דוחות כספיים

של חברות מאוחדות

עיקריות
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תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני דולרים)

2006  2007    2006  2007    

התחייבויות והון נכסים     

4,787  4,888 פיקדונות    168  137 מזומנים ופיקדונות בבנקים   

448  371 התחייבויות אחרות   2,287  1,948 ניירות ערך   

100  100 שטרי הון    3,000  3,453 הלוואות   

22  19 בניינים וציוד   

416  455 אמצעים הוניים   274  257 נכסים אחרים   

סך כל ההתחייבויות      
5,751  5,814 והאמצעים ההוניים   5,751  5,814 סך כל הנכסים   

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני דולרים)

2006  2007        

93  110 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים     

3  2 הפרשה לחובות מסופקים       

90  108 רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים     

48  49 הכנסות תפעוליות ואחרות       

100  108 הוצאות תפעוליות ואחרות       

38  49 רווח מפעולות רגילות לפני מסים       

12  18 הפרשה למסים       

26  31 רווח נקי       

בנק לאומי ארה"ב 
יושב ראש הדירקטוריון: א. רף

מנהל כללי: ע. רוזן



353

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני פר"ש)

2006  2007    2006  2007    

התחייבויות והון נכסים     

436  512 פיקדונות מבנקים   131  89 מזומנים ופיקדונות בבנקים   

247  227 פיקדונות וחשבונות אחרים   532  635 הלוואות   

-  50 שטרי התחייבויות נדחים   192  184 ניירות ערך   

220  167 אמצעים הוניים ורזרבות   48  48 נכסים אחרים   

סך כל ההתחייבויות       
903  956 והאמצעים ההוניים   903  956 סך כל הנכסים   

 

6,229  6,398 סך השקעות לקוחות (חוץ מאזני)   

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני פר"ש) 

2006  2007        

14  14 הכנסות מריבית, נטו       

48  51 הכנסות תפעוליות       

50  51 הוצאות        

12  14 רווח (הפסד) מפעולות רגילות לפני מסים      

-  3 הפרשה למסים       

12  11 רווח        

63  - דיבידנד ששולם        

(א)  עד נובמבר 2007 שימש כמנהל כללי מר ש. אורן.

בנק לאומי (שוויץ) לימיטד
יושב ראש הדירקטוריון: ג. מאור

מנהל כללי: א. זיינברג (א)
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תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ליש"ט)

2006  2007    2006  2007    

התחייבויות והון נכסים     

1,044  1,190 פיקדונות    316  275 מזומנים ופיקדונות בבנקים   

96  73 פיקדונות מבנקים   788  1,007 הלוואות   

35  43 שטרי התחייבות נדחים   156  114 ניירות ערך   

11  22 התחייבויות אחרות   4  4 ציוד ומבנים   

91  95 אמצעים הוניים   13  23 נכסים אחרים   

סך כל ההתחייבויות      
1,277  1,423 והאמצעים ההוניים   1,277  1,423 סך כל הנכסים   

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ליש"ט)

2006  2007        

26  28 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים     

-  3 הפרשה לחובות מסופקים       

26  25 רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים     

11  12 הכנסות תפעוליות ואחרות       

18  20 הוצאות תפעוליות ואחרות       

19  17 רווח מפעולות רגילות לפני מסים       

6  5 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות      

13  12 רווח נקי       

37  6 דיבידנד ששולם       

(א)  עד אוקטובר 2007 שימש כמנהל כללי מר ב. לדרמן.

בנק לאומי בריטניה פי.אל.סי.
יושב ראש הדירקטוריון: א. רף

דירקטור ומנהל כללי: מ. פרידמן (א)
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תמצית מאזן ליום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ארו)

2006  2007    2006  2007    

התחייבויות והון נכסים     

473  505 פיקדונות הציבור   274  295 מזומנים ופיקדונות בבנקים   

11  7 פיקדונות מבנקים   211  217 ניירות ערך   

5  6 התחייבויות אחרות   26  24 אשראי לציבור   

489  518 סך כל ההתחייבויות   7  11 נכסים אחרים   

29  29 הון עצמי        

סך כל ההתחייבויות      
518  547 וההון העצמי    518  547 סך כל הנכסים   

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ארו)

2006  2007        

22.9  27.8 הכנסות ריבית       

20.0  24.5 הוצאות ריבית       

3.6  4.2 הכנסות תפעוליות ואחרות       

4.3  4.6 הוצאות תפעוליות ואחרות       

2.2  2.9 רווח מפעולות רגילות לפני מסים       

0.4  0.6 הפרשה למסים       

1.8  2.3 רווח נקי       

בנק לאומי לוקסמבורג
יושב ראש הדירקטוריון: צ. איצקוביץ

מנהל כללי: י. מוסקוביץ
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תמצית מאזן ליום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2006  2007    2006  2007    

התחייבויות והון   נכסים     

8,181  7,591 פיקדונות הציבור   17  5 מזומנים ופיקדונות בבנקים   

19,584  22,326 פיקדונות מבנקים       

448  29 פיקדונות הממשלה   33,036  35,790 אשראי לציבור   

102  83 אגרות חוב    42  46 בנינים וציוד   

2,819  3,731 כתבי התחייבות נדחים  198    (ב)   191 נכסים אחרים   

359      (ב)  248 התחייבויות אחרות       

31,493  34,008 סך כל ההתחייבויות       

1,800  2,024 הון עצמי        

סך כל ההתחייבויות       
33,293  36,032 וההון העצמי    33,293  36,032 סך כל הנכסים   

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2006  2007        

381  456 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים     

191  43 הפרשה לחובות מסופקים       

190  413 רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים     

127  127 הכנסות תפעוליות ואחרות       

210  241 הוצאות תפעוליות ואחרות       

107  299 רווח מפעולות רגילות לפני מסים       

57  80 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות      

50  219 רווח נקי       

עד מרס 2008 שימש כמנהל כללי מר י. גביש. (א) 
סווג מחדש. (ב) 

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: א. זלדמן

מנהל כללי: י. בורשטיין (א)
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תמצית מאזן ליום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2006  2007    2006  2007    

התחייבויות והון נכסים     

3,002  3,160 פיקדונות הציבור   1,045  939 מזומנים ופיקדונות בבנקים   

445  568 פיקדונות מבנקים   570  529 ניירות ערך   

145   (א)  155 התחייבויות אחרות  2,239 (א)   2,663 אשראי לציבור   

3,592  3,883 סך כל ההתחייבויות   39  47 בניינים וציוד   

335  334 הון עצמי    34  39 נכסים אחרים   

סך כל ההתחייבויות      
3,927  4,217 וההון העצמי    3,927  4,217 סך כל הנכסים   

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2006  2007        

199  216 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים     

9  12 הפרשה לחובות מסופקים       

190  204 רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים     

81  97 הכנסות תפעוליות ואחרות       

158  160 הוצאות תפעוליות ואחרות       

113  141 רווח מפעולות רגילות לפני מסים       

51  52 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות      

62  89 רווח נקי       

60  90 דיבידנד ששולם       

(א) סווג מחדש.

בנק ערבי ישראלי בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: ש. זוסמן

מנהל כללי: י. אייל
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תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2006  2007    2006  2007    

התחייבויות והון נכסים     

30  - הלוואות מבנקים   22  274 מזומנים ופיקדונות בבנקים   

12  89 התחייבויות אחרות   699  912 ניירות ערך   

42  89 סך כל ההתחייבויות   -  - אשראי לציבור   

49  (א)  62 השקעות בחברות מוחזקות   

472  672 שטרי הון    1  1 רכוש קבוע   

265  492 הון עצמי    8  4 נכסים אחרים   

סך כל ההתחייבויות      
779  1,253 וההון העצמי    779  1,253 סך כל הנכסים   

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2006  2007        

1  (6) רווח (הפסד) מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים     

47  220 הכנסות תפעוליות ואחרות       

29  31 הוצאות תפעוליות ואחרות       

19  183 רווח מפעולות רגילות לפני מסים       

5  50 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות      

14  133 רווח מפעולות רגילות לאחר מסים       

(1)  (א)  1 חלק החברה ברווחים (בהפסדים) נטו, מפעולות רגילות של חברות כלולות    

13  134 רווח נקי       

(א) סווג מחדש.

לאומי ושות' בית השקעות בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: מר א. רף

מנהל כללי: א. זלדמן
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תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2006  2007    2006  2007    

התחייבויות והון נכסים     

210  300 פיקדונות מבנקים   231  57 מזומנים ופיקדונות בבנקים   

    28  30 השקעות   

4  3 התחייבויות אחרות   671  976 אשראי לציבור   

214  303 סך כל ההתחייבויות   8  8 נכסים אחרים   

724  768 הון עצמי        

סך כל ההתחייבויות       
938  1,071 וההון העצמי    938  1,071 סך כל הנכסים   

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2006  2007        

41  58 רווח מפעולות מימון       

1  2 הכנסות אחרות       

7  9 הוצאות תפעוליות       

35  51 רווח מפעולות רגילות לפני מסים       

11  7 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות      

24  44 רווח נקי        

עד מאי 2007 שימש מר י. בורשטיין כיו"ר הדירקטוריון. (א) 

לאומי ליסינג והשקעות בע"מ
מ"מ יושב ראש הדירקטוריון: א. קצב (א)

מנהל כללי: צ.ב. דוידוביץ
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תמצית מאזן ליום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2006  2007     2006  2007   

התחייבויות והון נכסים    

6,186  9,530 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים   6,343  9,688 מזומנים ופיקדונות בבנקים  

2  1 התחייבויות אחרות       

6,188  9,531 סך כל ההתחייבויות       

155  157 הון עצמי        

סך כל ההתחייבויות      
6,343  9,688 וההון העצמי     6,343  9,688 סך כל הנכסים  

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2006  2007        

15  16 רווח מפעולות מימון        

3  3 הוצאות תפעוליות ואחרות       

12  13 רווח מפעולות לפני מסים על ההכנסה      

5  3 הפרשה למסים על ההכנסה       

7  10 רווח נקי       

לאומי חברה למימון בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: מ. אייזנטל

מנהל כללי: צ.ב. דוידוביץ
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דוח תקופתי לשנת 2007 

בנק לאומי לישראל בע"מ שם החברה:   

52001807-8 מס' חברה ברשם:  

בית לאומי, רח' יהודה הלוי 34, תל-אביב, 65546 מען רשום:   

(תקנה 25א)

jennifer@bll.co.il כתובת דואר אלקטרוני 

(תקנה 25א)

03-5149419 טלפון:    

03-5149732 פקסימיליה:   
(תקנה 25א)

31.12.2007 תאריך המאזן:    
(תקנה 9)

30.3.2008 תאריך הדוח:    
(תקנה 1 ו-7)

תקנה 9 —  הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים בצירוף חוות דעת רואי חשבון מבקרים מצורפים ומהווים 
חלק בלתי נפרד מדוח זה
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תקנה 11 —   רשימת השקעות במניות ובניירות ערך המירים בחברות בנות 
ליום 31.12.2007

 

שם החברה        
סה"כ   מספר  סוג      
ע"נ (ב)   מניות  המניה (א)     

      

  51  51 מ"ר 1 ש"ח  אל.סי.אר.פי. - לאומי קרדיט ריסק פרודקטס בע"מ   

  5,877,047  5,877,047 מ"ר 1 ש"ח  בניני בנק בע"מ     

ליש"ט   8,929,151  8,929,151 מ"ר 1 ליש"ט  בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי.    

ארו   6,250,000  25,000 מ"ר 250 ארו  בנק לאומי (לוקסמבורג) ס.א.    

 $  2,185,245  21,852,446 מ"ר 0.1 $  בנק לאומי לישראל קורפוריישן    

פר"ש   13,350,000  133,500 מ"ר א' 100 פר"ש  בנק לאומי (שווייץ) לימיטד    

פר"ש   14,394,500  28,789 מ"ר ב' 500 פר"ש     

  -  - שעור החזקה והצבעה     

  931,281  931,281 מ"ר 1 ש"ח  בנק לאומי למשכנתאות בע"מ    

רון   212,610,134  2,126,101,161 מ"ר 0.1 רון  בנק לאומי רומניה ס.א.    

  10,122  1,012,173 מ"ר 0.01 ש"ח  בנק ערבי ישראלי בע"מ    

  2  19,992 מ"ר 0.0001 ש"ח  בר סחר בע"מ    

  -  6 יסוד 0.0001 ש"ח     

  195  1,946 מ"ר 0.1 ש"ח  ברטרייד אינטרנשיונל טרייד אנד פיננס קומפני (83) בע"מ   

  750,000  750,000 מ"ר 1 ש"ח  חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ    

  -  100 מ"ר 0.0001 ש"ח  חברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מ    

ליש"ט   617,750  617,750 מ"ר 1 ליש"ט  חברת אנגלו פלשתינה לטד    

  200  2,000,000 מ"ר 0.0001 ש"ח  כספיא חברה למימון בע"מ    

 $  100,000  100 מ"ר 1000 $  לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו.    

 $  1,000  100 מ"ר 10 $  לאומי אקונומיק קורפוריישן    

  5,182  5,182 מ"ר 1 ש"ח  לאומי גיבוי מידע ותקשורת בע"מ    

  780,000  780,000 מ"ר 1 ש"ח  לאומי גמל בע"מ (ג)    

  353  352,810 מ"ר 0.001 ש"ח  לאומי החזקות ריאליות בע"מ     

  50,840,415  5,084,041,480 מ"ר א' 0.01 ש"ח  לאומי ושות' בית השקעות בע"מ     

  20,000  200,000,000 מ"ר 0.0001 ש"ח  לאומי חברה למימון בע"מ    

  71  707,642 מ"ר 0.0001 ש"ח  לאומי חברה למסחר אחזקות ופיתוח בע"מ    

פזו   774,800  774,800 מ"ר 1 פזו  לאומי (לטין אמריקה) ס.א.    

כל הני"ע הם ע"ש אלא אם צוין אחרת.      (א) 
בש"ח אלא אם צוין אחרת. (ב) 

שם החברה שונה ללאומי שירותי שוק ההון בע"מ בפברואר 2008. (ג) 
החזקה ישירה בלבד. הופסקה ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. (ד) 
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חלק הבנק חלק הבנק על  שיעור  עלות  
וחב' בנות בסיס מאוחד  החזקה  ערך  בסכומים  

בזכויות ההצבעה בהון הנפרע  בני"ע (ג)  מאזני  מדווחים (ד) 

%  %  % (באלפי ש"ח)  (באלפי ש"ח) 

51.00  51.00  51.00  -  -

100.00  100.00  100.00  1,394,088  368,427

99.74  99.74  90.34  741,151  351,505

100.00  100.00  100.00  112,275  36,198

100.00  100.00  97.92  2,323,842  1,870,722

-  -  100.00   -

-  -  73.25   -

93.92  84.07  -  523,099  341,604

100.00  100.00  99.08  2,015,188  631,392

99.88  99.88  99.88  441,397  490,428

99.72  99.72  99.72  323,800  42,865

100.00  100.00  100.00   -

-  -  100.00   -

100.00  100.00  100.00  31  -

100.00  100.00  100.00  25,847  5,103

100.00  100.00  100.00   -

100.00  100.00  100.00   -

100.00  100.00  100.00   -

100.00  100.00  100.00  47,293  1,422

100.00  100.00  100.00  4  -

100.00  100.00  100.00  15,652  2,071

100.00  100.00  100.00  26,327  1,773

100.00  100.00  100.00  506,346  30,913

100.00  100.00  100.00  431,236  154,072

100.00  100.00  100.00  153,915  154,351

100.00  100.00  100.00  3,263  17,260

100.00  100.00  100.00  24,516  51,321
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תקנה 11 —   רשימת השקעות במניות ובניירות ערך המירים בחברות בנות 
ליום 31.12.2007-(המשך)

 

שם החברה        
סה"כ   מספר  סוג      
ע"נ (ב)   מניות  המניה (א)     

      

  304,783  3,047,833,045 מ"ר 0.0001 ש"ח  לאומי ליסינג והשקעות בע"מ     

  30  300,000 מ"ר א' 0.0001 ש"ח     

  -  - שעור החזקה והצבעה     

  -  2,866 מ"ר 0.0001 ש"ח  לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ    

  151,006  1,510,060,236 מ"ר א' 0.0001 ש"ח     

  47  469,690 בכורה 0.0001 ש"ח     

  -  - שעור החזקה והצבעה     

  114,379  114,378,586 מ"ר א 0.001 ש"ח  לאומי לפיתוח התעשיה בע"מ    

  11,125  111,249,344 מ"ר 0.0001 ש"ח     

  -  - שעור החזקה והצבעה     

ארו   4,627,920  1,200,000 מ"ר 3.8566 ארו  לאומי צרפת ס.א.    

 $  30,000,000  30,000,000 מ"ר 1 $  לאומי רי לימיטד    

 $  2,581,417  2,581,417 מ"ר 1.0 $  לאומי רפרזנטקוס אי סרויקוס לטדא    

ליש"ט   2  2 מ"ר 1 ליש"ט  לאומי שרותים אירופיים לטד    

  2,350  235 מ"ר 10 ש"ח  לאומי שרותים פיננסיים והשקעות בע"מ    

  1  1 מ"ר 1 ש"ח  לאומיפאנד (ישראל) בע"מ    

 $  4,000,000  4,000 מ"ר 1000 $  לוקסאינווסט ס.א. הולדינג    

  1,189,851  1,189,851,115 מ"ר 0.001 ש"ח  לין סיטי סנטר בע"מ    

  -  2 מ"ר 0.0001 ש"ח  נאמנים חברה לאחזקות בע"מ    

  16,700  167,000,000 מ"ר 0.0001 ש"ח  עליה-לאומי בע"מ    

  828,750  828,750 מ"ר 1 ש"ח  קהל ניהול קרנות השתלמות (1996) בע"מ     

  8  76,500 מ"ר 0.0001 ש"ח  רביד מסחר בני"ע בע"מ    

כל הני"ע הם ע"ש אלא אם צוין אחרת.      (א) 
בש"ח אלא אם צוין אחרת.      (ב) 

החזקה ישירה בלבד. הופסקה ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. (ג) 
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חלק הבנק  חלק הבנק על  שיעור  עלות  
וחב' בנות בסיס מאוחד  החזקה   ערך  בסכומים 

בזכויות ההצבעה בהון הנפרע  בני"ע (ג)  מאזני  מדווחים (ג) 

%  %  % (באלפי ש"ח)  (באלפי ש"ח) 

-  -  95.67   -

-  -  100.00   -

99.74  99.48  -  810,821  105,167

-  -  100.00   -

-  -  99.99   -

-  -  91.29   -

99.99  99.99  -  58,886  215,571

-  -  90.51   -

-  -  100.00   -

99.79  99.63  -  103,947  63,238

100.00  100.00  100.00  13,230  190,549

100.00  100.00  100.00  106,845  28,463

100.00  100.00  90.22  1,187  5,079

100.00  100.00  100.00   -

100.00  100.00  100.00  -  11,948

100.00  100.00  50.00   -

100.00  100.00  100.00  74,135  13,636

100.00  100.00  100.00  280,389  90,849

100.00  100.00  100.00   -

100.00  100.00  53.87  88,515  69,081

50.00  65.00  65.00  1,402  1,081

100.00  100.00  51.00  22.00  -
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תקנה 11 —  רשימת השקעות במניות ובניירות ערך המירים בחברות קשורות
ליום 31.12.2007

 

שם החברה        
סה"כ   מספר  סוג      
ע"נ (ב)   מניות  המניה (א)     

      

  3  3 מ"ר 1 ש"ח  המטה לביצוע הסדר הקיבוצים בע"מ    

  1,500  150,000 מ"ר 0.01 ש"ח  חברת כספות הבנקים בע"מ    

  6,250  6,250,000 מ"ר 0.001 ש"ח  מרכז סליקה בנקאי בע"מ    

  1,688  16,880,000 מ"ר 0.0001 ש"ח  שירותי בנק אוטומטיים בע"מ    

כל הני"ע הם ע"ש אלא אם צוין אחרת.      (א) 
בש"ח אלא אם צוין אחרת.      (ב) 

החזקה ישירה בלבד. הופסקה ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. (ג) 



367

חלק הבנק  חלק הבנק על  שיעור  עלות  
וחב' בנות בסיס מאוחד  החזקה   ערך  בסכומים 

בזכויות ההצבעה בהון הנפרע  בני"ע (ג)  מאזני  מדווחים (ג) 

%  %  % (באלפי ש"ח)  (באלפי ש"ח) 

37.50  37.50  37.50   -

25.00  25.00  25.00  339  2,441

25.00  25.00  25.00  11,380  741

42.20  42.20  42.20  51,187  1,936
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תקנה 11 —  רשימת השקעות באגרות חוב ובשטרי הון בחברות בנות   

ליום 31.12.2007 (א)
 

שינוי נטו כתבי    אגרות חוב  שטרי הון     
בשנת  התחייבות   צמודות-למדד  בלתי     

החשבון סה"כ  נדחים  המחירים-לצרכן  צמודים  שם החברה    

(באלפי ש"ח)     

 266  9,810  9,810  -  - אל.סי.אר.פי.-לאומי קרדיט ריסק פרודקטס בע"מ 

37,294  331,440  331,440  -  - בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי.  

(12,794)  68,712  68,256  456  - בנק לאומי למשכנתאות בע"מ   

(30,000)  102,471  -  -  102,471 לאומי החזקות ריאליות בע"מ  

200,000  722,000  -  -  722,000 לאומי ושות' בית השקעות בע"מ   

28,906  539,655  -  539,655  - לאומי חברה למימון בע"מ  

172,025  172,025  172,025 בנק לאומי (שוויץ) לימיטד    

(427)  4,324  4,324  -  - לאומי (לטין אמריקה) ס.א.  

(30,701)  -  -  -  - לאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ (ב)  

364,569  1,950,437  585,855  540,111  824,471 סך הכל  

      

ההרכב:      

  540,111 עלות מופחתת לאלה שיש להם שער (ג)     

  1,410,326 עלות מופחתת לאלה שאין להם שער     

  1,950,437 סך הכל      

אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים כוללים ריבית, הפרשי הצמדה והפרשי שער שנצברו. (א) 
לשעבר פסגות אופק בית השקעות בע"מ. (ב) 

שווי השוק של האג"ח הינו 544,427 אש"ח. (ג) 
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תקנה 11 —  הלוואות לחברות בנות ולחברות קשורות ליום 31.12.2007   
 

שעורי ריבית שנתיים      

הלוואות הלוואות  הלוואות       
זמן פרעון  צמודות   במט"ח או  בלתי  יתרה ב-31  תנועה נטו   יתרה ב-31   

סופי למדד  צמודות מט"ח  צמודות  בדצמבר 2007  במשך 2007  בדצמבר 2006  שם החברה   

(%) (באלפי ש"ח)     

18.06.08 0.00-5.42 (א)     1,177,174  158,933  1,018,241 בנק לאומי ארה"ב 

02.01.08   6.09   459,061  41,155  417,906 בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי. 

08.06.12   0.7-7.93   65,547  (22,881)  88,428 בנק לאומי (לוקסמבורג) ס.א. 

27.04.09   0.81-5.47   768,436  320,928  447,508 בנק לאומי (שוויץ) לימיטד 

25.06.25  2.75-6.45  4.48-7.24  4.63-8.85  21,583,292  3,545,484  18,037,808 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ 

04.08.09   7.75   68,022  45,765  22,257 בנק לאומי רומניה ס.א 

07.03.09  2.85   4.25  562,425  175,718  386,707 בנק ערבי ישראלי בע"מ 

    -  (30,240)  30,240 לאומי ושות' בית השקעות בע"מ 

לאומי ושות' (נהול ואחזקה)
31.12.08  -    5,004  136  4,868 1984 בע"מ 

01.11.11  2.98  5.13-6.81   299,938  90,922  209,016 לאומי ליסינג והשקעות בע"מ 

07.01.08    3.75-4.55  749,941  275,446  474,495 לאומי קארד בע"מ 

כולל הלוואות צמודות למדדי מניות שונים. (א) 
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תקנה 12 — שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח   
 

עלות עלות  סה"כ         
מדווחת נומינלית   ערך   סוג  שם  מהות  תאריך   

בש"ח בש"ח  מטבע  נקוב  המניה  החברה  השינוי  השינוי   

18,965.40  18,965.40 ליש"ט   253.00 מ"ר 1  בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי.  רכישה  יוני-07 

39,138.88  39,138.88 ליש"ט   530.00 מ"ר 1  בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי.  רכישה  יולי-07 

490,018.72  490,018.72 פר"ש   30,000.00 מ"ר ב' 500  בנק לאומי (שוויץ) לימיטד  רכישה  נובמבר-07 

16,931,004.84  16,931,004.84 פר"ש   700,000.00 מ"ר ב' 500  בנק לאומי (שוויץ) לימיטד  רכישה  דצמבר-07 

147,191,352.39  147,191,352.39 רון   84,838,681.70 מ"ר 0.1  בנק לאומי רומניה ס.א  הקצאה  אוגוסט-07 

58,710,375.00  58,710,375.00 רון   36,329,755.00 מ"ר 0.1  בנק לאומי רומניה ס.א  הקצאה  דצמבר-07 

לאומי רפרזנטקוס הקטנת   אוגוסט-07 
(4,352,744.00)  (4,352,744.00) דולר   (978,983.72) מ"ר  השקעה  אי סרויקוס לטדא    
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תקנה 13 —  הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן   

(א) לתאריך המאזן
 

רווח (הפסד) רווח (הפסד)    
אחרי הפרשה לפני הפרשה    

ריבית והפרשי הצמדה למסים על    למסים על    
מאג"ח מהלוואות  דמי ניהול  דיבידנדים  הכנסה (ב) (ג)  הכנסה (ב) (ג)  שם החברה   

(באלפי ש"ח)  

אל.סי.אר.פי.-לאומי קרדיט ריסק 
-  -  -  255  120  120 פרודקטס בע"מ 

-  -  -  -  65,430  74,695 בניני בנק בע"מ 

-  40,649  -  -  125,810  200,974 בנק לאומי ארה"ב 

(2,828)  28,690  -  45,242  93,444  129,336 בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי 

-  4,389  -  10,994  16,668  16,678 בנק לאומי (לוקסמבורג) ס.א. 

-  -  -  -  17,672  27,613 בנק לאומי לישראל קורפוריישן 

3,171  23,064  -  171,185  36,566  45,449 בנק לאומי (שווייץ) לימיטד 

6,123  1,151,428  -  -  219,410  299,481 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ  

-  2,619   -  11  (6,866) בנק לאומי רומניה ס.א. 

-  11,239  -  89,749  88,543  140,190 בנק ערבי ישראלי בע"מ  

ברטרייד אינטרנשיונל טרייד 
-  -  -  -  3  3 אנד פיננס קומפני(83) בע"מ  

חברה לנאמנות של 
-  -  -  -  4,323  5,875 בנק לאומי לישראל בע"מ 

-  -  -  -  (15)  (15) חברת כספות הבנקים בע"מ 

-  -  -  -  6,916  7,827 לאומי אחזקות פיננסיות בע"מ 

-  -  -  -  3,450  3,680 לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו. 

-  -  -  -  609  700 לאומי גיבוי מידע ותקשורת בע"מ  

-  -  2,636  638,000  20,395  22,358 לאומי גמל בע"מ (ה) 

2,081  -  -  -  (275)  (790) לאומי החזקות ריאליות בע"מ 

8,611  4,612  -  -  127,234  174,628 לאומי ושות' בית השקעות בע"מ  

-  -  -  -  4,079  5,374 לאומי ושות' חתמים בע"מ 

-  136  -  -  (136)  (136) לאומי ושות' (נהול ואחזקה) 1984 בע"מ 

32,019  -  -  8,200  10,268  13,561 לאומי חברה למימון בע"מ 

-  -  -  -  154  163 לאומי חברה למסחר אחזקות ופיתוח  בע"מ  

-  - 49,058 (ד)   361,000  (752)  708 לאומי ל.פ. בע"מ (ו) 

(383)  -  -  -  421  1,366 לאומי (לטין אמריקה) ס.א. 

-  (5,488)  -  -  43,284  50,521 לאומי ליסינג והשקעות בע"מ 

-  -  -  4,300  1,977  1,850 לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ 

חברות בלתי פעילות וחברות אשר לא היו להן רווחים בתקופת החשבון, לא נכללו ברשימה זו. (א) 
כפי שדווח על ידי החברות.  (ב) 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות בלבד. (ג) 
דמי שווק וייעוץ. (ד) 

שם החברה שונה ללאומי שירותי שוק ההון בע"מ בפברואר 2008. (ה) 
לשעבר לאומי-פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ. (ו) 
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(א) (המשך) תקנה 13 — הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן
 

רווח (הפסד) רווח (הפסד)    
אחרי הפרשה לפני הפרשה    

ריבית והפרשי הצמדה למסים על    למסים על    
מאג"ח מהלוואות  דמי ניהול  דיבידנדים  הכנסה (ב)(ג)  הכנסה (ב)(ג)  שם החברה   

(באלפי ש"ח)  

-   -  2,282  3,852  4,025 לאומי לפיתוח התעשיה בע"מ 

- (ד)   59,738  622,000  9,321  16,021 לאומי ניהול בע"מ (ו) 

601  -    170,000  11,126  20,229 לאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ (ז) 

-   -  -  8  10 לאומי סטארט ניהול (2000) בע"מ 

-   -  -  (337)  (337) לאומי צרפת ס.א. 

31,121 (ה)   64,254  -  98,747  135,987 לאומי קארד בע"מ 

-   -  -  1,773  2,850 לאומי קמ"פ בע"מ (ח) 

-   -  21,710  37,199  37,199 לאומי רי לימיטד 

-   -  -  140  231 לאומי רפרזנטקוס אי סרויקוס לטדא 

-   -  -  7,526  7,526 לוקסאינווסט ס.א. הולדינג 

-   -  -  10,183  12,471 לין סיטי סנטר בע"מ 

-   -  -  6,308  8,472 מרכז סליקה בנקאי בע"מ 

-   -  -  (411)  (337) נשיונל קולסלטנטס (נטקונסלט) בע"מ 

-   -  1,465  3,495  3,844 עליה-לאומי בע"מ 

-   -  12,350  1,248  1,697 קה"ל ניהול קרנות השתלמות (1996) בע"מ 

-   16,189  -  -  - קה''ל קרן השתלמות לעובדים בע''מ (ט) 

-   -  -  26,105  35,321 שירותי בנק אוטומטיים בע"מ 

49,395   1,292,459   191,875  2,158,732 סך הכל   

חברות בלתי פעילות וחברות אשר לא היו להן רווחים בתקופת החשבון, לא נכללו ברשימה זו. (א) 
כפי שדווח על ידי החברות.  (ב) 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות בלבד. (ג) 
דמי שווק וייעוץ. (ד) 

דמי סיכון והפצה. (ה) 
לשעבר פסגות מנהלי קרנות נאמנות לאומי בע"מ. (ו) 

לשעבר פסגות אופק בית השקעות בע"מ. (ז) 
לשעבר פסגות אופק קופות גמל בע"מ (ח) 

נמכרה ביום 15 ביולי 2007. (ט) 
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תקנה 14 —  רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שנתנו לתאריך המאזן, אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים 
של התאגיד.

ראה באור 4(ו) לדוחות הכספיים של התאגיד.  

תקנה 20 —  מסחר בבורסה — מועדי וסיבות הפסקת המסחר.

בתקופת הדוח לא חלה הפסקת מסחר בבורסה.  

תקנה 21 — תשלומים לנושאי משרה בכירה
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007

להלן פירוט כל ההטבות והסכומים ששולמו או שנרשמו בגינם הפרשות לשנים 2007 ו-2006, ליושב ראש הדירקטוריון ולחמשת מקבלי השכר 

הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירים בבנק. 

 
שנת 2007  

הלוואות שניתנו בתנאי הטבה (4) השלמת    פיצויים      

תקופה  עתודות בגין    תגמולים      

הלוואות ההטבה  ממוצעת  סך כל   הוצאות  פנסיה קרן  עיסקאות     

שניתנו שניתנה  עד   יתרה   המשכורות  נילוות עקב  השתלמות  תשלום  משכורת    

הטבות בתנאים  במהלך  לפרעון  ליום  וההוצאות  שינויים בשכר  חופשה יובל  מבוסס  כולל    

אחרות רגילים  השנה  (בשנים)   31.12.2007 הנילוות**  בשנת החשבון  וביטוח לאומי  מניות*  בונוס    

באלפי ש"ח  

89  200  52  2.58  614  6,337  21  460  311  5,545 מר א. רף (1)   

139  28  72  2.50  839  9,055  111  458  397  8,089 גב' ג. מאור (2)   

148  1,440  47  2.52  557  5,695  76  447  260  4,912 מר ז. נהרי (3)   

גב' ר. רוסק  
80  272  47  4.49  733  4,015  8  415  214  3,378 עמינח (3)   

144  20  45  3.09  535  3,756  27  332  214  3,183 מר ד. בר לב (3)   

148  244  53  5.14  648  3,589  25  367  214  2,983 מר צ. איצקוביץ (3)   

כולל הקצאת אופציות, שהוקצו לכלל העובדים.   *
לא כולל מס שכר  **

הסכום כולל סך של 4,000 אלפי ש"ח בגין מענק הטעון אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות.  (1)
(2)  הסכם ההעסקה האישי עם המנכ"ל הראשי תוקן באופן שהבנק התחייב להעסיק את המנכ"ל הראשי למשך לפחות שלוש שנים עד פברואר 

2010 וזאת על מנת להבטיח יציבות ניהולית לתקופה של שלוש שנים לפחות. סכום ההוצאה המירבי הנוסף לבנק אילו פוטרה המנכ"ל 
הראשי מיידית ביום 1 בינואר 2008 הוא בסך 3,273 אלפי ש"ח (להלן: "סכום ההוצאה המירבי"). חישוב סכום ההוצאה המירבי נעשה ליתרת 

התקופה של שנתיים והוא הולך ופוחת עם חלוף התקופה שבה ממשיכה המנכ"ל הראשי לעבוד בבנק עד לאפס, כך שבתום שנתיים לא 
תהיה לבנק הוצאה נוספת כלשהיא. סכום ההוצאה המירבי הינו לפני מס וכולל מס שכר. עוד יצויין כי הדירקטוריון הודיע שאין בכוונתו לפטר 

את המנכ"ל הראשי, הואיל וכך לא נדרשת כל הפרשה בגין תיקון החוזה של המנכ"ל הראשי. 
פרטים נוספים ראה בבאור 15(ב)(4)א) לדוחות הכספיים.  

(3)  בשנים 2007-1994 חתם הבנק על חוזים אישיים עם חלק מהעובדים הבכירים של הבנק, לרבות חברי ההנהלה שלא היו בעלי חוזים אישיים. 
החוזים האישיים של חברי ההנהלה של הבנק תוקנו בתוקף החל מיום 31 בדצמבר 2003 והחל מחודש אוגוסט 2006. פרטים נוספים ראה 

בבאור 15(ב)(4)ב) לדוחות הכספיים. 
  סכום ההוצאה המירבית הנוספת של הבנק, במידה וכל העובדים הנ"ל יפוטרו מיידית, יסתכם בסך 355 מיליון ש"ח (בשנת 2006 — 359 
מיליון ש"ח). הסכומים הינם לפני מס וכוללים מס שכר על ההתחייבות לפנסיה. הואיל ואין זה סביר שכל העובדים הנ"ל יפוטרו מיידית 

נעשתה הפרשה גלובלית בגובה 25% מהסכום הנ"ל, בסך 91 מיליון ש"ח (בשנת 2006 בסך 90 מיליון ש"ח), סכומים אלה מתייחסים גם 
לחברי ההנהלה (להוציא המנכ"ל).

  לאחר תיקון החוזים האישיים של חברי ההנהלה, כאמור בבאור 15 (ב)(4)ב) לדוחות הכספיים, בוצע ייחוס ספציפי מתוך ההפרשה הנ"ל 
לחברי ההנהלה שיתרתה ליום 31 בדצמבר 2007 מסתכמת בסך 10 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2006 — 13 מיליון ש"ח).

 (4)  בעיקר הלוואות שניתנו לכלל העובדים לרכישת מניות הבנק על פי המתאר משנת 2006 והארכת ההלוואות שניתנו בעבר על פי התשקיפים 
משנת 1998 ו-2002. 



374

(5)  דירקטורים ונושאי משרה אחרים בוטחו על ידי הבנק במסגרת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושא משרה אחרים בבנק ובחברות 
מוחזקות. פרמיית הביטוח היחסית אינה כלולה בטבלאות דלעיל בהיותה זניחה, סך כל הפרמיה הסתכמה ב-5,781 אלפי ש"ח, והיא 

מתייחסת לכלל נושאי המשרה בקבוצה המבוטחת.
(6)  בחודש מרס 2008 אישרה ועדת הביקורת ולאחר מכן הדירקטוריון הבנק מתן מענקים בגין שנת 2007 ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל הראשי, 

לכל אחד מחברי ההנהלה ולמבקר הפנימי הראשי, בסכומים שונים בהתחשב, בין היתר, בשיעור התשואה נטו של הרווח הנקי מפעולות 
רגילות על ההון העצמי ובהתחשב בתרומתו של כל אחד מהם להשגת תשואה זו.

  סכום המענק ליו"ר הדירקטוריון, כאמור, אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק ועדיין כפופים לאישור האסיפה הכללית של הבנק.

לפרטים נוספים ראה באור 15 לדוחות הכספיים.

 

שנת 2006  

הלוואות שניתנו בתנאי הטבה (4) השלמת   השלמת   פיצויים      

תקופה  עתודות    עתודות בגין  תגמולים      

הלוואות ההטבה  ממוצעת  סך כל   בגין  הוצאות  פנסיה קרן  עיסקאות     

שניתנו  שניתנה  עד   יתרה   המשכורות  עדכון  נילוות עקב  השתלמות  תשלום  משכורת    

הטבות בתנאים  במהלך  לפרעון  ליום  וההוצאות  לוחות  שינויים בשכר  חופשה יובל  מבוסס  כולל    

אחרות רגילים  השנה  (בשנים)   31.12.2006 הנילוות**  תמותה  בשנת החשבון  וביטוח לאומי  מניות*  בונוס    

באלפי ש"ח  

72  169  -  3.58  690  5,269  -  25  444  498  4,302 מר א. רף    

118  -  8  3.17  973  8,426  927  543  716  636  5,604 גב' ג. מאור   

131  1,430  6  3.14  645  4,238  -  285  291  416  3,246 מר ז. נהרי   

121  237  11  5.83  750  3,905  130  447  387  343  2,598 מר צ. איצקוביץ   

101  3  11  3.68  621  3,642  30  244  537  343  2,488 מר י. פוגל    

117  250  18  5.02  792  3,580  70  175  481  343  2,511 מר י. מלאך    

כולל הקצאת אופציות, מניות שנמכרו לעובדים על יד מדינת ישראל ושווי ההטבה של ההלוואות למימון רכישת המניות.   *
לא כולל מס שכר  **

 
שנת 2006  

הלוואות שניתנו בתנאי הטבה (4) השלמת    פיצויים       
תקופה  עתודות בגין    תגמולים       

ההטבה ממוצעת  סך כל   הוצאות  פנסיה קרן  עיסקאות      
שניתנה  עד   יתרה   המשכורות  נילוות עקב  השתלמות  תשלום  משכורת     

הטבות במהלך  לפרעון  ליום  וההוצאות  שינויים בשכר  חופשה יובל  מבוסס  כולל     
אחרות השנה  (בשנים)   31.12.2006 הנילוות*  בשנת החשבון  וביטוח לאומי  מניות  בונוס     

באלפי ש"ח    

122  8  3.22  739  7,016  850  3,480  372  2,314 ד"ר א. שפירא    

141  9  3.32  593  3,644  878  372  343  2,051 מר ד. גלבוע    

1.  ד"ר א. שפירא, המשנה הבכיר למנכ"ל לאומי וממלא מקומה, חבר הנהלה בכיר לבנקאות עיסקית ובינלאומית ומנהל סיכוני האשראי של 

הבנק, פרש מתפקידיו בקבוצה ביום 30 ביוני 2006. הסכום הנ"ל כולל 3.6 מיליון ש"ח הפרשה בגין התחייבות האקטוארית לפנסיה הנובעת 

מתנאי פרישתו על פי החוזה האישי של הנ"ל.

מר ד. גלבוע ראש החטיבה להשקעות וחבר הנהלת הבנק, פרש מתפקידיו בבנק ביום 31 באוגוסט 2006.  .2
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תקנה 22 — שכר וטובות הנאה

1.  חברי הדירקטוריון ו/או המנכ"ל הראשי של התאגיד כלולים בהסדרים הבאים (אשר חלים גם על נושאי משרה אחרים בתאגיד) (כל הסכומים 
הנזכרים להלן בסעיף זה הם נומינליים):

א.  התחייבות מראש לשפות את הדירקטורים של התאגיד ונושאי המשרה האחרים בו בגין חבות כספית שתוטל עליהם ובגין הוצאות התדיינות   
סבירות בקשר עם התשקיף שפורסם בשנת 2002 ("התשקיף"), הפרטת התאגיד והתשקיפים וההנפקות בערבות התאגיד של חברת הבת 
בבעלות מלאה, לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו. (”LII“) החל משנת 1997. תקרת השיפוי הכוללת בקשר עם התשקיף נקבעה בסכום 

מירבי שלא יעלה על התמורה ברוטו שתתקבל מהצעת המכר ומההנפקה לרבות תמורת מימוש אופציות או ניירות ערך אחרים (סך של 
כ-569 מ' ש"ח); במקרה של ההפרטה, על התמורה ברוטו שתתקבל מתהליך ההפרטה (לרבות תמורת הנפקה ע"י התאגיד, אם משולבת 
בתשקיף בגין ההפרטה, ותמורת מימוש אופציות או ניירות ערך אחרים), ובמקרה של LII — על התמורה ברוטו שנתקבלה ו/או שתתקבל 

בהנפקות של LII. (עד עתה, סך של כ-1,088 מ' $).
 

ב.  התחייבות מראש לשפות את נושאי המשרה בתאגיד וזאת עקב מילוי תפקידם בתאגיד ובחברות בנות ואחרות מטעם התאגיד וכן בגין   
רשימה של אירועים כמקובל במערכת הבנקאות בישראל, הכוללים בין היתר את הפעילות הבנקאית השגרתית של התאגיד, הצעת ניירות 

ערך לציבור על פי תשקיף ודיווחים לציבור ולרשויות הפיקוח. מימוש התחייבות התאגיד למתן השיפוי בפועל מותנית בהתקיימותם של שני 
התנאים המצטברים הבאים בעת מימוש ההתחייבות לשיפוי בפועל: (1) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל נושאי המשרה 

בתאגיד ולנושאי משרה בחברות בנות בגין חבות כספית שתוטל על מי מהם, בקשר עם הארועים הנ"ל, במצטבר, לא יעלה על 10% (עשרה 
אחוזים) מההון העצמי של התאגיד כהגדרתו בהוראה 313 להוראות המפקח על הבנקים, על פי המשתקף בדוחותיו הכספיים האחרונים של 

התאגיד שפורסמו סמוך לפני מועד מימוש השיפויים בפועל ו-(2) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לא יפגע ביחס ההון המזערי 
הנדרש על פי הוראה 311 להוראות המפקח על הבנקים. ההתחייבות לשיפוי הנה גם בגין הוצאות התדיינות סבירות שהוצאו עקב חקירה 

או הליך אשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום ומבלי שהוטלה חבות כספית כחלופה להליך פלילי או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום 
אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. ההתחייבות לשיפוי תחול רק לאחר שמוצו 

זכויות נושאי המשרה כלפי צד ג' (כגון מבטח). נוסח השיפוי הנו על פי הקבוע בחוק החברות.

ג.  התחייבות מראש לשפות את נושאי המשרה בלאומי צרפת (מקודם בנק לאומי צרפת) וזאת בגין רשימה של ארועים הכוללים בין היתר   
את הפעילות הבנקאית השגרתית של לאומי צרפת, מיזוג או פיצול או חיסול של עסקי לאומי צרפת ועיסקאות עם בעלי ענין. תנאי השיפוי, 

לרבות הסכום המירבי לשיפוי, הנם כאמור בענין התחייבות התאגיד לשיפוי בסעיף ב. לעיל.

התאגיד העניק פטור לנושאי המשרה בתאגיד, מאחריות בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של נושאי המשרה האמורים כלפי התאגיד. ד.   

ה.  התאגיד רכש פוליסת בטוח לאחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בתאגיד ובחברות הבנות שלו. פוליסה זו מכסה גם את   
אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בכל הקשור לתשקיפי הקבוצה. הפוליסה בתוקף בתאריך הדוח מכסה אחריות דירקטורים ונושאי 

משרה עד לסכום של 207.5 מ' $ (עם זכות השבה בסך 197.5 מ' $) בפרמיה של 1,268 מ' $ בגין שנת הבטוח.

2.  יו"ר הדירקטוריון קיבל מהתאגיד הלוואה לרכישת מניות התאגיד במסגרת ההצעה לעובדים בהתאם לפי מתאר מחודש מאי 2006 — ל-31 
בדצמבר 2007 כ-614 א' ש"ח.

  המנהל הכללי הראשי קבלה מהתאגיד הלוואות לרכישת מניות התאגיד במסגרת ההצעה הנ"ל — ל-31 בדצמבר 2007 כ-783 א' ש"ח, הארכת 
הלוואות לרכישת מניות התאגיד שניתנו לפי התשקיפים מהשנים 1998 ו-2002 — ל-31 בדצמבר 2007 כ-48 א' ש"ח, וכן הלוואות בתנאים 

המקובלים לכלל העובדים בתאגיד, וסכומיהן נקבעו לפי קריטריונים אחידים — ל-31 בדצמבר 2007 כ-8 א' ש"ח.

3.  יו"ר הדירקטוריון והמנהל הכללי הראשי נכללו בין המשתתפים בתכנית האופציות לעובדים לפי מתאר מינואר 2006 (במקרה של יו"ר 
הדירקטוריון, לאחר אשור האסיפה הכללית המיוחדת שהתקיימה ביום 2 בפברואר 2006) וביום 14 בפברואר 2006, הוקצאו ליו"ר הדירקטוריון 
122,644 כתבי אופציה ולמנהל הכללי הראשי 156,659 כתבי אופציה. ביום 14 בפברואר 2008 מימשו יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל הכללי הראשי 
את המנה הראשונה של כתבי האופציה שלהם והוקצו להם 61,322 ו-78,329 מניות רגילות של התאגיד בנות 1.0 ש"ח ע.נ. בהתאמה. לפרטים 

נוספים ראה באורים 13 ו-15(ד) לדוחות הכספיים.

ביום 17 בינואר 2008, אשרה האסיפה הכללית המיוחדת שינוי בתנאי ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון — ראה סעיף 2.ב. בתקנה 29(ג) להלן.  .4

(א)  הסכום הכולל של שכר חברי הדירקטוריון, שכר יו"ר הדירקטוריון, שכר המנהל הכללי הראשי וההוצאות הנלוות ששולמו להם, או היו זכאים   .5
לקבלם, מהתאגיד, מחברה בת או מחברה קשורה וכן הוצאות סוציאליות והפרשות לפיצויי פיטורין, ו/או הפרשות לתשלומי פנסיה אשר אינן 

חורגות מן המקובל, היה 10,143 ש"ח א' בגין שנת 2007 (למעט המענקים המפורטים בס"ק (ב) להלן).
(ב)  סכום המענק ליו"ר הדירקטוריון בגין שנת 2007, כפוף לאשור האסיפה הכללית, הינו 4.0 מ' ש"ח. סכום המענק למנהל הכללי הראשי בגין   

שנת 2007 הינו 6.0 מ' ש"ח.
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תקנה 24 —  מניות וניירות ערך המירים המוחזקים על ידי בעלי ענין בתאגיד   
בחברה בת או בחברה קשורה(1)

 

מס' ני"ע  מס' תעודת      
המוחזקים  מס'  זהות/    

בתאריך הנייר  שם  מס' חברה    
שעור החזקה בדילול מלא שעור החזקה    10.3.2007 בבורסה  הנייר   ברשם  שם בעל הענין    

בסמכות בסמכות            
למנות למנות            

דירקטורים (2) בהצבעה  בהון   דירקטורים (2)  בהצבעה  בהון         

ממשלת ישראל  
-  (3) 18.67  11.27  -  (3)19.15  11.56  168,857,502.00  0604611 סטוק ב.ל.ל.   999000001 בשם מדינת ישראל(3)   

ברנע השקעות  
-  (3) 4.70  9.41  -  (3)4.84  9.67  141,281,845.00  0604611 סטוק ב.ל.ל.   32105571  (4)(3) ב.ו.  

שלמה אליהו   
אחזקות בע"מ  
וחברות בנות   

-  9.44  9.44  -  9.68  9.68  141,380,000.00  0604611 סטוק ב.ל.ל.   510464803 וקשורות שלה   

-  0.01  0.01  -  0.01  0.01  120,453.00  0604611 סטוק ב.ל.ל.   1587161 איתן רף    
-  -  -  -  -  -  61,322.00  0604125 כתבי אופציה (5)     
-  -  -  -  -  -  1,000.00 לאומי סטארט      

-  0.01  0.01  -  0.01  0.01  212,658.00  0604611 סטוק ב.ל.ל.    1154780 גליה מאור    
-  -  -  -  -  -  78,330.00  0604125 כתבי אופציה (5)     
-  -  -  -  -  -  1,000.00 לאומי סטארט      

לא כולל החזקות של חברות בשליטת המדינה (אם יש).  (1)

לפי סעיף 239 לחוק החברות.  (2)

(3)  4.83% מתוך המניות הנרכשות על ידי ברנע מופקדות בנאמנות. ברנע והנאמן חתמו על ייפוי כוח המסמיך את ועדת המניות של הבנק שמונתה בהתאם 
לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר, כולל מי שיבוא במקום ועדה זו בתפקידה כאמור, כפי שיקבע על ידי החוק האמור, או כל אדם אחר ששר האוצר 

יסמיך:
להשתתף בכל האסיפות של הבנק ולהצביע בהן מכוח המניות המופקדות וכן  (1)  

לממש את הזכות למנות דירקטורים בהתייחס לכל המניות של הבנק המוחזקות על ידי ברנע.  (2)  

(4)  לברנע הוענקה אופציה לרכוש 10.01% נוספים מהמדינה תוך 180 יום מ-24.11.2005 כפוף להארכה של עד 12 חודשים נוספים, כפוף לתנאים שונים 
כולל קבלת ההיתרים הדרושים מרשויות הפקוח בארץ ובחו"ל. ב-24.5.2006 הגישה ברנע בקשה להארכת האופציה ל-12 חודשים נוספים, וכן הגישה 

בקשה להיתר שליטה לבנק ישראל. האופציה אכן הוארכה ל-24.5.2007, אך עקב סירובה של המדינה לתת ארכה נוספת, פקעה האופציה ב-24.5.2007. 
על ברנע למכור 4.99% ממניות הבנק שברשותה תוך שנה מ-24.5.2007. (הנתונים בהערה זו — לפני דילול).

(5)  ב-14.2.06 הוקצו לעובדים וביניהם ה"ה רף ומאור כתבי אופציה הניתנים למימוש למספר שווה של מניות רגילות של הבנק. כתבי האופציה ניתנים 
למימוש בשתי מנות שוות. המנה הראשונה מומשה בתום שנתיים והמנה השניה ניתנת למימוש במהלך השנה השלישית.
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תקנה 24 —  מניות וניירות ערך המירים המוחזקים על ידי בעלי ענין בתאגיד, 
בחברה בת או בחברה קשורה ל-31.12.2007

 

שעור החזקה ישיר         

בהצבעה % בהון %  מספר המניות  סוג המניה  שם הנייר  מס' חב' ברשם  שם בעל הענין   

100.00  100.00   1,000 מ"ר 0.0005 ש"ח   ב.ק.ע. חברה לנאמנות בע"מ   52-001066-1 בניני בנק בע"מ   

100.00  100.00  $  100 מ"ר 1 $  בנק לאומי ליסינג קורפוריישן  בנק לאומי ארה"ב    

99.95  99.95  $  200,000 מ"ר 0.01 $  לאומי ארה"ב חברה להשקעות     

100.00  100.00  $  500 מ"ר 1,000 $  לאומי סקיוריטיס קורפוריישן     

100.00  100.00  $  12,884 מ"ר 100 $  לאומי פיננשיאל קורפוריישן     

100.00  100.00  $  10 מ"ר 1 $  לאומי שירותי השקעות אינק     

100.00  100.00 ליש"ט   100 מ"ר 1 ליש"ט    א.י.ב. נאמנים בע"מ  בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי.     

100.00  100.00 ליש"ט   100 מ"ר 1 ליש"ט    א.י.ב. נומיניס לטד     

80.00  80.00 ליש"ט   160,000 מ"ר 1 ליש"ט   לאומי אי בי אל לימיטד     

100.00  100.00 ליש"ט   10,461,457 מ"ר 1 ליש"ט  בנק לאומי (ג'רסי) לימיטד     

100.00  100.00 ליש"ט   924,352 מ"ר 1 ליש"ט  לאומי אוברסיז טרסט קורפ. לטד  בנק לאומי (ג'רסי) לטד     

לאומי אסט מנג'מנט  בנק לאומי (שווייץ) לימיטד    
100.00  100.00 פר"ש   100 מ"ר 1000 פר"ש  (שווייץ) אג     

לאומי פאנד הולדינג     
100.00  100.00 פר"ש   120 מ"ר 1000 פר"ש  (לוקסמבורג) ס.א.     

99.89  99.89  $  12,925,302 מ"ר 10 $  בנק לאומי ארה"ב  בנק לאומי לישראל קורפוריישן    

חברה למשכנתאות   52-000022-5 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ   
99.80  99.80   59,880,000 מ"ר 0.0001 ש"ח  של בלמ"ש בע"מ     

100.00  100.00   102 מ"ר 0.0001 ש"ח  מעלות סוכנות לביטוח בע"מ     

חברה להשקעות של בנק  52-002314-4 בנק ערבי ישראלי בע"מ   
100.00  100.00   301 מ"ר 0.01 ש"ח  ערבי ישראלי בע"מ     

100.00  100.00   60,006 מ"ר 0.0001 ש"ח     

חברה לנאמנות של   
0.92  0.92   8,609 מ"ר 1 ש"ח  בנק לאומי למשכנתאות בע"מ   51-000413-8 בנק לאומי לישראל בע"מ   

לאומי ליסינג     
1.62  3.24   103,140,218 מ"ר 0.0001 ש"ח  והשקעות בע"מ      

3.61  6.25   8,587,410 מ"ר 0.001 ש"ח  לאומי לפיתוח התעשיה בע"מ     

100.00  100.00   1,000 מ"ר 0.0001 ש"ח  נדלן בע"מ     

-  - בסכום סימלי    - 64 חב' בנות של החב' לנאמנות     

99.99  99.99   499,997 מ"ר 0.0001 ש"ח  לאומי ל.פ. בע"מ (א)   52-003582-5 לאומי אחזקות פיננסיות בע"מ   

-  -   14,167 בכורה ב' 0.000005 ש"ח     

-  -   823,482 בכורה א' 0.0000005 ש"ח     

לאומי ניירות ערך    
100.00  100.00   22,000,000 מ"ר 0.0001 ש"ח  והשקעות בע"מ (ב)     

100.00  100.00   20,000 מ"ר 1 ש"ח  לאומי קארד בע"מ     

לשעבר לאומי פיא חברה לניהול נאמנות בע"מ. (א) 
לשעבר פסגות אופק בית השקעות בע"מ. (ב) 
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תקנה 24 —  מניות וניירות ערך המירים המוחזקים על ידי בעלי ענין בתאגיד,
בחברה בת או בחברה קשורה ל-31.12.2007 (המשך)

 

שעור החזקה ישיר         

בהצבעה % בהון %  מספר המניות  סוג המניה  שם הנייר  מס' חב' ברשם  שם בעל הענין   

100.00  100.00   500,000 מ"ר 0.0001 ש"ח  לאומי ושות' חתמים בע"מ   52-003185-7 לאומי ושות' בית השקעות בע"מ   

-  -   -  - לאומי סטארט בע"מ (א)     

100.00  100.00   1 מ"ר 1 ש"ח  לאומי סטארט ניהול (2000) בע"מ     

נשיונל קונסלטנטס    
100.00  100.00   12,676,000 מ"ר 0.0001 ש"ח  (נטקונסלט) בע"מ     

לאומי ליסינג  52-000033-2 לאומי חברה למסחר    
0.28  0.57   18,016,600 מ"ר 0.0001 ש"ח  והשקעות בע"מ   אחזקות ופיתוח בע"מ    

49.00  49.00   73,500 מ"ר 0.0001 ש"ח  רביד מסחר בני"ע בע"מ   52-001478-8 לאומי ליסינג והשקעות בע"מ    

46.13  46.13   143,000,001 מ"ר 0.0001 ש"ח   עליה-לאומי בע"מ   52-000029-0 לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ   

לאומי ניירות ערך     
100.00  100.00   6,363,869 מ"ר 0.0001 ש"ח  לאומי ניהול בע"מ (ג)   51-039563-5 והשקעות בע"מ (ב)   

100.00  100.00   2,299,999 מ"ר 1 ש"ח  לאומי קמ"פ בע"מ (ד)     

100.00  100.00   100 מ"ר 1 ש"ח  לאומי קארד אשראים בע"מ   51-290542-3 לאומי קארד בע"מ   

100.00  100.00   100 מ"ר 1 ש"ח  לאומי קארד פקדונות בע"מ     

לאומי שרותים פיננסיים   
97.50  97.50   234 מ"ר 10 ש"ח  לאומי אחזקות פיננסיות בע"מ   51-116445-1 והשקעות בע"מ   

9.40  9.40 ליש"ט   928,844 מ"ר 1 ליש"ט  בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי.  לוקסאינווסט ס.א. הולדינג    

2.08  2.08  $  465,209 מ"ר 0.1 $  בנק לאומי לישראל קורפוריישן     

לאומי רפרזנטקוס     
9.78  9.78  $  279,793 מ"ר 1.0 $  אי סרויקוס לטדא     

לאומי ושות' (ניהול ואחזקה)   51-000736-2 נדלן בע"מ    
100.00  100.00   1,000 מ"ר 0.001 ש"ח   1984 בע"מ     

ללאומי סטארט ניהול (2000) בע"מ הזכות למנות 100.00% מהדירקטורים בחברה. לבנק 14.75% מההון וזכויות ההצבעה בחברה. (א) 
לשעבר פסגות אופק בית השקעות בע"מ. (ב) 

לשעבר פסגות מנהלי קרנות נאמנות בע"מ. (ג) 
לשעבר פסגות אופק קופות גמל בע"מ. (ד) 
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תקנה 24א — הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים

הון המניות של התאגיד
 

הון מונפק ונפרע הון רשום    
ל-10.3.2008*    

מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח   

 1,460,826,331    1,715,000,000  

*  כל המניות המונפקות הומרו לסטוק רגיל הרשום על שם. המלים "מניות" ו"בעל מניה" בדוח זה כוללות "סטוק" ו"בעל סטוק" בהתאמה ומניה רגילה 
אחת בת 1.0 ש"ח ע.נ. משמעותה 1.0 ש"ח ע.נ. סטוק רגיל. ההון המונפק והנפרע ליום 31 בדצמבר 2007 היה 1,414,232,680 ש"ח. 

כתבי אופציה

בהתאם למתאר שפורסם על ידי התאגיד ביום 24 בינואר 2006, הוקצו ב-24 בפברואר 2006 84,853,960 כתבי אופציה לא סחירים לעובדים של 

התאגיד, בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, בנק ערבי ישראלי בע"מ ועמותת מסעדות עובדי בנק לאומי לישראל בע"מ (ע.ר). כל כתב אופציה נתן 

למימוש במניה רגילה אחת של התאגיד. כתבי האופציה היו ניתנים למימוש בשתי מנות שוות; המנה הראשונה בתום שנתיים, והמנה השניה 

ניתנת למימוש במהלך השנה השלישית. ביום 14 בפברואר 2008 מומשו כל כתבי האופציה מהמנה הראשונה שהיו במחזור, לפי מחיר מימוש 

של 10.3381 ש"ח למניה. עד ליום 10 במרס 2008, מומשו 4,870,135 כתבי אופציה מהמנה השניה, והיתרה במחזור עומדת על 36,857,027 כתבי 

אופציה. לפרטים נוספים ראה באורים 13 ו-15(ד) לדוחות הכספיים. 

פקדונות/שטרי הון נדחים

400,000,000 ש"ח ע.נ. פקדונות/שטרי הון נדחים (לא סחירים) שהונפקו ביוני ויולי 2002, הניתנים לפרעון ב-30 ביוני 2101 ואשר הוכרו ע"י בנק 

ישראל כהון משני עליון של התאגיד, ניתנים להמרה בנסיבות מסויימות אשר הוגדרו ע"י המפקח על הבנקים, ב-138,064,577 מניות רגילות 

של התאגיד. 
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מס' הזהוי: 00158716-1 (1א)  שמו: איתן רף   (1)

תאריך לידה: 31.8.1941  (2)

מענו להמצאת כתבי בי-דין: רח' רוקח 112, רמת-גן 52592  (3)

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:

  יו"ר ועדת אשראי, ועדת כספים, ועדה מנהלית, הועדה המיוחדת בענין הנפקות L.I.I, ועדת ליווי ומעקב לפרוייקט חרמ"ש, ועדת הבדיקה 

וועדה לאשור ניגודי ענינים.

אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית —   (6)

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל ענין —  (7)

יו"ר הדירקטוריון של התאגיד  כן/לא;       
(שם החברה והתפקיד שהוא ממלא) (מחק את המיותר)     

התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 6.4.1995  (8)

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:   (9)

השכלתו: מוסמך מנהל עסקים ובוגר כלכלה ומדעי המדינה — האוניברסיטה העברית בירושלים.  

  יו"ר דירקטוריון התאגיד וחברות הבנות, בנק לאומי ארה"ב, בנק לאומי לישראל קורפ', בנק לאומי (בריטניה) פי. אל. סי. ולאומי ושות' בית 

השקעות בע"מ.

דירקטור ב-Development Corporation for Israel, New York, Verifone Holdings, Inc, הסתדרות המדיצינית הדסה.  

דירקטור ויועץ פיננסי לוולפסון קלור מאיר בע"מ וחברות הבנות שלה.  

עד אפריל 2006 דירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.  

עד מאי 2004 יו"ר דירקטוריון לאומי צרפת ס.א.  

האם הוא למיטב ידיעת התאגיד בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)

כן/לא                                                        
(פרט) (מחק את המיותר)    

האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית —  (11)

כן/לא                                                        
(פרט) (מחק את המיותר)    

*  בגין כל דירקטור, ניתן בסעיף (9) פירוט השכלתו של הדירקטור בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה 

ההשכלה וסוג התואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם הוא מחזיק. 

לפרטים נוספים בגין דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראה עמודים 212-210 לדוח הדירקטוריון לעיל.

תקנה 26 — הדירקטורים של התאגיד
(* (הפרטים נכונים לתאריך הדוח
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(1א)  מס' הזהוי: 111813-2 שמו: רמי אברהם גוזמן   (1)

תאריך לידה: 11.3.1939  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: רח' רוחמה 8, רמת גן 
52354  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  חבר ועדת אשראי, ועדת בקורת, ועדה לאשור עסקות, ועדת 

כספים, ועדה מנהלית וועדת ליווי ומעקב לפרויקט חרמ"ש.

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 
29.6.2005  

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

  השכלתו: בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מינהל עסקים 
ומינהל ציבורי — האוניברסיטה העברית בירושלים.
  דירקטור בחברות, יועץ לחברות ומוסדות ציבוריים 

וממשלתיים. דירקטור ובעל מניות ברמי גוזמן ייזום וייעוץ 
בע"מ. דירקטור באדאמינד בע"מ, אפקון אלקטרו מכניקה 
בע"מ ואמפא קפיטל בע"מ. יועץ לאי.אם.אס. אלקטרוניקה 
בע"מ ומטרולייט בע"מ. חבר ועדה מייעצת של מיקרומדיק 

טכנולוגיות בע"מ, חבר ועדת השקעות בקרן תשתיות 
I-א', שותפות מוגבלת, קרן תשתיות ישראל I-ב', שותפות 

מוגבלת וקרן תשתיות ישראל I-ג', שותפות מוגבלת ותשתיות 
ישראל ניהול בע"מ. חבר ועדת אשראי ב-ב.ס.ס.ח — החברה 
הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, עד ינואר 2007 יועץ קבוע 

לווישי ישראל בע"מ, עד מאי 2006 — דירקטור בטלדור 
תקשורת בע"מ. עד יולי 2005 דירקטור בדיסקונט ניהול קופות 

גמל בע"מ. עד 2005 סגן נשיא מוטורולה אינק. עד דצמבר 
2004 דירקטור ומנהל כספים במוטורולה ישראל בע"מ. 

  דירקטור במירס תקשורת בע"מ, בר-מוט תקשורת בע"מ, 
אפקון תעשיות בע"מ, טלדור תקשורת בע"מ וביפר תקשורת 

ישראל בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(1א)  מס' הזהוי: 05351540-9 שמו: יעקב גולדמן   (1)

תאריך לידה: 10.7.1955  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: רח' נחליאלי 39, הוד השרון 
45355

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  חברותו בועדות הדירקטוריון: חבר ועדת אשראי, ועדת 

בקורת, ועדה לאשור עסקות, ועדת כספים, ועדה מיוחדת 
בענין הנפקות L.I.I, וועדת נוהל.

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 
24.7.2003  

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

השכלתו: בוגר חשבונאות וכלכלה — אוניברסיטת תל-אביב.  
רואה חשבון, יועץ עסקי ודירקטור בחברות.  

  דירקטור, מנכ"ל ובעל מניות במענית-גולדמן ניהול והשקעות 
(2002) בע"מ. דירקטור ובעל מניות בסיגמא קפיטל פרטנרס 
קומפני בע"מ. יו"ר הדירקטוריון באיי.טי.ג'י.איי מדיקל בע"מ.

  דח"צ באלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ, ישרוטל בע"מ ונגב 
קרמיקה בע"מ.

  דירקטור במר טלמנג'מנט סולושנז בע"מ, בית הזהב בע"מ, 
משאבים מתחדשים בע"מ, טאגור קפיטל בע"מ, מינרלים 

מתחדשים למים בע"מ,

 Design & Performance (Cyprus) Limited  
Recursos – Renobables Hidricos S.L-ו  

  מזכיר מקצועי של המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת רואי 
חשבון בישראל.

  עד מאי 2006 חבר ועדה מיוחדת לעניני בקרה בפרמייר קלאב 
בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   
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(1א)  מס' הזהוי: 00270532-5 שמה: צפורה גל-ים   (1)

תאריך לידה: 19.5.1944  (2)

(3)  מענה להמצאת כתבי בי-דין: רח' אשכולות 66א', 
מעלות-תרשיחא 21590  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותה בועדות הדירקטוריון:
  חברת ועדת בקורת, ועדה לאשור עסקות, וועדת כספים.

(6)  אם היא דירקטור חיצונית כהגדרתה בחוק החברות ובעלת 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם היא עובדת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטור של התאגיד: 
3.7.2006  

(9)  השכלתה והתעסקותה בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם היא משמשת דירקטור:

  השכלתה: בוגרת כלכלה ופילוסופיה, האוניברסיטה העברית 
בירושלים.

יועצת כלכלית, דירקטור בחברות.  
  דח"צ באייץ' בי אל — הדסית ביו-החזקות בע"מ ובבטוח 

ישיר — השקעות פיננסיות בע"מ.
  עד יוני 2006 דח"צ ויו"ר דירקטוריון בפלס — קרן גמולים 

לעצמאיים בע"מ, אמיר — קרן גמולים בע"מ ובר קרן גמולים 
בע"מ.

עד 2005 חברה בועדה מייעצת במנפאואר ישראל בע"מ.  
  עד 2005 דח"צ בקציר קופת תגמולים ופיצויים בע"מ, יתר 

קרנות גמולים בע"מ, קרן מרכזית לפיצויי פטורין בע"מ 
ותגמולים בע"מ.

 

האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם היא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(1א)  מס' הזהוי: 05062900-5 שמו: פרופ' ישראל גלעד   (1)

תאריך לידה: 17.11.1951  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: רח' מירון 9, מבשרת ציון, 
90805  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  יו"ר ועדת נוהל, חבר ועדת אשראי, ועדת בקורת, ועדה לאשור 

 ,L.I.I עסקות, ועדת כספים, ועדה מיוחדת בענין הנפקות
ועדת הבדיקה וועדה לאשור ניגודי ענינים. חבר חליפי בועדת 

הקצאה*.

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 
1.2.2005  

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

השכלתו: פרופסור למשפטים, ד"ר למשפטים ובוגר משפטים    
וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים.  

פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.  
  חבר הועדה הציבורית על פי חוק למינוי מנהלים ומינהלות 

לקרנות הפנסיה שבהסדר.
  יו"ר הועד המנהל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 

(פסיכומטרי).
עד פברואר 2005 דירקטור במודוס סלקטיב ניהול בע"מ.   

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

* ועדת הקצאה מורכבת מדח"צ ביחד עם כל שני דירקטורים נוספים.
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383

(1א)  מס' הזהוי: 4438353-7 שמו: פרופ' אריה גנס   (1)

תאריך לידה: 10.10.1936  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: רח' לאן 7 רמת גן 
52492  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  חבר ועדת בקורת, ועדה לאשור עסקות, ועדת כספים, ועדת ליווי 

ומעקב לפרוייקט חרמ"ש.

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 
3.7.2006  

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

  השכלתו: רואה חשבון, בוגר חשבונאות — האוניברסיטה 
העברית שלוחה תל-אביב.

  פרופסור לחשבונאות באוניברסיטת תל-אביב ודירקטור 
בחברות.

דירקטור, מנכ"ל ובעלים של א. גנס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ.  
דירקטור בצנורות המזרח התיכון בע"מ.  

עד ינואר 2008 דח"צ בחברה כלכלית לירושלים בע"מ.  
  עד יולי 2006 דירקטור במעלות החברה הישראלית לדירוג 

ניירות ערך בע"מ.
  עד 2005 דירקטור בפלאפון תקשורת בע"מ ומרכנתיל ניהול 

קופות גמל בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(1א)  מס' הזהוי: 007209646 שמו: משה דברת   (1)

תאריך לידה: 11.01.1945  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: רח' אורי צבי גרינברג 5 תל-אביב 
69379

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  חבר ועדת אשראי, ועדה מנהלית, הועדה המיוחדת בענין 

הנפקות L.I.I וועדת ליווי ומעקב לפרוייקט חרמ"ש.

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד:
20.05.2007  

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

  השכלתו: מוסמך מנהל עסקים, בוגר כלכלה ומדעי המדינה 
האוניברסיטה העברית בירושלים.

  דירקטור בחברות. מנכ"ל, דירקטור ובעלים של בית מניב 
מימון בע"מ ודברת (מ.ח.) השקעות ויזמות עסקית בע"מ. 

דירקטור ובעל מניות בבית מניב ישראל בע"מ.   
יו"ר מועצת מנהלים בתיירות קיבוץ כפר בלום.  

  חבר הנהלה של אחזקות כפר בלום — אגודה שיתופית 
חקלאית בע"מ.

  עד מאי 2007 דירקטור בלאומי גמל בע"מ ודיסקונט ישראל 
שוקי הון והשקעות בע"מ.

עד אוקטובר 2006 דח"צ באיילקס (ישראל) בע"מ.  

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   



תקנה 26 — הדירקטורים של התאגיד (המשך)

384

(1א)  מס' הזהוי: 00762830-8 שמו: מאיר דיין    (1)

תאריך לידה: 5.8.1943  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: רח' אברבנאל 29א' רעננה 
43273  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  יו"ר ועדת בקורת וועדה לאשור עסקות. חבר ועדת אשראי, 

ועדת כספים, ועדה מנהלית, ועדת נוהל, ועדה מיוחדת בענין 
הנפקות L.I.I, ועדת הבדיקה והועדה המייעצת לתגמול 

בכירים. חבר חליפי בועדת הקצאה*.

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 24.7.2003

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

  השכלתו: מוסמך מנהל עסקים, בוגר כלכלה ומדעי המדינה 
— האוניברסיטה העברית בירושלים.

כלכלן, ייעוץ עסקי בינלאומי.   
  דירקטור בהשתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, מגדל שלום 

מאיר בע"מ ונכסי האוניברסיטה העברית בע"מ.
  עד יולי 2003 דירקטור במעלות החברה הישראלית לדירוג 

ניירות ערך בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

* ועדת הקצאה מורכבת מדח"צ ביחד עם כל שני דירקטורים נוספים.

(1א)  מס' הזהוי: 0069087-5 שמו: משה וידמן    (1)

תאריך לידה: 19.12.1943  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: מגדים 14 ירושלים 
96185  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  חבר ועדת בקורת, ועדה לאשור עסקות, ועדה מנהלית, ועדה 

מיוחדת בענין הנפקות L.I.I, הועדה המייעצת לתגמול בכירים 
וועדת ליווי ומעקב לפרוייקט חרמ"ש.

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 28.6.2004

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

  השכלתו: מוסמך מינהל עסקים, בוגר כלכלה ומדעי המדינה 
האוניברסיטה העברית ירושלים. 

מנהל חברות. נציג בישראל של חברת רבלון.  
  בעלים של משה וידמן בע"מ ומשה וידמן אחזקות (2004) 

בע"מ. דח"צ בפרטנר תקשורת בע"מ. יו"ר דירקטוריון גבור 
ספורט אקטיב וייר בע"מ, חבר בועד המנהל של האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ. יו"ר דירקטוריון ויו"ר ועדת הקרנות 

של נכסי האוניברסיטה העברית בע"מ. דירקטור בחברה 
לישראל בע"מ וחברות הבנות: החברה לישראל — טכנולוגיות 

(איסטיק) בע"מ, כימיקלים לישראל בע"מ, מפעלי ים המלח 
בע"מ ורותם אמפרט נגב בע"מ. דירקטור באחים עופר נכסים 

(1957) בע"מ, יפאורה בע"מ, יפאורה תבורי בע"מ, מליסרון 
בע"מ, רוזבאד מדיקל בע"מ ואלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ.

עד אוקטובר 2006 דירקטור באקס ליבריס בע"מ.  
עד מרץ 2006 דירקטור ברותם תעשיות בע"מ.  

  עד נובמבר 2006 יועץ קבוע לגרבי גבור ספורט אלפא בע"מ 
(כיום גבור ספורט אקטיב וויר (ג'י.אס.איי.וו.) בע"מ).

עד ספטמבר 2003 דח"צ באלרוב בע"מ.  

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   



תקנה 26 — הדירקטורים של התאגיד (המשך)

385

(1א)  מס' הזהוי: 06941894-5 שמו: דורון כהן   (1

תאריך לידה: 9.8.1964  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: רח' אגוז 2, רעות 
71908  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  חבר ועדה מנהלית, ועדת אשראי, הועדה המייעצת לתגמול 

בכירים וועדת ליווי ומעקב לפרוייקט חרמ"ש.

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 
3.7.2006  

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

  השכלתו: מוסמך מנהל עסקים, בוגר כלכלה ומנהל עסקים 
— האוניברסיטה העברית בירושלים.

  מנכ"ל קו אופ הריבוע הכחול אגודה לשרותים בע"מ, ייעוץ 
כלכלי ועיסקי.

  דירקטור ובעלים בטריגר די.סי. בע"מ וטריגר די.סי. אחזקות 
בע"מ. בעל מניות ברומיקה השקעות בע"מ. 

  דירקטור בהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ 
וקרן לקאופרציה צרכנית בע"מ.

  עד מרץ 2007 דירקטור בתמי — תשואה מובטחת ישראל 
בע"מ.

  עד אפריל 2006 דח"צ במנרב אחזקות בע"מ ובנק מרכנתיל 
דיסקונט בע"מ.

עד מאי 2005 — דירקטור ברבוע כחול ריהוטים בע"מ.  

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(1א)  מס' הזהוי: 070908348 שמו: יעקב משעל, עו"ד   (1)

תאריך לידה: 1.11.1938  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: מושב נוה ירק 99 49945

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  חבר ועדת אשראי, ועדת כספים, ועדה מנהלית, וועדה לאשור 

ניגודי ענינים.

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 
29.6.2005  

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

  השכלתו: בוגר כלכלה וסטטיסטיקה, בוגר משפטים ומוסמך 
מנהל עסקים — האוניברסיטה העברית בירושלים. 

מנהל חברות.  
  יו"ר, מנכ"ל ובעלים של איבקו בע"מ, י. משעל ובניו יזמות 

בע"מ.
  יו"ר, מנכ"ל ובעל מניות של לב אפק בע"מ וא.ו.מ.ש השקעות 

בע"מ.
חבר ועד ההנהלה בנוה ירק מושב עובדים בע"מ.  

  עד אוקטובר 2006 דירקטור בפריבט ליס בע"מ, גזית אשראי 
בע"מ, גזית ליסינג (מקבוצת גזית מימון) בע"מ, גזית פיננסים 

(מקבוצת גזית מימון) בע"מ ו-ז.א. השקעות בבטוחות בע"מ.
דירקטור מנכ"ל ובעל מניות בענבר ליס ופיננסים בע"מ.  

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   



תקנה 26 — הדירקטורים של התאגיד (המשך)

386

(1א)  מס' הזהוי: 00713479-4 שמה: נורית סגל    (1)

תאריך לידה: 10.1.1943  (2)

(3)  מענה להמצאת כתבי בי-דין: רח' מאפו 27 תל-אביב 
63434  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותה בועדות הדירקטוריון:
  חברת ועדת אשראי, ועדת כספים, ועדת נוהל, ועדה מיוחדת 

בענין הנפקות L.I.I ועדת הבדיקה וועדת ליווי ומעקב 
לפרוייקט חרמ"ש.

(6)  אם היא דירקטור חיצוני כהגדרתה בחוק החברות ובעלת 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם היא עובדת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטור של התאגיד: 
24.7.2003  

(9)  השכלתה והתעסקותה בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם היא משמשת דירקטור:

השכלתה: מוסמכת חקר ביצועים —   
  Case Western Reserve University — קליבלנד, אוהיו, 
העברית  בוגרת כלכלה וסטטיסטיקה — האוניברסיטה  

בירושלים.
ייעוץ כלכלי עסקי ודירקטור בחברות.   

דירקטור באספן בניה ופיתוח בע"מ ואספן נדל"ן בע"מ.  
עד יוני 2004 דח"צ בנכסים ייזום ופיתוח (נ.י.פ) בע"מ.  

  עד יולי 2003 דח"צ בקובץ חברה לניהול קופות גמל בע"מ 
ודירקטור בפועלים שרותי נאמנות בע"מ.

  עד מאי 2003 דירקטור באוצרית חברה לניהול קרנות נאמנות 
בע"מ.

האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם היא בעלת מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(1א)  מס' הזהוי: 04600274-7 שמו: פרופ' אפרים צדקה   (1)

תאריך לידה: 10.7.1946  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: רח' בורלא 28, תל אביב 
69364  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  חבר ועדת בקורת, ועדה לאשור עסקות, ועדה מנהלית ועדת 

כספים והועדה המייעצת לתגמול בכירים

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 
3.7.2006  

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

  השכלתו: פרופ' לכלכלה — אוניברסיטת תל-אביב, דוקטור
,Massachusetts Institute of Technology — לכלכלה  

  בוגר כלכלה וסטטיסטיקה — אוניברסיטת תל-אביב
  פרופסור לכלכלה ומופקד הקתדרא לשווקי הון בינלאומיים 

ע"ש הנרי קאופמן באוניברסיטת תל-אביב. פרופ' אורח 
במסלול האקדמי של המכללה למינהל.

  יו"ר הועד המנהל של המרכז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר שליד 
אוניברסיטת תל-אביב.

יו"ר הועדה המייעצת בפועלים קרן נדל"ן.  
עורך הרבעון לכלכלה וכתבי עת מקצועיים בינ"ל, יועץ כלכלי.  
  עד יולי 2006 דירקטור באפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) 

בע"מ.
  עד 2005 דירקטור בחברה הכלכלית של אוניברסיטת 

תל-אביב.
עד 2005 — יו"ר דירקטוריון שכון ובינוי אחזקות בע"מ.  

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   



תקנה 26 — הדירקטורים של התאגיד (המשך)
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(1א)  מס' הזהוי: 979720-0 שמו: צבי קורן    (1)

תאריך לידה: 10.2.1940  (2)

(3)  מענו להמצאת כתבי בי-דין: רח' משעול מורן 14, ירושלים 
97282  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותו בועדות הדירקטוריון:
  חבר ועדת בקורת, ועדה לאשור עסקות, ועדת כספים וועדה 

מנהלית.

(6)  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם הוא עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 
29.6.2005  

(9)  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:

  השכלתו: בוגר כלכלה וסטטיסטיקה ומוסמך מינהל עסקים 
— האוניברסיטה העברית בירושלים. 

יועץ כלכלי.  
דירקטור ובעל מניות בטקונומי בע"מ.  

דח"צ בבוימלגרין קפיטל בע"מ ואי-סים בע"מ.  
עד יוני 2005 דירקטור בעמדה ניהול קרנות נאמנות בע"מ.  

עד 2004 דח"צ בעל-בד משואות יצחק בע"מ.  

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם הוא בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(1א)  מס' הזהוי: 00304344-5 שמה: ורד רייכמן   (1)

תאריך לידה: 7.12.1944  (2)

(3)  מענה להמצאת כתבי בי-דין: קבוץ גליל-ים 
46905  

נתינות: ישראלית  (4)

(5)  חברותה בועדות הדירקטוריון:
  חברת ועדת אשראי, ועדה מנהלית, ועדת כספים וועדת ליווי 

ומעקב לפרוייקט חרמ"ש.

(6)  אם היא דירקטור חיצוני כהגדרתה בחוק החברות ובעלת 
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית — 

כן/לא  
(מחק את המיותר)  

(7)  אם היא עובדת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה 
שלו או של בעל ענין —

כן/לא                                                          ;  
(מחק את המיותר) (שם החברה והתפקיד שהוא ממלא)  

(8)  התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטור של התאגיד: 
6.4.1995  

(9)  השכלתה והתעסקותה בחמש השנים האחרונות ופירוט 
התאגידים שבהם היא משמשת דירקטור:

  השכלתה: בוגרת כלכלה חקלאית — האוניברסיטה העברית 
בירושלים. 

בעלים ומנכ"ל של צאלות ניהול בע"מ.   
דח"צ בשרם פודים קלנר ושות' בע"מ וארית תעשיות בע"מ.  

  יו"ר דירקטוריון בעדן אגש"ח בע"מ. דירקטור בתואם יבוא 
ויצוא אגש"ח בע"מ ומשקי התק"מ אגש"ח בע"מ. חברת ועדת 

השקעות בטנא קרן להשקעות בתעשיה הקיבוצית, שותפות 
מוגבלת.

  עד פברואר 2005 מנכ"ל מדגל גליל-ים.
  עד מאי 2003 דירקטור באייל תעשיות אופטיקה של קבוץ 

אייל.

האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד —  (10)
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   

(11)  האם היא בעלת מומחיות חשבונאית או פיננסית — 
כן/לא                                                               

(פרט) (מחק את המיותר)   
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מס' הזיהוי: 00115478-0 (1א)  שמה: גליה מאור   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.5.1991 (2א)  תאריך לידה: 11.2.1943   (2)

התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

מנהל כללי ראשי וחברת ההנהלה בתאגיד, יו"ר דירקטוריון בנק לאומי (שווייץ) לימיטד.  

האם היא בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתה: מוסמכת מנהל עסקים ובוגרת כלכלה וסטטיסטיקה — האוניברסיטה העברית בירושלים.   

עד מאי 2004 דירקטור במשכנות שאננים בירושלים בע"מ.  

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד
(מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, חשב, מבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, 

וכן כל מועסק בתאגיד המחזיק בחמישה אחוזים או יותר מן ההון או מכח ההצבעה)
(הפרטים נכונים לתאריך הדוח)

א. נושאי משרה בכירים — המכהנים כחברי הנהלת התאגיד
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מס' הזיהוי: 01006373-3 (1א)  שמו: זאב נהרי   (1)

תאריך תחילת כהונה: 20.8.1989 (2א)  תאריך לידה: 16.5.1944   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  משנה בכיר למנהל הכללי וממלא מקומה בהעדרה, חבר הנהלה בכיר לכספים, חשבונאות ושוקי הון וראש החטיבה לכספים ולכלכלה 

בתאגיד, יו"ר דירקטוריון לאומי החזקות ריאליות בע"מ ולוקסאינווסט ס.א. הולדינג, דירקטור בבנק לאומי ארה"ב, בנק לאומי לישראל קורפ', 

לאומי רי ל.ט.ד. ולאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: רו"ח, בוגר ראיית חשבון — אוניברסיטת חיפה.  

דירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.   

מס' הזיהוי: 00472523-0 (1א)  שמו: צבי איצקוביץ   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.9.1994 (2א)  תאריך לידה: 14.2.1947   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  סגן מנהל כללי בכיר וחבר הנהלה וראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית בתאגיד, יו"ר דירקטוריון בנק לאומי (לוקסמבורג) ס.א., 

החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ, דירקטור בבנק לאומי (שווייץ) לימיטד.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)
  השכלתו: עו"ד, מוסמך מנהל עסקים, בוגר כלכלה ומדעי המדינה — האוניברסיטה העברית בירושלים, בוגר משפטים — 

אוניברסיטת תל-אביב. 

דירקטור בחברה לישראל בע"מ.  

עד מאי 2005 סגן יו"ר דירקטוריון אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.  

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

א. נושאי משרה בכירים — המכהנים כחברי הנהלת התאגיד (המשך)
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מס' הזיהוי: 00730865-3 (1א)  שמו: נחום ביטרמן   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.7.1992 (2א)  תאריך לידה: 6.11.1942   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

סגן מנהל כללי בכיר, חבר הנהלה, יועץ משפטי ראשי וראש מערך הייעוץ המשפטי בתאגיד.  

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: עו"ד, בוגר משפטים — שלוחת ת"א של האוניברסיטה העברית בירושלים.  

מס' הזיהוי: 04724334-0 (1א)  שמו: דוד בר לב   (1)

תאריך תחילת כהונה: 20.8.1989 (2א)  תאריך לידה: 15.8.1943   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  סגן מנהל כללי בכיר, חבר הנהלה וראש מערך משאבי אנוש בתאגיד.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: בוגר מדעי הרוח והחברה — האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.  

עד ינואר 2005 ראש החטיבה הבנקאית בתאגיד.  

עד אוגוסט 2003 דירקטור בלאומי קארד בע"מ ולאומי קארד אשראים בע"מ.  

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

א. נושאי משרה בכירים — המכהנים כחברי הנהלת התאגיד (המשך)
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מס' הזיהוי: 05161975-7 (1א)  שמו: ברוך לדרמן   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.4.2000 (2א)  תאריך לידה: 27.8.1952   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  סגן מנהל כללי בכיר, חבר הנהלה וראש החטיבה הבנקאית בתאגיד. יו"ר דירקטוריון לאומי קארד בע"מ, דירקטור בלאומי קארד אשראים 

בע"מ ולאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו:מוסמך כלכלה ומנהל עסקים, בוגר כלכלה — אוניברסיטת תל-אביב.  

  עד אוקטובר 2007 מנכ"ל ודירקטור בבנק לאומי (בריטניה) פי.אל. סי, יו"ר דירקטוריון בנק לאומי (ג'רסי) לימיטד ואי בי אל לימיטד ודירקטור 

בלאומי אוברסיז טרסט קורפ' לטד.

עד מאי 2004 חבר הנהלה וראש החטיבה לבנקאות מסחרית בתאגיד.  

מס' הזיהוי: 0789703-6 (1א)  שמו: יצחק מלאך   (1)

תאריך תחילת כהונה: 12.7.1993 (2א)  תאריך לידה: 2.4.1948   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  סגן מנהל כללי בכיר, חבר הנהלה וראש מערך תפעול ומנהלה בתאגיד, ודירקטור בלאומי קארד בע"מ.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: מוסמך מדיניות ציבורית, בוגר מדעי המדינה — אוניברסיטת תל-אביב.   

  דירקטור במרכז סליקה בנקאי בע"מ, שירותי בנק אוטומטיים בע"מ, בי סייפ מערכות מידע (1983) בע"מ, ברינקס ישראל בע"מ. 

עד 4 במרס 2008 דירקטור בלאומי קארד אשראים בע"מ.  

עד אוגוסט 2007 יו"ר דירקטוריון לאומי גיבוי מידע ותקשורת בע"מ.  

עד ינואר 2004 דירקטור בסי. אי. פוסט בע"מ.  

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

א. נושאי משרה בכירים — המכהנים כחברי הנהלת התאגיד (המשך)
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מס' הזיהוי: 05367072-5 (1א)  שמו: פרופ' דניאל צידון   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.8.2006 (2א)  תאריך לידה: 22.9.1955   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  סגן מנהל כללי, חבר הנהלה וראש חטיבת שוקי הון בתאגיד ודירקטור בבנק לאומי רומניה ס.א., לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו., 

לוקסאינווסט ס.א. הולדינג ולאומי סי.אי. לימיטד.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: פרופ' לכלכלה אוניברסיטת תל-אביב.  

ד"ר ומוסמך לכלכלה באוניברסיטת קולומביה, ארה"ב.  

בוגר כלכלה האוניברסיטה העברית בירושלים.  

דירקטור בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.  

עד אוקטובר 2007 ראש מערך אסטרטגיה ופיתוח עסקי בינלאומי של התאגיד.  

עד אוגוסט 2006 ראש מערך הבינלאומי של התאגיד.  

עד 2003 מנכ"ל ויו"ר המטה להסדר הקיבוצים בע"מ.  

מס' הזיהוי: 02228192-7 (1א)  שמה: רקפת רוסק-עמינח   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.1.2004 (2א)  תאריך לידה: 1.2.1966   (2)

התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

סגן מנהל כללי בכיר, חברת הנהלה וראש החטיבה העסקית בתאגיד.  

האם היא בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתה: רו"ח, מוסמכת מנהל עסקים, בוגרת חשבונאות וכלכלה ובוגרת משפטים — אוניברסיטת תל-אביב.  

עד אוגוסט 2006 יו"ר דירקטוריון לאומי ליסינג והשקעות בע"מ.  

עד סוף 2003 מנכ"ל ושותפה במשרד רו"ח סומך חייקין.  

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

א. נושאי משרה בכירים — המכהנים כחברי הנהלת התאגיד (המשך)
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מס' הזיהוי: 06542711-4 (1א)  שמו: מנחם שוורץ   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.4.2000 (2א)  תאריך לידה: 11.2.1946   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  סגן מנהל כללי, חבר הנהלה, חשבונאי ראשי וראש מערך חשבונאות בתאגיד. יו"ר דירקטוריון עליה לאומי בע"מ. דירקטור לאומי קארד 

בע"מ, לאומי ל.פ. בע"מ ולאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: רו"ח, בוגר כלכלה וחשבונאות — אוניברסיטת בר-אילן.  

עד 4 במרס 2008 דירקטור בלאומי קארד אשראים בע"מ.  

עד יולי 2004 דירקטור בתעוז קופת תגמולים ליד בנק לאומי לישראל בע"מ.  

עד נובמבר 2003 דירקטור בקופות הגמל בניהול התאגיד.  

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

א. נושאי משרה בכירים — המכהנים כחברי הנהלת התאגיד (המשך)
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מס' הזיהוי: 00708178-9 (1א)  שמו: יוסף הורביץ   (1)

תאריך תחילת כהונה: 20.8.1989 (2א)  תאריך לידה: 3.5.1943   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  סגן מנהל כללי בכיר, מבקר פנימי ראשי וראש מערך הבקורת הפנימית בתאגיד.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: עו"ד, בוגר משפטים — האוניברסיטה העברית בירושלים.  

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

ב. נושא משרה בכירה — מבקר פנימי ראשי של התאגיד
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מס' הזיהוי: 03033256-3 (1א)  שמה: ד"ר רות ארד   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.4.2001 (2א)  תאריך לידה: 15.9.1949   (2)

התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  סגן מנהל כללי, בקר סיכונים ראשי וראש אגף לבקרת ניהול סיכונים בתאגיד.

האם היא בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

  השכלתה: דוקטור בסטטיסטיקה ומימון, מוסמכת סטטיסטיקה — אוניברסיטת פרינסטון ובוגרת מתמטיקה וכלכלה — אוניברסיטת תל-אביב.

דירקטור במכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל.  

דירקטור בלשכת המסחר ישראל אמריקה.  

עד מאי 2007 דירקטור בלאומי ל.פ בע"מ (מקודם לאומי פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ).  

עד דצמבר 2005 דירקטור בגמביט תקשורת מחשבים בע"מ.  

מס' הזיהוי: 05018290-6 (1א)  שמו: אריה אשבל   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.4.2000 (2א)  תאריך לידה: 11.10.1950   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

סגן מנהל כללי, מנהל מרחב מסחרי מרכז של התאגיד.  

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: בוגר כלכלה — האוניברסיטה העברית בירושלים.  

עד מרץ 2006 מנהל מרחב מסחרי הבירה בתאגיד.  

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

ג. נושאי משרה בכירה — המכהנים כסמנכ"לים בתאגיד
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מס' הזיהוי: 01274665-7 (1א)  שמה: ג'ניפר ג'יינס   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.4.1993 (2א)  תאריך לידה: 8.1.1942   (2)

התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  סגן מנהל כללי ומזכיר הבנק והקבוצה בתאגיד ודירקטור בחברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ, בברטרייד חב' למסחר ומימון 

בינ"ל (83) בע"מ וחברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מ. 

האם היא בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

.University College London — השכלתה: עו"ד, בוגרת משפטים  

מס' הזיהוי: 05077097-3 (1א)  שמו: שלמה פרגמנט   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.4.2001 (2א)  תאריך לידה: 16.6.1951   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  סגן מנהל כללי, סגן ראש מערך תפעול ומנהלה, מנהל אגף ארגון ושיטות ותפעול שלוחות חו"ל, בטחון ובטיחות ואבטחת נתונים בתאגיד.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: מוסמך מנהל עסקים — אוניברסיטת תל-אביב, בוגר הנדסת תעשיה וניהול — הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, חיפה.  

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

ג. נושאי משרה בכירה — המכהנים כסמנכ"לים בתאגיד (המשך)
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מס' הזיהוי: 01091322-6 (1א)  שמו: אריה היילוייל   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.4.2000 (2א)  תאריך לידה: 9.2.1949   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  מנכ"ל לאומי קארד בע"מ, יו"ר דירקטוריון לאומי קארד פקדונות בע"מ, לאומי צ'ק בע"מ ולאומי צ'ק שותפות מוגבלת ודירקטור בלאומי 

קארד אשראים בע"מ. 

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: בוגר הנדסת תעשיה וניהול — אוניברסיטת תל-אביב.   

דירקטור בגמא ניהול וסליקה בע"מ ושופרסל פיננסים ניהול בע"מ.   

מס' הזיהוי:-00579591-9 (1א)  שמו: אברהם זלדמן*   (1)

תאריך תחילת כהונה: 28.2.1988 (2א)  תאריך לידה: 23.8.1948   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  מנכ"ל לאומי ושות' בית השקעות בע"מ, יו"ר דירקטוריון בחברות הבאות: בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, חברה למשכנתאות של בלמ"ש 

בע"מ, נשיונל קונסלטנטס (נטקונסלט) בע"מ, לאומי סטארט בע"מ, לאומי סטארט ניהול (2000) בע"מ ולאומי ושות' חתמים בע"מ. 

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: על תיכונית.   

  דירקטור בחברות הבאות: טכנו רוב אחזקות (1993) בע"מ, שידורי קשת בע"מ, פז חברת נפט בע"מ, אייפקס — לאומי שותפים בע"מ, 

אייפקס לאומי פרטנרס לטד, סופר-פארם (ישראל) בע"מ, פוקס-ויזל בע"מ, פסגות-לאומי ושות' חיתום בע"מ.

יו"ר חבר הנאמנים של קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע"מ.  

חבר ועדת השקעות בטנא הון (קרן השקעות) שותפות מוגבלת.  

עד מרץ 2006 דירקטור באפריקה ישראל להשקעות בע"מ.  

עד מאי 2004 דירקטור בטכנו ראלקו חטיבת מוצרי צריכה בע"מ וטכנו ראלקו בע"מ.  

עד פברואר 2004 דירקטור בראלקו סוכנויות בע"מ.  

* בדרגת סגן מנהל כללי בכיר בתאגיד.

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

ד.  נושאי משרה בכירה בדרגת סמנכ"ל או סמנכ"ל בכיר בתאגיד, מושאלים 

לחברות בנות.
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מס' הזיהוי: 00528246-2 (1א)  שמו: בנימין נוה   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.4.1998 (2א)  תאריך לידה: 21.6.1944   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

סמנכ"ל בנק לאומי ארה"ב.  

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: מוסמך כלכלה חקלאית ומינהל — האוניברסיטה העברית בירושלים, בוגר כלכלה וסטטיסטיקה — אוניברסיטת תל-אביב.  

עד מאי 2004 סגן ראש החטיבה העסקית ויו"ר דירקטוריון לאומי לפיתוח התעשיה בע"מ, לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ   

ו-אל.סי.אר.פי לאומי קרדיט ריסק פרודקטס בע"מ.  

עד ינואר 2004 יו"ר דירקטוריון לאומי ליסינג בע"מ, לאומי ליסינג לבנין חרושת וחקלאות בע"מ ולאומי ליסינג ציוד לתעשיות בע"מ.  

מס' הזיהוי: 05070029-3 (1א)  שמו: מנחם פרידמן   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.4.2000 (2א)  תאריך לידה: 8.6.1951   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

מנכ"ל ודירקטור בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי, יו"ר דירקטוריון בנק לאומי (ג'רסי) לימיטד, לאומי אוברסיז טרסט קורפ' לטד.  

ולאומי אי בי אל לימיטד.  

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: בוגר מדעי המדינה וסוציולוגיה — אוניברסיטת תל-אביב.  

עד ספטמבר 2007 מנהל הסניף המרכזי ת"א בתאגיד ודירקטור בבנק לאומי למשכנתאות בע"מ וחברה למשכנתאות של בלמ"ש בע"מ.  

תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

ד.  נושאי משרה בכירה בדרגת סמנכ"ל או סמנכ"ל בכיר בתאגיד, מושאלים 

לחברות בנות.
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תקנה 26א — נושאי משרה בכירה של התאגיד (המשך)

ד.  נושאי משרה בכירה בדרגת סמנכ"ל או סמנכ"ל בכיר בתאגיד, מושאלים 

לחברות בנות.

מס' הזיהוי:-07696553-2 (1א)  שמו: עוזי רוזן*   (1)

תאריך תחילת כהונה: 1.9.2001 (2א)  תאריך לידה: 11.8.1944   (2)

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו —   (3)

  מנכ"ל ודירקטור בבנק לאומי ארה"ב ובנק לאומי לישראל קורפ', מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון לאומי ארה"ב חב' להשקעות, יו"ר דירקטוריון 

בנק לאומי ליסינג קורפ' ולאומי (לטין אמריקה) ס.א., מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון לאומי פיננשיאל קורפ' ולאומי סקיוריטיס קורפ', דירקטור 

בלאומי שרותי השקעות אינק. וסוכן התאגיד בניו-יורק.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין —  (4)

כן/לא                                                                     
(פרט) (מחק את המיותר)    

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות —  (5)

השכלתו: מוסמך כלכלה, בוגר כלכלה ומדעי המדינה — האוניברסיטה העברית בירושלים.  

דירקטור ובעל ענין בשיראון השקעות בע"מ.  

עד נובמבר 2006 דירקטור בלאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו. ולוקסאינווסט ס.א. הולדינג.  

עד מאי 2004 דירקטור בלאומי צרפת ס.א.   

  עד יוני 2004 יו"ר דירקטוריון בנק לאומי (ג'רסי) לימיטד, דירקטור ומנכ"ל בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי. ודירקטור באפק חב' למימון 

וסחר לטד.

* בדרגת סגן מנהל כללי בכיר בתאגיד.
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תקנה 27 — רואי החשבון מבקר של התאגיד

רואי החשבון המבקרים המשותפים של התאגיד הם:

סומך חייקין       קוסט פורר גבאי את קסירר  

רח' הארבעה 17     רח' עמינדב 3    

תל-אביב 64739     תל-אביב 67067    

תקנה 29 — המלצות והחלטות הדירקטורים
תקנה 29(א) — המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית: 

הדירקטוריון החליט להמליץ בפני האסיפה הכללית:   .1

ביום 8 בינואר 2007: א.   

   לאשר תשלום דיבידנד בגין תשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר בשעור של 176.8% על ההון הנפרע (1.768 ש"ח לכל 1.0 ש"ח 

ע.נ. סטוק רגיל), המהווה כ-101.6% מהרווח הנקי לתקופה הנ"ל, שישולם ביום 28 בפברואר 2007.

ביום 11 בדצמבר 2007: ב.   

   אשר תשלום דיבידנד בגין תשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2007 בשעור של 100% על ההון הנפרע (1.0 ש"ח לכל 1.0 

ש"ח ע.נ. סטוק רגיל), המהווה כ-49.8% מהרווח הנקי לתקופה הנ"ל, שישולם ביום 5 בפברואר 2008. 

ביום 30 במרס 2008: ג.    

   לאשר תשלום דיבידנד בגין הרביע הרביעי של שנת 2007, המהווה כ-52.2% מהרווח הנקי לתקופה הנ"ל, שישולם, כפוף לאשור האסיפה 

הכללית, ביום 30 ביוני 2008. 

   על בסיס ההון הנפרע ליום 10 במרס 2008, הדיבידנד בשיעור של כ-18.5% מההון הנפרע (0.18 ש"ח לכל 1.0 ש"ח ע.נ. סטוק רגיל). אם 

ימומשו כתבי אופציה נוספים עד היום הקובע את הזכות לקבלת הדיבידנד, יוקטן שעור הדיבידנד ביחס להון הנפרע וסכום הדיבידנד 

למניה בהתאם. 

תקנה 29(ג) — החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מיוחדת

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית המיוחדת שהתקיימה ביום 14 בפברואר 2007:  .1

א.  לאשר תשלום דיבידנד בגין תשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2006 בשעור של 176.8% על ההון הנפרע (1.768% ש"ח לכל   

1.0 ש"ח ע.נ. סטוק רגיל), המהווה כ-101.6% מהרווח הנקי לתקופה הנ"ל, שישולם ביום 28 בפברואר 2007.

ב.   לאשר רכישת פוליסת ביטוח חדשה בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובקבוצה, לתקופה של שנה אחת מיום 1 ביולי   

2006, עם כיסוי של 207.5 מ' $ ובפרמיה של סך כ-1,433 א' $.

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית המיוחדת שהתקיימה ביום 17 בינואר 2008:  .2

א.  לאשר רכישת פוליסת ביטוח חדשה בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובקבוצה, לתקופה של שנה אחת מיום 1 ביולי   

2007, עם כיסוי של 207.5 מ' $ ובפרמיה של סך כ-1,268 א' $.

ב.  לאשר שינוי לתנאי ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר איתן רף, כך שבמקום הזכות המוקנית ליו"ר הדירקטוריון להפרשת סכומים בשיעור   

של 2.5% מסכום הגמול החודשי עבור ביטוח אובדן כושר השתכרות, יופרשו סכומים אלו כתוספת להפרשות הבנק לקופת התגמולים של 

יו"ר הדירקטוריון, וזאת מהמועד בו הגיע יו"ר הדירקטוריון לגיל 65.

ל בחור מחדש בפרופסור ישראל גלעד כדירקטור חיצוני לפי סעיפים 239 ו-245 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 לתקופה של שלוש שנים  ג.   

נוספות החל מתאריך 1 בפברואר 2008.
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ד.  לאשר את הגדלת גמול השתתפות בישיבות הקבועות והאחרות המשתלם לכל הדירקטורים בבנק (פרט ליו"ר הדירקטוריון) לרבות   

הדירקטורים החיצוניים, לסך של 2,300 ש"ח לכל ישיבה זאת החל מתאריך 1 בפברואר 2008, כאשר מועדי התשלום ותנאי ההצמדה 

יתבססו על תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

ה.  לאשר תשלום דיבידנד בגין תשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2007 בשעור של 100% על ההון הנפרע (1.0 ש"ח לכל 1.0   

ש"ח, ע.נ. סטוק רגיל), המהווה כ-49.8% מהרווח הנקי לתקופה הנ"ל, שישולם ביום 5 בפברואר 2008.

תקנה 29א. — החלטות החברה

תקנה 29א(1)  לאחר אשור ועדת הבקורת והדירקטוריון, אשרה האסיפה הכללית השנתית ביום 12 במאי 2007 את ההחלטות בדבר אשור מילוי 
תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה בנוסח שהוצג בפני האסיפה.

תקנה 29א(4) לאחר אשור ועדת הבקורת והדירקטוריון, אשרה האסיפה הכללית את ההחלטות הבאות:

א. ביום 14 בפברואר 2007: 

לאשר רכישת פוליסת ביטוח חדשה בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה בבנק ובקבוצה, לתקופה של שנה אחת, החל מיום 1 ביולי 2006, עם 

כיסוי בסך של 207.05 מ' $, (עם זכות השבה בסך 197.5 מ' $) בפרמיה בסך של כ-1,433 א' $.

ב. ביום 20 במאי 2007:

לאשר רכישת פוליסת ביטוח run-off בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובקבוצה, לתקופה של 6 שנים לפחות, עם כיסוי של בין 

50 מ' $ ל-100 מ' $, בפרמיה בסך של בין 625 א' $ ל-1 מ' $ בגין כיסוי של 50 מ' $ ולבין 1 מ' $ ל-2 מ' $ לכיסוי של 100 מ' $. 

ג. ביום 17 בינואר 2008:

בבנק ובקבוצה, לתקופה של שנה אחת מיום 1 ביולי 2007, עם  לאשר רכישת פוליסת ביטוח חדשה בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים  

כיסוי של 207.5 מ' $ ובפרמיה של סך כ-1,268 א' $.
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בנק לאומי לישראל בע"מ

תפקידם: שמות החותמים:        

(1) זאב נהרי          משנה בכיר למנהל הכללי וממלא מקומה בהעדרה 

חבר הנהלה בכיר לכספים, חשבונאות ושוקי הון 

וראש החטיבה לכספים ולכלכלה

מזכיר הבנק והקבוצה (2) ג'ניפר ג'יינס         

תאריך: 30.3.2008


