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פרק א' - סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה 
בישיבת הדירקטוריון, שהתקיימה ביום 14 בנובמבר 2017, אושרו הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים, הבלתי מבוקרים, 
של בנק דיסקונט לישראל בע"מ וחברות הבת שלו ליום 30 בספטמבר 2017 (להלן: "תמצית הדוחות הכספיים"). 

הנתונים המוצגים בדוח הם נתונים מאוחדים, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. 

מידע כספי תמציתי על המצב הכספי ותוצאות הפעולות 

 

נתונים עיקריים 
רווחיות ל-9 חודשים 

לתשעת החודשים 
שהסתיימו ב-30 

בספטמבר 
  2016  2017  

שינוי   
באחוזים 

במיליוני שקלים 
חדשים 

 8.5  3,391 �²� 3,678 הכנסות ריבית, נטו  
 121.6  245  543 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 5.2  1,391  1,463 רווח לפני מסים 
(8.4)  573 �²� 525 הפרשה למסים על הרווח 

 14.7  818  938 רווח לאחר מסים 
 16.8  760  888 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול רכיבים מסויימים (ראו 
 29.6  696  902 להלן) 

 294  639 רווח כולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
הרווח הנקי למניה אחת בת 0.1  ש"ח  ע.נ. המיוחס לבעלי המניות של הבנק,  

 0.72  0.77 בש"ח 
 13.7  13.1 שיעור הרווח לפני מסים ביחס לסך כל ההון, ב-%�¹ � 
 8.0  8.4 שיעור הרווח לאחר מסים ביחס לסך כל ההון, ב-%�¹ � 
 7.6  8.1 תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב-% �¹� 
תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב-%�¹�- בניטרול רכיבים מסויימים  

 6.9  8.2 (ראו להלן) 
 הערות: 

 (1) על בסיס שנתי.
 (2) סווג מחדש -  ראו ביאור 1 ז' לתמצית הדוחות הכספיים.

רווחיות ל-9 חודשים – בניטרול רכיבים מסויימים 
לתשעת החודשים 
שהסתיימו ב-30 

בספטמבר 
  2016  2017  

שינוי   
באחוזים 

במיליוני שקלים 
חדשים 

 16.8  760  888 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - כפי שדווח  
בניטרול�¹�: 

(178)  - רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה    
 10  14 השפעת סילוק  
 54  - הוצאה בכאל בגין הסדר חלף הליך פלילי  
 50  - השפעת השינוי בשיעור המס  
 29.6  696  902 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול הרכיבים לעיל  
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 הערה:

 

 (1) ראו להלן "פרטים בדבר הרכיבים שנוטרלו".

רווחיות רבעון 
רבעון שלישי 

 2017  2016  2017
לעומת  לעומת   
רבעון  רבעון 
שלישי  שני  רבעון  רבעון  רבעון 
 2016 שלישי 2017  שלישי שני 

שינוי   במיליוני שקלים 
באחוזים  חדשים 

 1.7 (7.4)  1,187  1,304  1,207 הכנסות ריבית, נטו  
 32.6 (11.4)  141  211  187 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 67.5  11.5  302  454  506 רווח לפני מסים 
 42.9  10.4  126  163  180 הפרשה למסים על הרווח 

 85.2  12.0  176  291  326 רווח לאחר מסים 
 66.5  15.1  188  272  313 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול רכיבים 
 40.3  14.9  226  276  317 מסויימים (ראו להלן) 

(184)  188  322 רווח כולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
הרווח הנקי למניה אחת בת 0.1  ש"ח  ע.נ. המיוחס לבעלי המניות של   

 0.18  0.23  0.27 הבנק, בש"ח 
 8.8  12.5  13.8 שיעור הרווח לפני מסים ביחס לסך כל ההון, ב-%�¹ �  
 5.1  7.9  8.8 שיעור הרווח לאחר מסים ביחס לסך כל ההון, ב-%�¹ �  
 5.5  7.5  8.6 תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב-% �¹�  
תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב-%�¹�- בניטרול רכיבים   

 6.7  7.6  8.7 מסויימים (ראו להלן) 
 הערות:  

 (1) על בסיס שנתי.

רווחיות רבעון – בניטרול רכיבים מסויימים 
רבעון שלישי 

 2017  2016  2017
לעומת לעומת   
רבעון רבעון 
שלישי  שני  רבעון רבעון רבעון 
 2016 שלישי 2017  שלישי שני 

שינוי   במיליוני שקלים 
באחוזים  חדשים 

 66.5  15.1  188  272  313 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - כפי שדווח  
בניטרול�¹�: 

 10  4  4 השפעת סילוק      
 28  -  - הוצאה בכאל בגין הסדר חלף הליך פלילי   
 40.3  14.9  226  276  317 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול הרכיבים לעיל   

 

 הערה:
 (1) ראו להלן "פרטים בדבר הרכיבים שנוטרלו".

פרטים בדבר הרכיבים שנוטרלו 
רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה. רווח שרשמו הבנק וכאל ממימוש זכויות בויזה אירופה, בעקבות השלמת העסקה 

במסגרתה רכשה ויזה אינק את ויזה אירופה. (ראו בדוח רבעון שני 2016, עמ' 18 ועמ' 201). 
השפעת סילוק. האצת ההפחתה של "רווחים והפסדים אקטואריים" בעקבות יישום תוכנית התייעלות 2016 (ראו בדוח 

שנתי 2016, ביאור 23 י' בעמ' 197-196). 
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הוצאה בכאל בגין הסדר חלף הליך פלילי. הפרשה שנרשמה ברבעון השלישי של שנת 2016, בגין הודעת הפרקליטות 

לפיה היא שוקלת להגיש כתב אישום נגד כאל (ראו בדוח רבעון שלישי 2016, עמ' 18-17). 
השפעת השינוי בשיעור המס. הקטנת יתרת מסים נדחים של הבנק ושל חברות הבת בעיקריות בארץ (הקטנת הרווח) 

בעקבות הפחתת שיעור מס חברות (ראו בדוח רבעון שני 2016, עמ' 202). 

מאזן 

 

31.12.2016 שינוי באחוזים לעומת   30.9.2016  30.9.2017
 31.12.2016 30.9.2016 במיליוני שקלים חדשים   

 0.0  2.9  219,577  213,451  219,665 סך-כל הנכסים  
 5.8  6.9  140,760  139,315  148,940 אשראי לציבור, נטו 

(11.1) (8.0)  38,818  37,491  34,490 ניירות ערך 
 0.6  5.1  172,318  164,892  173,356 פקדונות הציבור 

 5.4  8.1  14,512  14,154  15,294 הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 5.5  8.1  14,936  14,568  15,755 סך-כל ההון 

יחס הון לרכיבי סיכון 

 31.12.2016 30.9.2016 30.9.2017  III באזל
באחוזים 

 9.8  9.8  9.8 יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון  
 13.8  13.9  13.8 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

יחסים פיננסיים 

 31.12.2016 30.9.2016 30.9.2017
באחוזים   

 6.8  6.8  7.2 סך-כל ההון ביחס לסך-כל הנכסים  
 0.34  0.24  0.49 הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור 

 64.1  65.3  67.8 אשראי לציבור, נטו ביחס לסך כל הנכסים 
 81.7  84.5  85.9 אשראי לציבור, נטו ביחס לפקדונות הציבור 

 78.5  77.3  78.9 פקדונות הציבור ביחס לסך כל הנכסים 
 59.2  59.7  60.6 סך-כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות והאחרות 

סך-כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות והאחרות - 
 55.3  52.7  60.9 ניטרול רכיבים מסויימים (ראו לעיל) 

 72.7  72.7  67.9 ההוצאות התפעוליות והאחרות ביחס לסך כל ההכנסות 
ההוצאות התפעוליות והאחרות ביחס לסך כל ההכנסות - בניטרול רכיבים 

 72.9  75.5  67.6 מסויימים (ראו לעיל) 
 6.7  7.6  8.3 תשואה מותאמת לנכסי סיכון �¹�

 7.2  7.0  8.5 תשואה מותאמת לנכסי סיכון�¹� - ניטרול רכיבים מסויימים (ראו לעיל) 
 6.6  6.7  6.8 יחס המינוף �²�

 146.5  129.7  134.1 יחס כיסוי הנזילות �²�
 הערות:

(1) תשואה על ההון מחושבת על יתרה ממוצעת של נכסי סיכון בהתאם ליעד ההון המינימלי שקבע הבנק לסוף התקופה 
 הרלוונטית (30.9.2017 - 9.18%, 30.9.2016 - 9.12%, 31.12.2016 - 9.15%).

 (2) היחס מחושב בגין שלושת החודשים שהסתיימו בסוף תקופת הדיווח.

נתח שוק 
בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליום 30 ביוני 2017, כפי שפורסמו על ידי בנק ישראל, חלקה של קבוצת 

דיסקונט בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל היה כלהלן: 
31 בדצמבר 

30 ביוני 2017 2016 
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באחוזים 

 

 

 15.0  14.9 סך-כל הנכסים 
 15.2  15.4 אשראי לציבור, נטו 

 15.1  15.0 פקדונות הציבור 
 17.4  17.5 הכנסות ריבית, נטו 

 18.4  19.3 סך-כל ההכנסות שאינן מריבית 

התפתחות במניית דיסקונט 
שיעור  שינוי שער סגירה בסוף יום המסחר 
בתשעת   

החודשים 
הראשונים 
של  2017 
באחוזים   31.12.2016  30.9.2017  9.11.2017

 11.2  801  891  937 מניית דיסקונט  
 14.3  1,578.90  1,804.22  1,794.00 מדד ת"א בנקים-5 

(3.4)  1,470.78  1,421.04  1,417.35 מדד ת"א-35 
 14.4  9.07  10.37  10.90 שווי שוק דיסקונט (במיליארדי ש"ח) 

תיאור תמציתי של הסיכונים העיקריים 

לתיאור תמציתי של הסיכונים העיקריים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 16). 
לפרטים ראו להלן בפרק ג' לדוח הדירקטוריון וההנהלה – "סקירת הסיכונים" ובמסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע 

נוסף על סיכונים". 

יעדים ואסטרטגיה עסקית 

התכנית האסטרטגית המעודכנת 

בחודש אוגוסט 2014, אישר הדירקטוריון את התוכנית האסטרטגית לקבוצת דיסקונט לשנים 2019-2015. מטרת 
התוכנית היתה לסגור את הפער מהמערכת הבנקאית, במספר פרמטרים כמותיים ואיכותיים, ובראשם פרמטרים 

פיננסים של תשואה להון ויחס יעילות. 
התוכנית שגובשה מושתתת על ניתוח מעמיק ועבודת תכנון מפורטת שנערכה בבנק, בסיוע חברת ייעוץ בינלאומית. 
התוכנית הקיפה את כל תחומי הפעילות של קבוצת דיסקונט, מתוך ראיה של העוצמות והאתגרים של הקבוצה, כקבוצה 
פיננסית מגוונת ויציבה, הכוללת החזקות מהותיות ומרכזיות בישראל ובחו"ל, בעלת בסיס לקוחות ותיק ונאמן, רשת 

סניפים בפריסה רחבה, שירות המבוסס על יחס אישי ועובדים מסורים ומקצועיים. 
התוכנית בנויה על שלושה נדבכים מרכזיים - התייעלות נרחבת, צמיחה במגזר הקמעונאי והטמעת תרבות ארגונית 

תומכת שינוי. 
התכנית כללה מספר רבדים עיקריים: 

התייעלות וניהול קפדני של ההוצאות, ובכלל זה:  א. 
הקטנת מצבת כוח האדם בקבוצת דיסקונט;   -

סגירת סניפים ושלוחות וכן התייעלות בשטחי המטה בבנק;   -
חיסכון בהוצאות רכש והוצאות אחרות;   -

צמיחה ממוקדת לקוחותינו:   ב. 
צמיחה במגזר הקמעונאות, תוך דגש על לקוחות פרטיים ועסקים קטנים, בבנק ובחברות הבת, מרכנתיל וכאל;   -

העמקת הקשר עם לקוחות הבנק באמצעות שדרוג הצעות ערך מתאימות ומועילות במגוון ערוצי ההפצה, תוך   -
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יישום שיפורים טכנולוגיים והעצמת חווית הלקוח; 
העברת הפעילות התפעולית מהסניפים למשרד האחורי – "מרכז השירות הבנקאי" וכן  הטמעה בסניפים של   -

תהליכי עבודה מהירים ופשוטים יותר; 
הטמעת תרבות ארגונית תומכת שינוי;   ג. 

מיקוד וצמצום פעילויות שאינן בליבת העסקים.  ד. 
מאז השקת התכנית הצליח הבנק להתקדם באופן משמעותי ביישום התכנית האסטרטגית בכל היבטיה, הן בשיפור 
היכולות והתשתיות והן בתוצאות בפועל. יחד עם זאת, בשנים האחרונות, ובעיקר בשנה האחרונה, הסביבה התחרותית 
בה פועל הבנק משתנה בקצב מהיר. שינויים אלה כוללים התפתחויות טכנולוגיות, שינויים רגולטורים, שמטרתם להגביר 

את התחרות והשקיפות, וכן שינויים במפת התחרות עם כניסת שחקנים חוץ בנקאיים לתחומי הבנקאות הקלאסית. 
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על רקע האמור, במקביל להמשך יישומה של האסטרטגיה המקורית, בוצע בשנת 2016 עדכון לתכנית האסטרטגית. 
התכנית המעודכנת מבוססת על התכנית האסטרטגית המקורית, אך היא רחבה יותר, מאתגרת יותר ונמשכת עד שנת 
2021. התכנית האסטרטגית המעודכנת מבוססת על יעד מוביל – הובלה בשביעות רצון לקוחות הבנק באמצעות 

בנקאות מותאמת לקוח, והיא כוללת שלושה רבדים עיקריים:  
המשך סגירת הפער מהמערכת הבנקאית;   -

טרנספורמציה בבנקאות המסורתית;   -
פיתוח מודלים בנקאיים חדשניים.   -

כמו כן, במסגרת עדכון התכנית האסטרטגית, נקבעו מספר יעדים פיננסיים, המרכזיים שבהם הינם הגעה לתשואה להון 
של כ-10% עד שנת 2021 והגעה ליחס יעילות של כ-60% עד שנת 2021. 

גם כאל גיבשה תכנית אסטרטגית מעודכנת לשנים 2021-2017, בהתחשב בתמורות הצפויות לחול בענף כרטיסי 
האשראי נוכח חקיקתו של החוק להגברת התחרות. ראו להלן "חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ" בסעיף "חברות 

מוחזקות עיקריות". 

הטמעת התוכנית האסטרטגית 

 

עם רענון האסטרטגיה עודכנה מפת הפרויקטים כך שנכון לסוף רבעון שלישי 2017 מנהלת הקבוצה 28 פרויקטים 
אסטרטגיים. מינהלת השינוי שהוקמה בשנת 2014, ממשיכה להוביל את תיאום תוכניות השינוי, סיוע במימושן, מעקב 

ובקרה על ההתקדמות ודיווח להנהלה ולדירקטוריון. 
 

מידע צופה פני עתיד. עיקרי התוכנית האסטרטגית המובאים לעיל כוללים הערכות שהן בבחינת מידע צופה עתיד, 
כדוגמת הערכת הרווחיות, יעדי התייעלות וצמיחה שהוצבו, תשואה להון, יחס יעילות ועוד. הערכות אלה מבוססות על 
המידע והאומדנים העדכניים שבידי הבנק במועד פרסום הדוחות. התוכנית האסטרטגית מבוססת על הנחות בדבר 
התפתחות המשק בשנים הקרובות, ויוזמות חקיקה ורגולציה הידועות היום, אשר ברמת סבירות גבוהה צפויות להתקבל. 
שינויים מהותיים במצב המשק וציבור הלקוחות, שינויי חקיקה ורגולציה בעלי השפעה מהותית, שינויים מהותיים במבנה 
התחרות ושינויים מהותיים במצב הבטחוני, עשויים להשפיע על מידת העמידה ביעדי התוכנית האסטרטגית. גורם חוסר 

ודאות נוסף נובע מיכולת דיוק מוגבלת בחיזוי ההשלכות של חלק מהתהליכים העתידיים והשפעתם על הרווחיות. 

פרק ב' - הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב 
העסקי 

מגמות, תופעות, התפתחויות ושינויים מהותיים 

טיפול ההנהלה בנושאים שוטפים מהותיים 

פעילות הקבוצה במהלך הרבעון השלישי של שנת 2017 היוותה המשך ישיר לפעילותה בשנת 2016, זאת בהתאם 
ובמסגרת יישומה של התכנית האסטרטגית של הקבוצה. ניהול ההון של הקבוצה הינו קפדני. הבסיס הפיננסי של 
הקבוצה ממשיך להיות יציב. יחס הון עצמי רובד 1 עומד על 9.8% ויחס כיסוי הנזילות עומד על 134.1%. זוהי התשתית 

ההונית המאפשרת לקבוצה להמשיך ולצמוח.  
האתגרים והסוגיות המרכזיות ברבעון השלישי היו: 

גיבוש "רוח דיסקונט" 

בחלוף שנתיים וחצי מאז החל יישומה של התוכנית האסטרטגית, אשר מתווה את העשיה בכל תחומי הליבה ובתחומים 
התומכים של פעילות דיסקונט,  עלה צורך בהתוויית רוח הארגון ליצירת שפה משותפת וכוח מניע לפעולה, להצלחתו 
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של הארגון להשגת יעדיו העסקיים, כתהליך משלים לאסטרטגיית הבנק.  בסוף שנת 2016 החליטה הנהלת הבנק לצאת 

למהלך של גיבוש "רוח דיסקונט". המהלך כולל 3 נדבכים: 
גיבוש חזון    -

גיבוש ערכים    -
כתיבת כללי התנהגות (קוד אתי)   -

החזון, הערכים והקוד האתי יחליפו את החזון, הערכים והקוד האתי הקיימים.  
ברבעון הראשון של שנת 2017 גובש ואושר חזון הבנק. בתהליך היו שותפים כל חברי הפורום הבכיר של הבנק. 

להלן החזון: נשאף להיות הבנק הטוב ביותר ללקוחותיו, המאפשר צמיחה ואיתנות פיננסית לאורך זמן, באמצעות בנקאות 
מותאמת, מקצועית והוגנת. 

בימים אלו מיישם הבנק מהלך לגיבוש ערכי הבנק וכללי התנהגות (הקוד האתי), בו לוקחים חלק כ-400 מנהלים, כאשר 
בהמשך ישולבו למהלך כלל עובדי הבנק. לאחר גיבוש הערכים וכללי ההתנהגות יתבצע מהלך הטמעה שיימשך לתוך 

שנת 2018. 

פינטק וחדשנות 

 

הבנק מתאים את עצמו לעולם המשתנה ופועל ליצירת מודלים בנקאיים חדשניים שיעניקו ללקוחות שירות מתקדם 
ומותאם לצרכיהם. במסגרת זו, בין היתר, הבנק מקדם מיזמים חדשניים בתחום הפינטק והחדשנות. בכלל האמור, 
בחודש אוגוסט 2017 הבנק חתם על הסכם שיתוף פעולה עם חברת טכנולוגיה בתחום הפינטק, אשר פיתחה מערכת 
לניהול חשבונות ותזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים ("iCount"). לאחרונה הושק שרות חדשני באפליקציה, המבוסס 

על טכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת. ראו להלן "שיפורים טכנולוגיים וחדשנות" 

המשך יישום ללא פשרות של התוכנית האסטרטגית  

הצוותים האסטרטגיים, בבנק ובחברות הבת, פעלו וממשיכים לפעול, במרץ רב, ליישום דווקני של הפרויקטים הרבים, 
הנגזרים מן התכנית האסטרטגית, ובכלל זה המיקוד העסקי בצמיחה, בעיקר בתחום האשראי, בקרב אוכלוסיות היעד, 

שהוגדרו בתכנית האסטרטגית ובפיתוח פעילות הדיגיטל, בערוצים השונים.  
יישום מהלכי ההתייעלות נמשך אף הוא וכלל תהליכי Lean, ביסוס פעילות המש"ב (מרכז השירות הבנקאי), צמצום שטחי 
הנדל"ן בהם עושה הבנק שימוש, לרבות מיזוגי סניפים והמשך פינוי ומכירה של מבנים (ברשת הסניפים ובמטה) 

ומהלכים נוספים המובילים לחסכון ישיר בהוצאות הבנק.  

סוגיות נוספות  

הן בבנק דיסקונט והן ב-כאל נמשכו תהליכי המעקב והבחינה אחר המשמעויות האפשרויות לשינויים במערכת   -
הפיננסית בעקבות מסקנות הביניים והמלצות הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסים בישראל 

("ועדת שטרום"); 
קשב רב ותשומת לב ניהולית רבים הושקעו בהיערכות ושדרוג התשתיות הנדרשות להתמודדות עם סיכוני הסייבר   -

וסיכוני ה-Cross Border, כל זאת לצד המשך הנחלת והטמעת תרבות של ניהול סיכונים, ציות וצייתנות והוגנות. 

התפתחויות כלכליות עיקריות 

להלן התפתחויות כלכליות עיקריות שהשפיעו על הסביבה הכלכלית בה פעל, ברבעון השלישי של שנת 2017, ענף 
הבנקאות בישראל, ובכלל זה הבנק. 

צמיחה. תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, התאפיינו בהמשך שיפור בכלכלה הגלובלית. בישראל, 
האינדיקטורים לפעילות הריאלית, לרבות, נתוני גביית המיסים והתייצבות שוק העבודה ברמות שיא, תומכים בהערכה כי 
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1 . המשק ממשיך לצמוח בקצב שתואם את פוטנציאל הצמיחה, לאחר האטה מסוימת במחצית הראשונה

שערי חליפין. במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, נחלש הדולר מול מרבית המטבעות בעולם. זאת, לאחר 
שהתחזק משמעותית מול מטבעות רבים בעולם במהלך שנת 2016. השקל שמר על עוצמתו עם תיסוף של 8.2% ו-3.3% 
מול הדולר האמריקאי ומול סל המטבעות האפקטיבי, בהתאמה. הכלכלה הריאלית ממשיכה לתמוך בעוצמתו של 

השקל, וזאת למרות המדיניות המוניטרית המרחיבה של בנק ישראל ופערי הריבית השליליים מול הדולר האמריקאי. 
אינפלציה. במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 נרשמה עליה בקצב האינפלציה, וזו הסתכמה בשיעור 
חיובי של 0.1% ב-12 החודשים שהסתיימו בחודש ספטמבר 2017. זאת, לעומת אינפלציה שלילית של 0.4% ב-12 
החודשים שהסתיימו בחודש ספטמבר 2016. עיקר העליה בקצב האינפלציה נבע מהתפוגגות ההשפעה הממתנת של 
הפחתות המחירים שנבעו מהחלטות הממשלה. כמו כן, סעיף הדיור (שכר הדירה), המשיך לעלות זה ארבעה חודשים 

רצופים (יוני-ספטמבר), כאשר ב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-1.8%. 
מדיניות מוניטרית. תשעת החודשים הראשונים של 2017, התאפיינו במדיניות מוניטרית מרחיבה, בדומה לשנים 
הקודמות, זאת, על אף העלאת ריבית בארה"ב. בנוסף, בגוש האירו וביפן, מסתמן שינוי כיוון במדיניות המוניטרית, וסיום 
התהליך הנוכחי של הפחתות הריבית. בישראל, נשארה הריבית בשפל היסטורי של 0.1%, ולהערכת הבנק, היא לא 

צפויה להשתנות ב-12 החודשים הקרובים. 
השווקים הפיננסיים. שנת 2017 נפתחה עם עליות בשווקים, על רקע ההתאוששות בכלכלה העולמית וסביבת הריבית 
הנמוכה. גם בישראל, מדדי המניות הציגו ביצועים חיוביים מלבד מדד תל-אביב 35. זאת, לאור החולשה המתמשכת של 

חברות הפארמה, התקשורת והגז. 
הרבעון הרביעי של שנת 2017. בארה"ב, הפד השאיר את המדיניות ללא שינוי ואותת כי מתווה העלאת הריבית, לפיו 
הריבית תעלה פעם נוספת בחודש דצמבר, עדיין בתוקף. הנשיא טראמפ הודיע, כצפוי, על מינויו של ג'רום פאואל לנגיד 
הבא של הפד. על פי הערכות, משמעות המינוי היא המשך המדיניות המוניטרית הנוכחית של הפד, במקביל לצמצום 
הרגולציה במגזר הפיננסי. ה-ECB הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי, וציין כי הריבית תישאר ברמתה הנוכחית לזמן 
ממושך אחרי סיום תכנית הרכישות. לפיכך, העלאת ריבית אינה צפויה לפני שנת 2019. במקביל, הבנק האריך את 
תכנית הרכישות למשך תשעה חודשים וצמצם את היקף הרכישות, החל מחודש ינואר 2018, מ-60 מיליארד אירו ל-30 
מיליארד אירו בחודש. ההחלטה הייתה בהתאם לציפיות ואף בטווח הנמוך שלהן. לפיכך, השווקים התאכזבו מהטון 
הפסימי יחסית של הבנק המרכזי, ובהתאם נרשמה החלשות של האירו. בישראל, ניכרת בשוקי האג"ח ירידת תשואות 

ובשער החליפין האפקטיבי חל תיסוף. 
מידע צופה פני עתיד. האמור לעיל כולל, בין היתר, הערכות של הבנק בדבר ההתפתחות העתידית של אינדיקטורים 
עיקריים, שהן בבחינת מידע צופה פני עתיד. האמור משקף את הערכת הנהלת הבנק, בשים לב למידע המצוי בידיה 
במועד הכנת הדוח הרבעוני, באשר למגמות במשק הישראלי ובכלכלה העולמית. האמור עשוי שלא להתממש במידה 
ויחול שינוי במגמות, בישראל ו/או בעולם, וכתוצאה מהתפתחויות שונות בתנאים המקרו כלכליים, שאינם בשליטת 

הבנק. 
לפרטים נוספים, ראו להלן "קווי התפתחות עיקריים בארץ ובעולם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017", בפרק 

"ממשל תאגידי, ביקורת, פרטים נוספים בנוגע לעסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם". 

סיכונים מובילים ומתפתחים 

הבנק רואה בסיכוני סייבר ואבטחת מידע ובסיכונים חוצי גבולות, סיכונים מובילים ומתפתחים המהותיים ביותר. 
לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 20-19). 

יוזמות הנוגעות למערכת הבנקאית ופעילותה 

החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות. ביום 31 בינואר 2017 פורסם ברשומות החוק להגברת התחרות ולצמצום 
הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017. 
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החוק מהווה אימוץ של המלצות ועדת שטרום, שמונתה בחודש יוני 2015 על ידי שר האוצר ונגידת בנק ישראל, כדי 
להמליץ, בין היתר, על דרכים לשילוב שחקנים חדשים בתחרות על אספקת שירותים פיננסיים נפוצים, לרבות באמצעות 

הפרדת הבעלות על חברות כרטיסי אשראי מהבנקים. 
בטווח המידי הפרדת הבעלות בחברות כרטיסי האשראי מהבנקים לא תחול על כאל אלא רק על מתחרותיה (ישראכרט 
ולאומי קארד). רק בתום 4 שנים, תיבחן שוב סוגיית הפרדת הבעלות בכאל. זאת ועוד, אם עד כה הבנקים הגדולים 
(הפועלים, לאומי ודיסקונט) הנפיקו ללקוחותיהם כרטיסי אשראי של חברות כרטיסי האשראי שבבעלותם (ישראכרט, 
לאומי קארד, ו-כאל) הרי שכעת צפויה להתפתח תחרות בין החברות. במקביל, הבנקים יידרשו להסיט חלק מהנפקת 
כרטיסים חדשים ללקוחותיהם לחברת כרטיסי אשראי אחרת, אחת לפחות, עימה הם לא עבדו עד כה. מנקודת מבטה 
של כאל, תהיה אמנם ירידה בהנפקת כרטיסים חדשים ללקוחות בנק דיסקונט, אולם בה בעת תיפתח האפשרות 
להתחרות על הנפקת כרטיסים חדשים ללקוחות הפועלים ולאומי. בעידן שלאחר כניסת החוק החדש לתוקף, השחקנים 
השונים בשוק כרטיסי האשראי, בנקים מזה וחברות כרטיסי אשראי מזה, ניצבים בפני מגוון מהלכים ואפשרויות פעולה, 

של כל אחד מהם ושל כל אחד מהשחקנים האחרים. 
לאמור לעיל עשויה להיות השפעה מהותית על המערכת הבנקאית ובכלל זה על הבנק ועל ענף כרטיסי האשראי ובכלל 
זה על כאל. עם זאת, בשלב מוקדם זה, טרם שהתבררו מהות, אופי, היקף ועיתוי המהלכים שיינקטו, אם בכלל, לא ניתן 

להעריך את ההשפעות כאמור, לא במונחים של מהות ולא במונחים של כמות. 
תוספת ההפרשה למס שתדרש, אם יעלה ספק בדבר המשך החזקות הבנק ב-כאל, מחושבת בהתייחס לשווי ההחזקה 

ב-כאל בספרי הבנק ליום 30 בספטמבר 2017, נאמדת בכ-53 מיליון ש"ח. 
לפרטים בדבר החוק האמור ויוזמות חקיקה נוספות הנוגעות למערכת הבנקאית, ראו "חקיקה ופיקוח" בפרק "ממשל 

תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם", בדוח שנתי 2016 (עמ' 368-360) ובדוח זה. 
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ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים. ביום 5 ביולי 2017 
אישרה מליאת הכנסת את החלטת ועדת הכנסת בענין הקמתה של ועדת החקירה הפרלמנטרית. הוועדה תחקור את 
התנהלותם של הבנקים והגופים המוסדיים בענין הקצאות אשראי ללווים עסקיים גדולים משנת 2003 ואילך, וכן את 

התנהלות גופי הפיקוח והאכיפה המרכזיים. 

התייעלות המערכת הבנקאית - הציפייה הפיקוחית 

הציפיה הפיקוחית. עמדת הפיקוח על הבנקים היא שהמערכת הבנקאית בישראל מתאפיינת ביעילות נמוכה לעומת 
הבנקים במדינות המפותחות. אחד מיעדי המפתח שהגדיר הפיקוח על הבנקים הנו שיפור היעילות של הבנקים, כלומר - 
צמצום ההוצאות של הבנקים ביחס להכנסותיהם. מטרת הפיקוח היא שהתייעלות הבנקים "תגולגל" ללקוחות - כלומר 
שתביא להוזלת עלויות השירותים הבנקאיים, להסטת משאבים לחדשנות ושיפור השירות הבנקאי, ולהגדלת חלוקת 

דיבידנדים לבעלי המניות – שהם בעיקר הציבור הרחב בישראל. 
התייעלות בנדל"ן. ביום 13 ביוני 2017, כצעד נוסף לעידוד ההתייעלות במערכת הבנקאית, פרסם הפיקוח על הבנקים 
הוראה אשר מרחיבה את הגדרת ההתייעלות ומעודדת את הבנקים לבחון גם אפשרויות לצמצום עלויות נדל"ן ותחזוקה 

של יחידות המטה וההנהלה, לרבות באמצעות בחינה מחודשת של מיקומן הגיאוגרפי. 
הפיקוח יאשר לתאגיד בנקאי הקלות בנושא הלימות ההון בגין יישום של תכנית להתייעלות בתחום הנדל"ן בכפוף לכל 
התנאים שנקבעו בהוראה. ההקלה בעמידה ביעדי הלימות ההון תחושב לפי הסכום של רווח ההון שנוצר במכירת נכס 
הנדל"ן שטרם הוכר בדוח רווח והפסד ולפיכך טרם הוכר בהון הרגולטורי והסכום המצטבר של העלויות הישירות שרשם 

התאגיד הבנקאי בגין תכנית ההתייעלות. 
הקלות שנקבעו בהוראה יחולו על תוכניות התייעלות שיאושרו עד ליום 30 ביוני 2018. בנוסף, האריך הפיקוח על 
הבנקים, במסגרת המסמך, את התקופה המזכה בהקלות שנקבעו במכתב מיום 12 בינואר 2016, גם לתוכניות 

התייעלות שיאושרו עד ליום 30 ביוני 2018. 
לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 25-24). 

סקירת רואי החשבון המבקרים 

בסקירה של רואי החשבון המבקרים על תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים של הבנק לתקופות של 
שלושה ותשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017, הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב לאמור 
בביאור 10 סעיפים 4.3 ו-5 בדבר בקשות לאשר תובענות מסויימות כתובענות ייצוגיות ובדבר תובענות אחרות נגד הבנק 

וחברות מוחזקות. 

התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל 
אחר 

 

רווח ורווחיות 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 888 מיליון 
ש"ח, לעומת 760 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 16.8%. בנטרול השפעת רכיבים מסוימים 
(ראו "נתונים עיקריים" לעיל), היה הרווח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 מסתכם בסך של 902 מיליון ש"ח 

לעומת 696 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 29.6%. 
התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הגיעה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 לשיעור של 
8.1%, על בסיס שנתי, לעומת 7.6% בתקופה המקבילה אשתקד, ושיעור של 6.6% בכל שנת 2016. בנטרול השפעת 
רכיבים מסוימים (ראו "נתונים עיקריים" לעיל), הייתה התשואה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 מגיעה 

לשיעור של 8.2% על בסיס שנתי לעומת 6.9% בתקופה המקבילה אשתקד.  
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הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, בהשוואה 
לתקופה המקבילה אשתקד:  

עליה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 287 מיליון ש"ח (8.5%), שהושפעה בעיקר מגידול בתיק האשראי.  א. 
עליה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בסך של 298 מיליון ש"ח (121.6%), בעיקר גידול בהפרשה על בסיס קבוצתי.  ב. 

ירידה בסך כל ההכנסות שאינן מריבית, בסך של 29 מיליון ש"ח (1.1%), שהושפעה בעיקר מירידה בסך של 74 מיליון  ג. 
ש"ח בהכנסות מימון שאינן מריבית (12.9%), הירידה הושפעה בעיקר מרווח ממכירת זכויות בויזה אירופה, בסך של 
360 מיליון ש"ח, שנכלל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016, וקוזזה בחלקה בעליה של כ-177 מיליון ש"ח 
בהכנסות בגין מימוש השקעות בדיסקונט קפיטל ובעליה בסך של 106 מיליון ש"ח בהכנסות בגין מכשירים נגזרים 
והפרשי שער. עליה בסך של 89 מיליון ש"ח בעמלות (4.6%), בעיקר גידול בעמלות כרטיסי אשראי, וירידה בסך של 44 

מיליון ש"ח בהכנסות אחרות, בעיקר ממימוש נכסים (46.8%). 
ירידה בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך של 112 מיליון ש"ח (2.6%), שהושפעה מירידה במשכורת והוצאות נלוות,  ד. 
בסך של 40 מיליון ש"ח 1.6%), ירידה בסך של 41 מיליון ש"ח בהוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד (5.0%) ומירידה 

בסך של  31 מיליון ש"ח בהוצאות אחרות (3.1%). 
הפרשה למסים על הרווח בסך של 525 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, לעומת 573 מיליון  ה. 
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפרשה למסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הושפעה חד-פעמית 
מהפחתת שיעור מס חברות, הוצאה בסך של 50 מיליון ש"ח (ראו ביאור 8 יא' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 

2016, עמ' 148). 
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2017 בסך של  313 מיליון ש"ח, 
לעומת 272 מיליון ש"ח ברבעון השני של השנה, עליה בסך של 15.1%, ולעומת 188 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 
2016, עליה בשיעור של 66.5%. בניטרול רכיבים מסויימים, ראו טבלה לעיל, היה הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 
2017 מסתכם בסך של 317 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך של 226 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2016, עליה 

בשיעור של 40.3% ולעומת 276 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2017, עליה  בשיעור של 14.9%. 
הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2017, בהשוואה לרבעון 

הקודם: 
ירידה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 97 מיליון ש"ח (7.4%).  א. 

ירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בסך של  24 מיליון ש"ח (11.4%).  ב. 
עליה בהכנסות שאינן מריבית, בסך של 141 מיליון ש"ח ( 18.6%), שהושפעה מעליה בסך של 43 מיליון ש"ח  ג. 
ברווחים ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה, עליה בסך של 66 מיליון ש"ח בהכנסות בגין מכשירים נגזרים והפרשי 

שער ומעליה בסך של 33 מיליון ש"ח בעמלות. 
עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות, בסך של 16 מיליון ש"ח (1.1%), שהושפעה, בעיקר, מעליה בסך של 23 מיליון  ד. 
ש"ח במשכורות והוצאות נלוות (2.8%), ועליה בסך של 5 מיליון ש"ח בהוצאות אחרות 1.5%, שקוזזו בחלקן על ידי 

ירידה בסך של 12 מיליון ש"ח (4.6%) באחזקה ופחת בניינים וציוד. 
ברבעון השלישי של שנת 2017 נרשמה הפרשה למסים על הרווח בסך של 180 מיליון ש"ח, לעומת סך של 163 מיליון  ה. 

ש"ח ברבעון הקודם.  
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התפתחות ההכנסות וההוצאות 

ההתפתחויות בסעיפים תוצאתיים, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, לעומת תשעת החודשים הראשונים 
של שנת 2016 

 

לתשעת החודשים שהסתיימו 
ב-30 בספטמבר 

שינו י   2016  2017  
באחוזים   במיליוני שקלים חדשים 

 8.8  4,231 �¹� 4,605 הכנסות ריבית  
 10.4  840  927 הוצאות ריבית 

 8.5  3,391  3,678 הכנסות ריבית, נטו 
 121.6  245  543 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

(0.3)  3,146  3,135 הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 
הכנסות שאינן מריבית 

(12.9)  575  501 הכנסות מימון שאינן מריבית    
 4.6  1,932  2,021 עמלות 

(46.8)  94  50 הכנסות אחרות 
(1.1)  2,601  2,572 סך-כל ההכנסות שאינן מריבית 

הוצאות תפעוליות ואחרות 
(1.6)  2,550  2,510 משכורות והוצאות נלוות    

(5.0)  813  772 אחזקה ופחת בניינים וציוד 
(3.1)  993  962 הוצאות אחרות 

(2.6)  4,356  4,244 סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 
 5.2  1,391  1,463 רווח לפני מסים 

(8.4)  573 �¹� 525 הפרשה למסים על הרווח 
 14.7  818  938 רווח לאחר מסים 

 -  12 (4) חלקו של הבנק ברווחים (הפסדים) של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
(34.3) (70) (46) רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות 

 16.8  760  888 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 7.6  8.1 תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב-% �²�

רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול רכיבים מסויימים  
 29.6  696  902 (ראו לעיל) 

תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב-%�²�- בניטרול רכיבים 
 6.9  8.2 מסויימים (ראו לעיל) 

 
 

 הערות:
סווג מחדש -  ראו ביאור 1 ז' לתמצית הדוחות הכספיים. (1)  

על בסיס שנתי. (2)  
 

לפרטים בדבר הרווחיות בתקופות הדיווח האמורות, בניטרול רכיבים מסוימים, ראו לעיל "נתונים עיקריים" ב-"פרק א' – 
סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה". 
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ההתפתחויות בסעיפים תוצאתיים, ברבעון השלישי של שנת 2017, לעומת רבעון שני 2017 ולעומת רבעון 

שלישי 2016 

 

רבעון שלישי 
 2017  2016  2017

לעומת  לעומת   
רבעון  רבעון 
שלישי  שני  רבעון  רבעון  רבעון 
 2016  2017 שלישי  שני  שלישי 

שינוי   במיליוני שקלים 
באחוזים  חדשים 

(3.6) (13.8)  1,519  1,700  1,465 הכנסות ריבית  
(22.3) (34.8)  332  396  258 הוצאות ריבית 

 1.7 (7.4)  1,187  1,304  1,207 הכנסות ריבית, נטו 
 32.6 (11.4)  141  211  187 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

(2.5) (6.7)  1,046  1,093  1,020 הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 
הכנסות שאינן מריבית 

 286.3  149.4  51  79  197 הכנסות מימון שאינן מריבית      
 2.8  5.0  675  661  694 עמלות 

 80.0 (52.6)  5  19  9 הכנסות אחרות 
 23.1  18.6  731  759  900 סך-כל ההכנסות שאינן מריבית 

הוצאות תפעוליות ואחרות 
 0.8  2.8  830  814  837 משכורות והוצאות נלוות      

(8.8) (4.6)  272  260  248 אחזקה ופחת בניינים וציוד 
(11.8)  1.5  373  324  329 הוצאות אחרות 

(4.1)  1.1  1,475  1,398  1,414 סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 
 67.5  11.5  302  454  506 רווח לפני מסים 

 42.9  10.4  126  163  180 הפרשה למיסים על הרווח 
 85.2  12.0  176  291  326 רווח לאחר מסים 

(80.0)  -  15 (3)  3 חלקו של הבנק ברווחים (הפסדים) של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 433.3  - (3) (16) (16) רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות 

 66.5  15.1  188  272  313 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 5.5  7.5  8.6 תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב-% �¹�

רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול רכיבים   
מסויימים 

 40.3  14.9  226  276  317 (ראו לעיל) 
תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב-%�¹�- בניטרול רכיבים 

מסויימים  
 6.7  7.6  8.7 (ראו לעיל) 

  
 

 הערה:
על בסיס שנתי. (1)  

 
לפרטים בדבר הרווחיות בתקופות הדיווח האמורות, בניטרול רכיבים מסוימים, ראו לעיל "נתונים עיקריים" ב-"פרק א' – 

סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה". 
 

 
להלן פרטים בדבר שינויים מהותיים בסעיפים תוצאתיים:  

הכנסות ריבית, נטו. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, הסתכמו הכנסות ריבית, נטו, בסך של 3,678 מיליון 
ש"ח, לעומת סך של 3,391 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 8.5%. העליה בהכנסות מריבית, 
נטו, בסך של כ-287 מיליון ש"ח, מוסברת בהשפעת מחיר חיובית בסך של 9 מיליון ש"ח, והשפעת כמות חיובית בסך של 

278 מיליון ש"ח (ראו "שיעורי הכנסות והוצאות ריבית וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית" בנספח מספר 1). 
פער הריבית ללא השפעת נגזרים הגיע בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 לשיעור של 2.29%, לעומת 2.24% 

בתקופה המקבילה אשתקד. 

Dummy TextDummy TextDummy Text
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היתרה הממוצעת של הנכסים נושאי הריבית עלתה בשיעור של כ-6.0%, מסך של 187,383 מיליון ש"ח לסך של 
198,595 מיליון ש"ח והיתרה הממוצעת של ההתחייבויות נושאות הריבית עלתה בשיעור של כ-6.7%, מסך של 142,908 

מיליון ש"ח לסך של 152,531 מיליון ש"ח. 
הכנסות מימון שאינן מריבית. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, הסתכמו הכנסות מימון שאינן מריבית בסך 
של 501 מיליון ש"ח, לעומת 575 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 12.9%. הקיטון בהכנסות 
מימון שאינן מריבית נובע, בעיקר, מירידה ברווחים מהשקעה במניות (ראו באור 3 לתמצית הדוחות הכספיים), כתוצאה 
ממימוש הזכויות בויזה אירופה בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול המימוש כאמור, הכנסות מימון שאינן מריבית עלו 

בשיעור של 133.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
הגידול בהכנסות מימון שאינן מריבית נובע, בעיקר, מעליה ברווחים מהשקעה במניות ומהתאמות לשווי הוגן של 

מכשירים נגזרים (ראו באור 3 לתמצית הדוחות הכספיים). 
הכנסות מימון שאינן מריבית כוללות את השפעת הפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים, המהווים חלק בלתי ניפרד 
מניהול חשיפת הריבית וחשיפת הבסיס של הבנק. לפיכך, לצורך ניתוח הרווח המימוני מפעילות שוטפת יש לסכום את 

הכנסות הריבית, נטו, ואת הכנסות המימון שאינן מריבית. 

הרכב הכנסות מימון, נטו 

 

 2016  2017
רבעון   רבעון   רבעון   רבעון   רבעון   רבעון   רבעון    
ראשון  שני  שלישי  רביעי  ראשון  שני  שלישי 

במיליוני שקלים חדשים  
 1,218 �¹� 1,494  1,519  1,428 �¹� 1,440  1,700  1,465 הכנסות ריבית  

 169  339  332  262  273  396  258 הוצאות ריבית 
 1,049  1,155  1,187  1,166  1,167  1,304  1,207 הכנסות ריבית, נטו 

 96  428  51  179  225  79  197 הכנסות מימון שאינן מריבית 
 1,145  1,583  1,238  1,345  1,392  1,383  1,404 סך-כל הכנסות המימון, נטו 

 

ניתוח של סך הכנסות מימון, נטו 

 2016  2017
רבעון   רבעון   רבעון   רבעון   רבעון   רבעון   רבעון    
ראשון  שני  שלישי  רביעי  ראשון  שני  שלישי 

במיליוני שקלים חדשים  
 1,094 �¹� 1,130  1,172  1,198 �¹� 1,197  1,259  1,270 הכנסות מפעילות שוטפת  

(20)  17  15 (10) (7)  31 (20) השפעת מדד המחירים לצרכן 
רווחים (הפסדים) נטו, ממימוש 

 75  43  43 (20)  95  29  72 ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב 
 14  373  3  54  79  66  56 רווחים מהשקעה במניות* 

התאמות לשווי הוגן של מכשירים 
(39) (18) (30)  77  14 (7) (5) נגזרים 

 21  37  35  33  13  5  31 הפרשי שער, אופציות ונגזרים אחרים 
 -  1  -  13  1  -  - רווחים נטו בגין הלוואות שנמכרו 

 1,145  1,583  1,238  1,345  1,392  1,383  1,404 סך-כל הכנסות המימון, נטו 
*מזה – הכנסות ממימושים בדיסקונט 

 6  7  3  54  76  61  56 קפיטל 
 

 הערה:
סווג מחדש -  ראו ביאור 1 ז' לתמצית הדוחות הכספיים. (1)  

 
הכנסות מימון, נטו, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 4,179 מיליון ש"ח, לעומת סך של 
3,966 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 5.4%. העליה בהכנסות המימון נבעה, בעיקר, מעליה 
בסך של 330 מיליון ש"ח ברווח מפעילות שוטפת, מעליה בסך של 89 מיליון ש"ח בהתאמות לשווי הוגן של מכשירים 
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נגזרים, אשר קוזזו בירידה בסך של 189 מיליון ש"ח ברווחים מהשקעה במניות ומירידה של 44 מיליון ש"ח ברווחים 
מהפרשי שער, אופציות ונגזרים אחרים. 

שיעורי הכנסה והוצאה. בנספחים לדוח הרבעוני – נספח 1, מוצגות הכנסות ריבית, נטו. לצורך הסבר פער הריבית של 
הבנק מפעילות שוטפת, יש להוסיף את השפעת הפעילות בנגזרים (ללא הפרשי שער ופעילות באופציות). 

פער הריבית מפעילות שוטפת, כולל נגזרים הגיע בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 לשיעור של 1.23%, לעומת 
1.12% בתקופה המקבילה אשתקד.  

הכנסות מימון, נטו הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2017 בסך של 1,404 מיליון ש"ח, לעומת סך של 1,238 מיליון ש"ח 
ברבעון המקביל אשתקד, עליה בשיעור של 13.4% ולעומת 1,383 ברבעון השני של שנת 2017, עליה בשיעור של 1.5%.  

פער הריבית ללא השפעת נגזרים הגיע ברבעון השלישי של שנת 2017 לשיעור של 2.30% לעומת 2.34% ברבעון המקביל 
אשתקד ולעומת 2.43% ברבעון השני של שנת 2017. 

פער הריבית מפעילות שוטפת, כולל נגזרים הגיע ברבעון השלישי של שנת 2017 לשיעור של 1.25%, לעומת 1.16% 
ברבעון המקביל אשתקד ולעומת 1.27% ברבעון השני של שנת 2017. 

נתונים על התפתחות ההכנסות מריבית, נטו, לפי מגזרי פעילות פיקוחיים 

 

לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
שהסתיימו ב- 30  שהסתיימו ב- 30 

בספטמבר  בספטמבר 
�  ²�2 � 016 שינוי�  2017 ² שינו י  2016  2017  

במיליוני שקלים   במיליוני שקלים 
ב-%  חדשים  ב-%  חדשים 

פעילות ישראל:  
 15.9  985  1,142  14.0  342  390 משקי בית       

 14.3  35  40  20.0  10  12 בנקאות פרטית 
 11.0  975  1,082  7.8  346  373 עסקים קטנים וזעירים 

(1.4)  222  219  4.0  75  78 עסקים בינוניים 
 5.0  343  360  10.0  110  121 עסקים גדולים 
 12.0  25  28  37.5  8  11 גופים מוסדיים 

(4.0)  250 �¹� 240 (74.8)  111  28 מגזר ניהול פיננסי 
 9.7  2,835  3,111  1.1  1,002  1,013 סך-כל פעילות ישראל 
 2.0  556  567  4.9  185  194 סך-כל פעילות חו"ל 

 8.5  3,391  3,678  1.7  1,187  1,207 סך-הכל 
 הערות:

 (1) סווג מחדש – ראו ביאור 1 ז'  לתמצית הדוחות הכספיים. 
 (2) סווג מחדש – ראו ביאור 12 ב' (1) לתמצית הדוחות הכספיים. 
  

ההוצאות בגין הפסדי אשראי. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 
של 543 מיליון ש"ח, לעומת הוצאות בסך של 245 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 121.6%. 

ההוצאה להפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הושפעה, בעיקר, מהגורמים הבאים: 
רישום הוצאות על בסיס קבוצתי שהושפעו, בעיקר, מגידול במחיקות חשבונאיות, משינויים בשיעורי ההפרשה ומגידול   -

באשראי; 
רישום הוצאות על בסיס פרטני, שקוזזו בחלקן בגביות.   -

סכום ההוצאה הנמוך בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 נבע מרישום הכנסות על בסיס פרטני שהושפעו, 
בעיקר, מגביות. 

לפרטים נוספים, ראו להלן "האשראי לציבור" וכן "סיכוני אשראי" בפרק ג' להלן. לפרטים בדבר מרכיבי ההוצאות בגין 
הפסדי אשראי, ראו ביאור 14 לתמצית הדוחות הכספיים. 

התפתחות ההוצאות בגין הפסדי אשראי 
לתשעת החודשים 

לשנת  שהסתיימו ביום 30 
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בספטמבר 

 2016  2016  2017
 

 

במיליוני שקלים חדשים 
 42 (35)  82 על בסיס פרטני  

 427  280  461 על בסיס קבוצתי 
 469  245  543 סך-הכל 

שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של אשראי 
לציבור�¹�: 

 0.34%  0.24%  0.49% שיעור מצטבר מתחילת שנה    
    הערה:

    (1) על בסיס שנתי.
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ההתפתחות הרבעונית של ההוצאות בגין הפסדי אשראי 

 

 2016  2017
רבעון  רבעון  רבעון  רבעון  רבעון  רבעון  רבעון   
ראשון  ראשון רביעי שלישי שני  שלישי שני 

במיליוני שקלים חדשים  
(9) (24) (2)  77 (12)  66  28 על בסיס פרטני  

 55  82  143  147  157  145  159 על בסיס קבוצתי 
 46  58  141  224  145  211  187 סך-הכל 

שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת 
של אשראי לציבור�¹�: 

 0.14%  0.18%  0.42%  0.66%  0.40%  0.58%  0.51% השיעור ברבעון        
 0.14%  0.16%  0.24%  0.34%  0.40%  0.49%  0.49% שיעור מצטבר מתחילת שנה 

 הערה:
 (1) על בסיס שנתי.

 
 

לפרטים נוספים, ראו להלן "האשראי לציבור" ו-"סיכוני אשראי" בפרק ג' להלן. 
העמלות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, בסך של 2,021 מיליון ש"ח, לעומת 1,932 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 4.6%. 

התפלגות העמלות 
לתשעת החודשים 
שהסתיימו ב-30 

בספטמבר 
שינו י   2016  2017  

במיליוני שקלים  
באחוזים  חדשים 

(1.6)  367  361 ניהול חשבון  
 7.8  769  829 כרטיסי אשראי 

 6.4  235  250 פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים 
 4.0  101  105 עמלות הפצת מוצרים פיננסיים 

 11.8  102  114 טיפול באשראי 
 1.0  103  104 הפרשי המרה 

(2.4)  41  40 פעילות סחר חוץ 
(25.0)  8  6 הכנסות נטו משירות תיקי אשראי 

 8.9  135  147 עמלות מעסקי מימון 
(8.5)  71  65 עמלות אחרות 
 4.6  1,932  2,021 סך-כל העמלות 

 
הוצאות משכורות והוצאות נלוות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 2,510 מיליון ש"ח, 
לעומת 2,550 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 1.6%. בניטרול השפעת רכיבים מסויימים, 

כמפורט להלן, הייתה נרשמת ירידה בשיעור של 3.5%. 

ההתפתחות הרבעונית של הוצאות משכורות והוצאות נלוות, תוך פירוט ההשפעה של רכיבים מסויימים  
 2016  2017

רבעון רבעון  רבעון  רבעון רבעון  רבעון רבעון   
ראשון  שלישי שני  ראשון רביעי  שלישי שני 

במיליוני שקלים חדשים  
 859  861  830  866  859  814  837 משכורות והוצאות נלוות - כפי שדווח  

(23) (45) (28) (18) (41) (40) (55) מענקים  
 -  - (16) (125) (9) (6) (6) השפעת סילוק �¹�

 -  -  -  57 �²� -  -  - ביטול הפרשות עודפות 
 836  816  786  780  809  768  776 משכורות והוצאות נלוות - בניטרול רכיבים מסוימים 

הערות: 
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(1) האצת ההפחתה של "רווחים והפסדים אקטואריים" בעקבות יישום תוכנית התייעלות 2016 - ראו ביאור 23 י' לדוחות הכספיים ליום 31 

בדצמבר 2016 (עמ' 196-197). 

 

(2) בעיקר רכיבים אקטואריים.  
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התפתחויות ברווח הכולל  

תמצית דוח על הרווח הכולל 

 

לתשעת החודשים 
שהסתיימו ב-30 

בספטמבר 
  2016  2017  
שינוי     במיליוני שקלים 

באחוזים  חדשים 
 16.8  760  888 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק  

השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר, המיוחס לבעלי המניות של הבנק: 
(645) (231) הפסד כולל אחר, לפני מיסים �¹�   

 179 (18) השפעת המס המתייחס  
(466) (249) הפסד כולל אחר, המיוחס לבעלי המניות של הבנק, לאחר מיסים  
 117.3  294  639 הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק  

 

 הערה:
לפרטים בדבר מרכיבי השינוי ברווח כולל אחר, ראו ביאור 4 לתמצית הדוחות הכספיים. (1)  

 
הרווח הכולל האחר הושפע בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, בעיקר, מהפרשי שער שליליים על השקעת 
הבנק בניו יורק, כתוצאה מירידת שער הדולר. הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הושפע, בעיקר, 
מהפסד אקטוארי, שהושפע בעיקר מתוכנית התייעלות 2016, מהפרשי שער שליליים על השקעת הבנק בניו יורק 

כתוצאה מירידת שער הדולר ומעליית ערך תיק ניירות ערך הזמין למכירה.  

המבנה וההתפתחויות של הנכסים, ההתחייבויות, ההון 
והלימות ההון 

התפתחות הנכסים וההתחייבויות 

סך כל הנכסים ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם בסך של 219,665 מיליון ש"ח, לעומת סך של 219,577 מיליון ש"ח 
בסוף שנת 2016. 

ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים 
 30

31 בדצמבר שיעור  בספטמבר 
השינוי   2016  2017

במיליוני שקלים   
ב-%  חדשים 

נכסים  
(15.3)  29,311  24,815 מזומנים ופקדונות בבנקים    

(11.1)  38,818  34,490 ניירות ערך 
 5.8  140,760  148,940 אשראי לציבור, נטו 

התחייבויות 
 0.6  172,318  173,356 פקדונות הציבור    

(19.8)  5,342  4,284 פקדונות מבנקים 
(16.2)  3,543  2,968 ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר 

(6.3)  8,498  7,961 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 5.4  14,512  15,294 הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

 5.5  14,936  15,755 סך-כל ההון 
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להלן יובאו פרטים בדבר האשראי לציבור, ניירות ערך ופקדונות הציבור. 

האשראי לציבור 

כללי. האשראי לציבור, נטו, (בניכוי הפרשה להפסדי אשראי) הסתכם ליום 30 בספטמבר 2017 בסך של 148,940 מיליון 
ש"ח, לעומת 140,760 מיליון ש"ח בסוף שנת 2016, עליה בשיעור של 5.8%. לפרטים בדבר תיק האשראי, ראו בדוח שנתי 
2016 (עמ' 40-36). לפרטים בדבר ניהול סיכוני האשראי ובכלל זה סיכוני אשראי בהלוואות לדיור, סיכון אשראי לאנשים 
פרטים וסיכון אשראי לענף בינוי ונדל"ן, ראו "סיכוני אשראי" בפרק ג' להלן ובדוח שנתי 2016 (עמ' 79-62). לפרטים 

בדבר איכות האשראי, ראו ביאור 14 ב' 3 לתמצית הדוחות הכספיים ובדוח שנתי 2016 (עמ' 225).  

הרכב האשראי לציבור לפי מגזרי הצמדה 

 

נתונים על הרכב האשראי לציבור, נטו, לפי מגזרי הצמדה 
30 בספטמבר 

31 בדצמבר 2016   2017
שיעו ר  % מסך  % מסך   

במיליוני האשראי במיליוני האשראי השינוי  
לציבור ב-%  לציבור ש"ח  ש"ח 

 9.6  68.4  96,200  70.8  105,466 מטבע ישראלי לא צמוד  
 2.0  10.8  15,243  10.4  15,548 מטבע ישראלי צמוד למדד 

(4.7)  20.8  29,317  18.8  27,926 מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ 
 5.8  100.0  140,760  100.0  148,940 סך-הכל 

 
האשראי לציבור במטבע חוץ ובמטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ ירד בשיעור של 4.7% לעומת 31 בדצמבר 2016. 
במונחים דולרים עלה האשראי במטבע חוץ ובמטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ בסך של 289 מיליון דולר, עליה של 3.8% 
לעומת 31 בדצמבר 2016. סך כל האשראי לציבור, הכולל את האשראי במטבע חוץ ובמטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ, 

כשהם מחושבים במונחים דולריים, עלה בשיעור של 7.6%, לעומת 31 בדצמבר 2016.  

הרכב האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות פיקוחיים 

נתונים אודות התפתחות היתרות של האשראי לציבור, נטו לפי מגזרי פעילות פיקוחיים 
 30

31 בדצמבר  בספטמבר 
ש ינוי   2016  2017  

במיליוני שקלים   
ב-%  חדשים 

פעילות ישראל:  
 7.7  51,488  55,472 משקי בית*    

(6.5)  214  200 בנקאות פרטית* 
 11.5  34,219  38,140 עסקים קטנים וזעירים 

(2.1)  12,398  12,141 עסקים בינוניים 
 7.2  21,438  22,991 עסקים גדולים 
(9.8)  1,047  944 גופים מוסדיים 

 7.5  120,804  129,888 סך-כל פעילות ישראל 
(4.2)  22,100  21,171 סך-כל פעילות חו"ל 

 5.7  142,904  151,059 סך-הכל אשראי לציבור 
(1.2) (2,144) (2,119) הפרשה להפסדי אשראי 

Dummy TextDummy TextDummy Text



בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו   
 

 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 5.8  140,760  148,940 סך-הכל אשראי לציבור, נטו 
 8.9  25,764  28,057 *מזה - הלוואות לדיור 
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האשראי למגזר הקמעונאות (משקי בית ועסקים קטנים וזעירים), שהצמיחה בו מהווה מיקוד בתוכנית האסטרטגית, 
הסתכם ביום 30 בספטמבר 2017 בסך של 93,612 מיליון ש"ח, עליה של 7,905 מיליון ש"ח לעומת 31 בדצמבר 2016, 
המבטאת גידול בשיעור של 9.2%. (עליה של 8,235 מיליון ש"ח לעומת 30 בספטמבר 2016, המבטאת גידול בשיעור של 

 .(9.6%
ההלוואות לדיור הסתכמו ביום 30 בספטמבר 2017 בסך של 28,057 מיליון ש"ח, עליה של 2,293 מיליון ש"ח לעומת 31 
בדצמבר 2016, המבטאת גידול בשיעור של 8.9%. (עליה של 3,004 מיליון ש"ח לעומת 30 בספטמבר 2016, המבטאת 

גידול בשיעור של 12.0%). 

הרכב סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 

 

התפתחות סיכון האשראי הכולל לציבור, לפי ענפי משק עיקריים 

31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2017 
סיכון   סיכון   

שיעור  שיעור  אשראי  שיעור  אשראי 
מסך הכל השינוי  כולל  מסך הכל  כולל  ענף 

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

 5.2  8.7  19,648  8.8  20,676 תעשיה  
 13.0  10.0  22,535  10.8  25,456 בינוי ונדל"ן - בינוי 

 3.5  8.7  19,511  8.6  20,191 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 0.9  11.8  26,650  11.5  26,901 מסחר 

(3.3)  9.4  21,063  8.7  20,362 שירותים פיננסיים 
 8.3  12.3  27,761  12.8  30,061 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור 

 4.9  23.7  53,382  23.8  56,024 אנשים פרטיים - אחר 
 1.7  15.4  34,649  15.0  35,244 ענפים אחרים 

 4.3  100.0  225,199  100.0  234,915 סך-הכל סיכון אשראי כולל לציבור 
 

מהנתונים שהובאו לעיל עולה כי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 גדל סיכון האשראי הכולל לציבור ב-4.3% 
בהשוואה לסוף שנת 2016. הגידול חל בעיקר באשראי לענף בינוי ונדל"ן - בינוי, אנשים פרטיים – הלוואות לדיור ואנשים 

פרטיים - אחר. בתוך כך, חלה ירידה בסיכון האשראי הכולל לציבור בענף שירותים פיננסיים. 

התפתחות סיכון אשראי בעייתי 

להלן פרטים בדבר האשראי לציבור, כמפורט בביאור 14 לתמצית הדוחות הכספיים: 
אשראי פגום לציבור. האשראי המאזני הפגום לציבור (צובר ריבית ושאינו צובר ריבית) עמד ביום 30 בספטמבר 2017 על 
כ-2,557 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,943 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2016, ירידה בשיעור של 13.1%. הירידה נובעת, 

בעיקר, ממחיקות חשבונאיות ומגביות. 
אשראי פגום לציבור שאינו צובר ריבית. האשראי הפגום לציבור שאינו צובר הכנסות ריבית ואשר נבדק על בסיס פרטני, 
עמד ביום 30 בספטמבר 2017 על כ-1,943 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,394 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2016, ירידה 

בשיעור של 18.8%.  
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סיכון האשראי הכולל ושיעור סיכון האשראי הבעייתי בענפי משק עיקריים 

 

31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2017 
מזה:  מזה:   

שיעור   סיכון   שיעור  סיכון   סיכון   סיכון 
סיכון   אשראי   סיכון  אשראי   אשראי   אשראי  
בעייתי  בעייתי  בעייתי כולל  בעייתי  כולל  ענף 

 % במיליוני ש"ח   % במיליוני ש"ח 
 3.3  657  19,648  3.1  637  20,676 תעשיה  

 2.1  483  22,535  1.6  399  25,456 בינוי ונדל"ן - בינוי 
 2.3  451  19,511  3.0  607  20,191 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 

 4.1  1,105  26,650  2.8  753  26,901 מסחר 
 3.6  766  21,063  3.6  732  20,362 שירותים פיננסיים 

 1.2  328  27,761  1.0  302  30,061 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור 
 0.8  440  53,382  0.8  464  56,024 אנשים פרטיים - אחר 

 3.9  1,341  34,649  2.7  969  35,244 ענפים אחרים 
 2.5  5,571  225,199  2.1  4,863  234,915 סך-הכל ציבור 

 1.0  93  9,189  0.5  33  6,001 בנקים 
 -  -  26,575  -  -  26,519 ממשלות 
 2.2  5,664  260,963  1.8  4,896  267,435 סך-הכל 

 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 ירד היחס בין סיכון האשראי הבעייתי לבין סיכון האשראי הכולל. חל קיטון 
בשיעור החוב הבעייתי בענפי תעשיה, בינוי ונדל"ן - בינוי, מסחר וענפים אחרים. לעומת זאת חל גידול בשיעור החוב 

הבעייתי בענף הבינוי ונדל"ן – פעילות בנדל"ן ואנשים פרטיים - אחר. 

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי 

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי. יתרת ההפרשה להפסדי אשראי, הכוללת הפרשה על בסיס קבוצתי והפרשה על בסיס 
פרטני, לא כולל בגין סיכון אשראי חוץ מאזני, הגיעה ביום 30 בספטמבר 2017, לסך של 2,119 מיליון ש"ח ומהווה 
1.40% מהאשראי לציבור, לעומת יתרת הפרשה בסך של 2,144 מיליון ש"ח, שהיוותה 1.50% מהאשראי לציבור, ביום 

31 בדצמבר 2016. 
יתרת ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי. יתרת ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי בגין אשראי פגום לציבור אשר 
חושבה על בסיס פרטני עמדה ביום 30 בספטמבר 2017 על 204 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-389 מיליון ש"ח ביום 31 

בדצמבר 2016, ירידה בשיעור של 47.6%, שהושפעה בעיקר ממחיקות חשבונאיות. 
יתרת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי. יתרת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי, למעט הלוואות לדיור 
שההפרשה להפסדי אשראי בגינן חושבה לפי עומק הפיגור, עמדה ביום 30 בספטמבר 2017 על 1,742 מיליון ש"ח, 
בהשוואה ל-1,587 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016, המהווה גידול בהפרשה השוטפת בסך של 155 מיליון ש"ח, 

שיעור של כ-9.8%.  
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מאפייני סיכון של תיק האשראי לציבור 

 

התפלגות ההוצאות ושיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי בענפי המשק השונים ביחס ליתרת האשראי לציבור 
באותם ענפים 

לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 
בספטמבר 

 2016  2017  
שיעור   שיעור 

ההוצאה  הוצאה  ההוצאה  הוצאה 
(ביטול  להפסדי  (ביטול  להפסדי 
הוצאה)  אשראי  הוצאה)  אשראי 

במיליוני   במיליוני 
 % ש"ח   % ש"ח  ענף 

(0.4) (3)  0.5  4 חקלאות 
(0.3) (27) (0.2) (20) תעשיה 

 0.1  9 (0.3) (26) בינוי ונדל"ן - בינוי 
(0.4) (44) (0.0) (1) בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 

 -  -  0.4  6 אספקת חשמל ומים 
 0.7  113  0.9  134 מסחר 

 0.9  18  0.1  3 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל 
 0.2  7  0.2  11 תחבורה ואחסנה 
 0.1  1  10.0  188 מידע ותקשורת 

 0.4  24 (0.4) (23) שירותים פיננסיים 
 0.3  10  0.5  20 שירותים עסקיים אחרים 

(0.1) (2)  0.2  8 שירותים ציבוריים וקהילתיים 
 0.0  6  0.0  9 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור 

 0.7  135  1.1  231 אנשים פרטיים - אחר 
 0.23  247  0.48  543 סך- הכל ציבור 
 - סך -הכל בנקים 

 
 (2)

 543 סך -הכל הוצאות בגין הפסדי אשראי  
 

 245 
  

מהנתונים שהובאו לעיל עולה כי העליה בהוצאה בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 
התמקדה בענפים מידע ותקשורת, מסחר, בינוי ונדל"ן – פעילות בנדל"ן ואנשים פרטיים - אחר. מנגד, חל קיטון בהוצאה 

בגין הפסדי אשראי בענפים שירותים פיננסיים, בינוי ונדל"ן - בינוי ובתי מלון, שירותי הארחה ואוכל.  

ניירות ערך 

כללי. ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכמו ניירות ערך בתיק הנוסטרו בסך של 34,490 מיליון ש"ח, לעומת 38,818 מיליון 
ש"ח בסוף שנת 2016, ירידה בשיעור של 11.1%. מובהר כי בתיק הנוסטרו של קבוצת דיסקונט ליום 30 בספטמבר 
2017, לא היה נייר ערך שההשקעה בו היוותה שיעור של 5% או למעלה מזה מכלל התיק, פרט לנייר ערך מסוג 
"ממשלתית משתנה 520", נייר ערך מסוג "ממשלתית שקלית 120" ונייר ערך מסוג "ממשלתית משתנה 1121", שהגיעו 

לכ-7.8%, לכ-5.8% ולכ-8.3% מכלל התיק, בהתאמה. 
ליום 30 בספטמבר 2017, כ-66% מהתיק מושקע באיגרות חוב ממשלתיות, וכ-4% מהתיק מושקע באיגרות חוב של 
סוכנויות הפועלות בחסות ממשלת ארה"ב (GSE). לפרטים בדבר השקעות הבנק באיגרות חוב, לפי ענפי משק, ראו 
"נספחים לדוח הרבעוני", נספח 2, סעיפים 3-1. לפרטים בדבר התפלגות ההשקעה באיגרות חוב ממשלתיות, לפי 

ממשלות עיקריות, ראו "נספחים לדוח הרבעוני" – נספח 3, סעיף 3. 
לפרטים בדבר מדיניות ניהול תיקי הנוסטרו, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 40).  
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הרכב תיק ניירות ערך לפי מגזרי הצמדה  

 

הרכב תיק ניירות ערך לפי בסיסי הצמדה 
 30

31 בדצמבר  בספטמבר 
שיעו ר   2016  2017  

השינוי  במיליוני שקלים   
ב-%  חדשים 

 4.7  16,705  17,486 מטבע ישראלי לא צמוד  
(37.3)  4,607  2,887 מטבע ישראלי צמוד למדד 

(19.8)  16,530  13,265 מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ 
(12.7)  976  852 מניות - פריטים שאינם כספיים 

(11.1)  38,818  34,490 סך-הכל 
 

ניירות ערך במטבע חוץ ובמטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ ירדו בשיעור של 19.8% לעומת 31 בדצמבר 2016. במונחים 
דולריים ירדה ההשקעה בניירות הערך במטבע חוץ ובמטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ בסך של 540 מיליון דולר, ירידה 
של 12.6% לעומת 31 בדצמבר 2016. סך כל ניירות הערך, הכוללים את ניירות הערך במטבע חוץ ובמטבע ישראלי צמוד 

למטבע חוץ כשהם מחושבים במונחים דולריים, ירד בשיעור של 8.1% לעומת 31 בדצמבר 2016. 

הרכב תיק ניירות הערך לפי הסיווג לתיקים 

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מסווגים ניירות הערך לשלושה תיקים: תיק איגרות חוב מוחזקות לפדיון, תיק 
ניירות ערך זמינים למכירה ותיק ניירות ערך למסחר. 

הרכב ההשקעות בניירות ערך על פי הסיווג לתיקים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים 
31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2017 

עלות  עלות   
מופחתת  מופחתת 

הערך  שווי  (במניות- הערך  שווי  (במניות-
במאזן  הוגן  עלות)  במאזן  הוגן  עלות) 

במיליוני שקלים חדשים  
איגרות חוב  

 6,267  6,559  6,267  5,695  5,942  5,695 מוחזקות לפדיון       
 28,753  28,753  28,671  25,642  25,642  25,502 זמינות למכירה 

 2,822  2,822  2,827  2,301  2,301  2,299 למסחר 
מניות 

 963  963  957  837  837  833 זמינות למכירה       
 13  13  13  15  15  17 למסחר 

 38,818  39,110  38,735  34,490  34,737  34,346 סך-הכל ניירות ערך 
 

איגרות חוב קונצרניות. תיק ניירות ערך הזמינים למכירה של קבוצת דיסקונט ליום 30 בספטמבר 2017, כולל השקעה 
באיגרות חוב קונצרניות בסכום של כ-1,735 מיליון ש"ח (כולל סך של כ-279 מיליון ש"ח המוחזק באי די בי ניו יורק, סך 
של כ-53 מיליון ש"ח המוחזק במרכנתיל וסך של כ-1,403 מיליון ש"ח המוחזק במישרין על ידי הבנק). לפרטים בדבר 

הפסדים שטרם מומשו הכלולים ביתרת איגרות החוב האמורות, ראו ביאור 5 לתמצית הדוחות הכספיים. 
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השקעות בניירות ערך מגובי משכנתאות ונכסים 

 

השקעה בניירות ערך מגובי משכנתאות ונכסים - כללי. תיק ניירות הערך של קבוצת דיסקונט ליום 30 בספטמבר 2017 
כולל השקעה באיגרות חוב מגובות משכנתא בסכום של כ-2,137 מיליון דולר ארה"ב, אשר מוחזקות בידי אי די בי ניו 
יורק, לעומת סך של כ-2,217 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2016. כ-98% מאיגרות החוב מגובות המשכנתא, מורכבות 
מאיגרות חוב של סוכנויות פדרליות שונות (Freddie Mac, Fannie Mae, Ginnie Mae). ההשקעה באיגרות החוב האמורות אינה 

 .Subprime-כוללת חשיפה לשוק ה
ליום 30 בספטמבר 2017, כלל תיק ניירות הערך מגובי המשכנתאות (MBS) והנכסים (ABS) הפסדים שטרם מומשו, נטו, 

בסך של כ-15 מיליון דולר.  
לפרטים בדבר הסוכנויות הפועלות בחסות ממשלת ארה"ב, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 42). 

CMBS. לפרטים בדבר חשיפה לניירות ערך מגובי משכנתאות למסחר (CMBS), בסכומים זניחים, ראו במסמך "גילוי לפי 
נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים" העומד לעיון באינטרנט. 

CLO. אי די בי ניו יורק מחזיק איגרות חוב מובטחות מסוג CLO, בסך כולל של כ-40 מיליון דולר. ניירות הערך כאמור 
מדורגים בדירוג AA-AAA, על ידי סוכנות דירוג אחת לפחות. לפרטים, ראו ביאור 5 לתמצית הדוחות הכספיים. 

פרטים בדבר ירידת ערך של ניירות ערך זמינים למכירה 

כללי. נקודת ההתייחסות לקביעת משך הזמן בו השקעה הייתה בפוזיציה מתמשכת של הפסד שטרם מומש היא תאריך 
המאזן של תקופת הדיווח שבמהלכה ארעה לראשונה ירידת הערך המתמשכת. שיעור הירידה בשווי ההוגן מתחת לעלות 
מחושב ליום הדיווח. זאת, גם אם במהלך התקופה שבה ההשקעה הייתה בפוזיציה מתמשכת של הפסד שטרם מומש, 

שיעור הירידה בשווי ההוגן מתחת לעלות היה שונה באופן משמעותי משיעור הירידה ליום הדיווח. 
לפרטים בדבר בחינת ירידת ערך של ניירות ערך, ראו "מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ואומדנים חשבונאיים 
קריטיים" בדוח שנתי 2016 (עמ' 98-97) וביאור 1 ד' 5 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 (עמ' 131-130). 
בהתבסס על בחינת ירידת הערך של ניירות הערך האמורים ליום 30 בספטמבר 2017, העריכה הנהלת הבנק, ובמקרים 

הרלבנטיים, בהתבסס על הערכת הנהלת חברת הבת הרלבנטית, כי ירידת הערך הינה זמנית. 
לימים 30 בספטמבר 2017, 30 בספטמבר 2016 ו-31 בדצמבר 2016, ההפסדים שנצברו וטרם מומשו בגין מניות זמינות 
למכירה היו בסכומים זניחים. לימים 30 בספטמבר 2017, 30 בספטמבר 2016 ו-31 בדצמבר 2016, ההפסדים שנצברו 
וטרם מומשו בגין ניירות ערך מגובי משכנתאות ונכסים זמינים למכירה, הסתכמו בסך כולל של 59 מיליון ש"ח, 13 מיליון 

ש"ח ו-78 מיליון ש"ח, בהתאמה. לפרטים נוספים, ראו ביאור 5 לתמצית הדוחות הכספיים.  

נכסי לקוחות 

פקדונות הציבור ליום 30 בספטמבר 2017, הסתכמו בסך של 173,356 מיליון ש"ח, לעומת 172,318 מיליון ש"ח בסוף 
שנת 2016, עליה בשיעור של 0.6%.  

נתונים על הרכב פקדונות הציבור לפי מגזרי הצמדה 

31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2017 
שיעו ר  % מסך  % מסך   

השינוי   במיליוני פקדונות  במיליוני פקדונות 
ב-%  הציבור  ש"ח  הציבור  ש"ח 

 5.7  62.9  108,345  66.1  114,530 מטבע ישראלי לא צמוד  
(11.2)  3.1  5,360  2.7  4,761 מטבע ישראלי צמוד למדד 

(7.8)  34.0  58,613  31.2  54,065 מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ 
 0.6  100.0  172,318  100.0  173,356 סך-הכל 

 
פקדונות הציבור במטבע חוץ ובמטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ ירדו בשיעור של 7.8% לעומת 31 בדצמבר 2016. 
במונחים דולריים עלו פקדונות הציבור במטבע חוץ ובמטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ בסך של 76 מיליון דולר, עליה של 

Dummy TextDummy TextDummy Text
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0.5% לעומת 31 בדצמבר 2016. סך כל פקדונות הציבור, הכוללים את הפקדונות במטבע חוץ ובמטבע ישראלי צמוד 
למטבע חוץ כשהם מחושבים במונחים דולריים, עלו בשיעור של 3.4% לעומת דצמבר 2016.  

נתונים אודות התפתחות היתרות של פקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות פיקוחיים 

 

 30
31 בדצמבר  בספטמבר 

ש ינוי   2016  2017  
במיליוני שקלים   

ב-%  חדשים 
פעילות ישראל:  

 2.2  67,496  68,963 משקי בית    
(0.8)  16,221  16,095 בנקאות פרטית 

(0.6)  27,729  27,554 עסקים קטנים וזעירים 
(2.9)  6,982  6,779 עסקים בינוניים 
(0.2)  14,285  14,253 עסקים גדולים 
 18.7  13,185  15,646 גופים מוסדיים 

 2.3  145,898  149,290 סך-כל פעילות ישראל 
(8.9)  26,420  24,066 סך-כל פעילות חו"ל 

 0.6  172,318  173,356 סך-הכל 
 

סך כל האשראי לציבור, נטו, ביחס לפקדונות הציבור היווה ביום 30 בספטמבר 2017 כ-85.9%, לעומת 81.7% בסוף שנת 
  .2016

פיקדונות הציבור של שלושת קבוצות המפקידים הגדולות, הסתכמו ביום 30 בספטמבר 2017, בסך של 9,166 מיליון 
ש"ח. 

ניירות ערך המוחזקים עבור לקוחות. ביום 30 בספטמבר 2017, עמדה יתרת ניירות ערך המוחזקים בבנק עבור לקוחות 
על סך של כ-192.2 מיליארד ש"ח, כולל סך של כ-4.6 מיליארד ש"ח ניירות ערך לא סחירים, לעומת סך של כ-181 
מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2016, אשר כלל סך של כ-4.4 מיליארד ש"ח ניירות ערך לא סחירים, עליה של כ-6.2%. 

לפרטים בדבר הכנסות מפעילות בניירות ערך, ראו ביאור 3 לתמצית הדוחות הכספיים. 
בנוסף, יתרת ניירות ערך שהוחזקו בבנק מרכנתיל דיסקונט עבור לקוחותיו עמדה ביום 30 בספטמבר 2017 על סך של 

10.18 מיליארד ש"ח, לעומת 10.16 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2016, עליה של 0.2%.  
ניהול תיקי השקעות. ביום 30 בספטמבר 2017, ניהלה תפנית תיקי השקעות בשווי כספי כולל של כ-6,811 מיליון ש"ח, 

לעומת כ-6,515 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2016, עליה של 4.5%. 
ייעוץ פנסיוני. הצבירה הכוללת בגין כל הלקוחות המיועצים של הבנק ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכמה בכ-15.3 

מיליארד ש"ח, לעומת 13.9 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2016, עליה של 10.1%. 

הון והלימות ההון 

III יישום באזל  בישראל

ההוראות. ההוראות בדבר "כללי באזל III", אשר חלות מיום 1 בינואר 2014, כוללות דרישה לעמידה ביחס הון עצמי רובד 
1 מינימלי של 9% ויחס הון כולל של 12.5% (החל מיום 1 בינואר 2015) וכן התייחסות מפורטת באשר להוראות המעבר. 
הנפקות של מכשירי הון. מכשירי ההון המונפקים בהתאם להוראות באזל III, כוללים מנגנונים ל"ספיגת הפסדים" בין 

בהמרה למניות ובין במחיקה (חלקית או מלאה) של מכשיר ההון.  
השפעת הוראות המעבר בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 299 ("ההוראה"). בהוראה נקבעו, בין היתר הוראות מעבר 
ליישום, המאפשרות, בחלק מהנושאים, יישום מדורג על פני מספר שנים. להלן תובאנה השפעות אימוץ ההוראה לטווח 

קצר וארוך. 
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השפעת יישום ההוראה בעניין זכויות עובדים. החל מיום 1 בינואר 2015 הבנק מיישם את ההוראה בעניין זכויות עובדים. 

יישום ההוראה נעשה באופן של יישום למפרע של מספרי השוואה לתקופות שהתחילו ביום 1 בינואר 2013 ואילך. 
יצויין כי בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 299, בדבר "ההון הפיקוחי – הוראות מעבר", נקבע לענין חישובי הלימות הון, כי 
במידה שההון העצמי בדוחות הכספיים יכלול יתרת רווח או הפסד כולל אחר מצטבר בגין מדידות מחדש של התחייבות 
נטו או נכסים נטו בגין הטבה מוגדרת לעובדים, יחולו על היתרה כאמור הוראות המעבר בענין התאמות פיקוחיות 
וניכויים מההון, לפיהן היא תנוכה בהדרגה מההון על פני תקופה של 4 שנים. בהתאמה, ביום 1 בינואר 2016 נוכה סך 

המהווה 60%, ביום 1 בינואר 2017 נוכה סך נוסף המהווה 20%, והיתרה תנוכה בשנת 2018. 
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הקלות בגין תוכנית ההתייעלות. הפיקוח על הבנקים אישר לבנק הקלות בגין תוכנית התייעלות 2016. עלויות בסך כולל 
של כ-372 מיליון ש"ח (לפני מס; על בסיס מאוחד, ראו ביאור 25 ד' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016) נוטרלו 
בחישובי הלימות ההון בדוח לרבעון שלישי 2016 ומופחתים בהדרגה, החל מרבעון רביעי 2016, על בסיס רבעוני בקו 
ישר (5% לרבעון), על פני תקופה של חמש שנים. עד ליום 30 בספטמבר 2017 הופחתו עלויות בסך של 42 מיליון ש"ח. 
לפרטים נוספים בדבר תוכנית ההתייעלות בבנק, ראו "התייעלות המערכת הבנקאית" בדוח שנתי 2016 (עמ' 24) וביאור 

23 י' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 (עמ' 196). 
מגבלות למתן הלוואות לדיור. לפרטים בדבר תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 329 בדבר "מגבלות למתן הלוואות 
לדיור", במסגרתו נדרש התאגיד הבנקאי להגדיל את יעד הון עצמי רובד 1 והון כולל, ראו ביאור 9 ב' לתמצית הדוחות 

הכספיים. 
לפרטים בדבר השפעת אימוץ ההוראה והקלות בגין תוכנית ההתייעלות על יחס הון עצמי רובד 1, ראו ביאור 9 לתמצית 

הדוחות הכספיים. 
היערכות הבנק. הבנק ערך תוכנית מפורטת לעמידה ביעדי הון, שהם לפחות ברמת ההון שנקבעה בהנחיות המפקח על 

הבנקים ובלוחות הזמנים שפורסמו על ידו, והוא פועל ליישומה. 

יעד הון עצמי רובד 1 

המדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון, המבטאת את התיאבון לסיכון של הבנק, הינה להחזיק רמת הלימות הון הגבוהה 
 .ICAAP-מהסף שהוגדר על ידי הפיקוח על הבנקים, וגבוהה מהשיעור הנדרש על פי תוצאת ה

הבנק אימץ מתווה הון לעליה מדורגת של יעד הון עצמי רובד 1 עד לרמה של 10% בסוף שנת 2019. 
לפרטים בדבר תכנון ההון, ראו  "הלימות ההון"  במסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים", העומד 

לעיון באינטרנט, יחד עם הדוח השנתי של הבנק לשנת 2016 ויחד עם הדוח של הבנק לרבעון שלישי 2017 (דוח זה). 

מרכיבי ההון 

סך-כל ההון ליום 30 בספטמבר 2017, הסתכם בסך של 15,755 מיליון ש"ח, לעומת סך של 14,936 מיליון ש"ח בסוף 
שנת 2016, עליה בשיעור של 5.5%. 

ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ליום 30 בספטמבר 2017, הסתכם בסך של 15,294 מיליון ש"ח, לעומת 14,512 
מיליון ש"ח בסוף שנת 2016, עליה בשיעור של 5.4%. השינוי בהון המיוחס לבעלי המניות של הבנק בתשעת החודשים 
הראשונים של שנת 2017 הושפע, בין היתר, מהרווח הנקי בתקופה, מעליה בסך של 32 מיליון ש"ח במרכיב של 
התאמות נטו בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן, בניכוי השפעת המס, ממימוש כתבי אופציה בתקופת 

הדוח, בסך של 143 מיליון ש"ח ומירידה בסך של 281 מיליון ש"ח בהתאמות מתרגום דוחות כספיים. 
יחס סך-כל ההון, לסך כל הנכסים, ליום 30 בספטמבר 2017, הגיע לשיעור של 7.2%, לעומת 6.8% בסוף שנת 2016. 

מרכיבי ההון הפיקוחי ליום 30 בספטמבר 2017  

 

כללי. כאמור, החל מיום 1 בינואר 2014 נכנסו לתוקף, בהדרגה, ההוראות בהתאם לכללי באזל III. הנתונים להלן 
משקפים הפחתות, בהתאם להוראות המעבר. 

יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2017, הגיע לשיעור של 9.8%, בדומה ליום 31 בדצמבר 2016. 
יחס ההון הכולל ליום 30 בספטמבר 2017, הגיע לשיעור של 13.8%, בדומה ליום 31 בדצמבר 2016. 
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מרכיבי ההון הפיקוחי  

 

31 בדצמבר  30 בספטמבר 
 2016  2016  2017  

במיליוני שקלים חדשים  
1. הון לצורך חישוב יחס ההון  

 15,036  14,809  15,698 הון עצמי רובד 1, לאחר ניכויים    
 1,068  1,068  890 הון רובד 1 נוסף, לאחר ניכויים 

 16,104  15,877  16,588 הון רובד 1 
 5,020  5,179  5,549 הון רובד 2 

 21,124  21,056  22,137 סך-כל ההון הכולל 
2. יתרות משוקללות של נכסי סיכון 

 137,393 �²� 135,751 �²� 144,247 �²�סיכון אשראי    

 2,483  2,872  3,146 סיכון שוק 
 CVA 942  1,207  1,171 סיכון 

 12,072  12,033  12,242 סיכון תפעולי 
 152,890  151,863  160,806 סך-הכל יתרות משוקללות 

3. יחס ההון לרכיבי הסיכון 
 9.8  9.8  9.8 יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון    

 13.8  13.9  13.8 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
יחס ההון המזערי הנדרש לפי הוראות המפקח על הבנקים 

 9.2 �¹� 9.1 �¹� 9.2 �¹�יחס הון עצמי רובד 1    

 12.7 �¹� 12.6 �¹� 12.7 �¹�יחס ההון הכולל 
 

 הערות:
בתוספת כ- 0.18% (ליום 30 בספטמבר 2016: 0.12% , ליום 31 בדצמבר 2016: 0.15%), בהתאם לדרישות הון נוספות  (1) 

 בגין הלוואות לדיור – ראו ביאור 9 (ב) לתמצית הדוחות הכספיים.
מסך היתרות המשוקללות של נכסי סיכון הופחת סך של 46 מיליון ש"ח (ליום 30 בספטמבר 2016: 333 מיליון ש"ח,  (2) 

 ליום 31 בדצמבר 2016: 64 מיליון ש"ח) בשל התאמות בגין תוכנית ההתייעלות.  
 

הגידול בהון רובד 2 נבע מהנפקת כתבי התחייבות נדחים (סדרה יב'), ראו לעיל "טיפול ההנהלה בנושאים שוטפים 
מהותיים". 

גיוס מקורות 

גריעת מכשירי הון פיקוחיים בשנת 2017. שטרי הון נדחים, אשר תחת הוראות באזל II הוכרו כהון ראשוני מורכב או כהון 
משני עליון, אינם כשירים בהתאם להוראות באזל III, אך בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו כהון רובד 1 נוסף ויבוטלו 
בהדרגה בשנים 2022-2014. כמו כן, כתבי התחייבות נדחים, אשר תחת הוראות באזל II הוכרו כהון רובד 2, אינם 
כשירים בהתאם להוראות באזל III, אך בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו כהון רובד 2 ויבוטלו בהדרגה בשנים -2022
2014. מכשירי הון פיקוחי אשר ייגרעו בהתאם להוראות המעבר בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017, מסתכמים בסך של 

195 מיליון ש"ח.  
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 נגרעו כ-532 מיליון ש"ח (מזה סך של 354 מיליון ש"ח היה נגרע גם 

  .(II בהתאם להוראות באזל
למרות גריעת מכשירי הון פיקוחי (הון רובד 2) כאמור, בהתאם לתוכנית העבודה של הבנק לשנת 2017, מעבר להנפקת 
ה-Coco's בתחילת חודש ינואר 2017, כאמור בביאור 21 לתמצית הדוחות הכספיים, לא נדרש גיוס הון רובד 2 על מנת 

לעמוד ביעדי ההון הכולל לשנת 2017. 

גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל 

במסגרת המסמך "גילויים פיקוחיים נוספים" מובא תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו. 
במסגרת המסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים" מובא גילוי על ההון הרגולטורי וניהולו ובכלל זה 
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הרכב ההון הפיקוחי. המסמכים עומדים לעיון באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך, באתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך 
 בתל אביב בע"מ ובאתר הבנק. 

חלוקת דיבידנדים 

 

בעקבות העמידה במתווה התוכנית האסטרטגית והשיפור בתוצאות העסקיות של הקבוצה, ולאחר גיבוש תוכנית 
אסטרטגית רב שנתית מעודכנת ותוכנית הון רב שנתית מעודכנת, בכוונת דירקטוריון הבנק לבחון, במהלך שנת 2017, 

אימוץ מדיניות לחלוקת דיבידנד, בהתאם לעמידה בתוכנית העבודה, ההון הפנוי ופוטנציאל הצמיחה העתידי. 
הפיקוח על הבנקים נתן את אישורו העקרוני למתווה חלוקת דיבידנדים שהוצג לפניו. 

יודגש כי, אין באמור לעיל, משום התחייבות של הבנק לעצם אימוץ מדיניות דיבידנד, לתכניה ולעיתוי אישורה, אם בכלל. 
לפרטים בדבר מגבלות שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 198). 

פעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות עיקריים - נתונים 
כמותיים עיקריים והתפתחויות עיקריות 

כללי 

מגזרי הפעילות הפיקוחיים, הוגדרו על ידי בנק ישראל בהוראות החדשות בהתבסס על מאפייני לקוחותיהם, כגון: אופי 
פעילותם (בהתייחס ללקוחות הפרטיים), או מחזורם העסקי (בהתייחס ללקוחות העסקיים), במתכונת הקושרת על 

בסיס אחיד וחד ערכי, בין הלקוחות השונים בכלל המערכת הבנקאית, לבין מגזרי הפעילות הפיקוחיים. 
בהתאם להוראות, תאגיד בנקאי שבהתאם לגישת ההנהלה שלו מגזרי הפעילות שלו שונים מהותית ממגזרי הפעילות 
הפיקוחיים, ייתן בנוסף גילוי על מגזרי פעילות בהתאם לגישת ההנהלה ("מגזרי פעילות ניהוליים"), בהתאם לכללי 
החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מגזרי פעילות – (ASC 280). ואולם, בהתאם להוראות החדשות ולהבהרות 
של הפיקוח על הבנקים, הגילוי בדוח הדירקטוריון וההנהלה יתייחסו למגזרי פעילות פיקוחיים בלבד. בביאור 13 לתמצית 

הדוחות הכספיים מובא גילוי כמותי למגזרי הפעילות הניהוליים שהבנק זיהה. 
נתונים מרוכזים אודות הפעילות במגזרים השונים מובאים בביאורים 12 ו-13 לתמצית הדוחות הכספיים, עמ' 155-139 

להלן.  
לפרטים בדבר הוראות הדיווח לציבור הרלבנטיות, והגדרת המגזרים השונים, ולפרטים בדבר עיקרי ההנחיות, האומדנים 
ועקרונות הדיווח אשר שימשו בהכנת הנתונים, ראו ביאור 29 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 (עמ' 229-227). 

מגזר משקי בית (פעילות בישראל) 

היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו 

ההפסד של המגזר הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 214 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך 
של 294 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

ההוצאות בגין הפסדי האשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 237 מיליון ש"ח, לעומת 
סך של 140 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 69.3%. הגידול נבע מעליה בהפרשה הקבוצתית, 

בשל גידול בהיקף האשראי, גידול במחיקות והשפעת הגידול האמור על שיעור ההפרשה הקבוצתית. 
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נתונים עיקריים אודות מגזר משקי בית (פעילות בישראל) 

 

לשנה 
שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 

ב-31  שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 
בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 

�2  ¹� 2016 � �016  2017  ¹ 2016  2017  
במיליוני שקלים חדשים  

 2,629  1,948  2,145  674  737 סך ההכנסות  
 216  140  237  51  94 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 2,905 �¹� 2,169  2,179  730  731 סך הוצאות תפעוליות ואחרות 
(428) (294) (214) (90) (73) הפסד המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

      הערה:
 (1) סווג מחדש – ראו ביאור 12 ב' (1) לתמצית הדוחות הכספיים.

התפתחויות במגזר 

לאור העליה בהיקפי האשראי מחד, והעליה בסביבת הסיכון מאידך, שהביאה בין היתר לגידול בהוצאות להפסדי אשראי, 
 ,CS-החטיבה הבנקאית פעלה ברבעונים האחרונים להידוק ושיפור תהליכי החיתום, בין היתר באמצעות עדכון מודלי ה
לשיפור תהליכי הבקרה והטיפול בחובות בעייתיים, לחיזוק הכשירות המקצועית ועוד. האמור לעיל מתייחס הן למגזר 

משקי בית והן למגזר עסקים קטנים וזעירים. 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הושלם המהלך של הוצאת פעילות תפעולית מהסניפים וייעול תהליכי 

עבודה בסניפים במטרה לפנות זמן לבנקאים להעמקת הקשר ולשיפור חוויית השירות והמכירה מול הלקוחות.  
לפרטים נוספים אודות מגזר משקי בית (פעילות בישראל), ובכלל זה פרטים בדבר פעילות המשכנתאות, ראו בפרק 

"ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם". 

מגזר בנקאות פרטית (פעילות בישראל) 

היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו 

בתוצאות של המגזר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 לא חל שינוי מהותי והוא נותר בסכום זניח.  

נתונים עיקריים אודות מגזר בנקאות פרטית (פעילות בישראל) 
לשנה 

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ב-31  שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 

בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 
�2  ¹� 2016 � �016  2017  ¹ 2016  2017  

במיליוני שקלים חדשים  
 112  86  91  27  29 סך ההכנסות  
 1  1  1  -  - הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 125 �¹� 95  93  29  32 סך הוצאות תפעוליות ואחרות 
(12) (7) (2) (1) (2) הפסד המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

      הערה:
 (1) סווג מחדש – ראו ביאור 12 ב' (1) לתמצית הדוחות הכספיים.

התפתחויות במגזר 

כחלק מניהול הסיכונים בסקטור תושבי החוץ, החל ברבעון הראשון של שנת 2016 מהלך של ריכוז לקוחות הבנק בעלי 
יתרות פאסיב של 1 מיליון דולר ומעלה במרכז הבנקאות הפרטית הבינלאומית. לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 

(עמ' 49). 
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ארגון מחדש של השירות ללקוחות האמידים. במסגרת המיקוד בשיפור השירות ללקוחות האמידים וכן, בין היתר, על רקע 
תהליכי ההתייעלות בבנק, נמשך תהליך המיזוג של האגף לבנקאות פרטית, שהועבר לחטיבה הבנקאית, יחד עם יחידות 
נוספות מתחומי הפאסיבה והאכיפה לאגף חדש - אגף השקעות ולקוחות אמידים, שהוקם בחודש ינואר 2017. במסגרת 
האגף החדש יוקם מערך שירות שייתן מענה, בעיקר בתחום ההשקעות, לכל הלקוחות האמידים בבנק על פי סגמנטציה. 
כמו כן, האגף החדש יהיה אחראי על כל תחום האכיפה של החטיבה הבנקאית בייעוץ השקעות ובייעוץ פנסיוני. 

הבנקאות הפרטית ממשיכה לפעול במתכונתה הנוכחית עד לגיבוש והשלמת מבנה האגף. 
לפרטים נוספים אודות מגזר בנקאות פרטית, ראו בפרק "ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד 

הבנקאי ואופן ניהולם". 

מגזר עסקים קטנים וזעירים (פעילות בישראל) 

היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו 

 

הרווח הנקי של המגזר הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 292 מיליון ש"ח, לעומת סך 
של 203 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 43.8%. העליה ברווח הנקי בתקופת הדוח, בהשוואה 
לתקופה המקבילה אשתקד, נובעת, בין היתר, מהעובדה שבשנת 2016 המגזר רשם את חלקו (סך של 45 מיליון ש"ח) 

בהפרשה של כאל בגין הסדר חלף הליך פלילי (ראו בדוח רבעון שני 2016, עמ' 18-17). 
ההוצאות בגין הפסדי האשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 115 מיליון ש"ח, לעומת 

סך של 53 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

נתונים עיקריים אודות מגזר עסקים קטנים וזעירים (פעילות בישראל) 
לשנה 

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ב-31  שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 

בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 
�2  ¹� 2016 � �016  2017  ¹ 2016  2017  

במיליוני שקלים חדשים  
 1,922  1,425  1,556  503  540 סך ההכנסות  
 90  53  115  4  25 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 1,376 �¹� 1,029  974  350  317 סך הוצאות תפעוליות ואחרות 
 257  203  292  93  125 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

      הערה:
 (1) סווג מחדש – ראו ביאור 12 ב' (1) לתמצית הדוחות הכספיים.

 

לפרטים נוספים אודות מגזר עסקים קטנים וזעירים (פעילות בישראל), ראו בפרק "ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים 
נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם". 

מגזר עסקים בינוניים (פעילות בישראל) 

היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו 

הרווח הנקי של המגזר הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 81 מיליון ש"ח, לעומת סך של 52 
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 55.8%. העליה ברווח הנקי בתקופת הדוח, בהשוואה לתקופה 
המקבילה אשתקד, נובעת, בין היתר, מהעובדה שבשנת 2016 המגזר רשם את חלקו (סך של 10 מיליון ש"ח) בהפרשה 

של כאל בגין הסדר חלף הליך פלילי (ראו בדוח רבעון שני 2016, עמ' 18-17). 
ההוצאות בגין הפסדי האשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 24 מיליון ש"ח, לעומת סך 

של 31 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 22.6% . 
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נתונים עיקריים אודות מגזר עסקים בינוניים (פעילות בישראל) 

 

לשנה 
שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 

ב-31  שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 
בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 

�2  ¹� 2016 � �016  2017  ¹ 2016  2017  
במיליוני שקלים חדשים  

 439  329  334  113  113 סך ההכנסות  
 46  31  24  11  2 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 292 �¹� 211  181  75  61 סך הוצאות תפעוליות ואחרות 
 56  52  81  16  32 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

      הערה:
 (1) סווג מחדש – ראו ביאור 12 ב' (1) לתמצית הדוחות הכספיים.

לפרטים נוספים אודות מגזר עסקים בינוניים (פעילות בישראל), ראו בפרק "ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על 
עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם". 

מגזר עסקים גדולים (פעילות בישראל) 

היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו 

הרווח הנקי של המגזר הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 140 מיליון ש"ח, לעומת סך 
של 224 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 37.5%. הרווח הנקי של המגזר בתקופה המקבילה 
אשתקד הושפע, בין היתר, מחלקו (סך של 30 מיליון ש"ח) בהפרשה של כאל בגין הסדר חלף הליך פלילי (ראו בדוח 

רבעון שני 2016, עמ' 18-17). 
ההוצאות בגין הפסדי האשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 105 מיליון ש"ח, לעומת 
ביטול הוצאות בסך של 77 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העליה בהוצאה להפסדי אשראי בשנת 2017 
הושפעה בעיקר מעליה במחיקות הקבוצתיות ומעליה בהפרשה הקבוצתית בענפים מסויימים. ביטול ההוצאה בשנת 

2016 הושפע מגביית חובות עבר (שנמחקו) בהיקפים גבוהים. 

נתונים עיקריים אודות מגזר עסקים גדולים (פעילות בישראל) 
לשנה 

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ב-31  שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 

בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 
�2  ¹� 2016 � �016  2017  ¹ 2016  2017  

במיליוני שקלים חדשים  
 694  514  540  171  182 סך ההכנסות  

(40) (77)  105  29  41 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי 
 309 �¹� 235  211  95  67 סך הוצאות תפעוליות ואחרות 

 266  224  140  33  45 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
      הערה:

 (1) סווג מחדש – ראו ביאור 12 ב' (1) לתמצית הדוחות הכספיים.
 

לפרטים נוספים אודות מגזר עסקים גדולים (פעילות בישראל), ובכלל זה פרטים בדבר פעילות בניה ונדל"ן, ראו בפרק 
"ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם". 
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מגזר גופים מוסדיים (פעילות בישראל) 

היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו 

 

התחרות הקיימת והגוברת בין הבנקים וחברי בורסה שאינם בנקים, שוחקת את שיעורי העמלות.  
ההפסד של המגזר הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 6 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך 

של 12 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

נתונים עיקריים אודות מגזר גופים מוסדיים (פעילות בישראל) 
לשנה 

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ב-31  שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 

בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 
�2  ¹� 2016 � �016  2017  ¹ 2016  2017  

במיליוני שקלים חדשים  
 49  37  38  14  14 סך ההכנסות  
 30  3  -  1  - הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 75 �¹� 52  46  15  15 סך הוצאות תפעוליות ואחרות 
(38) (12) (6) (1) (1) הפסד המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

      הערה:
 (1) סווג מחדש – ראו ביאור 12 ב' (1) לתמצית הדוחות הכספיים.

 
לפרטים נוספים אודות מגזר גופים מוסדיים (פעילות בישראל), ראו בפרק "ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על 

עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם". 

מגזר ניהול פיננסי (פעילות בישראל) 

היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו 

הרווח הנקי של המגזר הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 460 מיליון ש"ח, לעומת סך 
של 462 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח ברבעון שלישי 2017 ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 
2017 הושפע, בין היתר, מגידול במימוש השקעות בדיסקונט קפיטל. לפרטים נוספים, ראו להלן "השקעות ריאליות" 
בסעיף "פעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות פיקוחיים – פרטים נוספים". ההכנסות והרווח במגזר בתשעת החודשים 
שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016, הושפעו מהרווח ממכירת זכויות בויזה אירופה (ראו בדוח רבעון שני 2016, עמ' 

 .(201-200

נתונים עיקריים אודות מגזר ניהול פיננסי (פעילות בישראל) 
לשנה 

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ב-31  שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 

בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 
�2  ¹� 2016 � �016  2017  ¹ 2016  2017  

במיליוני שקלים חדשים  
 1,182 �²� 929  862  182  254 סך ההכנסות  

 198 �¹� 152  157  48  55 סך הוצאות תפעוליות ואחרות 

 612  462  460  105  137 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
הערות:      

(1) סווג מחדש – ראו ביאור 12 ב' (1) לתמצית הדוחות הכספיים. 
(2) סווג מחדש – ראו ביאור 1 ז'  לתמצית הדוחות הכספיים. 
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לפרטים נוספים אודות מגזר ניהול פיננסי (פעילות בישראל), ובכלל זה פרטים בדבר פעילות חברות ריאליות, ראו בפרק 
"ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם". 

פעילות בחו"ל 

היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו 

 

הרווח הנקי של המגזר הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 137 מיליון ש"ח, לעומת סך 
של 132 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 3.8% . 

ההוצאות בגין הפסדי האשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של 61 מיליון ש"ח, לעומת סך 
של 94 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

נתונים עיקריים אודות מגזר פעילות בחו"ל 
לשנה 

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ב-31  שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 

בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 
 2016  2016  2017  2016  2017  

במיליוני שקלים חדשים  
 969  724  684  234  238 סך ההכנסות  
 126  94  61  45  25 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 534  413  403  133  136 סך הוצאות תפעוליות ואחרות 
 192  132  137  33  50 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

 
לפרטים נוספים אודות מגזר פעילות בחו"ל, ראו בפרק "ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד 

הבנקאי ואופן ניהולם". 

התפתחויות במגזר 

אידיבי (סוויס) בנק – בפירוק. לפרטים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 53). 

חברות מוחזקות עיקריות 

התרומה של החברות המוחזקות, בארץ ובחוץ לארץ, לתוצאות העסקיות של הבנק, בתשעת החודשים הראשונים של 
שנת 2017, הסתכמה ברווח בסך של 536 מיליון ש"ח, לעומת 484 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ורווח בסך 

של 665 מיליון ש"ח בכל שנת 2016.  
להלן יובאו עיקרי ההתפתחויות בחברות המוחזקות העיקריות.  

דיסקונט בנקורפ אינק. 

דיסקונט בנקורפ אינק. (להלן: "בנקורפ") הינה חברת בת בבעלות מלאה של הבנק. בנקורפ היא חברת החזקות בנקאיות 
שהתאגדה על פי חוקי מדינת דלאוור. בנקורפ מחזיקה במלוא הבעלות והשליטה ב-אי די בי ניו יורק. אי די בי ניו יורק 
הינו הגדול בין הבנקים הישראלים הפועלים בחו"ל. הנתונים המובאים בסעיף זה להלן נלקחו מהדוחות הכספיים של 

בנקורפ. 
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דיסקונט בנקורפ אינק. – נתונים עיקריים 

 

שינוי  במיליוני דולר 
31.12.201 30.9.201  

ב-%   6  7 נתונים מאזניים 
(1.2)  9,272  9,158 סך-כל הנכסים 
 4.5  5,654  5,909 סך-כל האשראי 

(0.6)  7,329  7,283 סך-כל הפקדונות 
 2.4  891  912 סך-כל ההון 

 14.2%  14.3% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
      2016  2017 נתונים תוצאתיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 

 14.3  42  48 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות  
 6.5%  7.1% התשואה להון 

  
התרומה של בנקורפ לתוצאות העסקיות של הבנק הגיעה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 לרווח בסך של 
149 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי הפרשה למס בסך של 19 מיליון ש"ח), לעומת 132 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 

(לאחר ניכוי הפרשה למס בסך של 27 מיליון ש"ח).  
חלוקת דיבידנד. בחודש מרס 2017 חילק בנקורפ לבנק דיסקונט דיבידנד בסכום של 15 מיליון דולר. בחודש ספטמבר 

2017 חילק בנקורפ לבנק דיסקונט דיבידנד בסכום של כ-15.6 מיליון דולר. 
חילופי מנכ"ל. ביום 1 במאי 2017 החל מר אורי לוין את כהונתו כמנכ"ל אי די בי ניו יורק, במקום מר אהוד ארנון. 

הדוחות הכספיים השנתיים של בנקורפ ושל אי די בי ניו יורק עומדים לעיון באתר של אי די בי ניו יורק (IDB Bank). נתונים 
FDIC . כספיים, שנתיים ורבעוניים, עומדים לעיון באתר האינטרנט של ה-

מ  " בנק מרכנתיל דיסקונט בע

בנק מרכנתיל דיסקונט הינו חברה בת בבעלות ובשליטה מלאים של הבנק. 

בנק מרכנתיל דיסקונט – נתונים עיקריים 
במיליוני שקלים 

שינוי  חדשים 
31.12.201 30.9.201  

ב-%   6  7 נתונים מאזניים 
 3.7  32,164  33,366 סך-כל הנכסים 

 8.5  22,001  23,882 סך-כל האשראי לציבור, נטו 
 4.2  27,199  28,334 סך-כל פקדונות הציבור 

 7.3  2,244  2,408 סך-כל ההון 
 13.8%  13.2% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

      2016  2017 נתונים תוצאתיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 
 5.3  150  158 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות  

 9.4%  9.2% התשואה להון 
  

הגורמים העיקריים אשר השפיעו על התוצאות העסקיות. הרווח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בהשוואה 
לתקופה המקבילה אשתקד, הושפע, בין היתר, מעליה בסך של 57 מיליון ש"ח בהכנסות הריבית (8.2%); מעליה בסך של 
56 מיליון ש"ח בהוצאות בגין הפסדי אשראי (266.7%; אשר מוסברת בגידול בסך של 25 מיליון ש"ח בהוצאות בגין 
הפסדי אשראי על בסיס קבוצתי ובעליה בסך של 31 מיליון ש"ח בהוצאות להפסדי אשראי על בסיס פרטני, הנובעת 
בעיקר מקיטון בגביות של חובות בעייתיים שנמחקו בעבר); מעליה בסך של 8 מיליון ש"ח בהכנסות מעמלות (3.5%) 
ומירידה בסך של 13 מיליון ש"ח בהוצאות התפעוליות והאחרות (1.9%; אשר נובעת, בעיקר, מקיטון בשיעור של 3.2% 
בסעיף "משכורות והוצאות נלוות", המוסבר בירידה בהיקף המשרות ובירידה בעלות השירות והריבית בגין התחייבות 

מסוימת לזכויות עובדים). 
יחס ההון לרכיבי סיכון. ביום 28 במרס 2017 עדכן דירקטוריון בנק מרכנתיל דיסקונט את שיעורי יחסי הלימות ההון 

Dummy TextDummy Text



 

 49דוח רבעון שלישי 2017 דוח הדירקטוריון וההנהלה 

 
 
 
 

 

המינימליים, כלהלן: יחס ההון העצמי ב"רובד הראשון", לא יפחת משיעור של 9.5% (31.12.2016 -9.2%); יחס הלימות 
ההון הכולל לא יפחת משיעור של 13.0% (13.12.2016 -12.7%). 

לפרטים בדבר תוכנית אסטרטגית בבנק מרכנתיל דיסקונט ופרויקטים עיקריים שיתבצעו במסגרתה, ראו בדוח שנתי 
2016 (עמ' 56). 

לפרטים בדבר תובענות ובקשות לאשר אותן כתובענות ייצוגיות, בעניין: העלאת ריבית חד-צדדית על אשראי שנלקח 
במסגרת שאושרה, גביית עמלה הקשורה לפעילות של המרה ומשלוח מט"ח וגביית עמלות שאינן מצויות בתעריפון 
המלא מלקוחות שאינם "עסק קטן", ראו ביאור 26 ג', סעיפים 12.5, 12.7 ו-12.13 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 
2016, בהתאמה (עמ' 214) וביאור 10, סעיפים 4.1 ו-4.5 לתמצית הדוחות הכספיים וכן בדבר הליך באוסטרליה המתואר 

בביאור 10, סעיף 5.3 לתמצית הדוחות הכספיים. 
הדוחות השנתיים והרבעוניים של בנק מרכנתיל דיסקונט עומדים לעיון באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך ובאתר מאיה 

של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, תחת "מרכנתיל הנפקות", ובאתר של בנק מרכנתיל דיסקונט. 

מ " חברת כרטיסי אשראי לישראל בע

כרטיסי אשראי לישראל ("כאל") הינה חברה בת של הבנק. ליום 30 בספטמבר 2017 הבנק החזיק 71.8% מזכויות ההון 
ו-79.0% מזכויות הצבעה בכאל. יתרת המניות מוחזקת בידי הבנק הבינלאומי.  

כרטיסי אשראי לישראל – נתונים עיקריים 

 

במיליוני שקלים 
שינוי  חדשים 

31.12.201 30.9.201  
ב-%   6  7 נתונים מאזניים 

 7.2  12,416  13,314 סך-כל הנכסים 
 8.6  1,504  1,633 סך-כל ההון 

 15.8%  15.8% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
  2016  2017 נתונים תוצאתיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 

(12.2)  1,276  1,120 סך-כל ההכנסות  
(34.9)  249  162 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות 

� � ² (38.1)  160  99 התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק
 25.4%  14.2% התשואה להון 

 
נתונים תוצאתיים בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה והוצאה בגין     

 2016  2017 הסדר חלף הליך פלילי�¹� - לתשעת החודשים הראשונים של שנת 
 5.9  153  162 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות - בניטרול כאמור  

ר ²�- בניטרול כאמו �  1.0  98  99 התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק
 16.1%  14.2% התשואה להון - בניטרול כאמור 

 הערות: 
 (1) ראו ביאור 36 ה' ו-ו' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016.

 (2) הפער בין הרווח הנקי לבין התרומה לתוצאות העיסקיות של הבנק נובע מהכרה בחבות מס שוטפת בגין ההשקעה בחברה.
 

התוצאות העסקיות של כאל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, 
הושפעו בעיקר מירידה בהכנסות, בסך של 156 מיליון ש"ח (12.2%). בנטרול הרווח ממכירת זכויות בויזה אירופה – עליה 
בהכנסות, בסך של 106 מיליון ש"ח, המהווה עליה של 10.5%, בעיקר הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי (57 מיליון 
ש"ח; 7.8%) והכנסות ריבית נטו (48 מיליון ש"ח; 18.1%), כתוצאה מעליה בהיקף האשראי הצרכני. מנגד, חלה עליה 
בהוצאות להפסדי אשראי (47 מיליון ש"ח; 95.9%), אשר נבעה בעיקר מגידול בתיק האשראי של החברה וירידה בשיעור 
הגביה (שנבעה, בין היתר, מהכבדת רגולציה בתחום תהליכי גביית החובות ומשינויי התנהגות שוק ביחס למקובל בעבר), 
מירידה בהוצאות התפעול (78 מיליון ש"ח; 17.9%) (בנטרול הוצאה בגין הסדר חלף הליך פלילי – עליה בהוצאות 
התפעול, בסך של 21 מיליון ש"ח, המהווה עליה של 7.3%), שנבעה בעיקר מגידול בתשלומים לארגונים הבינלאומיים, 

ומעליה בהוצאות מכירה ושיווק (31 מיליון ש"ח; 16.0%), המוסברת בעיקר בגידול בהוצאות שימור וגיוס לקוחות. 
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תוכנית אסטרטגית. ביום 23 במאי 2017 אישר דירקטוריון החברה את התכנית האסטרטגית לשנים 2021-2017. 
התכנית גובשה, בסיוע יועצים חיצוניים, בהתחשב בתמורות הצפויות לחול בענף כרטיסי האשראי, נוכח חקיקתו של 
החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016. להערכת הנהלת 
כאל, יישומה של התוכנית יאפשר לה להתמודד בצורה מיטבית אל מול אתגרי השוק הפיננסי בישראל בשנים הקרובות. 
יובהר כי הצלחת התכנית תלויה במספר גורמים אשר לא קיימת ודאות להתממשותם. לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 

2016 (עמ' 57). 
חלוקת דיבידנד. בחודש מרס 2017 חילקה כאל דיבידנד בסך של 30 מיליון ש"ח (חלק הבנק כ-21.5 מיליון ש"ח). 

לפרטים בדבר הפעילות בתחום כרטיסי אשראי (ובכלל זה פרטים בדבר מסמך עקרונות עם חברת שופרסל), ראו בדוח 
שנתי 2016 (עמ' 287-283, 353-349), בפרק "ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים בנוגע לעסקי התאגיד הבנקאי 

ואופן ניהולם" להלן  ובביאור 17 לתמצית הדוחות הכספיים.  
לפרטים בדבר תובענות ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות, שהוגשו כנגד כאל בעניינים הבאים: שיווק כרטיסי מתנה, 
העמדת אשראי באמצעות כרטיס "אקטיב", טענה להסדר כובל בתחום כרטיסי החיוב המיידי ("דביט"), טענה בדבר 
הטעיה בפרסומי מועדון הנוסע המתמיד בדבר אופן חישוב נקודות הטיסה, ראו ביאור 26 ג' לדוחות הכספיים ליום 31 
בדצמבר 2016, סעיפים 12.2, 12.6 ו-13.3 בהתאמה (עמ' 213, 214 ו-216) וביאור 10, סעיפים 4.1, 4.4 ו-5.6 לתמצית 

הדוחות הכספיים. 
הדוחות השנתיים והרבעוניים של כאל עומדים לעיון באתר החברה. 

" מ) "      בע והשקעות הון שוקי ישראל מ (לשעבר: דיסקונט דיסקונט קפיטל בע

דיסקונט קפיטל בע"מ הינה חברה בת בבעלות ובשליטה מלאים של הבנק, הפועלת בתחום ההשקעות בחברות, בקרנות 
השקעה פרטיות ובקרנות הון סיכון, בתחום הבנקאות להשקעות, בתחום הפצת ניירות ערך ובתחום חיתום להנפקות 

וניהולן (באמצעות חברה בת). 

דיסקונט קפיטל – נתונים עיקריים 

 

במיליוני שקלים 
שינוי  חדשים 

31.12.201 30.9.201  
ב-%   6  7 נתונים מאזניים 

 13.4  1,288.3  1,460.7 סך-כל הנכסים 
 30.7  494.3  645.9 סך-כל ההון 

     2016  2017 נתונים תוצאתיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 
 497.6  25.4  151.8 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות  

� � ¹  395.1  26.8  132.7 התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק
 הערה:

(1) הפער בין הרווח הנקי לבין התרומה לתוצאות העיסקיות של הבנק נובע מההבדלים ביישום כללי חשבונאות ומהכרה 
בחבות מס שוטפת בגין ההשקעה בחברה.

 

 
 

התוצאות בתשעת החודשים הראשונים הושפעו, בעיקר, ממימוש השקעות. לפרטים נוספים, ראו להלן "חברות ריאליות" 
בסעיף "פעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות פיקוחיים – פרטים נוספים". 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, השתתפה דיסקונט קפיטל, באמצעות חברה בת, ב-84 הנפקות לציבור 
(מהן אחת עבור הבנק) ו-17 הנפקות פרטיות בהיקף כולל של כ-34.3 מיליארד ש"ח. זאת, לעומת 62 הנפקות לציבור 
(מהן אחת עבור הבנק) ו-14 הנפקות פרטיות (מהן 2 עסקאות עבור קבוצת דיסקונט), בהיקף כולל של כ-29.1 מיליארד 

 ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד.

פרק ג' - סקירת הסיכונים 
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תיאור כללי של הסיכונים ואופן ניהולם 

 

פרופיל הסיכון של קבוצת דיסקונט 

לפרטים בדבר פרופיל הסיכון של קבוצת דיסקונט, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 60-59). לפרטים בדבר עקרונות ניהול 
סיכונים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 62-60). 

גילויים בהתאם לנדבך השלישי של באזל  

הוראות באזל מרחיבות את דרישות הגילוי, האיכותי והכמותי, בנושא ניהול החשיפות לסיכוני אשראי, סיכוני שוק 
והסיכון התפעולי, ובתחומים נוספים. גילוי איכותי וכמותי אודות הסיכונים השונים לעיל ולהלן בפרק זה, מובא בדוח 
שנתי 2016 (עמ' 95-59) וכן במסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים". המסמך עומד לעיון יחד עם 
הדוח השנתי של הבנק לשנת 2016 ויחד עם הדוח של הבנק לרבעון שלישי 2017 (דוח זה) באתר הבנק, באתר מגנ"א 

של רשות ניירות ערך, ובאתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

סיכוני אשראי 

סיכוני האשראי ואופן ניהולם 

לפרטים בדבר "סיכוני האשראי ואופן ניהולם" ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 62). 

איכות האשראי וסיכון אשראי בעייתי 

סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים 

31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2017 
סיכון אשראי   

חוץ   חוץ 
כולל  מאזני  מאזני  כולל  מאזני  מאזני 

במיליוני שקלים חדשים  
סיכון אשראי בעייתי�¹�:  

 3,240  187  3,053 �³� 2,739  133  2,606 �³�סיכון אשראי פגום       
 578  6  572  651  13  638 סיכון אשראי נחות �²�

 1,846  289  1,557  1,506  236  1,270 סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת �²�
 5,664  482  5,182  4,896  382  4,514 סך-הכל סיכון אשראי בעייתי 

מזה: חובות שאינם פגומים, בפיגור של 90 ימים 
 390 או יותר �²�

  
 440 

נכסים שאינם מבצעים:   
 1,992 חובות פגומים - שאינם צוברים הכנסות ריבית       

  
 2,504 

 - נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו   
  

 2 
 1,992 סך-הכל נכסים שאינם מבצעים   

  
 2,506 

  
 

 הערות:
סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת. (1)  

לרבות הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק  (2) 
 הפיגור הנמצאות בפיגור של 90 ימים או יותר.

לרבות איגרות חוב קונצרניות לא צוברות בסך של 16 מיליון ש"ח ואיגרות חוב בנקים לא צוברות בסך של 33 מיליון  (3) 
ש"ח (31.12.2016 - איגרות חוב קונצרניות לא צוברות בסך של 17 מיליון ש"ח ואיגרות חוב בנקים לא צוברות בסך 

 של 93 מיליון ש"ח).
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שינויים ביתרות של חובות פגומים 

 

לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
שהסתיימו ביום 30 בספטמבר   

  2016  2017  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
תנועה בחובות פגומים (בגין אשראי לציבור בלבד):  

 2,944  2,943  2,738  2,539 יתרת חובות פגומים לתחילת התקופה     
 366  549  158  202 חובות שסווגו כחובות פגומים במהלך התקופה 

(32) (33) (24) (3) חובות שחזרו לסיווג שאינו פגום�* �
(202) (423) (106) (89) מחיקות חשבונאיות 

(545) (401) (231) (76) גביות 
(8) (78) (12) (16) אחר 

 2,523  2,557  2,523  2,557 יתרת חובות פגומים לסוף התקופה 
(16) (3) (16) (3) �*� מזה: בשל ארגון מחדש עוקב 

שינויים בהפרשות להפסדי אשראי בגין חובות פגומים: 
 463  389  475  226 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה     

 198 �¹� 308  68 �¹� 95 גידול בהפרשות 

(169) �¹�(493) (51) �¹�(117) גביות ומחיקות 

 492  204  492  204 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה 
 הערה:

 (1) סווג מחדש בעקבות טיוב נתונים.

יחסים פיננסיים מסוימים המשמשים להערכת איכות תיק האשראי 

 31.12.2016 30.9.2016 30.9.2017
 2.1%  1.8%  1.7% שיעור יתרת אשראי פגום לציבור מיתרת האשראי לציבור  

שיעור יתרת אשראי שאינו פגום לציבור, שנמצא בפיגור של 90 ימים או 
 0.3%  0.3%  0.3% יותר, מיתרת האשראי לציבור 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת האשראי 
 1.5%  1.5%  1.4% לציבור 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת אשראי 
 72.9%  86.2%  82.9% פגום לציבור 

שיעור סיכון אשראי בעייתי בגין הציבור, מסיכון אשראי כולל בגין 
 2.5%  2.3%  2.1% הציבור 

שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי, מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור 
 0.33%  0.24%  0.49% (במונחים שנתיים) 

שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור, מהיתרה הממוצעת של אשראי 
 0.3%  0.1%  0.5% לציבור (במונחים שנתיים) 

שיעור המחיקות נטו, בגין אשראי לציבור, מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי 
 18.1%  8.3%  34.0% בגין אשראי לציבור (במונחים שנתיים) 

שיעור יתרת הפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת אשראי 
פגום לציבור בתוספת יתרת אשראי לציבור אשר בפיגור של 90 ימים או 

 63.4%  74.6%  71.9% יותר 
שיעור יתרת אשראי פגום לציבור בתוספת יתרת אשראי לציבור אשר בפיגור 

 2.4%  2.1%  2.0% של 90 ימים או יותר, מיתרת האשראי לציבור 
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סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד 

 

30 בספטמבר 2017 
�²� וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים)�³� חובות � סיכון אשראי כולל�¹   

הפסדי אשראי ���  
ההוצאה          

יתרת  התקופת
הפרשה  מחיקות  ית  דירוג 
להפסד חשבונאי בגין  מזה:  ביצוע 

בעייתי� �� � י � ות נטו  הפסדי  ² חובות בעייתי אשראי� סך-
�� � �� � � אשראי ��� לתקופה  אשראי  פגום    ¹¹ סך-הכל    ¹ הכל 

במיליוני שקלים חדשים   
פעילות  
לווים 

בישראל 
 11  1,092  1,132 חקלאות            

 
 1,127  853  11  4  4  4  16 

כרייה 
 -  1,113  1,115 וחציבה 

 
 1,115  462  -  -  (1) (2) 2 

 441  15,042  15,698 תעשיה 
 

 15,619  9,451  441  187  (20) (17) 245 
בינוי 

ונדל"ן 
- בינוי 

�25,211 
��  24,456  399 

 

�25,151 
��  11,075  399  192  (10) (3) 179 

בינוי 
ונדל"ן 

 -
פעילות 
 266  9,828  10,256 בנדל"ן 

 
 10,146  8,630  266  226  10  8  97 

אספקת 
חשמל 
 10  3,064  3,087 ומים 

 
 2,679  1,848  10  1  4  1  8 

 463  19,496  20,262 מסחר 
 

 20,163  16,222  463  211  121  105  372 
בתי 

מלון, 
שרותי 
הארחה 
 198  1,783  2,034 ואוכל 

 
 2,018  1,719  198  190  4  3  16 

תחבורה 
 38  5,724  5,826 ואחסנה 

 
 5,750  4,592  35  21  10  9  55 

מידע 
 368  2,347  2,716 ותקשורת 

 
 2,684  2,229  368  318  174  237  125 

שירותים 
פיננסיי

 648  9,805  10,510 ם 
 

 8,746  6,804  648  647  (19) (7) 115 
שירותים 
עסקיים 
 74  6,646  7,051 אחרים 

 
 7,028  5,015  74  35  21  19  67 

שירותים 
ציבוריי

ם 
וקהילתי

 34  3,098  3,218 ים 
 

 3,213  2,309  34  9  3  3  14 
סך-הכל 
 2,950  103,494  108,116 מסחרי 

 
 105,439  71,209  2,947 

 
 2,041 301  360 

 
 1,311

אנשים 
פרטיים 

 -
הלוואות 
 300  29,064  29,905 לדיור 

 
 29,905  27,903  300  -  9  4  171 

אנשים 
 461  51,588  54,135 פרטיים 

 
 54,120  27,603  461  79  230  166  517 
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- אחר 
סך-הכל 
 3,711  184,146  192,156 ציבור 

 
 189,464  126,715  3,708 

 
 2,120 540  530 

 
 1,999

בנקים 
 -  337  938 בישראל 

 
 455  285  -  -  -  -  - 

ממשלת 
 -  24,688  24,688 ישראל 

 
 2,412  764  -  -  -  -  - 

סך-הכל 
פעילות 
 3,711  209,171  217,782 בישראל 

 
 192,331  127,764  3,708 

 
 2,120 540  530 

 
 1,999

 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד (המשך) 

 

30 בספטמבר 2017 
�²� וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים)�³� חובות � סיכון אשראי כולל�¹   

הפסדי אשראי ���  
ההוצאה          

יתרת  התקופת
הפרשה  מחיקות  ית  דירוג 
להפסד חשבונאי בגין  מזה:  ביצוע 

בעייתי� �� � י � ות נטו  הפסדי  ² חובות בעייתי אשראי� סך-
�� � �� � � אשראי ��� לתקופה  אשראי  פגום  סך-הכל ¹¹     ¹ הכל 

במיליוני שקלים חדשים   
פעילות  
לווים 
בחו"ל 

 -  304  304 חקלאות            
 

 304  119  -  -  -  -  2 
כרייה 

 -  197  197 וחציבה 
 

 106  -  -  -  -  -  - 
 196  4,416  4,978 תעשיה 

 
 4,720  2,888  196  1  -  3  45 

בינוי 
ונדל"ן - 

 -  245  245 בינוי 
 

 174  119    -  (16) (15) 4 
בינוי 

ונדל"ן - 
פעילות 
 341  9,267  9,935 בנדל"ן 

 
 9,844  8,530  341  156  (11) (21) 120 

אספקת חשמל 
 7  399  406 ומים 

 
 151  82  7  -  2  -  3 

 290  5,827  6,639 מסחר 
 

 6,634  4,178  290  251  13  15  50 
בתי מלון, 

שרותי 
הארחה 
 -  1,149  1,254 ואוכל 

 
 1,251  1,184  -  -  (1) -  12 

תחבורה 
 68  1,358  1,427 ואחסנה 

 
 1,361  1,339  55  7  1  5  14 

מידע 
 34  484  519 ותקשורת 

 
 345  285  34  29  14  16  13 

שירותים 
 84  9,751  9,852 פיננסיים 

 
 2,226  1,441  84  83  (4) -  16 

מזה: 
סוכנויות 
פדרליות 

 -  7,399  7,399 בארה"ב ���
 

 -  -  -  -  -  -  - 
שירותים 
עסקיים 
 50  784  834 אחרים 

 
 831  445  50  -  (1) -  7 

שירותים 
ציבוריים 

וקהילתיים�
��  4,124  4,034  77 

 
 2,678  2,367  77  41  5  8  16 

סך-הכל 
מסחרי 

 
 40,714 38,215  1,147 

 

 
 30,625 22,977  1,134  568  2  11  302 

אנשים 
פרטיים- 
הלוואות 
 2  146  156 לדיור 

 
 156  154  2  -  -  -  2 

אנשים 
פרטיים - 

 3  1,880  1,889 אחר 
 

 1,886  1,213  3  2  1  -  16 
 1,152  40,241  סך-הכל 

 
  24,344  1,139  570  3  11  320 
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32,667 42,759 ציבור 
בנקים 
 33  5,030  5,063 בחו"ל 

 
 3,159  3,077  -  -  -  -  - 

ממשלות 
 -  1,831  1,831 חו"ל 

 
 437  437  -  -  -  -  - 

סך-הכל 
פעילות 
בחו"ל 

 
 49,653 47,102  1,185 

 

 
 36,263 27,858  1,139  570  3  11  320 

סך-הכל 

 
267,43

 5 256,273  4,896 
 

 
228,59

 4 155,622  4,847 
 

 2,690 543  541 
 

 2,319
 

 הערות:
סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובות�²�, אג"ח, ניירות  (1) 

ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר,  נכסים בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים 
חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות והתחיבויות על חשבון לקוחות בסך של 155,622 

 מיליון ש"ח, 33,638 מיליון ש"ח, 840 מיליון ש"ח, 3,310 מיליון ש"ח ו-74,025 מיליון ש"ח, בהתאמה. 
אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו  (2) 

 במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים בגין פעילות בשוק המעו"ף.
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה, למעט בגין מכשירים  (3) 

 נגזרים.
כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות). (4)  

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

 יותר.
כולל קבוצות רכישה בסך של 178 מיליון ש"ח. (6)  

כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של 5,890 מיליון ש"ח שהונפקו ע"י GNMA ובסך של 1,509 מיליון ש"ח  (7) 
.FHLMC-ו FNMA שהונפקו ע"י 

כולל בעיקר איגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב. (8)  
כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של 5,218 מיליון ש"ח. (9)  

סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות  (10) 
 הבנק.

יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של 282 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של  (11) 
 עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
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סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד (המשך) 

 

30 בספטמבר 2016 
�²� וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים)�³� חובות � סיכון אשראי כולל�¹   

הפסדי אשראי ���  
ההוצאה          

יתרת  התקופת
הפרשה  מחיקות  ית  דירוג 
להפסד חשבונאי בגין  מזה:  ביצוע 

בעייתי� י �� ות נטו  הפסדי  חובות�² בעייתי� אשראי��¹ סך-
�� � �� � אשראי ��� לתקופה  אשראי  פגום    ¹¹ סך-הכל  הכל   

במיליוני שקלים חדשים   
פעילות  
לווים 

בישראל 
 13  1,376  1,430 חקלאות            

 
 1,429  969  13  5  (3) (1) 19 

כרייה 
 1  641  651 וחציבה 

 
 649  346  1  -  -  -  1 

 413  12,786  13,442 תעשיה 
 

 13,350  8,974  413  231  (40) (42) 230 
בינוי 

ונדל"ן 
- בינוי 

�21,038 
��  20,440  429 

 

�21,017 
��  8,528  429  184  8  (1) 170 

בינוי 
ונדל"ן 

 -
פעילות 
 370  9,075  9,618 בנדל"ן 

 
 9,542  8,199  355  312  (56) (40) 110 

אספקת 
חשמל 
 -  3,278  3,287 ומים 

 
 2,832  1,986  -  -  -  -  5 

 18,921 מסחר 
�17,538 

� ¹² 1,106 
 

 18,799  15,257  1,085  473  81  19  449 
בתי 

מלון, 
שרותי 
הארחה 
 275  1,527  1,862 ואוכל 

 
 1,846  1,550  275  173  1  5  17 

תחבורה 
 50  5,583  5,747 ואחסנה 

 
 5,694  4,881  44  33  6  9  63 

מידע 
 733  2,195  2,969 ותקשורת 

 
 2,939  2,233  733  624  9  3  184 

שירותים 
פיננסיי

 79  10,107  10,256 ם 
 

 8,814  7,266  79  72  14  (5) 114 
שירותים 
עסקיים 
 74  5,724  6,140 אחרים 

 
 6,136  4,279  74  41  6  10  55 

שירותים 
ציבוריי

ם 
וקהילתי

 21  2,716  2,807 ים 
 

 2,804  2,008  21  3  8  5  11 
סך-הכל 
 3,564  92,986  98,168 מסחרי 

 
 95,851  66,476  3,522 

 
 2,151 34  (38)

 
 1,428

אנשים 
פרטיים 

 -
הלוואות 
 313  26,121  27,087 לדיור 

 
 27,087  24,909  313  -  6  17  164 

 389  48,184� 50,453 אנשים 
 

 50,443  25,733  389  54  135  95  434 
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פרטיים 
- אחר 

� ¹²

סך-הכל 
 4,266  167,291  175,708 ציבור 

 
 173,381  117,118  4,224 

 
 2,205 175  74 

 
 2,026

בנקים 
 1,628 בישראל 

¹²�1,597 
�  - 

 
 1,149  824  -  -  (1) -  - 

ממשלת 
 -  24,473  24,495 ישראל 

 
 1,739  617  -  -  -  -  - 

סך-הכל 
פעילות 
 4,266  193,361  201,831 בישראל 

 
 176,269  118,559  4,224 

 
 2,205 174  74 

 
 2,026

 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד (המשך) 

 

30 בספטמבר 2016 
�²� וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים)�³� חובות � סיכון אשראי כולל�¹   

הפסדי אשראי ���  
ההוצאה          

יתרת  התקופת
הפרשה  מחיקות  ית  דירוג 
להפסד חשבונאי בגין  מזה:  ביצוע 

בעייתי� �� � י � ות נטו  הפסדי  ² חובות בעייתי אשראי� סך-
�� � �� � � אשראי ��� לתקופה  אשראי  פגום  סך-הכל ¹¹     ¹ הכל 

במיליוני שקלים חדשים   
פעילות  
לווים 
בחו"ל 

 -  31  31 חקלאות            
 

 31  31  -  -  -  -  - 
כרייה 

 -  317  317 וחציבה 
 

 120  -  -  -  -  -  - 
 191  5,611  5,844 תעשיה 

 
 5,132  3,043  191  -  13  (1) 53 

בינוי 
ונדל"ן - 

 49  120  173 בינוי 
 

 173  135  49  48  1  -  2 
בינוי 

ונדל"ן - 
פעילות 
 123  9,762  10,042 בנדל"ן 

 
 9,927  7,872  123  122  12  (1) 116 

אספקת חשמל 
 -  384  384 ומים 

 
 204  31  -  -  -  -  - 

 108  7,487  7,697 מסחר 
 

 7,688  4,885  108  66  32  34  65 
בתי מלון, 

שרותי 
הארחה 
 98  1,010  1,108 ואוכל 

 
 1,108  1,056  98  45  17  23  10 

תחבורה 
 19  843  870 ואחסנה 

 
 802  742  5  5  1  -  7 

מידע 
 26  750  776 ותקשורת 

 
 192  141  26  26  (8) -  15 

שירותים 
 98  10,769  10,868 פיננסיים 

 
 2,675  1,769  98  78  10  6  27 

מזה: 
סוכנויות 
פדרליות 

 -  7,610  7,610 בארה"ב ���
 

 -  -  -  -  -  -  - 
שירותים 
עסקיים 
 62  555  620 אחרים 

 
 615  349  62  41  4  -  11 

שירותים 
ציבוריים 

וקהילתיים�
�� 

�4,701 
��  4,689  - 

 
 3,064  2,748  -  -  (10) -  14 

סך-הכל 
 774  42,328  43,431 מסחרי 

 

 
 31,731 22,802  760  431  72  61  320 

אנשים 
פרטיים- 
הלוואות 
 4  146  151 לדיור 

 
 151  144  4  -  -  -  1 

אנשים 
פרטיים - 

 -  2,008  2,012 אחר 
 

 2,007  1,426  -  -  -  -  13 
 778  44,482  45,594 סך-הכל 

 
  24,372  764  431  72  61  334 
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33,889 ציבור 
בנקים 
 91  7,333  7,439 בחו"ל 

 
 4,628  4,390  -  -  (1) -  1 

ממשלות 
 -  992  992 חו"ל 

 
 110  110  -  -  -  -  - 

סך-הכל 
פעילות 
 869  52,807  54,025 בחו"ל 

 

 
 38,627 28,872  764  431  71  61  335 

 5,135  246,168  255,856 סך-הכל 
 

 
214,89

 6 147,431  4,988 
 

 2,636 245  135 
 

 2,361
 

 הערות:
סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובות, אג"ח, ניירות ערך  (1) 

שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר,  נכסים בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ 
מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות והתחיבויות על חשבון לקוחות בסך של 148,731 מיליון 

 ש"ח, 37,842 מיליון ש"ח, 440 מיליון ש"ח, 3,283 מיליון ש"ח ו-68,462 מיליון ש"ח, בהתאמה.
אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו  (2) 

 במסגרת הסכמי מכר חוזר.
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה, למעט בגין מכשירים  (3) 

 נגזרים.
כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות). (4)  

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

 יותר.
כולל קבוצות רכישה בסך של 258 מיליון ש"ח. (6)  

כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של 5,518 מיליון ש"ח שהונפקו ע"י GNMA ובסך של 2,092 מיליון ש"ח  (7) 
.FHLMC-ו FNMA שהונפקו ע"י 

כולל בעיקר איגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב. (8)  
כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של 5,155 מיליון ש"ח. (9)  

סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות  (10) 
 הבנק.

יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של 253 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של  (11) 
 עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.

סווג מחדש- עקב טיוב מספר השוואה. (12)  
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סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד (המשך) 

 

31 בדצמבר 2016 
�²� וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים)�³� חובות � סיכון אשראי כולל�¹   

הפסדי אשראי ���  
ההוצא         

ה 
יתרת  השנתי

הפרשה  מחיקות  ת  דירוג 
להפסד חשבונאי בגין  מזה:  ביצוע 

� �� � � י � הפסדי ות נטו  בעייתי ² חובות בעייתי אשראי סך-
�� �¹¹ �� �¹� אשראי ��� אשראי לתקופה  פגום  סך-הכל    הכל   

במיליוני שקלים חדשים   
פעילות  
לווים 

בישראל 
 13  1,413  1,462 חקלאות            

 
 1,461  1,001  13  6  (2) 1  19 

כרייה 
 1  726  734 וחציבה 

 
 734  433  1  -  (3) (3) 1 

 482  12,957  13,608 תעשיה 
 

 13,481  8,911  482  228  (12) (36) 249 
בינוי 

ונדל"ן 
- בינוי 

�22,308 
��  21,632  438 

 

�22,283 
��  9,122  438  210  (4) (28) 185 

בינוי 
ונדל"ן 

 -
פעילות 
 302  9,182  9,554 בנדל"ן 

 
 9,460  8,081  302  268  (90) (55) 94 

אספקת 
חשמל 
 1  3,171  3,180 ומים 

 
 2,709  1,834  -  -  -  -  5 

 869  17,788  19,105 מסחר 
 

 18,982  15,388  848  263  164  191  358 
בתי 

מלון, 
שרותי 
הארחה 
 257  1,538  1,868 ואוכל 

 
 1,853  1,549  257  171  1  7  17 

תחבורה 
 51  5,464  5,573 ואחסנה 

 
 5,543  4,709  47  34  6  12  61 

מידע 
 624  2,225  2,910 ותקשורת 

 
 2,887  2,179  624  582  58  46  187 

שירותים 
פיננסיי

 671  8,291  9,630 ם 
 

 8,662  6,904  671  667  27  (6) 127 
שירותים 
עסקיים 
 101  5,935  6,381 אחרים 

 
 6,368  4,495  101  57  19  13  64 

שירותים 
ציבוריי

ם 
וקהילתי

 31  2,814  2,920 ים 
 

 2,917  2,051  31  13  12  6  14 
סך-הכל 
 3,841  93,136  99,233 מסחרי 

 
 97,340  66,657  3,815 

 
 2,499 176  148 

 
 1,381

אנשים 
פרטיים 

 -
הלוואות 
 320  26,625  27,601 לדיור 

 
 27,601  25,610  320  -  8  16  167 

 440  48,921  51,275 אנשים 
 

 51,266  25,895  440  61  207  146  454 
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פרטיים 
- אחר 
סך-הכל 
 4,601  168,682  178,109 ציבור 

 
 176,207  118,162  4,575 

 
 2,560 391  310 

 
 2,002

בנקים 
 -  1,205  1,207 בישראל 

 
 374  130  -  -  (1) -  - 

ממשלת 
 -  24,962  24,962 ישראל 

 
 2,106  618  -  -  -  -  - 

סך-הכל 
פעילות 
 4,601  194,849  204,278 בישראל 

 
 178,687  118,910  4,575 

 
 2,560 390  310 

 
 2,002

 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד (המשך) 

 

31 בדצמבר 2016 
�²� וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים)�³� חובות � סיכון אשראי כולל�¹   

הפסדי אשראי ���  
ההוצא         

ה 
יתרת  השנתי
הפרשה  מחיקות  ת  דירוג 
להפסד חשבונאי בגין  מזה:  ביצוע 

בעייתי�� חובות�²�� י �� הפסדי ות נטו  בעייתי אשראי��¹ סך-
� �¹¹ � � אשראי ��� אשראי לתקופה  פגום  סך-הכל    הכל   

במיליוני שקלים חדשים   
פעילות  

לווים בחו"ל 
 -  32  32 חקלאות            

 
 32  32  -  -  -  -  - 

כרייה 
 -  331  331 וחציבה 

 
 111  -  -  -  -  -  - 

 175  5,774  6,040 תעשיה 
 

 5,352  2,815  175  16  47  36  51 
בינוי 

ונדל"ן - 
 45  176  227 בינוי 

 
 227  171  45  45  4  -  5 

בינוי 
ונדל"ן - 

פעילות 
 149  9,592  9,957 בנדל"ן 

 
 9,893  8,011  149  83  (13) (25) 117 

אספקת חשמל 
 10  513  523 ומים 

 
 204  27  10  -  -  -  - 

 236  7,171  7,545 מסחר 
 

 7,541  4,692  236  230  19  32  56 
בתי מלון, 

שרותי הארחה 
 101  1,169  1,270 ואוכל 

 
 1,270  1,217  101  46  19  23  13 

תחבורה 
 67  1,050  1,116 ואחסנה 

 
 1,041  1,017  52  13  6  -  13 

מידע 
 26  808  834 ותקשורת 

 
 204  138  26  26  (8) -  16 

שירותים 
 95  11,331  11,433 פיננסיים 

 
 2,735  1,707  95  75  8  10  21 

מזה: 
סוכנויות 
פדרליות 

 -  8,117  8,117 בארה"ב ���
 

 -  -  -  -  -  -  - 
שירותים 
עסקיים 
 22  719  740 אחרים 

 
 733  485  22  -  1  -  8 

שירותים 
ציבוריים 

וקהילתיים�
��  4,775  4,680  36 

 
 3,152  2,831  36  36  (4) -  21 

סך-הכל 
 962  43,346  44,823 מסחרי 

 
 32,495  23,143  947  570  79  76  321 

אנשים 
פרטיים- 
הלוואות 
 8  149  160 לדיור 

 
 160  154  8  -  -  -  1 

אנשים 
פרטיים - 

 -  2,104  2,107 אחר 
 

 2,102  1,445  -  -  2  1  15 
סך-הכל 
 970  45,599  47,090 ציבור 

 
 34,757  24,742  955  570  81  77  337 
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 93  7,890  7,982 בנקים בחו"ל 
 

 5,218  4,960  -  -  (2) -  - 
 -  1,613  1,613 ממשלות חו"ל 

 
 119  119  -  -  -  -  - 

סך-הכל 
פעילות 
 1,063  55,102  56,685 בחו"ל 

 
 40,094  29,821  955  570  79  77  337 

סך-הכל 
 

 260,963 249,951  5,664 
 

 
 218,781 148,731  5,530 

 
 3,130 469  387 

 
 2,339

 

 הערות:
סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובות�²�, אג"ח, ניירות  (1) 

ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר,  נכסים בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים 
חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות והתחיבויות על חשבון לקוחות בסך של 147,431 

 מיליון ש"ח, 36,543 מיליון ש"ח, 177 מיליון ש"ח, 3,243 מיליון ש"ח ו-70,667 מיליון ש"ח, בהתאמה. 
אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו  (2) 

 במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים בגין פעילות בשוק המעו"ף.
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה, למעט בגין מכשירים  (3) 

 נגזרים.
כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות). (4)  

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

 יותר.
כולל קבוצות רכישה בסך של 249 מיליון ש"ח. (6)  

כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של 6,164 מיליון ש"ח שהונפקו ע"י GNMA ובסך של 1,953 מיליון ש"ח  (7) 
.FHLMC-ו FNMA שהונפקו ע"י 

כולל בעיקר איגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב. (8)  
כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של 5,298 מיליון ש"ח. (9)  

סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות  (10) 
 הבנק.

יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של 266 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של  (11) 
 עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
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חשיפות למדינות זרות - מאוחד 

א. מידע בדבר סך כל החשיפות למדינות זרות ובדבר חשיפות למדינות שסך סכום 

 

החשיפה לכל אחת מהן הוא מעל 1% מסך נכסי המאוחד או מעל 20% מההון, לפי 
הנמוך(1) 

30 בספטמבר 2017  
חשיפה מאזנית �²�  

  
חשיפה מאזנית מעבר לגבול 

  

לאחרים ��� לממשלות לבנקים  המדינה 
במיליוני שקלים חדשים  
 763  1,387  181 ארצות הברית   

 735  1,607  - בריטניה  
 ���  ׁ◌PIIGS-6  4  - ארצות ה 
 1,737  2,089  235 אחרות  
 3,241  5,087  416 סך-כל החשיפות למדינות זרות  
  LDC 271  258  53 מזה: סך החשיפות למדינות 
 

 

 הערות:
על בסיס סיכון סופי, לאחר השפעת ערבויות, בטחונות נזילים ונגזרי אשראי. (1)  

סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי  (2) 
 ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה וקבוצת לווים.

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. (3)  
ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים. (4)  
פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון וספרד. (5)  

כולל העברת סיכוני אשראי לקונסורציום מבטחים בינלאומיים, במדינות: שוויץ - סך של 3,868 מיליון ש"ח וגרמניה  (6) 
 - סך של 3,051 מיליון ש"ח, ראו בדוח שנתי 2016 (עמוד 51)".

 

ב. מידע בדבר מדינות שסך החשיפה אליהן הינו בין 0.75% לבין 1% מסך הנכסים 
במאוחד או בין 15% לבין 20% מההון, לפי הנמוך 

 

ליום 30 בספטמבר 2017, לא היתה לבנק חשיפה כאמור.  
 

ג. מידע בדבר חשיפה מאזנית למדינות זרות עם בעיות נזילות לתקופה של תשעה 
חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2017 

 

1. מידע בדבר חשיפה מאזנית למדינות זרות  

ליום  30 בספטמבר 2017, לא היתה לבנק חשיפה כאמור.  

2. מידע בדבר חשיפות מאזניות שעברו ארגון מחדש 

ליום  30 בספטמבר 2017, לא הייתה לבנק חשיפה כאמור.   
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30 בספטמבר 2017  
 

 

חשיפה חוץ 
מאזנית �²��³�

חשיפה מאזנית של שלוחות של       
חשיפה מאזנית  התאגיד הבנקאי במדינה זרה 
מעבר לגבול  �²� לתושבים מקומיים 

חשיפה        
מזה:  מאזנית 

סיכון  חשיפה מאזנית  ניכוי  לפני 
אשראי  סיכון  נטו לאחר  בגין  ניכוי 

סך חשיפה חוץ  אשראי  סך-כל  ניכוי  התחייבוי התחייבוי
לפרעון  לפרעון  מאזני  חוץ  חובות  מאזני  החשיפה  התחייבויות  ות  ות 

מעל שנה  עד שנה  בעייתי  מאזנית  פגומים  המאזנית בעייתי  מקומיות  מקומיות  מקומיות 
במיליוני שקלים חדשים    

 
 

 30,714  21,031  9,683  12,014  983  449 
 

 7,072  58 
 

 1,592  739 

 
 -  -  -  2,342  28  28 

 
 119  - 

 
 1,581  761 

 
 -  -  -  10  -  - 

 
 5  - 

 
 7  3 

 
 26  26  -  4,061  19  13 

 

��7,863 
�  - 

 
 2,485  1,576 

 
 30,740  21,057  9,683  18,427  1,030  490 

 
 15,059  58 

 
 5,665  3,079 

 
 -  -  -  582  4  - 

 
 212  - 

 
 392  190 

 

שורת "סך החשיפות למדינות LDC" כוללת את סך החשיפה למדינות המוגדרות כמדינות פחות מפותחות (LDC) שהינן   
 ארצות המסווגות על ידי הבנק העולמי כבעלות הכנסה נמוכה או בינונית.

חשיפה מאזנית למדינה זרה כוללת חשיפה מאזנית מעבר לגבול וחשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי במדינה   
זרה לתושבים מקומיים; חשיפה מאזנית מעבר לגבול כוללת חשיפה מאזנית של משרדי התאגיד הבנקאי בישראל לתושבי 

המדינה הזרה וחשיפה מאזנית של שלוחות בחו"ל של התאגיד הבנקאי לתושבים שאינם תושבי המדינה שבה ממוקמת 
 השלוחה.

חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים כוללת חשיפה מאזנית של שלוחות של   
 התאגיד הבנקאי באותה מדינה זרה לתושביה, בניכוי התחייבויות אותן שלוחות (הניכוי מבוצע עד לגובה החשיפה).
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חשיפות למדינות זרות - מאוחד (המשך) 

ד. מידע בדבר סך כל החשיפות למדינות זרות ובדבר חשיפות למדינות שסך סכום 

 

החשיפה לכל אחת מהן הוא מעל 1% מסך נכסי המאוחד או מעל 20% מההון, לפי 
הנמוך (1)

30 בספטמבר 2016  
חשיפה מאזנית �²�  
  

חשיפה מאזנית מעבר לגבול 
  

לאחרים ��� לממשלות לבנקים  המדינה 
במיליוני שקלים חדשים  
 1,312  1,894  281 ארצות הברית   

 684  2,330  - בריטניה  
 ���  ׁ◌PIIGS-10  5  - ארצות ה 
 2,367  2,739  318 אחרות  
 4,373  6,968  599 סך-כל החשיפות למדינות זרות  
  LDC 469  125  92 מזה: סך החשיפות למדינות 
 

 

31 בדצמבר 2016 
� �  ² חשיפה מאזנית  

  
חשיפה מאזנית מעבר לגבול 

  

לאחרים ��� לממשלות לבנקים  המדינה 
במיליוני שקלים חדשים  
 1,151  1,642  487 ארצות הברית   

 680  2,146  - בריטניה  
 ���  ׁ◌PIIGS-8  4  - ארצות ה 
 2,772  3,254  433 אחרות  
 4,611  7,046  920 סך-כל החשיפות למדינות זרות  
  LDC 501  119  129 מזה: סך החשיפות למדינות 
 

 

 הערות:
על בסיס סיכון סופי, לאחר השפעת ערבויות, בטחונות נזילים ונגזרי אשראי. (1)  

סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי  (2) 
 אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה וקבוצת לווים.

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. (3)  
ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים. (4)  
פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון וספרד. (5)  

כולל העברת סיכוני אשראי לקונסורציום מבטחים בינלאומיים ליום 30 בספטמבר 2016 במדינות: שוויץ - סך של  (6) 
3,048 מיליון ש"ח וגרמניה - סך של 2,300 מיליון ש"ח; וליום 31 בדצמבר 2016 במדינות: שוויץ - סך של 3,319 

 מיליון ש"ח וגרמניה - סך של 2,482 מיליון ש"ח.
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30 בספטמבר 2016  
 

 

חשיפה חוץ 
מאזנית�²��³ � חשיפה מאזנית �²�

חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד    
חשיפה מאזנית מעבר  הבנקאי במדינה זרה לתושבים 

� � ² לגבול  מקומיים 
מזה:       

סיכון  חשיפה 
אשראי  סיכון  חשיפה מאזנית  מאזנית 
מסחרי  אשראי  נטו לאחר  ניכוי  לפני 

לפרעון  לפרעון  חוץ  סך חשיפה  מסחרי  סך-כל  ניכוי  בגין  ניכוי 
מעל  עד  מאזני  חוץ  חובות  מאזני  החשיפה  התחייבויות  התחייבויו התחייבויו

��� שנה ��� שנה  בעייתי  מאזנית  פגומים  בעייתי  המאזנית  ת מקומיות ת מקומיות מקומיות 
 

  
 

 33,072  22,252  10,820  14,307  550  227  8,470  5  1,454  2,033 

 
 -  -  -  3,014  78  78  115  -  2,466  548 

 
 -  -  -  15  -  -  9  -  9  6 

 
 108  108  -  5,424  57  52 

��6,046 
�  2  3,459  1,965 

 
 33,180  22,360  10,820  22,760  685  357  14,640  7  7,388  4,552 

 
 -  -  -  686  3  -  137  -  481  205 

 

31 בדצמבר 2016 
חשיפה חוץ   

מאזנית �²��³�
חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד     

חשיפה מאזנית מעבר  הבנקאי במדינה זרה לתושבים 
� � ² לגבול  מקומיים 

מזה:        חשיפה 
סיכון  חשיפה מאזנית  מאזנית 
אשראי  סיכון  נטו לאחר  ניכוי  לפני 

חוץ  סך חשיפה  אשראי  סך-כל  ניכוי  בגין  ניכוי 
לפרעון  לפרעון  מאזני  חוץ  חובות  מאזני  החשיפה  התחייבויות  התחייבויו התחייבויו

מעל שנה  עד שנה  בעייתי  מאזנית  פגומים  בעייתי  המאזנית  ת מקומיות ת מקומיות מקומיות 
במיליוני שקלים חדשים  

 
 

 33,398  22,902  10,496  13,776  677  335  9,145  77  1,419  1,861 

 
 -  -  -  2,826  74  74  156  -  1,996  830 

 
 -  -  -  12  -  -  8  -  6  6 

 
 102  102  -  6,459  55  50 

��7,056 
�  2  3,799  2,660 

 
 33,500  23,004  10,496  23,073  806  459  16,365  79  7,220  5,357 

 
 -  -  -  749  2  -  325  -  421  328 

 

שורת "סך החשיפות למדינות LDC" כוללת את סך החשיפה למדינות המוגדרות כמדינות פחות מפותחות (LDC) שהינן ארצות   
 המסווגות על ידי הבנק העולמי כבעלות הכנסה נמוכה או בינונית.

חשיפה מאזנית למדינה זרה כוללת חשיפה מאזנית מעבר לגבול וחשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי במדינה זרה   
לתושבים מקומיים; חשיפה מאזנית מעבר  לגבול כוללת חשיפה מאזנית של משרדי התאגיד הבנקאי בישראל לתושבי המדינה 

 הזרה וחשיפה מאזנית של שלוחות בחו"ל של התאגיד הבנקאי לתושבים שאינם תושבי המדינה שבה ממוקמת השלוחה.
חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים כוללת חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד   

 הבנקאי באותה מדינה זרה לתושביה, בניכוי התחייבויות אותן שלוחות (הניכוי מבוצע עד לגובה החשיפה).
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חשיפות למדינות זרות - מאוחד (המשך) 

ב. מידע בדבר מדינות שסך החשיפות אליהן הינו בין 0.75% לבין 1% מסך 

 

הנכסים במאוחד או בין 15% לבין 20% מההון, לפי הנמוך  

לימים 30 בספטמבר 2016 ו-31 בדצמבר 2016 לא היתה לבנק חשיפה כאמור.  

ג. מידע בדבר חשיפה מאזנית למדינות זרות עם בעיות נזילות לתקופה של תשעה 
חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2016 ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 

 2016

1. מידע בדבר חשיפות מאזניות למדינות זרות 

לימים 30 בספטמבר 2016 ו-31 בדצמבר 2016, לא היתה לבנק חשיפה כאמור.  

 
2. מידע בדבר חשיפות מאזניות שעברו ארגון מחדש 

לימים 30 בספטמבר 2016 ו-31 בדצמבר 2016, לא היתה לבנק חשיפה כאמור.  
 

חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים 

כללי. הגדרת מוסדות פיננסיים זרים כוללת בנקים, בנקים להשקעות, ברוקרים דילרים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים 
וגופים בשליטת הגופים האמורים. 

בשונה מהגדרת ענף משק "שירותים פיננסיים", לצורך הגילוי בסקירת הנהלה של "סיכון האשראי הכולל לפי ענפי 
משק", החשיפה בגין מוסדות פיננסיים זרים המוצגת בטבלה שלהלן כוללת חשיפות לבנקים זרים ולבנקים להשקעות 
זרים שאינם נכללים באשראי לציבור מחד, ומאידך אינה כוללת חשיפות בגין השקעות בניירות ערך מגובי נכסים ובגין 

חשיפה חוץ מאזנית פוטנציאלית. 
התפתחויות בשווקי העולם. ברבעון השלישי של שנת 2017 צמח גוש האירו בקצב של 2.4%. במקביל, סביבת האינפלציה 
ממשיכה להיות חיובית ועומדת על 1.4%, לאור עליית מחירי הסחורות. על רקע ההתאוששות בצמיחה והעליה בסביבת 
האינפלציה, הודיע הבנק המרכזי כי יפחית את היקף רכישות האג"ח החודשיות ל-30 מיליארד אירו החל מחודש ינואר 

 .2018
בהתאם למדיניות הבנק, חשיפות הקבוצה למוסדות פיננסיים במדינות ה-PIIGS (פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון וספרד), 
הינן ברמה זניחה. הבנק מקיים מדיניות אשראי זהירה ועוקב באופן שוטף וברמה קבוצתית, במסגרת פורום בינחטיבתי, 
אחר ההתפתחויות והיקפי החשיפות בשווקי מפתח ובמדינות בסיכון. חדר העסקאות של הבנק עוקב אחר השווקים 
לקבלת תמונה מקיפה ומנטר בזמן אמת את סיכוני המטבע בהתאמה לפרופיל הסיכון של כל לקוח ולמסגרות 
המאושרות. כמו כן, החטיבות העסקיות מבצעות באופן שוטף בדיקה מקיפה לגבי לקוחות שעלולים להיפגע מהמשבר 

באירופה. 
כעולה מהנתונים שהובאו לעיל, בדבר "חשיפה למדינות זרות", החשיפה הישירה של הקבוצה למדינות האמורות אינה 
מהותית ובמגמת ירידה. עם זאת, לא ניתן להעריך בשלב זה את ההשפעה העקיפה, בפרט אם יתפתח משבר גלובלי 

בעקבות המשבר במדינות האמורות. 
לפרטים בדבר אופן ניהול חשיפת האשראי הנובעת ממוסדות פיננסיים זרים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 72). 

חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים. חשיפת האשראי של הבנק למוסדות פיננסיים זרים הינה ברובה לבנקים 
ולבנקים להשקעות. כעולה מהנתונים שיובאו להלן, כ-97% מהחשיפה ליום 30 בספטמבר 2017 הינה למוסדות 

פיננסיים בדרוג "-A" ומעלה. 
המדינות בגינן קיימת לבנק חשיפת אשראי כאמור ליום 30 בספטמבר 2017 כוללות, בין היתר, את ארה"ב, בריטניה, 
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גרמניה וצרפת.  
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 לא נכללו בגין החשיפה למוסדות פיננסיים הפסדים בגין ירידת ערך של 

ניירות ערך.   
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נתונים על חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים, על בסיס מאוחד 

 

סיכון 
חשיפת  אשראי חוץ 
אשראי  מאזני  סיכון אשראי 

נוכחית�� נוכחי�³�� מאזני�²�����
� �� ��   
במיליוני שקלים חדשים   

30 בספטמבר 2017  
חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים ��� 

דירוג אשראי חיצוני ���   
    AA- עד AAA 1,389  634  2,023 

 A- עד A+ 3,100  464  3,564 
 BBB- עד BBB+ 50  -  50 

 B- עד BB+ 20  15  35 
 104  54  50 ללא דירוג ���

 5,776  1,167  4,609 סך-הכל חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים 
 33  -  33 יתרת איגרות חוב בעייתיים 

31 בדצמבר 2016     
חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים ��� 

דירוג אשראי חיצוני ���   
    AA- עד AAA 2,904  920  3,824 

 A- עד A+ 3,227  257  3,484 
 BBB- עד BBB+ 288  -  288 

 B- עד BB+ 22  12  34 
 144  86  58 ללא דירוג ���

 7,774  1,275  6,499 סך-הכל חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים 
 93  -  93 יתרת איגרות חוב בעייתיים 

 

 הערות:
מוסדות פיננסיים זרים כוללים: בנקים, בנקים להשקעות, ברוקרים/דילרים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים וגופים  (1) 

 בשליטת הגופים האמורים.
פקדונות בבנקים, אשראי לציבור, השקעות באיגרות חוב, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר  (2) 

 ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים.
בעיקר ערבויות, לרבות ערבויות להבטחת חבות של צד ג'. (3)  

חשיפות האשראי וסיכון האשראי הבעייתי מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני הניכויים כהגדרתם בסעיף  (4) 
 5 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 313.

למידע נוסף אודות הרכב חשיפות האשראי שנכללו בטבלה בגין מכשירים נגזרים מול בנקים/דילרים/ברוקרים, ראו  (5) 
 ביאור 11 לתמצית הדוחות הכספיים.

חשיפות האשראי אינן כוללות חשיפות למוסדות פיננסיים שיש להם ערבות מפורשת ומלאה של ממשלות, ואינן כוללות  (6) 
השקעות בניירות ערך מגובי נכסים. (לפרטים נוספים בדבר השקעות בניירות ערך מגובי נכסים, ראו ביאור 5 לתמצית 

 הדוחות הכספיים).
.S&P או Fitch ובהעדרו, דירוג Moody's לפי דירוג (7)  

סיכון אשראי חוץ מאזני ללא דירוג, מרביתו בגין ערבויות מבנקים שוויצרים פרטיים ומבנקים שוויצרים בבעלות  (8) 
 בנקים במערב אירופה שדירוגם הינו A1 ומעלה.

 
בנוסף לחשיפה המוצגת בטבלה לימים 30 בספטמבר 2017 ו-31 בדצמבר 2016 קיימת חשיפת אשראי חוץ מאזנית 
פוטנציאלית לבנקים זרים בגין מכשירים נגזרים (כהגדרתה בסעיף (4)(א) להגדרת חבות בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
313 בדבר "מגבלות על חבות של לווה בודד ושל קבוצת לווים") דהיינו, אחוז משתנה מיתרת עסקה עתידית בסך של 80 

מיליון ש"ח ו-55 מיליון ש"ח, בהתאמה. 

סיכוני אשראי בהלוואות לדיור 

כללי. הנתונים המוצגים להלן מתייחסים לכלל פעילות הקבוצה בתחום זה: הבנק, בנק מרכנתיל דיסקונט ו-אי די בי ניו 
יורק (והם יכונו להלן, לשם הנוחות, "הקבוצה"). יצוין עם זאת שהנתונים המתייחסים ל-אי די בי ניו יורק הינם זניחים 

Dummy TextDummy TextDummy Text
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(אשראי לדיור בסך של 71 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2017 ו-73 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016). 
התפתחויות בתחום ההלוואות לדיור. בשנים האחרונות נרשם גידול בביקושים ובהיקף הביצוע של הלוואות לדיור, 
שנגרמו בעקבות התגברות הביקושים בשוק הדיור ועליות המחירים שנגרמו כתוצאה מהמחסור בהיצע הדירות ביחס 
לביקושים כאמור. העליה שנרשמה בהיקף ההלוואות לדיור במערכת הבנקאית, אשר חורגת משיעורי הצמיחה במשק 
ומשיעורי העליה ברמת החיים ובהכנסות משקי הבית, יחד עם תרחיש של עליה באבטלה ובריבית, עלולה לפגוע באיכות 
תיק האשראי לדיור ולהגדיל את החשיפה לסיכוני אשראי במערכת הבנקאית. עם זאת, בחודשים האחרונים קיימות 
אינדיקציות בשוק המקומי להתמתנות בביקושים לדירות חדשות ובפעילות בשוק הדיור בכלל. לפרטים בדבר הצעדים 

שננקטו על ידי הקבוצה, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 74). 
היקף תיק ההלוואות לדיור של הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם ב-28,339 מיליון ש"ח (31.12.2016 – 

26,030 מיליוני ש"ח). 

מאפייני סיכון מסויימים של תיק ההלוואות לדיור של הקבוצה 

 

ליום 31  ליום 30 
בדצמבר  בספטמבר 
 2016  2017  

 %  
 4.1  3.5 שיעור ההלוואות לדיור שמימנו למעלה מ-75% משווי הנכס  

 12.5  11.1 שיעור ההלוואות לדיור, שההחזר החודשי, בכל אחת מהן, עולה על 35% מהכנסות הלווה 
 59.7  59.8 שיעור ההלוואות לדיור בריבית משתנה, מסך תיק ההלוואות לדיור�¹ �

 הערה:
 (1) בחישוב היחס נכללו גם הלוואות בהן תדירות שינוי הריבית עולה על חמש שנים. 
 

סכום הלוואה ושיעורי מימון ממוצעים 
לתשעת 

לשנה  החודשים 
שהסתיימו שהסתיימה 
ביום 31  ביום 30 
בדצמבר  בספטמבר 
 2016  2017

 712  710 סכום הלוואה ממוצעת (באלפי ש"ח)  
 55.8  53.6 שיעור מימון ממוצע לדיור (באחוזים) 

 36.6  39.3 שיעור מימון ממוצע לכל מטרה (באחוזים) 

התפלגות יתרות האשראי לדיור לפי גודל האשראי ללווה 
31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2017 
% מסך  % מסך   
במיליוני האשראי  במיליוני האשראי 
לדיור  ש"ח  לדיור  ש"ח  תקרת אשראי (באלפי ש"ח) 

 81.1  20,959  80.7  22,713 עד 1,200 
 17.3  4,479  18.0  5,082 מעל 1,200 ועד 4,000 

 1.6  421  1.3  371 מעל 4,000 
 100.0  25,859  100.0  28,166 סך-הכל 

     
מזה: 

 71 הלוואות לדיור שניתנו בחו"ל     
 

 73 
 173 ניכוי הפרשה להפסדי אשראי  

 
 171 

 282 הלוואות לדיור �¹� 
 

 266 
 

 

 הערה:
הלוואות לדיור המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה,  (1) 

 שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
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היקף החוב הבעייתי בהלוואות לדיור 

 

שיעור   יתרת הפרשה  יתרת 
החוב   להפסדי  אשראי  יתרת אשראי 

אשראי�²��³� בעייתי�¹� לציבור   הבעייתי �¹����

 % במיליוני שקלים חדשים   
 1.1  73  303 ��� 28,339 30 בספטמבר 2017  

 1.3  77  328 ��� 26,030 31 בדצמבר 2016 
 

 הערות:
יתרת חוב רשומה. (1)  

ליום 30 בספטמבר 2017 יתרת ההפרשה כוללת הפרשה לפי עומק פיגור בסך של 70 מיליון ש"ח, וכן הפרשה מעבר לעומק  (2) 
 הפיגור בסך של 3 מיליון ש"ח (31.12.2016: 75 מיליון ש"ח ו-2 מיליון ש"ח, בהתאמה).

לא כולל הפרשה קבוצתית בשיעור של 0.35% מיתרת האשראי אשר בגינה לא בוצעה הפרשה מזערית לפי עומק הפיגור,  (3) 
 בסך של 100 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2017 ( 31.12.2016: 94 מיליון ש"ח).

כולל סך של 33 מיליון ש"ח המוגדר כאשראי בעייתי, שאינו בפיגור (31.12.2016: 29 מיליון ש"ח). (4)  
יתרת האשראי לציבור כוללת הלוואות לדיור בסך של 282 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי  (5) 

לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה (31.12.2016: 266 
 מיליון ש"ח).

התפלגות ביצועי אשראי לדיור שניתן בפילוח לפי שיעורי מימון וכשיעור ממתן האשראי 
לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר  לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 

 2016 בספטמבר 
 2016  2017  

במיליוני % מסך     במיליוני % מסך  במיליוני % מסך 
� הביצועים � הביצועים ש"ח  הביצועים ש"ח  ש"ח   (LTV) ¹ שיעור מימון

 24.2  1,693  22.8  1,278  30.3  1,371 עד 45% 
 36.3  2,545  35.7  2,000  37.4  1,688 בין 45%-60% 

 39.5  2,770  41.5  2,322  32.3  1,460 מעל 60% 
 100.0  7,008  100.0  5,600  100.0  4,519 סך-הכל 

 הערה:
 (1) שיעור המימון (LTV) מחושב ביחס לנכס הנרכש ולא כולל בטחונות נוספים, באם ניתנו.

 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 נרשמה ירידה בשיעור ההלוואות שניתנו בשיעור מימון של מעל 60% משווי 
הנכס בהשוואה לשנת 2016. יצוין כי מרכיב הלוואות אלו בבנק גבוה במקצת ממרכיב פעילות זה בכלל המערכת 
הבנקאית. ואולם שיעור הלווים אשר יחס ההחזר שלהם מההכנסה הפנויה נע בטווח של 30%-40%, נמוך מזה של 

המערכת. 
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התפתחות יתרות האשראי לדיור לפי מגזרי הצמדה 

 

אשראי צמוד מט"ח�² � אשראי צמוד מדד �²� אשראי לא צמוד�² �
ריבית ריבית   ריבית  ריבית  ריבית  ריבית   

קבועה משתנה  קבועה משתנה  קבועה משתנה 
% מסך        % מסך   % מסך  

האשראי סך האשראי  האשראי  האשראי 
� �� � ² ¹ במיליוני ש"ח לדיור במיליוני ש"ח לדיור לדיור במיליוני ש"ח לדיור 

 28,166  0.8  237  1  35.0  5,543  4,296  64.2  11,014  7,075 ליום 30 בספטמבר 2017  
 25,859  1.1  283  1  36.5  5,225  4,224  62.4  10,331  5,795 ליום 31 בדצמבר 2016 

 

 הערות:
יתרת האשראי לציבור כוללת הלוואות לדיור בסך של 282 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי  (1) 

לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה (31.12.2016: 266 
 מיליון ש"ח).

יתרת האשראי הינה לאחר ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בסך של 173 מיליון ש"ח (31.12.2016: 171 מיליון ש"ח). (2)  
 

עיקר ההלוואות ניתנות לתקופה מקורית של עד 25 שנה. 
יתרת תיק האשראי לדיור לפי תקופה נוכחית לפירעון של מעל 20 שנה ליום 30 בספטמבר 2017 עומדת על סך של 
3,587 מיליון ש"ח ומהוות 12.7% מסך תיק האשראי לדיור (ליום 31 בדצמבר 2016 עמדה היתרה על סך של 3,076 

מיליון ש"ח והוותה 11.9% מסך תיק האשראי לדיור).  

הרכב ביצוע אשראי למטרת מגורים בפילוח לפי שיעור ההחזר מההכנסה 
לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר  לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 

 2016 בספטמבר 
 2016  2017  

במיליוני % מסך     במיליוני % מסך  במיליוני % מסך 
� הביצועים � הביצועים ש"ח  הביצועים ש"ח  ש"ח   ¹ שיעור החזר מהכנסה

 99.8  6,497  99.8  5,190  99.9  4,020 עד 40% 
 0.2  11  0.2  10  0.1  4 מעל 40% 
 100.0  6,508  100.0  5,200  100.0  4,024 סך-הכל 

 הערה:
 (1) סכומי הביצוע אינם כוללים הלוואות במשכון דירת מגורים , הלוואות בולט והלוואות בלון.

 
על רקע ההוראות הרגולטוריות לעניין הגבלת יחס החזר ל-50% והגדלת הקצאת ההון בהלוואות ביחס החזר גבוה מ-

40%, חלה ירידה משמעותית בשיעור האשראי שניתן ביחס החזר של מעל 40%. 
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סיכון אשראי לאנשים פרטיים (ללא סיכון אשראי לדיור) 

רקע  

 

מוצרי אשראי. פעילות האשראי בתחום זה מתבצעת ב-3 אפיקים עיקריים; מסגרות עו"ש, מסגרות כרטיסי אשראי 
והלוואות. 

ההלוואות מהוות את עיקר יתרות האשראי הצרכני וניתנות לרוב בסכומים הנמוכים מ-50 אלף ש"ח ולתקופות קצרות 
(לרוב עד 5 שנים). נתח פעילות ההלוואות מחוץ לכותלי הסניף, עולה בהדרגה מדי שנה ומהווה רובד מרכזי מסך פעילות 

האשראי הצרכני. 
חיתום האשראי. במהלך השנים הבנק פיתח מודלים מתקדמים, האומדים את סיכון הלקוח מבקש האשראי. תהליכי 
חיתום האשראי הצרכני בבנק מלווים בשימוש נרחב בתוצרי המודלים ומתבצעים בהתאם למדיניות האשראי של הבנק, 

תוך הקפדה על התאמת המוצר לצרכי הלקוח. 
החיתום בסניפים מחולק ל-2 רבדים: האחד, חיתום על פי סמכות – מבוצע לפי שיקול דעת בעל סמכות, תוך שימוש 
באינדיקציות ותוצרים של מודלי דירוג סיכון הלקוח, כושר החזר ואינדיקציות נוספות הנדרשות בהתאם לסיכון הלקוח 
וגובה החבות. השני, חיתום אוטומטי – מבוצע לרוב בסכומים נמוכים יחסית בהתאם להמלצת המודל המשקללת את 

רמת סיכון הלקוח, כושר ההחזר וניסיון העבר של הבנק מול הלווה.  

התפתחות היתרות 

תיק ההלוואות לאנשים פרטיים (ללא הלוואות לדיור) 

סיכון אשראי מאזני �³�
תיק נכסים    

פיננסיים �²�
סך-הכל     

סיכון  סיכון  סיכון  הגבוה מ- הנמוך מ-
אשראי�³� אשראי  אשראי  50 אלף  50 אלף 

חוץ מאזני כולל�³ � מאזני  ש"ח  ש"ח 
יתרה   

במיליוני ש"ח 
30 בספטמבר 2017  

גובה ההכנסה לחשבון �¹� 
ללא הכנסה קבועה       

 2,330  660  1,670  178  1,492 לחשבון 
 9,083  2,551  6,532  1,093  5,439 נמוכה מ - 10 אלפים ש"ח 
הגבוהה מ - 10 אלף ש"ח 
 7,270  2,435  4,835  1,203  3,632 ונמוכה מ - 20 אלף ש"ח 
 10,017  4,732  5,285  2,184  3,101 גבוהה מ - 20 אלף ש"ח 

 28,700  10,378  18,322  4,658  13,664 סך-הכל 
      

31 בדצמבר 2016 
גובה ההכנסה לחשבון �¹� 

ללא הכנסה קבועה       
 2,639  795  1,844  254  1,590 לחשבון 

 10,023  3,308  6,715  1,186  5,529 נמוכה מ - 10 אלפים ש"ח 
הגבוהה מ - 10 אלף ש"ח 
 6,977  2,528  4,449  1,214  3,235 ונמוכה מ - 20 אלף ש"ח 
 7,488  3,128  4,360  1,925  2,435 גבוהה מ - 20 אלף ש"ח 

 27,127  9,759  17,368  4,579  12,789 סך-הכל 
 

 הערות:
כל הכנסה קבועה לחשבון, כגון משכורת נטו, הכנסה משכר דירה וקצבאות קבועות. (1)  

תיק הנכסים הפיננסיים המקושר לחשבון, כגון: פקדונות כספיים (לרבות יתרות עו"ש), תיקי ניירות ערך ונכסים  (2) 
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 כספיים אחרים.

כולל נתוני בנק מרכנתיל דיסקונט. (3)  
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סיכון אשראי מאזני לאנשים פרטיים (ללא הלוואות לדיור), בחלוקה לסוגי ריבית 

 

 30
בספטמבר 31 בדצמבר 

 2016  2017
במיליוני ש"ח   

 5,489  5,648 אשראי בריבית קבועה �¹� 
 11,879  12,675 אשראי בריבית משתנה �¹�

 17,368  18,323 סך הכל אשראי 
 הערה:

 (1) כולל נתוני בנק מרכנתיל דיסקונט.

התפתחות סיכון אשראי בעייתי לאנשים פרטיים (מאוחד; פעילות בישראל; ללא הלוואות לדיור) 
שיעור  

מסך אשראי לציבור 
מאזני 

ליום 30 בספטמבר  ליו ם 30 בספטמ בר    
שינוי   

 2016  2017 באחוזים   2016  2017
  %  % במיליוני ש"ח 

 1.5  1.7  18.5  389  461 סיכון אשראי בעייתי  
 0.2  0.3  46.3  54  79 מזה:סיכון אשראי פגום 

 0.3  0.2  -  68  68 חובות בפיגור מעל 90 יום 
 0.4  0.6  74.7  95  166 מחיקות חשבונאיות נטו 

 1.7  1.9  19.1  434  517 יתרת הפרשה להפסדי אשראי 
 

סיכון אשראי לרכישת כלי רכב. יתרת האשראי לרכישת רכב ששועבד הסתכמה בסך של 327 מיליון ש"ח ליום 30 
בספטמבר 2017, לעומת 247 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016. 

התפתחות הסיכון 

החל מתחילת העשור הקודם, הכפיל האשראי למשקי בית את שיעורו בתיק האשראי של 5 הקבוצות הבנקאיות 
הגדולות. בתחילת שנת 2016, עמד שיעור האשראי למשקי בית על קרוב למחצית מתיק האשראי של המערכת הבנקאית 
בישראל. עיקר הגידול באשראי משקי הבית בישראל מקורו בהלוואות לדיור (כשני שלישים מהאשראי למשקי בית). 
במקביל, המשיך לגדול היקף האשראי למשקי הבית שמעמידים הגופים החוץ-בנקאיים, אם כי חלקו עדיין נמוך ביחס 

לאשראי הבנקאי.  
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פעולות מפחיתות סיכון 

 

קביעת ספי חיתום. במסגרת קביעת התיאבון לסיכון, נקבעו ספי חיתום, המשקפים את רמת הסיכון המקסימלית בה 
ניתן להעמיד אשראי צרכני חדש. חריגה מכללים אלו מתאפשרת רק במקרים חריגים ובסכומים מוגבלים, תוך אסקלציה 

במדרג הסמכויות. 
מודלים וכלים אנליטיים. תהליכי קביעת סיכון אשראי הצרכני בבנק מלווים במודלים סטטיסטיים המחשבים את אומדני 
סיכון האשראי (PD ו-LGD) החוזים את רמת סיכון הלקוח והעסקה השולית. המודלים מתבססים על משתנים, המתייחסים 
למאפייני הלקוח, כושר ההחזר, איתנותו הפיננסית ועברו הבנקאי. המודלים מעודכנים מעת לעת בהתאם לשינויים 

במשק, מצב הלווים וגורמים נוספים. 
מדידה אפקטיבית. כלל היחידות העסקיות בבנק נמדדות באופן שוטף על פי איכות תיק האשראי הצרכני שבאחריותן 
ועמידה בכללי החיתום. לכל בעלי התפקידים הקשורים לחיתום אשראי, מוגדרים מדדים שמטרתם שמירה על איכות 

התיק ופיזור אשראי רחב ככל הניתן.  

עקרון ההוגנות 

בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים הוגדרו קריטריונים לייזום ושיווק אשראי לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים, מולם 
רשאי הבנק ליזום הצעות אשראי. הכללים מתבססים על רמת סיכון הלקוח וכן על כדאיות נטילת האשראי מבחינת 
הלקוח. הפניה ללקוחות מתבצעת לפי תסריטי שיחה הכוללים גילוי נאות לגבי תנאי האשראי, צרכי הלקוח ומאפייניו וכן 
אזכור הנכסים וההתחייבויות בחשבון הלקוח. יצויין כי עקרון ההוגנות מול הלקוח הוגדר הן כחלק מהתיאבון לסיכון של 

קבוצת דיסקונט והן כחלק ממדיניות חיתום האשראי ללקוחות פרטים. 
יצוין כי ביום 1 בפברואר 2018 תיכנס לתוקף הוראת ניהול בנקאי תקים מס' 450 בדבר "הליכי גביית חובות מהלקוח 
הפרטי והעיסקי הקטן". בהוראה נקבע כי התאגיד הבנקאי נדרש להסדיר את הפעולות שיש לנקוט לצורך הגברת 

ההוגנות והשקיפות בעת גביית חובות מלקוחות אשר אינם עומדים בתנאי הלוואתם ואינם פורעים אותה כסדרה. 
הבנק נערך ליישום ההוראה במועדה. 

ניטור ובקרה 

הבנק מבצע באופן שוטף בקרה על איכות החיתום, עמידה בכללי מדיניות וכללי גילוי נאות. הבקרה מתבצעת באמצעות 
קציני הציות ביחידות העסקיות, בקרי אשראי והביקורת הפנימית. כמו כן מתבצע ניטור שוטף אחר איכות תיק האשראי 

הצרכני בבנק. 
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סיכון אשראי לענף בינוי ונדל"ן 

ענפי הבינוי והנדל"ן הינם ענפים מרכזיים בתיק האשראי של הבנק. מרבית האשראי לענפים אלו מנוהל באגף נדל"ן 
ותשתיות בחטיבה העסקית, שהינו בעל מיומנות גבוהה וניסיון רב בתחום. בתחום זה פועל הבנק בכפוף למגבלה 
רגולטורית הקובעת כי משקל הפעילות המקומית בנדל"ן לא יעלה 20% מסך האשראי, כאשר בנוסף, הבנק קבע מגבלה 
פנימית מחמירה יותר שתשמש כסף התרעה. מדיניות האשראי לענף מתמקדת במימון הפעילות בישראל תוך מתן 
עדיפות ללווים בעלי איתנות פיננסית גבוהה, אשר לבנק ניסיון חיובי בפעילות עימם. מימון ייזום פרויקטים למגורים 
ונכסים מניבים מבוצע בדרך כלל בשיטת הליווי הסגור תחת דרישות סף. בכלל זה הון עצמי מינימלי, רווחיות מינימאלית 
חזויה, עמידה בתרחישי קיצון (בין השאר תרחישי ירידת מחיר), כושר ספיגת ירידת מחירים, מכירות מוקדמות ועוד. הבנק 
עורך באופן שוטף ניטור של החשיפות לענפים אלה. לפירוט נרחב ראו להלן "פעילות בניה ונדל"ן" בפרק פרטים נוספים 

בנוגע לעסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם". 

האשראי הכולל ושיעור האשראי הבעייתי בענף בינוי ונדל"ן  

 

31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2017 
שיעור   מזה:    שיעור   מזה:     
אשראי   אשראי   אשראי  אשראי   אשראי   אשראי  

יתי ��²� בעייתי�¹  בעי�¹��²� לציבור  � �� � � �� ² בעייתי � ¹ ² בעייתי ¹ לציבור ענף 
 % במיליוני ש"ח   % במיליוני ש"ח 

 3.6  399  10,936  2.5  246  9,772 נדל"ן מניב  
 15.0  290  1,938  14.3  248  1,733 בינוי קבלנות בניין כללית 
 0.7  97  13,990  0.3  46  15,866 ליווי פרוייקטים למגורים 

 2.3  83  3,560  1.1  51  4,527 רכישת קרקעות לבניה 
 3.5  350  9,956  2.6  264  10,025 אחר 

 3.0  1,219  40,380  2.0  855  41,923 סך-הכל �³�
 

 הערות:
אשראי לציבור מאזני וחוץ מאזני, למעט מכשירים נגזרים. (1)  

כולל נתוני בנק מרכנתיל דיסקונט. (2)  
הנתונים בטבלה זו רחבים יותר מנתוני הדיווח לפי ענפי משק, בהלימה לדיווחים הפנימיים בבנק, והם כוללים  (3) 

פעילויות נוספות עם מתאם גבוה לפעילויות בענף  
 הבינוי והנדל"ן. הנתונים בטבלה כוללים פעילות בישראל בלבד.

 
כעולה מהטבלה, עיקר הגידול הינו בתחום של ליווי פרויקטים למגורים ורכישת קרקעות לבניה, שעומד בהלימה 

למדיניות האשראי של הבנק. 
לפרטים בדבר רכישת פוליסה לביטוח סיכוני אשראי בערבויות חוק מכר וערבויות ביצוע, ראו לעיל "מגזר עסקים גדולים 
(פעילות בישראל)" בסעיף פעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות עיקריים – נתונים כמותיים עיקריים והתפתחויות 

עיקריות". 

Leveraged Finance ( סיכוני אשראי בגין מימון ממונף (

הגדרת מימון ממונף. מימון ממונף מוגדר כאשראי למימון עסקאות הוניות בתאגידים הניתן בשיעור מימון גבוה ואשראי 
הניתן ללווים המאופיינים ברמת מינוף פיננסי העולה באופן משמעותי על הנורמות המקובלות בענף הפעילות.  

לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 327, נקבעה ההגדרה להלוואות ממונפות הכוללת, בין היתר, עסקאות רכישת תאגיד 
אחר, פעילות רכישה עצמית של מניות וחלוקת הון. 

סיכוני אשראי בגין מימון ממונף. מדיניות האשראי של הבנק קובעת הנחיות מחמירות לחיתום ומגבלות על היקף 
החשיפה למימון ממונף. בנוסף, התפתחות המימון הממונף והעמידה במגבלות שנקבעו מדווחים להנהלת הבנק 

ולדירקטוריון אחת לרבעון, לצורך מעקב אחר הסיכונים הגלומים במימון זה. 
בהוראות ניהול בנקאי תקין נקבעו מגבלות ביחס למימון עסקאות הוניות, אשר הבנק עומד בהן. 

להלן יובאו נתונים אודות סיכוני האשראי בגין מימון ממונף ליום 30 בספטמבר 2017. הגילוי מתמקד בחשיפות בגין עסקאות 
ממונפות שכל אחת מהן עולה על סך של 80 מיליון ש"ח. 
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חשיפות הבנק בגין מימון ממונף לפי ענפי משק  

 

31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2017   
הפרשה  הפרשה   

פרטנית  חשיפה  פרטנית  חשיפה 
להפסדי  סך  חוץ  חשיפה  להפסדי  סך  חוץ  חשיפה 
אשראי  החשיפה  מאזנית  מאזנית  אשראי  החשיפה  מאזנית  מאזנית 

במיליוני שקלים חדשים   הענף 
 -  397  52  345  1  1,143  124  1,019 תעשיה 

 -  850  245  605  -  498  2  496 בינוי ונדל"ן 
 -  67  -  67  -  62  -  62 מסחר 

 -  -  -  -  -  319  24  295 תחבורה ואחסנה 
 -  1,314  297  1,017  1  2,022  150  1,872 סך-הכל 

 
החשיפה המאזנית בגין מימון ממונף ליום 30 בספטמבר 2017, הסתכמה ב-1,872 מיליון ש"ח לעומת 1,017 מיליון ש"ח 
ביום 31 בדצמבר 2016, עליה בשיעור של 53.9%. העליה כאמור נבעה, בעיקר, משינויים ביחסים פיננסיים, כך שאשראי 

נוסף נכנס להגדרת מימון ממונף.  
יתרת החשיפה המוצגת בטבלה לעיל הינה לאחר מחיקות חשבונאיות בהתאם להוראת חובות פגומים.  

החשיפה החוץ מאזנית בגין עסקאות מימון ממונף ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכמה ב-150 מיליון ש"ח (ליום 31 
בדצמבר 2016 - 297 מיליון ש"ח).  

לפרטים נוספים, ראו "סיכון אשראי" במסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים" העומד לעיון באתר 
מגנ"א של רשות ניירות ערך, באתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובאתר הבנק. 

סיכוני שוק  

סיכוני השוק מוצגים בסקירה זו על בסיס קבוצתי הכולל את הבנק, בנק מרכנתיל דיסקונט, אי די בי ניו יורק, כאל 
והקופה לפיצויים של עובדי הבנק (להלן בסעיף זה: "הקבוצה"). חברות הקבוצה האחרות אינן בעלות סיכון שוק מהותי. 

לפרטים כלליים בדבר סיכוני שוק, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 81-70). 
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חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית – מאוחד 

 

30 בספטמבר 2017 
  

מעל 
מעל 10  מעל 5  מעל 3  מעל שנה  מעל 3  חודש עד 
עד 20  עד 10  עד 5  עד 3  חודשים   3 עם דרישה 
שנה  שנים  שנים  שנים  עד שנה  חודשים  עד חודש 

במיליוני שקלים חדשים  
מטבע ישראלי לא צמוד   

נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים        
 1,258  5,137  5,121  10,128  8,937  9,606  104,830 נכסים פיננסיים �¹� 

מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 
 -  3,985  4,393  11,265  10,593  22,953  14,896 אופציות) 

 -  54  243  300  769  858  287 אופציות (במונחי נכס הבסיס) 
 1,258  9,176  9,757  21,693  20,299  33,417  120,013 סך-הכל שווי הוגן 

התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים 
 105  435  2,937  9,489  11,333  10,875  91,766 התחייבויות פיננסיות �¹� 

מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 
 -  7,760  5,819  9,393  15,145  25,119  17,830 אופציות) 

 -  -  14  30  765  941  195 אופציות (במונחי נכס הבסיס) 
 -  -  -  -  -  -  - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

 105  8,195  8,770  18,912  27,243  36,935  109,791 סך-כל השווי ההוגן 
מכשירים פיננסיים, נטו 

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית  
 1,153  981  987  2,781 (6,944) (3,518)  10,222 במגזר 

 5,662  4,509  3,528  2,541 (240)  6,704  10,222 החשיפה המצטברת במגזר 
מטבע ישראלי צמוד למדד 

נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים  
 911  2,664  4,527  6,252  3,596  610  417 נכסים פיננסיים �¹� 

מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 
 2  1,803  677  1,468  785  113  247 אופציות) 

 -  -  14  21  4  26  - אופציות (במונחי נכס הבסיס) 
 913  4,467  5,218  7,741  4,385  749  664 סך-כל השווי ההוגן 

התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים 
 348  1,322  3,798  4,094  1,483  500  408 התחייבויות פיננסיות �¹� 

מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 
 43  926  922  2,223  3,294  536  168 אופציות) 

 -  42  222  253  122  31  - אופציות (במונחי נכס הבסיס) 
 -  -  -  -  -  -  - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

 391  2,290  4,942  6,570  4,899  1,067  576 סך-כל השווי ההוגן 
מכשירים פיננסיים, נטו 

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית  
 522  2,177  276  1,171 (514) (318)  88 במגזר 

 3,402  2,880  703  427 (744) (230)  88 החשיפה המצטברת במגזר 
 

 הערות:
לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים. (1)  

ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים הממוצע האפקטיבי. (2)  
כולל מניות המוצגות בטור "ללא תקופת פרעון". (3)  

לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. (4)  
  

Dummy Text
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31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2016 
    

משך חיים  שיעור  משך חיים  שיעור  משך חיים  שיעור 
ממוצע  תשואה  סך-כל  ממוצע  תשואה  סך-כל  ממוצע  תשואה  סך-כל  ללא 
אפקטיבי  פנימי  השווי  אפקטיבי  פנימי  השווי  אפקטיבי  פנימי  השווי  תקופת  מעל 20 
בשנים  באחוזים  ההוגן  בשנים  באחוזים  ההוגן  בשנים  באחוזים  ההוגן  פרעון  שנה   

במיליוני שקלים חדשים    
  

               
         
 

  123  367  145,507  3.03%  0.75 
 

 131,510  2.99%  0.71 
 

 137,120  2.84%  0.68 

 
  -  -  68,085 

 
 1.75 

 
 69,820 

 
 1.26 

 
 69,422 

 
 1.27 

 
  -  -  2,511 

 
 0.03 

 
 1,660 

 
 0.01 

 
 1,573 

 
 0.01 

 
  123  367  216,103 

 
�²� 1.06 

 
 202,990 
 

�²� 0.89 
 

 208,115 
 

�²� 0.87 

         
 

  -  -  126,940  0.25%  0.34 
 

 113,934  0.26%  0.32 
 

 121,147  0.27%  0.32 

 
  -  -  81,066 

 
 1.35 

 
 83,574 

 
 1.30 

 
 81,756 

 
 1.31 

 
  -  -  1,945 

 
 0.03 

 
 1,167 

 
 0.02 

 
 1,084 

 
 0.01 

 
  -  -  - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
  -  -  209,951 

 
�²� 0.73 

 
 198,675 
 

�²� 0.73 
 

 203,987 
 

�²� 0.72 

         
 

  123  367  6,152 
   

 4,315 
   

 4,128 
  

 
  5,785  6,152 

           
         
         
 

  77  10  19,064  2.65%  3.41 
 

 20,923  2.02%  3.54 
 

 20,398  1.94%  3.47 

 
  -  -  5,095 

 
 3.94 

 
 4,778 

 
 4.32 

 
 4,699 

 
 4.29 

 
  -  -  65 

 
 0.02 

 
 121 

 
 0.01 

 
 104 

 
 0.01 

 
  77  10  24,224 

 
�²� 3.51 

 
 25,822 

 
�²� 3.67 

 
 25,201 

 
�²� 3.61 

         
 

  -  -  11,953  0.64%  3.23 
 

 13,527  0.79%  3.36 
 

 13,047  0.88%  3.36 

 
  -  -  8,112 

 
 2.12 

 
 7,997 

 
 2.31 

 
 7,844 

 
 2.15 

 
  -  -  670 

 
 0.05 

 
 542 

 
 0.01 

 
 498 

 
 0.01 

 
  -  -  - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
  -  -  20,735 

 
�²� 2.69 

 
 22,066 

 
�²� 2.90 

 
 21,389 

 
�²� 2.84 

         
 

  77  10  3,489 
   

 3,756 
   

 3,812 
  

 
  3,479  3,489 

           
 

 הערות כלליות:
בלוח זה, הנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי,   (א)
כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית שמנכה אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי, בעקביות להנחות 
שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי. לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו בחישוב השווי ההוגן של 
המכשירים הפיננסיים, ראו במסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים", אשר עומד לעיון באתר 

 הבנק, באתר מגנא של רשות ניירות ערך ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן   (ב)

 המוצג בגינו בביאור 16 א לתמצית דוחות הכספיים.
משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת   (ג)
המכשירים הפיננסיים שיגרם כתוצאה משינוי קטן (גידול של 0.1%) בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים 

 הפיננסיים.
נתונים מלאים על החשיפות לשינויים בשיעור הריבית בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש.   (ד)
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חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית – מאוחד (המשך) 

 

30 בספטמבר 2017 
  

מעל 
מעל 10  מעל 5  מעל 3  מעל שנה  מעל 3  חודש עד 
עד 20  עד 10  עד 5  עד 3  חודשים   3 עם דרישה 
שנה  שנים  שנים  שנים  עד שנה  חודשים  עד חודש 

במיליוני שקלים חדשים  
מטבע חוץ ���  

נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים        
 751  4,191  2,987  4,738  3,191  5,328  25,276 נכסים פיננסיים �¹� 

מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 
 33  8,316  4,169  4,167  22,118  39,206  25,126 אופציות) 

 -  -  -  51  1,227  2,736  2,670 אופציות (במונחי נכס הבסיס) 
 784  12,507  7,156  8,956  26,536  47,270  53,072 סך-כל השווי ההוגן 

התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים 
 11  15  258  3,417  11,359  5,877  38,448 התחייבויות פיננסיות �¹� 

מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 
 2  8,436  3,768  6,706  15,220  36,251  17,045 אופציות) 

 -  9  15  83  1,080  2,603  2,759 אופציות (במונחי נכס הבסיס) 
 -  -  -  -  -  -  - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

 13  8,460  4,041  10,206  27,659  44,731  58,252 סך-כל השווי ההוגן 
מכשירים פיננסיים, נטו 

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית  
 771  4,047  3,115 (1,250) (1,123)  2,539 (5,180) במגזר 

 2,919  2,148 (1,899) (5,014) (3,764) (2,641) (5,180) החשיפה המצטברת במגזר 
חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית 

נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים  
 2,920  11,992  12,635  21,118  15,724  15,544  130,660 נכסים פיננסיים �¹�,�³� 

מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 
 35  14,104  9,239  16,900  33,496  62,272  40,269 אופציות) 

 -  54  257  372  2,000  3,620  2,957 אופציות (במונחי נכס הבסיס) 
 2,955  26,150  22,131  38,390  51,220  81,436  173,886 סך-כל השווי ההוגן 

התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים 
 464  1,772  6,993  17,000  24,175  17,252  130,759 התחייבויות פיננסיות �¹� 

מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 
 45  17,122  10,509  18,322  33,659  61,906  35,043 אופציות) 

 -  51  251  366  1,967  3,575  2,954 אופציות (במונחי נכס הבסיס) 
 -  -  -  -  69  -  - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

 509  18,945  17,753  35,688  59,870  82,733  168,756 סך-כל השווי ההוגן 
מכשירים פיננסיים, נטו 

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית        
 2,446  7,205  4,378  2,702 (8,650) (1,297)  5,130 במגזר 

 11,914  9,468  2,263 (2,115) (4,817)  3,833  5,130 החשיפה המצטברת במגזר 
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31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2016 
משך  משך   משך     
חיים  שיעור  חיים  שיעור  חיים  שיעור 

ממוצע  תשואה  סך-כל  ממוצע  תשואה  סך-כל  ממוצע  תשואה  סך-כל  ללא 
אפקטיבי  פנימי  השווי  אפקטיבי  פנימי  השווי  אפקטיבי  פנימי  השווי  תקופת  מעל 20 
באחוזים בשנים  ההוגן  באחוזים בשנים  ההוגן  באחוזים בשנים  ההוגן  פרעון  שנה   

במיליוני שקלים חדשים    
 
               
         
 

  -  471  46,933  3.03%  1.45 
 

 51,870  2.42%  1.52 
 

 52,818  3.12%  1.72 

 
  105  - 

 
 103,240
 

 1.12 
 

 
 108,958
 

 0.82 
 

 94,654 
 

 0.97 

 
  -  -  6,684 

 
 0.01 

 
 3,850 

 
 0.01 

 
 3,307 

 
 0.10 

 
  105  471 

 
 156,857
 

²�1.17 
� 

 

 
 164,678
 

²�1.02 
� 

 

 
 150,779
 

²�1.21 
� 

         
 

  -  -  59,385  1.57%  0.29 
 

 65,016  0.81%  0.37 
 

 64,852  1.05%  0.35 

 
  126  -  87,554 

 
 1.58 

 
 92,672 
 

 1.18 
 

 79,480 
 

 1.40 

 
  -  -  6,549 

 
 0.01 

 
 3,855 

 
 0.01 

 
 3,368 

 
 0.10 

 
  -  -  - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
  126  - 

 
 153,488
 

²�1.02 
� 

 

 
 161,543
 

²�0.83 
� 

 

 
 147,700
 

²�0.91 
� 

         
 

  (21) 471  3,369 
   

 3,135 
   

 3,079 
  

 
  2,898  3,369 

           
         
         

 
  200  1,700 

 
 212,493 2.99%  1.14 

 

 
 205,508 2.75%  1.20 

 

 
 211,610 2.82%  1.21 

 
  105  - 

 
 176,420
 

 1.45 
 

 
 183,556
 

 1.08 
 

 
 168,775
 

 1.19 

 
  -  -  9,260 

 
 0.02 

 
 5,631 

 
 0.01 

 
 4,984 

 
 0.07 

 
  305  1,700 

 
 398,173
 

²�1.25 
� 

 

 
 394,695
 

²�1.13 
� 

 

 
 385,369
 

²�1.18 
� 

         

 
  -  - 

 
 198,415 0.67%  0.50 

 

 
 192,734 0.48%  0.55 

 

 
 199,344 0.56%  0.53 

 
  126  - 

 
 176,732
 

 1.50 
 

 
 184,243
 

 1.29 
 

 
 169,080
 

 1.39 

 
  -  -  9,164 

 
 0.02 

 
 5,564 

 
 0.01 

 
 4,950 

 
 0.07 

 
  -  20  89 

 
 0.08 

 
 81 

 
 0.08 

 
 83 

 
 0.08 

 
  126  20 

 
 384,400
 

²�0.95 
� 

 

 
 382,622
 

²�0.90 
� 

 

 
 373,457
 

²�0.91 
� 

               
 

  179  1,680  13,773 
   

 12,073 
   

 11,912 
  

 
  12,093  13,773 

           
 

 הערות כלליות:
בלוח זה, הנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי,   (א)
כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית שמנכה אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי, בעקביות להנחות 
שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי. לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו בחישוב השווי ההוגן של 

המכשירים הפיננסיים, ראו במסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים", אשר עומד לעיון באתר 
 הבנק, באתר מגנא של רשות ניירות ערך ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן   (ב)
 המוצג בגינו בביאור 16 א לתמצית דוחות הכספיים.



בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו   
 

 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת   (ג)

המכשירים הפיננסיים שיגרם כתוצאה משינוי קטן (גידול של 0.1%) בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים 
 הפיננסיים.

נתונים מלאים על החשיפות לשינויים בשיעור הריבית בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש.   (ד)
 

 
לפרטים נוספים, כמותיים ואיכותיים, על סיכוני הריבית, ראו במסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על 
סיכונים", אשר עומד לעיון באתר הבנק, באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך ובאתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בתל 

אביב בע"מ. 

סיכון מחיר מניות 

פוזיציות במניות בתיק הבנקאי 

 

השקעות במניות 

31 בדצמבר  30 בספטמבר 
 2016  2016  2017  

במיליוני שקלים חדשים  
 � : השקעות במניות של חברות כלולות�¹

 157  151  148 מניות שאינן סחירות    
מניות בתיק הזמין למכירה: 

 110  82  38 מניות סחירות    
 853  852  799 מניות שאינן סחירות 

 963  934  837 סך-כל המניות בתיק הזמין למכירה 
 1,120  1,085  985 סך-כל ההשקעה במניות 

 

 הערה:
למידע נוסף, ראו ביאור 15 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 (עמ' 172). . (1)  

דרישת ההון בגין פוזיציות במניות 
 31

בדצמבר  30 בספטמבר 
2016 2016 2017     

במיליוני שקלים חדשים  
בגין השקעות בקרנות הון סיכון, בקרנות השקעה פרטיות ובקרן של קרנות  

 171  163  154 גידור �²�
 65  59  58 בגין השקעה במניות אחרות �³�

 236  222  212 �¹�סך-הכל דרישת ההון בגין פוזיציות במניות 
 

 הערות:
דרישת ההון חושבה לפי 12.7% והיא אינה כוללת דרישת הון בגין השקעה במניות בתיק למסחר. (1)  

השקעות אלו משוקללות במשקל סיכון 150%. (2)  
השקעות אלו משוקללות במשקל סיכון 100% ו-250%. (3)  

 
לפרטים נוספים, כמותיים ואיכותיים, על סיכון מחיר מניות, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 86) ובמסמך "גילוי לפי נדבך 3 
של באזל ומידע נוסף על סיכונים", אשר עומד לעיון באתר הבנק, באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך ובאתר מאי"ה של 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

סיכוני נזילות ומימון  

סיכון הנזילות הוא הסיכון שהבנק יתקשה לעמוד בהתחייבויותיו, בשל התפתחות בלתי צפויה, וייאלץ לגייס מקורות או 
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לממש נכסים באופן שיגרום לו הפסד מהותי. כיוון שמדובר במצב של אי ודאות, שבו סיכון הנזילות קיים תמיד, הבנק 
קבע מגבלות חשיפה מקסימלית לסיכון הנזילות. בנוסף, נבחן ומנוהל באופן שוטף יחס הכיסוי הרגולטורי, כנדרש על פי 

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 221.   
ברבעון השלישי של שנת 2017, לא נרשמו חריגות מהמגבלות האמורות.  

לפרטים נוספים בדבר ניהול סיכוני נזילות ומימון, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 90-87).  

יחס כיסוי הנזילות 

 

יחס כיסוי הנזילות של קבוצת דיסקונט ברבעון השלישי של שנת 2017, על בסיס ממוצע תצפיות, עמד על 134.1%, 
מעבר לדרישות המינימום בהוראות. לפרטים נוספים, ראו ביאור 9 לתמצית הדוחות הכספיים. 

מצב הנזילות וגיוס מקורות בבנק 

כללי 

במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 נרשמה עליה, בשיעור של 9.5%, במצרף הכסף M1 (מזומן בידי 
הציבור ופיקדונות עו"ש בשקלים), תוך גידול של כ-10% בפיקדונות העו"ש, וגידול של כ-6% ביתרת המזומנים. הגידול 
במצרף הכסף M2 (M1 בתוספת פיקדונות לא צמודים עד שנה), עמד על כ-6%. יצוין כי, לאחר גידול מואץ בפיקדונות 

העו"ש במהלך הרבעון השני של השנה (כ-6.5%), חזר קצב הגידול ברבעון השלישי לזה ששרר בראשית השנה (כ-2%). 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 עלה מצרף הכסף M2 בקצב דומה ל-2017, כ-6%, תוך גידול מואץ 
 M1 בפיקדונות העו"ש (כ-14%), וגידול איטי בפיקדונות השקליים עד שנה (כ-1%). כתוצאה, התרחב אשתקד המצרף

בקצב מהיר, כ-12%. 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 נרשם גידול של כ-7 מיליארד ש"ח בבסיס הכסף, לעומת 13 מיליארד 
בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בבסיס הכסף נובע מהזרמה של בנק ישראל, בהיקף של כ-34 מיליארד ש"ח, אל מול 
ספיגה של הממשלה. הזרמת בנק ישראל בוצעה באמצעות המרת מט"ח, פעולות בשוק הפתוח (עודף פדיונות מק"מ על 

פני גיוסים), ומנגד, ספיגה באמצעות מכרזים לפיקדונות השקליים. 

מקורות לשינויים בבסיס הכסף 
תשעת החודשים 
הראשונים של 

שינ וי   2016  2017  
במיליארדי שקלים  

ב-%  חדשים 
 56.3  7.1  11.1 פעולות בשוק הפתוח  

 1.0 (3.0) מכרז לפקדונות שקליים 
 29.5  17.6  22.8 המרת מט"ח  

 95.6 (13.5) (26.4) פעילות הממשלה 

הבנק 

עבירות נזילות בקבוצה. העברת נזילות בין חברות הקבוצה לבנק מתבצעת על בסיס מנגנון מחירי כסף שנקבע בבנק. 
כאמור, חברות הבת אינן רשאיות להסתמך על העברת נזילות מבלי שהוגדרה מסגרת נזילות שנלקחת בחשבון במודל 

הנזילות בצד הנגדי.  
במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, הבנק שמר על נכסים נזילים בהיקף גדול מסך ההתחייבויות הנזילות 

ומודל הנזילות הפנימי של הבנק הראה עודפי נזילות ניכרים. במהלך התקופה נצפו המגמות הבאות:  
עליה של כ-3.3 מיליארד ש"ח בהיקף הפקדונות השקליים הלא צמודים וצמודי המדד, אשר מהווה שיעור של כ-  -
3.5%. עליה בפקדונות הקמעונאיים בסך של כ-2 מיליארד ש"ח, עליה בפיקדונות תאגידים של כ-2.6 מיליארד ש"ח. 
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מנגד, פרעון של כתבי התחייבות, שהונפקו על ידי דיסקונט מנפיקים והופקדו בבנק, בסך של כ-1.3 מיליארד ש"ח;   
בצד הגידול ביתרת הפיקדונות, במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, יתרות העו"ש גדלו בכ-1.8   -

מיליארד ש"ח, בעיקר בפיקדונות הקמעונאיים; 
בנטרול השפעת שער חליפין, פקדונות מט"ח גדלו בכ-130 מיליון דולר. עליה של כ-30 מיליון דולר בפקדונות   -

קמעונאיים ו-כ-100 מיליון דולר בתאגידים. פקדונות מט"ח כולל השפעת שער חליפין קטנו בכ-2 מיליארד ש"ח. 

פקדונות הציבור 

 

שינוי לעומת  שינוי לעומת 
 31.12.16  30.9.16  31.12.16 30.9.16 30.9.17    

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

 4.7  4,093  13.7  11,070  87,917  80,940  92,010 מטבע ישראלי לא צמוד  
(14.6) (839) (18.6) (1,126)  5,761  6,048  4,922 מטבע ישראלי צמוד למדד 

(7.1) (2,095) (9.5) (2,895)  29,675  30,475  27,580 מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ 
 0.9  1,159  6.0  7,049  123,353  117,463  124,512 סך-הכל 

מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ 
 1.3  97 (3.6) (294)  7,718  8,109  7,815 - במיליוני דולרים 

פקדונות מבנקים 

שינוי לעומת  שינוי לעומת 
 31.12.16  30.9.16  31. 12.16 30. 9.16 30. 9.17  

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

(56.1) (531) (76.4) (1,344)  945  1,758  414 מטבע ישראלי לא צמוד   
(29.8) (87) (28.4) (81)  293  287  206 מטבע ישראלי צמוד למדד 

 12.0  56  28.8  117  468  407  524 מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ 
(32.9) (562) (53.3) (1,308)  1,706  2,452  1,144 סך-הכל 

 
לפרטים נוספים אודות סיכוני הנזילות ודרכי ניהולם, ראו במסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים", 
אשר עומד לעיון באתר הבנק, באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך ובאתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב 

בע"מ, וכן ביאור 15 לתמצית הדוחות הכספיים, שעניינו נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה. 
לפרטים נוספים אודות סיכון המימון, ראו במסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים", אשר עומד לעיון 

באתר הבנק, באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך ובאתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

סיכונים תפעוליים 

לפרטים אודות הסיכונים התפעוליים ואופן ניהולם ובכלל זה בנושא המשכיות עסקית, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 90) 
ומסמך "גילוי לפי נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים", אשר עומד לעיון באתר הבנק, באתר מגנ"א של רשות ניירות 

ערך ובאתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

סיכוני ציות 

איסור הלבנת הון ומימון טרור 

פעילות קבוצת דיסקונט מול בנקים הפועלים ברשות הפלשתינאית. ביום 1 במאי 2016 פנה הבנק אל המפקחת על 
הבנקים ואל מנכ"ל משרד האוצר ושב והעלה את בקשתו להפסיק מתן השירותים לבנקים הפלשתינאים, לרבות הפסקת 
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ייצוגם במסלקה הבינבנקאית השקלית. לחילופין, עתר הבנק לקבלת מענה נאות לסיכונים הכרוכים בפעילות האמורה. 
בחודש דצמבר 2016 פנה הבנק לבנק ישראל ולמנכ"ל משרד האוצר, שב והעלה את בקשתו כאמור והודיע על החלטתו 
להפסיק מתן שירותי מזומנים לבנקים הפלשתינאים. במהלך חודש ינואר 2017 הודיע הבנק לבנקים הפלשתינאים על 
החלטתו להפסיק ההתקשרות עימם בכל הנוגע למתן שירותי מזומנים. בחודש מרס 2017 נודע לבנק, כי מתקיימים 
הליכים לגיבוש כלים לגידור הסיכון הכרוך במתן שירותים לבנקים הפלשתינאים, על ידי מתן כתב התחייבות בגין אי 

העמדה לדין פלילי ועל ידי מתן כתב שיפוי בגין תביעות כספיות.  
בעקבות פניות נוספות של הבנק למשרד האוצר בנוגע לכתב שיפוי כאמור, הוצגה לאחרונה בפני הבנק טיוטה של כתב 

שיפוי. 
אשר להודעת הבנק לבנקים הפלשתינאים על הפסקת מתן שירותי מזומנים, בעקבות פניית בנק ישראל ובעקבות הצגת 
מתווה למתן שירותי מזומנים לבנקים הפלשתינאים במעורבות בנק ישראל, באמצעות מרכז המזומנים של הבנק, החליט 

הבנק ליתן ארכה להמשך פעילות המזומנים. 
עתירה לבג"צ. בדוח שנתי 2016 (עמ' 93) תוארה עתירה שהוגשה נגד שר האוצר ומנכ"ל משרדו בנושא מתן שיפוי 
לבנקים בקשר עם קשריהם העסקיים עם בנקים ברשות הפלשתינאית. בהמשך להצעת בית המשפט העליון לעותרים, כי 
ימחקו עתירתם שכן טרם בשלה העת לדון בה, תוך שמירה על מלוא טענותיהם, העותרים הגישו בקשה לדון בעתירתם. 

דיון בעתירה נקבע ליום 10 במאי 2018. 
 

לפרטים נוספים אודות סיכוני ציות, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 93). 

סיכונים אחרים 

 

לפרטים נוספים בדבר סיכונים אחרים, ראו בדוח שנתי 2016 (ובכלל זה: סיכונים חוצי גבולות - עמ' 91; סיכוני 
טכנולוגיות המידע – עמ' 91; סיכון אסטרטגי – עמ' 92; סיכון מוניטין – עמ' 92; סיכונים סביבתיים – עמ' 92; סיכונים 
משפטיים – עמ' 92; סיכון הוגנות והגינות (Conduct Risk) – עמ' 94; סיכוני אבטחת מידע והגנת סייבר – במסמך "גילוי לפי 
נדבך 3 של באזל ומידע נוסף על סיכונים" בעמ' 83-82; לפרטים בדבר טבלת גורמי סיכון, ראו בדוח שנתי 2016, עמ' 

 .(95-94

פרק ד' - מדיניות חשבונאית ואומדנים 
חשבונאיים קריטיים, בקרות ונהלים 

מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ואומדנים 
חשבונאיים קריטיים 

הדוחות הכספיים של הבנק ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים (שהעיקריים בהם פורטו בביאור 1 לדוחות 
הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, עמ' 140-122) ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. 

רמת ההסדרה של הדיווח הכספי של תאגידים בנקאיים הינה מהגבוהות בתחומי הדיווח הכספי בישראל. הוראות 
המפקח על הבנקים והנחיותיו הינן מקיפות, מפורטות, ומגיעות לעיתים עד כדי הכתבת הנוסחים שתאגיד בנקאי מחוייב 
לנקוט בהם. עם זאת, ישנם תחומים בהם יישום המדיניות החשבונאית כרוך במידה גבוהה של הערכה ואומדן, אשר 

נערכים על ידי הנהלת התאגיד הבנקאי במהלך עריכת הדוחות הכספיים.  
יישומם של כללי החשבונאות המקובלים והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו על ידי הנהלת הבנק, כרוך איפוא 
לעיתים בהנחות, הערכות ואומדנים שונים המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות לרבות 
התחייבויות תלויות, ועל התוצאות הכספיות המדווחות של הבנק. ייתכן שהתממשותם בעתיד של ההערכות והאומדנים 
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כאמור, יהיה שונה מכפי שהוערך בעת עריכת הדוחות הכספיים. 
חלק מהאומדנים ומההערכות בהם נעשה שימוש, כרוך במידה רבה של אי ודאות או רגישות למשתנים שונים. אומדנים 
והערכות מסוג זה שהשתנותם עשויה להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות המוצגות בדוחות הכספיים נחשבים 

לאומדנים והערכות בנושאים "קריטיים". 
הנהלת הבנק בדעה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים הינם נאותים ונעשו על פי מיטב 

ידיעתה ושיקול דעתה המקצועי. 
סקירה תמציתית של הערכות ואומדנים חשבונאים בנושאים "קריטיים" הובאה בדוח שנתי 2016 (עמ' 101-96).  

מדידת מכשירים פיננסיים על פי שוויים ההוגן 

 

סיכון האשראי. התאמת סיכון האשראי של נכסים והתחייבויות בגין מכשירים נגזרים גרמה בתשעת החודשים הראשונים 
של שנת 2017 להפסד בסך של 14 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך של 2 מיליון ש"ח בשנת 2016.  

ההתאמה של הנכסים וההתחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
31 בדצמבר 
 2016 30 בספטמבר 2017 
במיליוני שקלים חדשים   

 3,304  3,333 נכסים בגין מכשירים נגזרים  
(10) (25) התאמה בגין סיכון האשראי של נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 3,598  3,628 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
(4) (5) התאמה בגין סיכון האשראי של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 
לפרטים נוספים בדבר מדידת מכשירים פיננסיים על פי שוויים ההוגן, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 100-98). 

זכויות עובדים 

חוות דעת אקטוארית מעודכנת. הבנק הזמין הערכה אקטוארית מעודכנת ליום 30 בספטמבר 2017. לפרטים אודות 
תחשיב בדבר סכום העתודה האקטוארי שהיה נדרש אילו שיעור ההיוון היה נקבע בהתאם להנחיית רשות ניירות הערך 

בדבר "שוק עמוק", ראו בהערכה האקטוארית אשר צורפה לדוח שנתי 2016. 
העמדת חוות דעת האקטואר לעיון. חוות דעת האקטואר עומדת לעיון, בהסכמת נותנה, באתר מגנ"א של רשות ניירות 

ערך ובאתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, יחד עם הדוח לרבעון שלישי 2017 (דוח זה). 

ונהלים   בקרות

בקרות ונהלים לגבי הגילוי 

המנהלת הכללית של הבנק והחשבונאי הראשי שלו, בשיתוף הנהלת הבנק, העריכו לתום תקופת הדיווח את 
האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק. על בסיס הערכה זו, המנהלת הכללית והחשבונאי הראשי 
הגיעו למסקנה 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.  

שינויים בבקרה הפנימית 

במהלך הרבעון השלישי של שנת 2017, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי אשר השפיע באופן 
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מהותי, או שסביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי. 
 
 
 
 
 

לילך אשר-טופילסקי  ד"ר יוסי בכר   14 בנובמבר 2017 
המנהלת הכללית  יו"ר הדירקטוריון 
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(CERTIFICATION)  הצהרה

אני, לילך אשר-טופילסקי, מצהירה כי: 
סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לרבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר   .1

2017 (להלן: "הדוח"). 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית   .2
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 

המכוסה בדוח. 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל   .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות (לרבות הרווח הכולל), השינויים בהון ותזרימי 

המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המוצגים בדוח. 
אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה   .4

הפנימית של הבנק על דיווח כספי (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון") וכן; 
קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  (א)   
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא לידיעתנו על ידי אחרים 

בבנק ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 
קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח  (ב)   
כספי כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו; 
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי  (ג)   

האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; 
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי,  (ד)   

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

הדירקטוריון של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  א)   

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.  

 
 
 
 
 
 

14 בנובמבר 2017  לילך אשר-טופילסקי 
המנהלת הכללית 
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 (CERTIFICATION) הצהרה

אני, יוסף ברסי, מצהיר כי: 
סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לרבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר   .1

2017 (להלן: "הדוח"). 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית   .2
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 

המכוסה בדוח. 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל   .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות (לרבות הרווח הכולל), השינויים בהון ותזרימי 

המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המוצגים בדוח. 
אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה   .4

הפנימית של הבנק על דיווח כספי (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון") וכן; 
קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  (א)   
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא לידיעתנו על ידי אחרים 

בבנק ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 
קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח  (ב)   
כספי כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו; 
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי  (ג)   

האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; 
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי,  (ד)   

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

הדירקטוריון של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  א)   

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. 

 
 
 
 
 
 

יוסף ברסי, סמנכ"ל  14 בנובמבר 2017  
בכיר 

חשבונאי ראשי 
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  סומך חייקין 
 

 

סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת KPMG של פירמות עצמאיות המאוגדות ב-   

 KPMG International Cooperative,  (”KPMG International“) ישות שוויצרית 

 

 

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

מבוא 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של בנק דיסקונט לישראל בע"מ וחברות בנות שלו (להלן: "הבנק") הכולל את 
מאזן הביניים התמציתי המאוחד ליום 30 בספטמבר 2017 ואת הדוחות התמציתיים הביניים המאוחדים על רווח 
והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שלושה ותשעה חודשים שהסתיימו באותו 
תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לכללי 
החשבונאות המקובלים בישראל (Israeli GAAP) לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים 

והנחיותיו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 

היקף הסקירה 

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים בנקאיים נקבע לפי 
הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 
אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם 

לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

מסקנה 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 
המהותיות, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל (Israeli GAAP) לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם 

להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. 

הדגש עניין 

מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 10 סעיפים 4.3 ו-5 בדבר בקשות לאשר 
תובענות מסויימות כתובענות ייצוגיות ובדבר תובענות אחרות נגד הבנק וחברות מוחזקות. 

 
 
 
 
 

סומך חייקין  זיו האפט 
רואי חשבון   רואי חשבון 

 
 



תמצית דוחות כספיים ליום 30 בספטמבר 2012  
דוחות כספיים 

 
14 בנובמבר 2017 

  

 



 

 

 
בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו   

 
 102

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד 

מבוקר  בלתי מבוקר 
לשנה    

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ב-31  שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 

בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 
   2016  2016  2017  2016 ביאור 2017 

במיליוני שקלים חדשים  
הכנסות ריבית   

 
 1,465  1,519  4,605 �¹� 4,231 �¹� 5,659 

הוצאות ריבית 
 

 258  332  927  840  1,102 
 4,557  3,391  3,678  1,187  1,207 2 הכנסות ריבית, נטו 

 469  245  543  141  187 6 הוצאות בגין הפסדי אשראי 
הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי 

אשראי 
 

 1,020  1,046  3,135  3,146  4,088 
הכנסות שאינן מריבית 

 754  575  501  51  197 3 הכנסות מימון שאינן מריבית       
עמלות 

 
 694  675  2,021  1,932  2,585 

הכנסות אחרות 
 

 9  5  50  94  100 
סך-כל ההכנסות שאינן מריבית 

 
 900  731  2,572  2,601  3,439 

הוצאות תפעוליות ואחרות 
משכורות והוצאות נלוות       
 

 837  830  2,510  2,550  3,416 
אחזקה ופחת בניינים וציוד 

 
 248  272  772  813  1,067 

הוצאות אחרות 
 

 329  373  962  993  1,331 
סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 

 
 1,414  1,475  4,244  4,356  5,814 

רווח לפני מסים 
 

 506  302  1,463  1,391  1,713 
הפרשה למסים על הרווח 

 
 180  126  525 �¹� 573 �¹� 741 

רווח לאחר מסים 
 

 326  176  938  818  972 
חלקו של הבנק ברווחים (הפסדים) של חברות 

כלולות לאחר השפעת המס 
 

 3  15  (4) 12  15 
רווח נקי: 

לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה       
 

 329  191  934  830  987 
המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 
 (16) (3) (46) (70) (82)

רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 

 313  188  888  760  905 
רווח בסיסי ומדולל למניה בת 0.1 ש"ח ערך נקוב        

( בשקלים חדשים) 
רווח נקי למניה, המיוחס לבעלי המניות של הבנק       
 

 0.27  0.18  0.77  0.72  0.84 
 

 הערה:
סווג מחדש -  ראו ביאור 1 ז'. (1)  

 הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
 
 
 

יוסף ברסי,   לילך אשר- תאריך אישור הדוחות הכספיים: ד"ר יוסי בכר 
סמנכ"ל בכיר  טופילסקי  יו"ר הדירקטוריון  14 בנובמבר 2017 

חשבונאי  המנהלת הכללית   
ראשי   
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תמצית דוח מאוחד על הרווח הכולל 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
לשנה   

לתשעת החודשים שהסתיימה  לשלושת החודשים 
שהסתיימו ב-30 ב-31  שהסתיימו ב-30 

בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 
  2016  2016  2017  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
 987  830  934  191  329 רווח נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  

(82) (70) (46) (3) (16) רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 905  760  888  188  313 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

רווח (הפסד) כולל אחר, לפני מיסים: 
התאמות, נטו, בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי      

(126)  119  50 (56)  35 שווי הוגן 
(44) (121) (281) (74)  29 התאמות מתרגום דוחות כספיים נטו 

(239) (647)  - (408) (69) התאמות של ההתחייבויות בגין הטבות לעובדים�² �
 2  2 (1)  -  - רווחים (הפסדים) נטו בגין גידורי תזרים מזומנים 

(407) (647) (232) (538) (5) הפסד כולל אחר, לפני מיסים 
 111  179 (18)  165  13 השפעת המס המתייחס 

רווח (הפסד) כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן 
(296) (468) (250) (373)  8 מקנות שליטה, לאחר מיסים 

(4) (2) (1) (1) (1) הפסד כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
רווח (הפסד) כולל אחר, המיוחס לבעלי המניות של הבנק, 

(292) (466) (249) (372)  9 לאחר מיסים 
הרווח (הפסד) הכולל לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן 

 691  362  684 (182)  337 מקנות שליטה 
(78) (68) (45) (2) (15) הרווח הכולל המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 613  294  639 (184)  322 הרווח (הפסד) הכולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק �¹�

      הערות:
 (1) ראו ביאור 4.

(2) משקף בעיקר התאמות בגין אומדנים אקטואריים לסוף התקופה של תכניות פנסיה להטבה מוגדרת והפחתה של סכומים 
 שנרשמו בעבר ברווח כולל אחר.

 הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
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תמצית מאזן מאוחד 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
 31.12.16  30.9.16  30.9.17 ביאו ר   

במיליוני שקלים חדשים  
נכסים   
מזומנים ופקדונות בבנקים     
 

 24,815  25,873  29,311 
ניירות ערך (מזה: בהתאמה, 4,888, 4,843, 4,859 שועבדו 

 38,818  37,491  34,490 5 למלווים) 
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

 
 840  177  440 

 142,904  141,490  151,059 6,14 אשראי לציבור 
(2,144) (2,175) (2,119) 6,14 הפרשה להפסדי אשראי 
אשראי לציבור, נטו 

 
 148,940  139,315  140,760 

אשראי לממשלות 
 

 1,200  727  737 
השקעות בחברות כלולות 

 
 148  151  157 

בניינים וציוד 
 

 2,239  2,255  2,295 
נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 

 
 160  160  160 

 3,283  3,242  3,310 11 נכסים בגין מכשירים נגזרים 
נכסים אחרים 

 
 3,497  4,035  3,589 

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה 
 

 26  25  27 
סך-כל הנכסים 

 
 219,665  213,451  219,577 

התחייבויות והון 
 172,318  164,892  173,356 7 פקדונות הציבור     

פקדונות מבנקים 
 

 4,284  5,711  5,342 
פקדונות הממשלה 

 
 275  314  303 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר 
 

 2,968  3,538  3,543 
איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 

 
 7,961  8,798  8,498 

 3,570  3,900  3,598 11 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
התחייבויות אחרות  �¹�

 
 11,468  11,730  11,067 

סך-כל ההתחייבויות 
 

 203,910  198,883  204,641 
הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

 
 15,294  14,154  14,512 

זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות 
 

 461  414  424 
סך-כל ההון 

 
 15,755  14,568  14,936 

סך-כל ההתחייבויות וההון 
 

 219,665  213,451  219,577 
 

 הערה:
מזה הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים לימים 30.9.17, 30.9.16 ו-31.12.16, בסך של 200  (1) 

 מיליון ש"ח, 185 מיליון ש"ח ו-195 מיליון ש"ח, בהתאמה.
  

 הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
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תמצית דוח על השינויים בהון העצמי 

 

קרנות הון 
סך-כ ל         

הון  רווח  הון 
זכויות  המיוחס  המניות (הפסד) 
שאינן  לבעלי  כולל  הנפרע  הון 

סך-כל  מקנות  המניות  וקרנות אחר  המניות 
מצטבר עודפים של הבנק שליטה ההון  הנפרע מפרמיה אחרות ההון 

במיליוני שקלים חדשים  
א. לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017 ו-2016 (בלתי מבוקר)  

 15,418  446  14,972  10,562 (655)  5,065  215  4,174  676 יתרה ליום 30 ביוני 2017 
 329  16  313  313  -  -  -  -  - רווח נקי בתקופה 

רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת 
 8 (1)  9  -  9  -  -  -  - מס 

 15,755  461  15,294  10,875 (646)  5,065  215  4,174  676 יתרה ליום 30 בספטמבר 2017 
 14,181  412  13,769  9,654 (199)  4,314  215  3,434  665 יתרה ליום 30 ביוני 2016 

 191  3  188  188  -  -  -  -  - רווח נקי בתקופה 
 472  -  472  -  -  472  -  465  7 הנפקת מניות �¹�

תקבולים על חשבון כתבי 
 97  -  97  -  -  97  97  -  - אופציה �¹�

הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת 
(373) (1) (372)  - (372)  -  -  -  - מס 

 14,568  414  14,154  9,842 (571)  4,883  312  3,899  672 יתרה ליום 30 בספטמבר 2016 
ב. לתקופות של תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017 ו-2016 (בלתי מבוקר) 

יתרה ליום 31 בדצמבר 2016 
 14,936  424  14,512  9,987 (397)  4,922  291  3,958  673 (מבוקר) 

 934  46  888  888  -  -  -  -  - רווח נקי בתקופה 
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן 

(8) (8)  -  -  -  -  -  -  - מקנות שליטה 
 143  -  143  -  -  143 (76)  216  3 מימוש של אופציות למניות �¹�

הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת 
(250) (1) (249)  - (249)  -  -  -  - מס 

 15,755  461  15,294  10,875 (646)  5,065  215  4,174  676 יתרה ליום 30 בספטמבר 2017 
יתרה ליום 31 בדצמבר 2015 

 13,634  346  13,288  9,082 (105)  4,311  212  3,434  665 (מבוקר) 
 830  70  760  760  -  -  -  -  - רווח נקי בתקופה 

 3  -  3  -  -  3  3  -  - עסקאות עם בעלי שליטה 
 465  7 הנפקת מניות �¹�

 
 472  -  -  472  -  472 

תקבולים על חשבון כתבי 
 97  -  97  -  -  97  97  -  - אופציה �¹�

הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת 
(468) (2) (466)  - (466)  -  -  -  - מס 

 14,568  414  14,154  9,842 (571)  4,883  312  3,899  672 יתרה ליום 30 בספטמבר 2016 
ג. לשנת 2016 (מבוקר) 

 13,634  346  13,288  9,082 (105)  4,311  212  3,434  665 יתרה ליום 31 בדצמבר 2015 
 987  82  905  905  -  -  -  -  - רווח נקי בתקופה 

 3  -  3  -  -  3  3  -  - עסקאות עם בעלי שליטה 
 472  -  472  -  -  472  -  465  7 הנפקת מניות �¹�

תקבולים על חשבון כתבי 
 97  -  97  -  -  97  97  -  - אופציה �¹�

 39  -  39  -  -  39 (21)  59  1 מימוש של אופציות למניות �¹�
הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת 

(296) (4) (292)  - (292)  -  -  -  - מס 
 14,936  424  14,512  9,987 (397)  4,922  291  3,958  673 יתרה ליום 31 בדצמבר 2016 
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 הערה:

ראו ביאור 20. (1)  
 הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
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תמצית דוח מאוחד על תזרימי מזומנים 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
לשנה   

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ביום 31  שהסתיימו ביום 30  שהסתיימו ביום 30 
בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 

  2016  2016  2017  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  
רווח נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן      

 987  830  934  191  329 מקנות שליטה בחברות מאוחדות 
ההתאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים 

מפעילות שוטפת: 
חלקו של הבנק ב(רווחים) הפסדים בלתי מחולקים      

(18) (12)  2 (17) (4) של חברות כלולות 
 426  344  304  120  98 פחת על בניינים וציוד (לרבות ירידת ערך) 

 18  13  11  3  3 הפרשה לירידת ערך של ניירות ערך 
 994  606  906  260  297 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

(14) (1) (1)  -  - רווח ממכירת תיק אשראי, נטו 
(219) (156) (359) (50) (119) רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה, נטו 

(360) (360)  -  -  - רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה 
הפסד (רווח) שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי 

 9 (10)  2  11 (12) הוגן של ניירות ערך למסחר, נטו 
 -  - (5)  -  - רווח ממימוש השקעה בחברות מוחזקות 
(80) (84) (38) (4) (3) רווח ממימוש בניינים וציוד, נטו 

 4 (227) (82) (160) (58) מסים נדחים, נטו 
פצויי פרישה - גידול (קיטון) בעודף 

 198  674  52  436  63 התחייבויות 
שינוי נטו בנכסים שוטפים: 

 140  179  174 (46) (16) פקדונות בבנקים      
(11,968) (9,608) (8,910) (5,218) (4,713) אשראי לציבור, נטו 

(115) (105) (336) (83) (251) אשראי לממשלות 
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 

(161)  102 (400)  111 (579) חוזר 
(75) (34) (27)  570 (104) נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 33 (333)  569 (44) (370) ניירות ערך למסחר 
 237  73  151  8  125 נכסים אחרים 

השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים 
(110) (125) (147) (81)  48 ושווי מזומנים 

 845  1,001  1,578  498 (65) הפרשי צבירה שנכללו בפעולות השקעה ומימון 
שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות: 

 1,435  1,804 (1,058)  1,172 (222) פקדונות מבנקים      
 13,881  6,434  1,190  2,427  1,900 פקדונות הציבור 
(3)  8 (28) (11) (22) פקדונות הממשלה 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי 
(290) (295) (575) (83) (148) מכר חוזר 

 95  425  26 (538) (305) התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
(447) (642)  351  23  478 התחייבויות אחרות 

התאמות בגין הפרשי שער בנכסים והתחייבויות 
(18) (53) (150) (39)  13 שוטפים 

 5,424  448 (5,866) (544) (3,637) מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) שוטפת 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
 

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים
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תמצית דוח מאוחד על תזרימי מזומנים (המשך) 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
לשנה   

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ביום 31  שהסתיימו ביום 30  שהסתיימו ביום 30 
בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 

  2016  2016  2017  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה  
(184) (184) (92)  - (92) רכישת איגרות חוב מוחזקות לפדיון      

 794  687  401  405  129 תמורה מפדיון איגרות חוב מוחזקות לפדיון 
(14,608) (11,259) (8,072) (3,916) (3,174) רכישת ניירות ערך זמינים למכירה 

 6,557  6,140  7,575  1,054  2,864 תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה 
 286  209  -  -  - תמורה ממכירת זכויות בויזה אירופה 

(1,194) (948) (1,260) (390) (312) רכישת תיקי אשראי 
 847  424  323  -  112 תמורה ממכירת תיק אשראי 

 5,071  3,773  3,342  1,945  1,035 תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה 
 9  9  -  -  - צירוף עסקים - ראה נספח א 

 7  5  12  2  - תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ודיבידנד 
(1,272) (1,272)  -  -  - מכירת פעילות בחברה מוחזקת 

(533) (437) (284) (109) (92) רכישת בניינים וציוד 
 113  113  73  12  10 תמורה ממימוש בניינים וציוד 

(4,107) (2,740)  2,018 (997)  480 מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) השקעה  
תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

 282  274  810  -  26 הנפקת כתבי התחייבות       
(1,355) (1,079) (1,441) (35) (840) פדיון כתבי התחייבות  

 472  472  -  472  - הנפקת מניות 
 97  97  -  97  - תקבולים על חשבון כתבי אופציה 
 39  -  143  -  - תקבולים מהמרת אופציות למניות 

(3)  - (8)  -  - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
(468) (236) (496)  534 (814) מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) מימון 

 849 (2,528) (4,344) (1,007) (3,971) גידול (קיטון) במזומנים 
 27,886  27,886  28,819  26,375  28,499 יתרת מזומנים לתחילת התקופה 

השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים 
 84  59  22  49 (31) ושווי מזומנים 

 28,819  25,417  24,497  25,417  24,497 יתרת מזומנים לסוף התקופה 

ריבית ומסים ששולמו ו/או התקבלו 
 5,646  4,208  4,691  1,463  1,452 ריבית שהתקבלה      

(1,231) (909) (878) (264) (277) ריבית ששולמה 
 19  14  9  4  - דיבידנדים שהתקבלו 

(776) (657) (590) (313) (223) מסים על הכנסה ששולמו 
 302  291  74  -  10 מסים על הכנסה שהתקבלו 

 הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
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נספח א' - צרוף עסקים(1) 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
לשנה   

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
שהסתיימו ביום 30 שהסתיימו ביום 30 ביום 31 
בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 

  2016  2016  2017  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
(22) (22)  -  -  - נכסים נטו  

(18) (18)  -  -  - מוניטין 
 49  49  -  -  - בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 9  9  -  -  - צירוף עסקים 
 הערה:

 (1) מיזוג כלל פיננסים חיתום בע"מ עם ולתוך דיסקונט קפיטל חיתום.

נספח ב' - פעולות השקעה ומימון שלא במזומן בתקופת הדוח 

מבוקר  בלתי מבוקר 
לשנה   

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
שהסתיימו ביום 30 שהסתיימו ביום 30 ביום 31 
בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 

  2016  2016  2017  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
 74  80  -  -  - תמורה ממימוש זכויות בויזה אירופה  

 45  16  5  4  - רכישת רכוש קבוע 
 2,315  2,677 (633)  971  111 השאלת ניירות ערך 

 הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
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1. מדיניות חשבונאית 
א. כללי. בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") הינו תאגיד בנקאי אשר התאגד בישראל. תמצית 

הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים (להלן: "הדוחות הכספיים ביניים") של הבנק ליום 30 בספטמבר 2017 

כוללים את אלה של הבנק ושל חברות הבת שלו (להלן: "הקבוצה"), וכן את זכויות הקבוצה בחברות 

Israeli GAAP לדיווח ( כלולות. הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל (

כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר "דוח רבעוני של תאגיד 

בנקאי", ואינם כוללים את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לעיין בדוחות כספיים 

אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2016 ולביאורים אשר נכללו בהם. 

הדוחות הכספיים ביניים נערכו לפי אותם כללי חשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות הכספיים המבוקרים 

ליום  בדצמבר 2016, פרט לאמור בסעיפים ד' ו-ה' להלן.  31

הדוחות הכספיים ביניים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון הבנק ביום 14 בנובמבר 2017. 
עקרונות הדיווח הכספי. בעיקר הנושאים, הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים   ב.

בארצות הברית. בנושאים הנותרים, שהם פחות מהותיים, ההוראות מבוססות על תקני דיווח כספי 

Israeli GAAP IFRS  .( ) ועל כללי חשבונאות מקובלים בישראל ( בינלאומיים (

IFRS מאפשרים מספר חלופות, או אינם כוללים התייחסות ספציפית ( כאשר תקני דיווח כספי בינלאומיים (

למצב מסוים, נקבעו בהוראות אלה הנחיות יישום ספציפיות, המבוססות בעיקר על כללי החשבונאות 

המקובלים בבנקים בארצות הברית. 

שימוש באומדנים ושיקול דעת. בעריכת הדוחות הכספיים ביניים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל   ג.

Israeli GAAP ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, נדרשות הנהלות הבנק והחברות המוחזקות ( )

להפעיל שיקול דעת, ולעשות שימוש בהערכות, אומדנים והנחות, אשר משפיעים על יישום המדיניות 

החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. התוצאות בפועל עלולות 

להיות שונות מאומדנים אלה. שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית וההנחות 

העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים 

השנתיים. 

ALM ALM שינוי חלוקת הנגזרים בין נגזרי  לבין נגזרים אחרים. נגזרי  מוגדרים בהוראות הדיווח לציבור   ד.

כנגזרים המהווים חלק ממערך ניהול נכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. בהתאם 

להגדרות מגזר ניהול פיננסי, פעילות למסחר תכלול פעילות במכשירים נגזרים שאינם מיועדים לגידור 

ואינם חלק מניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק ופעילות ניהול נכסים והתחייבויות תכלול מכשירים 

נגזרים שהם חלק מניהול נכסים והתחייבויות. מרבית הנגזרים הוצגו בעבר בדוחות הכספיים כנגזרי 

ALM במסגרת ההערכות למתן הגילוי על מגזר הניהול הפיננסי, החל משנת 2017, הבנק שינה את אופן .

ההצגה, באופן שיתאים יותר לחלוקה בין פעילות למסחר ופעילות ניהול נכסים והתחייבויות ולאופן 

הגדרת התיק למסחר לצרכי הקצאת הון. 

כיון שלא ניתן ליישם את השינוי האמור על תקופות קודמות, מובאים להלן נתוני סכום נקוב של 

מכשירים נגזרים ונתונים תוצאתיים עיקריים ליום 30 בספטמבר 2017, בהתאם למתכונת ההצגה החדשה, 

כמוצג בביאור 3 ובביאור 11 להלן, לעומת נתונים ליום 30 בספטמבר 2017, אילו הבנק היה ממשיך 

להציג את הנתונים בהתאם למתכונת ההצגה הקודמת. 

 

 

בלתי מבוקר  סכום נקוב של מכשירים נגזרים 
30 בספטמבר 2017 

חוזי ריבית  
חוזי       חוזים  חוזי 
סחורות  בגין  מטבע 

ואחרים סך הכל  מניות  חוץ  שקל-מדד אחר 
במיליוני שקלים חדשים  
 37,837  -  -  20,799  9,584  7,454 נגזרים ALM - בהתאם למתכונת ההצגה החדשה  

 199,135  -  -  96,097  91,918  11,120 נגזרים ALM - בהתאם למתכונת ההצגה הקודמת 
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 197,894  76  23,998  77,179  92,975  3,666 נגזרים אחרים - בהתאם למתכונת ההצגה החדשה 
 36,596  76  23,998  1,881  10,641  - נגזרים אחרים - בהתאם למתכונת ההצגה הקודמת 
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1. מדיניות חשבונאית (המשך) 

 

בלתי מבוקר  נתונים תוצאתיים  
לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 
בספטמבר 2017  בספטמבר 2017 

במיליוני שקלים חדשים  
(763)  29 הוצאות נטו בגין מכשירים נגזרים ALM - בהתאם למתכונת ההצגה החדשה  

(777)  342 הוצאות נטו בגין מכשירים נגזרים ALM - בהתאם למתכונת ההצגה הקודמת 
הוצאות נטו בגין מכשירים  נגזרים אחרים - בהתאם למתכונת ההצגה 

 11  323 החדשה 
הכנסות נטו בגין מכשירים  נגזרים אחרים - בהתאם למתכונת ההצגה 

 25  10 הקודמת 
 

יישום לראשונה של תקני חשבונאות, עדכוני תקינה חשבונאית והוראות המפקח על הבנקים   ה.

החל בתקופה המתחילה ביום 1 בינואר 2017, הבנק מיישם תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן: 

(1) דיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מסים על ההכנסה (ראו סעיף 1 להלן); 

(2) דיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב במספר נושאים – חוזר מיום 21 במרס 2016 (ראו סעיף 

2 להלן); 

להלן תיאור השינויים במדיניות החשבונאית שננקטה בדוחות כספיים ביניים אלה ותיאור של אופן 

והשפעת היישום לראשונה, ככל שהייתה: 

מסים על ההכנסה. ביום 25 באוקטובר 2015 פרסם המפקח על הבנקים חוזר בדבר "דיווח של תאגידים    .1  

בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מסים על 

ההכנסה". בהתאם לחוזר, תאגיד בנקאי יישם את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא 

מסים על ההכנסה. בעת היישום לראשונה, תאגיד בנקאי יפעל בהתאם להוראות המעבר שנקבעו באותם 

נושאים, בשינויים המחוייבים, לרבות תיקון למפרע של מספרי השוואה, אם הדבר נדרש בהתאם 

לנושאים אלה. 

ביום 1 בנובמבר 2016 פורסם חוזר בדבר "דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי 

החשבונאות המקובלים בארה"ב. החוזר מתקן את הוראות הדיווח לציבור לקראת המעבר ליישום הכללים 

בארה"ב בנושא מיסים על הכנסה והוא נועד לסייע לתאגידים בנקאיים ביישום לראשונה של הכללים 

שנקבעו בהוראות החדשות. בהתאם לחוזר, בין היתר, הפרשים זמניים בגין תקופות קודמות ימשיכו 

להיות מטופלים לפי ההוראות שחלו עד ליום 31 בדצמבר 2016, ולא יוצגו מחדש. 

הבנק מיישם את ההוראות החל מיום 1 בינואר 2017. עד ליום 31 בדצמבר 2016 הבנק יישם בנושא 

IFRS .בכפוף להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ,( האמור את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (

מכאן ואילך נדרש הבנק להכיר בהתחייבויות מסים נדחים בגין חברות מוחזקות מסוימות (בעיקר בגין 

רווחי אקוויטי שוטפים). 

היישום לראשונה והשפעתו. ליישום ההוראה לא היתה השפעה מהותית. 

2.  דיווח של תאגידים בנקאיים בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב במספר נושאים - חוזר 

מיום 21 במרס 2016. ביום 21 במרס 2016 פורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות 

כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב. החוזר מעדכן את הוראות הדיווח 

לציבור ומאמץ תקני חשבונאות מקובלים בארה"ב בנושאים הבאים: 

כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא 830 בקודיפיקציה בדבר "סוגיות במטבע חוץ".   -

כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב הנוגעים למדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים   -

חשבונאיים וטעויות, לרבות נושא 250 בקודיפיקציה בדבר "שינויים במדיניות חשבונאית ותיקון 

טעויות". 

כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב הנוגעים לאירועים לאחר תאריך המאזן בהתאם לנושא   -

855-10 בקודיפיקציה בדבר "אירועים לאחר תאריך המאזן". 

ההוראות שנקבעו בהתאם לחוזר יחולו מיום 1 בינואר 2017 ואילך. בעת היישום לראשונה, נדרש 
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לפעול בהתאם להוראות המעבר שנקבעו באותם נושאים בתקינה האמריקאית בשינויים המתחייבים, לרבות 

תיקון למפרע של מספרי השוואה אם הדבר נדרש על פי כללי התקינה האמריקאית בנושאים אלו. יודגש, 

כי ביישום הנחיות נושא 830 בקודיפיקציה בדבר "מטבע חוץ", בתקופות מדווחות עד ליום 1 בינואר 

2019, בנקים לא יכללו את הפרשי השער בגין אגרות חוב זמינות למכירה כחלק מההתאמות לשווי הוגן 

של אגרות חוב אלו, אלא ימשיכו לטפל בהם כפי שנדרש בהוראות הדיווח לציבור לפני אימוץ נושא 

זה. 

הבנק מיישם את הכללים האמורים החל מיום 1 בינואר 2017. 

היישום לראשונה והשפעתו. ליישום החוזר לא היתה השפעה מהותית. 
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1. מדיניות חשבונאית (המשך) 
קובץ שאלות ותשובות מעודכן בדבר יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון 3  .

אשראי והפרשה להפסדי אשראי. ביום 20 בפברואר 2017 פורסם הקובץ המעודכן, אשר כולל, בין היתר, 

שאלה בענין הגדרת מקור החזר ראשוני וכיצד הוא בא לידי ביטוי בסיווג חוב כבעייתי. 

בהתאם לאמור בחוזר, מקור החזר ראשוני הוא מקור מזומנים יציב לאורך זמן, אשר חייב להימצא תחת 

שליטת החייב, ואשר חייב להיות מופרד, במפורש או במהות, לכיסוי החוב. ככלל, כדי שמקור החזר 

יוכר כמקור החזר ראשוני, על הבנק להראות שהחייב צפוי בהסתברות גבוהה להפיק תוך פרק זמן סביר 

תזרים מזומנים מתאים מפעילות עסקית נמשכת, אשר ישמש לפרעון התשלומים הנדרשים באופן מלא 

במועד שנקבע בהסכם. לצד מקור החזר ראשוני מצופה שכמעט לכל עסקות האשראי יהיה מקור החזר שני 

ואף שלישוני (בטוחות, תמיכה של ערב, מימון מחדש עד ידי צד שלישי וכו'). למרות התמיכה של 

מקורות החזר שניים ושלישוניים, קביעת הסיווג המתאים של החוב, עד לקרות כשל או כשההסתברות לו 

נעשתה צפויה ברמה גבוהה, מתבססת ככלל על יכולת התשלום של החייב, כלומר – החוזק הצפוי של 

מקור ההחזר הראשוני.  

שינויים אלה חלים מיום 1 ביולי 2017 ואילך.  

היישום לראשונה והשפעתו. ליישום השינויים לא הייתה השפעה מהותית. 

ו. תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם 

1. הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. בביאור 1 ה' 1 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 הובא 

תיאור של החוזר בענין זה. 

תחילת התיקונים בהוראות תהיה מיום 1 בינואר 2018.  

להערכת הבנק, ליישום התיקונים לא צפויה השפעה מהותית. 

2. דיווח של תאגידים בנקאיים בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב במספר נושאים - חוזר 

מיום 1 בנובמבר 2016. בביאור 1 ה' 4 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 הובא תיאור של 

החוזר בענין זה. 

ההוראות שנקבעו בהתאם לחוזר יחולו מיום 1 בינואר 2018 ואילך. להערכת הבנק, ליישום הכללים לא 

צפויה השפעה מהותית. 

3. מכשירים פיננסיים והפסדי אשראי. בחודשים ינואר ויוני 2016 פורסמו בארה"ב כללים חדשים בנושא 

ASU ASU 2016-01 הפיקוח על הבנקים הצהיר .( הטיפול במכשירים פיננסיים והפסדי אשראי (  ו-2016-13 

כי בכוונתו לעדכן בעתיד את התאגידים הבנקאיים לגבי אופן ומועד היישום של הכללים האמורים 

בישראל. הבנק טרם החל לבחון את ההשפעה של הכללים על דוחותיו הכספיים. בשלב זה הבנקים התבקשו 

להיערך לשמירת נתונים בסיסיים שידרשו לצורך יישום הכללים החדשים. 

ז. סיווג מחדש 

הכנסות ריבית ממס הכנסה סווגו מסעיף "הכנסות ריבית" לסעיף "הפרשה למסים על הרווח", בעקבות 

יישום ההוראות החדשות בעניין מסים על הכנסה, כמתואר בסעיף ה' 1 לעיל, החל מיום 1 בינואר 2017. 
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2. הכנסות והוצאות ריבית  

 

בלתי מבוקר 
לתשעת החודשים  לשלושת החודשים   
שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 

בספטמבר  בספטמבר 
  2016  2017  2016  2017

במיליוני שקלים חדשים  
א. הכנסות ריבית �²� 

 3,737  4,115  1,336  1,332 מאשראי לציבור     
 13  19  5  7 מאשראי לממשלות 

 17  21  5  7 מפקדונות בבנק ישראל וממזומנים 
 14  21  5  7 מפקדונות בבנקים 

 -  -  -  - מניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 
 435  414  163  108 מאיגרות חוב �¹�
 15 ��� 15  5  4 מנכסים אחרים 

 4,231  4,605  1,519  1,465 סך-כל הכנסות הריבית 
ב. הוצאות ריבית 

(377) (473) (152) (139) על פקדונות הציבור     
(2) (3) (1) (1) על פקדונות הממשלה 
(21) (25) (8) (9) על פקדונות מבנקים 

(110) (99) (36) (32) על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר 
(326) (323) (134) (76) על איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים 

(4) (4) (1) (1) על התחייבויות אחרות 
(840) (927) (332) (258) סך-כל הוצאות הריבית 
 3,391  3,678  1,187  1,207 סך הכנסות ריבית, נטו 

ג. פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על  הכנסות 
והוצאות ריבית: 

(28) (8) (7) (1) הוצאות ריבית �³����    
ד. פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאיגרות חוב: 

 159  135  56  38 מוחזקות לפדיון      
 266  261  102  67 זמינות למכירה 

 10  18  5  3 למסחר 
 435  414  163  108 סך-הכל כלול בהכנסות ריבית 

 

   הערות:
הכנסות הריבית מניירות ערך מגובי משכנתא (MBS)  - במיליוני    (1) 
 דולר 11  10  33  32 
      הכנסות הריבית מניירות ערך מגובי משכנתא (MBS) - במיליוני ש"ח  40 38 119 123

כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור. (2)  
פירוט של השפעת מכשירים נגזרים מגדרים על סעיף משנה א. (3)  

סווג מחדש -  ראו ביאור 1 ז'. (4)  
החל מיום 1 בינואר 2017 הנתונים כוללים הוצאות ריבית על מכשירים נגזרים מגדרים. ליום 31 בדצמבר 2016,  (5) 

י הוגן של המכשירים כאמור. נתוני ההשוואה סווגו בהתאם.
 

הנתונים כללו גם התאמה לשוו
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3. הכנסות מימון שאינן מריבית  

 

בלתי מבוקר 
לתשעת החודשים  לשלושת החודשים   
שהסתיימו ב-30  שהסתיימו ב-30 

בספטמבר  בספטמבר 
  2016  2017  2016  2017

במיליוני שקלים חדשים  
א. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות  

מסחר 
1. מפעילות במכשירים נגזרים     
    ��� ◌ׂ ALM (531) (763) ���(344)  29 הוצאות (הכנסות)בגין מכשירים נגזרים

(531) (763) (344)  29 סך הכל מפעילות במכשירים נגזרים 
2. מהשקעה באיגרות חוב�³�: 

 153  173  46  63 רווחים ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה     
(3) (4)  -  - הפסדים ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה 

(9) (1)  - (1) הפרשה לירידת ערך של איגרות חוב זמינות למכירה 
 141  168  46  62 סך הכל מהשקעה באיגרות חוב  

 535  891  344 (287) 3. הפרשי שער, נטו 
4. רווחים (הפסדים) מהשקעה במניות: 

    � � ³  18  190  4  56 רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה
 360  -  -  - רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה ���
(12)  -  -  - הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה 

(4) (10) (3) (2) הפרשה לירידת ערך של מניות זמינות למכירה 
 9  7  2  1 דיבידנד ממניות זמינות למכירה 

 19  8  1  3 רווח ממכירת מניות ופעילות של חברות מוחזקות 
 390  195  4  58 סך הכל מהשקעה במניות 

 1  1  -  - 5. רווחים, נטו בגין הלוואות שנמכרו 
סך כל הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן 

 536  492  50 (138) למטרות מסחר 
ב. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת 

מסחר���: 
 29  11 ��� 12  323 הכנסות נטו בגין מכשירים  נגזרים אחרים     
רווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של 

 10 (8) (10)  14 איגרות חוב למסחר, נטו �¹�
רווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של 

 -  6 (1) (2) מניות למסחר, נטו �²�
 39  9  1  335 סך הכל מפעילויות מסחר ���

פירוט על הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת 
מסחר, לפי חשיפת סיכון: 

 23 (21) (4) (27) חשיפת ריבית     
 8  12  3  360 חשיפת מטבע חוץ 
 8  18  2  2 חשיפה למניות 

 39  9  1  335 סך הכל לפי חשיפת סיכון 
 575  501  51  197 סך כל הכנסות מימון שאינן מריבית 

 

 הערות:
מזה, חלק הרווחים (הפסדים) הקשורים לאיגרות חוב למסחר שעדין  (1) 

10 2 (3) (1)      מוחזקות ליום המאזן
מזה, חלק הפסדים הקשורים למניות למסחר שעדין מוחזקות ליום  (2) 

(2) (2) (1) (2)      המאזן
סווג מרווח כולל אחר מצטבר, ראו ביאור 4: (3)      

      מזה, רווחים, נטו מהשקעה באגרות חוב 62 46 168 144
      מזה, מהשקעה במניות - - 1 -
מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. (4)  

כולל הפרשי שער שנבעו מפעילות מסחר. (5)  

Dummy Text
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להכנסות ריבית מהשקעה באיגרות חוב למסחר, ראו ביאור 2 לעיל. (6)  

לפרטים בדבר שינוי מתכונת ההצגה, ראו ביאור 1 ד' לעיל. (7)  
התמורה חושבה בהתאם לתמורה במזומן שהתקבלה בחודש יוני 2016, בתוספת השווי ההוגן של מניות הבכורה המיוחדות  (8) 
של ויזה אינק שהתקבלו בחודש יוני 2016 (שווי השוק של מניות ויזה שתתקבלנה לאחר המרת מניות הבכורה כאמור, 

מנוכה במקדם של 50%, בהתאם להערכת הבנק את השפעת החסימה של המניות ואת השפעתן של אי וודאויות מסוימות 
במנגנון ההמרה) ושל התמורה העתידית במזומן שצפויה להתקבל בשנת 2019. 
 פרטים נוספים הובאו בביאור 36 ו' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016.

4. רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר 
א. שינויים ברווח (הפסד) כולל אחר, לאחר השפעת המס 

 

רווח 
כולל  

רווח  אחר 
כולל   המיוחס 
אחר  לבעלי 

המיוחס  זכויות 
לבעלי  שאינן 
מניות  מקנות  רווח כולל אחר, לפני ייחוס לבעלי זכויות 
הבנק  שליטה  שאינן מקנות שליטה 

התאמות,   
נטו, 
בגין 
הצגת 

ניירות 
רווחים  ערך 

(הפסדים)  זמינים 
נטו בגין התאמות  למכירה 
בגין  גידורי  לפי 
הטבות  תזרים  התאמות  שווי 

� ¹ מזומנים לעובדים סך-הכל � מתרגום הוגן 
במיליוני שקלים חדשים    

א. לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017 ו-2016 (לא מבוקר)  
(655) (5) (660) (467)  - (288)  95 יתרה ליום 30 ביוני  2017  

 9 (1)  8 (44)  -  29  23 שינוי נטו במהלך התקופה 
(646) (6) (652) (511)  - (259)  118 יתרה ליום 30 בספטמבר 2017  

(199) (2) (201) (494)  1  19  273 יתרה ליום 30 ביוני  2016          
(372) (1) (373) (263)  - (74) (36) שינוי נטו במהלך התקופה 

(571) (3) (574) (757)  1 (55)  237 יתרה ליום 30 בספטמבר 2016    
ב. לתקופות של תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017 ו-2016 (לא מבוקר)         

(397) (5) (402) (511)  1  22  86 יתרה ליום 31 בדצמבר 2016 (מבוקר) 
(249) (1) (250)  - (1) (281)  32 שינוי נטו במהלך התקופה 

(646) (6) (652) (511)  - (259)  118 יתרה ליום 30 בספטמבר 2017  
(105) (1) (106) (334)  -  66  162 יתרה ליום 31 בדצמבר 2015 (מבוקר)         

(466) (2) (468) (423)  1 (121)  75 שינוי נטו במהלך התקופה 
(571) (3) (574) (757)  1 (55)  237 יתרה ליום 30 בספטמבר 2016  

ג. לשנת 2016 (מבוקר)         
(105) (1) (106) (334)  -  66  162 יתרה ליום 31 בדצמבר 2015 

(292) (4) (296) (177)  1 (44) (76) שינוי נטו במהלך השנה 
(397) (5) (402) (511)  1  22  86 יתרה ליום 31 בדצמבר 2016 

 

 הערה:
כולל התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברה מאוחדת - דיסקונט בנקורפ אינק., אשר מטבע פעילות שלה שונה ממטבע  (1) 

 

הפעילות של הבנק.
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4. רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר (המשך) 
ב. שינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר לפני השפעת המס ואחרי השפעת המס 

 

בלתי מבוקר 
לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר   

  2016  2017
לאחר   השפעת  לפני  לאחר  השפעת  לפני 

מס  המס  מס  מס  המס  מס 
במיליוני שקלים חדשים  

השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה:  
התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

(6)  4 (10)  63 (34)  97 רווחים (הפסדים) נטו שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן 
הפסדים (רווחים) בגין ניירות ערך זמינים למכירה 

(30)  16 (46) (40)  22 (62) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד �²�
(36)  20 (56)  23 (12)  35 שינוי נטו במהלך התקופה 

התאמות מתרגום 
(74)  - (74)  29  -  29 התאמות מתרגום דוחות כספיים �¹�

(74)  - (74)  29  -  29 שינוי נטו במהלך התקופה 
גידור תזרימי מזומנים 

 -  -  -  -  -  - רווחים (הפסדים) נטו בגין גידורי תזרים מזומנים 
הפסדים (רווחים) נטו בגין גידורי תזרים מזומנים 

 -  -  -  -  -  - שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 
 -  -  -  -  -  - שינוי נטו במהלך התקופה 

הטבות לעובדים �³�

(282)  155 (437) (58)  30 (88) הפסד אקטוארי נטו 
 19 (10)  29  14 (5)  19 הפסדים נטו שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 

(263)  145 (408) (44)  25 (69) שינוי נטו במהלך התקופה 
(373)  165 (538)  8  13 (5) סך-כל השינוי נטו במהלך התקופה 

השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה: 
(1)  - (1) (1)  - (1) סך-כל השינוי נטו במהלך התקופה 

השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לבעלי מניות הבנק: 
(372)  165 (537)  9  13 (4) סך-כל השינוי נטו במהלך התקופה 

 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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4. רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר (המשך) 

ב. שינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר לפני השפעת המס ואחרי השפעת המס 
(המשך) 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
לשנה שהסתיימה ב-31   

בדצמבר  לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 
  2016  2016  2017
לפני  השפעת לאחר   השפעת לאחר  לפני  לאחר  השפעת  לפני 

מס  המס  מס  מס  המס  מס  מס  המס  מס 
במיליוני שקלים חדשים  
השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה:  

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן 
רווחים נטו שטרם מומשו מהתאמות לשווי 

 17 (3)  20  167 (96)  263  142 (77)  219 הוגן  
רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה 

(93)  53 (146) (92)  52 (144) (110)  59 (169) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד �²�
(76)  50 (126)  75 (44)  119  32 (18)  50 שינוי נטו במהלך התקופה 

התאמות מתרגום 
(44)  - (44) (121)  - (121) (281)  - (281) התאמות מתרגום דוחות כספיים �¹�

(44)  - (44) (121)  - (121) (281)  - (281) שינוי נטו במהלך התקופה 
גידור תזרימי מזומנים 

רווחים (הפסדים) נטו בגין גידורי תזרים     
 -  -  -  -  -  -  -  -  - מזומנים 

הפסדים (רווחים) נטו בגין גידורי תזרים 
 1 (1)  2  1 (1)  2 (1)  - (1) מזומנים שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 

 1 (1)  2  1 (1)  2 (1)  - (1) שינוי נטו במהלך התקופה 
הטבות לעובדים 

(313)  117 (430) (453)  240 (693) (39)  20 (59) הפסד אקטוארי נטו 
הפסדים נטו שסווגו מחדש לדוח רווח 

 136 (55)  191  30 (16)  46  39 (20)  59 והפסד �³�
(177)  62 (239) (423)  224 (647)  -  -  - שינוי נטו במהלך התקופה 

(296)  111 (407) (468)  179 (647) (250) (18) (232) סך-כל השינוי נטו במהלך התקופה 
השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה: 

(4)  1 (5) (2)  - (2) (1)  - (1) סך-כל השינוי נטו במהלך התקופה 
השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לבעלי מניות הבנק: 

(292)  110 (402) (466)  179 (645) (249) (18) (231) סך-כל השינוי נטו במהלך התקופה 
 הערות:

(1) כולל התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברה מאוחדת - דיסקונט בנקורפ אינק., אשר מטבע פעילות שלה שונה ממטבע הפעילות         
 של הבנק.

(2)  הסכום לפני מס מדווח בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית. פירוט נוסף ראה בביאור על הכנסות מימון 
 שאינן מריבית.

 (3) הסכום לפני מס סווג בסעיף משכורות והוצאות נלוות.
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5. ניירות ערך  
א. הרכב הסעיף 

 

בלתי מבוקר 
  30 בספטמבר 2017 

רווחים שטרם הפסדים שטרם  
הוכרו  הוכרו 

שווי  מהתאמות  מהתאמות 
� � ¹ הוגן לשווי הוגן  עלות מופחתת לשווי הוגן  הערך במאזן 

במיליוני שקלים חדשים  
(1) איגרות חוב המוחזקות לפדיון  

איגרות חוב ומלוות:      
 3,787  -  203  3,584  3,584 של ממשלת ישראל      

 106  -  -  106  106 של ממשלות זרות 
 57  -  2  55  55 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 32  -  -  32  32 של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
 (MBS) 573  573  4  9  568 

 1,392  -  47  1,345  1,345 של אחרים זרים ���
 5,942  9  256  5,695 �²� 5,695 סך-הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון 

 
בלתי מבוקר 

30 בספטמבר 2017   
רווח כולל אחר מצטבר  

עלות מופחתת     
שווי  (במניות-

� � ¹ הוגן הפסדים  רווחים  עלות)  הערך במאזן 
במיליוני שקלים חדשים  

(2) ניירות ערך זמינים למכירה  
איגרות חוב ומלוות:      
 16,598  7  162  16,443  16,598 של ממשלת ישראל      

 400  1  -  401  400 של ממשלות זרות 
 54  -  -  54  54 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 561  2  8  555  561 של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
 (MBS) 6,909  6,956  12  59  6,909 

 165  -  11  154  165 של אחרים בישראל* 
 955  1  17  939  955 של אחרים זרים ���

 25,642 �²� 70  210  25,502  25,642 סך-הכל איגרות חוב 

 837 ��� 1  5  833  837 מניות 

 26,479  71 �³� 215 �³� 26,335  26,479 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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5. ניירות ערך (המשך) 

א. הרכב הסעיף (המשך) 

 

בלתי מבוקר 
  30 בספטמבר 2017 

רווחים שטרם הפסדים שטרם  
מומשו  עלות מופחתת מומשו 

שווי  מהתאמות  מהתאמות  (במניות-
הוגן �¹� לשווי הוגן  לשווי הוגן  עלות)  הערך במאזן 

במיליוני שקלים חדשים  
(3) ניירות ערך למסחר  

איגרות חוב ומלוות:      
 2,094  3  5  2,092  2,094 של ממשלת ישראל      

 23  -  -  23  23 של ממשלות זרות 
מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 

 (MBS) 59  60  -  1  59 
 106  -  1  105  106 של אחרים בישראל* 

 19  -  -  19  19 של אחרים זרים 
 2,301  4  6  2,299  2,301 סך-הכל איגרות חוב 

 15  2  -  17  15 מניות 
 2,316  6 ��� 6 ��� 2,316  2,316 סך-הכל ניירות ערך למסחר 

*  מזה: איגרות חוב מגובות בערבות 
 6  -  -  6  6 מדינה 

 34,737  86  477  34,346  34,490 סך-הכל ניירות ערך 
 

 הערות:
נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים  (1) 

 גדולים.
כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו"ל, מהתיק לפידיון בעלות מופחתת של 412 מיליון  (2) 

 ש"ח (כ-117 מיליון דולר) ומהתיק הזמין בשווי שוק של 2,901 מיליון ש"ח (כ-822 מיליון דולר).
כלולים "ברווח כולל אחר מצטבר". (3)  

  (4) כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי העלות, בסך של 799 מיליון ש"ח.
נזקפו לדוח רווח והפסד. (5)  

כולל סוכנויות של ממשלת ארה"ב ואיגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב, בסך של 1,345 מיליון  (6) 
 ש"ח (ערך במאזן).

כולל סוכנויות של ממשלת ארה"ב, בסך של 95 מיליון ש"ח (ערך במאזן). (7)
 

  
 
 

בלתי מבוקר 
  30 בספטמבר 2016 

 
רווחים שטרם הפסדים שטרם 

הוכרו  הוכרו 
שווי  מהתאמות  מהתאמות 

� � ¹ הוגן לשווי הוגן  עלות מופחתת לשווי הוגן  הערך במאזן 
במיליוני שקלים חדשים  
(1) איגרות חוב המוחזקות לפדיון  

איגרות חוב ומלוות:      
 3,983  -  283  3,700  3,700 של ממשלת ישראל      

 113  -  -  113  113 של ממשלות זרות 
 88  -  4  84  84 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 33  1  -  34  34 של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
 (MBS) 838  838  12  6  844 

 1,650  -  95  1,555  1,555 של אחרים זרים ���
 6,711  7  394  6,324 �²� 6,324 סך-הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון 
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5. ניירות ערך (המשך) 
א. הרכב הסעיף (המשך) 

 

בלתי מבוקר 
  30 בספטמבר 2016 

רווח כולל אחר מצטבר  
עלות מופחתת     

שווי  (במניות-
� � ¹ הוגן הפסדים  רווחים  עלות)  הערך במאזן 

במיליוני שקלים חדשים  
(2) ניירות ערך זמינים למכירה  

איגרות חוב ומלוות:      
 16,027  8  225  15,810  16,027 של ממשלת ישראל      

 591  2  4  589  591 של ממשלות זרות 
 52  -  1  51  52 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 1,084  20  10  1,094  1,084 של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
 (MBS) 7,112  7,051  74  13  7,112 

 358  2  13  347  358 של אחרים בישראל* 
 1,882  3  22  1,863  1,882 של אחרים זרים ���

 27,106 �²� 48  349  26,805  27,106 סך-הכל איגרות חוב 

 934 ��� -  9  925  934 מניות 

 28,040  48 �³� 358 �³� 27,730  28,040 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה 
*  מזה: איגרות חוב מגובות בערבות 

 124  -  -  124  124 מדינה 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.

     
 

בלתי מבוקר 
  30 בספטמבר 2016 

 
רווחים שטרם הפסדים שטרם 

מומשו  עלות מופחתת מומשו 
שווי  מהתאמות  מהתאמות  (במניות-

הוגן �¹� לשווי הוגן  לשווי הוגן  עלות)  הערך במאזן 
במיליוני שקלים חדשים  

(3) ניירות ערך למסחר  
איגרות חוב ומלוות:      
 3,002  2  10  2,994  3,002 של ממשלת ישראל      

 15  -  -  15  15 של מוסדות פיננסיים בישראל 
מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 

 (MBS) 66  65  1  -  66 
 16  -  -  16  16 של אחרים בישראל 
 14  -  1  13  14 של אחרים זרים 

 3,113  2  12  3,103  3,113 סך-הכל איגרות חוב 
 14  3  1  16  14 מניות 

 3,127  5 ��� 13 ��� 3,119  3,127 סך-הכל ניירות ערך למסחר 
 37,878  60  765  37,173  37,491 סך-הכל ניירות ערך 

 

 הערות:
נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים  (1) 

 גדולים.
 (2) כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו"ל, מהתיק לפידיון בעלות מופחתת של 627 מיליון 

 ש"ח (כ-167 מיליון דולר) ומהתיק הזמין בשווי שוק של 3,415 מיליון ש"ח (כ-909 מיליון דולר).  
כלולים "ברווח כולל אחר מצטבר". (3)  

  (4) כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי העלות, בסך של 852 מיליון ש"ח.
נזקפו לדוח רווח והפסד. (5)  

Dummy Text
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כולל סוכנויות של ממשלת ארה"ב ואיגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב, בסך של 1,556 מיליון  (6) 

 ש"ח (ערך במאזן). 
כולל סוכנויות של ממשלת ארה"ב, בסך של 68 מיליון ש"ח (ערך במאזן).  (7)  

 
5. ניירות ערך (המשך) 

(המשך)   א. הרכב הסעיף

 

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

 
רווחים שטרם הפסדים שטרם 

הוכרו  הוכרו 
שווי  מהתאמות  מהתאמות 

� � ¹ הוגן לשווי הוגן  עלות מופחתת לשווי הוגן  הערך במאזן 
במיליוני שקלים חדשים  
(1) איגרות חוב המוחזקות לפדיון  

איגרות חוב ומלוות:      
 3,954  -  251  3,703  3,703 של ממשלת ישראל      

 115  -  -  115  115 של ממשלות זרות 
 86  -  3  83  83 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 34  1  -  35  35 של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
 (MBS) 779  779  7  12  774 

 1,596  3  47  1,552  1,552 של אחרים זרים ���
 6,559  16  308  6,267 �²� 6,267 סך-הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון 

 
מבוקר 

31 בדצמבר 2016   
רווח כולל אחר מצטבר  

עלות מופחתת     
שווי  (במניות-

� � ¹ הוגן הפסדים  רווחים  עלות)  הערך במאזן 
במיליוני שקלים חדשים  

(2) ניירות ערך זמינים למכירה  
איגרות חוב ומלוות:      
 16,564  28  144  16,448  16,564 של ממשלת ישראל      

 918  9  1  926  918 של ממשלות זרות 
 58  -  1  57  58 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 1,154  6  8  1,152  1,154 של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
 (MBS) 7,683  7,747  14  78  7,683 

 353  1  10  344  353 של אחרים בישראל* 
 2,023  4  30  1,997  2,023 של אחרים זרים ���

 28,753 �²� 126  208  28,671  28,753 סך-הכל איגרות חוב 

 963 ��� 1  7  957  963 מניות 

 29,716  127 �³� 215 �³� 29,628  29,716 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה 
*  מזה: איגרות חוב מגובות בערבות 

 124  -  -  124  124 מדינה 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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5. ניירות ערך (המשך) 
(המשך)   א. הרכב הסעיף

 

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

רווחים שטרם הפסדים שטרם  
מומשו  עלות מופחתת מומשו 

שווי  מהתאמות  מהתאמות  (במניות-
הוגן �¹� לשווי הוגן  לשווי הוגן  עלות)  הערך במאזן 

במיליוני שקלים חדשים  
(3) ניירות ערך למסחר  

איגרות חוב ומלוות:      
 2,568  4  2  2,570  2,568 של ממשלת ישראל      

 21  -  -  21  21 של ממשלות זרות 
 14  -  -  14  14 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 39  -  -  39  39 של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
 (MBS) 61  62  -  1  61 

 54  -  -  54  54 של אחרים בישראל 
 65  2  -  67  65 של אחרים זרים 

 2,822  7  2  2,827  2,822 סך-הכל איגרות חוב 
 13  1  1  13  13 מניות 

 2,835  8 ��� 3 ��� 2,840  2,835 סך-הכל ניירות ערך למסחר 
*  מזה: איגרות חוב מגובות בערבות 

 17  -  -  17  17 מדינה 
 39,110  151  526  38,735  38,818 סך-הכל ניירות ערך 

 

 הערות:
נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים  (1) 

 גדולים.
כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו"ל, מהתיק לפידיון בעלות מופחתת של 587 מיליון  (2) 

 ש"ח (כ-153 מיליון דולר) ומהתיק הזמין בשווי שוק של 3,442 מיליון ש"ח (כ-895 מיליון דולר).
כלולים "ברווח כולל אחר מצטבר". (3)  

כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי העלות, בסך של 853  מיליון ש"ח. (4)  
נזקפו לדוח רווח והפסד. (5)  

כולל סוכנויות של ממשלת ארה"ב ואיגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב, בסך של 1,553 מיליון  (6) 
 ש"ח (ערך במאזן).

כולל סוכנויות של ממשלת ארה"ב, בסך של 65 מיליון ש"ח (ערך במאזן). (7)  
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5. ניירות ערך (המשך) 

ב. עלות מופחתת והפסדים שטרם מומשו, לפי משך זמן ושיעור ירידת הערך, של 
איגרות חוב מוחזקות לפדיון אשר נמצאות בפוזיציית הפסד שטרם מומש - מאוחד 

 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2017   

12 חודשים ומעלה   פחות מ-12 חודשים 
הפסדים שטרם הוכרו   הפסדים שטרם הוכרו 

מהתאמות לשווי הוגן  מהתאמות לשווי הוגן 
עלות     עלות 

20-40% סך-הכל  20-40% סך-הכל מופחתת 0-20%  מופחתת 0-20% 
במיליוני שקלים חדשים  

איגרות חוב מוחזקות לפדיון  
איגרות חוב ומלוות:         
מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות         

 (MBS) 165  1  -  1  314  8  -  8 
 -  -  -  -  -  -  -  146 של אחרים זרים 

 8  -  8  314  1  -  1  311 סך-הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון 
         

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2016   

12 חודשים ומעלה   פחות מ-12 חודשים 
הפסדים שטרם הוכרו   הפסדים שטרם הוכרו 

מהתאמות לשווי הוגן  מהתאמות לשווי הוגן 
עלות     עלות 

20-40% סך-הכל  20-40% סך-הכל מופחתת 0-20%  מופחתת 0-20% 
במיליוני שקלים חדשים  

איגרות חוב מוחזקות לפדיון  
איגרות חוב ומלוות:         
 1  -  1  34  -  -  -  - של מוסדות פיננסיים זרים         
מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 

 (MBS) 263  3  -  3  206  3  -  3 
 4  -  4  240  3  -  3  263 סך-הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון 

         
מבוקר 

31 בדצמבר 2016   
12 חודשים ומעלה   פחות מ-12 חודשים 
הפסדים שטרם הוכרו   הפסדים שטרם הוכרו 

מהתאמות לשווי הוגן  מהתאמות לשווי הוגן 
עלות     עלות 

20-40% סך-הכל  20-40% סך-הכל מופחתת 0-20%  מופחתת 0-20% 
במיליוני שקלים חדשים  

איגרות חוב מוחזקות לפדיון  
איגרות חוב ומלוות:         
 -  -  -  -  -  -  -  96 של ממשלות זרות         

 1  -  1  35  -  -  -  - של מוסדות פיננסיים זרים 
מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 

 (MBS) 304  3  -  3  336  9  -  9 
 -  -  -  -  3  -  3  225 של אחרים זרים 

 10  -  10  371  6  -  6  625 סך-הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון 
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5. ניירות ערך (המשך) 
ג. שווי הוגן והפסדים שטרם מומשו, לפי משך זמן ושיעור ירידת הערך, של ניירות 

ערך זמינים למכירה אשר נמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מומש - מאוחד 

 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2017   

12 חודשים ומעלה   פחות מ-12 חודשים 
הפסדים שטרם מומשו   הפסדים שטרם מומשו 

שווי     שווי 
20-40% סך-הכל   0-20% 20-40% סך-הכל הוגן   0-20% הוגן 

במיליוני שקלים חדשים  
ניירות ערך זמינים למכירה  

איגרות חוב ומלוות:         
 -  -  -  -  7  -  7  1,346 של ממשלת ישראל         

 -  -  -  -  1  -  1  285 של ממשלות זרות 
 -  -  -  -  -  -  -  8 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 2  -  2  150  -  -  -  106 של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
 (MBS) 4,254  39  -  39  832  20  -  20 

 -  -  -  34  -  -  -  - של אחרים בישראל 
 -  -  -  -  1  -  1  284 של אחרים זרים 

 22  -  22  1,016  48  -  48  6,283 סך-הכל איגרות חוב 
 1  -  1  15  -  -  -  - מניות 

 23  -  23  1,031  48  -  48  6,283 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה 
         

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2016   

12 חודשים ומעלה   פחות מ-12 חודשים 
הפסדים שטרם מומשו   הפסדים שטרם מומשו 

שווי     שווי 
20-40% סך-הכל   0-20% 20-40% סך-הכל הוגן   0-20% הוגן 

במיליוני שקלים חדשים  
ניירות ערך זמינים למכירה  

איגרות חוב ומלוות:         
 -  -  -  -  8  -  8  7,955 של ממשלת ישראל         

 -  -  -  -  2  -  2  176 של ממשלות זרות 
 -  -  -  -  -  -  -  10 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 18  -  18  332  2  -  2  131 של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
 (MBS) 814  1  -  1  828  12  -  12 

 1  -  1  20  1  -  1  68 של אחרים בישראל 
 -  -  -  -  3  -  3  139 של אחרים זרים 

 31  -  31  1,180  17  -  17  9,293 סך-הכל איגרות חוב 
 -  -  -  17  -  -  -  - מניות 

 31  -  31  1,197  17  -  17  9,293 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה 

 
 

  

Dummy TextDummy TextDummy Text



בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו    
  128

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ניירות ערך (המשך) 

ג. שווי הוגן והפסדים שטרם מומשו, לפי משך זמן ושיעור ירידת הערך, של ניירות 
ערך זמינים למכירה אשר נמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מומש - מאוחד (המשך) 

 

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

12 חודשים ומעלה   פחות מ-12 חודשים 
הפסדים שטרם מומשו   הפסדים שטרם מומשו 

שווי     שווי 
20-40% סך-הכל   0-20% 20-40% סך-הכל הוגן   0-20% הוגן 

במיליוני שקלים חדשים  
ניירות ערך זמינים למכירה  

איגרות חוב ומלוות:         
 -  -  -  -  28  -  28  7,714 של ממשלת ישראל         

 4  -  4  167  5  -  5  579 של ממשלות זרות 
 -  -  -  -  -  -  -  18 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 3  -  3  113  3  -  3  370 של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי 
 (MBS) 20  -  20  592  58  -  58  4,962 משכנתאות 
 1  -  1  20  -  -  -  62 של אחרים בישראל 
 2  -  2  85  2  -  2  228 של אחרים זרים 

 30  -  30  977  96  -  96  13,933 סך-הכל איגרות חוב 
 1  -  1  17  -  -  -  4 מניות 

 31  -  31  994  96  -  96  13,937 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה 
 

ד. תיק ניירות הערך ליום 30 בספטמבר 2017 כולל השקעה בניירות ערך מגובי נכסים, בעיקר איגרות חוב 

MBS אשר מוחזקות בעיקר בידי חברה מאוחדת בחו"ל. פרטים בדבר המונחים "נייר ערך ( מגובות משכנתא (

"Mortgage Pass Through" MBS ניירות ערך מסוג העבר באמצעות -  והתחייבויות משכנתא ," המגובה במשכנתא 

 31  "Collateralized Mortgage Obligation CMO" .2016 הובאו בביאור 12 לדוחות הכספיים ליום  בדצמבר מובטחות -

ה. מרבית ההפסדים שטרם מומשו ליום 30 בספטמבר 2017 מיוחסים למספר גורמים, לרבות שינויים בשיעורי 

ריבית השוק לאחר מועד הרכישה, גידול במרווחים שחל בשוק האשראי לגבי סוגים דומים של ניירות ערך, 

השפעת השווקים הלא פעילים ושינויים בדירוג ניירות הערך. באשר לניירות ערך המייצגים חוב, אין 

או חברות הבת הרלבנטיות מעריכים כיום שאין סבירות / כאלה שעבר זמן פרעונם או כאלה שלגביהם הבנק ו

שיצליחו לגבות את כל הסכומים המגיעים להם, בהתאם לתנאים של חוזה ההשקעה. כיוון שלבנק ולחברות 

הבת הרלבנטיות יש את היכולת והכוונה להמשיך ולהחזיק בניירות הערך בעלי הפסד שלא מומש עד 

להתאוששות במחיר השוק (כאשר לגבי איגרות חוב הדבר עלול לקרות רק בעת פדיונן), הבנק וחברות הבת 

הרלבנטיות אינם רואים בירידת הערך של השקעות אלה ליום 30 בספטמבר 2017, ירידה בעלת אופי אחר 

מאשר זמני. 
ו. הצגה בשווי הוגן. ביתרת ניירות הערך לימים 30 בספטמבר 2017, 30 בספטמבר 2016 ו-31 בדצמבר 2016, 

נכללו ניירות ערך בסך של 27,996 מיליון ש"ח, 30,315 מיליון ש"ח ו-31,698 מיליון ש"ח, בהתאמה, 

שהוצגו בשווי הוגן.   
 

  

Dummy TextDummy TextDummy Text
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5. ניירות ערך (המשך) 
ז. פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים  

 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2017   

הפסדים   רווחים 
שטרם  שטרם 
מומשו  מומשו 

מהתאמות מהתאמות 
שווי  לשווי  לשווי  עלות 

� � � ¹ הוגן � ¹ הוגן מופחתת הוגן
במיליוני שקלים חדשים  
  :(MBS) 1.ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך זמינים למכירה     
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
     GNMA 1,023  6  2  1,027 ניירות ערך בערבות 

 FHLMC וע"י  FNMA 517  1  3  515 ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 1,540  7  5  1,542 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות 

STRIPPED -ו REMIC CMO ב. ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 5,227  52  6  5,273 ניירות ערך שהונפקו ע"י FHLMC, FNMA או GNMA או בערבותם     
 5,227  52  6  5,273 סך-הכל  ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות אחרים 
 (MBS) 6,767  59  11  6,815 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות 

ניירות ערך מוחזקים לפידיון 
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
     GNMA 25  -  2  23 ניירות ערך בערבות 

 FHLMC וע"י  FNMA 16  -  1  15 ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 41  -  3  38 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות 

STRIPPED -ו REMIC CMO ב. ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 527  9  1  535 ניירות ערך שהונפקו ע"י FHLMC, FNMA או GNMA או בערבותם     
 527  9  1  535 סך-הכל  ניירות ערך לפידיון מגובי משכנתאות אחרים 

 (MBS) 568  9  4  573 סך-הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות 
ניירות ערך למסחר 

    STRIPPED -ו REMIC CMO ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 59  1  -  60 ניירות ערך שהונפקו ע"י FHLMC, FNMA או GNMA או בערבותם     
 (MBS) 59  1  -  60 סך-הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות 

 (MBS) 7,394  69  15  7,448 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות 
 (ABS) 2. ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים

     CLO 142  -  1  141 אגרות חוב מובטחות מסוג 
 (ABS) 142  -  1  141 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים 

 7,536  69  16  7,589 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים 
 הערה:

(1) בניירות ערך זמינים למכירה - רווח כולל אחר מצטבר.
 

 
 
 
 

  



בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו    
  130

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ניירות ערך (המשך) 

ז. פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים (המשך) 

 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2016   

הפסדים   רווחים 
שטרם  שטרם 
מומשו  מומשו 

מהתאמות מהתאמות 
שווי  לשווי  לשווי  עלות 

� � � ¹ הוגן � ¹ הוגן מופחתת הוגן
במיליוני שקלים חדשים  
  :(MBS) 1. ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך זמינים למכירה     
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
     GNMA 1,421  -  11  1,410 ניירות ערך בערבות 

 FHLMC וע"י  FNMA 677  -  17  660 ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 2,098  -  28  2,070 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות 

STRIPPED -ו REMIC CMO ב. ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 4,630  11  46  4,595 ניירות ערך שהונפקו ע"י FHLMC, FNMA או GNMA או בערבותם     
 9  1  -  10 ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

 4,639  12  46  4,605 סך-הכל  ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות אחרים 
 (MBS) 6,737  12  74  6,675 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות 

ניירות ערך מוחזקים לפידיון 
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
     GNMA 32  -  2  30 ניירות ערך בערבות 

 FHLMC וע"י  FNMA 23  -  2  21 ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 55  -  4  51 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות 

STRIPPED -ו REMIC CMO ב. ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 766  6  6  766 ניירות ערך שהונפקו ע"י FHLMC, FNMA או GNMA או בערבותם     
 23  -  2  21 ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

 789  6  8  787 סך-הכל  ניירות ערך לפידיון מגובי משכנתאות אחרים 
 (MBS) 844  6  12  838 סך-הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות 

ניירות ערך למסחר 
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
     FHLMC וע"י  FNMA 1  -  -  1 ניירות ערך  שהונפקו ע"י 

STRIPPED -ו REMIC CMO ב. ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 65  -  1  64 ניירות ערך שהונפקו ע"י FHLMC, FNMA או GNMA או בערבותם     
 (MBS) 66  -  1  65 סך-הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות 

 (MBS) 7,647  18  87  7,578 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות 
 (ABS) 2. ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים

     CLO 375  1  -  376 אגרות חוב מובטחות מסוג 
 (ABS) 375  1  -  376 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים 

 8,022  19  87  7,954 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים 
 הערה:

 (1) בניירות ערך זמינים למכירה - רווח כולל אחר מצטבר.
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5. ניירות ערך (המשך) 
ז. פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים 

(המשך) 

 

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

 
הפסדים  רווחים 
שטרם  שטרם 
מומשו  מומשו 

מהתאמות מהתאמות 
שווי  לשווי  לשווי  עלות 

� � � ¹ הוגן � ¹ הוגן מופחתת הוגן
במיליוני שקלים חדשים  
  :(MBS) ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך זמינים למכירה     
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
     GNMA 1,344  4  4  1,344 ניירות ערך בערבות 

 FHLMC וע"י  FNMA 640  3  3  640 ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 1,984  7  7  1,984 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות 

STRIPPED -ו REMIC CMO ב. ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 5,307  70  4  5,373 ניירות ערך שהונפקו ע"י FHLMC, FNMA או GNMA או בערבותם     
 4  1  -  5 ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

 5,311  71  4  5,378 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות אחרים 
 (MBS)  7,295  78  11  7,362 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות 

ניירות ערך מוחזקים לפידיון 
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
     GNMA 32  -  2  30 ניירות ערך בערבות 

 FHLMC וע"י  FNMA 22  -  2  20 ניירות ערך  שהונפקו ע"י 
 54  -  4  50 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות 

STRIPPED -ו REMIC CMO ב. ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 706  12  2  716 ניירות ערך שהונפקו ע"י FHLMC, FNMA או GNMA או בערבותם     
 14  -  1  13 ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

 720  12  3  729 סך-הכל ניירות ערך לפידיון מגובי משכנתאות אחרים 
 (MBS) 774  12  7  779 סך-הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות 

ניירות ערך למסחר 
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
     FHLMC וע"י  FNMA 1  -  -  1 ניירות ערך  שהונפקו ע"י 

STRIPPED -ו REMIC CMO ב. ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 60  1  -  61 ניירות ערך שהונפקו ע"י FHLMC, FNMA או GNMA או בערבותם     
 (MBS) 61  1  -  62 סך-הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות 

 (MBS) 8,130  91  18  8,203 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות 
 (ABS) 2. ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים

     CLO  388  -  3  385 אגרות חוב מובטחות מסוג 
 (ABS) 388  -  3  385 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים 

 8,518  91  21  8,588 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות, מגובי נכסים 
 

 הערה:
 (1) בניירות ערך זמינים למכירה - רווח כולל אחר מצטבר.
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5. ניירות ערך (המשך) 

ח. פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים 

 

פירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם 
מומש 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2017   

12 חודשים   פחות מ-12 
ומעלה  חודשים 

הפסדים   הפסדים 
שטרם  שווי  שטרם  שווי 

מומשו  הוגן  מומשו  הוגן 
במיליוני שקלים חדשים  
  :(MBS) 1. ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך זמינים למכירה     
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
     GNMA 2  180  4  629 ניירות ערך בערבות 

 FHLMC וע"י FNMA 1  206 ניירות ערך שהונפקו ע"י  -  - 
 2  180  5  835 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות 

STRIPPED -ו CMO , REMIC ב.ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 18  652  34  3,387 ניירות ערך שהונפקו ע"י FNMA וע"י FHLMC או GNMA או בערבותם     
 18  652  34  3,387 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

 (MBS) 20  832  39  4,222 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות 
ניירות ערך מוחזקים לפידיון 

    STRIPPED -ו CMO , REMIC ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 8  306  1  164 ניירות ערך שהונפקו ע"י FNMA וע"י FHLMC או GNMA או בערבותם     
 8  306  1  164 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

 (MBS) 8  306  1  164 סך-הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות 
ניירות ערך למסחר 

    STRIPPED -ו CMO , REMIC ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 1  20  -  24 ניירות ערך שהונפקו ע"י FNMA וע"י FHLMC או GNMA או בערבותם     
 (MBS) 1  20  -  24 סך-הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות 

 (MBS) 29  1,158  40  4,410 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות 
 (ABS) 2. ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים

     CLO 32 אגרות חוב מסוג  -  -  - 
 (ABS) 32 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים  -  -  - 

 29  1,158  40  4,442 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים 

Dummy Text
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5. ניירות ערך (המשך) 
ח. פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים 

(המשך) 

 

פירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם 
מומש (המשך) 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2016   

            
פחות מ-12             12 

חודשים ומעלה    חודשים 
הפסדים   הפסדים 

שטרם  שווי  שטרם  שווי 
מומשו  הוגן  מומשו  הוגן 

במיליוני שקלים חדשים  
  :(MBS) 1. ניירות ערך מגובי משכנתאות 

ניירות ערך זמינים למכירה     
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
      GNMA 387 ניירות ערך בערבות  -  -  - 

 -  -  -  387 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות 
STRIPPED -ו CMO , REMIC ב.ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים (כולל

  :(MBS
 10  613  1  332 ניירות ערך שהונפקו ע"י FNMA וע"י FHLMC או GNMA או בערבותם     

 1  9  -  - ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים  
 11  622  1  332 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

 (MBS) 11  622  1  719 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות 
ניירות ערך מוחזקים לפידיון 

    STRIPPED -ו CMO , REMIC ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 3  203  3  260 ניירות ערך שהונפקו ע"י FNMA וע"י FHLMC או GNMA או בערבותם     
 3  203  3  260 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

  (MBS) 3  203  3  260 סך-הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות 
ניירות ערך למסחר 

    STRIPPED -ו CMO , REMIC ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 -  -  -  29 ניירות ערך שהונפקו ע"י FNMA וע"י FHLMC או GNMA או בערבותם     
 (MBS) 29 סך-הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות  -  -  - 

 (MBS) 14  825  4  1,008 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות 
 (ABS) 2. ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים

     CLO 1  206  -  95 אגרות חוב מסוג 
 (ABS) 1  206  -  95 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים 

 15  1,031  4  1,103 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים 
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5. ניירות ערך (המשך) 

ח. פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים 
(המשך) 

 

פירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם 
מומש (המשך) 

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

12 חודשים   פחות מ- 12 
ומעלה  חודשים 

הפסדים   הפסדים 
שטרם  שווי  שטרם  שווי 

מומשו  הוגן  מומשו  הוגן 
במיליוני שקלים חדשים  
  :(MBS) ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך זמינים למכירה     
     :(Mortgage Pass Through) א. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות
     GNMA 4  685 ניירות ערך בערבות  -  - 

 FHLMC וע"י FNMA 3  251 ניירות ערך שהונפקו ע"י  -  - 
 -  -  7  936 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות 

STRIPPED -ו CMO , REMIC ב. ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים (כולל
 :(MBS

 19  587  51  4,026 ניירות ערך שהונפקו ע"י FNMA וע"י FHLMC או GNMA או בערבותם     
 1  5  -  - ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

 20  592  51  4,026 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 
 (MBS) 20  592  58  4,962 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות 

ניירות ערך מוחזקים לפידיון 
    STRIPPED  -ו CMO , REMIC ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים (כולל

 :(MBS
 9  327  3  301 ניירות ערך שהונפקו ע"י FNMA וע"י FHLMC או GNMA או בערבותם     

 9  327  3  301 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 
 (MBS) 9  327  3  301 סך-הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות 

ניירות ערך למסחר 
    STRIPPED -ו CMO , REMIC ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים (כולל

 :(MBS
 -  1  1  43 ניירות ערך שהונפקו ע"י FNMA וע"י FHLMC או GNMA או בערבותם     

 (MBS) 1  1  43 סך-הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות  - 
 (MBS) 29  920  62  5,306 סך-הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות 

 

ט. מידע לגבי איגרות חוב פגומות 
מבוקר  בלתי מבוקר 

31 בדצמבר    30 בספטמבר  30 בספטמבר 
 2016  2016  2017

במיליוני שקלים חדשים  
יתרת חוב רשומה של איגרות חוב פגומות שאינן צוברות  

 110  24  49 הכנסות ריבית 
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6. סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  
כללי. חובות – בביאור זה: אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט איגרות 

חוב, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים בגין פעילות בשוק המעו"ף. 

 

יצוין כי בביאור 14 מובאים הפרטים הכלולים בביאור זה, והרחבה שלהם. 

 

1. חובות, אשראי לציבור ויתרת ההפרשה להפסדי אשראי - מאוחד 

 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2017   

אשראי לציבור  
אנשים    

פרטיים 
אנשים   -

בנקים  הלוואות פרטיים 
וממשלות סך-הכל  סך-הכל  - אחר  לדיור  מסחרי 

במיליוני שקלים חדשים  
יתרת חוב רשומה של חובות:  

 73,066  3,799  69,267  506  -  68,761 שנבדקו על בסיס פרטני �¹�
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 28,268  -  28,268  -  27,990  278 �²�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 54,288  764  53,524  28,310  67  25,147 �²�קבוצתי אחר 

 155,622  4,563  151,059  28,816  28,057  94,186 סך-הכל חובות* 
*מזה:        

 1,950  -  1,950  61  -  1,889 חובות בארגון מחדש 
 607  -  607  20  -  587 חובות פגומים אחרים 
 2,557  -  2,557  81  -  2,476 סך הכל חובות פגומים 

 390  -  390  68  272  50 חובות בפיגור 90 ימים או יותר 
 1,517  -  1,517  310  31  1,176 חובות בעיתיים אחרים 
 4,464  -  4,464  459  303  3,702 סך הכל חובות בעיתיים 

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:        
 1,109  -  1,109  16  -  1,093 שנבדקו על בסיס פרטני �¹�
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 173  -  173  -  172 �³� 1 �³�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 837  -  837  480  1  356 קבוצתי אחר 

 2,119  -  2,119  496  173  1,450 סך-הכל הפרשה להפסדי אשראי 
 204  -  204  6  -  198 מזה: בגין חובות פגומים 

 

 הערות:
לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של 70,509 מיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך של 905  (1) 

 מיליון ש"ח חושבה על בסיס קבוצתי.
יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של 282 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של  (2) 

 עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור שחושבה על בסיס פרטני בסך של 3 מיליון ש"ח ושחושבה על  (3) 

 בסיס קבוצתי בסך של 100 מיליון ש"ח.
 

 
 
 
 

  

Dummy Text



בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו    
  136

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך) 

1. חובות, אשראי לציבור ויתרת ההפרשה להפסדי אשראי - מאוחד (המשך) 

 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2016   

אשראי לציבור  
אנשים    

פרטיים 
אנשים   -

בנקים  הלוואות פרטיים - 
וממשלות סך-הכל  סך-הכל  אחר  לדיור  מסחרי 

במיליוני שקלים חדשים  
יתרת חוב רשומה של חובות:  

 68,699  3,919  64,780  549 ��� -  64,231 ���שנבדקו על בסיס פרטני �¹�
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 25,251  -  25,251  -  25,003  248 �²�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 53,481  2,022  51,459  26,610 ��� 50  24,799 �²����קבוצתי אחר 

 147,431  5,941  141,490  27,159  25,053  89,278 סך-הכל חובות* 
*מזה:        

 1,664  -  1,664  46  -  1,618 חובות בארגון מחדש 
 859  -  859  8  -  851 חובות פגומים אחרים 
 2,523  -  2,523  54  -  2,469 סך הכל חובות פגומים 

 392  -  392  68  281  43 חובות בפיגור 90 ימים או יותר 
 1,650  -  1,650  263  36  1,351 חובות בעיתיים אחרים 
 4,565  -  4,565  385  317  3,863 סך הכל חובות בעיתיים 

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:        
 1,272  -  1,272  12  -  1,260 ���שנבדקו על בסיס פרטני �¹�
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 168  -  168  -  165 �³� 3 �³�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 736  1  735  403  -  332 ���קבוצתי אחר 

 2,176  1  2,175  415  165  1,595 סך-הכל הפרשה להפסדי אשראי 
 492  -  492  2  -  490 מזה: בגין חובות פגומים 

 

 הערות:
לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של 66,176 מיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך של 780  (1) 

 מיליון ש"ח חושבה על בסיס קבוצתי.
יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של 253 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של  (2) 

 עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור שחושבה על בסיס פרטני בסך של 2 מיליון ש"ח ושחושבה על  (3) 

 בסיס קבוצתי בסך של 91 מיליון ש"ח. 
סווג מחדש, עקב טיוב הסיווג לפי מסלולי בחינה בנתוני חברה מאוחדת. (4)  
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6. סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך) 
1. חובות, אשראי לציבור ויתרת ההפרשה להפסדי אשראי - מאוחד (המשך) 

 

 

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

אשראי לציבור  
אנשים    

פרטיים 
אנשים   -

בנקים  הלוואות פרטיים 
וממשלות סך-הכל  סך-הכל  - אחר  לדיור  מסחרי 

במיליוני שקלים חדשים  
יתרת חוב רשומה של חובות:  

 67,798  4,024  63,774  482  -  63,292 שנבדקו על בסיס פרטני �¹�      
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 25,957  -  25,957  -  25,696  261 �²�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 54,976  1,803  53,173  26,858  68  26,247 �²�קבוצתי אחר 

 148,731  5,827  142,904  27,340  25,764  89,800 סך-הכל חובות* 
       

*מזה: 
 2,124  -  2,124  48  -  2,076 חובות בארגון מחדש       

 819  -  819  13  -  806 חובות פגומים אחרים 
 2,943  -  2,943  61  -  2,882 סך הכל חובות פגומים 

 440  -  440  82  299  59 חובות בפיגור 90 ימים או יותר 
 1,689  -  1,689  294  29  1,366 חובות בעיתיים אחרים 
 5,072  -  5,072  437  328  4,307 סך הכל חובות בעיתיים 

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:        
 1,188  -  1,188  12  -  1,176 שנבדקו על בסיס פרטני �¹�      

שנבדקו על בסיס קבוצתי: 
 171  -  171  -  168 �³� 3 �³�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       

 785  -  785  423  -  362 קבוצתי אחר 
 2,144  -  2,144  435  168  1,541 סך-הכל הפרשה להפסדי אשראי 

 389  -  389  3  -  386 מזה: בגין חובות פגומים 
 

 הערות:
לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של 64,855 מיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך של 799  (1) 

 מיליון ש"ח חושבה על בסיס קבוצתי.
יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של 266 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של  (2) 

 עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור שחושבה על בסיס פרטני בסך של 2 מיליון ש"ח ושחושבה על  (3) 

בסיס קבוצתי בסך של 94 מיליון ש"ח.
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6. סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך) 

2. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי  מאוחד -

 

בלתי מבוקר 
אשראי לציבור   

אנשים    
פרטיים 

אנשים   -
בנקים  הלוואות פרטיים 

וממשלות סך-הכל  סך-הכל  - אחר  לדיור  מסחרי 
במיליוני שקלים חדשים  
לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017  

 2,279  -  2,279  501  171  1,607 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 ביוני 2017  
 187  -  187  93  3  91 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

(257)  - (257) (108) (1) (148) מחיקות חשבונאיות 
 108  -  108  47  -  61 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

(149)  - (149) (61) (1) (87) מחיקות חשבונאיות, נטו 
 2  -  2  -  -  2 התאמות מתרגום דוחות כספיים 

 2,319  -  2,319  533  173  1,613 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2017 
 200  -  200  37  -  163 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016        
 2,274  1  2,273  431  170  1,672 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 ביוני 2016  

 141  -  141  54 (3)  90 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי 
(167)  - (167) (85) (2) (80) מחיקות חשבונאיות 

 119  -  119  47  -  72 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 
(48)  - (48) (38) (2) (8) מחיקות חשבונאיות, נטו 

(6)  - (6)  -  - (6) התאמות מתרגום דוחות כספיים 
 2,361  1  2,360  447  165  1,748 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2016 

 185  -  185  32  -  153 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 
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6. סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך) 

2. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי  מאוחד (המשך) -

 

בלתי מבוקר 
אשראי לציבור   

אנשים    
פרטיים 

אנשים   -
בנקים  הלוואות פרטיים 

וממשלות סך-הכל  סך-הכל  - אחר  לדיור  מסחרי 
במיליוני שקלים חדשים  
לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017  

יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2016  
 2,339  -  2,339  469  168  1,702 (מבוקר) 

 543  -  543  231  9  303 הוצאות בגין הפסדי אשראי 
(904)  - (904) (310) (4) (590) מחיקות חשבונאיות 

 363  -  363  144  -  219 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 
(541)  - (541) (166) (4) (371) מחיקות חשבונאיות, נטו 

(22)  - (22) (1)  - (21) התאמות מתרגום דוחות כספיים 
 2,319  -  2,319  533  173  1,613 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2017 

 200  -  200  37  -  163 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016        
יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2015  

 2,261  3  2,258  407  176  1,675 (מבוקר) 
 245 (2)  247  135  6  106 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי 

(496)  - (496) (232) (17) (247) מחיקות חשבונאיות 
 361  -  361  137  -  224 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

(135)  - (135) (95) (17) (23) מחיקות חשבונאיות, נטו 
(10)  - (10)  -  - (10) התאמות מתרגום דוחות כספיים 

 2,361  1  2,360  447  165  1,748 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2016 
 185  -  185  32  -  153 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 
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7. פקדונות הציבור 

א. סוגי פקדונות לפי מקום הגיוס ולפי סוג המפקיד 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר  30 בספטמבר   

  2016  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
בישראל  

לפי דרישה:    
 32,673  31,264  30,785 אינם נושאים ריבית    

 30,957  29,345  33,551 נושאים ריבית 
 63,630  60,609  64,336 סך-הכל לפי דרישה 

 82,268  78,400  84,954 לזמן קצוב 
 145,898  139,009  149,290 סך-הכל פקדונות בישראל* 

* מזה:      
 83,717  82,946  85,058 פקדונות של אנשים פרטיים    

 13,185  11,157  15,646 פקדונות של גופים מוסדיים 
 48,996  44,906  48,586 פקדונות של תאגידים ואחרים 

מחוץ לישראל      
לפי דרישה:    
 4,489  4,136  4,345 אינם נושאים ריבית    

 13,499  13,871  11,689 נושאים ריבית 
 17,988  18,007  16,034 סך-הכל לפי דרישה 

 8,432  7,876  8,032 לזמן קצוב 
 26,420  25,883  24,066 סך-הכל פקדונות מחוץ לישראל  

 172,318  164,892  173,356 סך-הכל פקדונות הציבור 

 

ב. פקדונות הציבור לפי גודל על בסיס מאוחד 

מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר  30 בספטמבר   

  2016  2016  2017
יתרה   תקרת הפקדון 

במיליוני שקלים חדשים  במיליוני שקלים חדשים 
 65,085  64,821  67,334 עד 1  

 49,980  48,534  48,463 מעל 1 עד 10 
 24,462  23,128  23,895 מעל 10 עד 100 
 19,998  15,455  19,755 מעל 100 עד 500 

 12,793  12,954  13,909 מעל 500 
 172,318  164,892  173,356 סך-הכל 
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8. הטבות לעובדים 
א. פירוט ההטבות 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר  30 בספטמבר   

  2016  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
פיצויים:  

 3,367  4,064  3,412 סכום ההתחייבות    
 2,052  2,274  2,043 השווי ההוגן של נכסי התוכנית 

 1,315  1,790  1,369 עודף ההתחייבויות על  נכסי התוכנית 
 1,315  1,793  1,369 עודף ההתחייבויות שנכלל בסעיף התחייבויות אחרות 

 -  3  - עודף נכסי התוכנית שנכלל בסעיף נכסים אחרים 
סכומים שנכללו בסעיף התחייבויות אחרות: 

 352  441  362 מענקי יובלות    
 715  821  738 הטבות לגימלאים לאחר פרישה 

 142  158  141 חופשה 
 7  8  8 מחלה 

 2,531  3,221  2,618 סך-כל עודף ההתחייבויות שנכלל בסעיף התחייבויות אחרות 
 56  80  38 מזה - בגין הטבות לעובדים בחו"ל 

 -  3  - עודף נכסי התוכנית שנכלל בסעיף נכסים אחרים 
 

 

ב. תוכניות להטבה מוגדרת 

1. מחויבות ומצב המימון 

1.1 שינוי במחויבות בגין הטבה חזויה 
מבוקר  בלתי מבוקר 

לתשעת החודשים שהסתיימו  לשלושת החודשים שהסתיימו   
לשנה שהסתיימה ב  ב-  ב- 
-31 בדצמבר   30 בספטמבר  30 בספטמבר 

  2016  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017
פיצויי  

פיטורין, הטבות  פיצויי  פיצויי 
לגימלאים  פרישה  הטבות  פיטורין,  הטבות  פיטורין, 

לאחר  ותשלומי  לגימלאים  פרישה  לגימלאים  פרישה 
פרישה  ותשלומי קצבה לאחר פרישה ותשלומי קצבה לאחר פרישה קצבה 

במיליוני שקלים חדשים  
מחויבות בגין הטבה חזויה  
 762  3,420  762  715  3,420  3,367  826  703  3,646  3,337 בתחילת התקופה 

 7  89  5  5  87  60  2  2  21  22 עלות שירות 
 31  106  23  20  88  77  8  6  29  25 עלות ריבית 

(35)  504  54  21  682  77 (5)  33  498  78 הפסד (רווח) אקטוארי 
שינויים בשערי החליפין של 

(1) (3) (1) (3) (8) (15)  -  - (5)  2 מטבע חוץ 
(45) (697) (19) (20) (154) (154) (7) (6) (74) (52) הטבות ששולמו 

(4) (52) (3)  - (51)  - (3)  - (51)  - צמצומים 
מחויבות בגין הטבה חזויה 

 715  3,367  821  738  4,064  3,412  821  738  4,064  3,412 בסוף התקופה 
מחויבות בגין הטבה מצטברת 

 715  2,870  821  738  2,968  2,824  821  738  2,968  2,824 בסוף התקופה �¹�
 הערה:

(1) המחויבות בגין הטבה מצטברת שונה מהמחויבות בגין הטבה חזויה בכך שהיא אינה כוללת הנחות כלשהן בדבר רמות 
 התגמול העתידיות.
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8. הטבות לעובדים (המשך) 
ב. תוכניות להטבה מוגדרת (המשך) 

 

1. מחויבות ומצב המימון (המשך) 

1.2 שינוי בשווי הוגן של נכסי התוכנית ומצב המימון של התוכנית 
מבוקר  בלתי מבוקר 
לשנה   

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ב-31  שהסתיימו ב-  שהסתיימו ב- 

בדצמבר   30 בספטמבר  30 בספטמבר 
  2016  2016  2017  2016  2017
פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה  
במיליוני שקלים חדשים  
 2,307  2,307  2,052  2,295  2,030 שווי הוגן של נכסי התוכנית לתחילת התקופה  
 60  46  94  21  38 תשואה בפועל על נכסי התוכנית 

(2) (5) (14) (3)  1 שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ 
 37  31  19  7  7 הפקדות לתוכנית  

(350) (105) (108) (46) (33) הטבות ששולמו 
 2,052  2,274  2,043  2,274  2,043 שווי הוגן של נכסי התוכנית לסוף התקופה 

(1,315) (1,790) (1,369) (1,790) (1,369) מצב המימון - התחייבות נטו שהוכרה בסוף התקופה 
 

1.3 סכומים שהוכרו במאזן המאוחד 
מבוקר  בלתי מבוקר 

31 בדצמבר  30 בספטמבר   
  2016  2016  2017  2016  2017
פיצויי  

הטבות  פיטורין, 
לגימלאים  פרישה 

לאחר  ותשלומי  הטבות לגימלאים  פיצויי פיטורין, 
פרישה  קצבה  לאחר פרישה  פרישה ותשלומי קצבה 

במיליוני שקלים חדשים  
 -  -  -  -  3  - סכומים שהוכרו בסעיף נכסים אחרים  

(715) (1,315) (821) (738) (1,793) (1,369) סכומים שהוכרו בסעיף התחייבויות אחרות 
(715) (1,315) (821) (738) (1,790) (1,369) התחייבות נטו שהוכרה בסוף התקופה 

 

1.4 סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר מצטבר לפני השפעת המס 
מבוקר  בלתי מבוקר 

31 בדצמבר  30 בספטמבר   
  2016  2016  2017  2016  2017
פיצויי  

הטבות  פיטורין, 
לגימלאים  פרישה 

לאחר  ותשלומי  הטבות לגימלאים  פיצויי פיטורין, 
פרישה  קצבה  לאחר פרישה  פרישה ותשלומי קצבה 

במיליוני שקלים חדשים  
(68) (658) (154) (87) (911) (652) הפסד אקטוארי נטו  

 - (52) (6)  - (115) (41) התחייבות נטו בגין המעבר �¹�
 6  -  6  5  -  - עלות נטו בגין שירות קודם 

(62) (710) (154) (82) (1,026) (693) יתרת סגירה ברווח כולל אחר מצטבר 
 הערה:

 (1) נובע מהשינוי בשיעור ההיוון המשמש בחישוב העתודות בגין זכויות עובדים במועד היישום לראשונה של ההוראות.
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8. הטבות לעובדים (המשך) 
ב. תוכניות להטבה מוגדרת (המשך) 

 

1. מחויבות ומצב המימון (המשך) 

1.5 תוכניות שבהן המחויבות בגין הטבה מצטברת עולה על נכסי התוכנית 
מבוקר  בלתי מבוקר 

31 בדצמבר  30 בספטמבר   
  2016  2016  2017
פיצויי פיטורין, פרישה  

ותשלומי קצבה 
במיליוני שקלים חדשים  
 3,228  3,928  3,258 מחויבות בגין הטבה חזויה  

 2,758  2,897  2,700 מחויבות בגין הטבה מצטברת 
 1,919  2,135  1,897 שווי הוגן של נכסי התוכנית 

 
1.6 תוכניות שבהן המחויבות בגין הטבה חזויה עולה על נכסי התוכנית 

מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר  30 בספטמבר   

  2016  2016  2017
פיצויי פיטורין, פרישה  

ותשלומי קצבה 
במיליוני שקלים חדשים  
 3,367  3,928  3,412 מחויבות בגין הטבה חזויה  

 2,051  2,135  2,042 שווי הוגן של נכסי התוכנית 
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8. הטבות לעובדים (המשך) 
ב. תוכניות להטבה מוגדרת (המשך) 

 

2. הוצאה לתקופה  

2.1 רכיבי עלות ההטבה נטו שהוכרו ברווח והפסד בגין תוכניות פנסיה להטבה מוגדרת ולהפקדה 
מוגדרת 

מבוקר  בלתי מבוקר 
לשנה   

שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 
ב-31  שהסתיימו ב-  שהסתיימו ב- 

בדצמבר   30 בספטמבר  30 בספטמבר 
  2016  2016  2017  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה  

 89  87  60  21  22 עלות שירות      
 106  88  77  29  25 עלות ריבית 

(77) (58) (55) (20) (19) תשואה חזויה על נכסי התכנית 
הפחתה של סכומים שלא הוכרו: 

 40  22  37  9  13 הפסד אקטוארי נטו      
 1  1  -  1  - עלות שירות קודם 

 41  23  37  10  13 סך-כל ההפחתות של סכומים שלא הוכרו 
 143 �¹� 18  21  18  6 אחר, לרבות הפסד מצימצום או סילוק 

 302  158  140  58  47 סך-כל עלות ההטבה נטו 
 153  117  136  46  46 סך-כל ההוצאה בגין תוכניות פנסיה להפקדה מוגדרת 

סך-כל ההוצאות בגין פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי 
 455  275  276  104  93 קצבה 

הטבות לגימלאים לאחר פרישה       
 7  5  5  2  2 עלות שירות      

 31  23  20  8  6 עלות ריבית 
הפחתה של סכומים שלא הוכרו: 

   
 - 

 9  7  2  3  1 הפסד אקטוארי נטו  
(1) (1) (1) (1) (1) עלות שירות קודם 

 8  6  1  2  - סך-כל ההפחתות של סכומים שלא הוכרו 
(1) (1)  - (1)  - אחר, לרבות רווח מצימצום או סילוק 

 45  33  26  11  8 סך-כל עלות ההטבה נטו 
 500  308  302  115  101 סך-כל ההוצאות שנכללו במשכורות והוצאות נלוות 

 הערה:
 (1) מזה סילוק בסך 141 מיליון ש"ח.
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8. הטבות לעובדים (המשך) 
ב. תוכניות להטבה מוגדרת (המשך) 

 

2. הוצאה לתקופה (המשך) 

2.2 שינויים בנכסי התוכנית ובמחויבות להטבה שהוכרו ברווח (הפסד) כולל אחר לפני השפעת 
המס 

מבוקר 
לשנה שהסתיימה ב- לתשעת החודשים שהסתיימו   לשלושת החודשים שהסתיימו     
31 בדצמבר  ב-30 בספטמבר  ב-30 בספטמבר 

  2016  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017
פיצויי  

הטבות  פיטורין, 
לגימלאים  פרישה  פיצויי  פיצויי 
לאחר  פיטורין, פרישה הטבות לגימלאים פיטורין, פרישה הטבות לגימלאים ותשלומי 
פרישה  קצבה  לאחר פרישה  ותשלומי קצבה  לאחר פרישה  ותשלומי קצבה 

במיליוני שקלים חדשים  
הפסד (רווח)  

(29)  542  55  21  653  49 (4)  33  456  59 אקטוארי נטו 
הפחתה של הפסד 

(9) (40) (7) (2) (22) (37) (3) (1) (9) (13) אקטוארי 
הפחתה של זיכוי 

(עלות) בגין שירות 
 1 (1)  1  1 (1)  -  1  1 (1)  - קודם 

הפחתה של התחייבות 
(10) (73) (4)  - (10) (11) (4)  - (10)  - נטו בגין המעבר 
שינויים בשערי 

החליפין של מטבע 
 -  -  -  - (1)  3  -  - (1)  1 חוץ 

אחר, לרבות הפסד 
(רווח) מצימצום או 

 1 (143)  1  - (18) (21)  1  - (18) (6) סילוק 
סך-הכל הוכר בהפסד 
(46)  285  46  20  601 (17) (9)  33  417  41 (רווח) כולל אחר 

סך עלות ההטבה 
 45  302  33  26  158  140  11  8  58  47 נטו �¹�

סך-הכל הוכר בעלות 
ההטבה נטו וברווח 

(1)  587  79  46  759  123  2  41  475  88 כולל אחר 
 הערה:

(1) ראו סעיף 2.1 לעיל.
 

 

2.3 אומדן של הסכומים הכלולים ברווח כולל אחר מצטבר שצפוי כי יופחתו מרווח כולל אחר 
מצטבר לדוח רווח והפסד כהוצאה (כהכנסה) במהלך יתרת שנת 2017, לפני השפעת המס 

בלתי מבוקר 
אוקטובר - דצמבר 2017   

פיצויי פיטורין, הטבות  
לגימלאים לאחר  פרישה ותשלומי 

פרישה  קצבה 
במיליוני שקלים חדשים  
 1  12 הפסד אקטוארי נטו  

 -  14 סילוקים 
 1  26 סך הכל צפוי כי יופחת מרווח כולל אחר 

 

3. הנחות 

3.1 ההנחות על בסיס ממוצע משוקלל המשמשות לקביעת המחויבות בגין ההטבה ולמדידת עלות 
ההטבה נטו  
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3.1.1 ההנחות העיקריות המשמשות לקביעת המחויבות בגין הטבה 

 

מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר  30 בספטמבר  31 בדצמבר  30 בספטמבר   

  2016  2016  2017  2016  2016  2017
הטבות לגימלאים לאחר פרישה   פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה 
2.32%-1.32% 2.10%-1.19% 2.10%-0.91% 2.22%-1.66% 1.97%-1.32% 2.00%-1.32% שיעור היוון  

 
8. הטבות לעובדים (המשך) 
ב. תוכניות להטבה מוגדרת (המשך) 

3. הנחות (המשך) 

3.1 ההנחות על בסיס ממוצע משוקלל המשמשות לקביעת המחויבות בגין ההטבה ולמדידת עלות 
ההטבה נטו  (המשך) 

3.1.2 ההנחות העיקריות המשמשות למדידת עלות ההטבה נטו לתקופה 

מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר  30 בספטמבר  31 בדצמבר  30 בספטמבר   

  2016  2016  2017  2016  2016  2017
הטבות לגימלאים לאחר פרישה   פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה 

2.59%-1.07% 2.59%-1.07% 2.52%-1.12% 2.49%-1.32% 2.49%-1.37% 2.36%-1.63% שיעור היוון  
 

3.2 השפעה על שינוי בנקודת אחוז אחת על המחויבות בגין הטבה חזויה לפני השפעת המס 
מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר 

קיטון בנקודת אחוז אחת  גידול בנקודת אחוז אחת   
הטבות לגימלאים לאחר   פיצויי פיטורין,  הטבות לגימלאים לאחר  פיצויי פיטורין, 

פרישה  פרישה ותשלומי קצבה  פרישה  פרישה ותשלומי קצבה 
  31  31  31  31

בדצמבר  30 בספטמבר  בדצמבר  30 בספטמבר  בדצמבר  30 בספטמבר  בדצמבר  30 בספטמבר 
  2016  2016  2017  2016  2016  2017  2016  2016  2017  2016  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
 49  85  47  341  331  298 (48) (85) (47) (329) (331) (298) שיעור היוון  

 
ניתוח הרגישות כאמור מתייחס לבנק ולבנק מרכנתיל דיסקונט, אשר מהווים למעלה מ-90% מסך המחוייבות 

בגין הטבה חזויה. 

 
4. תזרימי מזומנים 

4.1 הפקדות 

מבוקר  בלתי מבוקר 
� הפקדות בפועל �  ¹ תחזית  

לשנה  
שהסתיימה  לתשעת החודשים  לשלושת החודשים 

ב-31   שהסתיימו ב- 30  שהסתיימו ב-30 
בדצמבר  בספטמבר  בספטמבר 

   2016  2016  2017  2016  2017  2017
פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה  
במיליוני שקלים חדשים  
 37  31  19  8  7  7 הפקדות  

 הערה:
 (1) אומדן הפקדות שצפוי לשלמן לתוכניות פנסיה להטבה מוגדרת במהלך יתרת שנת 2017.
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9. הלימות הון, מינוף ונזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים 
III .2016 פרטים בענין זה הובאו בביאור 25, סעיף 1, בדוח שנתי . (א) אימוץ הוראות באזל 

(ב) דרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור. ביום 28 בספטמבר 2014 פרסם המפקח על הבנקים תיקון 

להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 329, במסגרתו נדרש התאגיד הבנקאי להגדיל את יעד הון עצמי רובד 1 

ויעד ההון הכולל בשיעור המבטא 1% מיתרת ההלוואות לדיור. הדרישה מיושמת בהדרגה במשך שמונה 

רבעונים רצופים, בגידול בשיעור רבעוני קבוע, החל מיום 1 באפריל 2015 ועד ליום 1 באפריל 2017. 

הדרישה כאמור הגדילה את סך דרישת ההון העצמי המינימלי וההון הכולל בכ-0.18% (לכל התקופה).  

(ג) ההשפעה של יישום תיקון ההוראות בענין "דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים". 

התיקונים בענין זה חלים מיום 1 בינואר 2017 ואילך. השפעת היישום לראשונה היתה זניחה. 

(ד) הקלות בגין תוכנית התייעלות. הפיקוח על הבנקים אישר לבנק הקלות בגין תוכנית התייעלות 2016. 

עלויות בסך כולל של כ-372 מיליון ש"ח (לפני מס; על בסיס מאוחד; סך של 245 מיליון ש"ח לאחר מס); 

נוטרלו בחישובי הלימות ההון בדוח רבעון שלישי 2016 ומופחתות בהדרגה, החל מרבעון רביעי 2016, על 

בסיס רבעוני בקו ישר (5% לרבעון), על פני תקופה של חמש שנים.  

 

ה. הון לצורך חישוב יחס הון 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר  30 בספטמבר    

  2016  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
 15,036 �¹� 14,809 �¹� 15,698 �¹�הון עצמי רובד 1, לאחר ניכויים  

 1,068  1,068  890 הון רובד 1 נוסף, לאחר ניכויים 
 16,104  15,877  16,588 הון רובד 1 

 5,020  5,179  5,549 הון רובד 2 לאחר ניכויים 
 21,124  21,056  22,137 סך-כל ההון הכולל 

 הערה:
 (1) ראו סעיף ד' לעיל.

 

ו. יתרות משוקללות של נכסי סיכון 

מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר  30 בספטמבר    

  2016  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
 137,393 �¹� 135,751 �¹� 144,247 �¹�סיכון אשראי  

 2,483  2,872  3,146 סיכון שוק 
 CVA 942  1,207  1,171 סיכון 

 12,072  12,033  12,242 סיכון תפעולי 
 152,890  151,863  160,806 סך-הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון 

 הערה:
(1) מסך היתרות המשוקללות של נכסי סיכון הופחת סך של 46 מיליון ש"ח (ליום 30 בספטמבר 2016: 333 מיליון ש"ח, 

 ליום 31 בדצמבר 2016: 64 מיליון ש"ח) בשל התאמות בגין תוכנית ההתייעלות.  
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9. הלימות הון, מינוף ונזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים 

(המשך)  
ז. יחס הון לרכיבי סיכון 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
 31  

בדצמבר  30 בספטמבר  
  2016  2016  2017
באחוזים  
(א) במאוחד  

 9.8  9.8  9.8 יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון    
 13.8  13.9  13.8 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

 9.2 ��� 9.1 ��� 9.2 ���יחס הון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 

 12.7 ��� 12.6 ��� 12.7 ���יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 

(ב) חברות בת משמעותיות 
1. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ וחברות מאוחדות שלו    
 10.9  10.6  10.7 יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון    

 13.8  13.6  13.2 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 9.2 ��� 9.1 ��� 9.2 ���יחס הון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 

 12.7 ��� 12.6 ��� 12.7 ���יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 

2. דיסקונט בנקורפ אינק �¹�
 13.1  12.8  13.3 יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון    

 14.2  13.9  14.3 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 4.5 �²� 4.5 �²� 4.5 �²�יחס הון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית 

 8.0 �²� 8.0 �²� 8.0 �²�יחס ההון הכולל המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית 

3. כרטיסי אשראי לישראל בע"מ 
 14.4  14.3  14.6 יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון    

 15.8  15.8  15.8 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 9.0  9.0  9.0 יחס הון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 

 12.5 �³� 12.5 �³� 12.5 �³�יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
 הערות:

 (1) הנתונים בסעיף זה חושבו בהתאם לכללים המחייבים בארה"ב.
(2) החל מיום 1 בינואר 2015, אי די בי ניו יורק כפופה לכללי ההון החדשים של באזל III, המבוססים על הכללים 
הסופיים שפורסמו על ידי ה-FRB. יחסי ההון המזעריים ליום 1 בינואר 2015, הינם כלהלן: 4.5% הון עצמי רובד 1 

 (CET1) לנכסי סיכון; 6% הון רובד 1 לנכסי סיכון; ו-8% הון כולל לנכסי סיכון.
 (3) נוכח פניית הפיקוח על הבנקים, נדרשת כאל לעמוד ביחס הון כולל שלא יפחת מ-15%, החל מיום 31 בדצמבר 2010.
(4) בתוספת כ- 0.18% (ליום 30 בספטמבר 2016: 0.12%, ליום 31 בדצמבר 2016: 0.15%), בהתאם לדרישות הון נוספות 

 בגין הלוואות לדיור – ראו סעיף 1(ב) לעיל.
(5) בתוספת כ- 0.18% (ליום 30 בספטמבר 2016: 0.13%, ליום 31 בדצמבר 2016: 0.16%), בהתאם לדרישות הון נוספות 

בגין הלוואות לדיור – ראו סעיף 1(ב) לעיל.
 

 
 

  

Dummy Text



 

15דוח רבעון שלישי 2017 דוחות כספיים   
1 

 
 
 

 

9. הלימות הון, מינוף ונזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים 
(המשך)  

ח. רכיבי ההון לצורך חישוב יחס הון  

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
 31  

בדצמבר  30 בספטמבר  
  2016  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  
א. הון עצמי רובד 1  

 14,936  14,568  15,755 הון עצמי    
 104  207 (60) הבדלים בין ההון העצמי לבין הון עצמי רובד 1 

 15,040  14,775  15,695 סך הון עצמי רובד 1 לפני התאמות פיקוחויות וניכויים 
התאמות פיקוחיות וניכויים 

 160  160  160 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים    
 -  -  - מיסים נדחים לקבל 

 2  4  4 התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים 
 162  164  164 סך-הכל התאמות פיקוחיות וניכויים לפני התאמות בגין תוכנית ההתייעלות 

 158  198  167 סך-הכל התאמות בגין תכנית ההתייעלות 
 15,036  14,809  15,698 סך הכל הון עצמי רובד 1 לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים 

ב. הון רובד 1 נוסף 
 1,068  1,068  890 הון רובד 1 נוסף לפני ניכויים    

 1,068  1,068  890 סך הכל הון רובד 1 נוסף לאחר ניכויים 
ג. הון רובד 2 

 3,301  3,534  3,731 מכשירים לפני ניכויים    
 1,719  1,645  1,818 הפרשות להפסדי אשראי, לפני ניכויים 

 5,020  5,179  5,549 סך הון רובד 2 לפני ניכויים 
 -  -  - ניכויים 

 5,020  5,179  5,549 סך-הכל הון רובד 2 
 

ט. השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד 1 

מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר  30 בספטמבר    

  2016  2016  2017
באחוזים  

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון לפני יישום השפעת הוראות המעבר  
 9.5  9.3  9.6 בהוראה 299�¹� ולפני השפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות 

 0.2  0.3  0.1 השפעת הוראות המעבר 
יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון לאחר יישום השפעת הוראות המעבר 

 9.7  9.6  9.7 בהוראה 299 ולפני השפעת התאמות בגין תכנית ההתייעלות 
 0.1  0.2  0.1 השפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות 

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון לאחר יישום השפעת הוראות המעבר 
 9.8  9.8  9.8 בהוראה 299 ולאחר השפעת התאמות בגין תכנית ההתייעלות 

 הערה:
 (1) לרבות השפעת אימוץ כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים.

 

 
2. יחס המינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים - מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 218 בדבר 

יחס מינוף. 

ההוראה נכנסה לתוקף ביום 1 באפריל 2015. תחילת ההוראה תהיה מיום 1 בינואר 2018. למרות האמור 

לעיל, תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום ההוראה עמד ביחס המינוף המזערי, לא ירד מהסף שנקבע בהוראה. 
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9. הלימות הון, מינוף ונזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים 
(המשך)  

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר  30 בספטמבר    

  2016  2016  2017
במיליוני שקלים חדשים  

א.בנתוני מאוחד  
 16,104 �¹� 15,877 �¹� 16,588 �¹�הון רובד 1    

 243,900  237,101  245,654 סך החשיפות 
    
באחוזים 

 6.6  6.7  6.8 יחס המינוף  
 5.0  5.0  5.0 יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 

ב.חברות בת משמעותיות 
1. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ וחברות מאוחדות שלו    
 6.6  6.5  6.8 יחס המינוף    

 5.0  5.0  5.0 יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
2. דיסקונט בנקורפ אינק 

 9.6  9.5  10.1 יחס המינוף    
 4.0  4.0  4.0 יחס המינוף המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית 

3. כרטיסי אשראי לישראל בע"מ 
 10.1  9.8  10.2 יחס המינוף    

 5.0  5.0  5.0 יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
 הערה:

 (1) להשפעת הוראות המעבר והשפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות, ראה סעיפים ח', ט' .
 

3. יחס כיסוי נזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים - מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס' 221 

בדבר יחס כיסוי נזילות. 

כללי. החישוב מתבצע על בסיס ממוצע תצפיות יומיות, בתקופת 90 הימים שקדמו לתאריך הדוח (פרט ל-

כאל, לגביה החישוב התבצע על בסיס ממוצע תצפיות חודשיות). 

 

מבוקר  בלתי מבוקר 
לשלושה חודשים שהסתיימו   

ביום  
  31

בדצמבר   30 בספטמבר  
  2016  2016  2017
באחוזים  

א. בנתוני המאוחד  
 146.5  129.7  134.1 יחס כיסוי הנזילות    

 100.0  100.0  100.0 יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
ב. בנתוני התאגיד הבנקאי 

 178.1  157.5  152.5 יחס כיסוי הנזילות    
 100.0  100.0  100.0 יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 

ג. חברות בת משמעותיות �¹�
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ וחברות מאוחדות שלו    
 142.1  125.5  146.7 יחס כיסוי הנזילות    

 100.0  100.0  100.0 יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
 הערות:

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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(1) ההוראה אינה חלה על חברות כרטיסי אשראי ולפיכך, לא מובאים נתונים המתייחסים לכאל. כמו כן, ההוראה אינה חלה 

 על אי די בי ניו יורק.
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10. התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  

 

בלתי מבוקר מבוקר 
 31  

30 בספטמבר בדצמבר 
  2016  2016  2017
במיליוני  שקלים  

חדשים 
1. חוזי שכירות לזמן ארוך - דמי שכירות לתשלום בשנים הבאות:  

 114  105  96 שנה ראשונה    
 103  106  86 שנה שניה 

 84  84  74 שנה שלישית 
 63  70  53 שנה רביעית 
 56  56  47 שנה חמישית 

 242  261  213 שנה שישית ואילך 
 662  682  569 סך-הכל 

 70  55  80 2. התקשרויות לרכישת בניינים וציוד 
 519  445  435 3. התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה פרטיות וקרנות הון סיכון 

 

 

4. תובענות שונות נגד הבנק וחברות מאוחדות שלו: 

כמפורט בביאור 26 ג' 12 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, נגד הבנק ונגד חברות מאוחדות שלו 

תלויות ועומדות תובענות שונות, ובכלל זה תובענות ייצוגיות ובקשות להכיר בתובענות כתובענות 

או על עמדתן של הנהלות / ייצוגיות. לדעת הנהלת הבנק, המתבססת, בין היתר, על חוות דעת משפטיות, ו

החברות המאוחדות שלו, אשר נסמכות על חוות דעת יועציהן המשפטיים, לפי העניין, בהתאמה, נכללו 

בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, אם נדרשו.  
סכום החשיפה בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק ונגד החברות המאוחדות שלו, שאפשרות התממשותן, כולן או 

 Reasonably possible .הסתכם ליום 30 בספטמבר 2017 בכ-1,683 מיליון ש"ח ( חלקן, הינה אפשרית (

בביאור 26 ג, סעיפים 12 עד 14, לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, הובא תיאור של הליכים '

' משפטיים מהותיים המתנהלים כנגד הבנק וחברות הקבוצה. בביאור  ד 16 לדוחות הכספיים ליום 31 1

בדצמבר 2016 פורטו אמות המידה שעל פיהן מגדיר הבנק, דרך כלל, הליך משפטי כמהותי.  

להלן יובאו בתמצית עדכונים מהותיים בנוגע לתובענות מהותיות נגד הבנק וחברות מאוחדות שלו: 

4.1 בביאור 26 ג', 12.5 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארו תביעה ובקשה לאשר אותה 

כתובענה ייצוגית נגד בנק מרכנתיל דיסקונט, שהוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו ביום 5 

בינואר 2014. 

לטענת המבקשת, בעקבות כניסת הוראת נוהל בנקאי תקין מספר 325 לתוקף, העלה בנק מרכנתיל, באופן 

חד צדדי, את הריבית על האשראי הניתן ללקוחותיו בתוך גבולות מסגרת האשראי המאושרת אשר סוכמה 

עם הלקוחות, ולאחר שהלקוח כבר לקח אשראי מבנק מרכנתיל דיסקונט, בהתאם למסגרת האשראי אשר 

הוקצתה לו ובהסתמך עליה. המבקשת העמידה את סכום תביעתה על סך של 139 מיליון ש"ח. ביום 23 
ביולי 2017 הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת גישור. בהתאם להחלטת בית 

המשפט מיום 9 באוגוסט 2017, פרסם הבנק מודעה ב-2 עיתונים על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה 

והעביר ההסדר לקבלת התייחסות היועץ המשפטי לממשלה. 

4.2 בביאור 26 ג', 12.3 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארה תובענה נגד הבנק ובקשה 

לאישורה כתובענה ייצוגית, שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ביום 31 ביולי 2013. טענת 

התובע היא כי הבנק נוהג לפתוח חשבונות מט"ח, אשר נלווים לחשבון העו"ש העיקרי, ללא ידיעת 

הלקוחות, ומבלי שמובאים לידיעתם תנאי ההתקשרות, לרבות העלויות הכרוכות בניהולם של חשבונות 

אלו. עוד נטען כי הבנק נוהג לחייב את חשבונות המט"ח האמורים בעמלת מינימום גם כשלא מבוצעות 

בו פעולות ובריבית חובה כשנוצרת יתרת חובה בחשבונות. התובעים העמידו את סכום תביעתם לכלל 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו    
  156

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
חברי הקבוצה על סך של 170 מליון ש"ח. ביום 2 באוקטובר 2017 התקיים דיון נוסף, במטרה לקדם 

הסדר בין הצדדים. 

4.3 בביאור 26 ג' 12.6 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארו תובענה שהוגשה ביום 30 בינואר 

2014 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובקשה לאשר אותה כתובענה ייצוגית נגד הבנק, ונגד כאל. 
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10. התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך) 
לטענת המבקש, כאל מחייבת מדי חודש את חשבון מחזיקי כרטיס "אקטיב" בגין חיובים שנצברו 

באמצעות הכרטיס, בסכום מזערי בלבד שנקבע על ידה. יתרת החיובים הופכת להיות הלוואה נושאת 

ריבית בשיעורים גבוהים במיוחד. עוד נטען כי בעת שיווק התוכנית, נמנעה כאל להדגיש בפני 

הלקוחות שביטול האשראי כרוך במתן דרישה מפורשת מהלקוח וכן מהו מחיר האשראי שניתן. לטענת 

המבקש, הפעלת מנגנון אשראי מתגלגל על הלקוחות וחיובם בריבית, נעשה ללא בסיס חוזי תקף ותוך 

פגיעה באוטונומיה של הלקוחות. הבקשה כנגד הבנק נמחקה על הסף וביום 20 ינואר 2016 דחה בית 

המשפט העליון את ערעור המבקש והותיר על כנה את החלטת בית המשפט המחוזי למחיקה על הסף. 

ביום 8 בדצמבר 2016, דחה בית המשפט את התובענה נגד כאל ואת הבקשה לאשר אותה כתובענה 

ייצוגית. ביום 22 בינואר 2017 הגיש התובע ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. הערעור נקבע 

לדיון ליום 5 בפברואר 2018. 

4.4 בביאור 26 ג' 12.8 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארה תובענה נגד הבנק שהוגשה ביום 

4 במרס 2014 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, יחד עם בקשה לאשר אותה כתובענה ייצוגית. לטענת 

המבקש, הבנק מאפשר ללקוחותיו לחרוג ממסגרת האשראי המאושרת בניגוד להוראת נוהל בנקאי תקין 

מספר 325, ובכך גורם ללקוחות לשלם ריבית גבוהה ומקסימלית בגין החריגה ממסגרת האשראי 

המאושרת. עוד טוען המבקש, כי הבנק מחייב את חשבון הלקוח בעמלה בגין התראה על חריגה ו/או 

מכתב התראה על חריגה זו. המבקש מציין כי אינו יכול לנקוב בסכום הנזק המדויק אך להערכתו 

מדובר בסכום של מאות מליוני ש"ח. 

המבקש הגיש תובענות ייצוגיות נוספות בעילה דומה ובהתאם להחלטת בית המשפט מיום 12 ביוני 

2014, יידונו התובענות הנוספות ביחד עם התביעה המתוארת בסעיף זה.  

ביום 1 במאי 2017 הוגשה בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור. ביום 14 במאי 2017 אושרה בקשת 

ההסתלקות של המבקשים. 

4.5 בביאור 26 ג' 13.3 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארו תובענה נגד כאל ואחרים ובקשה 

לאשר אותה כתובענה ייצוגית, שהוגשו ביום 28 באפריל 2014 לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז. 

עניינה של הבקשה הינה טענה לשני הסדרים כובלים בתחום כרטיסי החיוב המיידי ("דביט") וכרטיסי 

pre paid העולים, לטענת המבקשים, כדי "הונאה שיטתית ומתמשכת" של לקוחות ,(" תשלום נטענים מראש ("

חברות כרטיסי האשראי. ההסדר הכובל הראשון, לטענת המבקשים, הינו ההסדר לגבית עמלה צולבת בגין 

pre paid ההסדר הכובל השני, לטענת המבקשים, הינו עיכוב, שלא . עסקאות המבוצעות בכרטיסי "דביט" ו-

pre paid לתקופה , כדין, של כספים המגיעים לבתי עסק, בגין עסקאות המבוצעות בכרטיסי דביט וכרטיסי 

של כ–20 יום, לאחר שהכסף נלקח על ידי חברות כרטיסי האשראי. 

ביום 24 בפברואר 2015, הוגשה בקשת הסתלקות מהתביעה. ביום 19 באפריל 2015 הוגשה לבית המשפט 

בקשה להורות על החלפת מבקשי ההסתלקות ובאי כוחם במבקש ובאי כוחו ולהורות על המשך ההליך 

באמצעות המבקש ובאי כוחו. ביום 1 ביולי 2015 אישר בית המשפט את בקשת ההסתלקות. במקביל, אישר 

בית המשפט איתור מבקש ובא כוח חליפיים, אשר ייטלו עליהם את ניהול ההליך בשם הקבוצה. 

בהמשך להחלטת בית המשפט, הוגשו לבית המשפט שלוש בקשות למינוי מבקשים ובאי כוח מייצגים 

בתובענה ומונו מבקשים ובאי כוח חדשים. ביום 8 ביוני 2016 הוגשה בקשה חדשה, במסגרתה הוערך 

הנזק, ביחס לכלל הנתבעים, בסך של כ-7 מיליארד ש"ח. ביום 22 בדצמבר 2016 הגישה כאל את תשובתה 

לבקשת האישור. ביום 22 בפברואר 2017 הגיש המבקש את תשובתו. קדם משפט נערך ביום 12 במרס 

2017. קדם משפט נוסף נקבע ליום 29 באוקטובר 2017, על מנת שהמבקשים יוכלו למצות את ההליכים 

להבהרה, שינוי או ביטול חלקי של פסק הדין, שנתן בית הדין להגבלים עסקיים ביום 7 במרס 2012, 

בנושא העמלה הצולבת.  
ביום 16 באוקטובר 2017 הוגשה  לבית הדין להגבלים עסקיים תובענה למתן סעד הצהרתי, במסגרתה 

התבקש בית הדין לקבוע כי בעת מתן פסק הדין במסגרתו אושר הסדר העמלה הצולבת, לא נכללו בהסדר 

כרטיסי חיוב מיידי וכרטיסים נטענים. 
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4.6 בביאור 26 ג' 12.13 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארו תובענה ובקשה לאשר אותה 

כתובענה ייצוגית נגד 10 בנקים, ובכלל זה הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט, שהוגשו ביום 17 באוגוסט 

2016 בבית המשפט המחוזי בתל אביב. סכום התביעה כנגד כלל הנתבעים הועמד על סך של 1 מיליארד 

ש"ח.  

עניינה של הבקשה הינה גביית עמלות, שאינן מצויות בתעריפון המלא מלקוחות שאינם "עסק קטן". 

בחודש פברואר 2017 הוגשה מטעם המשיבים בקשה לחייב את המבקשות בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם 

וכן בקשה להארכת מועד להגשת התגובה עד לאחר קבלת החלטה בבקשה זו. 
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10. התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך) 
ביום 7 במאי 2017 קיבל בית משפט את הבקשה והורה לכל אחת מהמבקשות להפקיד ערובה בסך של 250 

אלף ש"ח עד ליום 8 ביוני 2017. מבקשת אשר לא תבצע ההפקדה – תמחק בקשתה. ביום 29 במאי 2017 

הגישה אחת המבקשות בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על ההחלטה בדבר הפקדת ערובה. ביום 25 

ביוני 2017 החליט בית המשפט למחוק את אחת המבקשות שלא הגישה בקשת רשות ערעור, שכן חלף המועד 

להפקדת ערובה. ביום 2 באוקטובר 2017 ניתנה החלטת בית המשפט העליון בדבר דחיית בקשת רשות 

ערעור על ההחלטה בדבר הפקדת ערובה ומתן אורכה להפקדת הערובה עד ליום 2 בנובמבר 2017. ביום 
7 בנובמבר 2017 ניתנה החלטת בית המשפט המורה על מחיקת הבקשה לאישור, לאחר שהמבקשת לא הפקידה 

ערובה. 

5. נגד הבנק ונגד חברות מאוחדות שלו תלויות ועומדות בקשות לאשר תובענות מסויימות כתובענות 

או על עמדת / ייצוגיות ותובענות אחרות, אשר לדעת הבנק, בהתבסס על חוות דעת יועציו המשפטיים, ו

ההנהלות של החברות המאוחדות, אשר נסמכת על חוות דעת יועציהן המשפטיים, לפי העניין, בהתאמה, 

לא ניתן להעריך בשלב זה את סיכוייהן ולפיכך לא נערכה בגינן הפרשה. 

5.1 בביאור 26 ג' 13.1 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארה בקשה שהגישו לבית המשפט 

המחוזי בתל אביב שניים מלווי בנק דיסקונט למשכנתאות ביום 19 ביוני 2000, לאשר תובענה 

כתובענה ייצוגית נגד בנק דיסקונט למשכנתאות ונגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, בה 

מבוטחים נכסי הלווים. סכום התובענה 105 מיליון ש"ח (ביום 28 ביוני 2012 מוזג בנק דיסקונט 

למשכנתאות עם ולתוך הבנק). בין היתר טוענים הלווים כי בנק דיסקונט למשכנתאות ביטח את נכסיהם 

בסכום העולה על סכום הכינון של הנכסים, וכי סכום הביטוח הועלה מעבר לעליית המדד. 

ביום 25 בדצמבר 2000, החליט בית המשפט כי מאחר והטענות בתובענה זו דומות לטענות שנטענו 

בתביעה ייצוגית אחרת, כמפורט בסעיף 12.1 בביאור 26 ג' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, 

יידחה הדיון בתובענה האמורה עד למועד קבלת החלטה בתובענה האחרת. ביום 5 בדצמבר 2011, נתן 

בית המשפט הדן בבקשה האחרת החלטה אשר נותנת תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין הצדדים. 

5.2 בביאור 26 ג' 13.2 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארו כתב תביעה נגד הבנק ונגד 2 

נתבעים נוספים ובקשה לקבלת פטור חלקי מאגרה, שהוגשו ביום 3 באפריל 2016 בבית המשפט המחוזי 

בירושלים. התביעה הוגשה על ידי נאמן בתיק פש"ר של מי שהיה מנכ"ל ובעל מניות של קבוצת חברות 

וערב באופן אישי לחובות הקבוצה. לטענת התובע, הבנק, אשר ליווה את קבוצת החברות במהלך שנות 

פעילותה העסקית, ביטל בהוראה פתאומית את מסגרת האשראי של הקבוצה על כל הכרוך בכך, ללא מתן 

התראה מוקדמת. התובע טוען כי פעולות אלו של הבנק הביאו לקריסת קבוצת החברות וכתוצאה מכך 

לקריסתו הכלכלית והאישית של פושט הרגל. עוד נטען כי בשל התנהלות הבנק נסוג משקיע מלהשקיע 

בחברה. סכום התביעה כנגד כלל הנתבעים ביחד ולחוד הועמד על סך של כ-105 מיליון ש"ח. 

ביום 26 בינואר 2017 ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה לפטור מאגרה. ביום 14 במאי 2017 נדחה 

טרם   הערעור על החלטה זו. ביום 12 ביוני 2017 הגיש המבקש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

ניתנה החלטה. 
בביאור 26 ג' 13.4 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תואר כתב תביעה שהתקבל בבנק  (א)   5.3

ביום 4 בדצמבר 2016, אשר הוגש נגד הבנק ונגד 12 נתבעים נוספים בבית המשפט הפדרלי 

באוסטרליה (להלן: "התביעה"). התביעה הוגשה על ידי מפרק של 3 חברות אוסטרליות אשר ניהלו 

חשבונות בבנק. על פי הנטען בכתב התביעה, הבנק סיפק שירותי בנקאות לחברות האמורות 

ובעליהן, אשר סייעו להם להתחמק מתשלום מיסים וכן להעלים ולהסתיר הכנסות באוסטרליה. 

התביעה מתייחסת לפעולות שונות בחשבונות האמורים בשנים 1992 עד 2009. סכום התביעה הינו 

בסך של כ-100 מליון דולר אוסטרלי. ביום 29 בספטמבר 2017 התקיים דיון בו נשמעו טענותיו 

המקדמיות של הבנק כנגד ההחלטה לאשר ביצוע מסירה מחוץ לתחום. טרם ניתנה החלטה.  

(ב) בחודש ספטמבר 2017 נמסרה לבנק ולבנק מרכנתיל דיסקונט  תביעה שהוגשה בבית משפט פדרלי 

באוסטרליה כנגדם וכנגד נתבעים אחרים, בגין חשבונות של שתי חברות בפירוק, הקשורות לחברות 

נשוא התביעה שתוארה בסעיף (א) לעיל. התביעה הוגשה על ידי מפרק שתי החברות, אשר טוען, 
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בין היתר, כי הבנקים נתנו לחברות, בין השנים 1997 – 2005, שירותי בנקאות שסייעו להן 

להתחמק מתשלום מס. המפרק ותובע סך של כ-11 מיליון דולר אוסטרלי מבנק מרכנתיל דיסקונט 

וסך של כ-9.3 מיליון דולר אוסטרלי מהבנק. ביום 16 באוקטובר 2017  הוגש מטעם הבנק כתב 

טענות מקדמיות, לרבות התנגדות לביצוע המסירה. התיק נקבע לדיון  ליום 30 בנובמבר 2017, 

לשמיעת הטענות המקדמיות של הבנקים כנגד ההחלטה לאשר ביצוע מסירה מחוץ לתחום. 

(ג) לבנק נודע כי ביום 15 ביוני 2017, בעקבות בקשה שהוגשה לבית משפט באוסטרליה, בהליך 

המתנהל בין רשות המסים האוסטרלית וחברה הקשורה לחברות המצוינות בס"ק (א) ו-(ב) לעיל, 

נתן בית משפט השלום בתל אביב צו המתיר לעורך דין ישראלי לגבות עדויות וראיות משלושה 

מעובדי בנק מרכנתיל דיסקונט (חלקם לאחר שפרשו מעבודתם) וזאת בהתאם לבקשה לעזרה משפטית 

בין מדינות. הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט אינם צד להליכים הנזכרים בסעיף זה.  
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10. התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך) 
5.4 בביאור 26 ג' 13.6 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארו תביעה ובקשה לאשר אותה 

כתובענה ייצוגית, נגד הבנק ונגד 4 בנקים נוספים, שהוגשו ביום 8 בדצמבר 2016 לבית משפט 

המחוזי מרכז. טענת המבקש היא כי הבנקים גובים עמלות העברה וטיפול במט"ח שלא בהתאם להוראות 

התעריפון המלא המפורט בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח-2008. נטען כי בהתאם 

להוראות התעריפון חייבים הבנקים לפרט שיעור (%) עמלה מסוים, כאשר נתונה האפשרות לנקוב בסכום 

מינימום ובסכום מקסימום לעמלה שתיגבה. בפועל, כך נטען, הבנקים גובים עמלות מינימום באופן 

מדורג כאשר הדרוג מתבצע בהתאם לגובה סכום ההעברה. גביית  

עמלת מינימום כאמור הינה, כך נטען, בניגוד לדין. המבקשים העמידו את סכום תביעתם נגד כל 

הבנקים לכלל חברי הקבוצה על סך של כ-500 מליון ש"ח. 

ביום 23 באפריל 2017 הוגשה תגובת הבנק. בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 3 ביולי 2017, ניתנה 

למבקש ארכה עד ליום 15 באוקטובר 2017, לתקן את בקשת האישור כך שתיווצר הפרדה בזהות המבקשים 

ובא כח מייצג. ככל שלא תוגש בקשה מתוקנת עד למועד האמור, תסולק הבקשה. התיק נקבע לקדם משפט 

נוסף ליום 24 בדצמבר 2017. ביום 3 בספטמבר 2017 הוגשה בקשה לאישור מתוקנת, במסגרתה נוספו 

מבקשים נוספים. המועד להגשת תגובה מתוקנת הנו 3 בדצמבר 2017. 

5.5 בביאור 26 ג' 13.7 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארו כתב תביעה נגד הבנק ובקשה 

לאישורה כתובענה ייצוגית, שהוגשו ביום 21 בפברואר 2017 לבית משפט המחוזי בתל אביב- יפו. 

בבקשה נטען כי הבנק גובה מלקוחות הזכאים לחסות תחת הגדרת "עסק קטן", עמלות שלא על פי 

תעריפון עסק קטן. עוד נטען כי הבנק לא גילה ללקוחותיו העסקיים את האפשרות להיות מסווגים 

כעסקים קטנים ואת המשמעות המעשית של סיווג זה, התנהלות שהובילה לגביית עמלות ביתר. 

המבקשים העמידו את סכום התביעה על סך של כ-261 מיליון ש"ח. 

ביום 23 ביולי 2017 הוגשה תגובת הבנק. 

5.6 ביום 15 באוקטובר 2017, הוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב תביעה ובקשה לאישורה כתובענה 

ייצוגית נגד דיינרס קלוב ישראל בע"מ, (להלן: "דיינרס"). 

עניינה של הבקשה הינה הטענה, כי דיינרס והחברה הנוספת הנתבעת, מטעות במכוון בפרסומיהן את 

חברי מועדון הנוסע המתמיד, אשר מחזיקים כרטיס אשראי מסוג דיינרס פליי קארד (להלן:"הכרטיס"), 

בנוגע לאופן חישוב נקודות הטיסה אשר ניתן לצבור בעת שימוש בכרטיס במסגרת תשלום למשרדי 

ממשלה. 

הגדרת הקבוצה הינה "כל בעלי כרטיס האשראי מסוג פליי קארד דיינרס אשר עשו שימוש בכרטיס 

האשראי מעל 30,000 ש"ח בחודש במוסדות ממשלה". 

המבקשים העמידו סכום תביעתם לכלל חברי הקבוצה, על סך כ-66 מיליון ש"ח ולחילופין על סך 300 

מיליון ש"ח. על החברה להשיב לבקשת האישור עד ליום 17 בינואר 2018. קדם משפט קבוע ליום 4 

במרס 2018. 

6. קמפוס דיסקונט. בשנת 2016 החל דיסקונט ליסינג בייזום הקמת פרויקט קמפוס דיסקונט בראשון לציון, 

אשר נועד לאכלס בעתיד את המטה של בנק דיסקונט ושל חברות הבת העיקריות בארץ – בנק מרכנתיל 

דיסקונט וכאל. עד כה נחתמו חוזים לרכישת הקרקע, לייעוץ ולתכנון הפרויקט. הבנק קידם במהלך שנת 

2017 תהליכים למימוש הקמתו של הקמפוס, לרבות השלמת הגדרת חזון קמפוס דיסקונט, בחירת מנהל 

פרויקט, גיוס אדריכל וצוות תכנון וגיוס יועצים נוספים. במסגרת החוזה לרכישת הקרקע מעירית ראשון 

לציון נקבע כי 25,000 מ"ר לפחות ייבנו על ידי הרוכש לשימוש עצמי וכי הבינוי כאמור ייעשה בתוך 5 

שנים ממועד התקיימותו של תנאי אשר טרם התקיים. כן נקבע, שהקבוצה תוכל לחייב את העיריה לרכוש 

בחזרה חלק מזכויות הבניה שקיימות במגרש. 
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11. פעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני אשראי ומועדי 

פרעון 
א. היקף פעילות על בסיס מאוחד 

 

1. סכום נקוב של מכשירים נגזרים (3)

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2017   

חוזי ריבית  
     

חוזי  חוזים  חוזי 
סחורות  בגין  מטבע 

ואחרים סך הכל  מניות  חוץ  שקל-מדד אחר 
במיליוני שקלים חדשים  
א. נגזרים מגדרים �¹� 

       Swaps -  1,681  -  -  -  1,681 
 1,681  -  -  -  1,681  - סך-הכל 

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (swaps) בהם התאגיד 
 1,681  - הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

    �²��¹�  ׂ◌ALM ב. נגזרים
       Futures חוזי -  -  -  -  -  - 

 Forward 8,027  -  -  726  53  7,248 חוזי 
חוזי אופציה שנסחרים בבורסה 

 -  -  -  -  -  -       אופציות שנכתבו       
 -  -  -  -  -  -       אופציות שנקנו 
חוזי אופציה אחרים 

 2  -  -  2  -  -       אופציות שנכתבו       
 9  -  -  9  -  -       אופציות שנקנו 

 Swaps 206  9,531  20,062  -  -  29,799 
 37,837  -  -  20,799  9,584  7,454 סך-הכל 

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (swaps) בהם התאגיד 
 5,701  206 הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

ג. נגזרים אחרים �¹�    
       Futures 9,889  1  -  -  9,888  - חוזי 

 Forward 24,999  15  -  20,718  600  3,666 חוזי 
חוזי אופציה שנסחרים בבורסה 

 13,022  -  11,250  1,772  -  -       אופציות שנכתבו       
 13,026  -  11,250  1,776  -  -       אופציות שנקנו 
חוזי אופציה אחרים 

 13,224  29  580  10,823  1,792  -       אופציות שנכתבו       
 13,521  31  588  11,143  1,759  -       אופציות שנקנו 

 Swaps -  78,936  30,947  330  -  110,213 
 197,894  76  23,998  77,179  92,975  3,666 סך-הכל 

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (swaps) בהם התאגיד 
 33,499  - הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

ד. נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט     
חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט       
  

 2,695 
   

 

 הערות:
למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט. (1)  

נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. (2)  
לפרטים בדבר שינוי מתכונת ההצגה, ראו ביאור 1 ד' לעיל. (3)  

  

Dummy Text
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11. פעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני אשראי ומועדי 
פרעון (המשך) 

א. היקף פעילות על בסיס מאוחד (המשך) 

 

1. סכום נקוב של מכשירים נגזרים (המשך) (3)

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2016   

חוזי ריבית  
חוזי       חוזים 
סחורות  בגין  חוזי 

מטבע חוץ מניות ואחרים סך הכל  שקל-מדד אחר 
במיליוני שקלים חדשים  
א. נגזרים מגדרים �¹� 

       Swaps -  3,344  -  -  -  3,344 
 3,344  -  -  -  3,344  - סך-הכל 

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (swaps) בהם התאגיד 
 3,344  - הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

    �²��¹�  ׂ◌ALM ב. נגזרים
       Futures 2,912  -  -  -  2,912  - חוזי 

 Forward 36,347  -  -  19,616  6,400  10,331 חוזי 
חוזי אופציה שנסחרים בבורסה 

 1,229  -  -  1,229  -  -       אופציות שנכתבו       
 1,217  -  -  1,217  -  -       אופציות שנקנו 
חוזי אופציה אחרים 

 9,515  -  -  7,027  2,488  -       אופציות שנכתבו       
 7,756  -  -  6,492  1,264  -       אופציות שנקנו 

 Swaps 255  74,492  65,436  -  -  140,183 
 199,159  -  -  101,017  87,556  10,586 סך-הכל 

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (swaps) בהם התאגיד 
 37,406  255 הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

ג. נגזרים אחרים �¹�    
       Futures 102  20  53  -  29  - חוזי 

 Forward 2,800  -  -  2,800  -  - חוזי 
חוזי אופציה שנסחרים בבורסה 

     
 - 

 3,613  -  3,599  14  -  -       אופציות שנכתבו 
 3,613  -  3,599  14  -  -       אופציות שנקנו 
חוזי אופציה אחרים 

     
 - 

 1,234  31  665  495  43  -       אופציות שנכתבו 
 1,246  33  676  486  51  -       אופציות שנקנו 

 Swaps -  7,380  -  -  -  7,380 
 19,988  84  8,592  3,809  7,503  - סך-הכל 

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (swaps) בהם התאגיד 
 3,656  - הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

ד. נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט     
חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט       
  

 2,266 
   

 

 הערות:
למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט. (1)  

נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. (2)  
לפרטים בדבר שינוי מתכונת ההצגה, ראו ביאור 1 ד' לעיל. (3)
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11. פעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני אשראי ומועדי 

פרעון (המשך) 
א. היקף פעילות על בסיס מאוחד (המשך) 

 

1. סכום נקוב של מכשירים נגזרים (המשך) (3)

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

חוזי ריבית  
חוזי       חוזים  חוזי 
סחורות  בגין  מטבע 

ואחרים סך הכל  מניות  חוץ  שקל-מדד אחר 
במיליוני שקלים חדשים  
א. נגזרים מגדרים �¹� 

       Swaps -  3,599  -  -  -  3,599 
 3,599  -  -  -  3,599  - סך-הכל 

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (swaps) בהם התאגיד 
 3,599  - הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

    �²��¹�  ׂ◌ALM ב. נגזרים
       Futures 385  -  -  -  385  - חוזי 

 Forward 21,709  -  -  11,072  400  10,237 חוזי 
חוזי אופציה שנסחרים בבורסה 

 1,406  -  -  1,406  -  -       אופציות שנכתבו       
 1,433  -  -  1,433  -  -       אופציות שנקנו 
חוזי אופציה אחרים 

 8,612  -  -  6,237  2,375  -       אופציות שנכתבו       
 7,340  -  -  6,220  1,120  -       אופציות שנקנו 

 Swaps 228  76,312  58,468  -  -  135,008 
 175,893  -  -  84,836  80,592  10,465 סך-הכל 

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (swaps) בהם התאגיד 
 37,576  228 הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

ג. נגזרים אחרים �¹�    
       Futures 144  9  90  -  45  - חוזי 

 Forward 2,477  -  -  2,477  -  - חוזי 
חוזי אופציה שנסחרים בבורסה 

 7,002  -  6,998  4  -  -       אופציות שנכתבו       
 7,002  -  6,998  4  -  -       אופציות שנקנו 
חוזי אופציה אחרים 

 1,017  32  616  295  74  -       אופציות שנכתבו       
 1,031  33  625  288  85  -       אופציות שנקנו 

 Swaps -  7,849  -  -  -  7,849 
 26,522  74  15,327  3,068  8,053  - סך-הכל 

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (swaps) בהם התאגיד 
 3,890  - הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע 

ד. נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט     
חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט       
  

 2,051 
   

 

 הערות:
למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט. (1)  

נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. (2)  
לפרטים בדבר שינוי מתכונת ההצגה, ראו ביאור 1 ד' לעיל. (3)  
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11. פעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני אשראי ומועדי 
פרעון (המשך) 

א. היקף פעילות על בסיס מאוחד (המשך) 

 

2. שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים(4) 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2017   

חוזי ריבית  
חוזי       חוזים  חוזי 

סחורות  בגין  מטבע 
סך הכל  ואחרים  מניות  חוץ  שקל-מדד אחר 

במיליוני שקלים חדשים  
א. נגזרים מגדרים  

 22  -  -  -  22  -    שווי הוגן ברוטו חיובי       
 18  -  -  -  18  -    שווי הוגן ברוטו שלילי 

�¹�  ׂ◌ALM ב. נגזרים
 460  -  -  270  110  80    שווי הוגן ברוטו חיובי       

 828  -  -  494  209  125    שווי הוגן ברוטו שלילי 
ג. נגזרים אחרים 

 2,851  1  538  978  1,220  114    שווי הוגן ברוטו חיובי       
 2,782  1  537  856  1,314  74    שווי הוגן ברוטו שלילי 

ד. סך הכל 
 3,333  1  538  1,248  1,352  194    שווי הוגן ברוטו חיובי  �²�      

 -  -  -  -  -  -    סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן 
יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים 

 3,333  1  538  1,248  1,352  194 נגזרים �²�
מזה: יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים 

נגזרים שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או 
 543  -  508  35  -  - הסדרים דומים 

 3,628  1  537  1,350  1,541  199    שווי הוגן ברוטו שלילי  �³�
 -  -  -  -  -  -    סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן 

יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים 
 3,628  1  537  1,350  1,541  199 נגזרים �³�

מזה: יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים 
נגזרים שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או 

 579  -  508  71  -  - הסדרים דומים 
 ראה הערות בעמוד _.
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11. פעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני אשראי ומועדי 

פרעון (המשך) 
א. היקף פעילות על בסיס מאוחד (המשך) 

 

2. שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים (המשך) (4)

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2016   

חוזי ריבית  
חוזי       חוזים  חוזי 

סחורות  בגין  מטבע 
סך הכל  ואחרים  מניות  חוץ  שקל-מדד אחר 

במיליוני שקלים חדשים  
א. נגזרים מגדרים  

 1  -  -  -  1  -    שווי הוגן ברוטו חיובי       
 145  -  -  -  145  -    שווי הוגן ברוטו שלילי 

�¹�  ׂ◌ALM ב. נגזרים
 2,955  -  -  1,009  1,769  177    שווי הוגן ברוטו חיובי       

 3,479  -  -  1,215  2,087  177    שווי הוגן ברוטו שלילי 
ג. נגזרים אחרים 

 309  -  157  30  122  -    שווי הוגן ברוטו חיובי       
 308  -  156  30  122  -    שווי הוגן ברוטו שלילי 

ד. סך הכל 
 3,265  -  157  1,039  1,892  177    שווי הוגן ברוטו חיובי �²�      

 -  -  -  -  -  -    סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן 
יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים 

 3,265  -  157  1,039  1,892  177 נגזרים �²�
מזה: יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים 

נגזרים שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או 
 161  -  129  32  -  - הסדרים דומים 

 3,932  -  156  1,245  2,354  177    שווי הוגן ברוטו שלילי �³�
 -  -  -  -  -  -    סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן 

יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים 
 3,932  -  156  1,245  2,354  177 נגזרים �³�

מזה: יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים 
נגזרים שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או 

 200  -  129  70  1  - הסדרים דומים 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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11. פעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני אשראי ומועדי 
פרעון (המשך) 

א. היקף פעילות על בסיס מאוחד (המשך) 

 

2. שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים (המשך) (4)

 מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

חוזי ריבית  
חוזי       חוזים  חוזי 

סחורות  בגין  מטבע 
סך הכל  ואחרים  מניות  חוץ  שקל-מדד אחר 

במיליוני שקלים חדשים  
א. נגזרים מגדרים  

 88  -  -  -  88  -    שווי הוגן ברוטו חיובי       
 34  -  -  -  34  -    שווי הוגן ברוטו שלילי 

�¹�  ׂ◌ALM ב. נגזרים
 2,736  -  -  1,101  1,457  178    שווי הוגן ברוטו חיובי       

 3,088  -  -  1,234  1,694  160    שווי הוגן ברוטו שלילי 
ג. נגזרים אחרים 

 480  -  380  39  61  -    שווי הוגן ברוטו חיובי       
 476  -  379  36  61  -    שווי הוגן ברוטו שלילי 

ד. סך הכל 
 3,304  -  380  1,140  1,606  178    שווי הוגן ברוטו חיובי �²�      

 -  -  -  -  -  -    סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן 
יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים 

 3,304  -  380  1,140  1,606  178 נגזרים �²�
מזה: יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים 

נגזרים שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או 
 391  -  356  35  -  - הסדרים דומים 

 3,598  -  379  1,270  1,789  160    שווי הוגן ברוטו שלילי �³�
 -  -  -  -  -  -    סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן 

יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים 
 3,598  -  379  1,270  1,789  160 נגזרים �³�

מזה: יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים 
נגזרים שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או 

 427  -  356  70  1  - הסדרים דומים 
 

 הערות:
נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. (1)  

מזה: שווי הוגן ברוטו חיובי של נכסים בגין מכשירים נגזרים משובצים בסך של 23 מיליון ש"ח (ליום 30 בספטמבר  (2) 
 2016 - סך של 23 מיליון ש"ח, ליום 31 בדצמבר 2016 - סך של 21 מיליון ש"ח).

מזה: שווי הוגן ברוטו שלילי של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים משובצים בסך של 30 מיליון ש"ח (ליום 30  (3) 
 בספטמבר 2016 - סך של 32 מיליון ש"ח, ליום 31 בדצמבר 2016 - סך של 28 מיליון ש"ח).

לפרטים בדבר שינוי מתכונת ההצגה, ראו ביאור 1 ד' לעיל. (4)  
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11. פעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני אשראי ומועדי 

פרעון (המשך) 
ב. סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה על בסיס מאוחד 

 

בלתי מבוקר 
ממשלות   
ובנקים  דילרים/ 

סך-הכל  אחרים  ברוקרים מרכזיים  בנקים  בורסה 
במיליוני שקלים חדשים  
30 בספטמבר 2017  
יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים  

 3,333  1,479  26  44  1,742  42 נגזרים �²�
סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן: 

(1,989) (350) (24)  - (1,615)  - הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים       
(92) (16)  - (2) (74)  - הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן שהתקבל 

 1,252  1,113  2  42  53  42 סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים 
סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים 

 1,052  563  -  97  85  307 ���נגזרים �¹�
 2,304  1,676  2  139  138  349 סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 
יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים 

 3,628  738  24  20  2,427  419 נגזרים �³�
סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן: 

(1,989) (350) (24)  - (1,615)  - מכשירים פיננסיים       
(751) (21)  -  - (730)  - בטחון במזומן ששועבד 

 888  367  -  20  82  419 סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 

30 בספטמבר 2016 
יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים  

 3,265  1,046  7  78  2,075  59 נגזרים �²�
סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן: 

(2,301) (428)  - (4) (1,868) (1) הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים       
(147) (28)  - (9) (110)  - הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן שהתקבל 

 817  590  7  65  97  58 סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים 
סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים 

 999  817  22  28  132  - נגזרים �¹�
 1,816  1,407  29  93  229  58 סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 
יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים 

 3,932  789  -  11  3,117  15 נגזרים �³�
סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן: 

(2,301) (428)  - (4) (1,868) (1) מכשירים פיננסיים       
(1,128) (13)  -  - (1,115)  - בטחון במזומן ששועבד 

 503  348  -  7  134  14 סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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11. פעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני אשראי ומועדי 
פרעון (המשך) 

ב. סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה על בסיס מאוחד (המשך) 

 

 מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

ממשלות  
ובנקים  דילרים/ 

סך-הכל  אחרים  ברוקרים מרכזיים  בנקים  בורסה 
במיליוני שקלים חדשים  
יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים  

 3,304  987  -  23  2,164  130 נגזרים �²�
סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן: 

(2,108) (307)  - (6) (1,794) (1) הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים       
(317) (34)  - (3) (280)  - הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן שהתקבל 

 879  646  -  14  90  129 סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים 
סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים 

 617  332  22  21  242  - נגזרים �¹�
 1,496  978  22  35  332  129 סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 
יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים 

 3,598  713  10  45  2,638  192 נגזרים �³�
סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן: 

(2,108) (307)  - (6) (1,794) (1) מכשירים פיננסיים       
(705)  - (5)  - (700)  - בטחון במזומן ששועבד 

 785  406  5  39  144  191 סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 

 הערות:
ההפרש, אם הוא חיובי, בין סך כל הסכומים בגין מכשירים נגזרים (לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן  (1) 

שלילי) שנכללו בחבות הלווה, כפי שחושבו לצורך מגבלות על חבות של לווה, לפני הפחתת סיכון אשראי, לבין היתרה 
 המאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים של הלווה.

מזה: יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם בסך של 3,310 מיליון ש"ח הכלולה בסעיף נכסים בגין  (2) 
מכשירים נגזרים (ליום 30 בספטמבר 2016 - סך של 3,242 מיליון ש"ח, ליום 31 בדצמבר 2016 - סך של 3,283 

 מיליון ש"ח).
מזה: יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם בסך של 3,598 מיליון ש"ח הכלולה בסעיף התחייבויות  (3) 
בגין מכשירים נגזרים (ליום 30 בספטמבר 2016 - סך של 3,900 מיליון ש"ח, ליום 31 בדצמבר 2016 - סך של 3,570 

 מיליון ש"ח).
הסכום נובע מתיקון להוראת ניהול בנקאי תקין בנושא דרישת הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים, שנכנס  (4) 

לתוקף ביום 1 בינואר 2017.
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11. פעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני אשראי ומועדי 

פרעון (המשך) 
ג. פירוט מועדי פרעון - סכומים נקובים: יתרות לסוף תקופה על בסיס מאוחד 

 

מעל שנה  מעל 3 
מעל 5  ועד 5  חודשים  עד 3 

סך-הכל  שנים  שנים  ועד שנה  חודשים 
במיליוני שקלים חדשים   

בלתי מבוקר  
30 בספטמבר 2017  
חוזי ריבית  

 11,120  2,397  3,719  4,003  1,001   שקל-מדד        
 104,240  32,935  41,544  20,832  8,929   אחר   

 100,673  3,903  7,327  25,022  64,421 חוזי מטבע חוץ 
 23,998  -  1,847  646  21,505 חוזים בגין מניות 

 76  -  11  17  48 חוזי סחורות ואחרים 
 240,107  39,235  54,448  50,520  95,904 סך-הכל 

בלתי מבוקר       
30 בספטמבר 2016   

 224,757  30,742  53,565  53,950  86,500 סך-הכל  

מבוקר       
31 בדצמבר 2016   

 208,065  33,875  49,762  52,068  72,360 סך-הכל  
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12. מגזרי פעילות פיקוחיים  
א. פרטים בדבר המגזרים הפיקוחיים הובאו בביאור 29 א' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016. עיקרי 

ההנחות, האומדנים ועקרונות הדיווח אשר שימשו בהכנת הנתונים פורטו בביאור 29 ד' לדוחות הכספיים 

ליום 31 בדצמבר 2016. 

פרטים בדבר מגזרים ניהוליים, שהבנק זיהה, הובאו בביאור 30 א' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 

 .2016
מאחר שלא היה בידי הבנק, בגין חלק מהלקוחות, את מלוא המידע הנדרש לצורך סיווג למגזר פיקוחי 

בהתאם להוראות החדשות, בעיקר מידע על מחזור פעילות, בוצעו פעולות שונות להשגת המידע וכן, 

במקרים מסוימים, בהעדר מידע, התקבלו החלטות על בסיס הערכות ואומדנים. הבנק פועל להשלמת טיוב 

הנתונים ובהתאמה, יכול והטיוב כאמור יצריך סיווג לקוחות בין המגזרים בתקופות הדיווח הבאות. 

ב. סיווג מחדש 

(1) סווג לקוחות בין מגזרים, לאור טיוב הנתונים אודות לקוחות אלה. 

(2) שיפור ההתאמה בין סיווג נכסי הסיכון בין המגזרים השונים לבין סיווג הנכסים לאותם מגזרים. 
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12. מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך) 

ג. מידע על מגזרי פעילות פיקוחיים, מאוחד 

 

בלתי מבוקר 
לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017   
פעילות ישראל   
עסקים   

קטנים  בנקאות 
וזעירים  פרטית  משקי בית 

מזה:    מזה: 
כרטיסי  הלוואות 
אשראי  לדיור  סך-הכל 

במיליוני שקלים חדשים     
 410  1  109  138  457 הכנסות ריבית מחיצוניים   

 15  21  -  -  43 הוצאות ריבית לחיצוניים  
 395 (20)  109  138  414 הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים  
(22)  32 (8) (79) (24) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי  
 373  12  101  59  390 סך הכנסות ריבית, נטו  
 172 (137)  222  3  171 הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים  
(5)  154  -  -  176 הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי  
 167  17  222  3  347 סך הכנסות שאינן מריבית  
 540  29  323  62  737 סך הכנסות  
 25  -  40  3  94 הוצאות בגין הפסדי אשראי  
 317  32  234  24  731 הוצאות תפעוליות ואחרות  
 198 (3)  49  35 (88) רווח (הפסד) לפני מסים  
 69 (1)  24  13 (25) הפרשה (הקטנת הפרשה) למסים על הרווח  
 129 (2)  25  22 (63) רווח (הפסד) לאחר מסים  
חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר  

 -  -  -  -  - השפעת המס 
רווח (הפסד) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות  

 129 (2)  25  22 (63) שאינן מקנות שליטה 
רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן  

(4)  - (10)  - (10) מקנות שליטה 
 125 (2)  15  22 (73) רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק  
        

 36,296  210  12,736  27,797  57,122 יתרה ממוצעת של נכסים 
 -  -  -  -  - מזה: השקעות בחברות כלולות  
 35,887  141  12,575  27,893  56,283 מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור�³�  
 38,140  200  12,549  27,904  55,472 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח�³�  
 715  -  25  -  79 יתרת חובות פגומים  
יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של 90 יום או  

 46  -  -  272  340 יותר 
 34,813  14,556  2,478  30  74,041 יתרה ממוצעת של התחייבויות  
 30,560  14,441  20  -  69,556 מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור  
 27,554  16,095  22  -  68,963 יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח  
 38,468  416  10,762  15,639  41,936 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון�¹�  
 39,052  414  11,159  15,925  42,389 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח �¹�  
 26,335  17,338  -  435  33,335 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול�²�  
        

הכנסות ריבית, נטו: 
 348  -  101  59  343 מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור       

 25  12  -  -  47 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור  
 -  -  -  -  - אחר  
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 373  12  101  59  390 סך הכנסות ריבית, נטו 
 הערות : 

 (1) נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון.
 (2) נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.

 (3) יתרת האשראי לציבור - מוצגת יתרה רשומה.

 
 

   

פעילות חו"ל    
סך-הכל        

סך-הכל  פעילות  ניהול  גופים  עסקים  עסקים 
פעילות חו"ל סך-הכל  ישראל  פיננסי  מוסדיים  גדולים  בינוניים 

 

        

   

 
 89  162  9  61  1,189  276  1,465 

 
 7  11  9  70  176  82  258 

 
 82  151  -  (9) 1,013  194  1,207 

 
 (4) (30) 11  37  -  -  - 

 
 78  121  11  28  1,013  194  1,207 

 
 (15) 58  (20) 627  856  44  900 

 
 50  3  23  (401) -  -  - 

 
 35  61  3  226  856  44  900 

 
 113  182  14  254  1,869  238  2,107 

 
 2  41  -  -  162  25  187 

 
 61  67  15  55  1,278  136  1,414 

 
 50  74  (1) 199  429  77  506 

 
 17  26  -  67  153  27  180 

 
 33  48  (1) 132  276  50  326 

 
 -  -  -  3  3  -  3 

 
 33  48  (1) 135  279  50  329 

 
 (1) (3) -  2  (16) -  (16)

 
 32  45  (1) 137  263  50  313 

        

 
 11,062  21,736  1,091  61,253  188,770  31,790  220,560 

 
 -  -  -  144  144  -  144 

 
 10,973  21,753  938  -  125,975  20,552  146,527 

 
 12,141  22,991  944  -  129,888  21,171  151,059 

 
 328  393  593  -  2,108  449  2,557 

 
 4  -  -  -  390  -  390 

 
 8,355  15,031  14,993  15,053  176,842  28,358  205,200 

 
 7,541  13,019  14,960  -  150,077  23,614  173,691 

 
 6,779  14,253  15,646  -  149,290  24,066  173,356 

 
 15,476  26,804  1,474  11,953  136,527  22,888  159,415 

 
 15,615  27,119  1,439  12,001  138,029  22,777  160,806 

 
 6,739  27,035  73,349  7,964  192,095  13,043  205,138 

        

        
 

 73  113  6  -  883  104  987 

 
 5  8  5  -  102  61  163 
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 -  -  -  28  28  29  57 

 
 78  121  11  28  1,013  194  1,207 
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12. מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך) 
ג. מידע על מגזרי פעילות פיקוחיים, מאוחד (המשך) 

 

בלתי מבוקר 
לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר    

��� 2016
פעילות ישראל   
עסקים   

קטנים  בנקאות 
וזעירים  פרטית  משקי בית 

מזה:    מזה: 
כרטיסי  הלוואות 
אשראי  לדיור  סך-הכל 

במיליוני שקלים חדשים     
 397  1  102  179  467 הכנסות ריבית מחיצוניים   

 15  20  -  -  49 הוצאות ריבית לחיצוניים  
 382 (19)  102  179  418 הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים  
(36)  29 (6) (140) (76) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי  
 346  10  96  39  342 סך הכנסות ריבית, נטו  
 220  200  203  5  545 הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים  
(63) (183)  -  - (213) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי  
 157  17  203  5  332 סך הכנסות שאינן מריבית  
 503  27  299  44  674 סך הכנסות  
 4  -  21 (3)  51 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי  
 350  29  208  31  730 הוצאות תפעוליות ואחרות  
 149 (2)  70  16 (107) רווח (הפסד) לפני מסים  
 60 (1)  26  8 (29) הפרשה (הקטנת הפרשה) למסים על הרווח  
 89 (1)  44  8 (78) רווח (הפסד) לאחר מסים  
חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר  

 -  -  -  -  - השפעת המס 
רווח (הפסד) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות  

 89 (1)  44  8 (78) שאינן מקנות שליטה 
רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן  

 4  - (12)  - (12) מקנות שליטה 
 93 (1)  32  8 (90) רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק  
        

 32,238  237  12,071  23,952  51,782 יתרה ממוצעת של נכסים 
 -  -  -  -  - מזה: השקעות בחברות כלולות  
 31,815  185  12,055  23,798  50,686 מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור�³�  
 34,714  203  11,889  24,935  50,663 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח�³�  
 917  -  11  -  54 יתרת חובות פגומים  
יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של 90 יום או  

 38  2  -  281  347 יותר 
 31,685  14,703  2,345  206  72,216 יתרה ממוצעת של התחייבויות  
 27,498  14,600  19  -  65,956 מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור  
 25,415  16,119  19  -  66,827 יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח  
 34,118  382  9,109  13,100  38,208 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון�¹�  
 34,565  369  8,617  13,628  38,839 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח �¹�  
 27,817  20,386  -  519  38,906 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול�²�  
        

הכנסות ריבית, נטו: 
 331  -  96  39  303 מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור       

 15  10  -  -  39 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור  
 -  -  -  -  - אחר  
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 346  10  96  39  342 סך הכנסות ריבית, נטו 
 הערות : 

 (1) נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון.
 (2) נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.

(3) יתרת האשראי לציבור - מוצגת יתרה רשומה.
 

 
 
 
 
 

 

   

פעילות חו"ל    
סך-הכל        

סך-הכל  פעילות  ניהול  גופים  עסקים  עסקים 
פעילות חו"ל סך-הכל  ישראל  פיננסי  מוסדיים  גדולים  בינוניים 

 

        

   

 
 96  163  8  126  1,258  261  1,519 

 
 2  10  7  153  256  76  332 

 
 94  153  1  (27) 1,002  185  1,187 

 
 (19) (43) 7  138  -  -  - 

 
 75  110  8  111  1,002  185  1,187 

 
 47  72  28  (430) 682  49  731 

 
 (9) (11) (22) 501  -  -  - 

 
 38  61  6  71  682  49  731 

 
 113  171  14  182  1,684  234  1,918 

 
 11  29  1  -  96  45  141 

 
 75  95  15  48  1,342  133  1,475 

 
 27  47  (2) 134  246  56  302 

 
 12  17  (1) 45  103  23  126 

 
 15  30  (1) 89  143  33  176 

 
 -  -  -  15  15  -  15 

 
 15  30  (1) 104  158  33  191 

 
 1  3  -  1  (3) -  (3)

 
 16  33  (1) 105  155  33  188 

        

 
 10,690  21,587  1,043  58,040  175,617  34,635  210,252 

 
 -  -  -  140  140  -  140 

 
 10,719  21,502  1,017  -  115,924  21,289  137,213 

 
 11,915  21,098  1,067  -  119,660  21,830  141,490 

 
 477  848  -  -  2,296  227  2,523 

 
 5  -  -  -  392  -  392 

 
 6,582  13,458  10,495  16,118  165,257  31,081  196,338 

 
 5,768  12,994  10,453  -  137,269  25,602  162,871 

 
 5,929  13,562  11,157  -  139,009  25,883  164,892 

 
 15,208  25,251  1,248  11,727  126,142  24,035  150,177 

 
 15,262  25,535  1,256  11,900  127,726  24,137  151,863 

 
 7,514  29,720  58,406  6,587  189,336  13,694  203,030 

        

        
 

 72  105  5  -  816  79  895 

 
 3  5  3  -  75  74  149 
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 -  -  -  111  111  32  143 

 
 75  110  8  111  1,002  185  1,187 
 (4) סווג מחדש - ראו ב (1) לעיל.
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12. מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך) 

ג. מידע על מגזרי פעילות פיקוחיים, מאוחד (המשך) 

 

בלתי מבוקר 
לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017   
פעילות ישראל   

עסקים קטנים      בנקאות 
וזעירים  פרטית  משקי בית 

מזה:    מזה: 
כרטיסי  הלוואות 
אשראי  לדיור  סך-הכל 

במיליוני שקלים חדשים     
 1,214  3  329  526  1,476 הכנסות ריבית מחיצוניים     

 49  64  1  -  150 הוצאות ריבית לחיצוניים  
 1,165 (61)  328  526  1,326 הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים  
(83)  101 (24) (367) (184) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי  
 1,082  40  304  159  1,142 סך הכנסות ריבית, נטו  
 795  461  615  11  1,417 הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים  
(321) (410)  -  - (414) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי  
 474  51  615  11  1,003 סך הכנסות שאינן מריבית  
 1,556  91  919  170  2,145 סך הכנסות  
 115  1  100  9  237 הוצאות בגין הפסדי אשראי  
 974  93  646  83  2,179 הוצאות תפעוליות ואחרות  
 467 (3)  173  78 (271) רווח (הפסד) לפני מסים  
 167 (1)  65  27 (91) הפרשה (הקטנת הפרשה) למסים על הרווח  
 300 (2)  108  51 (180) רווח (הפסד) לאחר מסים  
חלקו של הבנק בהפסדים של חברות כלולות לאחר  

 -  -  -  -  - השפעת המס 
רווח (הפסד) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות  

 300 (2)  108  51 (180) שאינן מקנות שליטה 
רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן  

(8)  - (34)  - (34) מקנות שליטה 
 292 (2)  74  51 (214) רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק  
 35,056  250  12,272  26,747  55,726 יתרה ממוצעת של נכסים         
 -  -  -  -  - מזה: השקעות בחברות כלולות  
 34,643  183  12,131  26,855  54,869 מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור�³�  
 38,140  200  12,549  27,904  55,472 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח�³�  
 715  -  25  -  79 יתרת חובות פגומים  
יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של 90 יום או  

 46  -  -  272  340 יותר 
 33,489  14,812  2,410  130  73,449 יתרה ממוצעת של התחייבויות  
 29,268  14,703  20  -  68,906 מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור  
 27,554  16,095  22  -  68,963 יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח  
 37,296  420  9,972  15,065  41,032 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון�¹�  
 39,052  414  11,159  15,925  42,389 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח �¹�  
 28,341  19,138  -  453  35,773 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול�²�  
        

הכנסות ריבית, נטו: 
 1,019  2  304  159  1,006 מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור       

 63  38  -  -  136 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור  
 -  -  -  -  - אחר  
 1,082  40  304  159  1,142 סך הכנסות ריבית, נטו  
 הערות : 
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 (1) נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון.

 (2) נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.
(3) יתרת האשראי לציבור - מוצגת יתרה רשומה.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

פעילות חו"ל    
סך-הכל        

סך-הכל  פעילות  ניהול  גופים  עסקים  עסקים 
פעילות חו"ל סך-הכל  ישראל  פיננסי  מוסדיים  גדולים  בינוניים 

 

        

   

 
 272  514  22  297  3,798  807  4,605 

 
 15  41  27  341  687  240  927 

 
 257  473  (5) (44) 3,111  567  3,678 

 
 (38) (113) 33  284  -  -  - 

 
 219  360  28  240  3,111  567  3,678 

 
 120  235  80  (653) 2,455  117  2,572 

 
 (5) (55) (70) 1,275  -  -  - 

 
 115  180  10  622  2,455  117  2,572 

 
 334  540  38  862  5,566  684  6,250 

 
 24  105  -  -  482  61  543 

 
 181  211  46  157  3,841  403  4,244 

 
 129  224  (8) 705  1,243  220  1,463 

 
 46  79  (2) 244  442  83  525 

 
 83  145  (6) 461  801  137  938 

 
 -  -  -  (4) (4) -  (4)

 
 83  145  (6) 457  797  137  934 

 
 (2) (5) -  3  (46) -  (46)

 
 81  140  (6) 460  751  137  888 

        

 
 11,030  21,810  1,099  62,389  187,360  32,882  220,242 

 
 -  -  -  148  148  -  148 

 
 10,973  21,893  960  -  123,521  20,916  144,437 

 
 12,141  22,991  944  -  129,888  21,171  151,059 

 
 328  393  593  -  2,108  449  2,557 

 
 4  -  -  -  390  -  390 

 
 7,635  16,571  14,365  15,347  175,668  29,412  205,080 

 
 6,833  14,547  14,328  -  148,585  24,406  172,991 

 
 6,779  14,253  15,646  -  149,290  24,066  173,356 

 
 15,196  26,170  1,546  11,853  133,513  23,116  156,629 

 
 15,615  27,119  1,439  12,001  138,029  22,777  160,806 

 
 7,639  32,015  67,819  7,130  197,855  13,483  211,338 

        

        

 
 205  340  14  -  2,586  295  2,881 

 
 14  20  14  -  285  215  500 

 
 -  -  -  240  240  57  297 
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 219  360  28  240  3,111  567  3,678 
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12. מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך) 
ג. מידע על מגזרי פעילות פיקוחיים, מאוחד (המשך) 

 

בלתי מבוקר 
לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016  ���  

פעילות ישראל   
עסקים   

קטנים  בנקאות 
וזעירים  פרטית  משקי בית 

מזה:    מזה: 
כרטיסי  הלוואות 
אשראי  לדיור  סך-הכל 

במיליוני שקלים חדשים     
 1,108  2  287  420  1,266 הכנסות ריבית מחיצוניים   

 39  53  -  -  128 הוצאות ריבית לחיצוניים  
 1,069 (51)  287  420  1,138 הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים  
(94)  86 (27) (311) (153) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי  
 975  35  260  109  985 סך הכנסות ריבית, נטו  
 534  339  565  18  1,267 הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים  
(84) (288)  -  - (304) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי  
 450  51  565  18  963 סך הכנסות שאינן מריבית  
 1,425  86  825  127  1,948 סך הכנסות  
 53  1  50  6  140 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי  
 1,029  95  568  94  2,169 הוצאות תפעוליות ואחרות  
 343 (10)  207  27 (361) רווח (הפסד) לפני מסים  
 144 (3)  79  13 (97) הפרשה (הקטנת הפרשה) למסים על הרווח ��� 
 199 (7)  128  14 (264) רווח (הפסד) לאחר מסים  
חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר  

 -  -  -  -  - השפעת המס 
רווח (הפסד) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות  

 199 (7)  128  14 (264) שאינן מקנות שליטה 
רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן  

 4  - (30)  - (30) מקנות שליטה 
רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של  

 203 (7)  98  14 (294) הבנק 
 31,778  239  10,951  22,838  49,196 יתרה ממוצעת של נכסים         
 -  -  -  -  - מזה: השקעות בחברות כלולות  
 � � ³  31,289  173  10,829  22,936  48,272 מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור
 34,714  203  11,889  24,935  50,663 יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח�³ � 
 917  -  11  -  54 יתרת חובות פגומים  
יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של 90 יום  

 38  2  -  281  347 או יותר 
 30,349  15,289  2,309  124  70,728 יתרה ממוצעת של התחייבויות  
 26,312  15,180  17  -  66,254 מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור  
 25,415  16,119  19  -  66,827 יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח  
 33,230  410  10,087  12,036  36,932 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון �¹� 
 34,565  369  8,617  13,628  38,839 יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח �¹ � 
 24,319  19,300  -  545  37,378 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול �²� 
הכנסות ריבית, נטו:         

 930  1  260  109  861 מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור       
 45  34  -  -  124 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור  
 -  -  -  -  - אחר  
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 975  35  260  109  985 סך הכנסות ריבית, נטו 
 הערות : 

 (1) נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון.
 (2) נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.

(3) יתרת האשראי לציבור - מוצגת יתרה רשומה.
 

 

  

 

  
פעילות   

חו"ל 
סך-הכל         סך-הכל 

פעילות  פעילות  ניהול  גופים  עסקים  עסקים 
סך-הכל  חו"ל  ישראל  מוסדיים פיננסי  בינוניים גדולים 

 

        
  

 
 278  485  24 ��� 280  3,443  788  4,231 

 
 7  25  18  338  608  232  840 

 
 271  460  6  (58) 2,835  556  3,391 

 
 (49) (117) 19  308  -  -  - 

 
 222  343  25  250  2,835  556  3,391 

 
 126  158  49  (40) 2,433  168  2,601 

 
 (19) 13  (37) 719  -  -  - 

 
 107  171  12  679  2,433  168  2,601 

 
 329  514  37  929  5,268  724  5,992 

 
 31  (77) 3  -  151  94  245 

 
 211  235  52  152  3,943  413  4,356 

 
 87  356  (18) 777  1,174  217  1,391 

 
 36  135  (6) 279  488  85  573 

 
 51  221  (12) 498  686  132  818 

 
 -  -  -  12  12  -  12 

 
 51  221  (12) 510  698  132  830 

 
 1  3  -  (48) (70) -  (70)

 
 52  224  (12) 462  628  132  760 

        

 
 10,562  20,729  1,079  60,334  173,917  34,901  208,818 

 
 -  -  -  140  140  -  140 

 
 10,579  20,864  1,043  -  112,220  21,161  133,381 

 
 11,915  21,098  1,067  -  119,660  21,830  141,490 

 
 477  848  -  -  2,296  227  2,523 

 
 5  -  -  -  392  -  392 

 
 6,912  13,620  10,959  16,006  163,863  31,367  195,230 

 
 6,128  11,682  10,915  -  136,471  26,028  162,499 

 
 5,929  13,562  11,157  -  139,009  25,883  164,892 

 
 15,106  24,689  1,230  11,381  122,978  23,827  146,805 

 
 15,262  25,535  1,256  11,900  127,726  24,137  151,863 

 
 6,418  28,946  56,626  6,447  179,434  12,992  192,426 

        

        
 

 212  330  15  -  2,349  231  2,580 
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 10  13  10  -  236  230  466 

 
 -  -  - ��� 250  250  95  345 

 
 222  343  25  250  2,835  556  3,391 

 (4) סווג מחדש – ראו ביאור 1 ז'  לתמצית הדוחות הכספיים.
 (5) סווג מחדש - ראו ב (1) לעיל. 
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12. מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך) 

ג. מידע על מגזרי פעילות פיקוחיים, מאוחד (המשך) 

 

מבוקר 
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016   
פעילות ישראל   

עסקים קטנים    בנקאות 
וזעירים  פרטית  משקי בית 

מזה:    מזה: 
כרטיסי  הלוואות 
אשראי  לדיור  סך-הכל 

במיליוני שקלים חדשים     
 1,494  3  386  549  1,704 הכנסות ריבית מחיצוניים   

 53  72 (2)  -  171 הוצאות ריבית לחיצוניים  
 1,441 (69)  388  549  1,533 הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים  
(123)  114 (35) (395) (187) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי  
 1,318  45  353  154  1,346 סך הכנסות ריבית, נטו  
 560  283  752  15  1,599 הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים  
 44 (216)  -  - (316) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי  
 604  67  752  15  1,283 סך הכנסות שאינן מריבית  
 1,922  112  1,105  169  2,629 סך הכנסות  
 90  1  73  8  216 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי  
 1,376  125  789  116  2,905 הוצאות תפעוליות ואחרות ���  
 456 (14)  243  45 (492) רווח (הפסד) לפני מסים  
 202 (2)  95  20 (105) הפרשה (הקטנת הפרשה) למסים על הרווח ���  
 254 (12)  148  25 (387) רווח (הפסד) לאחר מסים  
חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות  

 -  -  -  -  - לאחר השפעת המס 
רווח (הפסד) נקי לפני ייחוס לבעלי  

 254 (12)  148  25 (387) זכויות שאינן מקנות שליטה 
רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי זכויות  

 3  - (41)  - (41) שאינן מקנות שליטה 
רווח (הפסד) נקי  המיוחס לבעלי המניות  

 257 (12)  107  25 (428) של הבנק 
        

 32,168  228  11,107  23,382  50,174 יתרה ממוצעת של נכסים 
 -  -  -  -  - מזה: השקעות בחברות כלולות  
 31,708  162  10,993  23,484  49,230 מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור�³�  
יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת  

 34,219  214  11,715  25,624  51,488 הדיווח�³� 
 909  -  22  -  61 יתרת חובות פגומים  
יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של 90  

 51  -  -  299  381 יום או יותר 
 30,765  14,595  2,341  19  71,388 יתרה ממוצעת של התחייבויות  
 26,838  14,485  18  -  66,917 מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור  
 27,729  16,221  19  -  67,496 יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח  
 33,615���  404  9,826���  12,475  37,519��� יתרה ממוצעת של נכסי סיכון�¹�  
 35,153���  386  8,781���  14,234  39,872��� יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח �¹�  
 24,702  18,658  -  533  37,354 יתרה ממוצעת של נכסים בניהול�²�  
        

הכנסות ריבית, נטו: 
 1,255  1  353  154  1,183 מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור       

 63  44  -  -  163 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור  
 -  -  -  -  - אחר  
 1,318  45  353  154  1,346 סך הכנסות ריבית, נטו  
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 הערות :

 

 (1) נכסי סיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון.
 (2) נכסים בניהול - לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.

 (3) יתרת האשראי לציבור - מוצגת יתרה רשומה.
(4) השפעות עסקת רכישת ויזה אירופה, שתוארו בביאור 36 ו' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

פעילות חו"ל    
סך-הכל        

סך-הכל  פעילות  גופים  עסקים 
פעילות חו"ל סך-הכל  ניהול פיננסי ישראל  עסקים גדולים מוסדיים  בינוניים 

 

        

   

 
 367  659  28  ���347  4,602  1,057  5,659 

 
 11  34  23  425  789  313  1,102 

 
 356  625  5  (78) 3,813  744  4,557 

 
 (64) (152) 27  385  -  -  - 

 
 292  473  32  307  3,813  744  4,557 

 
 151  239  50  332  3,214  225  3,439 

 
 (4) (18) (33) 543  -  -  - 

 
 147  221  17  ���875  3,214  225  3,439 

 
 439  694  49  1,182  7,027  969  7,996 

 
 46  (40) 30  -  343  126  469 

 
 292  309  75  ���198  5,280  534  5,814 

 
 101  425  (56) 984  1,404  309  1,713 

 
 46  161  (18) 340  624  117  741 

 
 55  264  (38) 644  780  192  972 

 
 -  -  -  15  15  -  15 

 
 55  264  (38) 659  795  192  987 

 
 1  2  -  (47) (82) -  (82)

 
 56  266  (38) 612  713  192  905 

        

 
 10,532  20,510  1,181  59,925  174,718  34,941  209,659 

 
 -  -  -  143  143  -  143 

 
 10,581  20,696  1,054  -  113,431  21,375  134,806 

 
 12,398  21,438  1,047  -  120,804  22,100  142,904 

 
 316  725  597  -  2,608  335  2,943 

 
 7  1  -  -  440  -  440 

 
 6,938  13,830  11,009  15,909  164,434  31,431  195,865 

 
 6,189  12,025  10,973  -  137,427  26,048  163,475 

 
 6,982  14,285  13,185  -  145,898  26,420  172,318 

 
��� 15,146 ��� 24,680  1,294  ���11,384  124,042  23,980  148,022 

 
��� 15,301 ��� 24,640  1,552  ���11,396  128,300  24,590  152,890 

 
 7,502  29,528  57,708  6,326  181,778  13,139  194,917 

        

        
 

 278  454  18  -  3,189  311  3,500 

 
 14  19  14  -  317  399  716 

 
 -  -  -  ���307  307  34  341 
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 292  473  32  307  3,813  744  4,557 

  (5) סווג מחדש – ראו ביאור 1 ז'  לתמצית הדוחות הכספיים.
  (6) סווג מחדש - ראו ב (2) לעיל.

  (7) סווג מחדש – טיוב בשיוך לקוחות למגזרים.
 

13. מגזרי פעילות ניהוליים 
א. מידע על מגזרי פעילות ניהוליים 

בלתי מבוקר 
פעילות   בנקאות  בנקאות  בנקאות   

� פיננסית � עסקית  ² מסחרית  קמעונאית
במיליוני שקלים חדשים   

לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017   
 30  189  128  560 הכנסות ריבית, נטו   

 110  97  38  285 הכנסות שאינן מריבית  
 140  286  166  845 סך-כל הכנסות  
 -  18  4  104 הוצאות בגין הפסדי אשראי  
 43  95  102  789 הוצאות תפעוליות ואחרות  
 97  173  60 (48) רווח (הפסד) לפני מסים  
 35  61  22 (13) הפרשה למסים (חיסכון במס) על הרווח  
 62  112  38 (35) רווח (הפסד) לאחר מסים  
חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר  

 1  -  -  - השפעת המס 
רווח (הפסד) נקי לפני יחוס לבעלי זכויות  

 63  112  38 (35) שאינן מקנות שליטה 
 -  -  -  - רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של  

 63  112  38 (35) הבנק 
 62,269  40,860  17,645  68,576 יתרת נכסים לסוף התקופה  
 -  39,163  17,728  66,587 יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה  
 3,010  24,656  14,182  111,244 יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה  
  
לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016 

 147 �³� 159 �²� 114 �²� 482 הכנסות ריבית, נטו   
 26  86 �²� 34 �²� 281 הכנסות שאינן מריבית  
 173  245  148  763 סך-כל הכנסות  
 - ��� 17 �²����(15) �²� 76 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי  
 81 ��� 102 �²���� 100 �²���� 771 ���הוצאות תפעוליות ואחרות  
 92  126  63 (84) רווח (הפסד) לפני מסים  
 36 �³� 46 �³� 23 �³�(30) �³�הפרשה למסים (חיסכון במס) על הרווח  
 56  80  40 (54) רווח (הפסד) לאחר מסים  
חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר  

 3  -  -  - השפעת המס 
רווח (הפסד) נקי לפני יחוס לבעלי זכויות  

 59  80  40 (54) שאינן מקנות שליטה 
 -  -  -  - רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של  

 59  80  40 (54) הבנק 
 66,714  34,296 �²� 16,658 �²� 62,330 יתרת נכסים לסוף התקופה  
 -  36,448 �²� 16,516 �²� 60,477 יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה  
 3,916  20,098 �²� 12,367 �²� 107,698 יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה  
 הערות: 

 (1) תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק.
 (2) ראו סעיף ב' להלן.
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 (3) סווג מחדש -  ראו ביאור 1 ז'.

 (4) סווג מחדש – טיוב בשיוך לקוחות למגזרים.
 (5) השפעות הסדר חלף הליך פלילי שתואר בביאור 36 סעיף ה' (2) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016.
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דיסקונט   דיסקונט   
� � � � � סך-הכל � התאמות  אחר   ¹ ¹ כאל בנקורפ  ¹ קפיטל

 
  
  

 
 -  194  104  1  1  1,207 

 
 72  44  284  12  (42) 900 

 
 72  238  388  13  (41) 2,107 

 
 -  25  37  -  (1) 187 

 
 11  135  273  6  (40) 1,414 

 
 61  78  78  7  -  506 

 
 19  27  27  4  (2) 180 

 
 42  51  51  3  2  326 

 
 2  -  -  -  -  3 

 
 44  51  51  3  2  329 

 
 -  -  (16) (1) 1  (16)

 
 44  51  35  2  3  313 

 
 1,443  32,271  13,313  3,674  (20,386) 219,665 

 
 -  21,171  12,939  -  (6,529) 151,059 

 
 -  24,066  22  -  (3,824) 173,356 

 

  
 

 1  184 �³� 96  2  2  1,187 

 
 11  51  266  13  (37) 731 

 
 12  235  362  15  (35) 1,918 

 
 -  45  17  -  1  141 

 
 10  134 ��� 308  8  (39) 1,475 

 
 2  56  37  7  3  302 

 
 2  21 �³� 26  2  -  126 

 
 -  35  11  5  3  176 

 
 13  -  -  -  (1) 15 

 
 13  35  11  5  2  191 

 
 -  -  (3) (1) 1  (3)

 
 13  35  8  4  3  188 

 
 1,209  35,159  12,553  5,310  (20,778) 213,451 

 
 -  21,830  12,171  -  (5,952) 141,490 

 
 -  25,846  19  -  (5,052) 164,892 
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13. מגזרי פעילות ניהוליים (המשך) 
א. מידע על מגזרי פעילות ניהוליים  (המשך) 

 

בלתי מבוקר 
פעילות   בנקאות  בנקאות  בנקאות   

פיננסית  עסקית  מסחרית  קמעונאית 
במיליוני שקלים חדשים   

לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר   
 2017

 245  543  375  1,627 הכנסות ריבית, נטו   
 286  282  106  840 הכנסות שאינן מריבית  
 531  825  481  2,467 סך-כל הכנסות  
 -  66  39  282 הוצאות בגין הפסדי אשראי  
 123  286  294  2,403 הוצאות תפעוליות ואחרות  
 408  473  148 (218) רווח (הפסד) לפני מסים  
 162  166  54 (75) הפרשה למסים (חיסכון במס) על הרווח  
 246  307  94 (143) רווח (הפסד) לאחר מסים  
חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר  

(1)  -  -  1 השפעת המס 
רווח (הפסד) נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן  

 245  307  94 (142) מקנות שליטה 
 -  -  -  - רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
 245  307  94 (142) רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק  
 62,269  40,860  17,645  68,576 יתרת נכסים לסוף השנה  
 -  39,163  17,728  66,587 יתרת האשראי לציבור לסוף השנה  
 3,010  24,656  14,182  111,244 יתרת פקדונות הציבור לסוף השנה  
  

לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 
 2016

 259 �³� 519 �²� 349 �²� 1,432 הכנסות ריבית, נטו   
 273  256 �²� 103 �²� 824 הכנסות שאינן מריבית  
 532  775  452  2,256 סך-כל הכנסות  
 - (30) �²�(9) �²� 140 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי  
 159  298 �²� 309 �²� 2,406 הוצאות תפעוליות ואחרות  
 373  507  152 (290) רווח (הפסד) לפני מסים  
 163 �³� 186 �³� 58 �³�(80) �³�הפרשה למסים (חיסכון במס) על הרווח  
 210  321  94 (210) רווח (הפסד) לאחר מסים  
חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר  

 5  -  -  1 השפעת המס 
רווח (הפסד) נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן  

 215  321  94 (209) מקנות שליטה 
 -  -  -  - רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
 215  321  94 (209) רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק  
 66,714  34,296 �²� 16,658 �²� 62,330 יתרת נכסים לסוף התקופה  
 -  36,448 �²� 16,516 �²� 60,477 יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה  
 3,916  20,098 �²� 12,367 �²� 107,698 יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה  
 הערות: 

 (1) תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק.
 (2) ראו סעיף ב' להלן.

 (3) סווג מחדש -  ראו ביאור 1 ז'.
(4) השפעות הסדר חלף הליך פלילי ועסקת רכישת ויזה אירופה, שתוארו בביאור 36 סעיפים ה' (2) ו-ו' לדוחות הכספיים ליום 31 

 בדצמבר 2016, בהתאמה.
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 -  569  313  3  3  3,678 

 
 218  124  807  30  (121) 2,572 

 
 218  693  1,120  33  (118) 6,250 

 
 -  61  95  -  -  543 

 
 29  401  803  22  (117) 4,244 

 
 189  231  222  11  (1) 1,463 

 
 53  82  77  7  (1) 525 

 
 136  149  145  4  -  938 

 
 (3) -  -  -  (1) (4)

 
 133  149  145  4  (1) 934 

 
 -  -  (46) (2) 2  (46)

 
 133  149  99  2  1  888 

 
 1,443  32,271  13,313  3,674  (20,386) 219,665 

 
 -  21,171  12,939  -  (6,529) 151,059 

 
 -  24,066  22  -  (3,824) 173,356 

       

  
 

 1  559  265  3  4  3,391 

 
 41  147 ��� 1,011  61  (115) 2,601 

 
 42  706  1,276  64  (111) 5,992 

 
 -  93  49  -  2  245 

 
 19  405 ��� 844  28  (112) 4,356 

 
 23  208  383  36  (1) 1,391 

 
 4  76  153  14  (1) 573 

 
 19  132  230  22  -  818 

 
 8  -  -  -  (2) 12 

 
 27  132  230  22  (2) 830 

 
 -  -  (70) (2) 2  (70)

 
 27  132  160  20  -  760 

 
 1,209  35,159  12,553  5,310  (20,778) 213,451 

 
 -  21,830  12,171  -  (5,952) 141,490 

 
 -  25,846  19  -  (5,052) 164,892 
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13. מגזרי פעילות ניהוליים (המשך) 

א. מידע על מגזרי פעילות ניהוליים (המשך) 

 

מבוקר 
במיליוני שקלים חדשים    
פעילות    בנקאות  בנקאות 

פיננסית  בנקאות עסקית  מסחרית  קמעונאית 
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016   

במיליוני שקלים חדשים   
 323 ��� 700 �²� 469 �²� 1,946 הכנסות ריבית, נטו   

 367  342 �²� 135 �²� 1,104 הכנסות שאינן מריבית  
 690  1,042  604  3,050 סך-כל הכנסות  
 -  29 �²�(1) �²� 239 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי  
 151 ��� 410 �²���� 422 �²���� 3,287 ���הוצאות תפעוליות ואחרות  
 539  603  183 (476) רווח (הפסד) לפני מסים  
 228 ��� 226 �²���� 75 �²����(100) ���הפרשה למסים (חיסכון במס) על הרווח  
 311  377  108 (376) רווח (הפסד) לאחר מסים  
חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות  

 7  -  -  1 לאחר השפעת המס 
רווח (הפסד) נקי לפני יחוס לבעלי זכויות  

 318  377  108 (375) שאינן מקנות שליטה 
רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות  

 -  -  -  - שליטה 
רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של  

 318  377  108 (375) הבנק 
 67,941  37,645 �²� 16,277 �²� 63,733 יתרת נכסים לסוף השנה  
 -  36,349 �²� 16,379 �²� 61,690 יתרת האשראי לציבור לסוף השנה  
 4,510 ��� 23,778 �²���� 13,024 �²� 109,485 יתרת פקדונות הציבור לסוף השנה  
 הערות: 

 (1) תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק.
 (2) ראו סעיף ב' להלן.

(3) השפעות הסדר חלף הליך פלילי ועסקת רכישת ויזה אירופה, שתוארו בביאור 36 סעיפים ה' (2) ו-ו' לדוחות הכספיים ליום 31 
 בדצמבר 2016, בהתאמה.

 (4) סווג מחדש -  ראו ביאור 1 ז'.
 (5) סווג מחדש – טיוב בשיוך לקוחות למגזרים.

 

ב. שינוי במבנה הניהולי. עד ליום 31 בדצמבר 2016 נכללו באחריות החטיבה לבנקאות מסחרית בבנק 

מרכנתיל דיסקונט שני מגזרי פעילות: בנקאות מסחרית ובנקאות עסקית. בהתאמה, הם הוצגו במסגרת 

מגזרים אלה בביאור מגזרים ניהוליים. 

בעקבות רה ארגון בחטיבה לבנקאות מסחרית בבנק מרכנתיל דיסקונט, בתוקף מיום 1 בינואר 2017, מוזגה 

פעילות האגף העסקי בחטיבה זו, לתוך שני אגפים מסחריים. בהתאמה, החל מיום 1 בינואר 2017, מוזגה 

הפעילות במגזר ה"בנקאות העסקית", לתוך מגזר ה"בנקאות המסחרית". נתוני ההשוואה סווגו בהתאם. 
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דיסקונט    דיסקונט 

כאל�¹� בנקורפ�¹� סך-הכל �¹� התאמות  אחר  קפיטל   
 

  
  

 
 1  747  362  3  6  4,557 

 
 109  208 �³� 1,260  71  (157) 3,439 

 
 110  955  1,622  74  (151) 7,996 

 
 -  127  75  -  -  469 

 
 28  527 �³� 1,105  35  (151) 5,814 

 
 82  301  442  39  -  1,713 

 
 13  108  174  16  1  741 

 
 69  193  268  23  (1) 972 

 
 9  -  -  -  (2) 15 

 
 78  193  268  23  (3) 987 

 
 -  -  (82) (2) 2  (82)

 
 78  193  186  21  (1) 905 

 
 1,267  35,609  12,416  5,038  (20,349) 219,577 

 
 -  22,100  12,043  -  (5,657) 142,904 

 
 -  26,384  19  -  (4,882) 172,318 
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי 
כללי. חובות – בביאור זה: אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט איגרות 

חוב, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים בגין פעילות בשוק המעו"ף. 

 

א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 

1. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי – מאוחד  

בלתי מבוקר 
אשראי לציבור   

אנשים    
אנשים  פרטיים - 

בנקים  פרטיים  הלוואות 
סך-הכל  וממשלות  סך-הכל  - אחר  לדיור  מסחרי 

במיליוני שקלים חדשים  
לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017  

יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 ביוני  
 2017 1,607  171  501  2,279  -  2,279 

 187  -  187  93  3  91 הוצאות בגין הפסדי אשראי 
(257)  - (257) (108) (1) (148) מחיקות חשבונאיות 

גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים 
 108  -  108  47  -  61 קודמות 

(149)  - (149) (61) (1) (87) מחיקות חשבונאיות נטו 
 2  -  2  -  -  2 התאמות מתרגום דוחות כספיים 

יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 
 2,319  -  2,319  533  173  1,613 בספטמבר 2017 

 200  -  200  37  -  163 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016        
יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 ביוני  

 2016 1,672  170  431  2,273  1  2,274 
 141  -  141  54 (3)  90 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי 

(167)  - (167) (85) (2) (80) מחיקות חשבונאיות 
גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים 

 119  -  119  47  -  72 קודמות 
(48)  - (48) (38) (2) (8) מחיקות חשבונאיות נטו 

(6)  - (6)  -  - (6) התאמות מתרגום דוחות כספיים 
יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 

 2,361  1  2,360  447  165  1,748 בספטמבר 2016 
 185  -  185  32  -  153 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 

א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (המשך) 

 

1. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי – מאוחד (המשך) 

בלתי מבוקר 
אשראי לציבור   

אנשים    
פרטיים 

אנשים   -
בנקים  הלוואות פרטיים 

וממשלות סך-הכל  סך-הכל  - אחר  לדיור  מסחרי 
במיליוני שקלים חדשים  

לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017  
יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2016  

 2,339  -  2,339  469  168  1,702 (מבוקר) 
 543  -  543  231  9  303 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

(904)  - (904) (310) (4) (590) מחיקות חשבונאיות 
 363  -  363  144  -  219 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

(541)  - (541) (166) (4) (371) מחיקות חשבונאיות נטו 
(22)  - (22) (1)  - (21) התאמות מתרגום דוחות כספיים 

 2,319  -  2,319  533  173  1,613 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2017 
 200  -  200  37  -  163 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016        
יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2015  

 2,261  3  2,258  407  176  1,675 (מבוקר) 
 245 (2)  247  135  6  106 הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי 

(496)  - (496) (232) (17) (247) מחיקות חשבונאיות 
 361  -  361  137  -  224 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות 

(135)  - (135) (95) (17) (23) מחיקות חשבונאיות נטו 
(10)  - (10)  -  - (10) התאמות מתרגום דוחות כספיים 

 2,361  1  2,360  447  165  1,748 יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2016 
 185  -  185  32  -  153 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי (המשך) 
א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (המשך) 

 

2. מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה 
- מאוחד 

בלתי מבוקר 
אשראי לציבור   

אנשים    
פרטיים 

אנשים   -
בנקים  פרטיים  הלוואות 

וממשלות סך-הכל  סך-הכל  - אחר  לדיור  מסחרי 
במיליוני שקלים חדשים  

30 בספטמבר 2017  
יתרת חוב רשומה של חובות:  

 73,066  3,799  69,267  506  -  68,761 שנבדקו על בסיס פרטני �¹�
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 28,268  -  28,268  -  27,990  278 �²�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 54,288  764  53,524  28,310  67  25,147 �²�קבוצתי אחר 

 155,622  4,563  151,059  28,816  28,057  94,186 סך-הכל חובות 
הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:        

 1,109  -  1,109  16  -  1,093 שנבדקו על בסיס פרטני �¹�
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 173  -  173  -  172 �³� 1 �³�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 837  -  837  480  1  356 קבוצתי אחר 

 2,119  -  2,119  496  173  1,450 סך-הכל הפרשה להפסדי אשראי 
 
 

30 בספטמבר 2016 
יתרת חוב רשומה של חובות:  

 68,699  3,919  64,780  549 ��� -  64,231 ���שנבדקו על בסיס פרטני �¹�
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 25,251  -  25,251  -  25,003  248 �²�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 53,481  2,022  51,459  26,610 ��� 50  24,799 �²����קבוצתי אחר 

147,431  5,941  141,490  27,159  25,053  89,278  סך-הכל חובות 
הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:        

 1,272  -  1,272  12  -  1,260 ���שנבדקו על בסיס פרטני �¹�
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 168  -  168  -  165 �³� 3 �³�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 736  1  735  403  -  332 ���קבוצתי אחר 

 2,176  1  2,175  415  165  1,595 סך-הכל הפרשה להפסדי אשראי 
 

 הערות:
לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של 70,509 מיליון ש"ח (30.9.2016 - 66,176 מיליון  (1) 

 ש"ח) וההפרשה בגינו בסך של 905 מיליון ש"ח חושבה על בסיס קבוצתי (30.9.2016 - 780 מיליון ש"ח).
יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של 282 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של  (2) 

עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה (30.9.2016 - 253 
 מיליון ש"ח).

כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור שחושבה על בסיס פרטני בסך של 3 מיליון ש"ח (30.9.2016  (3) 
 - 2 מיליון ש"ח), ושחושבה על בסיס קבוצתי בסך של 100 מיליון ש"ח (30.9.2016 - 91 מיליון ש"ח).

סווג מחדש, עקב טיוב הסיווג לפי מסלולי בחינה בנתוני חברה מאוחדת. (4)
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 

א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (המשך) 

 

2. מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה 
- מאוחד (המשך) 

 

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

אשראי לציבור  
אנשים    

פרטיים 
אנשים   -

בנקים  פרטיים  הלוואות 
וממשלות סך-הכל  סך-הכל  - אחר  לדיור  מסחרי 

במיליוני שקלים חדשים  
יתרת חוב רשומה של חובות:  

 67,798  4,024  63,774  482  -  63,292 שנבדקו על בסיס פרטני �¹�
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 25,957  -  25,957  -  25,696  261 �²�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 54,976  1,803  53,173  26,858  68  26,247 �²�קבוצתי אחר 

 148,731  5,827  142,904  27,340  25,764  89,800 סך-הכל חובות 
הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:        

 1,188  -  1,188  12  -  1,176 שנבדקו על בסיס פרטני �¹�
שנבדקו על בסיס קבוצתי: 

 171  -  171  -  168 �³� 3 �³�שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור       
 785  -  785  423  -  362 קבוצתי אחר 

 2,144  -  2,144  435  168  1,541 סך-הכל הפרשה להפסדי אשראי 
 

 הערות:
לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של 64,855 מיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך של 799  (1) 

 מיליון ש"ח חושבה על בסיס קבוצתי.
יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של 266 מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של  (2) 

 עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור שחושבה על בסיס פרטני בסך של 2 מיליון ש"ח, ושחושבה על  (3) 

 בסיס קבוצתי בסך של 94 מיליון ש"ח.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי (המשך) 
ב. חובות 

 

1. איכות אשראי ופיגורים – המאוחד  
בלתי מבוקר 

30 בספטמבר 2017   
חובות לא פגומים-  

� מידע נוסף �  ¹ בעייתיים
בפיגור     בפיגור 

של 30  של 90 
ימים או ועד 89  לא  לא 
ימים��� יותר�³� פגומים סך-הכל   �²� בעייתיים פגומים 

במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבורי-מסחרי       
 30  11  11,075  126  67  10,882 בינוי ונדל"ן - בינוי       

 17  4  8,630  224  21  8,385 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 5  -  6,804  647  -  6,157 שרותים פיננסיים 

 131  35  44,700  958  586  43,156 מסחרי - אחר 
 183  50  71,209  1,955  674  68,580 סך-הכל מסחרי 

 70  269  27,903  -  300 ��� 27,603 אנשים פרטיים הלוואות לדיור 
 193  68  27,603  79  378  27,146 אנשים פרטיים- אחר 

 446  387  126,715  2,034  1,352  123,329 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 
 -  -  285  -  -  285 בנקים בישראל 
 -  -  764  -  -  764 ממשלת ישראל 

 446  387  127,764  2,034  1,352  124,378 סך-הכל פעילות בישראל 
פעילות לווים בחו"ל 

ציבורי-מסחרי       
 -  -  8,649  156  185  8,308 בינוי ונדל"ן       

 4  -  14,328  365  367  13,596 מסחרי - אחר 
 4  -  22,977  521  552  21,904 סך-הכל מסחרי 
 4  3  1,367  2  3  1,362 אנשים פרטיים 

 8  3  24,344  523  555  23,266 סך-הכל ציבור פעילות בחו"ל 
 -  -  3,077  -  -  3,077 בנקים בחו"ל 
 -  -  437  -  -  437 ממשלות בחו"ל 

 8  3  27,858  523  555  26,780 סך-הכל פעילות בחו"ל 
 454  390  151,059  2,557  1,907  146,595 סך-הכל ציבור 
 -  -  3,362  -  -  3,362 סך-הכל בנקים 
 -  -  1,201  -  -  1,201 סך-הכל ממשלות 

 454  390  155,622  2,557  1,907  151,158 סך-הכל 
 הערות לטבלה ראו בעמוד 162.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

1. איכות אשראי ופיגורים – המאוחד (המשך) 
בלתי מבוקר 

30 בספטמבר 2016   
חובות לא פגומים-  

� מידע נוסף �  ¹ בעייתיים
בפיגור     בפיגור 

של 30  של 90 
ימים או ועד 89  לא  לא 
��� י � � יותר�³ מים � ² סך-הכל  פגומים בעייתיים פגומים 

במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבורי-מסחרי       
 17 ��� 8  8,528  99  50  8,379 בינוי ונדל"ן - בינוי       

 8 ��� 1  8,199  308  12  7,879 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 2  3  7,266  72  7  7,187 שרותים פיננסיים 

 147 ��� 31  42,483  1,559  1,002  39,922 מסחרי - אחר 
 174  43  66,476  2,038  1,071  63,367 סך-הכל מסחרי 

 67  278  24,909  -  313 ��� 24,596 אנשים פרטיים הלוואות לדיור 
 171 ��� 68  25,733  54  331  25,348 אנשים פרטיים- אחר 

 412  389  117,118  2,092  1,715  113,311 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 
 -  -  824  -  -  824 בנקים ישראל 
 -  -  617  -  -  617 ממשלת ישראל 

 412  389  118,559  2,092  1,715  114,752 סך-הכל פעילות בישראל 
פעילות לווים בחו"ל 

ציבורי-מסחרי       
 -  -  8,007  170  -  7,837 בינוי ונדל"ן       

 12 ��� -  14,795  261  323  14,211 מסחרי  - אחר 
 12  -  22,802  431  323  22,048 סך-הכל מסחרי 
 1  3  1,570  -  4  1,566 אנשים פרטיים 

 13  3  24,372  431  327  23,614 סך-הכל ציבור פעילות בחו"ל 
 -  -  4,390  -  -  4,390 בנקים בחו"ל 
 -  -  110  -  -  110 ממשלות בחו"ל 

 13  3  28,872  431  327  28,114 סך-הכל פעילות בחו"ל 
 425  392  141,490  2,523  2,042  136,925 סך-הכל ציבור 
 -  -  5,214  -  -  5,214 סך-הכל בנקים 
 -  -  727  -  -  727 סך-הכל ממשלות 

 425  392  147,431  2,523  2,042  142,866 סך-הכל 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

1. איכות אשראי ופיגורים – המאוחד (המשך) 

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

חובות לא פגומים-  
� מידע נוסף �  ¹ בעייתיים

בפיגור     בפיגור 
של 30  של 90 

ימים או ועד 89  לא  לא 
ימים��� יותר�³� פגומים סך-הכל   �²� בעייתיים פגומים 

במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבורי-מסחרי       
 29  10  9,122  136  58  8,928 בינוי ונדל"ן - בינוי       

 13  1  8,081  265  7  7,809 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 7  3  6,904  666  4  6,234 שרותים פיננסיים 

 129  44  42,550  1,317  985  40,248 מסחרי - אחר 
 178  58  66,657  2,384  1,054  63,219 סך-הכל מסחרי 

 73  292  25,610  -  320 ��� 25,290 אנשים פרטיים הלוואות לדיור 
 190  82  25,895  61  376  25,458 אנשים פרטיים- אחר 

 441  432  118,162  2,445  1,750  113,967 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 
 -  -  130  -  -  130 בנקים בישראל 
 -  -  618  -  -  618 ממשלת ישראל 

 441  432  118,910  2,445  1,750  114,715 סך-הכל פעילות בישראל 
פעילות לווים בחו"ל 

ציבורי-מסחרי       
 1  -  8,182  128  64  7,990 בינוי ונדל"ן       

 1  1  14,961  370  307  14,284 מסחרי - אחר 
 2  1  23,143  498  371  22,274 סך-הכל מסחרי 
 2  7  1,599  -  8  1,591 אנשים פרטיים 

 4  8  24,742  498  379  23,865 סך-הכל ציבור פעילות בחו"ל 
 -  -  4,960  -  -  4,960 בנקים בחו"ל 
 -  -  119  -  -  119 ממשלות בחו"ל 

 4  8  29,821  498  379  28,944 סך-הכל פעילות בחו"ל 
 445  440  142,904  2,943  2,129  137,832 סך-הכל ציבור 
 -  -  5,090  -  -  5,090 סך-הכל בנקים 
 -  -  737  -  -  737 סך-הכל ממשלות 

 445  440  148,731  2,943  2,129  143,659 סך-הכל 
 

 הערות:
סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור  (1) 

 ולרבות הלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 90 יום או יותר.
ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. למידע על חובות פגומים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב  (2) 

 בעייתי ראו ב.2.ג. להלן.
מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים. צוברים הכנסות ריבית. (3)  

חובות בפיגור של 30 ועד 89 יום, אשר צוברים הכנסות ריבית, בסך של 107 מיליון ש"ח סווגו כחובות בעייתיים  (4) 
 שאינם פגומים (30.9.2016 - 142 מיליון ש"ח, 31.12.2016 - 110 מיליון ש"ח).

כולל הלוואות לדיור בסך של 12 מיליון ש"ח  עם הפרשה לפי עומק פיגור בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה,  (5) 
כאשר נעשה שינוי בלוח הסילוקין בגין יתרת ההלוואה שטרם הגיע מועד פרעונה (30.9.2016 - 12 מיליון ש"ח, 

 31.12.2016 - 12 מיליון ש"ח).
סווג מחדש בעקבות שינוי בנתוני הבנק וחברה מאוחדת. (6)  
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד 

א. חובות פגומים והפרשה פרטנית 
בלתי מבוקר 

30 בספטמבר 2017   
יתרת ק �  רן�¹ חובות  יתרת יתרת�¹�חובות 

חוזית של  סך-הכל  פגומים בגינם  יתרת  פגומים בגינם 
לא קיימת הפרשה יתרת�¹�חובות חובות  הפרשה  קיימת הפרשה 

� � � ³ פגומים מ ים �² פגו פרטנית  פרטנית�² � פרטנית�² �
במליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבורי-מסחרי      
 2,512  126  92  7  34 בינוי ונדל"ן - בינוי      

 1,196  224  136  8  88 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 764  647  -  52  647 שרותים פיננסיים 

 4,149  958  507  124  451 מסחרי - אחר 
 8,621  1,955  735  191  1,220 סך-הכל מסחרי 

 444  79  62  4  17 אנשים פרטיים- אחר 
 9,065  2,034  797  195  1,237 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 9,065  2,034  797  195  1,237 סך-הכל פעילות בישראל 
פעילות לווים בחו"ל 

ציבורי-מסחרי      
 575  156  156  -  - בינוי ונדל"ן      

 483  365  345  7  20 מסחרי אחר 
 1,058  521  501  7  20 סך-הכל מסחרי 
 3  2  -  2  2 אנשים פרטיים 

 1,061  523  501  9  22 סך-הכל ציבור פעילות בחו"ל 
 1,061  523  501  9  22 סך-הכל פעילות בחו"ל 

 10,126  2,557  1,298  204  1,259 סך-הכל ציבור 
 10,126  2,557  1,298  204  1,259 סך-הכל 
מזה: 

נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי      
 1,180  280  136  900 מזומנים 

חובות בארגון מחדש של חובות  
 1,950  976  102  974 בעייתיים 

   הערות לטבלה ראו בעמוד 165. 
    

 
  

Dummy Text



 

20דוח רבעון שלישי 2017 דוחות כספיים   
3 

 
 
 

 

14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד  (המשך) 

א. חובות פגומים והפרשה פרטנית (המשך) 
בלתי מבוקר 

30 בספטמבר 2016   
יתרת ק �  רן�¹ חובות  יתרת יתרת�¹�חובות 

חוזית של  סך-הכל  פגומים בגינם  יתרת  פגומים בגינם 
לא קיימת הפרשה יתרת�¹�חובות חובות  הפרשה  קיימת הפרשה 

� � � ³ פגומים מ ים �² פגו פרטנית  פרטנית�² � פרטנית�² �
במליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבורי-מסחרי      
 3,343  99  67  19  32 בינוי ונדל"ן - בינוי      

 1,252  308  204  18  104 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 258  72  5  15  67 שרותים פיננסיים 

 4,648  1,559  503  411  1,056 מסחרי - אחר 
 9,501  2,038  779  463  1,259 סך-הכל מסחרי 

 418  54  42  2  12 אנשים פרטיים- אחר 
 9,919  2,092  821  465  1,271 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 9,919  2,092  821  465  1,271 סך-הכל פעילות בישראל 
פעילות לווים בחו"ל 

ציבורי-מסחרי      
 682  170  170  -  - בינוי ונדל"ן      

 415  261  137  27  124 מסחרי אחר 
 1,097  431  307  27  124 סך-הכל מסחרי 
 1  -  -  -  - אנשים פרטיים 

 1,098  431  307  27  124 סך-הכל ציבור פעילות בחו"ל 
 1,098  431  307  27  124 סך-הכל פעילות בחו"ל 

 11,017  2,523  1,128  492  1,395 סך-הכל ציבור 
 11,017  2,523  1,128  492  1,395 סך-הכל 
מזה: 

נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי      
 982  296  331  686 מזומנים 

חובות בארגון מחדש של חובות  
 1,664  567  312  1,097 בעייתיים 

 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא. 
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד (המשך) 

א. חובות פגומים והפרשה פרטנית (המשך) 
מבוקר 

31 בדצמבר 2016   
יתרת ק �  רן�¹ חובות  יתרת יתרת�¹�חובות 

חוזית של  סך-הכל  פגומים בגינם  יתרת  פגומים בגינם 
לא קיימת הפרשה יתרת�¹�חובות חובות  הפרשה  קיימת הפרשה 

� � � ³ פגומים מ ים �² פגו פרטנית  פרטנית�² � פרטנית�² �
במליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבורי-מסחרי      
 3,126  136  91  20  45 בינוי ונדל"ן - בינוי      

 1,208  265  166  12  99 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 792  666  3  51  663 שרותים פיננסיים 

 4,433  1,317  463  280  854 מסחרי - אחר 
 9,559  2,384  723  363  1,661 סך-הכל מסחרי 

 431  61  46  3  15 אנשים פרטיים- אחר 
 9,990  2,445  769  366  1,676 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 9,990  2,445  769  366  1,676 סך-הכל פעילות בישראל 
פעילות לווים בחו"ל 

ציבורי-מסחרי      
 637  128  128  -  - בינוי ונדל"ן      

 553  370  290  23  80 מסחרי אחר 
 1,190  498  418  23  80 סך-הכל מסחרי 
 1  -  -  -  - אנשים פרטיים 

 1,191  498  418  23  80 סך-הכל ציבור פעילות בחו"ל 
 1,191  498  418  23  80 סך-הכל פעילות בחו"ל 

 11,181  2,943  1,187  389  1,756 סך-הכל ציבור 
 11,181  2,943  1,187  389  1,756 סך-הכל 
מזה: 

נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי      
 1,381  304  219  1,077 מזומנים 

חובות בארגון מחדש של חובות  
 2,124  740  225  1,384 בעייתיים 

 הערות: 
 (1) יתרת חוב רשומה.

 (2) הפרשה פרטנית להפסדי אשראי.
(3) יתרת הקרן החוזית כוללת ריבית שנצברה ולא שולמה במועד היישום לראשונה של ההוראה בעניין חובות פגומים, שטרם 

 נמחקה או נגבתה.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד (המשך) 

ב. יתרה ממוצעת והכנסות ריבית 
בלתי מבוקר 

לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר   
  2016  2017
מזה:   יתרה  מזה:  יתרה 

נרשמו  ממוצעת של הכנסות  נרשמו  ממוצעת של הכנסות 
על בסיס  ריבית  חובות  על בסיס  ריבית  חובות 

שנרשמו�²� � ¹  מזומן � פגומים � � � ² מזומן � ¹ שנרשמו פגומים
במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבורי-מסחרי       
 -  -  106  1  1  138 בינוי ונדל"ן - בינוי       

 3  3  330  1  1  234 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 1  2  86  6  6  649 שרותים פיננסיים 

 6  10  1,635  3  4  986 מסחרי - אחר 
 10  15  2,157  11  12  2,007 סך-הכל מסחרי 

 -  -  59  -  -  83 אנשים פרטיים- אחר 
 10  15  2,216  11  12  2,090 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 10  15  2,216  11  12  2,090 סך-הכל פעילות בישראל 
       

פעילות לווים בחו"ל 
ציבורי-מסחרי       
 1  3  201  -  4  157 בינוי ונדל"ן       

 -  1  262  -  1  343 מסחרי אחר 
 1  4  463  -  5  500 סך-הכל מסחרי 
 -  -  2  -  -  - אנשים פרטיים 

 1  4  465  -  5  500 סך-הכל ציבור פעילות בחו"ל 
 1  4  465  -  5  500 סך-הכל פעילות בחו"ל 

 11  19 �³� 2,681  11  17 �³� 2,590 סך-הכל 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד (המשך) 

ב. יתרה ממוצעת והכנסות ריבית (המשך) 
בלתי מבוקר 

לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר   
  2016  2017
מזה:   יתרה  מזה:  יתרה 

נרשמו  ממוצעת של הכנסות  נרשמו  ממוצעת של הכנסות 
על בסיס  ריבית  חובות  על בסיס  ריבית  חובות 

שנרשמו�²� � ¹  מזומן � פגומים � � � ² מזומן � ¹ שנרשמו פגומים
במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל   

ציבורי-מסחרי       
 1  1  120  1  2  150 בינוי ונדל"ן - בינוי       

 5  6  363  4  5  249 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 2  3  101  10  12  653 שרותים פיננסיים 

 13  21  1,727  11  16  1,167 מסחרי - אחר 
 21  31  2,311  26  35  2,219 סך-הכל מסחרי 

 1  1  65  1  1  87 אנשים פרטיים- אחר 
 22  32  2,376  27  36  2,306 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 22  32  2,376  27  36  2,306 סך-הכל פעילות בישראל 
       

פעילות לווים בחו"ל 
ציבורי-מסחרי       
 3  6  226  1  5  127 בינוי ונדל"ן       

 -  4  280  -  5  368 מסחרי אחר 
 3  10  506  1  10  495 סך-הכל מסחרי 
 -  -  1  -  -  - אנשים פרטיים 

 3  10  507  1  10  495 סך-הכל ציבור פעילות בחו"ל 
 3  10  507  1  10  495 סך-הכל פעילות בחו"ל 

 25  42 �³� 2,883  28  46 �³� 2,801 סך-הכל 
 

 הערות:
יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. (1)  

הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו  (2) 
 כפגומים.

אילו החובות הפגומים היו צוברים ריבית לפי התנאים המקוריים היו נרשמות הכנסות ריבית בסך של 26 ו-79 מיליון  (3) 
ש"ח לתקופות של שלושה ותשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017 (30 ו-93 מיליון ש"ח לתקופות של שלושה 

 ותשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016), בהתאמה.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד (המשך) 

ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש – מאוחד  
בלתי מבוקר 

30 בספטמבר 2017   
יתרת חוב רשומה  
שאינו  

צובר�¹�בפיגור צובר�¹�בפיגור  צובר 
סך- צובר�¹�  של 90 ימים או של 30 ימים  הכנסות 

לא בפיגור הכל �²� ועד 89 ימים  יותר  ריבית 
במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבור-מסחרי      
 59  44  -  -  15 בינוי ונדל"ן - בינוי      

 111  19  -  -  92 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 640  49  -  -  591 שרותים פיננסיים 

 694  126  3  -  565 מסחרי - אחר 
 1,504  238  3  -  1,263 סך-הכל מסחרי 

 61  26  -  -  35 אנשים פרטיים - אחר 
 1,565  264  3  -  1,298 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 1,565  264  3  -  1,298 סך-הכל פעילות בישראל 
      

פעילות לווים בחו"ל 
ציבור-מסחרי      
 128  106  -  -  22 בינוי ונדל"ן      

 257  241  -  -  16 מסחרי - אחר 
 385  347  -  -  38 סך-הכל מסחרי 

 385  347  -  -  38 סך-הכל ציבור- פעילות בחו"ל 
 385  347  -  -  38 סך-הכל פעילות בחו"ל 

 1,950  611  3  -  1,336 סך-הכל 
 הערות:

 (1) צובר הכנסות ריבית.
 (2) נכלל בחובות פגומים.

 
התחייבות להעמדת אשראי נוסף לחייבים, שלגביהם בוצע ארגון מחדש של חוב בעייתי, במסגרתו בוצעו 

שינויים בתנאי האשראי, הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2017 בסך של 31 מיליון ש"ח (ליום 30 בספטמבר 2016 – 

34 מיליון ש"ח; ליום 31 בדצמבר 2016 – 41 מיליון ש"ח). 
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד (המשך) 

ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש – מאוחד (המשך) 
בלתי מבוקר 

30 בספטמבר 2016   
יתרת חוב רשומה  
שאינו  

צובר�¹�בפיגור צובר�¹�בפיגור  צובר 
סך- צובר�¹�  של 90 ימים או של 30 ימים  הכנסות 

לא בפיגור הכל �²� ועד 89 ימים  יותר  ריבית 
במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבור-מסחרי      
 26  6  -  -  20 בינוי ונדל"ן - בינוי      

 162  34  -  -  128 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 62  61  -  -  1 שרותים פיננסיים 

 1,245  240  2  -  1,003 מסחרי - אחר 
 1,495  341  2  -  1,152 סך-הכל מסחרי 

 46  26  2  -  18 אנשים פרטיים - אחר 
 1,541  367  4  -  1,170 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 1,541  367  4  -  1,170 סך-הכל פעילות בישראל 
      

פעילות לווים בחו"ל 
ציבור-מסחרי      
 22  -  -  -  22 בינוי ונדל"ן      

 101  97  -  -  4 מסחרי - אחר 
 123  97  -  -  26 סך-הכל מסחרי 

 123  97  -  -  26 סך-הכל ציבור- פעילות בחו"ל 
 123  97  -  -  26 סך-הכל פעילות בחו"ל 

 1,664  464  4  -  1,196 סך-הכל 
 הערות:

 (1) צובר הכנסות ריבית.
 (2) נכלל בחובות פגומים.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד (המשך) 

ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש – מאוחד (המשך) 
מבוקר 

31 בדצמבר 2016   
יתרת חוב רשומה  
שאינו  

צובר�¹�בפיגור צובר�¹�בפיגור  צובר 
סך- צובר�¹�  של 90 ימים או של 30 ימים  הכנסות 

לא בפיגור הכל �²� ועד 89 ימים  יותר  ריבית 
במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבור-מסחרי      
 59  41  -  -  18 בינוי ונדל"ן - בינוי      

 129  26  2  -  101 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 661  63  -  -  598 שרותים פיננסיים 

 997  182  1  -  814 מסחרי - אחר 
 1,846  312  3  -  1,531 סך-הכל מסחרי 

 48  26  1  -  21 אנשים פרטיים - אחר 
 1,894  338  4  -  1,552 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 1,894  338  4  -  1,552 סך-הכל פעילות בישראל 
      

פעילות לווים בחו"ל 
ציבור-מסחרי      
 21  -  -  -  21 בינוי ונדל"ן      

 209  192  15  -  2 מסחרי - אחר 
 230  192  15  -  23 סך-הכל מסחרי 

 230  192  15  -  23 סך-הכל ציבור- פעילות בחו"ל 
 230  192  15  -  23 סך-הכל פעילות בחו"ל 

 2,124  530  19  -  1,575 סך-הכל 
 הערות:

 (1) צובר הכנסות ריבית.
 (2) נכלל בחובות פגומים.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד (המשך) 

ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש – מאוחד (המשך) 
בלתי מבוקר 

לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר   
  2016  2017
ארגונים מחדש שבוצעו  
יתרת   יתרת  יתרת  יתרת 

חוב  חוב  חוב  חוב 
רשומה  רשומה  רשומה  רשומה 
לאחר  לפני  לאחר  לפני 

ארגון  ארגון  מספר  ארגון  ארגון  מספר 
מחדש  מחדש  חוזים  מחדש  מחדש  חוזים 

במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבור-מסחרי       
 12  12  23  3  3  15 בינוי ונדל"ן - בינוי       

 1  1  3  2  2  3 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 - �¹� - �¹� 2  - �¹� - �¹� 1 שרותים פיננסיים 

 7  7  81  12  12  124 מסחרי - אחר 
 20  20  109  17  17  143 סך-הכל מסחרי 

 9  10  724  17  18  936 אנשים פרטיים - אחר 
 29  30  833  34  35  1,079 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 29  30  833  34  35  1,079 סך-הכל פעילות בישראל 
       

פעילות לווים בחו"ל 
ציבור-מסחרי       
 -  -  -  85  85  8 בינוי ונדל"ן       

 37  37  2  -  -  - מסחרי - אחר 
 37  37  2  85  85  8 סך-הכל מסחרי 

 37  37  2  85  85  8 סך-הכל ציבור- פעילות בחו"ל 
 37  37  2  85  85  8 סך-הכל פעילות בחו"ל 

 66  67  835  119  120  1,087 סך-הכל 
 הערה:

 (1) סכום נמוך מ-1 מיליון ש"ח.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד (המשך) 

ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש – מאוחד (המשך) 
בלתי מבוקר 

לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר   
  2016  2017
ארגונים מחדש שבוצעו  
יתרת   יתרת  יתרת  יתרת 

חוב  חוב  חוב  חוב 
רשומה  רשומה  רשומה  רשומה 
לאחר  לפני  לאחר  לפני 

ארגון  ארגון  מספר  ארגון  ארגון  מספר 
מחדש  מחדש  חוזים  מחדש  מחדש  חוזים 

במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבור-מסחרי       
 16  16  77  14  15  70 בינוי ונדל"ן - בינוי       

 3  3  7  4  4  8 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 - �¹� - �¹� 4  - �¹� - �¹� 3 שרותים פיננסיים 

 200  202  285  39  40  361 מסחרי - אחר 
 219  221  373  57  59  442 סך-הכל מסחרי 

 23  26  1,907  46  48  2,419 אנשים פרטיים - אחר 
 242  247  2,280  103  107  2,861 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 242  247  2,280  103  107  2,861 סך-הכל פעילות בישראל 
       

פעילות לווים בחו"ל 
ציבור-מסחרי       
 1  1  1  107  107  9 בינוי ונדל"ן       

 37  37  3  61  61  3 מסחרי - אחר 
 38  38  4  168  168  12 סך-הכל מסחרי 

 38  38  4  168  168  12 סך-הכל ציבור- פעילות בחו"ל 
 38  38  4  168  168  12 סך-הכל פעילות בחו"ל 

 280  285  2,284  271  275  2,873 סך-הכל 
    הערה:

    (1) סכום נמוך מ-1 מיליון ש"ח.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד (המשך) 

ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש – מאוחד (המשך) 
בלתי מבוקר 

לשלושת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר   
  2016  2017
ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו �¹� 
יתרת חוב   מספר  יתרת חוב  מספר 

רשומה  חוזים  רשומה  חוזים 
במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל  

ציבור-מסחרי     
 - �²� 6  1  5 בינוי ונדל"ן - בינוי     

 -  -  - �²� 1 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 
 - �²� 1  -  - שרותים פיננסיים 

 2  21  3  38 מסחרי - אחר 
 2  28  4  44 סך-הכל מסחרי 

 2  346  4  561 אנשים פרטיים - אחר 
 4  374  8  605 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 4  374  8  605 סך-הכל פעילות בישראל 
 4  374  8  605 סך-הכל 

     הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

2. מידע נוסף על חובות פגומים – מאוחד (המשך) 

ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש – מאוחד (המשך) 
בלתי מבוקר 

לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר   
  2016  2017
ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו �¹� 
יתרת חוב   מספר  יתרת חוב  מספר 

רשומה  חוזים  רשומה  חוזים 
במיליוני שקלים חדשים  
פעילות לווים בישראל   

ציבור-מסחרי     
 - �²� 12  10  22 בינוי ונדל"ן - בינוי     

 - �²� 1  1  3 בינוי ונדל"ן - פעילות בנדל"ן 

 - �²� 1  -  - שרותים פיננסיים 

 45  76  7  96 מסחרי - אחר 
 45  90  18  121 סך-הכל מסחרי 

 6  1,012  11  1,360 אנשים פרטיים - אחר 
 51  1,102  29  1,481 סך-הכל ציבור- פעילות בישראל 

 51  1,102  29  1,481 סך-הכל פעילות בישראל 
פעילות לווים בחו"ל 

ציבור-מסחרי     
 -  -  12  1 בינוי ונדל"ן     

 -  -  12  1 סך-הכל מסחרי 
 -  -  12  1 סך-הכל ציבור- פעילות בחו"ל 

 -  -  12  1 סך-הכל פעילות בחו"ל 
 51  1,102  41  1,482 סך-הכל 

 

 הערות:
חובות שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור של 30 ימים או יותר, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי  (1) 

 במהלך 12 החודשים שקדמו למועד שבו הם הפכו לחובות בפיגור.
סכום נמוך מ-1 מיליון ש"ח. (2)  
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי (המשך) 
ב. חובות (המשך) 

 

3. גילוי נוסף בדבר איכות האשראי 

(א) מאפייני הסיכון לפי מגזרי האשראי  
(1) אשראי מסחרי 

רגישות למחזוריות הכלכלית המקומית בישראל. בנוסף, נוכח יציאתם של גופים ישראליים גדולים   -

להשקעות מהותיות בחו"ל, עלתה רמת החשיפה למשברים גלובליים; 

רגישות לשינויים בצריכה הפרטית;   -

חשיפה לתחרות מחו"ל;   -

לאור הריכוזיות הגבוהה של מבנה הבעלות והשליטה על החברות במשק - האשראי מאופיין   -

בריכוזיות גבוהה ברמת קבוצות הלווים הגדולות. כמו כן, מבנה קבוצות ההחזקה ונטילת חוב 

במספר רמות בחברות ההחזקה מעלים את סיכון האשראי ואת פגיעותן של חברות אלו. בשנים 

האחרונות, בלטו מספר הסדרי חוב וקיימת אי ודאות ביחס ליכולתן של חברות שגייסו חוב, 

שלמולו אין תזרים, למחזר חובות אלו. 

(2) אשראי לאנשים פרטיים – הלוואות לדיור 

הלוואות בשיעור מימון גבוה מהוות מוקד סיכון בעת ירידה בערך הבטוחה מתחת ליתרת ההלוואה.   -

מדיניות החיתום בבנק מגבילה את שיעור המימון בעת מתן האשראי. 

(3) אשראי לאנשים פרטיים – אחר 

החשיפה בתחום האשראי הקמעונאי מושפעת מגורמים מקרו כלכליים.    -

התעצמות התחרות במערכת הבנקאית בשנים האחרונות עלולה להוביל לשחיקת מרווחים, ירידה   -

באיכות הלווים וכפועל יוצא מכך, להגברת סיכון האשראי. מדיניות האשראי אינה מאפשרת כיום 

מתן אשראי ללקוחות עם דירוגים פנימיים נמוכים, ובכך היא ממתנת סיכונים אלו. 

(ב) אינדיקציה לאיכות האשראי  

מבוקר  בלתי מבוקר 
31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2017   

הלוואות   הלוואות 
לפרטיים  לפרטיים 

סך-הכל       אחר  דיור  סך-הכל מסחרי  אחר  דיור  מסחרי 
שיעור יתרת אשראי תקין לציבור מיתרת  

 96.4%  98.4%  98.8%  95.2%  97.0%  98.4%  98.9%  96.1% אשראי לציבור 
שיעור יתרת אשראי בעייתי שאינו פגום 

 1.5%  1.4%  1.2%  1.6%  1.3%  1.3%  1.1%  1.3% לציבור מיתרת אשראי לציבור 
שיעור יתרת אשראי פגום לציבור מיתרת 

 2.1%  0.2%  -  3.2%  1.7%  0.3%  -  2.6% אשראי לציבור 
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין 

 1.5%  1.6%  0.7%  1.7%  1.4%  1.7%  0.6%  1.5% אשראי לציבור, מיתרת אשראי לציבור 
שיעור יתרת  ההפרשה להפסדי אשראי 
בגין אשראי לציבור, מיתרת סיכון 

אשראי בעייתי (למעט נגזרים ואיגרות 
 38.8%  98.9%  51.2%  32.4%  43.7%  106.9%  57.2%  35.5% חוב) 

 
מספר ימי הפיגור של החוב הינו גורם מרכזי בקביעת סיווגי חובות הבנק, ובהתאם משפיע על ההפרשה 

להפסדי אשראי והמחיקות החשבונאיות. חוב הנבחן על בסיס פרטני, מסווג כחוב פגום כאשר הקרן או 

הריבית בגינו מצויים בפיגור של 90 ימים או יותר, למעט אם החוב מובטח היטב ומצוי בהליכי גביה.  
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14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי (המשך) 

(המשך)   ב. חובות

 

4. מידע נוסף על הלוואות לדיור 
(1) LTV סוג החזר וסוג ריבית , ( יתרות לסוף שנה לפי שיעור המימון (

יתרת הלוואות לדיור 
סך-הכל    
סיכון  מזה:  מזה: 

אשראי חוץ  ריבית  בולט 
מאזני  משתנה  ובלון  סך-הכל 

במיליוני שקלים חדשים   
בלתי מבוקר   
30 בספטמבר 2017   
שיעבוד ראשון: שיעור   

 177  10,895  380  18,096 עד 60% המימון 

 
 36  5,805  68  9,168 מעל 60% 

שיעבוד משני או ללא 
שיעבוד 

 
 793  137  343  1,791 

סך-הכל 
 

²�28,057 
�  585  17,043  2,004 

בלתי מבוקר       
30 בספטמבר 2016    

שיעבוד ראשון: שיעור   
 122  9,570  295  15,739 עד 60% המימון 

 
 57  5,421  77  8,528 מעל 60% 

שיעבוד משני או ללא 
שיעבוד 

 
 786 �³� 132 �³� 398  2,005 

סך-הכל 
 

²�25,053 
�  504  15,389  2,184 

מבוקר       
31 בדצמבר 2016    

שיעבוד ראשון: שיעור   
 148  9,882  307  16,298 עד 60% המימון 

 
 46  5,512  66  8,683 מעל 60% 

שיעבוד משני או ללא 
שיעבוד 

 
 783 �³� 133 �³� 394  1,803 

סך-הכל 
 

²�25,764 
�  506  15,788  1,997 

 

 הערות:
היחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת המסגרת לבין שווי הנכס, כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת. יחס  (1) 

 ה- LTV מהווה אינדיקציה נוספת של הבנק להערכת סיכון הלקוח בעת העמדת המסגרת.
יתרת הלוואות לדיור אינה כוללת את יתרת החובות המסחריים בסך של 282 מיליון ש"ח, המשולבת במערך העסקאות  (2) 
והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרויקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה 

 (ליום 30 בספטמבר 2016 סך של 253 מיליון ש"ח, ליום 31 בדצמבר 2016 סך של 266 מיליון ש"ח).
סווג מחדש בשל טיוב נתונים. (3)  

 

  



בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו    
  216

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 

אשראי (המשך) 
ג. מידע בדבר רכישות ומכירות של חובות 

 

פרטים בדבר תמורה ששולמה או התקבלה עבור רכישה או מכירה של הלוואות 

בלתי מבוקר 
אשראי לציבור  אשראי לציבור   

אנשים       אנשים 
פרטיים  פרטיים 

אשראי  אנשים   - אשראי  אנשים   -
סך- הלוואות פרטיים לבנקים  הלוואות פרטיים לבנקים 

- אחר וממשלות הכל  - אחר וממשלות סך-הכל מסחרי לדיור  מסחרי לדיור 
במיליוני  שקלים חדשים  
לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30   לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 

בספטמבר 2016  בספטמבר 2017 
 390  98  -  -  292  312  3  -  -  309 הלוואות שנרכשו  

 -  -  -  -  -  112  -  -  -  112 הלוואות שנמכרו 
           

לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30  לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 
בספטמבר 2016  בספטמבר 2017 

 948  107  -  -  841  1,260  127  -  -  1,133 הלוואות שנרכשו  
 424  -  -  -  424  323  -  116  -  207 הלוואות שנמכרו 

 לפרטים נוספים בדבר רווחים (הפסדים) נטו, בגין הלוואות שנמכרו, ראו ביאור 3.
 

ד. מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים(3) 

מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
הפרשה�²� יתרה�¹� �²� � � � � � ¹ הפרשה   � ² יתרה ¹ הפרשה יתרה  

31 בדצמבר 2016   30 בספטמבר 2016  30 בספטמבר 2017 
במיליוני שקלים חדשים  

עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי:  
 4  1,195  5  1,270  4  1,154 אשראי תעודות       

 23  2,544  23  2,473  28  2,053 ערבויות להבטחת אשראי 
 2  6,861  3  6,674  2  6,743 ערבויות לרוכשי דירות 

 55  6,240  48  5,839  56  7,814 ערבויות והתחייבויות אחרות 
 -  954  -  747  -  1,143 מסגרות לפעולות במכשירים נגזרים שלא נוצלו 
 25  21,922  23  21,079  28  22,880 מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו 

מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות 
 27  8,986  27  8,849  26  8,960 לפי דרישה שלא נוצלו 

התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר 
 54  22,470  52  22,085  51  22,275 ושעדיין לא ניתן �³�

 5  4,446  4  4,088  5  6,233 התחייבות להוצאת ערבויות 
 

 הערות:
יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי. (1)  

יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה. (2)  
כולל מחויבות למתן אשראי שניתנה ללקוחות במסגרת "אישור עקרוני ושמירת שיעור הריבית" בהתאם להוראות ניהול  (3) 

 בנקאי תקין מס' 451 "נהלים למתן הלוואות לדיור".
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15. נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  

 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2017   

מטבע חוץ �¹�  מטבע ישראלי 
פריטים     צמוד 

שאינם  מטבעות  למדד 
סך-הכל  כספיים  אחרים  אירו  לא צמוד המחירים דולר 

במיליוני  שקלים חדשים  
נכסים  

 24,815  -  559  432  2,822  47  20,955 מזומנים ופקדונות בבנקים        
 34,490  852  -  833  12,432  2,887  17,486 ניירות ערך 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 
 840  -  -  -  -  -  840 הסכמי מכר חוזר 

 148,940  -  391  1,713  25,822  15,548  105,466 אשראי לציבור, נטו 
 1,200  -  -  340  420  211  229 אשראי לממשלות 

 148  146  -  -  -  2  - השקעות בחברות כלולות 
 2,239  2,239  -  -  -  -  - בניינים וציוד 

 160  160  -  -  -  -  - נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 
 3,310  505  122  416  477  103  1,687 נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 3,497  346  349  33  965  13  1,791 נכסים אחרים 
 26  26  -  -  -  -  - נכסים המוחזקים למכירה 

 219,665  4,274  1,421  3,767  42,938  18,811  148,454 סך-כל הנכסים 
התחייבויות 

 173,356  -  2,350  5,982  45,733  4,761  114,530 פקדונות הציבור        
 4,284  -  3  137  1,547  4  2,593 פקדונות מבנקים 
 275  -  -  -  102  41  132 פקדונות הממשלה 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת 
 2,968  -  -  -  2,968  -  - הסכמי רכש חוזר 

 7,961  -  -  107  -  5,939  1,915 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 3,598  507  109  394  417  172  1,999 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 11,468  282  37  23  569  211  10,346 התחייבויות אחרות 
 203,910  789  2,499  6,643  51,336  11,128  131,515 סך-כל ההתחייבויות 

 15,755  3,485 (1,078) (2,876) (8,398)  7,683  16,939 הפרש 
השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים: 
 -  -  1,052  2,979  11,588 (2,949) (12,670) מכשירים נגזרים (למעט אופציות)        

אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס 
 -  - (24) (289) (133)  -  446 בסיס) 

אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס 
 -  - (16)  211  289  - (484) בסיס) 

 15,755  3,485 (66)  25  3,346  4,734  4,231 סך-הכל כללי 
 -  - (35) (349) (88)  -  472 אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 

אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב 
 -  - (80)  262  275  - (457) מהוון) 

 

 הערה:
כולל צמודי מטבע חוץ. (1)  
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15. נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה (המשך) 

 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2016   

מטבע חוץ �¹�  מטבע ישראלי 
פריטים     צמוד 

שאינם  מטבעות  למדד 
סך-הכל  כספיים  אחרים  אירו  לא צמוד המחירים דולר 

במיליוני  שקלים חדשים  
נכסים  

 25,873  -  721  649  4,192  56  20,255 מזומנים ופקדונות בבנקים        
 37,491  948  21  518  14,903  4,361  16,740 ניירות ערך 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 
 177  -  -  -  -  -  177 הסכמי מכר חוזר 

 139,315  -  533  1,828  26,820  15,977  94,157 אשראי לציבור, נטו 
 727  -  -  213  92  205  217 אשראי לממשלות 

 151  149  -  -  -  2  - השקעות בחברות כלולות 
 2,255  2,255  -  -  -  -  - בניינים וציוד 

 160  160  -  -  -  -  - נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 
 3,242  119  185  97  1,008  77  1,756 נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 4,035  479  412  33  1,015  15  2,081 נכסים אחרים 
 25  25  -  -  -  -  - נכסים המוחזקים למכירה 

 213,451  4,135  1,872  3,338  48,030  20,693  135,383 סך-כל הנכסים 
התחייבויות 

 164,892  -  2,540  6,930  49,395  5,470  100,557 פקדונות הציבור        
 5,711  -  3  61  1,801  5  3,841 פקדונות מבנקים 
 314  -  -  -  111  59  144 פקדונות הממשלה 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת 
 3,538  -  -  -  3,538  -  - הסכמי רכש חוזר 

 8,798  -  -  84  -  6,662  2,052 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
התחייבויות אחרות בגין מכשירים 

 3,900  126  198  195  1,124  149  2,108 נגזרים 
 11,730  389  44  25  523  177  10,572 התחייבויות אחרות 
 198,883  515  2,785  7,295  56,492  12,522  119,274 סך-כל ההתחייבויות 

 14,568  3,620 (913) (3,957) (8,462)  8,171  16,109 הפרש 
השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים: 
 -  -  779  3,880  11,996 (3,152) (13,503) מכשירים נגזרים (למעט אופציות)        

אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס 
 -  - (7)  54 (198)  -  151 בסיס) 

אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס 
 -  -  2  15  40  - (57) בסיס) 

 14,568  3,620 (139) (8)  3,376  5,019  2,700 סך-הכל כללי 
 -  - (12)  130 (185)  -  67 אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 

אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב 
 -  -  116 (8)  304  - (412) מהוון) 

 

 הערה:
כולל צמודי מטבע חוץ. (1)  
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15. נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה (המשך) 

 

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

מטבע חוץ �¹�  מטבע ישראלי 
פריטים     צמוד 

שאינם  מטבעות  למדד 
סך-הכל  כספיים  אחרים  אירו  לא צמוד המחירים דולר 

במיליוני  שקלים חדשים  
נכסים  

 29,311  -  729  611  4,181  51  23,739 מזומנים ופקדונות בבנקים        
 38,818  976  20  538  15,972  4,607  16,705 ניירות ערך 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 
 440  -  -  -  -  -  440 הסכמי מכר חוזר 

 140,760  -  515  1,752  27,050  15,243  96,200 אשראי לציבור, נטו 
 737  -  -  205  102  206  224 אשראי לממשלות 

 157  155  -  -  -  2  - השקעות בחברות כלולות 
 2,295  2,295  -  -  -  -  - בניינים וציוד 

 160  160  -  -  -  -  - נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 
 3,283  348  33  70  1,254  79  1,499 נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 3,589  461  360  31  948  23  1,766 נכסים אחרים 
 27  27  -  -  -  -  - נכסים המוחזקים למכירה 

 219,577  4,422  1,657  3,207  49,507  20,211  140,573 סך-כל הנכסים 
התחייבויות 

 172,318  -  2,447  6,770  49,396  5,360  108,345 פקדונות הציבור        
 5,342  -  9  117  1,908  5  3,303 פקדונות מבנקים 
 303  -  -  -  113  57  133 פקדונות הממשלה 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת 
 3,543  -  -  -  3,543  -  - הסכמי רכש חוזר 

 8,498  -  -  90  -  6,356  2,052 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
התחייבויות אחרות בגין מכשירים 

 3,570  353  28  145  1,284  152  1,608 נגזרים 
 11,067  435  41  26  466  186  9,913 התחייבויות אחרות 
 204,641  788  2,525  7,148  56,710  12,116  125,354 סך-כל ההתחייבויות 

 14,936  3,634 (868) (3,941) (7,203)  8,095  15,219 הפרש 
השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים: 
 -  -  699  3,919  10,749 (3,076) (12,291) מכשירים נגזרים (למעט אופציות)        

אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס 
 -  -  28  1 (189)  -  160 בסיס) 

אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס 
 -  -  13  33  45  - (91) בסיס) 

 14,936  3,634 (128)  12  3,402  5,019  2,997 סך-הכל כללי 
 -  -  50 (43) (232)  -  225 אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון) 

אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב 
 -  -  26  288  152  - (466) מהוון) 

 

 הערה:
כולל צמודי מטבע חוץ. (1)  
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16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 

א. ההרכב במאוחד 

 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2017   

שווי הוגן   יתרה 
רמה  

כ �  ¹�3 סה"�¹ � רמה 2 � � ¹ רמה 1 במאזן 
במיליוני שקלים חדשים  

נכסים פיננסיים  
 24,841  16,039  -  8,802  24,815 מזומנים ופקדונות בבנקים      

 34,737  799  13,439  20,499  34,490 ניירות ערך �²�
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 

 840  840  -  -  840 חוזר 
 149,271  146,471  1  2,799  148,940 אשראי לציבור, נטו 

 1,236  1,236  -  -  1,200 אשראי לממשלות 
 3,310  859  1,935  516  3,310 נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 1,567  1,407  23  137  1,567 נכסים פיננסיים אחרים 
 215,802  167,651  15,398  32,753  215,162 �³�סך-כל הנכסים הפיננסיים 

התחייבויות פיננסיות 
 173,657  37,649  118,855  17,153  173,356 פקדונות הציבור      

 4,286  1,057  3,229  -  4,284 פקדונות מבנקים 
 284  158  126  -  275 פקדונות הממשלה 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 
 3,059  3,059  -  -  2,968 חוזר 

 8,931  1,822  364  6,745  7,961 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 3,598  361  2,721  516  3,598 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 8,198  7,370  30  798  8,198 התחייבויות פיננסיות אחרות 
 202,013  51,476  125,325  25,212  200,640 �³�סך-כל ההתחייבויות הפיננסיות 
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

 89  89  -  -  89 עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי      
 

 הערות:
רמה 1 - מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה 2 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים  (1) 

 נצפים משמעותיים אחרים. רמה 3 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים.
לפירוט נוסף של היתרה במאזן והשווי ההוגן של ניירות ערך, ראו ביאור 5. (2)  

מזה: נכסים והתחייבויות בסך של 46,050 מיליון ש"ח ו-87,032 מיליון ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה  (3) 
לשוויים ההוגן (מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן). למידע נוסף בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס 

 חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה, ראו סעיפים ב' ו-ג' להלן.
 

Dummy Text
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16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 
א. ההרכב במאוחד (המשך) 

 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2016   

שווי הוגן   יתרה 
רמה  

כ �  ¹�3 סה"�¹ � רמה 2 � � ¹ רמה 1 במאזן 
במיליוני שקלים חדשים  

נכסים פיננסיים  
 25,902  16,780  -  9,122  25,873 מזומנים ופקדונות בבנקים      

 37,878  852  15,530  21,496  37,491 ניירות ערך �²�
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 

 177  177  -  -  177 חוזר 
 138,845  135,146  2  3,697  139,315 אשראי לציבור, נטו 

 779  779  -  -  727 אשראי לממשלות 
 3,242  1,110  1,993  139  3,242 נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 1,927  1,647  23  257  1,927 נכסים פיננסיים אחרים 
 208,750  156,491  17,548  34,711  208,752 �³�סך-כל הנכסים הפיננסיים 

התחייבויות פיננסיות 
 165,163  34,028  111,916  19,219  164,892 פקדונות הציבור      

 5,721  1,269  4,452  -  5,711 פקדונות מבנקים 
 326  192  134  -  314 פקדונות הממשלה 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 
 3,757  3,757  -  -  3,538 חוזר 

 9,884  2,001  265  7,618  8,798 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 3,900  296  3,466  138  3,900 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 7,883  7,440  32  411  7,883 התחייבויות פיננסיות אחרות 
 196,634  48,983  120,265  27,386  195,036 �³�סך-כל ההתחייבויות הפיננסיות 
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

 81  81  -  -  81 עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי      
 

 הערות:
רמה 1 - מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה 2 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים  (1) 

 נצפים משמעותיים אחרים. רמה 3 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים.
לפירוט נוסף של היתרה במאזן והשווי ההוגן של ניירות ערך, ראו ביאור 5. (2)  

מזה: נכסים והתחייבויות בסך של 49,884 מיליון ש"ח ו-86,827 מיליון ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה  (3) 
לשוויים ההוגן (מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן). למידע נוסף בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס 

 חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה, ראו סעיפים ב' ו-ג' להלן.
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16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 

א. ההרכב במאוחד (המשך) 

 

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

שווי הוגן   יתרה 
כ �  רמה 3�¹  סה"�¹ � רמה 2 � � ¹ רמה 1 במאזן 
במיליוני שקלים חדשים  

נכסים פיננסיים  
 29,334  20,448  -  8,886  29,311 מזומנים ופקדונות בבנקים      

 39,110  853  16,551  21,706  38,818 ניירות ערך �²�
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 

 440  440  -  -  440 חוזר 
 140,127  136,790  1  3,336  140,760 אשראי לציבור, נטו 

 799  799  -  -  737 אשראי לממשלות 
 3,283  843  2,075  365  3,283 נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 1,803  1,484  21  298  1,803 נכסים פיננסיים אחרים 
 214,896  161,657  18,648  34,591  215,152 �³�סך-כל הנכסים הפיננסיים 

התחייבויות פיננסיות 
 172,515  37,120  116,222  19,173  172,318 פקדונות הציבור      

 5,348  1,182  4,166  -  5,342 פקדונות מבנקים 
 312  189  123  -  303 פקדונות הממשלה 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 
 3,712  3,712  -  -  3,543 חוזר 

 9,494  1,958  265  7,271  8,498 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 3,570  295  2,910  365  3,570 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 7,963  7,352  28  583  7,963 התחייבויות פיננסיות אחרות 
 202,914  51,808  123,714  27,392  201,537 �³�סך-כל ההתחייבויות הפיננסיות 
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

 83  83  -  -  83 עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי      
 

 הערות:
רמה 1 - מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה 2 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים  (1) 

 נצפים משמעותיים אחרים. רמה 3 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים.
לפירוט נוסף של היתרה במאזן והשווי ההוגן של ניירות ערך, ראו ביאור 5. (2)  

מזה: נכסים והתחייבויות בסך של 50,609 מיליון ש"ח ו-87,982 מיליון ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה  (3) 
לשוויים ההוגן (מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן). למידע נוסף בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס 

 חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה, ראו סעיף ב' ו-ג' להלן.
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16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 
ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן - מאוחד 

 

1. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה 
בלתי מבוקר 

30 בספטמבר 2017   
מדידות שווי הוגן המשתמשות ב-  

נתונים     
נתונים לא  נצפים  מחירים 

השפעת  משמעותיים נצפים  מצוטטים 
יתרה  סך-הכל  משמעותיים הסכמי  בשוק פעיל אחרים 

שווי הוגן מאזנית  קיזוז  (רמה 3)  (רמה 2)  (רמה 1) 
במיליוני שקלים חדשים  

 נכסים 
 ניירות ערך זמינים למכירה      
  16,598  16,598  -  -  1,718  14,880של ממשלת ישראל       

  400  400  -  -  400  -של ממשלות זרות 
  54  54  -  -  43  11של מוסדות פיננסיים בישראל 
  561  561  -  -  561  -של מוסדות פיננסיים זרים 

 (MBS) או מגובי משכנתאות (ABS) 6,909  6,909  -  -  6,909  -מגובי נכסים  
  165  165  -  -  106  59של אחרים בישראל 
  955  955  -  -  955  -של אחרים זרים 

  38  38  -  -  -  38מניות 
 25,680  25,680  -  -  10,692  14,988 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה 

 ניירות ערך למסחר
  2,094  2,094  -  -  526  1,568של ממשלת ישראל       

  23  23  -  -  23  -של ממשלות זרות 
  -  -  -  -  -  -של מוסדות פיננסיים בישראל 
  -  -  -  -  -  -של מוסדות פיננסיים זרים 

 (MBS) או מגובי משכנתאות (ABS) 59  59  -  -  59  -מגובי נכסים  
  106  106  -  -  4  102של אחרים בישראל 
  19  19  -  -  19  -של אחרים זרים 

  15  15  -  -  -  15מניות 
 2,316  2,316  -  -  631  1,685 סך-הכל ניירות ערך למסחר 

  2,800  2,800  -  -  1  2,799 אשראי לציבור בגין ניירות ערך שהושאלו
 נכסים בגין מכשירים נגזרים

  194  194  -  194  -  -חוזי ריבית שקל מדד       
  1,352  1,352  -  113  1,239  -חוזי ריבית אחרים 

  1,225  1,225  -  552  658  15חוזי מטבע חוץ 
  538  538  -  -  37  501חוזים בגין מניות 

  1  1  -  -  1  -חוזי סחורות ואחרים 
  3,310  3,310  -  859  1,935  516סך-הכל נכסים בגין מכשירים נגזרים 

  23  23  -  -  23  - אחר
  137  137  -  -  -  137 נכסים בגין פעילות בשוק המעוף

 34,266  34,266  -  859  13,282  20,125 סך-הכל נכסים 
 התחייבויות

  1,140  1,140  -  -  21  1,119 פקדונות הציבור בגין  ניירות ערך שנשאלו      
 CLN 321  321  -  321  -  -פקדונות  

 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
  199  199  -  199  -  -חוזי ריבית שקל מדד       

  1,541  1,541  -  -  1,541  -חוזי ריבית אחרים 
  1,350  1,350  -  162  1,173  15חוזי מטבע חוץ 

  507  507  -  -  6  501חוזים בגין מניות 
  1  1  -  -  1  -חוזי סחורות ואחרים 

  3,598  3,598  -  361  2,721  516סך-הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
  30  30  -  -  30  - אחר

  137  137  -  -  -  137 התחייבות בגין פעילות בשוק המעוף
  661  661  -  -  -  661 מכירות בחסר של ניירות ערך

 5,887  5,887  -  682  2,772  2,433 סך-הכל ההתחייבויות 
 
 

16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 
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ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן - מאוחד (המשך) 

 

1. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה (המשך) 
בלתי מבוקר 

30 בספטמבר 2016   
מדידות שווי הוגן המשתמשות ב-  

השפעת      נתונים לא נצפים  נתונים נצפים  מחירים מצוטטים 
יתרה  סך-הכל  הסכמי  משמעותיים (רמה  משמעותיים  בשוק פעיל (רמה 

שווי הוגן מאזנית  קיזוז   (3 אחרים (רמה 2)   (1
במיליוני שקלים חדשים  

נכסים  
ניירות ערך זמינים למכירה       
 16,027  16,027  -  -  1,813  14,214 של ממשלת ישראל       

 591  591  -  -  394  197 של ממשלות זרות 
 52  52  -  -  42  10 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 1,084  1,084  -  -  1,084  - של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי 
 (MBS) 7,112  7,112  -  -  7,112  - משכנתאות 
 358  358  -  -  169  189 של אחרים בישראל 
 1,882  1,882  -  -  1,882  - של אחרים זרים 

 82  82  -  -  -  82 מניות 
 27,188  27,188  -  -  12,496  14,692 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה 

ניירות ערך למסחר 
 3,002  3,002  -  -  287  2,715 של ממשלת ישראל       

 -  -  -  -  -  - של ממשלות זרות 
 15  15  -  -  -  15 של מוסדות פיננסיים בישראל 
 -  -  -  -  -  - של מוסדות פיננסיים זרים 

מגובי נכסים (ABS) או מגובי 
 (MBS) 66  66  -  -  66  - משכנתאות 
 16  16  -  -  8  8 של אחרים בישראל 
 14  14  -  -  14  - של אחרים זרים 

 14  14  -  -  -  14 מניות 
 3,127  3,127  -  -  375  2,752 סך-הכל ניירות ערך למסחר 

אשראי לציבור בגין ניירות ערך 
 3,699  3,699  -  -  2  3,697 שהושאלו 

נכסים בגין מכשירים נגזרים 
 177  177  -  177  -  - חוזי ריבית שקל מדד       

 1,893  1,893  -  266  1,627  - חוזי ריבית אחרים 
 1,015  1,015  -  667  336  12 חוזי מטבע חוץ 

 157  157  -  -  30  127 חוזים בגין מניות 
 -  -  -  -  -  - חוזי סחורות ואחרים 

סך-הכל נכסים בגין מכשירים 
 3,242  3,242  -  1,110  1,993  139 נגזרים 

 23  23  -  -  23  - אחר 
 257  257  -  -  -  257 נכסים בגין פעילות בשוק המעוף 

 37,536  37,536  -  1,110  14,889  21,537 סך-הכל נכסים 
התחייבויות 

פקדונות הציבור בגין  ניירות ערך       
 1,238  1,238  -  -  26  1,212 שנשאלו 

 CLN 316  316  -  316  -  - פקדונות 
התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 177  177  -  177  -  - חוזי ריבית שקל מדד       
 2,353  2,353  -  -  2,353  - חוזי ריבית אחרים 

 1,244  1,244  -  119  1,113  12 חוזי מטבע חוץ 
 126  126  -  -  -  126 חוזים בגין מניות 

 -  -  -  -  -  - חוזי סחורות ואחרים 
סך-הכל התחייבויות בגין מכשירים 

 3,900  3,900  -  296  3,466  138 נגזרים 
 32  32  -  -  32  - אחר 

 257  257  -  -  -  257 התחייבות בגין פעילות בשוק המעוף 
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 154  154  -  -  -  154 מכירות בחסר של ניירות ערך 
 5,897  5,897  -  612  3,524  1,761 סך-הכל ההתחייבויות 

16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 
ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן - מאוחד (המשך) 

1. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה (המשך) 
מבוקר 

31 בדצמבר 2016   
מדידות שווי הוגן המשתמשות ב-  

נתונים לא      מחירים 
סך-הכל  השפעת  נצפים  נתונים נצפים  מצוטטים 

יתרה  שווי  הסכמי  משמעותיים  משמעותיים  בשוק פעיל 
מאזנית  הוגן  קיזוז  (רמה 3)  אחרים (רמה 2)  (רמה 1) 

במיליוני שקלים חדשים  

 נכסים 
 ניירות ערך זמינים למכירה      
 16,564  16,564  -  -  1,893  14,671  של ממשלת ישראל      

 918  918  -  -  721  197  של ממשלות זרות
 58  58  -  -  48  10  של מוסדות פיננסיים בישראל
 1,154  1,154  -  -  1,154  -  של מוסדות פיננסיים זרים

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
(MBS)  -  7,683  -  -  7,683  7,683 

 353  353  -  -  153  200  של אחרים בישראל
 2,023  2,023  -  -  2,023  -  של אחרים זרים

 110  110  -  -  -  110  מניות
 28,863  28,863  -  -  13,675  15,188 סך-הכל ניירות ערך זמינים למכירה 

 ניירות ערך למסחר
 2,568  2,568  -  -  144  2,424  של ממשלת ישראל      

 21  21  -  -  21  -  של ממשלות זרות
 14  14  -  -  -  14  של מוסדות פיננסיים בישראל
 39  39  -  -  39  -  של מוסדות פיננסיים זרים

מגובי נכסים (ABS) או מגובי משכנתאות 
(MBS)  -  61  -  -  61  61 

 54  54  -  -  8  46  של אחרים בישראל
 65  65  -  -  65  -  של אחרים זרים

 13  13  -  -  -  13  מניות
 2,835  2,835  -  -  338  2,497 סך-הכל ניירות ערך למסחר 

 3,337  3,337  -  -  1  3,336  אשראי לציבור בגין ניירות ערך שהושאלו
 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 178  178  -  178  -  -  חוזי ריבית שקל מדד      
 1,606  1,606  -  247  1,359  -  חוזי ריבית אחרים

 1,119  1,119  -  418  689  12  חוזי מטבע חוץ
 380  380  -  -  27  353  חוזים בגין מניות

 -  -  -  -  -  -  חוזי סחורות ואחרים
 3,283  3,283  -  843  2,075  365  סך-הכל נכסים בגין מכשירים נגזרים

 21  21  -  -  21  -  אחר
 298  298  -  -  -  298  נכסים בגין פעילות בשוק המעוף

 38,637  38,637  -  843  16,110  21,684 סך-הכל נכסים 
 התחייבויות

 1,205  1,205  -  -  20  1,185  פקדונות הציבור בגין  ניירות ערך שנשאלו      
CLN 319  319  -  319  -  -  פקדונות 

 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 160  160  -  160  -  -  חוזי ריבית שקל מדד      

 1,788  1,788  -  -  1,788  -  חוזי ריבית אחרים
 1,269  1,269  -  135  1,122  12  חוזי מטבע חוץ

 353  353  -  -  -  353  חוזים בגין מניות
 -  -  -  -  -  -  חוזי סחורות ואחרים

 3,570  3,570  -  295  2,910  365  סך-הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 28  28  -  -  28  -  אחר

 298  298  -  -  -  298  התחייבות בגין פעילות בשוק המעוף
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 285  285  -  -  -  285  מכירות בחסר של ניירות ערך
 5,705  5,705  -  614  2,958  2,133 סך-הכל ההתחייבויות 

16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 
ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן - מאוחד (המשך) 

2. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו חוזר ונשנה 

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2017   

רווחים   רווחים 
(הפסדים)  (הפסדים) 

לתשעת  לשלושת 
החודשים  החודשים 
שהסתיימו  שהסתיימו 

ב-30  ב-30 
בספטמבר  בספטמבר  סך  הכל 

 2017 שווי הוגן 2017  רמה 3  רמה 2  רמה 1 
במיליוני שקלים חדשים  
(137) (49)  1,377  1,377  -  - אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון  

(1) (1)  16  16  -  - אחרים 
       

בלתי מבוקר 
30 בספטמבר 2016   

רווחים   רווחים 
(הפסדים)  (הפסדים) 

לתשעת  לשלושת 
החודשים  החודשים 
שהסתיימו  שהסתיימו 

ב-30  ב-30 
בספטמבר  בספטמבר  סך  הכל 

 2016 שווי הוגן 2016  רמה 3  רמה 2  רמה 1 
במיליוני שקלים חדשים  
(51) (18)  1,541  1,541  -  - אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון  

 -  -  16  16  -  - אחרים 
       

מבוקר 
31 בדצמבר 2016   

הפסדים  
לשנה 

שהסתיימה 
ב-31 

בדצמבר  סך  הכל 
 2016 שווי הוגן  רמה 3  רמה 2  רמה 1 

במיליוני שקלים חדשים   
 1,562  1,562  -  - אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון  

 
 (211)

 16  16  -  - אחרים 
 

 - 
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16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 
ג. שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה 3 - 

מאוחד 

 

1. לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2017 

בלתי מבוקר 
סך-הכל   

רווחים  רווחים 
(הפסדים)  (הפסדים) 

שטרם  שמומשו 
מומשו  ושטרם 
בגין  מומשו 

מכשירים  שנכללו 
שווי הוגן המוחזקים  העברות  העברות  שווי הוגן בדוח 

ליום  ליום  אל רמה  מתוך  רווח  ליום 
 30.9.2017 30.9.2017  3 סילוקים רמה 3  רכישות  הנפקות  30.6.2017 והפסד 

במיליוני שקלים חדשים  
נכסים (התחייבויות) בגין מכשירים נגזרים, נטו  

חוזי ריבית 
 16 �¹�(5)  -  - (7)  -  -  14 �¹�(12) שקל-מדד 

חוזי ריבית 
 45 �¹� 113  3 (31) (134)  -  -  45 �¹� 230 אחרים 

(35) �¹� 390 (2) (9)  49 (29)  - (31) �¹� 412 חוזי מטבע חוץ 

 26  498  1 (40) (92) (29)  -  28  630 סך-הכל 
התחייבויות 

          CLN (6) �²�(321)  -  -  11  - (26) (6) �²�(300) פקדונות

 

2. לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2016 

בלתי מבוקר 
סך-הכל   

רווחים  רווחים 
(הפסדים)  (הפסדים) 

שטרם  שמומשו 
מומשו  ושטרם 
בגין  מומשו 

מכשירים  שנכללו 
שווי הוגן המוחזקים  העברות  העברות  שווי הוגן בדוח 

ליום  ליום  אל רמה  מתוך  רווח  ליום 
 30.9.2016 30.9.2016  3 סילוקים רמה 3  רכישות  הנפקות  30.6.2016 והפסד 

במיליוני שקלים חדשים  
נכסים (התחייבויות)  בגין מכשירים נגזרים, נטו  

חוזי ריבית 
 2 �¹� -  -  -  7  -  - (2) �¹�(5) שקל-מדד 

חוזי ריבית 
(51) �¹� 266 (2) (1)  1  -  - (51) �¹� 319 אחרים 

(158) �¹� 548 (9) (3)  57 (30)  - (153) �¹� 686 חוזי מטבע חוץ 

(207)  814 (11) (4)  65 (30)  - (206)  1,000 סך-הכל 
סך-הכל 

          CLN (2) �²�(316)  -  -  11  -  - (2) �²�(325) פקדונות
 

 הערות:
נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית". (1)  

נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות והוצאות ריבית". (2)  
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16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 
ג. שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה 3 - 

מאוחד (המשך) 

 

3. לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2017 

בלתי מבוקר 
סך-הכל   

רווחים  רווחים 
(הפסדים)  (הפסדים) 

שטרם  שמומשו 
מומשו  ושטרם 
בגין  מומשו 

מכשירים  שנכללו 
שווי הוגן המוחזקים  העברות  העברות  בדוח  שווי הוגן 

ליום  ליום  אל רמה  מתוך  רווח  ליום 
 30.9.2017 30.9.2017  3 סילוקים רמה 3  רכישות  הנפקות  31.12.2016 והפסד 

במיליוני שקלים חדשים  
נכסים (התחייבויות) בגין מכשירים נגזרים, נטו  

חוזי ריבית 
 3 �¹�(5)  -  - (21)  -  - (2) �¹� 18 שקל-מדד 

חוזי ריבית 
 49 �¹� 113  8 (65) (126)  -  -  49 �¹� 247 אחרים 

 307 �¹� 390  2 (95)  18 (143)  -  325 �¹� 283 חוזי מטבע חוץ 

 359  498  10 (160) (129) (143)  -  372  548 סך-הכל 
התחייבויות 

          CLN (7) �²�(321)  -  -  31  - (26) (7) �²�(319) פקדונות

 

4. לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2016 
בלתי מבוקר 

סך-הכל   
רווחים  רווחים 

(הפסדים)  (הפסדים) 
שטרם  שמומשו 
מומשו  ושטרם 
בגין  מומשו 

מכשירים  שנכללו 
שווי הוגן המוחזקים  העברות  העברות  בדוח  שווי הוגן 

ליום  ליום  אל רמה  מתוך  רווח  ליום 
 30.9.2016 30.9.2016  3 סילוקים רמה 3  רכישות  הנפקות  31.12.2015 והפסד 

במיליוני שקלים חדשים  
נכסים (התחייבויות) בגין מכשירים נגזרים, נטו  

חוזי ריבית 
(11) �¹� -  -  - (4)  -  - (15) �¹� 19 שקל-מדד 

חוזי ריבית 
 193 �¹� 266  8 (9) (80)  -  -  193 �¹� 154 אחרים 

 442 �¹� 548 (8) (34)  31 (123)  -  452 �¹� 230 חוזי מטבע חוץ 

 624  814  - (43) (53) (123)  -  630  403 סך-הכל 
התחייבויות 

          CLN 55  - (18) (8) �²�(345) פקדונות 
 

 -  (316)�²� (8)
 

 הערות:
נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית". (1)  

נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות והוצאות ריבית". (2)  
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16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 
ג. שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה 3 - 

מאוחד (המשך) 

 

5. לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 
מבוקר 

סך-הכל   
רווחים 

רווחים  (הפסדים) 
(הפסדים)  שמומשו 

שטרם מומשו  ושטרם 
בגין  מומשו 

מכשירים  שנכללו 
המוחזקים  שווי הוגן  העברות  העברות  בדוח  שווי הוגן 

ליום  ליום  אל רמה  מתוך  רווח  ליום 
 31.12.2016 31.12.2016  3 סילוקים רמה 3  רכישות  הנפקות  31.12.2015 והפסד 

במיליוני שקלים חדשים  
נכסים (התחייבויות) בגין מכשירים נגזרים, נטו  

חוזי ריבית 
 12 �¹� 18  -  - (3)  -  -  2 �¹� 19 שקל-מדד 

חוזי ריבית 
 155 �¹� 247  2 (13) (50)  -  -  154 �¹� 154 אחרים 

חוזי מטבע 
 229 �¹� 283  -  4 (172) (99)  -  320 �¹� 230 חוץ 

 396  548  2 (9) (225) (99)  -  476  403 סך-הכל 
התחייבויות 

          CLN (14) �²�(319)  -  -  69  - (29) (14) �²�(345) פקדונות
 

 הערות:
נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית". (1)  

נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות והוצאות ריבית". (2)  
 

העברות בין רמות בהיררכיות השווי ההוגן   ד.  

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 התבצעו העברות לא מהותיות אל רמה 3 או ממנה, בשל הבהרה של 

הפיקוח על הבנקים, לפיה מכשירים נגזרים בהם סיכון האשראי נקבע על בסיס נתונים שאינם נצפים יכללו 

ברמה 3. 
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16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 

ה. מידע נוסף בדבר נתונים לא ניצפים משמעותיים וטכניקות הערכה המשמשים 
במדידת שווי הוגן של פריטים שסווגו לרמה 3 

 

1. מידע כמותי לגבי מדידת שווי הוגן ברמה 3 
בלתי מבוקר 

שווי הוגן   
ליום 

טווח (ממוצע משוקלל)  נתונים לא נצפים  טכניקות הערכה   30.9.2017
באחוזים   במיליוני ש"ח 

א. פריטים הנמדדים בשווי    
הוגן על בסיס שאינו חוזר 

ונשנה 
    

אשראי פגום שגבייתו מותנית 
 1,377 בביטחון 

היוון תזרימי 
מזומנים, 

הערכות שווי 
ושמאות 

שיעורי היוון, נתונים 
משוק הנדל"ן 

 
 16 אחר 

הערכת שווי על 
ידי מומחה 

שווי החברה, נתונים 
משוק הנדל"ן 

ב. פריטים הנמדדים בשווי  
הוגן על בסיס חוזר ונשנה 

נכסים (התחייבויות) בגין     
מכשירים נגזרים, נטו 

    
(5) חוזי ריבית שקל-מדד 

היוון תזרימי 
מזומנים 

עקום ריבית במגזר 
צמוד מדד 

מ- 0.56%-  עד  3.27%    
 (0.50%)

   

סיכון אשראי צדדים 
 (CVA) נגדיים

מ- 0.00%    עד  2.46%   
 (0.47%)

 113 חוזי ריבית אחרים 
היוון תזרימי 

מזומנים 
סיכון אשראי צדדים 

 (CVA) נגדיים
מ- 0.00%    עד  11.69%   

 (0.04%)

 390 חוזי מטבע חוץ 
היוון תזרימי 

מזומנים 
עקום ריבית במגזר 

צמוד מדד 
מ- 0.56%-  עד  3.15%   

 (-0.26%)

  

היוון תזרימי 
מזומנים, 

מודלים לתמחור 
אופציות 

סיכון אשראי צדדים 
 (CVA) נגדיים

מ- 0.00%    עד  16.09%  
 (0.28%)

התחייבויות 
    

 CLN 321 פקדונות 
היוון תזרימי 

מזומנים 
סיכון אשראי של נכס 

הבסיס 

      
בלתי מבוקר 

שווי הוגן   
ליום 

טווח (ממוצע משוקלל)  נתונים לא נצפים  טכניקות הערכה   30.9.2016
באחוזים   במיליוני ש"ח 

א. פריטים הנמדדים בשווי    
הוגן על בסיס שאינו חוזר 

ונשנה 
    

אשראי פגום שגבייתו מותנית 
 1,541 בביטחון 

היוון תזרימי 
מזומנים, 

הערכות שווי 
ושמאות 

שיעורי היוון, נתונים 
משוק הנדל"ן 

 
 16 אחר 

הערכת שווי על 
ידי מומחה 

שווי החברה, נתונים 
משוק הנדל"ן 

ב. פריטים הנמדדים בשווי  
הוגן על בסיס חוזר ונשנה 

נכסים בגין מכשירים נגזרים,     
נטו 

    
 - חוזי ריבית שקל-מדד 

היוון תזרימי 
מזומנים 

עקום ריבית במגזר 
 צמוד מדד

מ- 0.91%-  עד  1.83%   
 (-0.02%)

   

סיכון אשראי צדדים 
 (CVA) נגדיים

מ- 0.00%   עד  3.03%   
 (0.40%)

מ- 0.00%   עד  5.08%   סיכון אשראי צדדים היוון תזרימי  266 חוזי ריבית אחרים 
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(0.15%) נגדיים (CVA) מזומנים 

 548 חוזי מטבע חוץ 
היוון תזרימי 

מזומנים 
עקום ריבית במגזר 

צמוד מדד 
מ- 0.91%-  עד  1.90%   

 (-0.45%)

  

היוון תזרימי 
מזומנים, 

מודלים לתמחור 
אופציות 

סיכון אשראי צדדים 
 (CVA) נגדיים

מ- 0.00%   עד  6.69%   
 (0.06%)

התחייבויות 
    

 CLN 316 פקדונות 
היוון תזרימי 

מזומנים 
סיכון אשראי של נכס 

הבסיס 

  
16. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך) 

ה. מידע נוסף בדבר נתונים לא ניצפים משמעותיים וטכניקות הערכה המשמשים 
במדידת שווי הוגן של פריטים שסווגו לרמה 3 (המשך) 

1. מידע כמותי לגבי מדידת שווי הוגן ברמה 3 (המשך) 

מבוקר 
שווי הוגן   

ליום 
טווח (ממוצע משוקלל)  נתונים לא נצפים  טכניקות הערכה   31.12.2016

במיליוני  
באחוזים  ש"ח 

א. פריטים הנמדדים    
בשווי הוגן על בסיס 
שאינו חוזר ונשנה 

    
אשראי פגום שגבייתו 

 1,562 מותנית בביטחון 

היוון תזרימי 
מזומנים, הערכות 

שווי ושמאות 

שיעורי היוון, 
נתונים משוק 

הנדל"ן 
 

 16 אחר 
הערכת שווי על 

ידי מומחה 

שווי החברה, 
נתונים משוק 

הנדל"ן 
ב. פריטים הנמדדים  

בשווי הוגן על בסיס 
חוזר ונשנה 

נכסים בגין מכשירים     
נגזרים, נטו 

    
 18 חוזי ריבית שקל-מדד 

היוון תזרימי 
מזומנים 

עקום ריבית במגזר 
צמוד מדד 

מ- 0.74%-  עד  2.57%   
 (-0.08%)

   

סיכון אשראי צדדים 
 (CVA) נגדיים

מ- 0.00%    עד  3.09%    
 (0.42%)

 247 חוזי ריבית אחרים 
היוון תזרימי 

מזומנים 
סיכון אשראי צדדים 

 (CVA) נגדיים
מ- 0.00%    עד  9.92%    

 (0.07%)

 283 חוזי מטבע חוץ 
היוון תזרימי 

מזומנים 
עקום ריבית במגזר 

צמוד מדד 
מ- 0.73%-  עד  2.38%  

 (-0.41%)

  

היוון תזרימי 
מזומנים, מודלים 
לתמחור אופציות 

סיכון אשראי צדדים 
 (CVA) נגדיים

מ- 0.00%    עד  18.40%  
 (0.16%)

התחייבויות 
    

 CLN 319 פקדונות 
היוון תזרימי 

מזומנים 
סיכון אשראי של 

נכס הבסיס 
  

2. מידע איכותי לגבי מדידת שווי הוגן ברמה 3  

הנתונים הלא נצפים המשמעותיים, אשר שימשו במדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, הם עקום 

CVA (יורד) ככל שעקום הריבית עולה .( ריבית במגזר צמוד מדד, והתאמות בגין סיכון אשראי צדדים נגדיים (

והבנק מתחייב לשלם את הסכום הצמוד למדד, השווי ההוגן גדל (קטן). ככל שעקום הריבית עולה (יורד) 
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והצד הנגדי לעסקה מחויב לשלם לבנק את הסכום הצמוד למדד, השווי ההוגן קטן (גדל). מקדם סיכון אשראי 

CVA מבטא את ההסתברות לכשל אשראי של הצד הנגדי לעסקה. עליה בהסתברות לכשל מקטינה את ( צד נגדי (

השווי ההוגן של העסקה, ולהפך. 
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17. פעילות בתחום כרטיסי אשראי 
1. רכישת זכויות המיעוט בדיינרס. בביאור 36 א' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 תוארה רכישת 

זכויות המיעוט בדיינרס, לרבות מחלוקת שנתגלעה בין הצדדים בדבר זכאות המוכרים לתמורה נוספת 

שהותנתה בתנאים מתלים. כאל דחתה את הצעת הריבוע הכחול להליכי גישור בנושא. 

2. הסדר סליקה צולבת – הפחתת שיעור עמלת מנפיק. ההסדר תואר בביאור 36 ב' 2 לדוחות הכספיים ליום 31 

בדצמבר 2016. ביום 31 בדצמבר 2018 עתיד לפקוע ההסדר. בימים אלה מתקיים שיח עם הפיקוח על הבנקים 

בדבר שיעור העמלה הצולבת שתיגבה החל מיום 1 בינואר 2019. 

3. בקשה לאישור תביעה נגזרת. בביאור 36 ה (4) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארה בקשה 

לאישור תביעה נגזרת. בהתאם להסדר דיוני בין הצדדים, הוגשו ביום 8 במאי 2017, לבית המשפט המחוזי 

בתל אביב יפו, תביעה ובקשה מתוקנת לאישור התביעה כתביעה נגזרת (מרובה). בבקשה המתוקנת נכללה, 

בין היתר, עילה המתייחסת להסדר המותנה אשר נחתם בין כאל לבין פרקליטות המדינה ביום 3 בנובמבר 

2016, בגינו שילמה כאל סך של 85 מיליון ש"ח ובהתאמה תוקנו טענות המבקש וסכום הנזק הנטען. 

ביום 29 באוגוסט 2017 האריך בית המשפט את המועד להגשת התשובה לבקשה המתוקנת לאישור תביעה, עד 

ליום 3 בדצמבר 2017.  

ביום 22 באוגוסט 2017 הודיע היועץ המשפטי לממשלה, כי הוא אינו מוצא מקום להצטרף להליך בשלב זה. 
4. התקשרויות עם ארגונים בינלאומיים. בביאור 36 ו' לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 תוארו 

Rebates לחברים בארגון ובדבר העלאת תעריפי עמלות ( הודעות ויזה אירופה בדבר הפסקת תכנית ההחזרים (

הסליקה הנגבות על ידה, החל מיום 1 בינואר 2017 וכן תואר הסכם שנחתם בין כאל לויזה אירופה 

למענקי תמיכה שתקבל החברה בשנים 2019-2016. 

ביום 30 ביוני 2017 חתמו כאל וויזה אירופה על הסכם תמיכה מתוקן לשנים 2021-2017. היקף התמיכה 

מבוסס יעדים שהוגדרו בהסכם. 

 

18. תשקיף מדף 
ביום 11 במאי 2017 פרסם הבנק תשקיף מדף (חלף תשקיף המדף מיום 23 במאי 2014, אשר ביום 20 באפריל 

2016, תוקפו הוארך עד ליום 22 במאי 2017), על בסיס הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016. 

 

19. שיעבודים, תנאים מגבילים ובטחונות 
ביום 27 באוקטובר 2016, אישר דירקטוריון הבורסה, בהמשך להחלטות דירקטוריון מסלקת מעו"ף ומסלקת 

הבורסה, לפתוח חשבונות למסלקות בבנק ישראל, וזאת בכדי לאפשר למסלקות להפקיד בבנק ישראל את 

הבטחונות במזומן שחברי המסלקות מעמידים לטובתן (להלן: "חשבונות הבטוחות"), ולתקן בהתאם את חוקי 

העזר של המסלקות. 

במסגרת זו, כל חברי המסלקות, ובהם הבנק, חתמו על שני הסכמי שעבוד נוספים, על פיהם ישועבדו לטובת 

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב ולטובת מסלקת מעו"ף בע"מ זכויות החברים בחשבונות הבטוחות בבנק 

ישראל, וזאת בנוסף לשעבודים קודמים ומבלי לגרוע מהם. 

בהתאם, הבנק שעבד לטובת מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף, בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה והמחאה על דרך 

השעבוד, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויותיו, מכל מין וסוג, בכל אחד מחשבונות הבטוחות בבנק ישראל, 

לרבות כל הזכויות לקבלת הכספים המופקדים או הרשומים לזכות כל אחד מהחשבונות האמורים, וכל פירותיהם 

או כל זכות הנובעת מהם או הקשורה אליהם, והכל כערובה לקיומם של כל חיובי הבנק כלפי המסלקות, כפי 

שיהיו מעת לעת.  

יצוין, כי ברישום השעבודים ברשם החברות, שנעשה על ידי הבורסה, ובוצע ביום 26 באפריל 2017, נפלו 

מספר טעויות בתיאור הנכסים המשועבדים, ולפיכך, הרישום בפועל אינו תואם את האמור לעיל באופן מלא. 

הבורסה תיקנה את הרישום האמור. 
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20. הנפקת מניות וכתבי אופציה 
ביום 28 בספטמבר 2016 השלים הבנק הנפקה לציבור, על פי דוח הצעת מדף מיום 27 בספטמבר 2016, במסגרתה 

הונפקו 69,497,700 מניות רגילות א' ו-40,650,000 כתבי אופציה (סדרה 1), בתמורה מיידית כוללת ברוטו 

בסך של כ-580 מיליון ש"ח. כל כתב אופציה ניתן היה למימוש למניה רגילה אחת בת 0.1 ש"ח ערך נקוב, 

בכפוף להתאמות שהוגדרו בדוח הצעת המדף. כתבי האופציה היו ניתנים למימוש עד ליום 31 במרס 2017 

(בהעדר מסחר בבורסה במועד זה, נדחה המועד האחרון למימוש כתבי האופציה ליום 2 באפריל 2017). 

עד ליום 31 בדצמבר 2016 מומשו 8,757,870 כתבי אופציה ותמורתם התקבלה תמורה נוספת בסך של כ-39 

מיליון ש"ח. עד ליום 31 במרס 2017 מומשו 25,245,416 כתבי אופציה נוספים ותמורתם התקבלה תמורה 

נוספת בסך של כ-113 מיליון ש"ח. ביום 2 באפריל 2017 מומשה יתרת כתבי האופציה ותמורתם התקבלה תמורה 

נוספת בסך של כ-30 מיליון ש"ח. 
 

21. הנפקת כתבי התחייבות נדחים (סדרה יב') 
ביום 9 בינואר 2017 השלים הבנק מהלך של הנפקת כתבי התחייבות נדחים, הכוללים מנגנון לספיגת הפסדי 

קרן, שהינם מכשירי הון המסווגים כהון רובד 2 לצורך הכללתם בהון הפיקוחי של הבנק, בהיקף כולל של כ-

784 מיליון ש"ח. פרטים בדבר תנאי כתבי ההתחייבות האמורים הובאו בביאור 25 יד' לדוחות הכספיים ליום 

31 בדצמבר 2016. 

 

22. מיסוי 
בביאור 8 ג (1) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, תוארו ההליכים בעניין סוגיית חיוב מס רווח על 

דיבידנד שהתקבל מעוסק. ביום 15 במאי 2017 הגיש הבנק לבית המשפט העליון ערעור על פסק דינו של בית 

המשפט המחוזי בנושא. הדיון בערעור נקבע לחודש מרס 2018. 

 

23. אישור דיבידנד לבעלי מניות בכורה 
באסיפה כללית מיום 8 באוגוסט 2017, הוחלט לאשר דיבידנד לשנת 2017, בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 

מניות בכורה  צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.נ. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי 

להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2017. 

 

24. הגדלת ההון הרשום של הבנק 
באסיפה כללית מיום 8 באוגוסט 2017, הוחלט להגדיל את ההון הרשום של הבנק ב-35 מיליון ש"ח ע.נ. (350 

מיליון מניות רגילות א' בנות 0.1 ש"ח כל אחת) ולתקן בהתאם את תזכיר ותקנון הבנק. 
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ממשל תאגידי וביקורת 

הדירקטוריון וההנהלה 

 
 
 

שינויים בדירקטוריון  

באסיפה כללית מיום 8 באוגוסט 2017 הוחלט למנות כדירקטורים חיצוניים כמשמעות המונח בחוק החברות, 
התשכ"ט-1999, לתקופה של 3 שנים, את ה"ה אהרן אברמוביץ, ברוך לדרמן (דירקטור מכהן שנבחר לכהונה נוספת) 
ויהודה לוי (דירקטור מכהן שנבחר לכהונה נוספת). באסיפה האמורה הוחלט למנות כדירקטורים חיצוניים כמשמעות 
המונח בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים, את ה"ה איריס אבנר, יעקב ליפשיץ ושאול 

קוברינסקי (דירקטור מכהן שנבחר לכהונה נוספת). זאת, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה.  
ביום 30 באוקטובר 2017, החל מר אהרן אברמוביץ' את כהונתו כדירקטור חיצוני בבנק, במקומו של מר אילן בירן, 
אשר סיים את כהונתו כדירקטור ביום 29 באוקטובר 2017. הכל כמפורט בדוחות מידיים מיום 29 באוקטובר 2017 

(מס' אסמכתא 2017-01-102555 ו-2017-01-102546, בהתאמה). 
יו"ר הדירקטוריון, הדירקטוריון והמנהלת הכללית מודים למר בירן על פועלו ותרומתו בתקופת כהונתו בבנק 

ומאחלים למר אברמוביץ' הצלחה בכהונתו. 

ישיבות הדירקטוריון וועדותיו 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, קיים הדירקטוריון 15 ישיבות. כן התקיימו 56 ישיבות של ועדות 
הדירקטוריון.  

הביקורת הפנימית בקבוצה 

פרטים בדבר הביקורת הפנימית בקבוצה, ובכלל זה, הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת הביקורת הפנימית, 
תכנית הביקורת השנתית והשיקולים בקביעתה נכללו בדוח שנתי 2016 (עמ' 304-302). 

עידכונים. ברבעון השלישי של שנת 2017 הוגשו ונדונו דוחות תקופתיים כלהלן: 
הדוח החצי שנתי על פעילויות הביקורת הפנימית במחצית הראשונה של שנת 2017 הוגש ביום 2 באוגוסט 2017   -

ונדון בוועדת הביקורת ביום 7 בספטמבר 2017; 
הדוח הרבעוני על פעילויות הביקורת הפנימית ברבעון השלישי של שנת 2017 הוגש ביום 26 באוקטובר 2017   -

וטרם נדון בוועדת הביקורת. 

מעורבות ותרומה לקהילה 
בנק דיסקונט פועל למען הקהילה מיום היווסדו מתוך תפיסה ניהולית כוללת שעל פיה פעילות למען הקהילה היא 
חלק ממחויבות עסקית חברתית ותרבותית. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2017 נמשכה הפעילות ההתנדבותית 
במסגרת פרוייקט "למען" - עובדי דיסקונט למען הקהילה, במסגרתו עובדי הבנק המתנדבים תורמים מזמנם ומחום 
ליבם. הפעילות ההתנדבותית מגוונת ומעניקה סיוע ותמיכה לקשת רחבה של מרכיבים באוכלוסיה בישראל: ילדים 

ובני נוער, סטודנטים, חיילים, שכבות מצוקה, קשישים, בעלי מוגבלויות, חולים ועוד. 
נוסף על פעילות בפרויקט "למען" - עובדי דיסקונט למען הקהילה, התבצעה ברבעון השלישי של שנת 2017 פעילות 

גם בתחום התרבות והאמנות, במתן חסויות ומתן תרומות. 
ברבעון השלישי של שנת 2017 נמשכה התמיכה של הבנק בעיקר בתחומי החינוך וההשכלה, בקרב ילדים ונוער 
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במצבי מצוקה שונים, בעיקר באמצעות "הזנק דיסקונט" – פרויקט הדגל של בנק דיסקונט. 

פרטים נוספים בנוגע לעסקי התאגיד 
הבנקאי ואופן ניהולם 

תרשים מבנה האחזקות של בנק דיסקונט 

 

רכוש קבוע ומתקנים  

רווח ממכירת נכסים. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, נרשם רווח ממכירת מבנים של כ-30 מיליון ש"ח 
לאחר השפעת המס, לעומת כ-63 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

הקמת קמפוס דיסקונט. לפרטים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 312) וביאור 10 סעיף 6 לתמצית הדוחות הכספיים. 
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נגישות לאנשים עם מוגבלות 

הבנק משלים התאמת נכסיו (הן בהיבטי התאמות נגישות לשירות והן בהיבטי התאמות נגישות לתשתיות, מבנים 
וסביבה) לדרישות הנגישות. לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 313). 

מערכות מידע ומחשוב - כאל 

החלפת תשתית מערכת ליבה. ביום 5 באפריל 2017, חתמו כאל ו-HPE Software ישראל בע"מ על הסכם לאספקת 
שירותי מחשב לכאל במסגרת פרויקט רב שנתי להחלפת תשתית מערכת הליבה של כאל. מטרת הפרויקט הינה 
שיפור ההמשכיות העסקית בפעילות הליבה, בשים לב למועד סיום מחזור החיים של התשתית הטכנולוגית הקיימת, 
והחלפתה בתשתית מתקדמת בעלת אופק ארוך טווח. היקף הפרויקט כולו, לרבות תשומות פנימיות שיושקעו בו, 

נאמד בכ-130 מיליון ש"ח, שישולמו במהלך שנות הפרויקט. 

ההון האנושי 

 

סכסוך עבודה. ביום 19 באפריל 2017 נמסרה לבנק הודעה, מאת הסתדרות המעו"ף, על הכרזת סכסוך עבודה על ידי 
ועד המנהלים בבנק. זאת, בהתאם לסעיפים 5א' ו-5ב' לחוק יישוב סכסוכי עבודה התשי"ז-1957, והתקנות לפיו. על 

פי האמור בהודעה, ועד המנהלים יכול היה לפתוח בשביתה החל מיום 7 במאי 2017, ואילך. 
סכסוך העבודה בוטל בהסכם קיבוצי שנחתם בין הבנק לבין נציגות העובדים ביום 17 בספטמבר 2017. בהסכם 

הוסדרו נושאים מסוימים, שהשפעתם הכספית אינה מהותית.  
סכסוך עבודה ושביתה במשק. ביום 8 בנובמבר התקבלה בבנק הודעת ההסתדרות בדבר הכרזת סכסוך עבודה בנושא 

הביטוחים הסיעודיים ושביתה של כלל העובדים במשק, שנועדה ליום 22 בנובמבר 2017 ואילך. 

שיפור השירות 

סקר שרותי פנים. הסקר הופץ במהלך חודש פברואר 2017, בפעם השלישית בבנק דיסקונט, במתכונת חוצה ארגון. 
בסקר נמדדו 420 שירותים המוענקים על ידי החטיבות השונות. אחוז המשיבים עמד על כ-85%. בעקבות הסקר 
ננקטים נהלי משוב ושיפור, בדומה לאלה שננקטו בשנת 2016 (ראו בדוח שנתי 2016, עמ' 325). נקבע מועד להשקת 

הסקר הבא - רבעון אחרון 2017.  
טיפול בתלונות. בחודש ספטמבר 2017 פרסם אגף יחסי בנק לקוח בפיקוח על הבנקים את נתוני התלונות שהוגשו 
נגד בנקים בישראל בשנת 2016. מספר התלונות שהתקבלו בבנק באמצעות בנק ישראל נותר ללא שינוי, 243 תלונות 
בשנת 2016 לעומת 245 בשנת 2015. מספר התלונות שנמצאו מוצדקות בשנת 2016 קטן לעומת המספר בשנת 
2015 - 3 תלונות מוצדקות לעומת 12 בשנת 2015. שיעור התלונות המוצדקות ירד מ-8.9% בשנת 2015 ל-3.5% 

בשנת 2016. 
הדוח השנתי לציבור על טיפול בתלונות בגין שנת 2016, עומד לעיון באתר הבנק. 

תרבות ארגונית 

"רוח דיסקונט". ברבעון השני של שנת 2017, נמשך המהלך לקביעת "רוח דיסקונט" - חזון, ערכים ואתיקה ארגונית. 
לפרטים נוספים, ראו לעיל "טיפול ההנהלה בנושאים שוטפים מהותיים". 

פורטל פייסבנק חדש. ברבעון השלישי של שנת 2017, הושק פורטל הפייסבנק החדש. הפייסבנק החדש מאפשר 
לעובדים נגישות, שיתוף בידע, דיאלוג רחב ותכנים חדשים המסייעים בהטמעת המידע בדרך נוחה וחווית משתמש 
מתקדמת. בפורטל החדש הושם דגש על שיתוף העובדים בקביעת התכנים והגברת מעורבותם בהובלת תהליכי 

השינוי. 
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דירוג התחייבויות הבנק וחברות בת מסוימות 

 

לפרטים בדבר הדירוג שקבעו סוכנויות דירוג שונות לבנק ולחלק מחברות הבת, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 328). 
ביום 26 בספטמבר 2017 הודיעה Moody's על אשרור דירוג הבנק, כמפורט בדוח מיידי מיום 26 בספטמבר 2017 (מס' 

אסמכתא 2017-01-095340), שהמידע הכלול בו מובא כאן בדרך של הפניה. 
ביום 24 באוקטובר 2017 הודיעה מעלות על אשרור דירוג הבנק, כמפורט בדוח מיידי מיום 24 באוקטובר 2017 (מס' 

אסמכתא 2017-01-101559), שהמידע הכלול בו מובא כאן בדרך של הפניה. 
ביום 24 באוקטובר 2017 הודיעה S&P על אשרור דירוג הבנק, כמפורט בדוח מיידי מיום 24 באוקטובר 2017 (מס' 

אסמכתא 2017-01-101562), שהמידע הכלול בו מובא כאן בדרך של הפניה. 

פעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות פיקוחיים - 
פרטים נוספים 

מגזר משקי בית (פעילות בישראל) - פרטים נוספים 
התפתחויות במגזר 

סינוף. בסוף הרבעון השלישי פעלו בבנק 115 סניפים. ברבעון השלישי נסגרו 3 סניפים ושלוחות (סניף נווה שאנן 
בחיפה, סניף קרית ים ושלוחת גבעת שמואל). בבנק מרכנתיל דיסקונט פעלו בסוף תשעת החודשים הראשונים של 

שנת 2017 77 סניפים (31.12.2016 – 78 סניפים).  
 

לפרטים בדבר מהלך למתן סיוע ממשלתי להגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, ראו להלן "חקיקה ופיקוח". 
לפרטים בדבר "מפתח דיסקונט" ובדבר "דיסקונט הבנק למשפחה", ראו בדוח שנתי (עמ' 331-330). 

פעילות המשכנתאות 

כיום פועלים בבנק 62 סניפים בפריסה ארצית בהם ניתן שירות בתחום המשכנתאות. הבנק מתמקד במתן 
משכנתאות ככלי לעיגון לקוחות קיימים וכן לגיוס לקוחות חדשים.  

הבנק מפעיל שני ערוצים בתהליך אישור המשכנתא כלהלן:  
ערוץ בפניה ישירה ליועץ המשכנתאות בסניף;   -

ערוץ ישיר של מוקד טלפוני המתמחה בתחום המשכנתאות, המעניק שירות בשני תחומים עיקריים כלהלן:   -
מוקד מכירות, המטפל בפניות של לקוחות המתעניינים בהלוואה חדשה. על סמך קריטריונים שנקבעו, רשאי   -
המוקד לתת ללקוח אישור ראשוני למתן ההלוואה כאשר המשך התהליך מבוצע מול הלקוח לאחר קביעת 

פגישה בסניף.  
בקשות של פונים אשר אינם עומדים בקריטריונים שנקבעו, נדחות, או לחלופין נקבעת להם פגישה בסניף   -

לבחינת הבקשה. 
מתן מענה ללקוחות קיימים בהלוואות מתנהלות.   -

התפתחות בשוק המשכנתאות 
לתשעת החודשים 

שהסתיימו ביום 30 
בספטמבר 

  2016  2017  
שינוי    במיליוני שקלים 

באחוזים  חדשים 
(14.8)  46,734  39,839 סך האשראי לדיור שניתן על ידי הבנקים, לא כולל מיחזורים פנימיים  

Dummy Text
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 177.1  83  230 אשראי מכספי מדינה 

ביצועי הלוואות חדשות שניתנו והלוואות שמוחזרו לרכישת דירת מגורים ובמשכון דירת מגורים 
לשנה 

שהסתיימה 
לתשעת החודשים שהסתיימו ביום ביום 31 
בדצמבר   30 בספטמבר 

 2016  2016  2017  
במיליוני    שינוי 

ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח 
 7,009 (19.3)  5,600  4,519 מכספי בנק �¹� 

 8  -  5  18 מכספי האוצר �²�
 7,017 (19.1)  5,605  4,537 סך-הכל הלוואות חדשות 

 503 (33.9)  411  272 הלוואות שמוחזרו 
 7,520 (20)  6,016  4,809 סך-הכל ביצועים 

 

 הערות:
כולל ביצועי הלוואות חדשות שניתנו במשכון דירת מגורים  בסך של 112 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים  (1) 

 של שנת 2017, לעומת 99 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 ו-128 מיליון ש"ח בשנת 2016.
כולל הלוואות עומדות בסך 3.3 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 לעומת סך של 1.6 מיליון  (2) 

 ש"ח בתשעת החודשים של שנת 2016 ולעומת 1.9 מיליון ש"ח בשנת 2016.
 

לפרטים בדבר הנחיות והוראות של המפקח, שנועדו לגרום לריסון בשוק המשכנתאות, ראו בדוח שנתי 2015 (עמ' 
403-402). לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 334-329). 

מגבלות חקיקה ותקינה 

הוראת ניהול בנקאי תקין 329A בדבר יועצי משכנתאות. ביום 13 בספטמבר 2017 פורסמה ההוראה, שעניינה 
הפעילות מול יועצי משכנתאות חיצוניים. בהתאם להוראה, על דירקטוריון התאגיד הבנקאי לקבוע מדיניות בקשר עם 
פעילות זו, אשר תוגש לפיקוח על הבנקים. תאגיד בנקאי לא יסרב לפעול מול נציג הלקוח בשום שלב בתהליך לקיחת 
ההלוואה ובכל ערוץ תקשורת בו התאגיד פועל בו. התאגיד יקבע מצבים בהם נוכחות הלקוח נדרשת, בתנאי שיאפשר 
קבלת הצעה ראשונית להלוואה ללא נוכחות הלקוח. התאגיד יקבע קריטריונים על פיהם לא תתאפשר עבודה מול 
נציגים מסוימים. מועד תחילת ההוראה ביום 31 באוקטובר 2017. לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 371). 
טיוטא לתיקון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 451 בנושא שמירת שיעור ריבית בהלוואות לדיור. ביום 3 באוקטובר 2017 
פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטה מעודכנת, לפיה ימי שמירת הריבית ללקוח, שקיבל אישור עקרוני להעמדת הלוואה 
לדיור, לא יפחתו מ 24 ימים במקום 12 ימים כיום. עם זאת, בהלוואה שאינה מחייבת רישום שעבוד חדש, תישאר 

תקופת שמירת הריבית 12 ימים. 

מגזר בנקאות פרטית (פעילות בישראל) - פרטים נוספים 

ברבעון השלישי של שנת 2017 נמשך הארגון מחדש של השירות ללקוחות האמידים באגף השקעות ולקוחות אמידים, 
שהוקם בחודש ינואר 2017.  

במקביל, בבנקאות הבינלאומית נמשכת העמקת הפעילות מול לקוחות קיימים ועולים חדשים, יישום כללי ניהול 
בנקאות חוצת גבולות, והסיגמנטציה קרי, העברת לקוחות תושבי חוץ לטיפול סניפים מתמחים ו/או האגף לבנקאות 

בינלאומית. 
 

לפרטים בדבר "דיסקונט invest", ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 335). לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' -336
 .(334
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מגזר עסקים גדולים (פעילות בישראל) - פרטים נוספים 

ביצוע יעדים ואסטרטגיה עסקית – תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 

 

הבנק פעל בהתאם לתוכנית העבודה למגזר העסקי תוך התמקדות בהשאת התשואה מותאמת סיכון לנכסי הסיכון 
וראיה ממוקדת לקוח. בין היתר פעל הבנק להתאמת החשיפה להערכת רמת הסיכון הענפי, להתאמת מרווחי 

האשראי לרמת הסיכון ולצמצום החשיפה לפעילויות בעלות רמות סיכון גבוהות. 

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר  

ליום 30 בספטמבר 2017, לא היתה חריגה מהמגבלות שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין מס' 313. כמו כן, ליום 
30 בספטמבר 2017, לא היתה חריגה ממגבלת "אנשים קשורים". בהתאם להבהרה שהתקבלה מהפיקוח על 
הבנקים, השקעת הקבוצה בניירות ערך של סוכנויות פדרליות בארה"ב, לצורך חישוב החבות לפי הוראה 313, 

משוקללת ב-50%. 

התפתחויות בחוב הסקטור העסקי  
, הסתכם החוב של הסקטור העסקי (ללא בנקים וחברות ביטוח) ב-864 מיליארד ש"ח, 2 בסוף חודש אוגוסט 2017

עליה של 2.2% בהשוואה לסוף חודש דצמבר 2016 (כל שיעורי השינוי הינם במונחים נומינליים, ומושפעים משינויים 
בשערי החליפין ובמדד המחירים).  

העליה בחוב נגזרת מעליה של 1.6% בחוב לבנקים, מעליה של 6.5% בחוב לגופים המוסדיים ומעליה בשיעור של 7.7% 
בחוב המגזר העסקי למשקי בית וחברות. זאת, אל מול ירידה בשיעור של כ-4% בחוב לתושבי חוץ. יצוין כי הגידול 
בחוב למוסדיים נובע מעליה ביתרת ההלוואות הפרטיות, כמו גם ביתרת איגרות החוב שבידי המוסדיים. כתוצאה 
מהמגמות האמורות, חלה ירידה במשקל הבנקים בסך החוב של הסקטור העסקי מ-47.3% בסוף שנת 2016 ל-

47.1% בסוף חודש אוגוסט 2017. 
במהלך החודשים ינואר-ספטמבר גייס המגזר העסקי (חברות ישראליות), ללא בנקים וחברות ביטוח, אג"ח בהיקף של 
כ-36 מיליארד ש"ח (בבורסה בתל-אביב ובאמצעות אג"ח לא סחיר). מדובר בקצב מהיר בהשוואה לשנת 2016 – כ-

43 מיליארד ש"ח ברמה שנתית. 
המרווח בין אג"ח חברות (הנכללות בתל-בונד 60) לאג"ח ממשלתי, לסוף חודש ספטמבר 2017, היה 1.15%, 

בהשוואה ל-1.51% בסוף שנת 2016 ו-1.61% בסוף חודש ספטמבר 2016. 

התפתחויות שחלו בשווקים של המגזר 

להלן כיווני ההתפתחות בענפי המשק העיקריים: 
ענף התעשיה - ענף מוטה יצוא ומושפע מהביקושים בחו"ל. הענף מוסיף להנות מהתאוששות. נתוני היצור   -
מצביעים על מגמת גידול עקבי בתפוקת הענף החל מהרבעון הרביעי של שנת 2016. כמו כן, גם נתוני סחר החוץ 
מתרחבים. בנוסף לשיפור באינדיקטורים האמורים, מדד מנהלי הרכש, שפורסם לחודש ספטמבר 2017, ירד אך 

שומר על רמה גבוהה ועומד על 57 נקודות ומצביע על ציפייה להתרחבות בפעילות הענף; 
ענף היהלומים - רמת המחירים בענף נותרה ללא שינוי ברבעון האחרון. זאת, לצד עליה בביקוש לתכשיטי   -

יהלומים בארה"ב, המשפיעה באופן חיובי על נתוני סחר החוץ של הענף; 
ענף החקלאות - המגמה השלילית אשר אפיינה בשנים האחרונות את היצוא החקלאי, נבלמה ובמהלך שנת 2017   -
חלה התאוששות מסוימת. בתקופה זו היצוא של הסקטור החקלאי רשם גידול, אך יחד עם זאת, היצוא נותר נמוך 

מהיקפו בתקופות המקבילות; 

                                                                                       
 הנתונים העדכניים ביותר שהיו זמינים במועד הבאת הדוח לבית הדפוס. 2
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ענף המסחר – הענף מושפע בעיקר מביקושים מקומיים, כאשר ברבעון השלישי של שנת 2017 האינדיקטורים   -
מעידים על התמתנות קלה בצריכה הפרטית, לצד שוק עבודה חזק וריבית נמוכה במשק. מדד אמון הצרכנים 

לחודש ספטמבר 2017 עומד על 12%- ומצביע על שיפור מתון לאורך זמן בציפיות הצרכנים; 
ענף הנדל"ן - לפרטים, ראו להלן "פעילות בניה ונדל"ן".   -

התפתחויות צפויות בשווקי המגזר 

 

חטיבת המחקר של בנק ישראל עדכנה בחודש יולי 2017 את תחזית הצמיחה כלפי מטה ועל-פי התחזית המעודכנת, 
המשק צפוי לצמוח בשיעור של 3.4% בשנה הנוכחית. תחזית הצמיחה לשנת 2018 נותרה ללא שינוי ועומדת על 
3.3%. תחזית בנק ישראל משקפת מעבר הדרגתי לצמיחה שמבוססת פחות על הצריכה הפרטית ויותר על היצוא. 
המשך גידול בקצב הצמיחה של היצוא, בין היתר עקב ההתאוששות הצפויה בסחר העולמי, וכן של ההשקעות בענפי 
המשק. מנגד, קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית צפוי להתמתן לאחר שבמשך תקופה ארוכה הוא היה מהיר יחסית 
לקצב הצמיחה של השימושים האחרים ושל התוצר. ההטבה החזויה ביצוא צפויה להטיב עם ענפי התעשיה בעוד 
שההתמתנות בצריכה הפרטית צפויה להרע עם ענפי המסחר. בנוסף, בנק ישראל עדכן את תחזית האינפלציה לשנת 
2017 ל-1% ומעריך כי תישאר ללא שינוי בשנת 2018. כמו כן, בנק ישראל מעריך כי הריבית צפויה להישאר בשנה 

הקרובה ברמתה הנוכחית, 0.1%, ולעלות ברבעון הרביעי של שנת 2018 ל-0.25%. 
לפרטים בדבר ההתפתחויות הצפויות בנדל"ן ובתשתיות, ראו להלן "פעילות בניה ונדל"ן". 

לפרטים אודות "המגזר העסקי", ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 343-338). 

ן  " פעילות בניה ונדל

התפתחויות בשווקים של הפעילות 

נדל"ן למגורים. בחודשים האחרונים נמשכת ההאטה בביקושים לדירות והאטה בפעילות. בתוך כך, נמשכה התמתנות 
העליה במחירי הדיור לצד ירידה בהיקפי נטילת משכנתאות כאשר ברבעון השני נרשם שיא שלילי במספר העסקאות. 

בנוסף, נעצרה עליית הריבית על המשכנתאות ואף מסתמן כי חלה ירידה קלה.  
נדל"ן מניב מסחר. שוק הנדל"ן המסחרי שומר על יציבות בשיעורי התפוסה ובמחירי השכירות. יצוין, כי בשנים 
האחרונות חל פיתוח מואץ של שטחי מסחר, אשר עלול להוביל לעודף היצע באזורים מסוימים. סביבת הריבית 
הנמוכה ממשיכה לתמוך בביצוע השקעות בנדל"ן ומאפשרת לחברות הנדל"ן להמשיך בגיוסי הון במחיר נמוך ולהנות 

מהוצאות מימון נמוכות. 
נדל"ן מניב משרדים. שוק המשרדים שומר על יציבות בשיעורי התפוסה ובמחירי השכירות. עם זאת, היצע המשרדים 

הקיים והפרויקטים בהתהוות, בעיקר באזור המרכז, עשויים להוביל לעודף היצע באזורים מסוימים. 

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הפעילות 

המגבלות שתוארו לעיל, בקשר למגזר העסקי, חלות אף על פעילות בניה ונדל"ן. בנוסף, ראוי לציין כי במסגרת 
הוראות ניהול בנקאי תקין מס' 315 חלה מגבלה על ריכוזיות אשראי ענפית, וזאת כאשר חלקו של האשראי באחריות 
התאגיד הבנקאי (כולל אשראי חוץ מאזני) הניתן לענף מסוים, כהגדרתו בהוראה, עולה על 20% מסך האשראי 
לציבור שבאחריות התאגיד הבנקאי. ריכוזיות האשראי הענפית של הבנק לענף הנדל"ן עמדה על 17.7% ליום 30 

בספטמבר 2017, לעומת 19.3% בסוף שנת 2016.  
תיקון מס' 9 לחוק המכר(דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות). ביום 30 במרס 2017 התיקון פורסם ברשומות. 
על פי התיקון, ערבויות חוק מכר בגין דירות בפרויקט או בבניין, שהמכירה בו החלה לאחר המועד הקובע כהגדרתו 
בתיקון לחוק, יונפקו ללא רכיב המע"מ. בעת מימוש ערבות מכר, על הבנק המלווה לפנות לקרן שתוקם במשרד 
האוצר, בדרישה בשם הרוכש שמימש את ערבות המכר, לקבלת החזר של סכום המע"מ ועם קבלתו, להעבירו לרוכש. 
ביום 30 באפריל 2017 פורסמה ברשומות הודעה על הקמת הקרן להחזרי מע"מ. כמו כן פורסם תקנון הקרן. התיקון 
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נכנס לתוקף במהלך חודש מאי והבנק נערך ליישום הוראות התיקון שחלות על תאגיד בנקאי. 

מגזר ניהול פיננסי (פעילות בישראל) - פרטים נוספים 
חברות ריאליות 

 

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תת המגזר 

ליום 30 בספטמבר 2017, הבנק היה רחוק ממגבלת ההשקעה בתאגידים ריאליים בהתאם לסעיף 23 א' (א) לחוק 
הבנקאות (רישוי). לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 346). 

השקעות הקבוצה בחברות, בקרנות השקעה פרטיות ובקרנות הון סיכון  

דיסקונט קפיטל שותפה במספר חברות פרטיות וציבוריות, קרנות השקעה פרטיות וקרנות הון סיכון. יתרת ההשקעה 
של דיסקונט קפיטל בחברות ובקרנות האמורות עמדה ביום 30 בספטמבר 2017 על סך של כ-215 מיליון דולר. 
היתרה המקסימלית של ההתחייבויות העתידיות של דיסקונט קפיטל להשקעה בחברות ובקרנות אלה הסתכמה ביום 
30 בספטמבר 2017 בכ-123 מיליון דולר. בחודשים האחרונים החליטה דיסקונט קפיטל להשקיע ב-3 קרנות נוספות, 

בהתחייבות עתידית כוללת של 25 מיליון דולר. 
בנוסף להשקעה בקרנות, באמצעות דיסקונט קפיטל, בנק מרכנתיל דיסקונט התקשר בהסכמים להשקעה בארבע 

קרנות הון סיכון פעילות. יתרת סכומי ההשקעה וההתחייבות להשקעה הינה בסכומים לא מהותיים. 

התפתחויות בפעילות 

מימושים. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, רשמה דיסקונט קפיטל הכנסות בסכום כולל של כ-193 
מיליון ש"ח בגין מימוש השקעות, בעיקר בגין מימושים בקרנות מקבוצת פורטיסימו (כ-123 מיליון ש"ח), מקבוצת 

פימי (כ-46 מיליון ש"ח), ובקרן IGP (כ-11 מיליון ש"ח) לעומת כ-13 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  
רווח ממימושים. ברבעון הרביעי של שנת 2017 צפויה דיסקונט קפיטל לרשום רווח ממימושים, בסכום כולל של כ-18 

מיליון ש"ח. 

פעילות בחו"ל - פרטים נוספים 
מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הפעילות בחו"ל 

מגבלת החשיפה לשלוחות בחו"ל. בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, דירקטוריון תאגיד בנקאי, שפועל או 
שבכוונתו לפעול באמצעות שלוחות חו"ל, נדרש לדון ולאשר מסמך מדיניות מקיף בנושא הפעילות בשלוחות חו"ל. 
במסגרת המסמך האמור, דירקטוריון התאגיד הבנקאי נדרש, בין היתר, לקבוע מגבלה, או מערכת מגבלות, על 
החשיפה לפעילות שלוחות חו"ל, אשר ישקפו את תיאבון הסיכון לגבי פעילות שלוחות חו"ל, ובלבד שעיקר פעילות 

התאגיד הבנקאי והקבוצה הבנקאית תהיה בישראל.  
שיעור החשיפה המחושבת של הבנק לשלוחות חו"ל עמד על 15.37% מסך נכסי הסיכון ביום 30 בספטמבר 2017, 
בהשוואה לשיעור של 17.35% ביום 31 בדצמבר 2016. שיעור החשיפה האמור עומד במגבלות החשיפה שקבע 
הדירקטוריון, במסגרת הצהרת תיאבון הסיכון של קבוצת דיסקונט. הבנק עוקב אחר התפתחות נכסי הסיכון בגין 

פעילותו בשלוחות חו"ל. 
טיוטת הוראה חדשה בנושא "פיקוח על שלוחות בחו"ל". לפרטים ראו "סיכונים אחרים" במסמך "גילוי לפי נדבך 3 של 

באזל ומידע נוסף על סיכונים" המתפרסם במקביל לדוח זה, אשר עומד לעיון במגנ"א, מאי"ה ובאתר הבנק. 
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מגזרים נוספים 

לפרטים נוספים בדבר מגזר עסקים קטנים וזעירים (פעילות בישראל), ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 337-336). לפרטים 
נוספים בדבר מגזר עסקים בינוניים (פעילות בישראל), ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 338-337). לפרטים נוספים בדבר 

מגזר גופים מוסדיים (פעילות בישראל), ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 344-343). 

הפעילות בתחום כרטיסי האשראי 

 

התפתחויות בפעילות 

מסמך עקרונות עם חברת שופרסל. ביום 2 בנובמבר 2017 חתמו כאל ודיינרס (להלן ביחד: "כאל") וחברת שופרסל 
בע"מ ("שופרסל") על מסמך עקרונות ("מסמך העקרונות") להנפקה ותפעול של כרטיסי אשראי חוץ בנקאי ללקוחות 
שופרסל ("מועדון האשראי" ו-"הכרטיסים", בהתאמה). מועדון האשראי מונה כיום, למיטב ידיעת כאל, כחצי מיליון 

לקוחות.  
במסמך העקרונות נקבע, כי הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם על מנת להשיק את מועדון האשראי ביום 18 בינואר 2018 
(תאריך תום הסכם קודם של שופרסל עם לאומי קארד, מכוחו הונפקו עד כה כרטיסי אשראי ללקוחות שופרסל). כן 
נקבע, כי הצדדים יפעלו לחתימת הסכם מפורט ("ההסכם") שיסדיר את מכלול הנושאים בין הצדדים בקשר למועדון 

האשראי וזאת בתוך 6 חודשים, כאשר עד לחתימת ההסכם המפורט מסמך העקרונות יחייב את הצדדים. 
ההסכם יהיה בתוקף ממועד חתימתו ועד ליום 31 בדצמבר 2027, כאשר תקופה זו תוארך לתקופות נוספות בנות 
שנתיים כל אחת, אלא אם אחד הצדדים יודיע על רצונו שלא להאריך את ההסכם לתקופה נוספת, וזאת באמצעות 

הודעה שתינתן 12 חודשים לפני תום כל תקופה.  
מסמך העקרונות מסדיר, בין היתר, את ההטבות שיינתנו ללקוחות שיחזיקו בכרטיס מועדון האשראי, הן על ידי כאל 
והן על ידי שופרסל או שופרסל פיננסים שותפות מוגבלת ("שופרסל פיננסים"), הוראות הנוגעות לגיוס לקוחות 
למועדון האשראי, תקציבי שיווק ופרסום, חלוקת עלויות, והוראות הנוגעות לעמלות שייגבו ממחזיקי הכרטיס. כל 
המחויבויות החלות על מנפיק על-פי דין יחולו על כאל. כאל תהיה המנפיק היחיד שיורשה להציע כרטיסי חיוב 

ולהציע הלוואות ללקוחות שופרסל.  
מסמך העקרונות מסדיר גם את האפשרות שהכרטיסים, ככל ששופרסל תבקש זאת וכפוף לקבלת האישורים 

והרישיונות הרלוונטיים, יירשמו תחת Bank Identification Number (BIN) של שופרסל או שופרסל פיננסים. 
מסמך העקרונות קובע את חלוקת ההכנסות בין הצדדים בגין העמלה הצולבת בגין עסקאות שיבוצעו בכרטיסים, בגין 
יתרות אשראי נושאות ריבית מפעילות מועדון האשראי, ובגין דמי הכרטיס שייגבו מהמחזיקים. כן ייגבו מהמחזיקים 

על ידי שופרסל דמי חבר חודשיים בגין החברות במועדון האשראי, בתנאים שנקבעו. 
במסגרת מסמך העקרונות התחייבה כאל ביחס לכל אחת מהשנים 2018, 2019 ו-2020 כי במקרה שסך ההכנסות 
של שופרסל ושופרסל פיננסים מפעילות מועדון האשראי, כפי שהוגדרו במסמך העקרונות בכל אחת מאותן שנים, 
יפחת מסכום שנקבע במסמך העקרונות (כ-65 מיליון ש"ח בקירוב), תשלם כאל לשופרסל את ההפרש עד תום 

הרבעון הראשון בכל שנה ביחס לשנה הקודמת, והכל כפוף לתנאים שנקבעו במסמך העקרונות בהקשר זה. 
עוד נקבע במסמך העקרונות, כי כפוף להשגת יעדים מהותיים שנקבעו לפעילות מועדון האשראי, תהיה זכאית 

שופרסל פיננסים לשני בונוסים של 35 מיליון ש"ח כל אחד בתום השנה הרביעית והשמינית להסכם.  
כמו-כן, מסדיר ההסכם את התשלומים בין הצדדים לאחר סיום ההסכם, כאשר, ככלל, במקרה שכאל תמשיך לתפעל 
את הכרטיסים עד לתום תוקפם, ימשיכו לחול הוראות ההסכם ביחס לחלוקת ההכנסות בין הצדדים, ואילו במקרה 
שכאל תפסיק לתפעל את הכרטיסים ואלו יתופעלו על-ידי שופרסל, שופרסל פיננסים או על-ידי צד שלישי, תהיה 
כאל זכאית לקבל, במשך תקופה שנקבעה, תמלוגים שייגזרו מחלקה של כאל בהכנסות מהכרטיסים בשנה שקדמה 

לסיום ההסכם, והכל בתנאים ובשיעורים שנקבעו בהסכם. 
כניסת סולק רביעי לשוק הסליקה בישראל. ביום 4 באפריל 2017 הודיע הפיקוח על הבנקים על מתן רישיון סולק 
לגורם נוסף, אשר יהפוך להיות הסולק הרביעי בשוק. במסגרת ההודעה צוין, כי גורם זה יכול, מבחינה רגולטורית, 
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לפעול כסולק כבר עתה, אך לאור צרכים תפעוליים, הוא צפוי להתחיל את פעילות הסליקה בעוד כשנה. עוד צוין 
בהודעה, כי הסולק הרביעי צפוי גם לפתח פעילות עתידית בהנפקת כרטיסי חיוב ובמתן אשראי לציבור בישראל. 
בהתאם להודעה, הרישיון שניתן כאמור הינו מצומצם, וזאת לאור העובדה שעל הסולק הרביעי לסיים את כל 
ההיערכות התפעולית לצורך קבלת הרישיון מלא. בהתאם, ישנן מגבלות מסוימות על היקפי הפעילות של הסולק 
הנוסף, שאינם מפורטים בהודעה. הפיקוח מציין, כי לאחר שישלים הסולק הנוסף את ההיערכות ויעמוד בכלל 

הדרישות, יומר הרישיון המצומצם ברישיון מלא. 
להערכת כאל והבנק, לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת כניסת הסולק הנוסף על שוק הסליקה בישראל בכלל, 

ועל כאל בפרט. 
התקשרות עם חברת גמא. ביום 6 ביולי 2017 חתמה כאל על הסכם עם גמא ניהול וסליקה בע"מ וגמא מימון אישי 
ישיר בע"מ (להלן: "גמא"), במסגרתו תהפוך גמא ל"מאגד" במטרה לאפשר עסקאות בכרטיסי אשראי על ידי שימוש 

בשירותי גמא והחברה. 
חתימת ההסכם תואמת להוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל הכולל 
הוראות שמטרתן להגביר את התחרות בסליקה, ולהערכת הנהלת כאל, ההסכם ישפר את הצעת הערך לבתי העסק 

הקטנים והבינוניים. 
פנייה מארגון מסטרקארד העולמי. ביום 2 באוגוסט 2017 התקבלה בכאל פניה מארגון מסטרקארד העולמי, לפיה 
נדרשת כאל לפעול ליישומן של דרישות תפעוליות שונות בסד זמנים שנקבע על ידי מסטרקארד, ואשר אינן מיושמות 

כיום במלואן בשוק בישראל, ובכלל זה בכאל. 
להערכת כאל, יישום מרבית הדרישות כרוך בהתארגנות כלל ענפית. 

כאל מקיימת שיח עם מסטרקארד במטרה לגבש תכנית הולמת לעמידה בדרישות. 
שיתוף פעולה עם חברת Alipay. ביום 19 בספטמבר 2017 חתמו כאל ו-Alipay.com Co., Ltd (להלן: "Alipay") על הסכם 
לפיו תספק Alipay לכאל שירותי עיבוד והבטחת תשלום לעסקאות שייסלקו על ידי כאל בישראל. שירות התשלומים של 
AliPay הינו אמצעי התשלום המוביל בקרב לקוחות בסין, וההתקשרות נועדה לצורך מתן מענה מיטבי לסליקת אמצעי 

תשלום זה על ידי תיירים סינים המבקרים בישראל, אשר נמצא במגמה מתמדת ורציפה של עליה בשנים האחרונות. 

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הפעילות 

 

להלן תפורטנה מספר הצעות חוק פרטיות. הליכי החקיקה של הצעות אלה טרם הושלמו, במלואן או בחלקן, ולא 
ניתן לקבוע האם הן תחוקקנה בפועל. עם זאת, ככל שהצעות החוק תגענה לכדי חקיקה בפועל, עשויה להיות להן 

השלכה מהותית על תוצאות כאל. 
קביעת משרד האוצר בנושא מותג הפתוח לסליקה והנפקה בלעדית. ביום 24 ביולי 2017 הודיע משרד האוצר לכאל, 
כי ככל שעמלת בית העסק המרבית, בעסקאות מקומיות, במותג בו קיימת סליקה והנפקה בלעדית, תופחת במהלך 
השנים 2017-2020 בארבע פעימות משמעותיות, כך שתעמוד עד סוף חודש דצמבר 2017 על שיעור שלא יעלה על 
2.95%, עד סוף חודש דצמבר 2018 על שיעור שלא יעלה על 2.45%, עד סוף חודש דצמבר 2019 על שיעור שלא 
יעלה על 2.10% ועד סוף חודש יוני 2020 על שיעור שלא יעלה על 1.99%, הרי שלעת הזו שר האוצר אינו רואה צורך 
להפעיל את סמכותו לפי סעיף 36יג (א) לחוק הבנקאות רישוי (התשמ"א-1981), או לתמוך בהצעות חוק שמשמעותם 
זהה להפעלת הסמכות כאמור או שמתערבת באופן ישיר בעמלת המותג מעבר למתווה ההפחתה שתואר. ביום 19 

ביולי 2017 אישר דירקטוריון כאל את הגבלת עמלת הסליקה במותג דיינרס בהתאם למתווה האמור. 
הצעת חוק כרטיס חיוב (תיקון – הודעה במסרון על כרטיס לא פעיל), התשע"ו-2015. ביום 12 באוקטובר 2015 הונחה 
על שולחן הכנסת הצעת חוק בנושא הודעה במסרון על כרטיס לא פעיל. במסגרת הצעת החוק מוצע לחייב את 
מנפיקי כרטיס החיוב להודיע ללקוחות על כרטיסי חיוב לא פעילים שבבעלותם, וזאת במשך תקופה של שלושה 
חודשים ומעלה. על מנפיקי כרטיסי החיוב להודיע, בין היתר, על היותו של כרטיס לא פעיל, על דמי השימוש בכרטיס, 
ואם הכרטיס עודנו פטור מדמי שימוש – על מועד פקיעת הפטור, וכן ליידע את הצרכן בדבר דרכי ביטול הכרטיס. 
ההודעה לצרכן תשלח באמצעות מסרון. ביום 14 במרס 2016 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק נוספת בנושא, 

הדומה להצעת החוק האמורה. 
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צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב 
מיידי)(הוראת שעה), התשע"ה-2015. ביום 4 ביוני 2017 פורסם צו המאריך את הוראת השעה, המגבילה את העמלה 

הצולבת בעסקאות חיוב מיידי בכרטיס חיוב מיידי ובכרטיס נטען, עד ליום 31 בדצמבר 2018. 
טיוטת כללים לאירוח סולקים. ביום 7 באוגוסט 2017, פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת כללים למקרים בהם סולק 
מבקש להתארח על תשתיות מחשוב של סולק אחר. הטיוטה פורסמה כחלק מיישום הצעדים שנקבעו בחוק להגברת 

התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל. 
תיקון לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) (שינוי של תכנית הטבות לצרכן או סיומה), התשע"ז-2017. ביום 7 באוגוסט 
2017 פורסם ברשומות הנוסח הסופי של החוק. לחוק השפעה על היכולת של כאל לבצע שינויים בהטבות הניתנות 
ללקוחותיה, בין היתר, במסגרת פעילות המועדונים. מועד כניסתו לתוקף הוא 4 חודשים ממועד פרסומו, היינו 7 

בדצמבר 2017. כאל נערכת ליישום הוראות החוק. 
טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין  מס' 470 בנושא "כרטיסי חיוב". ביום 4 בספטמבר 2017 הופצה הטיוטה  
במסגרתה מוצעים  מספר תיקונים: האחד, בנושא של פניית בנקים בעלי היקף פעילות רחב ללקוחות למטרות חידוש 
חוזה כרטיס חיוב; השני, הצגת מידע על עסקאות שנעשו בכרטיסים בנקאיים וחוץ בנקאיים באופן שווה על ידי 
התאגיד הבנקאי. בנוסף, מוצע לאפשר הפקת כרטיס ללא בקשה מהלקוח, ובלבד שהפעלתו תתרחש רק לאחר 
קבלת בקשה מהלקוח. כמו כן, מוצע לאפשר לבנקים (ולא רק לחכ"א) לשווק כרטיסי חיוב בסניפים זמניים, היינו, 

ברצפות השיווק. 
 

לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 353-349). 

שיפורים טכנולוגיים וחדשנות 

 

כללי. בין יעדי התוכנית האסטרטגית של הבנק, הוצב היעד של יישום אמצעים טכנולוגיים והעצמת חווית הלקוח. בין 
המהלכים שננקטו בתחום זה ניתן למנות את הקמת אגף דיגיטל והקמת יחידת פינטק וחדשנות. 

PayBox 

ביום 26 באפריל 2017 חתם הבנק על הסכם עם חברת הזנק בתחום הפינטק בשם פייבוקס פתרונות תשלום בע"מ 
("החברה"). החברה פיתחה אפליקציה סלולרית ואתר אינטרנט ייעודי תחת המותג "PayBox", באמצעותם היא 
מפעילה ומספקת שירות תשלומים המיועד ללקוחות כל הבנקים בישראל. השירות מאפשר העברות כספים בין 

אנשים פרטיים וכן איסוף קבוצתי של כספים למטרה מוגדרת באמצעות פתיחת קבוצה סגורה לצורך זה.  
על פי ההסכם שנחתם הבנק ירכוש מהחברה רישיון בלעדי להפעלת האפליקציה והאתר בישראל, וכן ירכוש 
מהחברה מספר נכסים ושירותים שיאפשרו לו להמשיך ולהפעיל את האפליקציה והאתר באופן עצמאי ולהציע את 
השירות ליחידים בעלי חשבון בנק בכלל הבנקים בישראל. תחילת הפעילות והשלמת ההסכם כפופים, בין היתר, 

לקבלת אישורים רגולטורים והתאמות טכנולוגיות. 

iCount 

ביום 10 באוגוסט 2017 חתם הבנק על הסכם שיתוף פעולה עם חברת טכנולוגיה בתחום הפינטק, אשר פיתחה 
מערכת לניהול חשבונות ותזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים, הפועלת באמצעות אתר אינטרנט ואפליקציית 

 ."iCount" מובייל, תחת המותג
על פי ההסכם שנחתם, יוכלו לקוחות להצטרף לשירות במסגרתו יונגש מידע בנקאי מחשבונותיהם בדיסקונט, וישולב 

 .iCount  במערכת
זהו יישום עסקי-טכנולוגי ראשון במערכת הבנקאית בישראל המיישם תפיסת בנקאות פתוחה, לממשק עם ספקי צד 
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ג', המיושם באמצעות  פלטפורמת API (Application Programming Interface), מהמתקדמות בעולם, המאפשרת חיבור מאובטח 
על בסיס תקן עולמי. השקת המוצר כפופה להתאמות טכנולוגיות. 

ערוצים ישירים 

הבנק פועל באופן שוטף על מנת לתת ללקוחותיו חוויה מתקדמת בערוצים הישירים, תוך שאיפה לשיפור מתמיד הן 
בסוג ובמגוון השירותים והן בקלות השימוש ובחוויות הלקוח. במסגרת פעילות זו, עלו במהלך הרבעון השלישי של 

שנת 2017 המוצרים והשירותים הבאים: 
נציגה דיגיטלית באפליקציה – דידי. הבנק השיק שרות חדש ללקוחות האפליקציה הבנקאית אשר מאפשר להם 
להתכתב ולדבר עם נציגה דיגיטלית באפליקציה, "דידי" שמה. דידי מציעה דרך חדשנית וייחודית לפעילות בנקאית 
דיגיטלית ובכך משנה את הדרך שבה לקוחות פועלים באפליקציה. השיחה עם דידי מתקיימת בשפה חופשית. דידי 
תדע להציג ללקוחות מידע על החשבון, לבצע פעולות, לסייע בהתמצאות באפליקציה ולהציף תובנות חשובות, 

שיסייעו להתנהלות פיננסית חכמה.   
השירות החדש מבוסס על טכנולוגית בינה מלאכותית מתקדמת, המאפשרת פענוח טקסט שמקליד הלקוח מצד אחד 

וניהול שיחה על ידי רובוט חכם ולומד מצד שני.  
השירות ייחודי וראשוני במערכת הבנקאות בישראל. 

השרות הושק בחודש ספטמבר לקבוצת לקוחות הבנק ויהיה זמין לכלל הלקוחות עד סוף השנה. 
חתימה על תחום פעילות במהלך ביצוע הפעולה. בחשבון בעלים יחיד, שאינו חתום על תחום פעילות הלוואות, 
פקדונות או מט"ח, במהלך ביצוע פעולה מוצג קישור לחתימה על תחום הפעילות. העדכון נעשה באופן מיידי והלקוח 

יכול להמשיך בביצוע הפעולה. 
שיתוף המוטב בביצוע העברה לחשבונו. בסיום העברת כסף לצד ג', ניתן בלחיצת כפתור לשלוח למוטב הודעה 

 .WhatsApp דוא"ל או ,SMS מנוסחת מראש בהתאם (וניתנת לעריכה) על ביצוע הפעולה - באמצעות
העברות מט"ח מחוץ לבנק. ביצוע העברות לחשבונות הלקוח או צד ג' בבנקים אחרים בארץ או בחו"ל. 

העברות מט"ח קודמות. צפייה בהעברות מט"ח קודמות מחוץ לבנק, עד חצי שנה לאחור, כולל אפשרות להתעדכן 
בסטטוס הפעולה ולצפות באישור מערכת הסוויפט. 

"הפרופיל שלי". במסך אחד מוצג מידע מרוכז על פרטי הלקוח, החשבון והשירותים אליהם הוא מנוי, כולל אפשרויות 
עדכון הטלפון הנייד, הדוא"ל, הכתובת, רמת השירות בדיגיטל ותחומי הפעילות בחשבון. 
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קווי התפתחות עיקריים בארץ ובעולם בתשעת 
החודשים הראשונים של שנת 2017  

 

התפתחויות בכלכלת העולם 

כללי. תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 התאפיינו בהמשך התרחבות בצמיחה העולמית. במקביל, נרשמה 
ברבעון השלישי עליה בסביבת אינפלציית הליבה (בניכוי מזון ואנרגיה), אולם היא נותרה נמוכה מיעדי הבנקים 

המרכזיים. 
כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השלישי בקצב של 3.0% (בחישוב שנתי), בהשוואה ל-3.1% ברבעון קודם, בעקבות 

התרחבות בצריכה הפרטית ובסחר חוץ, וגידול במלאים. גוש האירו צמח בשיעור של 2.4%. 
האינפלציה השנתית בארה"ב ובגוש האירו עמדה בסוף הרבעון על 2.2% ו-1.5%, בהתאמה. התייצבות ואף 
התאוששות בצמיחה, לצד הירידה בחששות מדפלציה, תמכו בשינוי כיוון הדרגתי במדיניות המוניטרית. בארה"ב, הפד 
הודיע על התחלת צמצום המאזן באוקטובר. כמו כן, למרות שלהערכת חברי הוועדה בשנה הקרובה האינפלציה 
צפויה להיות נמוכה מהיעד (2%), הם מעריכים כי הריבית תעלה פעם נוספת השנה, ככל הנראה, בדצמבר, ושלוש 

פעמים בשנת 2018. 
שווקים פיננסיים. המסחר במניות בעולם התאפיין בעליות שערים, בעיקר על רקע ההתאוששות הגלובלית וסביבת 

הריבית הנמוכה. 

השינויים במדדי מניות נבחרים שנרשמו במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנים 2016 ו-2017 
שינוי במהלך 
תשעת החודשים 
הראשונים של 

השנה 
 2016  2017 מ דד 

 P&S 500 12.5%  4.7% 
 DAX 11.7%  (5.7%)

 MSCI Emerging Markets 28.0%  16.3% 
 

בשוקי המניות נרשמה תנודתיות נמוכה, במקביל לירידה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב. בסוף הרבעון 
השלישי, ירדו תשואות האג"ח ל-10 שנים לרמה של 2.34%, מרמה של 2.44% בתחילת השנה.  

תשואות איגרות החוב הממשלתיות 

 31.12.16  30.09.17 תשואת אג"ח ל- 10 שנים 
 2.4%  2.3% ארה"ב 
 0.21%  0.46% גרמניה 

 
ברבעון השלישי, נחלש הדולר מול מרבית המטבעות בעולם, בעיקר על רקע צפי לעיכוב ביישום המדיניות הפיסקלית 

המרחיבה בארה"ב. מנגד, ההתאוששות בגוש האירו והירידה בסיכון הפוליטי בגוש, תמכו בהתחזקות האירו. 

השינויים בדולר מול מטבעות נבחרים 
שינוי במהלך תשעת 
החודשים הראשונים 

של השנה 
 2016  2017 ש ער חליפין 

 3.3%  12.3% אירו 
 18.6%  4.0% יין יפני 
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(11.9%)  8.6% פאונד בריטי 
 

מחירי הנפט ירדו ברבעון השלישי, בעקבות צמצום עודף ההיצע וגידול בביקוש. 

השינויים במדדי סחורות נבחרים 
שינוי במהלך 
תשעת החודשים 
הראשונים של 

השנה 
 2016  2017  

  GSCI - 16.9%  0.3% מדד הסחורות 
 (BRENT) 8.8% (3.3%) מחיר הנפט 
 (WTI) 10.4% (9.4%) מחיר הנפט 

 23.9%  11.5% זהב 

התפתחויות עיקריות במשק הישראלי 
כללי  3

הכלכלה המקומית צמחה ברבעון השני בקצב של 2.4%, לאחר 0.8% ברבעון הראשון, ובמחצית הראשונה של השנה 
ב-2.1%, לעומת 4.6% במחצית השניה אשתקד. מניתוח רכיבי הצמיחה עולה כי, ההאטה בין המחציות נובעת, רובה 
ככולה, מירידה חדה ביבוא כלי רכב. העליה בתוצר ברבעון השני משקפת צמיחה מואצת בצריכה הפרטית (5.9%), 
בהשקעות בנכסים קבועים (ללא אניות ומטוסים, כ-8.1%), עליה נאה ביצוא הסחורות והשירותים למעט יהלומים 
וחברות הזנק (6.0%) וגידול בצריכה הציבורית (ללא יבוא ביטחוני, 3.5%), בחישוב שנתי. במקביל, נרשמה צמיחה 

מהירה ביבוא הסחורות והשירותים (אזרחי ללא יהלומים, אניות ומטוסים, כ-6.7%). 
סקרי כוח אדם לחודש ספטמבר 2017 מצביעים על התייצבות של שוק העבודה, ברמה גבוהה, עם ירידה בשיעור 
האבטלה ל-3.5%, לעומת 3.8% בחודש דצמבר 2016 (גילאי 25-64). במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה 
נקלטו כ-43 אלף מועסקים בגילאי 25-64 - קצב נמוך יחסית לשנת 2016 (כ-73 אלף במהלך שנת 2016). תמונה 
דומה עולה מסך כוח העבודה (גילאי 15+), שיעור האבטלה נותר ברמה של 4.1% תוך עליה בשיעור ההשתתפות ל-

63.9% וקליטה איטית יחסית של עובדים מתחילת השנה. 

התפתחות בענפי המשק 
במהלך שמונת החודשים הראשונים של השנה נרשמה תנודתיות בנתוני הייצור התעשייתי (תעשיה). לאחר האטה 4

בתחילת השנה בפעילות ענפי התעשייה במגזר טכנולוגיית העילית, ושיפור משמעותי ברבעון השני (כ-11%), חלה 
ירידה חדה בחודשים יולי-אוגוסט (9%-). בסיכום התקופה נרשמה עלייה של 1.1% בענפי טכנולוגיה עילית, איטית 5

מיתר הענפים, אשר הובילה לעליה מתונה בשיעור של 1.7% במדד הייצור התעשייתי. ביתר הענפים נרשמה מגמה 
חיובית עם האצה בפעילות של 3.5% בענפי התעשייה במגזר הטכנולוגיה המעורבת עילית לצד עליה מתונה יותר 

בתעשייה המעורבת מסורתית (כ-2%). 

התפתחות בפעילות המשק מול חו"ל 
בחודשים ינואר-אוגוסט 2017 הסתכמו ההשקעות הישירות של תושבי חוץ בישראל (באמצעות הבנקים) ב-4.9 6

מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.0 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016. ההשקעות הפיננסיות של 

                                                                                       
3 נתוני הצמיחה בישראל לרבעון השלישי של שנת 2017 לא היו זמינים במועד הבאת הדוח לבית הדפוס. 

4 הנתונים העדכניים ביותר שהיו זמינים במועד הבאת הדוח לבית הדפוס – נובמבר 2017. 
5 ממוצע חודשי ינואר-אוגוסט 2017 מול ממוצע חודשי 2016. 

 הנתונים העדכניים ביותר שהיו זמינים במועד הבאת הדוח לבית הדפוס. 6

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו    
  256

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

תושבי חוץ בבורסה של תל-אביב הסתכמו בתקופה הנסקרת בכ-4.9 מיליארד דולר, לעומת כ-4.6 מיליארד דולר 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016. בעוד שבהשקעות באג"ח ממשלתי ומק"מ חל גידול, הרי שברכיב 
המניות חלה ירידה, שמוסברת כולה על-ידי ההשקעות בחו"ל. ההשקעות הפיננסיות בניירות ערך סחירים של תושבי 
ישראל בחו"ל, הסתכמו בחודשים ינואר–אוגוסט 2017 ב-1.8 מיליארד דולר, גידול ניכר לעומת אשתקד, שנובע מרכיב 

המניות והאג"ח כאחד. 
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השינויים שנרשמו בהשקעות המשק מול חו"ל 

 

(ינואר- (ינואר-
ספטמבר)  אוגוסט) 

 2016  2017 השקעות תושבי חוץ בישראל 
מיליוני דולרים 

 7,061  4,896 סך-הכל השקעות ישירות באמצעות הבנקים  
 4,573  4,889 סך-הכל השקעות פיננסיות 
 1,182  2,564 מזה: אג"ח ממשלתי ומק"מ 

 3,625  2,846 מניות 

(ינואר-    (ינואר-
אוגוסט)2017 ספטמבר)2016  השקעות תושבי ישראל בחו"ל 

מיליוני דולרים 
 2,325  1,344 סך-הכל השקעות ישירות באמצעות הבנקים  

 260  1,849 סך-הכל השקעות פיננסיות 

התפתחות שערי חליפין ואינפלציה 

במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 נרשמה עליה בקצב האינפלציה, וזו הסתכמה בשיעור חיובי של 
0.1% ב-12 החודשים שהסתיימו בחודש ספטמבר 2017. זאת, לעומת אינפלציה שלילית של 0.4% ב-12 החודשים 
שהסתיימו בחודש ספטמבר 2016. עיקר העליה בקצב האינפלציה נבע מהתפוגגות ההשפעה הממתנת של הפחתות 
המחירים שנבעו מהחלטות הממשלה. אשר לשער חליפין, במהלך התקופה השקל שמר על עוצמתו עם תיסוף של 

8.2% ו-3.3% מול הדולר האמריקאי ומול סל המטבעות האפקטיבי, בהתאמה. 

מדיניות פיסקלית ומוניטרית 

מדיניות פיסקלית. הגרעון המצטבר ב-12 החודשים שהסתיימו בחודש ספטמבר 2017 עמד על 1.9% מהתוצר 
המקומי הגולמי, לעומת יעד שנתי של 2.9%, כאשר, מתחילת השנה היה לממשלה גירעון תקציבי בסך של 5.0 
מיליארד ש"ח (לעומת גירעון בסך 6.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד). יצויין כי מראשית השנה התקבלו 

מספר סכומי גביה חריגים, בגין מספר עסקות, ובהן: מכירת "כתר", מובילאיי, הנפקת מאגר תמר ומס דיבידנד. 
מדיניות מוניטרית. המדיניות המוניטרית של בנק ישראל בתקופה הנסקרת המשיכה להיות מרחיבה מאוד, כאשר 
הריבית נותרה בשפל של 0.1%. זאת, בשל סביבת האינפלציה הנמוכה, שעודנה מתחת לגבול התחתון של יעד 
האינפלציה. כמו כן, נגידת בנק ישראל הדגישה כי בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המוניטרית על 

כנה ככל שיידרש על מנת לבסס את סביבת האינפלציה בתחום היעד. 

שוק ההון 

התקופה הנסקרת התאפיינה במגמה חיובית בשוק ההון המקומי, בעיקר לאור ההתפתחויות הגלובליות. בסיכום 
התקופה, מרבית המדדים המרכזיים רשמו עליות שערים מלבד מדד ת"א-35, לאור המשך החולשה בסקטורים 

תרופות, תקשורת וגז. 

השינויים שנרשמו במדדי מניות נבחרים במהלך תשעת החודשים הראשונים בשנים 2016 ו-2017 
שינוי במהלך 
תשעת החודשים 
הראשונים של 

השנה 
 2016  2017 מ דד 

 11.8%  2.2% המניות הכללי 
(5.6%) (3.4%) ת"א 35 
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(4.1%)  0.8% ת"א 125 
 5.4%  14.2% ת"א בנקים 

 8.4% (1.6%) ת"א גלובל בלו טק 
 22.4%  19.0% נדל"ן 

המסחר באיגרות החוב הממשלתיות בישראל התאפיין במגמה של ירידת תשואות, בין היתר לאור ירידה בציפיות 
האינפלציה, דחיה נוספת בהערכות באשר לתחילת העלאת הריבית בישראל וצפי להעלאת דרוג החוב של מדינת 
ישראל. לאורך התקופה, ירדה התשואה השקלית ל-10 שנים (ממשלתי-שקלי 327) ב-45 נקודות בסיס, ונסחרה בסוף 
הרבעון השלישי ברמה של 1.76%. מגמת ירידת התשואות אפיינה את כל העקום השקלי לצד ירידה בציפיות 

האינפלציה. 

שינויים במדדי אג"ח נבחרים במהלך תשעת החודשים הראשונים בשנים  2016 ו-2017 
שינוי במהלך 
תשעת החודשים 
הראשונים של 

השנה 
 2016  2017 מ דד 

 2.6%  3.3% אג"ח כללי 
 2.2%  2.5% אג"ח ממשלתי כללי 
 2.1%  2.8% אג"ח ממשלתי שקלי 
 2.5%  1.9% אג"ח ממשלתי צמוד 
 3.3%  4.7% אג"ח קונצרני כללי 
 3.6%  4.3% אג"ח קונצרני צמוד 

 1.9%  5.9% תל בונד שקלי 
 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017, הסתכמו גיוסי ההון באמצעות איגרות החוב הקונצרניות של חברות 
ישראליות, בסך של 48 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-53 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מתוך סכום זה, 8.3 

מיליארד ש"ח הונפקו על ידי הבנקים, בהשוואה לכ-16 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

תיק הנכסים שבידי הציבור 

שווי תיק הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור עלה במהלך החודשים ינואר-אוגוסט 2017 ב-1.2%, והסתכם בסוף חודש 
אוגוסט בכ-3.5 טריליון ש"ח. עיקר העליה נבע מעליה בשווי הרכיב הלא צמוד לצד ירידה ברכיב המנייתי. 

התפלגות תיק הנכסים שבידי הציבור 

 31.12.2016 31.08.2017
 22.3%  21.0% מניות  

 36.0%  37.3% נכסים לא צמודים 
 29.1%  29.3% נכסים צמודים למדד 
 12.6%  12.3% נכסים צמודים למט"ח 

התפתחויות כלכליות עיקריות בחודשים אוקטובר-נובמבר 2017  7

לקראת סוף חודש אוקטובר הותיר ה-ECB כצפוי את הריבית ללא שינוי, וציין כי הריבית תישאר ברמתה הנוכחית לזמן 
ממושך אחרי סיום תכנית הרכישות. לפיכך, העלאת ריבית אינה צפויה לפני 2019. במקביל, האריך הבנק את תכנית 
הרכישות למשך תשעה חודשים וצמצם את היקף הרכישות, החל מחודש ינואר 2018, מ-60 מיליארד אירו ל-30 

                                                                                       
 כל הנתונים מתייחסים לתקופה מיום 1 ביולי 2017 ועד ליום 9 באוגוסט 2017. 7

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

ניהולם    259דוח רבעון שלישי 2017 ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן 

 
 
 

 
 

מיליארד אירו בחודש. ה-ECB ציין, כי משך התכנית יוארך במידת הצורך, בין היתר, במידה והאינפלציה לא תעלה 
לכיוון היעד (2%). ההחלטה הייתה בהתאם לציפיות ואף בטווח הנמוך שלהן. לפיכך, השווקים התאכזבו מהטון 

הפסימי יחסית של הבנק המרכזי, ובהתאם נרשמה החלשות של האירו  
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כצפוי, הפד השאיר את המדיניות ללא שינוי בחודש נובמבר, ואותת כי מתווה העלאת הריבית, לפיו הריבית תעלה 
פעם נוספת בחודש דצמבר, עדיין בתוקף. במקביל, ובהתאם לציפיות, הודיע הנשיא טראמפ על מינויו של ג'רום 
פאואל לנגיד הבא של הפד. פאואל הינו חבר בוועדה המוניטרית הנוכחית של הפד ותמך בצעדים שנקט הפד מאז 
מינויו. לפיכך, המשמעות היא המשך המדיניות המוניטרית הנוכחית של הפד, במקביל לצמצום הרגולציה במגזר 

הפיננסי.  
בשוקי המניות נרשמה מגמה חיובית. מדד ה-S&P 500 ומדד ה-DAX עלו בכ-3% ו-4%, בהתאמה.  

בישראל, בנק ישראל הותיר את הריבית בחודש אוקטובר ללא שינוי, ברמה של 0.1%, וחזר והדגיש לאורך ההודעה, כי 
למרות העליה האחרונה באינפלציה, סביבת האינפלציה נותרה נמוכה, ולא חל שינוי בציפיות.  

נתוני ביצוע התקציב לחודש אוקטובר מעידים על ירידה בגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים לרמה של 1.4% 
מהתוצר, לעומת 1.9% בחודש הקודם. בחודש אוקטובר נרשם עודף תקציבי בסך של 3.9 מיליארד ש"ח, ובדומה 

לחודש ספטמבר העודף נובע מהכנסות מסים "מיוחדות", גבוהות מאד, ממבצע מס דיבידנד.  
בשוקי האג"ח ניכרת ירידת תשואות, ובשער החליפין חל תיסוף של 0.4% ו-2.2% מול הדולר והאירו, בהתאמה. מדד 

ת"א-35 ומדד ת"א-125 עלו ב-0.2% ו-0.7%, בהתאמה. 

חקיקה ופיקוח 

 

להלן, בתמצית, פירוט של שינויי חקיקה ויוזמות חקיקה רלוונטיים לתקופת הדוח אשר משפיעים או עלולים להשפיע 
באופן משמעותי על פעילות הבנק. 

חקיקה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים 

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2017 
(להלן: "חוק שטרום"). לשם יישום הוראות שבחוק שטרום, הפיקוח על הבנקים הפיץ טיוטות לתיקון הוראות ניהול 

בנקאי תקין: 
טיוטת תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 470 בדבר כרטיסי חיוב – בין היתר בנוגע ליישום הסעיף בחוק   -
שטרום, המחייב הצגת מידע על עסקאות שנעשו בכרטיס חיוב באופן זהה עבור כרטיס בנקאי וכרטיס חוץ בנקאי.  
טיוטת תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 367 בדבר בנקאות בתקשורת - בנוגע ליישום הסעיף בחוק שטרום,   -
העוסק בהעברת מידע בדבר יתרת הלקוח בחשבון עו"ש, מתאגיד בנקאי לגוף פיננסי לשם מתן אשראי, לבקשת 

הלקוח. 
תבחינים מדידים לבחינת הצלחה בהגברת התחרות בשוק הבנקאות. ביום 25 באוקטובר 2017 פרסמה הוועדה 
לבחינת התחרות בשוק האשראי, תבחינים מדידים לבחינת ההצלחה בהגברת התחרות בשוק הבנקאות, בהתאם 
לנדרש על פי חוק שטרום. התבחינים יהוו את הבסיס לניתוח חצי שנתי ולדיווח שהוועדה תמסור לוועדת הכלכלה 
של הכנסת וצפויים לשמש את הוועדה בבואה להמליץ על צעדים לשיפור והגברת התחרות בשוק, ובכלל זה גם בעניין 
הפעלת סמכות שר האוצר מכוח חוק שטרום לשנות את הגדרת "בנק בעל היקף פעילות רחב". הוועדה שמרה 
לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או להפחית תבחינים. נקבעו שורה של תבחינים כלליים ותבחין נוסף המתייחס 

לבנק ולכאל. 
הועדה קבעה תבחינים מסוגים שונים, ובכלל זה - תבחינים להסרת חסמי כניסה וחסמי מעבר לקוחות; תבחינים 
הבודקים כניסה של מתחרים חדשים ופעילות של הלקוחות; תבחינים להתפלגות נתחי השוק, הכמויות והמחירים; 

תבחינים הנוגעים לאמצעי תשלום. 
תבחין לבנק ולכאל - הוועדה קבעה כי יבחן האם שיעור השינוי המצטבר ביתרות האשראי (ללא עסקים גדולים וללא 
חו"ל) של קבוצת דיסקונט בסוף שנת 2020 יהיה בטווח שבין 2.5 ל-4.5 נקודות אחוז מעל לשיעור השינוי המצטבר 
של ארבע הקבוצות הבנקאיות הגדולות האחרות ושתי חברות כרטיסי האשראי שהופרדו. המעקב אחר תבחין זה 
יהיה בתדירות חצי-שנתית. הובהר כי תבחין זה, כמו יתר התבחינים, יהווה אינדיקציה לוועדה לצורך קבלת החלטתה 
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לגבי הפרדת כאל מהבנק, אך בכל מקרה יוותר לוועדה שיקול דעת בנושא. 
טיוטת עקרונות - מתן סיוע ממשלתי להגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי. הטיוטה הופצה בחודש אפריל 
2017. במסגרת הטיוטה נקבעו כללים ותנאים למתן סיוע ממשלתי (הלוואה שהופכת בתנאים מסוימים למענק) עבור 
חברות ייעודיות למתן אשראי קמעונאי (אשראי לעסקים קטנים או בינוניים ואשראי למשקי בית, למעט הלוואות 
לדיור) הנשלטות על-ידי גופים מוסדיים. התנאים המוצעים לקבלת הסיוע כוללים, בין השאר, הגבלה על שיעור 
מקורות ההון שתגייס החברה הייעודית מתאגידים בנקאיים וכן איסור על חברת האשראי הייעודית לרכוש שירותי 

תפעול חיצוניים (שיווק, חיתום, העמדת הלוואה וגבייה) מתאגידים בנקאיים.  
  

 



בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו    
  262

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

טיוטת תיקון לחוזר כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים. הטיוטה הופצה ביום 6 באפריל 2017. התיקון המוצע 
מאפשר לגופים המוסדיים להקים חברות במטרה שאלו יהוו חברות אשראי חוץ בנקאיות ויתחרו בבנקים. מטרת 

המהלך הינה כאמור הגברת התחרות באשראי מול הבנקים וירידת מחירי ההלוואות. 
חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס' 5) ("חוק אשראי הוגן"). ביום 9 באוגוסט 2017 פורסם החוק ברשומות. 
בחוק נקבע, כי בתקופה שבתום שנתיים מיום תחילת החוק ועד תום השנה השלישית ממועד זה, יבחן בנק ישראל 
את ממוצע שיעור העלות הממשית של האשראי הניתן על ידי התאגידים הבנקאיים ללווים. אם ימצא בנק ישראל 
שקביעת העלות המרבית של האשראי לפי חוק זה, הובילה לעליה בממוצע שיעור העלות כאמור, ללא הצדקה, ימליץ 
לשר האוצר אם להוריד את שיעור העלות המרבית של האשראי. שר האוצר יבחן, לאחר קבלת המלצת בנק ישראל 
כאמור, אם יש מקום להפעיל סמכותו לפי החוק, ולהוריד את שיעור העלות המירבית של האשראי. תחילתו של החוק 

15 חודשים מיום פרסומו. לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 363). 
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס' 4)(הפעלת מערכת לתיווך אשראי), 
התשע"ז-2017. ביום 6 באוגוסט 2017 פורסם החוק ברשומות. בחוק נוספה "הגנת ינוקא", לפיה בתקופה של 3 שנים 
מיום תחילתו של החוק, תאגיד בנקאי ותאגיד עזר לא יעסקו בהפעלת מערכת לתיווך באשראי, לא ישלטו ולא יחזיקו 
במפעיל מערכת כאמור ואם היה מפעיל המערכת יחיד- לא יהיו בעלי השפעה בו. למרות האמור, חברות כרטיסי 
אשראי שנמצאות בתהליכי הפרדה ובנקים חדשים, יוכלו להחזיק בתקופה האמורה, עד 20% מסוג מסוים של אמצעי 
שליטה במפעיל (באופן שאינו מבסס שליטה בגוף כאמור). תחילתו של החוק בעיקרו ביום 1 בפברואר 2018. לפרטים 

נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 362). 
טיוטת מכתב הפיקוח על הבנקים בנושא מדיניות פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות מסוג מערכת לתיווך 
באשראי. הטיוטה קובעת כללים לפתיחה וניהול של חשבונות נאמנות כחלק מפעילות מערכות לתיווך אשראי. 
בטיוטה נקבע, בין היתר, כי עד לכניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים 
מוסדרים)(תיקון מס' 4)(הפעלת מערכת לתיווך אשראי), התשע"ז-2017 והחלת צו איסור הלבנת הון על פעילותן של 
מערכות לתיווך אשראי, כל אחד מחמשת הבנקים הגדולים, נדרש לקבוע מדיניות מפורטת לניהול חשבונות למערכות 
לתיווך באשראי, שתשקף גישה מבוססת סיכון. עם כניסתו של החוק האמור לתוקף, לרבות החלת משטר איסור 

הלבנת הון, הפיקוח על הבנקים יפעל למתן הקלות בניהול חשבונות המנוהלים עבור מערכות לתיווך באשראי. 

תיקון לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות) 

ביום 24 באוגוסט 2017 התיקון פורסם ברשומות. להלן עיקרי התיקון: 
התווספה הגדרת "לקוח מזדמן", המאפשרת לתאגידים הבנקאיים לגבות מלקוחות מזדמנים עמלות בעת ביצוע   -

פעולות על ידי פקיד, לרבות עמלת טיפול במזומנים; 
נקבע כי עמלה הנגבית בעבור שירות הכלול בתעריפון המלא, הניתן באמצעות ערוץ ישיר, תהיה נמוכה מסכום או   -
שיעור העמלה הנגבית בעד אותו שירות הניתן באמצעות פקיד. לשם הבהרה נוספו הגדרות של "פעולה באמצעות 

פקיד" ו-"פעולה בערוץ ישיר"; 
לתעריפון המלא יצורף נספח ה' "הטבות לפעילות בערוצים ישירים", שיכיל טבלה ובה השוואת מחירי השירותים   -
לפי סוגי ערוצים ישירים (בפילוח לפי סוגיהם, בהתאם לקיים בתאגיד הבנקאי) ומחירם בעת ביצוע על ידי פקיד 

כמופיע בתעריפון המלא; 
על התאגיד הבנקאי למסור ללקוח בעת תחילת קבלת השירות, את נספח א' (נספח הטבות לקבוצות אוכלוסיה)   -

ו/או ה' ("הטבות לפעילות בערוצים ישירים") בהתאם לשירות אליו הצטרף הלקוח; 
הסדרת נושא עמלות משיכת מזומן ממכשירים אוטומטיים – הוגדרו שלושה "סוגי" מכשירים אוטומטיים– "מכשיר   -
מרוחק" - הנמצא במרחק העולה על 500 מטר מהסניף המתפעל אותו, "מכשיר סמוך" - הנמצא במרחק קטן מ-
500 מטר, ו"מכשיר נדרש" – מכשיר שהוצב בהנחיית הפיקוח על הבנקים, במקום סניף שנסגר. העמלה נגבית 
בהתאם לסוג המכשיר. עמלת פעולה בערוץ ישיר נגבית בעת משיכה באמצעות מכשיר הסמוך לסניף, מכשיר 
נדרש, או משיכה ממכשיר מרוחק באמצעות כרטיס שהבנק הנפיק; ממכשיר מרוחק, שאינו נדרש – ניתן לגבות 
עמלת משיכה שונה, בעת משיכה באמצעות כרטיס שלא הונפק על ידי הבנק ובלבד שזו תפורט בחלק 9 לתעריפון 
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הבנק; 
התאגיד הבנקאי נדרש להציג על גבי מסכי המכשירים האוטומטיים שלו, בהתאם לסוגי המכשיר והלקוחות, מידע   -

אודות עמלת משיכת מזומן הנגבית בעד משיכה. 
התקנות נכנסו לתוקף ביום 24 בספטמבר 2017, למעט התיקונים הנוגעים לנספח ה' המפרט את העמלות שיגבו בגין 

פעולות שיבוצעו בערוצים הישירים, שמועד כניסתם לתוקף היה ביום 1 בנובמבר 2017. 

הגבלים עסקיים 

פטור מאישור הסדר כובל בקשר עם אחזקה ופעילות משותפת במסגרת שבא. ביום 24 בספטמבר 2017 הוציא 
הממונה על ההגבלים העסקיים את החלטת הפטור מאישור הסדר כובל בעניין שבא ("החלטת הפטור"). במסגרת 
החלטת הפטור הורה הממונה על העברת זכויותיה של שבא בפרוטוקול התקשורת על פיו פועלים הגופים השונים 

בתחום כרטיסי החיוב, ללא תמורה, לעמותה, שחבריה יהיו כלל הגופים הפועלים בתחום כרטיסי החיוב.  
כמו כן, נקבעו בהחלטת הפטור הוראות לעניין חלוקת דיבידנד בשבא, לפיהן הבנקים יהיו רשאים לחלק דיבידנד בגין 
רווחי העבר שנצברו בשבא. קבלת הדיבידנד תהיה כפופה למכירת ההחזקות העודפות בשבא העולות על 10% 
בהתאם לנדרש בעקבות חוק שטרום. בהתאם לתנאי הפטור, ככל שמכירת ההחזקות העודפות בשבא תתבצע 
מוקדם יותר, הדיבידנד שיינתן לבעלי המניות יהיה גבוה יותר. עוד נקבע בהחלטת הפטור כי חלוקת דיבידנד עתידי 
בגין רווחים שייצברו לאחר החלטת הפטור תתאפשר רק לאחר מכירת כל ההחזקות העודפות בשבא, והשלמת 
העברת פעילות הפרוטוקול לעמותה. הפטור ניתן לתקופה של 5 שנים, עד ליום 24 בספטמבר 2022. לפרטים נוספים 

ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 364). 
פטור מאישור הסדר כובל בקשר עם החזקה ופעילות משותפת במסגרת מסב. ביום 28 בספטמבר 2017 הודיע 
הממונה על ההגבלים העסקיים כי נוכח אי הוודאות בנוגע למבנה הבעלות במסב, בעקבות השפעתו של חוק שטרום 
על מבנה ההחזקות בשבא, הוא מאריך את הפטור שניתן למסב ביום 20 במרס 2016 ללא שינוי בתנאים, וזאת למשך 

שנה אחת, עד ליום 27 בספטמבר 2018. 
טיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרי הלוואות סינדיקציה), התשע"ז-2017. ביום 28 במאי 2017 פרסמה 

רשות ההגבלים העסקיים להערות הציבור טיוטת כללי פטור סוג להלוואות סינדיקציה. 
פטור המתייחס להסכם ההכרה ההדדית. ביום 5 בנובמבר 2017, התקבלה מרשות ההגבלים העסקיים טיוטת פטור 
מתוקנת העוסקת בצירוף משתתפים חדשים להסכם ההכרה ההדדית (הסכם בין בנקים המאפשר ללקוחות כל אחד 
מהבנקים למשוך כספים במכשירי ATM של כל אחד מהבנקים האחרים). טיוטת הפטור שהתקבלה, מחייבת את 
הצדדים להסכם לצרף בתנאים שווים וללא עלות, כל מנפיק או מתפעל מכשירי בנק אוטומטיים המעוניין בכך, 
העומד בתנאים שנקבעו בטיוטה. נקבע כי שיעור העמלה בגין משיכת מזומן יהיה זהה לכל הצדדים להסכם, לרבות 
מצטרפים חדשים, ולא יעלה על סכום של 20 סנט ארה"ב לפעולה (כפי המצב נכון להיום). תקופת אי האכיפה בגין 

הסכם ההכרה ההדדית הוארכה עד ליום 2 בנובמבר 2017 ובשלב זה אין מכתב no action חדש. 

הוראות המפקח על הבנקים 

תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 בדבר "דירקטוריון". ביום 5 ביולי 2017 פרסמה המפקחת על הבנקים תיקון 
להוראה. במסגרת התיקון הופחת מספר הדירקטורים המרבי בתאגיד בנקאי ל-10, ונקבעו הוראות נוספות לעניין 
כשירות הדירקטוריון והרכבו, במסגרתן הועלה שיעור הדירקטורים הנדרשים להיות בעלי ניסיון בנקאי מחמישית 
לשליש, ונקבעה חובה למנות לפחות דירקטור אחד שהנו בעל ניסיון מוכח בתחומי טכנולוגית המידע. כמו כן, נקבעו 
הוראות המאפשרות לדירקטוריון להאציל סמכויות נוספות לוועדותיו, על מנת לשפר את עבודת הדירקטוריון ולאפשר 
לו להתרכז בנושאים מהותיים. בנוסף, נקבעה דרישה חדשה לקביעת מדיניות לגבי משך הכהונה המקסימאלי ליו"ר 
הדירקטוריון. תחילת התיקונים ביום פרסום ההוראה, למעט ההוראות לעניין הפחתת מספר הדירקטורים וכשירות 

הדירקטוריון, אשר ייכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2020. 
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תיקוני חקיקה ותקינה בתחום שוק ההון  

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 60)(שינוי מבנה הבורסה), התשע"ו-2016. החוק פורסם ברשומות ביום 6 באפריל 2017. 
ביום 7 בספטמבר 2017 אישר בית המשפט את ההסדר לשינוי מבנה הבורסה. לפרטים נוספים בדבר שינוי מבנה 

הבורסה, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 366). 
הקצאת מניות הבורסה. ביום 13 בספטמבר 2017, הוקצו לבנק ולבנק מרכנתיל דיסקונט, על פי ההסדר לשינוי מבנה 
הבורסה, 5,570,834 מניות רגילות של הבורסה, המהוות כ-5.57% מהון המניות המונפק והנפרע של הבורסה בדילול 
מלא. הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט  אמורים לרדת באחזקותיהם בבורסה עד לשיעור של 5%, וזאת עד למועד 
המוקדם מבין יום 6 בספטמבר 2022 (תום 5 שנים ממועד אישור ההסדר) או מועד הנפקת מניות הבורסה לציבור 

ורישומן למסחר. 
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ייעוץ פנסיוני. במסגרת פעולות מצד רשות שוק ההון, להסדרת הממשקים האחידים המשמשים להעברת מידע 
ונתונים בתחום החיסכון הפנסיוני, פרסמה הרשות ביום 3 בספטמבר 2017 תיקון נוסף לחוזר מבנה אחיד. במסגרת 
התיקון נקבע, בין היתר, כי החל מיום 22 באפריל 2018 תיכנס לתוקף חובת השימוש בממשק אירועים הקובע את 
פרטי המידע שעל בעלי רישיון להעביר לגופים המוסדיים במטרה לאפשר קליטה של מוצרים פנסיוניים באופן ממוכן 

וכן וביצוע שינויים במוצרים קיימים וחובת השימוש בקידוד אחיד של מוצרים פנסיוניים בכל העברת מידע.  
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז. ביום 3 באוגוסט 2017 פורסם החוק ברשומות. מטרת 
התיקון הינה הקמת בסיס חקיקתי לקרן נאמנות מסוג חדש- "קרן סל", כדי לאפשר את הפיכת תעודות הסל 
הקיימות כיום, לקרנות נאמנות, והסדרת תחום תעודות הסל תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות. מועד התחילה 

הצפוי הינו ביום 1 באפריל 2018.  

חקיקה אמריקאית 

בחודש מאי 2017 אישר בית הנבחרים האמריקאי את הוראת Financial CHOICE Act of 2017, אשר נועדה לארגן מחדש את 
מסגרת הרגולציה שנחקקה בעקבות המשבר הפיננסי של 2008, ולהעניק הקלות רגולטוריות משמעותיות למוסדות 
בנקאיים הממלאים אחר תנאים מסוימים כפי שנקבע בהוראה. הצעת החוק כוללת מספר הצעות לתקן, לבטל 
ולהחליף חלקים מרפורמת Dodd Frank. עם זאת, צפויים קשיים באישור החוק בסנאט האמריקאי ונראה כי החוק יעבור 
שינויים משמעותיים עד שיובא לאישור סופי, אם בכלל. לפרטים בדבר רפורמת Dodd Frank, ראו בדוח שנתי 2016 

(עמ'366-367). 

חקיקה ותקינה בנושאי גביה 

תזכיר חוק ההוצאה לפועל (חייב שמשלם הוראת תשלומים ופתיחת תביעה על סכום קצוב), התשע"ז-2017. התזכיר 
הוכן כחלופה להצעת חוק פרטית אשר ביקשה לפטור לחלוטין את החייב מתשלום ריבית פיגורים. בהתאם לתזכיר, 
חייב אשר יעמוד בצו חיוב בתשלומים שיקבע לו רשם ההוצאה לפועל לשם החזר החוב, תופחת לו ריבית הפיגור 
המתווספת לחוב בתיק. ההפחתה תהא בשיעור של 25% ביחס לריבית הפיגור בתיק. בנוסף יעוכבו כנגד החייב הליכי 
גביה מסוג עיקול משכורת, עיקול מטלטלין והגבלת רישיון נהיגה. מטרת התזכיר לתמרץ חייבים לשלם את החוב 
כשהם יודעים שבכך הם גם מפחיתים מהריבית שמתווספת לחוב. בנוסף, מוצע לקבוע בחוק ההוצאה לפועל כי בעת 
הגשת תביעה בסכום קצוב עד 75 אלף ש"ח ישירות ללשכת ההוצאה לפועל, תינתן לנתבע אפשרות לשלם את סכום 

החוב בתוך מניין ימי האזהרה ואז יהיה פטור מתשלום החזר האגרה ושכר טרחת עורך דין. 
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון – דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל), התשע"ו-2016. 
הצעת חוק פרטית, במסגרתה מוצע לאפשר ללווה שהוא מובטל לבקש דחייה של החזר הלוואה לדיור, לתקופה של 
עד 3 חודשים. ואם ביקש דחייה של כמה החזרים אז הוא מוגבל לסך דחיות כולל שלא יעלה על שנה. הלווה יוכל 
לבקש דחייה גם של חלק מהחזר חודשי. בתקופת הדחייה לא תתווסף ריבית פיגור אלא הריבית ההסכמית. ההצעה 

אושרה ביום 25 ביוני 2017 בוועדת שרים לענייני חקיקה והועברה להכנה לקריאה ראשונה. 

נושאי חקיקה שונים 

תזכיר חוק שירותי תשלום, התשע"ז-2017. תזכיר חוק זה הוא הראשון מבין שני תזכירי חוק אשר מופצים בעקבות 
עבודתן של הוועדה הבינמשרדית וועדת המשנה שהוקמה מכוחה, שנועדו להסדיר את תחום אמצעי התשלום 
המתקדמים. תזכיר חוק זה עוסק בהוראות המהותיות וההגנות הצרכניות והוא מציע להחליף את חוק כרטיסי חיוב, 
בחוק מקיף ועדכני יותר, התואם את ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום. התזכיר גם כולל הסדר מלא בנושא הרשאות 
לחיוב חשבון או אמצעי תשלום, המבוסס, בין היתר על הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 439. התזכיר מתבסס גם על 
האסדרה האירופאית בהתאם לעקרונות ה-PSD. החוק המוצע מבקש להסדיר שתי מערכות חוזיות עיקריות: (1) בין 
נותן שירות תשלום למשלם (מנפיק אמצעי תשלום או מנהל חשבון תשלום) לבין המשלם; (2) בין נותן שירות תשלום 
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למוטב (סולק או מנהל חשבון תשלום) לבין המוטב (מקבל תשלום). כמו כן התזכיר מבקש לקבוע הוראות כלליות 
לעניין ביצוע הוראות תשלום והסדרי האחריות הנוגעים להן. שירותי התשלום עליהם חל החוק הינם ניהול חשבון 
תשלום, הנפקה של אמצעי תשלום; סליקה של עסקת תשלום וכל שירות נוסף שיקבע שר המשפטים, בהסכמה עם 

שר האוצר ונגיד בנק ישראל. 
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הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סיום או שינוי תכנית הטבות לצרכן), התשע"ה–2015. ביום 8 ביוני 2015 הונחה על 
שולחן הכנסת הצעת החוק האמורה. מטרת הצעת החוק היא לקבוע הוראות לעניין סיום תכנית הטבות לצרכן או 
שינויה והיא עתידה לחול גם על חברות כרטיסי האשראי. הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ביום 21 בפברואר 
2017, ועברה לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. ביום 4 ביולי 2017 אישרה וועדת הכלכלה של 

הכנסת את הצעת החוק והיא תעבור כעת לאישור מליאת הכנסת. 
 

לפרטים נוספים בנושאי "חקיקה ופיקוח", ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 372-359). 

הליכים משפטיים 

 

בדוח שנתי 2016 (עמ' 218-214) ובביאור 10 לתמצית הדוחות הכספיים מתוארות תובענות מהותיות אשר תלויות 
ועומדות נגד הבנק והחברות המאוחדות שלו. 

הליכים משפטיים נוספים  

עתירה לבג"צ בעניין הסדר חלף הליך פלילי בכאל. ביום 10 באוגוסט 2017 הוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבית 
משפט גבוה לצדק, עתירה אשר המשיבים בה הם היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה, הבנק הבינלאומי, 
בנק דיסקונט ו-כאל. במסגרת העתירה התבקש בית המשפט להורות למשיבים לנמק מדוע לא יפעלו להגשת כתב 
אישום והעמדה לדין של כל מי שנמצא מעורב בפרשה הנוגעת לפעילות הסליקה הבינלאומית של כאל, ולא ימנעו 
מלהגיע להסדר עם המעורבים בפרשה. כמו כן התבקש צו ביניים שיורה למשיבים להימנע מכל ניסיון להגיע להסדר 
עד להכרעה בעתירה. לא ניתן צו ביניים. ביום 12 בנובמבר 2017 הוגשה תגובת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות 
המדינה לעתירה ולבקשה למתן צו ביניים, במסגרתה הם מבקשים לדחות את העתירה על הסף, ולמצער לגופה. 

תגובת הבנק, כאל והבנק הבינלאומי תוגש עד ליום 19 בנובמבר 2017. 
ביום 29 ביוני 2017 התקיים דיון הוכחות   בקשה לאישור תובענה ייצוגית של עובדים שפרשו בפרישה מוקדמת.
בתביעתו האישית של התובע. בסיום הדיון קבע בית הדין כי על התובע להגיש סיכומיו עד ליום 15 באוקטובר 2017 
ועל הבנק להגיש סיכומיו עד ליום 15 בדצמבר 2017. כמו כן, במקביל, בערעורו של התובע בבית הדין הארצי 
לעבודה, בדבר החלטת בית הדין האזורי שלא לאשר התובענה כייצוגית. המערער הגיש את סיכומיו ביום 5 ביוני 
2017, ועל הבנק להגיש סיכומיו עד ליום 15 בנובמבר 2017. דיון בערעור יתקיים ביום 25 בדצמבר 2017. לפרטים 

נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 373-372).  
פניה בהתאם לסעיף 198א לחוק החברות. כמפורט בדוח שנתי 2016 (עמ' 373) ביום 14 בדצמבר 2016, התקבלה 
פניה שכותרתה "פניה בהתאם לסעיף 198א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - דרישה בטרם הגשת תביעה נגזרת 
לקבלת הבהרות ומסמכים בדבר התנהלות הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בנוגע ללקוחות אוסטרליים". ביום 26 
בדצמבר השיב הבנק לפניה ודחה את הדרישה ואת הטענות שנטענו בפניה. (ראו ביאור 17, סעיף 3 לתמצית הדוחות 

 הכספיים).
ביום 6 ביוני 2017 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לגילוי מסמכים לפי סעיף 198א לחוק החברות, 
במסגרתה התבקש בית המשפט להורות לבנק דיסקונט ולבנק מרכנתיל דיסקונט למסור לעיון המבקש מסמכים 
המנויים בבקשה, לשם בחינת הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת או הגנה נגזרת בשם בנק דיסקונט ו/או בנק 
ביום 18 ביוני 2017 קיבל בית המשפט את בקשת הצדדים ועיכב את הדיון בתיק לתקופה של חצי   מרכנתיל דיסקונט.
שנה. ביום 9 באוגוסט 2017 הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו בהליך זה ואף צירף עמדתו כפי שהוגשה 
בתיק מקביל, המתנהל נגד בנק אחר, בו התבקש גילוי מסמכים. מעמדת היועץ המשפטי כאמור, עולה כי אין לחשוף 
ולגלות מסמכים ופרטים שנוצרו במסגרת הקשר עם בנק ישראל (לרבות התכתבויות עם בנק ישראל ודוחות של בנק 
ישראל). עמדה זו מושתת בעיקרה על הוראת הסודיות (בפקודת הבנקאות) ועל האינטרס הציבורי. לגבי שאר 

 המסמכים, היועץ המשפטי לממשלה אינו מוצא לנכון בשלב זה לנקוט עמדה. 
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הליכים משפטיים מהותיים שהסתיימו ברבעון השלישי של שנת 2017 

לפרטים בדבר הליך שלגביו הורה בית המשפט, ביום 7 בנובמבר 2017, על מחיקת הבקשה לאישור, ראו ביאור 10, 
סעיף 4.6, לתמצית הדוחות הכספיים. 

הליכים של רשויות 

 

דרישת נתונים בתחום המשכנתאות - ביום 4 בינואר 2017 התקבלה בבנק דרישת רשות ההגבלים העסקיים לפיה   .1
במסגרת בדיקת התחרות בתחום המשכנתאות, נדרש הבנק להעביר לרשות ההגבלים העסקיים מידע, מסמכים 
ונתונים שפורטו בדרישה. דרישה דומה התקבלה בבנק מרכנתיל דיסקונט. החומרים הנדרשים נמסרו לרשות 

ההגבלים העסקיים.  
דרישת נתונים בנושא הסכמים בתחום הניכיון - ביום 18 ביוני 2017 התקבלה בכאל פניית הרשות להגבלים   .2
עסקיים, במסגרתה התבקשה כאל ליתן פרטים על סעיפים מסוימים הקיימים בהסכמים שלה עם חברות הניכיון 

השונות. כאל השיבה לרשות כנדרש. 
 

לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 2016 (עמ' 373). 
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 עמוד נספחים - רשימת לוחות 

נספח מס' 1 - שיעורי הכנסות והוצאות ריבית על בסיס מאוחד וניתוח השינויים בהכנסות 

והוצאות ריבית  272

פרטים בדבר התפלגות איגרות החוב בתיק הזמין למכירה, בחתך של ענפי משק  281

(1) פירוט איגרות חוב בענף שירותים פיננסיים בתיק הזמין למכירה  281

(2) פירוט לפי אזורים גיאוגרפיים של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים וחברות החזקה בנקאיות 

בתיק הזמין למכירה  281

(3) פירוט בחתך מדינות של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים וחברות החזקה בנקאיות בתיק הזמין 

למכירה במערב אירופה  281

פרטים אודות התפלגות איגרות החוב המוחזקות לפדיון, בחתך של ענפי משק  282

פרטים אודות התפלגות איגרות חוב בתיק למסחר, בחתך של ענפי משק  282

(1) פירוט בחתך דירוגים של יתרות מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים בעסקאות שהצד 

הנגדי בהן הוא בנקים  283

הוא                 בהן הנגדי שהצד בעסקאות נגזרים מכשירים בגין מאזני חוץ אשראי סיכון של דירוגים בחתך (2) פירוט

בנקים  283

     " לציבור  הכולל האשראי סיכון לעמודת "אחרים בביאור 11 לתמצית הדוחות הכספיים, בחתך (3) פירוט

משק  285   ענפי לפי

נתונים בחתך של ממשלות בהתייחס לכלל תיק ניירות הערך  286
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נספח מס' 1 - שיעורי הכנסות והוצאות ריבית על בסיס מאוחד 

וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית  

חלק א' - יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית – נכסים 

 

לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 
 2016  2017  

שיעור   הכנסות  יתרה  שיעור  הכנסות  יתרה 
הכנסה �²� ממוצעת ריבית  הכנסה � ממוצעת ריבית �²

במיליוני שקלים   במיליוני שקלים 
באחוזים  חדשים  באחוזים  חדשים 

נכסים נושאי ריבית:  
אשראי לציבור: �³�      
 4.28  1,142  108,343  3.84  1,118  118,069   בישראל       

 3.72  194  21,141  4.26  214  20,429   מחוץ לישראל 
 4.19  1,336*  129,484  3.90  1,332*  138,498 סך-הכל אשראי לציבור 

אשראי לממשלה: 
 3.10  5  653  2.86  7  988   בישראל       

 -  -  8  -  -  1   מחוץ לישראל 
 3.06  5  661  2.86  7  989 סך-הכל אשראי לממשלה 

פקדונות בבנקים: 
 0.35  3  3,418  0.63  6  3,823   בישראל       

 1.22  2  660  1.07  1  375   מחוץ לישראל 
 0.49  5  4,078  0.67  7  4,198 סך-הכל פקדונות בבנקים 

פקדונות בבנקים מרכזיים: 
 0.09  3  14,040  0.09  4  17,557   בישראל       

 0.64  2  1,252  1.64  3  737   מחוץ לישראל 
 0.13  5  15,292  0.15  7  18,294 סך-הכל פקדונות בבנקים מרכזיים 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 
הסכמי מכר חוזר: 

 -  -  343  -  -  624   בישראל       
סך-הכל ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 

 -  -  343  -  -  624 במסגרת הסכמי מכר חוזר 
איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות 

למכירה: ���
 1.66  99  24,054  0.82  49  23,993   בישראל       

 2.23  59  10,650  2.37  56  9,536   מחוץ לישראל 
סך-הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון 

 1.83  158  34,704  1.26  105  33,529 וזמינות למכירה 
איגרות חוב למסחר: ���

 0.67  5  2,977  0.41  2  1,945   בישראל       
 -  -  58  6.40  1  64   מחוץ לישראל 

 0.66  5  3,035  0.60  3  2,009 סך-הכל איגרות חוב למסחר 
נכסים אחרים: 

 2.88  5  702  2.42  4  666   מחוץ לישראל       
 2.88  5  702  2.42  4  666 סך-הכל נכסים אחרים 

 3.27  1,519  188,299  2.98  1,465  198,807 סך-כל נכסים נושאי ריבית 
 6,687 חייבים בגין פעילות בכרטיס אשראי 

  
 6,113 

 15,066 נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ���  
  

 15,840 
 220,560 סך-כל הנכסים   

  
 210,252 

מזה: סך הנכסים נושאי ריבית המיוחסים   
 3.08  262  34,471  3.55  279  31,808 לפעילויות מחוץ לישראל 

* עמלות שנכללו בהכנסות ריבית מאשראי 
לציבור 

 
73  

  
71  

   הערות לטבלה ראו בעמ' 225. 
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נספח מס' 1 - שיעורי הכנסות והוצאות ריבית על בסיס מאוחד 
וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית (המשך) 

חלק ב' - יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית - התחייבויות והון  

 

לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 
 2016  2017  

שיעור   הוצאות  יתרה  שיעור  הוצאות  יתרה 
� ההוצאה � ² ריבית  ממוצעת ההוצאה �²� ממוצעת ריבית 

במיליוני שקלים   במיליוני שקלים 
באחוזים  חדשים  באחוזים  חדשים 

התחייבויות נושאות ריבית:  
פקדונות הציבור:       
 0.01  1  30,317  0.02  2  33,265   בישראל - לפי דרישה       

 0.62  117  75,059  0.44  93  83,804   בישראל - לזמן קצוב 
 0.45  118  105,376  0.32  95  117,069 סך-הכל פקדונות הציבור בישראל   

 0.47  16  13,577  0.62  18  11,701   מחוץ לישראל - לפי דרישה 
 0.95  18  7,595  1.36  26  7,679   מחוץ לישראל - לזמן קצוב 

 0.64  34  21,172  0.91  44  19,380 סך-הכל פקדונות הציבור מחוץ ישראל   
 0.48  152  126,548  0.41  139  136,449 סך-הכל פקדונות הציבור 

פקדונות הממשלה: 
 1.74  1  232  2.06  1  196   בישראל       

 -  -  65  -  -  79   מחוץ לישראל 
 1.35  1  297  1.46  1  275 סך-הכל פקדונות הממשלה 

פקדונות מבנקים: 
 0.41  3  2,964  0.51  4  3,134   בישראל       

 1.54  5  1,307  1.64  5  1,226   מחוץ לישראל 
 0.75  8  4,271  0.83  9  4,360 סך-הכל פקדונות מבנקים 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת 
הסכמי רכש חוזר: 

 4.05  36  3,606  4.07  32  3,196   מחוץ לישראל       
סך-הכל ניירות ערך שהושאלו או נמכרו 

 4.05  36  3,606  4.07  32  3,196 במסגרת הסכמי רכש חוזר 
איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים: 

 6.24  134  8,783  3.66  76  8,422   בישראל       
סך-הכל איגרות חוב וכתבי התחייבות 

 6.24  134  8,783  3.66  76  8,422 נדחים 
התחייבויות אחרות: 

 4.47  1  91  5.44  1  75   בישראל       
 4.47  1  91  5.44  1  75 סך-הכל התחייבויות אחרות 

 0.93  332  143,596  0.68  258  152,777 סך-כל ההתחייבויות נושאות ריבית 
 37,245 פקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית 

  
 36,320 

 7,281 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי   
  

 6,818 
התחייבויות אחרות שאינן נושאות   

 7,897 ריבית ���
  

 9,604 
 205,200 סך-כל ההתחייבויות   

  
 196,338 

 15,360 סך-כל האמצעים ההוניים   
  

 13,914 
 220,560 סך-כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים   

  
 210,252 

פער הריבית   
 

 1,207  2.30 
 

 1,187  2.34 
תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית: ���

 2.63  1,000  153,828  2.44  1,009  166,999   בישראל       
 2.19  187  34,471  2.51  198  31,808   מחוץ לישראל 

 2.55  1,187  188,299  2.45  1,207  198,807 סך-הכל תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית 
מזה: סך ההתחייבויות נושאות ריבית 

 1.15  75  26,150  1.36  81  23,881 המיוחסות לפעילות מחוץ לישראל 
 הערות לטבלה ראו בעמ' 225.

 
  

Dummy Text
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נספח מס' 1 - שיעורי הכנסות והוצאות ריבית על בסיס מאוחד 

וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית (המשך)  

חלק ג' - יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית – מידע נוסף על נכסים 
והתחייבויות נושאי ריבית המיוחסים לפעילות בישראל 

 

לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 
 2016  2017  

שיעור   הכנסות  שיעור  הכנסות 
(הוצאות) הכנסה  יתרה  (הוצאות) הכנסה  יתרה 

� ה) � צא�²  ממוצעת (הו� ריבית  (הוצאה)  ² ריבית  ממוצעת
במיליוני שקלים   במיליוני שקלים 

באחוזים  חדשים  באחוזים  חדשים 
מטבע ישראלי לא צמוד:  

 3.25  944  117,731  3.18  1,047  133,201 סך נכסים נושאי ריבית       
(0.30) (66) (88,567) (0.34) (85) (99,714) סך התחייבויות נושאות ריבית 

פער הריבית 
 

 962  2.84 
 

 878  2.95 
מטבע ישראלי צמוד למדד:        

 4.27  211  20,091  0.86  41  19,088 סך נכסים נושאי ריבית       
(5.38) (163) (12,350) (1.69) (46) (10,958) סך התחייבויות נושאות ריבית 

פער הריבית 
 

 (5) (0.83)
 

 48  (1.11)
מטבע חוץ (לרבות מטבע ישראלי צמוד 

למטבע חוץ): 
 2.57  102  16,006  2.69  98  14,710 סך נכסים נושאי ריבית       

(0.68) (28) (16,529) (1.01) (46) (18,224) סך התחייבויות נושאות ריבית 
פער הריבית 

 
 52  1.68 

 
 74  1.89 

סך פעילות בישראל:        
 3.31  1,257  153,828  2.87  1,186  166,999 סך נכסים נושאי ריבית       

(0.88) (257) (117,446) (0.55) (177) (128,896) סך התחייבויות נושאות ריבית 
פער הריבית 

 
 1,009  2.32 

 
 1,000  2.43 

 הערות לטבלה ראו בעמ' הבא.
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נספח מס' 1 - שיעורי הכנסות והוצאות ריבית על בסיס מאוחד 
וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית (המשך) 

חלק ד' – ניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית 

 

לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 
בספטמבר 

2017 לעומת 2016   
גידול (קיטון) בגלל  

שינוי ���
שינוי נטו    מחיר  כמות 

במיליוני שקלים חדשים  
נכסים נושאי ריבית:  

אשראי לציבור:    
(24) (116)  92   בישראל    

 20  27 (7)   מחוץ לישראל 
(4) (89)  85 סך-הכל אשראי לציבור 

נכסים נושאי ריבית אחרים: 
(47) (52)  5   בישראל    

(3)  8 (11)   מחוץ לישראל 
(50) (44) (6) סך-הכל נכסים נושאי ריבית אחרים 

(54) (133)  79 סך-כל הכנסות הריבית 
התחייבויות נושאות ריבית:     

פקדונות הציבור:    
(23) (32)  9   בישראל    

 10  14 (4)   מחוץ לישראל 
(13) (18)  5 סך-הכל פקדונות הציבור 

התחייבויות נושאות ריבית אחרות: 
(57) (55) (2)   בישראל    

(4)  - (4)   מחוץ לישראל 
(61) (55) (6) סך-הכל התחייבויות נושאות ריבית אחרות 

(74) (73) (1) סך-כל הוצאות הריבית 
 20 (60)  80 הכנסות ריבית, נטו 

 

 הערות:
הנתונים מובאים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים. (1)  

על בסיס יתרות פתיחה חודשיות, פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתונים  (2) 
 יומיים.

לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות  (3) 
 ריבית.

מהיתרה הממוצעת של אג"ח למסחר ושל אג"ח זמינות למכירה נוכתה (נוספה) היתרה הממוצעת של רווחים (הפסדים)  (4) 
שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אג"ח למסחר וכן של רווחים (הפסדים) בגין אג"ח זמינות למכירה הכלולים 
בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי 
הוגן" בסך של 6 מיליון ש"ח ו-170 מיליון ש"ח, בהתאמה; 2016 - בסך של 10 מיליון ש"ח ו-329 מיליון ש"ח, 

 בהתאמה.
לרבות מכשירים נגזרים, נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי. (5)  

לרבות מכשירים נגזרים. (6)  
תשואה נטו - הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית. (7)  

השפעת הכמות חושבה על ידי הכפלת פער הריבית בשינוי ביתרה הממוצעת בין התקופות. השפעת המחיר חושבה על  (8) 
 ידי הכפלת היתרה הממוצעת בתקופה המקבילה אשתקד בשינוי בפער הריבית בין התקופות.
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נספח מס' 1 - שיעורי הכנסות והוצאות ריבית על בסיס מאוחד 
וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית (המשך) 

חלק ה' - יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית – נכסים  

 

לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 
 2016  2017  

שיעור   הכנסות  יתרה  שיעור  הכנסות  יתרה 
� ההכנסה � ² ריבית  ממוצעת ההכנסה �²� ממוצעת ריבית 

במיליוני שקלים   במיליוני שקלים 
באחוזים  חדשים  באחוזים  חדשים 

נכסים נושאי ריבית:  
אשראי לציבור: �³�      
 4.04  3,163  104,873  4.06  3,502  115,489   בישראל       

 3.66  574  21,001  3.95  613  20,797   מחוץ לישראל 
 3.98  3,737*  125,874  4.05  4,115*  136,286 סך-הכל אשראי לציבור 

אשראי לממשלה: 
 3.12  13  557  2.94  19  864   בישראל       

 -  -  12  -  -  3   מחוץ לישראל 
 3.06  13  569  2.93  19  867 סך-הכל אשראי לממשלה 

פקדונות בבנקים: 
 0.33  8  3,258  0.73  18  3,271   בישראל       

 1.17  6  686  0.88  3  457   מחוץ לישראל 
 0.47  14  3,944  0.75  21  3,728 סך-הכל פקדונות בבנקים 

פקדונות בבנקים מרכזיים: 
 0.09  12  16,918  0.09  13  18,671   בישראל       

 0.46  5  1,450  0.98  8  1,087   מחוץ לישראל 
 0.12  17  18,368  0.14  21  19,758 סך-הכל פקדונות בבנקים מרכזיים 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי 
מכר חוזר: 

 -  -  293  -  -  538   בישראל       
סך-הכל ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 

 -  -  293  -  -  538 הסכמי מכר חוזר 
איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות 

למכירה: ���
 1.35  235  23,252  1.23  225  24,343   בישראל       

 2.32  190  10,934  2.29  171  9,968   מחוץ לישראל 
סך-הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות 

 1.66  425  34,186  1.54  396  34,311 למכירה 
איגרות חוב למסחר: ���

 0.38  9  3,201  0.90  16  2,369   בישראל       
 0.54  1  246  4.47  2  60   מחוץ לישראל 

 0.39  10  3,447  0.99  18  2,429 סך-הכל איגרות חוב למסחר 
נכסים אחרים: 

 -  - ��� -  -  -  -   בישראל       
 2.86  15  702  2.96  15  678   מחוץ לישראל 

 2.86  15  702  2.96  15  678 סך-הכל נכסים אחרים 
 3.02  4,231  187,383  3.10  4,605  198,595 סך-כל נכסים נושאי ריבית 

 6,489 חייבים בגין פעילות בכרטיס אשראי 
  

 6,061 
 15,158 נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ���  

  
 15,374 

 220,242 סך-כל הנכסים   
  

 208,818 
מזה: סך הנכסים נושאי ריבית המיוחסים   

 3.02  791  35,031  3.29  812  33,050 לפעילויות מחוץ לישראל 
* עמלות שנכללו בהכנסות ריבית מאשראי 

לציבור 
 

 229 
  

 230 
 

Dummy Text



 

 277דוח רבעון שלישי 2017 נספחים לדוח הרבעוני   

 
 
 

 
   הערות לטבלה ראו בעמ' 229.
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נספח מס' 1 - שיעורי הכנסות והוצאות ריבית על בסיס מאוחד 

וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית (המשך) 

חלק ו' - יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית - התחייבויות והון  

 

לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 
 2016  2017  

הוצאות שיעור   יתרה  הוצאות שיעור  יתרה 
� ² ריבית ההוצאה � ממוצעת ממוצעת ריבית ההוצאה �²�

במיליוני שקלים   במיליוני שקלים 
באחוזים  חדשים  באחוזים  חדשים 

התחייבויות נושאות ריבית:  
פקדונות הציבור:       
 0.01  3  29,265  0.02  4  31,763   בישראל - לפי דרישה       

 0.48  268  75,177  0.55  347  83,498   בישראל - לזמן קצוב 
 0.35  271  104,442  0.41  351  115,261 סך-הכל פקדונות הציבור בישראל   

 0.48  48  13,353  0.57  53  12,467   מחוץ לישראל - לפי דרישה 
 0.98  58  7,919  1.20  69  7,683   מחוץ לישראל - לזמן קצוב 

 0.66  106  21,272  0.81  122  20,150 סך-הכל פקדונות הציבור מחוץ ישראל   
 0.40  377  125,714  0.47  473  135,411 סך-הכל פקדונות הציבור 

פקדונות הממשלה: 
 1.12  2  238  1.26  2  212   בישראל       

 -  -  41  1.65  1  81   מחוץ לישראל 
 0.96  2  279  1.37  3  293 סך-הכל פקדונות הממשלה 

פקדונות מבנקים: 
 0.36  8  2,994  0.40  10  3,346   בישראל       

 1.55  13  1,121  1.52  15  1,320   מחוץ לישראל 
 0.68  21  4,115  0.72  25  4,666 סך-הכל פקדונות מבנקים 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי 
רכש חוזר: 

 3.99  110  3,696  3.98  99  3,330   מחוץ לישראל       
סך-הכל ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת 

 3.99  110  3,696  3.98  99  3,330 הסכמי רכש חוזר 
איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים: 

 4.85  326  9,017  4.95  323  8,758   בישראל       
 4.85  326  9,017  4.95  323  8,758 סך-הכל איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 

התחייבויות אחרות: 
 6.18  4  87  7.37  4  73   בישראל       

 6.18  4  87  7.37  4  73 סך-הכל התחייבויות אחרות 
 0.78  840  142,908  0.81  927  152,531 סך-כל ההתחייבויות נושאות ריבית 

 37,581 פקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית 
  

 36,784 
 7,047 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי   

  
 6,612 

 7,921 התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית ���  
  

 8,926 
 205,080 סך-כל ההתחייבויות   

  
 195,230 

 15,162 סך-כל האמצעים ההוניים   
  

 13,588 
 220,242 סך-כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים   

  
 208,818 

פער הריבית   
 

 3,678  2.29 
 

 3,391  2.24 
תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית: ���

 2.48  2,829  152,352  2.51  3,103  165,545   בישראל       
 2.14  562  35,031  2.33  575  33,050   מחוץ לישראל 

 2.42  3,391  187,383  2.48  3,678  198,595 סך-הכל תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית 
מזה: סך ההתחייבויות נושאות ריבית המיוחסות 

 1.17  229  26,130  1.27  237  24,881 לפעילות מחוץ לישראל 
 הערות לטבלה ראו בעמ' 229.
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נספח מס' 1 - שיעורי הכנסות והוצאות ריבית על בסיס מאוחד 
וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית (המשך) 

חלק ז' - יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית - מידע נוסף על נכסים 
והתחייבויות נושאי ריבית המיוחסים לפעילות בישראל 

 

לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 
 2016  2017  

שיעור   הכנסות  שיעור  הכנסות 
(הוצאות) ההכנסה  יתרה  (הוצאות) ההכנסה  יתרה 

� ת אה) � וצ�²  ממוצע (הה� ריבית  (ההוצאה)  ² ריבית  ממוצעת
במיליוני שקלים   במיליוני שקלים 

באחוזים  חדשים  באחוזים  חדשים 
מטבע ישראלי לא צמוד:  

 3.12  2,725  116,743  3.12  3,052  130,921 סך כל הנכסים נושאי ריבית       
(0.30) (199) (87,675) (0.34) (251) (98,826) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית 

פער הריבית 
 

 2,801  2.78 
 

 2,526  2.82 
מטבע ישראלי צמוד למדד: 

 2.84  415 ��� 19,581  2.96  432  19,512 סך כל הנכסים נושאי ריבית       
(3.50) (336) (12,848) (3.89) (328) (11,306) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית 

פער הריבית 
 

 104  (0.93)
 

 79  (0.66)
מטבע חוץ (לרבות מטבע ישראלי צמוד 

למטבע חוץ): 
 2.50  300  16,028  2.74  309  15,112 סך כל הנכסים נושאי ריבית       

(0.62) (76) (16,255) (0.85) (111) (17,518) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית 
פער הריבית 

 
 198  1.89 

 
 224  1.88 

סך כל הפעילות בישראל: 
 3.02  3,440  152,352  3.07  3,793  165,545 סך כל הנכסים נושאי ריבית       

(0.70) (611) (116,778) (0.72) (690) (127,650) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית 
פער הריבית 

 
 3,103  2.35 

 
 2,829  2.32 

 הערות לטבלה ראו בעמ' הבא.
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נספח מס' 1 - שיעורי הכנסות והוצאות ריבית על בסיס מאוחד 

וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית (המשך) 

חלק ח' - ניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית 

 

לתשעת החודשים 
שהסתיימו ב-30 בספטמבר 

2017 לעומת 2016   
גידול (קיטון)  

בגלל שינוי ���
שינוי   

נטו  מחיר  כמות 
במיליוני שקלים חדשים  
נכסים נושאי ריבית:  

אשראי לציבור:    
 339  17  322   בישראל    

 39  45 (6)   מחוץ לישראל 
 378  62  316 סך-הכל אשראי לציבור 

נכסים נושאי ריבית אחרים: 
 14 (1)  15   בישראל    

(18)  11 (29)   מחוץ לישראל 
(4)  10 (14) סך-הכל נכסים נושאי ריבית אחרים 

 374  72  302 סך-כל הכנסות הריבית 
התחייבויות נושאות ריבית:     

פקדונות הציבור:    
 80  47  33   בישראל    

 16  23 (7)   מחוץ לישראל 
 96  70  26 סך-הכל פקדונות הציבור   

התחייבויות נושאות ריבית אחרות: 
(1) (2)  1   בישראל    

(8) (5) (3)   מחוץ לישראל 
(9) (7) (2) סך-הכל התחייבויות נושאות ריבית אחרות 

 87  63  24 סך-כל הוצאות הריבית 
 287  9  278 הכנסות ריבית, נטו 

 

 הערות: 
הנתונים מובאים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים. (1)  

על בסיס יתרות פתיחה חודשיות, פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתונים  (2) 
 יומיים.

לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות  (3) 
 ריבית.

מהיתרה הממוצעת של אג"ח למסחר ושל אג"ח זמינות למכירה נוכתה (נוספה) היתרה הממוצעת של רווחים (הפסדים)  (4) 
שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אג"ח למסחר וכן של רווחים (הפסדים) בגין אג"ח זמינות למכירה הכלולים 
בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי 
הוגן" בסך של 1 מיליון ש"ח ו-110 מיליון ש"ח, בהתאמה; 2016 - בסך של 6 מיליון ש"ח ו-289 מיליון ש"ח 

 בהתאמה.
לרבות מכשירים נגזרים, נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי. (5)  

לרבות מכשירים נגזרים. (6)  
תשואה נטו - הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית. (7)  

השפעת הכמות חושבה על ידי הכפלת פער הריבית בשינוי ביתרה הממוצעת בין התקופות. השפעת המחיר חושבה על  (8) 
 ידי הכפלת היתרה הממוצעת בתקופה המקבילה אשתקד בשינוי בפער הריבית בין התקופות.

סווג מחדש - ראו ביאור 1 ז'. (9)  
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נספח מס' 2 - פירוטים נוספים - תיק ניירות ערך 
1. איגרות חוב זמינות למכירה - נתונים לפי ענפי משק  

 

פרטים בדבר התפלגות איגרות החוב בתיק הזמין למכירה, בחתך של ענפי משק 

30 בספטמבר 2017 
רווח כולל אחר   

מצטבר 
עלות    

הפסדים  שווי הוגן רווחים  מופחתת 
במיליוני שקלים חדשים  
איגרות חוב לא ממשלתיות  

 1  28  1,120  1,093 ענפים שונים     
 61  20  7,524  7,565 שרותים פיננסיים �¹�

 62  48  8,644  8,658 סך-הכל איגרות חוב לא ממשלתיות 
איגרות חוב ממשלתיות 

 1  -  240  241 ממשלת ארצות הברית     
 7  162  16,598  16,443 ממשלת ישראל 
 -  -  160  160 ממשלות אחרות 

 8  162  16,998  16,844 סך-הכל איגרות חוב ממשלתיות 
 70  210  25,642  25,502 סך-הכל איגרות חוב בתיק הזמין למכירה 

(1) פירוט איגרות חוב בענף שירותים פיננסיים בתיק הזמין למכירה 

30 בספטמבר 2017 
רווח כולל אחר   

מצטבר 
עלות    

הפסדים  שווי הוגן רווחים  מופחתת 
במיליוני שקלים חדשים  
 2  8  561  555 בנקים וחברות החזקה בנקאיות �²� 

 -  -  54  54 ביטוח וגמל 
 Ginnie Mae 5,705  5,662  6  49 
 Freddie Mac 395  392  1  4 
 Fannie Mae 715  713  4  6 

 -  1  142  141 אחרים 
 61  20  7,524  7,565 סך-הכל שירותים פיננסיים 

(2) פירוט לפי אזורים גיאוגרפיים של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים וחברות החזקה בנקאיות בתיק 
הזמין למכירה 

 2  5  388  385 מערב אירופה �³�
 -  3  173  170 אוסטרליה 

 2  8  561  555 סך-הכל בנקים וחברות החזקה בנקאיות 

(3) פירוט בחתך מדינות של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים וחברות החזקה בנקאיות בתיק הזמין למכירה 
במערב אירופה 

 2  2  183  183 בריטניה 
 -  -  89  89 שוויץ 
 -  1  38  37 שבדיה 
 -  1  46  45 הולנד 
 -  1  32  31 גרמניה 
 2  5  388  385 סך-הכל 
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נספח מס' 2 - פירוטים נוספים - תיק ניירות ערך (המשך) 

2. איגרות חוב מוחזקות לפדיון - נתונים לפי ענפי משק 

 

פרטים אודות התפלגות איגרות החוב המוחזקות לפדיון, בחתך של ענפי משק 

30 בספטמבר 2017 
הפסדים  רווחים   

שטרם  שטרם 
הוכרו  הוכרו 

מהתאמות  מהתאמות 
לשווי  לשווי  שווי  עלות 
הוגן  הוגן  הוגן  מופחתת 

במיליוני שקלים חדשים  
איגרות חוב לא ממשלתיות  

    
שרותים ציבוריים וקהילתיים 

�1,345 
� ¹ 1,392  47  - 

 9  6  657  660 שרותים פיננסיים* 
 9  53  2,049  2,005 סך-הכל איגרות חוב לא ממשלתיות 

 -  203  3,893  3,690 סך-הכל איגרות חוב ממשלתיות 
 9  256  5,942  5,695 סך-הכל איגרות חוב בתיק לפדיון 

*להלן פירוט איגרות חוב מוחזקות לפדיון בענף שירותים      
פיננסיים: 

     Ginnie Mae 181  181  3  3 
 Freddie Mac 289  286  1  4 
 Fannie Mae 103  101  -  2 

 -  2  89  87 אחרים 
 9  6  657  660 סך-הכל שירותים פיננסיים 

 

 הערה:
רוב רובו של הסכום הינו השקעת אי די בי ניו יורק באג"ח מוניציפליות בארה"ב. מזה, שלושת ההשקעות הגדולות  (1) 

ביותר הינן בסכום של 206-1ֹ12 מיליון ש"ח כל אחת, באיגרות חוב של עירית ניו יורק, של תאגיד המים של 
 עירית ניו יורק, ושל מדינת ניו יורק.

3. איגרות חוב למסחר - נתונים לפי ענפי משק 

פרטים אודות התפלגות איגרות חוב בתיק למסחר, בחתך של ענפי משק 
30 בספטמבר 2017 

רווחים שטרם הפסדים שטרם   
מומשו  מומשו 

מהתאמות  מהתאמות 
לשווי הוגן  לשווי הוגן  עלות מופחתת שווי הוגן 

במיליוני שקלים חדשים  
איגרות חוב לא ממשלתיות  

 -  1  125  124 ענפים שונים     
 1  -  59  60 שרותים פיננסיים 

 1  1  184  184 סך-הכל איגרות חוב לא ממשלתיות 
 3  5  2,117  2,115 סך-הכל איגרות חוב  ממשלתיות 
 4  6  2,301  2,299 סך-הכל איגרות חוב בתיק למסחר 
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נספח מס' 3 - פירוטים נוספים  

1. הפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים 

 

סיכוני האשראי במכשירים פיננסיים. פעילות הבנק במכשירים פיננסיים נגזרים כרוכה בגורמי סיכון מיוחדים ובהם 
סיכוני אשראי. 

ייחודיותו של סיכון האשראי בעסקאות אלה נובעת מכך שהסכום הנקוב של העסקה אינו משקף בהכרח את סיכון 
האשראי הכרוך בה. לפרטים נוספים ראו לעיל "גילוי כללי לגבי חשיפות הקשורות לסיכון אשראי של צד נגדי" בסעיף 

"ניהול סיכוני האשראי". 
בביאור 11 לתמצית הדוחות הכספיים, מובאים פרטים בדבר הפעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני אשראי 
ומועדי פרעון. בחלק ב' של הביאור האמור, מובאים פרטים בדבר סיכון אשראי בגין נגזרים לפי צד נגדי לחוזה, על 

בסיס מאוחד. להלן יובאו פירוטים נוספים לנתונים המובאים בחלק ב' האמור של הביאור. 

(1) פירוט בחתך דירוגים של יתרות מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים בעסקאות שהצד הנגדי 
בהן הוא בנקים 

ליום 30 ליום 31 
בספטמבר בדצמבר 
 2016  2017  

במיליוני שקלים   
חדשים 

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים -  כנגד בנקים זרים  
   AAA 2  5 בדירוג 

 AA+ 3  - בדירוג 
 AA 260  140 בדירוג 
 AA- 158  258 בדירוג 
 A+ 782  686 בדירוג 
 A 139  156 בדירוג 
 A- 231  133 בדירוג 

 BBB- 14  9 בדירוג 
 29  26 לא מדורגים 

 1,618  1,413 סך-הכל כנגד בנקים זרים 
 546  329 סך-הכל כנגד בנקים ישראלים 

 2,164  1,742 סך-כל היתרות המאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים 

(2) פירוט בחתך דירוגים של סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים בעסקאות שהצד הנגדי בהן 
הוא בנקים 

ליום 30 ליום 31 
בספטמבר בדצמבר 
 2016  2017  

במיליוני שקלים   
חדשים 

יתרות חוץ מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים -  כנגד בנקים זרים  
   AAA 2  2 בדירוג 

 AA+ 1  - בדירוג 
 AA 11  6 בדירוג 
 AA- 17  5 בדירוג 
 A+ 20  65 בדירוג 
 A 1  1 בדירוג 
 A- 3  1 בדירוג 

 55  80 סך-הכל כנגד בנקים זרים 
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 187  5 סך-הכל כנגד בנקים ישראלים 
 242  85 סך-כל היתרות החוץ מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים 
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נספח מס' 3 - פירוטים נוספים (המשך) 

1. הפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים (המשך) 

 

(3) פירוט לעמודת "אחרים" בביאור 11 לתמצית הדוחות הכספיים, בחתך סיכון האשראי הכולל לציבור 
לפי ענפי משק 

ליום 31 בדצמבר  ליום 30 בספטמבר  ליום 30 בספטמבר 
 2016  2016  2017

במיליוני שקלים חדשים   
חקלאות  

 
  

 
 1 

 
 - 

תעשיה: 
 29 מכונות, ציוד חשמלי ואלקטרוני       

 
 32 

 
 51 

 47 כרייה, תעשיה כימית ומוצרי נפט  
 

 41 
 

 51 
 23 אחר  

 
 28 

 
 19 

סך-הכל תעשיה  
 

 99 
 

 101 
 

 121 
בינוי ונדל"ן: 

 59 רכישת נדל"ן לבניה       
 

 16 
 

 20 
 57 אחזקות נדל"ן  

 
 112 

 
 52 

 16 אחר  
 

 15 
 

 21 
סך-הכל בינוי ונדל"ן  

 
 132 

 
 143 

 
 93 

חשמל ומים 
 

 367 
 

 221 
 

 231 
מסחר 

 
 76 

 
 112 

 
 99 

בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל 
 

 7 
 

 3 
 

 2 
תחבורה ואחסנה 

 
 76 

 
 48 

 
 25 

תקשורת ושירותי מחשב 
 

 34 
 

 27 
 

 27 
שירותים פיננסיים: 

 656 מוסדות כספיים (למעט בנקים)       
 

 455 
 

 584 
 402 לקוחות פרטיים הפעילים בשוק ההון  

 
 633 

 
 271 

 142 מוסדות אחזקה פיננסיים  
 

 84 
 

 54 
 - שירותי ביטוח וקופות גמל  

 
 - 

 
 - 

סך-הכל שירותים פיננסיים  
 

 1,200 
 

 1,172 
 

 909 
שירותים עסקיים ואחרים 

 
 23 

 
 4 

 
 9 

שירותים ציבוריים וקהילתיים 
 

 10 
 

 16 
 

 7 
אנשים פרטיים - הלוואות לדיור 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

אנשים פרטיים - אחר 
 

 18 
 

 15 
 

 6 
סך-הכל 

 
 2,042 

 
 1,863 

 
 1,529 

הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים 
פיננסיים ובגין בטחון במזומן 

שהתקבל 
 

 (366)
 

 (456)
 

 (341)
סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים 

נגזרים 
 

 1,676 
 

 1,407 
 

 1,188 
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נספח מס' 3 - פירוטים נוספים (המשך) 

2. פירוט ההשקעה באיגרות חוב ממשלתיות 

 

בביאור 5 לדוחות הכספיים מובאים, בין היתר, פרטים בדבר השקעה באיגרות חוב ממשלתיות בתיק המוחזק לפדיון, 
בתיק הזמין למכירה ובתיק למסחר, בחתך של איגרות חוב ומלוות של ממשלת ישראל ואיגרות חוב ומלוות של 

ממשלות זרות. 

נתונים בחתך של ממשלות בהתייחס לכלל תיק ניירות הערך 

31 בדצמבר 2016  30 בספטמבר 2017 
שווי  הערך  שווי   

� � � � ¹ הוגן במאזן   ¹ הערך במאזן הוגן
במיליוני שקלים חדשים  

 23,086  22,835  22,479  22,276 של ממשלת ישראל  
 664  664  347  347 של ממשלת ארה"ב 
 390  390  182  182 של ממשלות אחרות 

 24,140  23,889  23,008  22,805 סך-הכל 
 הערה:

(1) נתוני שווי הוגן המבוססים  על שערי בורסה, אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך 
 בהיקפים גדולים.
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נספח מס' 4 - מילון מונחים 

 
 
 

חוזה בין שני צדדים במסגרתו מעניק אחד הצדדים (כותב האופציה) לצד הנגדי זכות לרכוש או  אופציה  
זכות למכור נכס שנקבע בחוזה, תמורת מחיר קבוע מראש, במועד קבוע מראש או לפניו. 

נייר ערך הכולל התחייבות של המנפיק לשלם למחזיק נייר הערך (איגרות החוב), את הקרן  איגרת חוב  
שנקבעה בא יגרת החוב בתוספת ריבית, במועדים קבועים או בהתקיים תנאי מסוים (בהתאם 

לתנאים שנקבעו באיגרת החוב). 

ארצות המסווגות על ידי הבנק העולמי כקבוצת הכנסה נמוכה או בינונית.  ארצות פחות  
 - LDC - מפותחות
Least Developed 

 Countries

רכיבי הון המשמשים בחישוב יחסי יציבות (כגון: הלימות ההון) ומורכבים משני רבדים:  הון פיקוחי  

א. הון ברובד הראשון הכולל את ההון העצמי החשבונאי לאחר התאמות פיקוחיות (כהגדרתן 
בהוראת ניהול בנקאי תקין 202). 

ב. הון ברובד השני הכולל בעיקר מכשירי חוב הוניים, והתאמות פיקוחיות אחרות. 

 

אשראי והתחייבויות למתן אשראי (מאזני וחוץ מאזני) כמשמעותם בהוראת ניהול בנקאי תקין  חבות  
 .313 חוב בהשגחה מיוחדת 

חוב שיש לו חולשות פוטנציאליות בגינן נדרשת תשומת לב מיוחדת של ההנהלה, אשר לא 
יטופלו, תיתכן הרעה בסיכויים לפירעון האשראי או במעמדו של הבנק כנושה. 

 

חוב המסווג כ"פגום", "נחות" או ב"השגחה מיוחדת".  חוב בעייתי  

חוב אשר אינו מוגן באופן מספק על ידי בטחונות או יכולת התשלום של החייב וקיימת  חוב נחות  
אפשרות ברורה כי הבנק יספוג בגינו הפסד, אם הליקויים לא יתוקנו. 

חוב שהבנק צופה כי לא יוכל לגבות את הסכומים המגיעים מהחייב, במועדים שנקבעו על פי  חוב פגום  
הסכם החוב. 

חוב פגום שלהערכת הבנק, פרעונו צפוי ממימוש הבטוחות שהועמדו להבטחתו, בלבד, מכיוון  חוב שגבייתו מותנית  
שלחייב אין מקורות זמינים אחרים לפירעונו בביטחון 

היחס שבין סך אמצעי ההון (ברובד הראשון וברובד השני), לבין סך נכסי הסיכון של הבנק.  יחס הלימות הון כולל  

יתרת חוב, לרבות ריבית צבורה שהוכרה, פרמיה או ניכיון שטרם הופחתו, עמלות נדחות נטו  יתרת חוב רשומה של  
או עלויות נדחות נטו שנזקפו ליתרת החוב וטרם הופחתו, ובניכוי כל חלק מהחוב שנמחק חוב 

חשבונאית. 

כללים לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל, העוסקת בפיקוח ובקביעת  כללי באזל  
סטנדרטים לפיקוח על בנקים בעולם. 
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נספח מס' 4 - מילון מונחים (המשך) 

 

כתבי התחייבות שהזכויות המוקנות מכוחם נדחות מפני תביעותיהם של יתר הנושים של  כתבי התחייבות נדחים  
הבנק, למעט כתבי התחייבות אחרים מאותו סוג. 

מכשירי חוב כגון התקשרויות למתן אשראי וערבויות (לא כולל מכשירים נגזרים).  מכשירי אשראי חוץ  
מאזניים 

מכשיר פיננסי או חוזה אחר שמתקיימים בו שלושה מאפיינים במצטבר:  מכשיר נגזר  

א. בסיס וסכום נקוב הקובעים את סכום הסילוק של המכשיר. 

ב. ההשקעה הראשונית נטו הנדרשת קטנה מזו שהיתה נדרשת בסוגי חוזים אחרים, החשופים 
בצורה דומה לשינויים בגורמי שוק (או שלא נדרשת כל השקעה). 

ג. תנאיו דורשים או מתירים סילוק נטו. 

מזומן, ראייה לזכות בעלות בתאגיד, או חוזה המקיים שני תנאים, כדלקמן:  מכשיר פיננסי  
א. המכשיר מטיל על צד אחד מחויבות חוזית להעביר מזומן, או מכשיר פיננסי אחר לצד שני,  

או להחליף מכשירים פיננסיים אחרים עם הצד השני בתנאים העלולים להיות לרעת הצד   
הראשון. 

ב. המכשיר מעניק לצד השני זכות חוזית לקבל מזומן או מכשיר פיננסי אחר מהצד הראשון, או 
להחליף מכשירים פיננסיים אחרים עם הצד הראשון בתנאים העשויים להיות לטובת הצד 

השני. 

הממוצע המשוקלל של זמן פירעון הקרן ותשלומי הריבית של מכשירים פיננסיים נושאי ריבית.  משך חיים ממוצע  
(מח"מ) 

מכשירים נגזרים אשר אינם נסחרים בבורסה רשמית, ונוצרו במסגרת התקשרות בין שני   Over the ) OTC נגזר
 (counter .צדדים נגדיים

החשיפה להפסד שעלול להיגרם, אם הצג הנגדי לעסקה במכשיר נגזר, לא יעמוד בתנאי  סיכון אשראי צד נגדי -  
Credit ) CVA .העסקה

Valuation 
  (Adjustment

שוק בו עסקאות בנכס או בהתחייבות מתקיימות בתדירות ובנפח מספיקים, על מנת לספק  שוק פעיל  
מידע על תמחור הנכסים וההתחייבויות על בסיס שוטף. 

היחס בין המסגרת המאושרת של החוב בעת העמדת המסגרת, לבין שווי הנכס המבטיח את    LTV - שיעור המימון
 (Loan to Value Ratio) ."החוב, כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת, המשמש בחישוב "הלימות ההון

תהליך פנימי להערכת הלימות ההון של הבנק. התהליך משלב, בין היתר, קביעה של יעדי הון,   ICAAP (Internal 
Capital Adequacy  .תהליכי תכנון הון ובחינת מצב ההון במגוון תרחישי קיצון

 Assessment Process)
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נספח מס' 5 - אינדקס 

 
 
 

מכשירים נגזרים   138-130 ,71 אומדנים חשבונאיים   72-71
קריטיים 

ניירות ערך   109-96 ,29-27 בנקים פלשתינאים   70

ניהול סיכונים   71-41 גיוס הון   194

נכסי לקוחות   30-29 נציגה דיגיטלית - דידי   208

סיכון אשראי   63-42 האשראי לציבור   177-156 ,63-42 ,27-24

סיכוני אשראי בהלוואות   58-55 הון והלימות ההון   124-122 ,32-30
לדיור 

סיכון אשראי לאנשים פרטיים   61-59 הטבות לעובדים   121-116 ,72
(ללא סיכון אשראי לדיור) 

סיכון נזילות ומימון   70-68 הכנסות ריבית   91 ,21-19

סיכון ציות   70 הליכים משפטיים   217 ,129-126

סיכון שוק   68-63 הפרשה להפסדי אשראי   165-156 ,22-21

סיכונים תפעוליים   70 חברות מוחזקות עיקריות   41-38

ערוצים ישירים   208 חלוקת דיבידנדים   33

פקדונות הציבור   115 ,30-29 יחס המינוף   125-124

פעילות כרטיסי אשראי   207-205 ,193 יחס כיסוי הנזילות   125 ,68

שווי הוגן   192-181 ,71 יעדים ואסטרטגיה עסקית   13-12

שיפורים טכנולוגיים וחדשנות   208-207 כתבי התחייבות נדחים   194
(סדרה יב') 

 iCount  208 מגזרי פעילות   205-201 ,155-139 ,38-33

 Pay Box  207 מדיניות חשבונאית   90-88 ,72-71

מוסדות פיננסים זרים     55-54

מימון ממונף     63-62

    

    

Dummy TextDummy Text
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