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 פרטים אודות הדירקטורים של הבנק בהתאם להוראות הדווח לציבור של בנק ישראל בנושא דוח הדירקטוריון
 
 דיק   צ-שם הדירקטור: סמדר ברבר .1

 כיו"ר הדירקטוריון. 31.10.2010כדירקטור,  18.10.2010תאריך תחילת כהונה:   
 ניהול סיכונים, מינהל )בעבר שכר ותגמול( ותגמול  חברות בועדות הדירקטוריון:

 לא.כהונה כדח"צ: 
 כן.עובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: 

 ( התמחות במימון וחשבונאות האוניברסיטה העברית MBAי במנהל עסקים )תואר שנהשכלה: 
 ירושלים, תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה האוניברסיטה העברית ירושלים.

 לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק: 
 כןבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית: 

 טור:שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירק 5 -עיסוק ב
 מנכ"ל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. 2007משנת 

( בע"מ, חברה 1999, דירקטורית בחברת שי.ש.י.ס. אחזקות ).FIBI BANK (SWITZERLAND) Ltdיו"ר דירקטוריון 
 באיגוד הבנקים וחברת הועד המנהל בעמותת "מתן".

 
  שם הדירקטור: יורם הסל   .2

 24.11.2011תאריך תחילת כהונה:  
   ישראליתנתינות: 

 ומכרז משהב"ט.ביקורת ומאזן, ניהול סיכונים, מינהל )בעבר שכר ותגמול(, תגמול  : ועדתחברות בועדות הדירקטוריון
 כןכהונה כדח"צ: 

 לאעובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: 
 ים ובכלכלה בינלאומיתביחסים בינלאומי M.Scבכלכלה, . B.Sc. השכלה: 

Science, University of London London School of Economics and Political 
 לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק: 

 כןבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 
 שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: 5 -עיסוק ב

כ"ל וינטג' קראון בע"מ, יו"ר ועדת הביקורת בדירקטוריון בנק אוצר החייל, כיהן (, מנ2003 -איש עסקים פרטי )החל מ
כחבר דירקטוריון במעריב החזקות בע"מ, מעריב הוצאת מודיעין בע"מ, מספנות ישראל בע"מ, לוג'יק אינדוסטריז בע"מ, 

קו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ מרכז ירושלים לבוררות )חלצ(, אשטרום נכסים בע"מ, בחברת קווינ-אשלד בע"מ, ג'.א.ק.
 ובתדיראן החזקות בע"מ.

 . בחברת גול פרטנרס  בע"מחבר דירקטוריון בחברת אפקון החזקות בע"מ. מכהן כדח"צ 
 
 שם הדירקטור: ירון מגל .3

 22.12.2011תאריך תחילת כהונה:  
   ישראליתנתינות: 

 ונים ומינהלביקורת ומאזן, אשראי, ניהול סיכ :חברות בועדות הדירקטוריון
 כןכהונה כדח"צ: 

 לאעובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: 
 בכלכלה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה.  B.A. השכלה: 

 לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק: 
 כןבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 

כיהן כדח"צ בחברת גוליבר אנרג'י בע"מ )עד ם בהם הוא משמש כדירקטור: שנים אחרונות ופירוט התאגידי 5 -עיסוק ב
קופת גמל מרכזית לקיצבה  –(, דירקטור בחברת כפי 2009-2011בחברת דש קרנות נאמנות ) (, כדח"צ2015מרץ 

 (.2006-2008(. שימש כמנהל אגף הכספים בחברת החשמל )2005-2010)
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 שם הדירקטור: רותם רודן .4
 15.1.2012חילת כהונה:  תאריך ת
   ישראליתנתינות: 

 ביקורת ומאזן, אשראי, ניהול סיכונים, תגמול. :חברות בועדות הדירקטוריון
 כןכהונה כדח"צ: 

 לאעובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: 
 אביב -כלה ובמדע המדינה  מאוניברסיטת תלבכל .B.Aאביב, -במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל M.A. השכלה:

 לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק: 
 כןבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 

שימש בתפקיד מנכ"ל חברת עלי שלכת שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור:  5 -עיסוק ב
וכסמנכ"ל כספים  9.3.2012ת ואהו קוסמטיקס עד . שימש כסמנכ"ל כספים בחבר2015עד שנת  2013בע"מ מאפריל 

 (.2006-2011ותפעול בחברת מרקורי מוצרי מדע )
 
 שם הדירקטור: דפנה פלי .5

 2.7.2002תאריך תחילת כהונה:  
 ומכרז משהב"ט.אשראי, ניהול סיכונים חברות בועדות הדירקטוריון: 

 לאכהונה כדח"צ: 
 לאחברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: עובד של הבנק, של חברה בת שלו, של 

 בכלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית B.Aהשכלה:  
 לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק: 

 לאבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית: 
 שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: 5 -עיסוק ב

בועד המנהל ובועדת הכספים של עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים חברת דירקטוריון בחברות: חברה 
 וחברה בועד המנהל של קרן גבריאל שרובר וחברת מרכז שרובר.

 .31.12.2009כיהנה כחברת דירקטוריון בחברת ישראכרט בע"מ וביורופיי )יורוקרד( ישראל בע"מ עד ליום 
 
 שם הדירקטור: אירית שלומי .6

 17.8.06ת כהונה:  תאריך תחיל
 ביקורת ומאזן, ניהול סיכונים חברות בועדות הדירקטוריון:

 לאכהונה כדח"צ: 
 .לאעובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: 

 Wharton -התמחות באסטרטגיה מהמרכז הבינתחומי הרצליה ו MBA -ו בכלכלה, אוניברסיטת חיפה B.Aהשכלה:  
 ילדלפיה.פ

 לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק: 
 כן בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית: 

 שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: 5 -עיסוק ב
וכדירקטורית בלתי  1מכהנת כדירקטורית בבנק מסד ובחברת אמיליה פיתוח בע"מ, כדירקטורית חיצונית בחברת ריט 

כיהנה בעבר כדירקטורית מטעם  א. שלומי יעוץ בע"מ.סו מוטורס בע"מ. משמשת כמנכ"ל חברת תלויה בחברת קר
 הבינלאומי בויזה כ.א.ל. שימשה כסמנכ"ל, חברת הנהלה וראש חטיבת בנקאות בבנק הבינלאומי.
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 שם הדירקטור: אריה )אריק( פורת .7
 13.11.2014תאריך תחילת כהונה:  

  ומכרז משהב"ט. אשראי, ביקורת ומאזן, תגמולן: חברות בועדות הדירקטוריו
 כןכהונה כדח"צ: 

 .לאעובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: 
 -בניהול מ Master of Scienceאביב ותואר -בעל תואר בוגר בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תלהשכלה: 

Polytechnic University New Yorkחשבון.-. בעל רישיון רואה 
 לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק: 

 כן בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית: 
 שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: 5 -עיסוק ב

ן אפלומכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברת יואיט מערכות בע"מ וכדירקטור בחברות: אי.אר.אי מידטאון החזקות בע״מ, 
 רשומה בקפריסין(. –קיפה בע"מ )חברה זרה  -וב טכנולוגיות בע"מ

 
 גיל בן שאול* שם הדירקטור: .8

  18.9.2014:  תאריך תחילת כהונה
 :  אשראיחברות בועדות הדירקטוריון

 :  לאכהונה כדח"צ
 : לא*עובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

בניהול משאבי אנוש מאוניברסיטת  BA -במנהל עסקים ו MBAתואר שני במדעי החברה מאוניברסיטת חיפה,   :השכלה
 גוריון.-בן

 : לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק
 : לאבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

 :שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור 5 -עיסוק ב
העורף, מפקד מערך הגיוס, ראש מחלקת פרט ויו"ר דירקטוריון "חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ".  קצין שלישות פיקוד

( מיסוד 2000מכהן כיו"ר דירקטוריון מועדון חבר צרכנות בע"מ, מכהן כדירקטור באגודה למען החייל )ע.ר.(, בא.ש.ל.ח )
 ית מקיפה בע"מ.האגודה למען החייל בע"מ, ובחברת ארגון וניהול פנסיית קבע ייחוד

 
 בעל ענין בבנק -* מכהן כיו"ר דירקטוריון "חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ" 

 
 סמדר אלחנני   שם הדירקטור: .9

  23.4.2009: תאריך תחילת כהונה
 : ביקורת ומאזן, מינהל )בעבר שכר ותגמול(, תגמולחברות בועדות הדירקטוריון

 : כןכהונה כדח"צ
 :  לאל חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בועובד של הבנק, ש

 בכלכלה ובהיסטוריה כללית מהאוניברסיטה העברית. BA: השכלה
 : לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

 : לאבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
 :שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור 5 -עיסוק ב

ירושלים ובחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה. חברת הועד המנהל של מיח"א  YMCAרקטוריון של חברת הדי
)מחנכי ילדים חרשים( תל אביב, חברת הועד המנהל וועדת הביקורת של תיאטרון דימונה חברת ועדת הביקורת במועצה 

 ציבורית יד בן צבי. 
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 יהודה בוצר שם הדירקטור: .10
 4.3.2010: ילת כהונהתאריך תח

 : אשראי חברות בועדות הדירקטוריון
 : לא.כהונה כדח"צ

 :  לא.עובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
 אביב.-בכלכלה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל BA: השכלה

 : לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק
 : כןננסיתבעל מיומנות חשבונאית ופי

: שימש כסמנכ"ל, מנהל מחלקת אשראי שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור 5 -עיסוק ב
מועד מינויו לדירקטור  -  4.3.2010ועד  2007בחטיבה העסקית בבנק הבינלאומי. כיהן כדירקטור ביובנק החל מינואר 

 בבנק אוצר החייל.
 

 נחמן ניצן שם הדירקטור: .11
 24.5.2012: תאריך תחילת כהונה

 ומכרז משהב"ט. (: ביקורת ומאזן, מינהל )בעבר שכר ותגמולחברות בועדות הדירקטוריון
 : לאכהונה כדח"צ

:  כן. סמנכ"ל, חשבונאי ראשי וחבר עובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
 הנהלת הבנק הבינלאומי.

 אילן.-במנהל עסקים מאוניברסיטת בר E.M.B.A -חשבונאות מורחב ו -בכלכלה   B.A: השכלה
 : לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

 : כן.בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
: שימש כחשבונאי ראשי בבנק ירושלים עד שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור 5 -עיסוק ב

כמ"מ מנכ"ל ומנהל החטיבה , 2010חברה לביטוח( עד שנת  IDIסמנכ"ל כספים בחברת ביטוח ישיר ), שימש כ2008שנת 
ועד היום משמש כחשבונאי ראשי וחבר הנהלה בבנק  1.9.2011 -. החל מ30.6.2011הפיננסית בבנק ירושלים עד 

 הבינלאומי.
מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ ובחברת  מתףת מכהן כיו"ר דירקטוריון בחברת הבינלאומי הנפקות בע"מ וכדירקטור בחבר

 ויזה כ.א.ל )כרטיסי אשראי לישראל(.
 

 מוטי )מרדכי( בר דגן שם הדירקטור: .13
 1.10.2013: תאריך תחילת כהונה

 : מינהל )בעבר שכר ותגמול(חברות בועדות הדירקטוריון
 : לאכהונה כדח"צ

 :  לא*לו או של בעל עניין בועובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה ש
אביב, קורס -לונדון, תל"מ בפקולטה למנהל עסקים באוניברסיטת תל –: הכשרה למנהלים בכירים וניהול עסקים השכלה

 דירקטורים בשלטון המקומי בישראל, הכשרת נגידים בארגון הרוטרי העולמי.
 :  לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

 : לאופיננסית בעל מיומנות חשבונאית
 :שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור 5 -עיסוק ב

 יו"ר "צוות" ארגון גמלאי צה"ל במחוז השרון, סגן יו"ר "צוות" ארגון גמלאי צה"ל, נגיד ארגון הרוטרי בישראל.
 

באמצעי שליטה ב"חבר", שהינו  "צוות" מחזיק  -* יו"ר "צוות" ארגון גמלאי צה"ל במחוז השרון וסגן יו"ר "צוות" 
 בעל עניין בבנק.
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 מוטי לוי*   שם הדירקטור: .14
  13.10.2013: תאריך תחילת כהונה

 : ניהול סיכונים.חברות בועדות הדירקטוריון
 : לאכהונה כדח"צ

 :  לא*עובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
אשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה, קורס דירקטורים ונושאי משרה : תואר רהשכלה

 אביב.-בכירה לה"ב באוניברסיטת תל
 : לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

 : לאבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
ימש כראש מדור תכנון תקציבים וראש ענף : ששנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור 5 -עיסוק ב

 ניתוחים כלכליים בצה"ל.
מנכ"ל "חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ" ומנכ"ל מועדון "חבר" צרכנות. מכהן כדירקטור בחברת תנובה פיננסית 

 ומגדלי הים התיכון גני תקווה בע"מ.
 

 בעל ענין בבנק. -* מנכ"ל "חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ" 
 

מוטי בירן שם הדירקטור:. 15
1
  

 19.2.2015: תאריך תחילת כהונה
 : אשראי חברות בועדות הדירקטוריון

 : לא.כהונה כדח"צ
:  כן. ראש סקטור תחבורה, מסחר עובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

 ותיירות בחטיבה העסקית בבנק הבינלאומי.
 במנהל עסקים מהמכללה למנהל. BA -אילן ו-וסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בר:  תואר מהשכלה

 : לאבן משפחה של בעל עניין אחר בבנק
 : לאבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

:  ראש סקטור תחבורה, מסחר ותיירות שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור 5 -עיסוק ב
 בינלאומי.בחטיבה העסקית בבנק ה

 
 שינויים בדירקטוריון

 
מוטי בירן

1 

נגה יציב
2 

 
1
 19.2.2015מוטי בירן מונה כדירקטור ביום   
2

 14.5.2015נגה יציב סיימה כהונתה כדירקטורית ביום 
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 דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

 
נדרש הבנק ליישם הנחייה של הרשות לניירות ערך בדבר  2004בדצמבר  11בהתאם להוראות בנק ישראל בחוזר מיום 

 "(.ההנחיה"דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית" )להלן: "
על פי ההנחיה, על כל חברה לקבוע את המספר המזערי הראוי של דירקטורים שהנם "בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית", 

סוג פעילותה ומידת מורכבותה, באופן שיאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות בהתייחס, בין היתר, לגודל החברה, 
 עליו ובמיוחד לאחריותו לבדיקת מצבו הכספי של התאגיד ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.

 
ל בהנחיה הוגדר "דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית", כדירקטור שאינו ממלא תפקיד נוסף בחברה, ואשר בש

השכלתו, נסיונו או כישוריו, כפי שיפורטו בדיווח, הינו בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים, חשבונאיים, בקרה 
פנימית ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולהעלות על סדר היום של 

 ל החברה במטרה להביא לאישור ולפרסום דוחות כספיים נאותים.הדירקטוריון סוגיות ושאלות בקשר לדיווח הכספי ש
 

בהנחיה הודגש, כי אין היא מיועדת להקנות מעמד מיוחד לדירקטורים שהוגדרו כ"בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית", ואין 
חיה, כי בדוח בה כדי לשנות מן האחריות המוטלת עליהם ועל הדירקטורים האחרים, כאמור בכל  דין.  עוד קובעת ההנ

הדירקטוריון יצוין מיהם הדירקטורים "בעלי המיומנות החשבונאית והפיננסית" מכלל חברי הדירקטוריון, אף אם מספרם 
 ידי החברה.-עולה על המספר המזערי הראוי שנקבע על

 
יומנות , קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים "בעלי מ2005במרס  29דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 

חשבונאית ופיננסית", יהיה שני דירקטורים, בדומה למספר הדירקטורים החיצוניים שיש למנות בחברה ציבורית עפ"י חוק 
 .1999החברות, התשנ"ט 

 
להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון שהנם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית לפי הצהרתם, השכלתם ונסיונם, 

 ל דלעיל:כהגדרתה בהוראת בנק ישרא
 

 יו"ר הדירקטוריון
 מנכ"ל הבנק הבינלאומי, בעלת תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית,  :צדיק-סמדר ברבר

 FIBI BANKחשבון, יו"ר דירקטוריון -תואר מוסמך במנהל עסקים התמחות במימון באוניברסיטה העברית, רואת
(SWITZERLAND) Ltd.( בע"מ  חברה באיגוד הבנקים. 1999שי.ש.י.ס. אחזקות ) , מכהנת כדירקטורית בחברת 

 חברה בועד המנהל של עמותת "מתן".
 

 אביב ולימודי תעודה במנהל עסקים.-בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל יהודה בוצר:
 .1975ממלא תפקידים במערכת הבנקאית מאז שנת 

 ה העסקית בבנק הבינלאומי.סמנכ"ל, מנהל מחלקת אשראי בחטיבכיהן כ
 

 התמחות באסטרטגיה  MBAבעלת תואר ראשון  בכלכלה מאוניברסיטת חיפה ותואר  אירית שלומי:
 פילדלפיה. Wharton -מהמרכז הבינתחומי הרצליה ו

 ראש אגף בנקאות בבנק הבינלאומי. –שימשה בתפקיד סמנכ"ל 
וכדירקטורית בלתי  1בע"מ, כדירקטורית חיצונית בחברת ריט  מכהנת כדירקטורית בבנק מסד ובחברת אמיליה פיתוח

 תלויה בחברת קרסו מוטורס בע"מ.
 .א. שלומי יעוץ בע"ממשמשת בתפקיד מנכ"ל בחברת 

 בעבר כיהנה כדירקטורית מטעם הבנק הבינלאומי בויזה כ.א.ל.
 

 ביחסים בינלאומיים  M.Scבכלכלה, . B.Scבעל תואר  :יורם הסל
Science, University of London London School of Economics and Political 

שימש כראש אגף במשרד ראש הממשלה, ממלא תפקיד מנכ"ל וינטג' קראון בע"מ מכהן כחבר דירקטוריון בחברת אפקון 
 . בחברת גול פרטנרס בע"מהחזקות בע"מ. מכהן כדח"צ 
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 וניברסיטת חיפה. בכלכלה וסטטיסטיקה מא B.Aבעל תואר  :ירון מגל
קופת גמל מרכזית לקיצבה. שימש כגזבר חברת החשמל וכמנהל  –כיהן כדח"צ בחברת דש קרנות נאמנות, ובחברת כפי 

 אגף הכספים בחברת החשמל 
 כיהן כדח"צ בחברת גוליבר אנרג'י בע"מ.

 
-אילן. בעל רישיון רואה-ברבמנהל עסקים מאוניברסיטת  E.M.B.A -בכלכלה וחשבונאות ו B.Aבעל תואר  :נחמן ניצן

 חשבון.
משמש כחשבונאי ראשי וחבר הנהלה בבנק הבינלאומי. שימש כמ"מ מנכ"ל בנק ירושלים בתפקיד מנהל החטיבה 

 הפיננסית, סמנכ"ל כספים באי.די.אי חברה לביטוח בע"מ )ביטוח ישיר( וכחשבונאי ראשי בבנק ירושלים. 
ובחברת ויזה מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ  מתףהנפקות בע"מ וכדירקטור במכהן כיו"ר דירקטוריון בחברת הבינלאומי 

 כ.א.ל )כרטיסי אשראי לישראל(.
 

 -בניהול מ Master of Scienceאביב ותואר -בעל תואר בוגר בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל :אריה )אריק( פורת
Polytechnic University New Yorkחשבון.-. בעל רישיון רואה 

אפלון הן כמנכ"ל וכדירקטור בחברת יואיט מערכות בע"מ וכדירקטור בחברות: אי.אר.אי מידטאון החזקות בע״מ, מכ
 רשומה בקפריסין( –קיפה בע"מ )חברה זרה  -וב טכנולוגיות בע"מ

 
 במדיניות ציבורית  M.Aבכלכלה ובמדע המדינה, בעל תואר  B.Aבעל תואר  :רותם רודן

 ביב.א-מאוניברסיטת תל
שימש כסמנכ"ל כספים ותפעול בחברת וואו קוסמטיקס ובחברת מרקורי מוצרי מדע וכאחראי תקציב ובקרה בחברת 

 אלווריון.
 כיהן כמנכ"ל חברת עלי שלכת בע"מ.

 
  חברי ההנהלה הבכירה ותחומי אחריותם

 
  מנהל כללי – יעקב מלכין
 משנה למנכ"ל הבנק, מנהל החטיבה הקמעונאית –נועם קוטאי
 סמנכ"ל בכיר, מנהל החטיבה העסקית –דורון כליף

 סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית ומזכירת הבנק –גילה יחזקאלי
 סמנכ"ל, חשבונאי ראשי  -עופר סלפטר 

 
 

                                                                                          CRO)מנהלת סיכונים ראשית  )  -רות לפיד
 

                                   תראשי תפנימי תמבקר –יעל רונן רו"ח 
 המבקרים של הבנק רואי החשבון –סומך חייקין רואי חשבון 
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 פרטים נוספים על חברי ההנהלה:
 
 שם: יעקב מלכין.1

 1.12.2013תאריך תחילת כהונה:  
 מנכ"ל הבנקבת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו:  -רההתפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק, בחב

 גוריון.-במנהל עסקים אוניברסיטת בן MBAגוריון, -בכלכלה ומנהל עסקים אוניברסיטת בן  B.Aהשכלה:
 לאבן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, או של בעל עניין בבנק :  

 ראש החטיבה הבנקאית בבנק הבינלאומי.מנכ"ל בנק מסד, השנים האחרונות:   5 -ניסיון עסקי ב
 
 שם: נועם קוטאי.2

 27.3.2006תאריך תחילת כהונה:  
משנה למנכ"ל הבנק,  או בבעל עניין בו:  בת שלו, בחברה קשורה שלו -התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק, בחברה

 מנהל החטיבה הקמעונאית בבנק 
 מכללת שערי משפט, הוד השרון L.L.Bעו"ד, השכלה: 

 לאבן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, או של בעל עניין  בבנק:  
 משנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית בבנק השנים האחרונות:  5 -ניסיון עסקי ב

 
 שם: דורון כליף.4

 1.4.2002תאריך תחילת כהונה:  
סמנכ"ל בכיר, מנהל ן בו: בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל עניי -התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק, בחברה

 החטיבה העסקית
 אביב-אוניברסיטת תל –לימודי חשבונאות וכלכלה השכלה: 

 לאבן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, או של בעל עניין  בבנק:  
 סמנכ"ל בכיר, מנהל החטיבה העסקית בבנקהשנים האחרונות:  5 -ניסיון עסקי ב

 
 שם: גילה יחזקאלי.5

 1.8.2000ה: תאריך תחילת כהונ
סמנכ"ל, יועצת בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו:  -התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק, בחברה

 משפטית ראשית ומזכיר הבנק
 אביב -אוניברסיטת תל L.L.Bעו"ד, השכלה: 

 לאבן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, או של בעל עניין בבנק:  
 סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית ומזכיר הבנק נות:השנים האחרו 5 -ניסיון עסקי ב

 
 שם: עופר סלפטר.6

  17.1.2008תאריך תחילת כהונה: 
סמנכ"ל, חשבונאי בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו:  -התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק, בחברה

 מטפלת בנושא באזל, מנהל יחידת המידע הניהולי וניהול תקציב הבנק ומנהל היחידה הראשי בבנק
 בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית – B.A רו"ח מוסמך,השכלה: 

 לאבן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, או של בעל עניין בבנק :  
 (,חשבונאי ראשי 2008 -סמנכ"ל )החל מהשנים האחרונות:  5 -ניסיון עסקי ב
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 שינויים בהנהלה
 

ברוך גרנות
 

 

 12.5.2015הל החטיבה הפיננסית בבנק ביום סיים כהונתו כמנ
 

 מבקר פנימי
 שם: יעל רונן

 22.5.2011 תאריך תחילת כהונה: 
מבקר פנימי ראשי של בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו:  -התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק, בחברה

 .2011הבנק, מבקר קבוצת הבנק הבינלאומי ממאי 
-אביב, לימודי חשבונאות באוניברסיטת תל-בכלכלה ופסיכולוגיה מאוניברסיטת תל B.A מך,רואה חשבון מוסהשכלה: 

 .CIA –, הסמכה בינלאומית בביקורת פנימית CISA -אביב, הסמכה בינלאומית בביקורת מערכות מידע 
 לאבן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, או של בעל עניין  בבנק:  

 .2007ב"כלל חברה לביטוח בע"מ" משנת  SOXמנהלת מחלקת ות: השנים האחרונ 5 -ניסיון עסקי ב
 
 
 

 חייקין, רואי חשבון-סומך   KPMG - רואי החשבון המבקרים
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 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד
ת כמבקרת , ומשמש2011גב' יעל רונן, רו"ח מכהנת כמבקרת הפנימית הראשית של הבנק הבינלאומי החל מחודש מאי 

 פנימית בכל החברות הבנקאיות בקבוצת הבינלאומי. 

 

 פרטי המבקרת הפנימית

, ומשמשת כמבקרת פנימית 2011במאי   23גב' יעל רונן, רו"ח מכהנת כמבקרת הפנימית הראשית של הבנק החל מיום 

 .קבוצת הבינלאומיבכל התאגידים הבנקאיים בישראל ב

ן בכלכלה ופסיכולוגיה ומסלול בחשבונאות לבעלי תואר מטעם אוניברסיטת המבקרת הפנימית הנה בעלת תואר ראשו

מנהלת במחלקת  הת"א. בתפקידיה הקודמים עסקה בניהול מחלקת סרבנס אוקסלי של חברת כלל ביטוח בע"מ והיית

תחום סומך חייקין, עם דגש על פעילויות ביקורת וייעוץ ב KPMGניהול סיכוני מערכות מידע במשרד רואי החשבון 

                                                                                    הבנקאי.    

 

)א( לחוק הביקורת הפנימית. 3המבקרת הפנימית הנה עובדת הבנק הבינלאומי ועומדת בתנאים הקבועים בסעיף 

ד עניינים, ופועלים בהתאם להוראות המבקר המבקרת הפנימית ועובדיה משמשים בתפקידי ביקורת בלבד, ללא ניגו

)להלן "חוק  1992 -לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 8הוראות סעיף )ב( לחוק החברות,  146הפנימי כאמור בסעיף 

 .307ניהול בנקאי (, והוראות "הביקורת הפנימית

 

 דרך המינוי וכפיפות ארגונית

 . 2011במאי  22ובדירקטוריון הבנק ביום  2011במאי  15בנק ביום מינוי המבקרת הפנימית אושר בוועדת הביקורת של ה

 הממונה בארגון על המבקרת הפנימית הינה יו"ר הדירקטוריון.

 

 תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית 

הביקורת הפנימית פועלת על פי תכנית עבודה רב שנתית לתקופה של ארבע שנים ותכנית עבודה שנתית הנגזרת ממנה, 

ת את כל הפעילויות והישויות של הבנק. תכנית העבודה מבוססת על מתודולוגיה שיטתית של הערכת סיכונים הכולל

והערכות של הביקורת  ICAAP -ומביאה בחשבון, בין היתר, את הערכת הסיכונים כפי שבאה לידי ביטוי במסמך ה

נים תפעוליים, מעילות והונאות, ולממצאים שהועלו הפנימית בנוגע למוקדי הסיכון בפעילות הבנק, לרבות מוקדי סיכון לסיכו

בביקורות קודמות שבוצעו על ידיה ועל ידי גורמים חיצוניים. תכנית העבודה כוללת את הקצאת התשומות ואת התדירות 

 לביצוע הביקורת בהתאמה לרמת הסיכון של הישות/הפעילות המבוקרת. 

 ליצה בפני הדירקטוריון על אישורה ומאושרת על ידי הדירקטוריון.תכנית העבודה מובאת לדיון בועדת הביקורת אשר ממ

תכנית העבודה מותירה בידי המבקרת הפנימית הראשית את שיקול הדעת לסטות ממנה וכן לבצע ביקורות בלתי 

 .מתוכננות. שינויים מהותיים מתוכנית העבודה שאושרה, מובאים לדיון בפני ועדת הביקורת

 

 היקף משרות

מלאה. מספר העובדים העוסקים בביקורת בקרת הפנימית הינה עובדת הבנק הבינלאומי ומועסקת במשרה כאמור, המ

 משרות בממוצע. 9 -על כ 2015הפנימית של הבנק עמד בשנת 

 .היקף משרות זה, נגזר מתוכנית העבודה הרב שנתית  ותגבור על ידי מיקור חוץ
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 עריכת הביקורת

על פי דרישות החוק השונות, לרבות חוק הביקורת הפנימית, פקודת הבנקאות, כללי  עבודת הביקורת הפנימית מבוצעת

והנחיות של  307הבנקאות )הביקורת הפנימית(, הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו לרבות הוראת ניהול בנקאי תקין 

 גופים רגולטוריים אחרים. 

מקובלים שנקבעו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים  הביקורת הפנימית מבצעת את עבודתה בהתאם לתקנים מקצועיים

  בישראל ושל הלשכה העולמית למבקרים פנימיים.

הדירקטוריון וועדת הביקורת, אשר בחנו את תכנית העבודה של הביקורת הפנימית ואת ביצועה בפועל, הניחו את דעתם 

 כי הביקורת הפנימית של הבנק עומדת בדרישות האמורות.

 

 גישה למידע

לחוק הביקורת הפנימית, ובכלל זה  9קרת הפנימית ניתנת גישה מלאה לכל המידע הנדרש על ידה, כאמור בסעיף למב

 גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של הבנק, לרבות נתונים כספיים. 

 

 תהראשי תהפנימי תדין וחשבון המבקר

לחברי ההנהלה  מוגשים הפנימית הביקורת דוחות .תבבכ מוגשים, תקופתיים דיווחים לרבות, הפנימית הביקורת דוחות

 הדירקטוריון בנהלי שנקבעו קריטריונים פי ועל, נהלת הבנקחברי המנכ"ל ולל הממונים על היחידות/הנושאים המבוקרים

 ועדתוב לדיון בשלמותם יוצגו ביקורת דוחות אלו, הראשית הפנימית המבקרת עם בהתייעצות קובע, הביקורת ועדת ר"יו

שאינם שהופצו בחודש שחלף,  הביקורת דוחות של תקצירים הביקורת ועדת כמו כן, מוגשים לעיונם של חברי. ביקורתה

והם רשאים לעיין בכל דוח ביקורת שהם מוצאים לנכון ולבקש מהיו"ר להציגו לדיון בשלמותו בועדת נדונים בועדה. 

 הביקורת.

 של השנתי והדיווח שנתי החצי הדיווח. שנתי ודיווח שנתי חצי דיווח כוללים הפנימית הביקורת של התקופתיים הדיווחים

 שהופצו הביקורת דוחות כל של רשימה, התכנון למול העבודה תכנית ביצוע בדבר דיווח כוללים הפנימית הביקורת

 שהועלו המהותיים םמהממצאי תמציתו דיווח בדבר ממצאי המעקב אחר תיקון הליקויים העולים מדוחות הביקורת, המדווחת בתקופה

, ודיווח בדבר ממצאי המעקב אחר תיקון הפנימית הבקרה אפקטיביות של הערכה השנתי ובדיווח הביקורת בדוחות

 להביא מנת על, הביקורת ועדות של פרוטוקולים עותקי נמסרים הדירקטוריון לחבריהליקויים העולים מדוחות הביקורת. 

 .הביקורת בועדת חברים שאינם, יוןהדירקטור חברי לידיעת הדיונים תוכן את

 הדיווח של. הדירקטוריון ר"וליו הביקורת ועדת ר"ליו, ל"למנכ מיידי דווח נמסר, במיוחד חמורים ממצאים של במקרים

הדיווח של הביקורת הפנימית  .2015במרץ  15עדת הביקורת של הבנק ביום ונדון בו 2014 לשנת הפנימית הביקורת

הדיווח של הביקורת  .2015בספטמבר  10 ועדת הביקורת של הבנק ביוםונדון ב 2015ת למחצית הראשונה של שנ

 .2016ידון בחודש מרס  2015הפנימית לשנת 

 

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקרת הפנימית

בירים לדעת הדירקטוריון וועדת הביקורת, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקרת הפנימית הינם ס

 בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.

 

 תגמול

ו בעלות תשומות הביקורת המבקרת הפנימית מועסקת על ידי החברה האם המשלמת לה את שכרה. הבנק נושא  בחלק

 הכוללות בין היתר את עלות שכרה של המבקרת הפנימית הראשית. המושקעות

. להערכת הדירקטוריון, אין בתגמול המבקרת הפנימית כדי ההולם את משרת תריון תגמול המבקרדירקטוהלהערכת 

 לגרום להטייה בשיקול דעתה המקצועי.
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  ילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספייםג

 

טר והחשבונאי הראשי מר עופר סלפמר יעקב מלכין נושאי המשרה העוסקים בהכנת הדוחות הכספיים הינם מנכ"ל הבנק 

 האחראי על החטיבה לחשבונאות.

 

מתכנסת ועדת גילוי, בראשות המנכ"ל  404-ו SOX 302את הוראות  כילותבהתאם להוראות המפקח על הבנקים המ

ובהשתתפות כל מנהלי החטיבות בבנק ורואי החשבון המבקרים של הבנק. הועדה דנה בנושאים מהותיים שעשויה להיות 

הכספיים וכן בליקויים שנתגלו במערך הבקרה על דווח כספי ומעקב אחר תיקונם. להם השלכה על הנתונים בדוחות 

 הדוחות הכספיים מוצגים לחברי וועדת הגילוי במלואם ומתקיים דיון בסוגיות מהותיות ובמדיניות החשבונאית שיש ליישם.

 

 דירקטוריון הבנק אחראי על בקרת העל בבנק ומאשר את הדוחות הכספיים של הבנק.

תבחן את הדוחות הכספיים ותמליץ בפניו על  "ועדת הביקורת"(, )להלן: ומאזןטוריון הבנק קבע  כי ועדת ביקורת דירק

מחברי הוועדה הם בעלי מיומנות חשבונאית  6 חיצוניים.דירקטורים  5חברים, מהם  7. הוועדה מונה אישור הדוחות

רואי החשבון המבקרים של הבנק, סומך  סף לחבריה, גםופיננסית. בדיוני הועדה בנושא דוחות כספיים משתתפים, בנו

 חייקין רואי חשבון ומופיעים בפניה המנכ"ל, מנהל החטיבה הפיננסית והחשבונאי הראשי.

 

 דוח, בלהפסדי אשראיועדת הביקורת דנה בנושאים הנוגעים לדוחות הכספיים של הבנק ובכלל זה, בהיקף ההפרשות 

 ווח ועוד.י, המדיניות החשבונאית, שלמות הגילוי ונאותות הדשל רואי החשבון המבקרים הסקירה

במסגרת הליך אישור הדוחות, מקבלים הדירקטורים חברי ועדת הביקורת את טיוטת הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון 

ת לפני ישיבת הועדה וכן חומר עזר, מצגות ומידע נוסף. במהלך הישיבה המתכנסת לדיון בדוחות הכספיים, ניתנ

לדירקטורים האפשרות להפנות שאלות לחברי ההנהלה המופיעים בפניה ולרואי החשבון המבקרים של הבנק, ולהעיר את 

 הערותיהם לדוחות קודם שימליצו בפני הדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים. 

 

הפנימית על הדוחות הכספיים, בין היתר, מקבלת ועדת הביקורת דווח ומקיימת דיון, על ליקויים וחולשות מהותיות בבקרה 

אם וככל שנמצאו. כמו כן, מקבלת הועדה דווח על כל תרמית, אם וככל שנמצאה, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים 

ווח הכספי, מידע זה נמסר גם ליו"ר הדירקטוריון, כנדרש יעובדים אחרים שיש להם תפקיד בבקרה הפנימית על הד

בתום הדיון ממליצה הוועדה בפני  של המפקח על הבנקים )הצהרה לגבי גילוי(. ווח לציבורילהוראות הד 645בהוראה 

 הדירקטוריון  לאשר את הדוחות הכספיים.

 

 לפני הישיבה הדנה בדוחות הכספיים.מספר ימים חברי הדירקטוריון מקבלים טיוטות הדוחות הכספיים 

במסגרת הדיון במליאה מציג המנכ"ל את תוצאות  בישיבה זו, משתתפים כל חברי הנהלת הבנק ורואי החשבון המבקרים.

הפעילות שהוצגו בדוחות הכספיים וכן מידע מפורט ונתוני עזר נוספים. בדיון משיבים נושאי המשרה בבנק לשאלות 

הדירקטורים ככל שנשאלו. בתום הדיון מתקבלת החלטת הדירקטוריון בדבר אישור הדוחות הכספיים של הבנק והסמכת 

 ריון, המנכ"ל והחשבונאי הראשי לחתום על הדוחות הכספיים. יו"ר הדירקטו

 

 
 
 
 
 

  



 
 

  
 
 2015י דין וחשבון שנת 

                                                                                                               

262 

 (3( )2( )1שכר רואי החשבון המבקרים )
 

20152014

עבור פעילות הביקורת )4(:

       1,366       1,245רואה חשבון המבקרים

עבור שירותים אחרים:

           286           170רואה חשבון המבקרים

אלפי ש"ח 

 
 

דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת ועבור  (1)

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

 שכר רואה החשבון המבקר כולל תשלומים על פי חוק מע"מ. (2)

 כולל שכר ששולם ושכר שנצבר. (3)

 ביקורת דוחות כספיים שנתיים, ביקורת הבקרה הפנימית על הדוח הכספי, ביקורת דוחות מס וסקירת דוחות ביניים. (4)

 
 שכר יו"ר הדירקטוריון והעובדים הבכירים

 ללא שכר. הבתפקיד תנטוריון מכהירקיו"ר הד .א

בדוחות נכללה הוצאה המשקפת את    .של הקבוצה והבנק בכללה משולם ע"י החברה האם מיתהפני תמבקרהשכר ב. 

  ח."אלפי ש 201עלות הביקורת המבוצעת על ידי גורמים שאינם עובדי הבנק והמבקרת הפנימית בכללם, בסך של 
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עביד לחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירים להלן פרוט השכר, שווי ההטבות ותשלומי המג. 

 בסכומים מדווחים: ח"שבאלפי  2014 -ו 2015בבנק בשנים 
 

תפקידשם

היקף 

מענק  שכרמשרה

שווי 

רכב

תגמולים, 

פיצויים, קרן 

השתלמות, 

חופשה, 

מענק יובל 

ומחלה, 

ביטוח לאומי 

והטבות 

נוספות

סך הכל 

שכר 

והוצאות 

נלוות  )1(

הלוואות 

שניתנו 

בתנאים 

רגילים )2(

   -   912661,541   -   100%1,184מנהל כללימלכין יעקב

קוטאי נועם

משנה למנכ"ל, מנהל 

653361,447610   -   100%1,046החטיבה הקמעונאית

כליף דורון

סמנכ"ל בכיר, מנהל 

583071,29578   -   100%930החטיבה העסקית

יחזקאלי גילה

סמנכ"ל , יועצת משפטית 

572871,15137   -   100%807ראשית

572531,0838   -   100%773סמנכ"ל, חשבונאי ראשיסלפטר עופר

2015

 

תפקידשם

היקף 

מענק  שכרמשרה

שווי 

רכב

תגמולים, 

פיצויים, קרן 

השתלמות, 

חופשה, 

מענק יובל 

ומחלה, 

ביטוח לאומי 

והטבות 

נוספות

סך הכל 

שכר 

והוצאות 

נלוות  )1(

הלוואות 

שניתנו 

בתנאים 

רגילים )2(

-100%1,1980912521,541מנהל כללימלכין יעקב

קוטאי נועם

משנה למנכ"ל, מנהל 

100%1,0250671931,285601החטיבה הקמעונאית

גרנות ברוך

סמנכ"ל בכיר, מנהל 

100%9200652471,23246החטיבה הפיננסית )3(

כליף דורון

סמנכ"ל בכיר, מנהל 

100%9400622281,230112החטיבה העסקית

טראוב דן

סמנכ"ל בכיר, מנהל חטיבת 

-100%7960513171,164המשאבים )4(

שנת 2014

 
 .( לא כולל מס שכר1)

( כולל הלוואות שניתנו לנושאי המשרה הבכירה בתנאים שתאמו להלוואות שניתנו לכלל העובדים וסכומיהם נקבעו על 2)

 דים.פי קריטריונים אחי

 .2015בספטמבר  03פרש ביום  ( 3)

 .2014באוגוסט  31פרש ביום ( 4)

 

אים ללקוחות אחרים נושאי המשרה בבנק, לרבות כל הפעילות במסגרתם, דומים לתנלניהול החשבונות  התנאים הערה:

 בעלי מאפיינים דומים. 
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 פרוט הסכמי השכר האישיים עם נושאי המשרה

 

 העבודה שאושרו על ידי הדירקטוריון נקבע בתנאי . 2013 בדצמבר 1בנק מיום מכהן כמנכ"ל ה -מלכין יעקב

לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה, תוך הודעה  רשאיבלתי קצובה. כל אחד מהצדדים ת ההעסקה הינה תקופ כי

בקופת הבנק  לשחרור כספי הפיצויים שהפקיד מלכיןחודשים. עם סיום העסקתו בבנק, זכאי מר  6כתובה מוקדמת בת 

של חודשים מיום סיום עבודתו מהם שלושה בתשלום. משכורתו  שישההגבלת התחרות הינה בת לטובתו. תקופת פיצויים 

צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן, במקרה של ירידת מדד, השכר לא ישתנה עד לעליית המדד המקזזת  מלכיןמר 

 .ותהא

 

לתקופה בלתי  9/2005בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי בתוקף מיום  1986באוקטובר  1מועסק בבנק מיום – נועם קוטאי

 90לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה, תוך הודעה כתובה מוקדמת בת  רשאיקצובה. כל אחד מהצדדים להסכם 

 100% ךבסרגילים יום ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה. עם סיום העסקתו בבנק, זכאי מר קוטאי לפיצויי פיטורין 

או ערך פדיון הפיצויים, כגבוה  הפריש הבנק כספים לטובתו בקופות אליהןערך פדיון הפיצויים  בניכוי משכרו האחרון

עפ"י המלצת המנכ"ל, הדירקטוריון מוסמך להגדיל את משכרו האחרון.  100%. במקרה של פיטורין יהיה זכאי לעוד הםיבינ

 נוספים.  50% -פיטורין ב שיעור פיצויי הפיטורין שישולמו במקרה של

 נוספים 100%הדירקטוריון יוכל לאשר הגדלת פיצויי הפיטורין בשיעור של , במקרה של התפטרות

 חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת. 6במקרה של פיטורים, יהיה זכאי לתקופת הסתגלות של 

השכר לא ישתנה עד לעליית המדד  ,דת מדדרתו של מר קוטאי צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן. במקרה של יריומשכ

 המקזזת את ירידת המדד.

 סיום החוזה בגיל פרישה לא יחשב פיטורין.

 לתקופה בלתי קצובה. 4/2002ף מיום בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי בתוק 1986במאי  4מועסק בבנק מיום – דורון כליף

יום  90סיבה, תוך הודעה כתובה מוקדמת בת לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל  רשאיכל אחד מהצדדים להסכם 

 ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה.

ערך פדיון הפיצויים  בניכוי משכרו האחרון 100% בסךלפיצויי פיטורין רגילים עם סיום העסקתו בבנק, זכאי מר כליף 

ה של פיטורין יהיה זכאי לעוד ביניהם. במקראו ערך פדיון הפיצויים, כגבוה  הפריש הבנק כספים לטובתו בקופות אליהן

עפ"י המלצת המנכ"ל הדירקטוריון מוסמך להגדיל את שיעור פיצויי הפיטורין שישולמו במקרה של משכרו האחרון.  100%

 נוספים. 50% -פיטורין ב

 נוספים. 100%הדירקטוריון יוכל לאשר הגדלת פיצויי הפיטורין בשיעור של , במקרה של התפטרות

 חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת. 6, יהיה זכאי לתקופת הסתגלות של במקרה של פיטורים

רתו של מר כליף צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן. במקרה של ירידת מדד השכר לא ישתנה עד לעליית המדד ומשכ

 המקזזת את ירידת המדד.

 סיום החוזה בגיל פרישה לא יחשב פיטורין.
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לתקופה בלתי  9/2002ף מיום בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי בתוק 1980 ביוני 26ק מיום בבנ תמועסק– יחזקאלי גילה

 קצובה.

יום  90לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה, תוך הודעה כתובה מוקדמת בת  רשאיכל אחד מהצדדים להסכם 

 ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה.

ערך פדיון  בניכוי האחרון המשכר 100% בסךיי פיטורין רגילים לפיצו גב' יחזקאלי תבבנק, זכאי העם סיום העסקת

ביניהם. במקרה של פיטורין תהיה או ערך פדיון הפיצויים, כגבוה  ההפריש הבנק כספים לטובת בקופות אליהןהפיצויים 

ורין הדירקטוריון מוסמך להגדיל את שיעור פיצויי הפיט ,עפ"י המלצת המנכ"למשכרה האחרון.  100%זכאית לעוד 

 נוספים. 50% -שישולמו במקרה של פיטורין ב

 נוספים. 100%הדירקטוריון יוכל לאשר הגדלת פיצויי הפיטורין בשיעור של , במקרה של התפטרות

 חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת. 6לתקופת הסתגלות של  תהיה זכאיתבמקרה של פיטורים, 

חירים לצרכן. במקרה של ירידת מדד השכר לא ישתנה עד לעליית צמודה לעליית מדד המגב' יחזקאלי של  הרתומשכ

 המדד המקזזת את ירידת המדד.

 סיום החוזה בגיל פרישה לא יחשב פיטורין.

לתקופה  2008בינואר  1ף מיום בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי בתוק 1987 בפברואר 1מועסק בבנק מיום – עופר סלפטר

 בלתי קצובה.

יום  90לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה, תוך הודעה כתובה מוקדמת בת  שאירכל אחד מהצדדים להסכם 

 ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה.

ערך פדיון הפיצויים  בניכוי משכרו האחרון 100% בסךלפיצויי פיטורין רגילים  סלפטרעם סיום העסקתו בבנק, זכאי מר 

ביניהם. במקרה של פיטורין יהיה זכאי לעוד פדיון הפיצויים, כגבוה  או ערך הפריש הבנק כספים לטובתו בקופות אליהן

עפ"י המלצת המנכ"ל הדירקטוריון מוסמך להגדיל את שיעור פיצויי הפיטורין שישולמו במקרה של משכרו האחרון.  100%

 נוספים. 50% -פיטורין ב

 נוספים. 100%ור של הדירקטוריון יוכל לאשר הגדלת פיצויי הפיטורין בשיע, במקרה של התפטרות

 חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת. 6במקרה של פיטורים, יהיה זכאי לתקופת הסתגלות של 

צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן. במקרה של ירידת מדד השכר לא ישתנה עד לעליית המדד  סלפטררתו של מר ומשכ

 המקזזת את ירידת המדד.

 טורין.סיום החוזה בגיל פרישה לא יחשב פי
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 סקאות עם בעלי ענייןע

 312מגבלות "אנשים קשורים" לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

בעניין "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים",  312פירסם בנק ישראל תיקון לניהול בנקאי תקין מס'  2014ביולי  10ביום 

  .2015ושר על ידי הדירקטוריון בינואר אנשים קשורים מעודכן א. נוהל 2015בינואר  1כנס לתוקף ביום נש

אישרה האסיפה הכללית של הבנק, לאחר שהתקבלו אישור ועדת הביקורת, ועדת התגמול  2016בינואר  10ביום  .1

 והדירקטוריון, את ההחלטות הבאות, בעניין ביטוח דירקטורים ונושאי משרה:

)"תקופת הביטוח"(  2016בינואר  1חודשים החל מיום  18חידוש פוליסת ביטוח "דירקטורים ונושאי משרה" לתקופה של 

, אשר תחול לגבי נושאי המשרה, כפי שיכהנו כחלק מקבוצת הבנק הבינלאומי חברה לביטוח בע"מ עבור הבנק מנורהבאמצעות 

  .בבנק ובחברות הקבוצה מעת לעת, לרבות המנכ"ל ונושאי משרה

התחייבויות תלויות " 24, מפורט בביאור 2011משרה בבנק, ועדכונו בשנת מתן התחייבויות לשיפוי לדירקטורים ונושאי  .2

 לדוחות הכספיים. "והתקשרויות מיוחדות
 
 . מידע נוסף לגבי עסקאות עם בעלי עניין3

 
 לדוחות הכספיים. 32לפירוט יתרות ותמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ראה גם באור  .א
  ., רוכשת במשותף פוליסות ביטוח שונות, לרבות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרהללהוהבנק בכ הקבוצה .ב

  בנוסף, הבנק מבצע עסקאות עם בעלי עניין בבנק מעת לעת, שהינן במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק. .ג
 

 השליטה בבנק
 

 בעל השליטה בבנק הוא הבנק הבינלאומי.

 .כפי שנקבעו בהסכם בין הבינלאומי וחבר שליטה משותף מבנק ישראל על פי זכויות לבנק הבינלאומי ולחבר קיים היתר 

מזכויות ההצבעה.  78.0%-בומהזכות לקבלת רווחים  77.99%-נכון למועד הדוחות הכספיים מחזיק הבנק הבינלאומי ב

ות ההצבעה. במסגרת מהזכות לקבלת רווחים וזכוי 22.0%( מחזיק "חבר" -חבר משרתי הקבע והגימלאים בע"מ )להלן

(, בין הבנק הבינלאומי לבין חבר, לבנק הבינלאומי 2014ובפברואר  2011)כפי שתוקנו באוגוסט  2006הסדרים משנת 

(. בהתאם לתנאי האופציה חבר רשאית לחייב את הבנק PUTהתחייבויות מסוימות כלפי חבר, ביניהן זכות לאופציית מכר )

כולן או חלקן, במחיר הנגזר ממחיר  (,24%-)כ, כפי שהיו במועד  ההסדרבבנק  ההבינלאומי לרכוש ממנה את החזקותי

יוני ובחודש  2011)בהתאמות מסוימות(. באוגוסט  2006העסקה שבה רכש הבנק הבינלאומי את השליטה בבנק בשנת 

ה נוספת של התקשרו הבנק הבינלאומי וחבר בהסכם להארכ 2014בפברואר  16ביום הוארכה תקופת האופציה ו  2013

בתנאים הקיימים ובשינוי שלהלן: בשונה מתנאי האופציה  ,2018בפברואר  17שנים, עד ליום  4האופציה לתקופה של 

לשנה מההון  2%, האופציה ניתנת למימוש על ידי חבר בשיעורים שנתיים של 2011שנקבעו בהסכם להארכתה משנת 

,  2014פת האופציה(. בד בבד לחתימת ההסכם בפברואר למשך כל תקו 8%המונפק והנפרע של הבנק )במצטבר עד 

מההון המונפק והנפרע של הבנק המוחזק על ידי  2%מסרה  חבר לבנק הבינלאומי, בהתאם להסכם, הודעת מימוש בגין 

בזכויות כמפורט חזיק הבנק הבינלאומי מ ,חזקות הממומשותההשלמת רכישת ה חזקות הממומשות"(. עםהחבר )להלן "ה

 לעיל.
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 מבנה ארגוני ומערך הסניפים
 

 המבנה הארגוני

 

בנקאות אישית ופרטית, בנקאות מסחרית ועסקית, פעילות בשוק ההון  :ר מישורים של פעילות פיננסיתהבנק פועל במספ

בנקאות ה בתחום עבור לקוחותיו ועבור עצמו, פעילות באמצעות כרטיסי אשראי ועוד. עיקר פעילותו של הבנק הינה

בנק מיועד לתמוך בתפיסה הרואה סניפים ושלוחות. המבנה הניהולי של ה 48באמצעות קמעונאית והיא מתבצעת ה

בהתאמת המוצר והשירות ללקוח את מרכז הפעילות. בין לקוחות הבנקאות הקימעונאית גדול חלקם של עובדי מערכת 

סניפים ושלוחות במחנות הצבא או בקירבתם. המבנה האירגוני של מטה הבנק מותאם  14הביטחון ובהתאם מפעיל הבנק 

 וא מאורגן באופן המאפשר מתן שירותים לחטיבות הפועלות מול הלקוחות.וטת לקוח והאף הוא לפעילות מ

בוטלה החטיבה הפיננסית. פעילות הניהול הפיננסי מתבצעת באמצעות יחידה הכפופה ישירות למנכל  2015במהלך שנת 

 ויתר פעילות החטיבה מתבצעת במסגרת פעילות החשבונאי הראשי.
 
 בבנק:היחידות המרכזיות  ל הלן תיאור תחומי העיסוק והאחריות של
 

בתחומי הבנקאות האישית, הפרטית והעסקים  מרכזת את פעילות הסניפים של הבנק - החטיבה לבנקאות קמעונאית

ואחראית  על תחום הבנקאות הישירה על מגוון  פעילויותיה  ועל הפעילות בשוק ההון ופעילות הייעוץ הפנסיוני.  הקטנים 

 של הבנק  . פרסוםהווק ושיה החטיבה ממונה על תחום

  .והלוגיסטיקה המתבצעת בעיקרה באמצעות הבנק הבינלאומיפעילות התפעול מנהל החטיבה הקימעונאית  אחראי ל
 

אחראית לאישורי אשראי ללקוחות , מנהלת את פעילות הבנק בתחום הלקוחות העסקיים – החטיבה לבנקאות עיסקית

איתור, סיווג וטיפול בלווים יחידת הבקרה העוסקת ב אחראית על  ,בסכומים שמעבר לסמכות החטיבה הקמעונאית

 בעייתיים ועל יישום נוהלי הבנק באשראי ובחינת איכות הניירת המשפטית וכן אחראית לניהול מערך גביית חובות. למעקב/
 

ניהול הנזילות, , ניהול הסיכונים הפיננסייםניהול המקורות והשימושים של הבנק, אחראית ל – היחידה לניהול פיננסי

בנקאית, לפעילות הנוסטרו ן לפעילות הביקביעת מחירי הכסף במגזרי ההצמדה השונים , גיוס הון משני עבור הבנק , 

 . והביטוח
 

 אחראי לניהול משאבי אנוש, לפעילות מערכי ההדרכה ומרכז את פעילות היחידה לבקרת יועצים. – אגף משאבי אנוש
 

את הבנק בחלק מן התביעות  תרותי ייעוץ משפטי להנהלת הבנק ולסניפים ומייצגשי המעניק –שפטיתהמהלשכה 

הלשכה המשפטית אחראית על ניהול הסיכונים המשפטיים של הבנק בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים  המשפטיות נגדו.

ים בכל מגוון המותוות על ידי הדירקטוריון. תפקיד הלשכה המשפטית לאתר למפות ולהעריך את הסיכונים המשפטי

 פעולות הבנק ולפעול למניעתם או למזעורם.
 

 לחטיבה כפופות יחידות .ולרשויות ווח לציבורימרכזת את ניהול החשבונות ואת פעילות הד – החטיבה לחשבונאות ודיווח

 האגף למידע ניהולי.ו הבקרה התקציבית
 

הראשית הכוללת את: יחידת הבקרה על סיכוני הכפופה למנכל ואחראית על יחידת הסיכונים  יתהסיכונים הראש תמנהל

למניעת הלבנת כן על יחידת הציות האחראית על ניטור הפעילות ואשראי, יחידת סיכונים תפעוליים, והמשכיות עיסקית  

 (. FATCA-,ניהול סיכוני הציות, פעילות אכיפה מינהלית בניירות ערך וסיכון חוצה גבולות )כולל ישום הוראות ההון 
  

הפנים של קבוצת הבנק הבינלאומי וליו"ר  תפועל באמצעות מנהלת ביקורת הכפופה למבקר הביקורת הפנימית מטה
 .ועדת הביקורת של הדירקטוריון

  

 חברות מוחזקות

, מחזיקה בנכסים שרכש 100%לבנק חברה בת פעילה אחת, חברת נכסים של אוצר החייל בע"מ, מוחזקת בשיעור של 

 הבנק ומשכירתם לבנק. 
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 רכוש קבוע 
 

20152014

יתרהיתרהפחת שנצברעלות

280.1205.274.978.2בניינים  ומקרקעין )לרבות  התקנות ושיפורים במושכר(

154.7148.46.37.4ציוד )לרבות מחשבים  ריהוט וכלי רכב(

434.8353.681.285.6סך הכל

ליום 31 בדצמבר

במיליוני ש"ח 

 
 

נכסים  8 -אלף מ"ר, ב 6,800 -הבעלים או החוכר של שטחים המשתרעים על כ והבנק הינ 2015בדצמבר  31נכון לתאריך 

נכסים שונים ברחבי הארץ.  47 -אלף מ"ר, ב 11,500 -תרעים על כששוכר שטחים ברחבי הארץ, המ הבנקשונים. בנוסף, 

ינם לתקופות שונות, כאשר לרוב ניתנות לבנק אופציות להארכת תקופות חוזי השכירות של השטחים המושכרים ה

 השכירות. על פי רוב, חוזי השכירות הינם צמודים למדד המחירים לצרכן.

 לדוחות הכספיים. 16וציוד, ראה באור ינים יבבנ הידע נוסף לגבי היבטים נוספים הקשורים להשקעמ
 

 הון אנושי
 

שותפות אסטרטגית  עיקרה נבנית בהתאמה למדיניות הבנק ויעדיו העסקיים ו של הבנק אסטרטגיית משאבי אנוש

התמקדה  2015בהתאם, במהלך שנת  בהשגת היעדים העסקיים של הבנק ומימוש מלוא הפוטנציאל של ההון האנושי.

 אסטרטגיית משאבי אנוש במספר תחומים עיקריים:

ם לצרכי הבנק ויעדיו העסקיים ותוך ראייה לטווח ארוך: איתור האנושי ופיתוחו בהתא הוןחיזוק ה - פיתוח ההון האנושי

פיתוח וומיצוי הפוטנציאל בקרב העובדים, מיפוי פערי ידע והקניית יכולות ליבה מרכזיות, הכשרות מקצועיות וניהוליות 

 מנהלים.

לולי קריירה, גיוס והכשרת התאמת מס ,מיפוי ותכנון צרכי ההון האנושי בהלימה ליעדי הבנק - תכנון כח אדם לטווח ארוך

 עתודות ניהול ועתודות מקצועיות בהתאם לצרכי הבנק.

הם: טיוב תהליכי גיוס, קליטה ושימור יפיתוח כלים מתקדמים בכל תחומי הטיפול בהון האנושי בארגון, בינ - פיתוח ארגוני

 ים, תמיכה ביחידות הבנק ועוד.קרת עובדים, ייעול תהליכים ארגוניים ובניית כלי בקרה, הערכת ביצועועובדים, ה

ניהול התקשורת הפנים ארגונית לשם יצירת שיח ושיתוף פעולה חוצה ארגון תוך העצמת ההון  - תקשורת פנים ארגונית

 ת הרווחה של הבנק.יובבנק באמצעים שונים ומיתוג פעילו האנושי, דגש על פתיחות ושקיפות מידע, עידוד דיאלוג שוטף

כה בתרבות המחזקת את ערכי ויעדי הבנק תוך שימת דגש על מצויינות בכל התחומים, אתיקה, תמי - תרבות ארגונית

 אחריות חברתית ותרומה לקהילה. 
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 כח אדם
 

 .כוח אדםאוכלוסיית עובדי הבנק כוללת עובדים קבועים, עובדים זמניים, עובדים בחברות בת ועובדי חברות 
 

 מצבת כח האדם בבנק:

 

 2015 2014 

 829 808 בדצמבר 31משרות ביום מספר 

 842 824  ממוצע שנתי של מספר המשרות

 

 מצבת כח אדם לפי מגזרי פעילות:
 

שינוי20152014

אחוזים

(2.0%)436445מיגזר בנקאות אישית

(3.3%)178184מיגזר בנקאות פרטית

(3.6%)133138מיגזר עסקים קטנים

52520.0%מיגזר בנקאות עסקית

(10.0%)910מיגזר ניהול פיננסי

(2.5%)808829סך הכל

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

במיליוני ש"ח 

 
 מאפייני המשאב האנושי

מעובדי הבנק בעלי השכלה  60%-שנים. כ 15.4 -שנים. הותק הממוצע הוא כ 42 -הגיל הממוצע של עובדי הבנק הוא כ

 דים זמניים.מעובדי הבנק הם עוב 23% -אקדמאית. כ
 

 הכשרה מקצועית ופיתוח משאבי אנוש

הרחבת הידע המקצועי בתחומי בנקאות ופיננסיים ושימוש בידע הנרכש במתן שירות ללקוח הינו מן היעדים החשובים של 

 הבנק.

הניהולי וההתנהגותי  ,מטרת ההכשרה המתבצעת בבנק הינה לפתח ולהדריך את העובדים והמנהלים בתחום המקצועי

 נות את המיומנויות הנדרשות לעמידה ביעדים העסקיים של הבנק.הקול

 ימים(. 4,500ימים )אשתקד  3,530 -הסתכם ב 2015היקף ההדרכה בשנת 
 

 ניוד עובדים 

תכנית זו נותנת מענה להנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא חובת ניוד  לניוד עובדים ומנהלים. תכנית רב שנתית קבעהבנק 

גנון גידור הסיכונים של הבנק וכן לצרכי הבנק, להעשרה מקצועית, לקידום ולניהול הקריירה של ורוטציה כחלק ממנ

 בהתאם לסוג התפקיד והצרכים הפרסונאליים. נמשכה הרוטציה בתפקידים 2015במהלך שנת  העובדים.
 

 מדיניות התגמול 
 

מעת לעת בהסכמי שכר תקופתיים. , אשר מתעדכן 1965עובדי הבנק מועסקים בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד משנת 

עובדי הבנק זכאים להטבות שונות מעבר לשכרם וביניהן: השתתפות בשכר לימוד, השתתפות בביטוח רפואי, שי לחגים 

בנוסף, מדיניות הבנק הינה לקשור בין  לדוחות הכספיים. 22. פרטים נוספים ראה בביאור ולאירועים אישיים, ומענקי וותק

 תגמול העובדים בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם עם ארגון העובדים. ביצועי הבנק לבין 
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 כללי

 A301אישר דירקטוריון הבנק, לאחר אישור ועדת התגמול, ובהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  2014בחודש ספטמבר 

דיניות התגמול"(. "(, את מדיניות התגמול של הבנק )להלן: "מA301בדבר מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי )להלן: "הוראה 

מדיניות התגמול נקבעה בהתאם למדיניות התגמול הקבוצתית של הבנק הבינלאומי )להלן: "מדיניות התגמול 

וניתנה במסגרתה התייחסות ספציפית לקבוצות עובדים מרכזיים )כהגדרת  הקבוצתית"(, היא חלה על כלל העובדים

 . (A301המונח בהוראה 

טוריון הבנק תוכנית מענקים למנהלים בכירים )מנכ"ל הבנק וחברי ההנהלה של הבנק(. , אישר דירק2013בחודש ינואר 

בד בבד עם אישור מדיניות התגמול, לאחר אישור ועדת התגמול, ובהתאם להוראות מדיניות התגמול, החליט דירקטוריון 

)להלן: "תוכנית המענקים  2014הבנק לאשר תיקונים בתוכנית המענקים לבכירים, וזאת בגין מענקים שנתיים החל משנת 

 לבכירים"(. 
 

 יחסי עבודה והסכמי עבודה קיבוציים

ועד העובדים הארצי  -עם נציגות העובדים  1965יחסי העבודה בבנק מוסדרים באמצעות הסכם קיבוצי מורחב שנחתם ב 

נק ומספר מצומצם של והסתדרות העובדים הכללית החדשה ומתעדכן מדי תקופה בהסכמי שכר שנתיים. חברי הנהלת הב

עובדים בתפקידים ייחודיים מועסקים בהסכמים אישיים. לבנק "ספר תפקוד" הקובע את רשימת התפקידים בטווחי השכר 

 שלהם ונלווי השכר הצמודים אליהם.  

במרץ  31הגיעו הנהלת הבנק ונציגות העובדים להסכם על תנאי ההעסקה בבנק. תוקף ההסכם עד  2014בחודש מרץ 

 למועד זה.ובמסגרתו התחייבה נציגות העובדים לשקט תעסוקתי עד   2016
  

 קוד אתי

 )עבודת הדירקטוריון(. 301קיים בבנק קוד אתי המוטמע ומרוענן מאז בהתאם לנוהל בנקאי תקין  2005החל משנת  

רטל הבנק ומחולק בקוד האתי נקבעו ערכים מרכזיים ואופן יישומם בחיי היומיום של העובד. הקוד האתי מפורסם בפו

 במעמד קליטת עובד לעבודה. כמו כן, מרוענן בהשתלמויות שונות ובחוזרי רענון.

הטמעת ערכי הקוד בבנושאים אתיים ו לדון, ובאחריותה החשבונאי הראשיהנהלה הלבנק ועדת אתיקה בראשות חבר 

 האתי בקרב עובדי הבנק.
 

 תרומה לקהילה 

מסלולי תרומה קבועים, האחד בשיתוף  2ת של תרומה לקהילה. הבנק מקיים הבנק מעודד את עובדיו להשתלב בפעילו

הדרך שלך לתת" במסגרתו תורמים העובדים והבנק בצורה מאורגנת לצרכים חברתיים ולאומיים שונים. השני  –עם "מתן 

 עם "פתחון לב" במסגרתו אוספים עובדי הבנק מצרכי מזון עבור נזקקים לקראת פסח וראש השנה.

הבנק  תרומה כספית ובהשתתפות באירועים.מאמץ גדוד תותחנים במסגרת "אמץ לוחם". האימוץ בא לידי ביטוי ב הבנק

תרומות הבנק מעניק תמיכות וחסויות שונות לצרכים חברתיים וכן עובדי הבנק תורמים בסיוע לצרכים שונים בקהילה. 

 .2014 שנתבדומה ל ח"שאלף  280 -כב 2015בשנת  הסתכמולמטרות שונות 
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 שירותי תפעול
 

 השקעות  והוצאות בגין מערך טכנולוגיית המידע
 .של הבנק הבינלאומיבשליטה מלאה חברה בת  -מתףבאמצעות חברת  שירותי המחשב הבנקאיים ללקוחות הבנק ניתנים

  רותים הבנקאיים ללקוחות הבנק ניתנים באמצעות הבנק הבינלאומי.יחלק מהש

חוזרים ועוד( ותפעול  יטות ותהליכים )נהלים,ש ,חזוקה, ציוד קווי נתונים ועוד(ת ותי מיחשוב )פיתוח,נותנת שיר מתף

 שירותי המיחשוב ניתנים לכל הבנקים בקבוצת הבנק הבינלאומי. ועוד(.  )מסלקה דואר

נק ם הנהוגים בקבוצת הבהמיחשוב והתפעול בהיקף ובסטנדרטימספקת במסגרת ההתקשרות את שירותי  מתף

את כל שירותי המחשב, הן בתכנה  והן בחומרה, עדכוני גירסאות, תמיכה בהוראות הרגולציה  כולל. השירות הבינלאומי

ודווחים לציבור ולמפקח על הבנקים , תחזוקה וחידוש הציוד בכל אתרי הבנק, אבטחת מידע והשקעות בפרוייקטים 

  עתידיים.

לו על פי חלקו בהיקף הפעילות בקבוצה ואת עלויות הסבת מערך  המיוחס חלק מהוצאותיה מתףהבנק משלם לחברת 

החל ממועד ההסבה הבנק אינו משקיע ואינו מהוון השקעות בחומרה  המיחשוב המיוחסות לו בהתאם לפריסה רב שנתית.

 על פי דרישת הבנק ולשימושו הבלעדי. מתףובפיתוח למעט מקרים בהם מבוצע פיתוח על ידי 

ח "מיליון ש 82.5-ב 2015ו לחברת מתף בגין שירות עיבוד הנתונים כאמור הסתכמו בשנת הוצאות המחשב ששולמ

 .2014ח בשנת "מיליון ש 91.3בהשוואה ל 
 

 הסכמים מהותיים

במכרז נקבעו, בין . ים בנקאיים לעובדי מערכת הביטחוןזכה הבנק במכרז למתן אשראי ושירות 2015 נובמברבחודש 

לעובדי מערכת הביטחון, אוכלוסייה הכוללת את אנשי הקבע וגמלאי צה"ל,  לניהול חשבוןו היתר, התנאים למתן אשראי

אזרחים עובדי צה"ל, עובדי משרד הביטחון וגימלאיו, יחידות הסמך של משרד הביטחון וגימלאיהן ואת הזכאים לקיצבאות 

 שיקום.

 .2016שנים החל מחודש יוני  7 -תקופת ההסכם על פי המכרז הינה ל

תנאי  .נקבע, בין היתר, כי הבנק יעמיד הלוואות לאוכלוסייה שצוינה לעיל בהתאם להפניות שיפנה משרד הביטחון במכרז

 שרד הביטחוןמ ידי משרד הביטחון ועל פי תנאי המכרז הוא זה שיישא בכל הפסדי האשראי.יקבעו על ללקוח ריבית ה

ובין הריבית שהציע הבנק במכרז לגבי כל סוג של  ישלם לבנק או יקבל ממנו את ההפרש בין הריבית שישלם הלקוח

 הלוואות. 

למשרד הביטחון ניתנה האפשרות לבחור   .בנק במחנות צה"להכחלק מתנאי המכרז, נכללו גם הזכויות להפעלת סניפי 

 בהפעלתם של חלק מן הסניפים. 

המכרז והגדלת חלקו באוכלוסיות לבנק הזדמנויות עסקיות להרחבת פעילותו בקרב אוכלוסיית  מאפשרתהזכייה במכרז 

 נוספות.

 סכם חברה

מסדיר את שנחתם עם אירגון חבר הבנק רואה באוכלוסיית מערכת הביטחון את ליבת העסקים בבנקאות האישית. הסכם 

חודש ההסכם עם האירגון לתקופה של  2014. בחודש פברואר התנאים לניהול חשבונותיהם של עמיתי האירגון בבנק

 .2018ים עד אמצע שנת  ארבע וחצי שנ

 
 הליכים משפטיים

 הכספיים. לדוחות 24משפטיות ראה ביאור בדבר תביעות 

 
 דירוג הבנק

 
קדונות הבנק לזמן קצר יאופק יציב, את פ a1.ilחברת "מידרוג" דירגה את האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק בדירוג 

אופק יציב, ואת כתבי ההתחייבות הנדחים  Aa2.ilשל הבנק בדירוג קדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר י, את הפil.P-1בדירוג 

 יציב.אופק  Aa3.ilבדירוג 
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 חקיקה ופיקוח הנוגעים למערכת הבנקאית

 כללי

מערכת החקיקה המסדירה את תחום הבנקאות בישראל ואשר חלה על הבנק כוללת, בין היתר, את פקודת הבנקאות משנת 

 -וחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א 1981-, חוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א2010 -, חוק בנק ישראל, התש"ע1941

. מכוח חוקים אלה נתון הבנק לפיקוחו של בנק ישראל ובמיוחד לפיקוחם של נגיד בנק ישראל ושל המפקח על הבנקים, 1981

. החקיקה הבנקאית מהווה את הבסיס וחלים עליו הוראות, כללים, הנחיות וצווים של המפקח על הבנקים )"החקיקה הבנקאית"(

 החוקי והמרכזי לפעילותה של קבוצת הבנק.

פרט לחקיקה הבנקאית, כפוף הבנק בפעילותו גם למערכות חקיקה מקבילות המסדירות את פעילותו בתחומים שונים, כגון 

ברי החקיקה, הוראות, פעילות בתחום שוק ההון, בתחום המשכנתאות ועוד. גם בתחומים אלה חלים על הבנק, בנוסף לד

כללים והנחיות של רשויות המדינה המוסמכות, ובהם של רשות ניירות ערך, של הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון 

במשרד האוצר, של הבורסה לניירות ערך ושל רשות ההגבלים העסקיים. רגולציה נוספת בנושאים יחודיים מטילה על כלל 

ספציפיות, לדוגמה דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור, רגולציה העוסקת בפעילות מול  המערכת הבנקאית חובות והוראות

 וכיו"ב. FATCA-תושבי חוץ כגון ה

 קבוצת הבנק פועלת תוך ציות להוראות החוק והרגולציה החלים עליה כאמור.

ים או עשויים להשפיע על פעילות להלן בתמצית פירוט של שינויי חקיקה ויוזמות חקיקה רלוונטיים לתקופת הדוח אשר משפיע

 הבנק. 
 

 בנקאות
 

  מכתב בנק ישראל בעניין התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל

 הופץ מכתב בנק ישראל בעניין התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל.  2016בינואר  12ביום 

וגית המשתנה של המערכת הבנקאית בישראל, עשויה בהתאם למכתב, סביבת הפעילות הכלכלית, הרגולטורית והטכנול

להשפיע באופן מהותי על היקף הכנסות המערכת הבנקאית. עוד נאמר, כי ניתוח נתוני המערכת הבנקאית בישראל ושימוש 

במדדי ביצוע שונים מצביעים על רמת יעילות נמוכה בהשוואה למערכות בנקאיות במדינות מתקדמות אחרות. בהתאם לכך, 

ים התאגידים הבנקאיים להתוות תכנית רב שנתית להתייעלות. התכנית תקבע פעולות ספציפיות בטווח של חמש נדרש

השנים הקרובות וכן עקרונות התייעלות לטווח הארוך יותר. על מנת לעודד יישום תכנית התייעלות, הפיקוח יאשר לתאגיד 

ביעדי הלימות ההון שנקבעו לו, בגובה השפעת הקיטון  בנקאי, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים,  דחיה במועד העמידה

 הצפוי במועד אישור התוכנית בהון הרגולטורי בגין העלויות המוגדרות הכרוכות בתכנית ההתייעלות. 

כמו כן כולל המכתב הוראות לעניין הטיפול החשבונאי בהתייעלות ארוכת טווח הכוללת תכנית פרישה מרצון. ההקלות 

 .2016בדצמבר  31יחולו על תכניות התייעלות שיאושרו החל מיום פרסומו ועד ליום המפורטות במכתב 
 

 2015 -כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון(, התשע"ה 
 -, משלב תיקונים ממספר טיוטות קודמות ותיקונים נוספים, שעיקרם 2015בינואר  29התיקון שפורסם ביום 

 ולים.הוראות בנושא ההצטרפות למסל  -
תיקון בהגדרת "עסק קטן" לפיו תאגיד שהמציא לבנק "דוח שנתי", על פיו מחזור עסקיו בשנה שקדמה למועד מסירתו אינו   -

עולה על חמישה מיליון ש"ח, לא יידרש למסור דוח שנתי נוסף וימשיך להיחשב כ"עסק קטן" עד להתקיים הנסיבות 
 שאינו עסק קטן. המפורטות בתיקון, בהן הותר לבנק לסווגו כעסק

איסור על גביית עמלת פעולה בערוץ ישיר בגין חיוב בכרטיס חיוב מידי, תיקונים בעמלות טיפול  -תיקונים בעמלות שונות  -
 ועמלות כרטיסי אשראי, ביטול עמלת דמי ניהול/גבייה של הלוואות. RTGS -במזומנים, העברה ב

 יקה של עסקאות בכרטיס חיוב ולשירותי ניכיון לבתי עסק.הוספו בתעריפון חלקים בעניין עמלות בקשר לסל  -

 -(, התשע"ה2כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון( )תיקון מס'  -פורסם תיקון נוסף  2015ביוני  28ביום 
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לצורך התיקון , 2015ביולי  1, בעיקר בעניין עמלות כרטיסי אשראי שנכללו בתיקון הקודם וכניסתם לתוקף נדחתה ליום  2015

 הנוסף הנ"ל.
 

, המכריז על  2015 -הודעות או התראות(, התשע"הפורסם צו הבנקאות )שירות ללקוח()פיקוח על שירות   2015במאי  26ביום 

 שירות הודעות או התראות כשירות בר פקוח וקובע את סכום העמלה המרבי בגינו.
 

 2015-התשע"ה (,2כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון מס' 

פורסמו התיקונים הנ"ל הכוללים, בין היתר, ביטול עמלת "חיוב המפקיד בהחזרת שיק", ביטול גביית עמלת  2015ביוני  28ביום 

"הודעות"  בגין "מכתבי מעקב" ושינויים בעמלות שונות בנוגע לכרטיסי חיוב, לרבות הגבלה על גביית דמי כרטיס בעד כרטיסי 

 חיוב מיידי.

 .2015ביולי  1נכנסו לתוקף ביום  הכללים
 

 בעניין "שירות המסלולים" 423הוראת ניהול בנקאי תקין 

, להגביר את מודעות הלקוחות ל"שירות המסלולים" הקבוע בכללי הבנקאות 2015ביוני  21מטרת ההוראה, אשר פורסמה ביום 

נקאיים בדבר אופן יידוע הלקוחות אודות שירות , והיא כוללת הנחיות לתאגידים הב2008-)שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח

המסלולים במועד פתיחת חשבון עובר ושב ובאמצעות פרסום באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי וכן בדבר מסירת מידע 

 ספציפי בכתב ללקוח המבקש להצטרף למסלול.

 2016בינואר  1ההוראה  נכנסה לתוקף במלואה ביום 

חות, אשר לא הצטרפו לשירות המסלולים, הכוללת מידע בדבר סכומי העמלות בהם חויבו בנוסף, שלח הבנק הודעה ללקו

 בפועל בהשוואה למחירי המסלולים, ופירוט דרכי ההצטרפות לשירות המסלולים. 
 

 ין צעדים בתחום העמלותיבנק ישראל בענ מכתב
צורפה טיוטת ים בתחום העמלות. למכתב לתאגידים הבנקאיים בעניין צעד בנק ישראל מכתב פרסם 2016בינואר  24ביום 

לפיה יידרשו הבנקים לצרף מיוזמתם למסלול הבסיסי, ,  2008-הבנקאות )שירות ללקוח()עמלות(, התשס"ח תיקון לכללי
בהודעה ללקוח, לקוח המסווג כ"אזרח ותיק" או "נכה" ואשר עפ"י הקריטריונים שנקבעו בטיוטה צפוי להרוויח מהמעבר 

 הלקוח רשאי לבטל צירופו למסלול כאמור. למסלול הבסיסי.
סריקה מקיפה של  2016עוד הודיע בנק ישראל במכתב כי במסגרת טיפולו בעמלות חריגות בכוונתו לערוך במהלך שנת 

במטרה לאתר ולטפל בעמלות  ,כל התעריפים בגין השירותים הבנקאיים הכלולים בתוספת הראשונה לכללי העמלות הנ"ל
 פיות יינתנו לתאגידים הבנקאיים בהתאם לממצאי הסריקה. אלה. הנחיות ספצי

דוחות לבקשת  :פרסם בנק ישראל טיוטות לפיקוח/הגבלת מחירי מספר עמלות הנגבות מיחידים ועסקים קטנים כמו כן,
קניה,  עמלת -רעון של הלוואה לדיור, ובתחום השירותים בגין פעילות בניירות ערךידוחות סטנדרטיים ושינוי מועד פ -לקוח

 מכירה ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב )למעט מק"מ(. 
 

 בעניין "פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט"  418הוראת ניהול בנקאי תקין 

, מאפשרת לבנק לפתוח ללקוחות חשבונות באופן מקוון ולנהלם, ובלבד 2014ביולי  16ההוראה, אשר פורסמה ביום 

שבון יהיה יחידים, בגירים, תושבי ישראל, ולא יהיו נהנים בחשבון זולת בעלי החשבון. לצורך זיהוי שהמבקשים לפתוח ח

הלקוחות ואימות פרטיהם יבוצעו הליכים ייחודיים, לרבות אימות על סמך העתק מסמכי זיהוי, חתימה על הצהרת נהנים 

הליך הכר את הלקוח מוגבר. ההוראה קובעת הגבלות שונות באופן מקוון, זיהוי באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית, ביצוע 

לפעולות, יתרת נכסים בסוף כל יום ולמסגרת לפעילות בכרטיס חיוב, זהות המורשים  -בניהול החשבון )סכומי מקסימום 

הליך לפעול בחשבון, סוג וכמות טפסי שיקים שיונפקו ללקוח(. ההגבלות תוסרנה לאחר שהלקוח יפקוד את הסניף ויושלם 

 זיהוי מלא. 
 

 דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים - 425מס'  -הוראת ניהול בנקאי תקין 

פורסמה על ידי בנק ישראל הוראת ניהול בנקאי תקין מעודכנת בנושא דוחות שנתיים ללקוחות  2015ביוני  21ביום  

ומגדירה את אופן מסירתו ואת פירוט המידע  התאגידים הבנקאיים. ההוראה קובעת חובת מסירת דיווח שנתי ללקוחות,

שייכלל בו. הדיווח יכלול מידע מקיף אודות נכסיו והתחייבויותיו של הלקוח. ההוראה תחול על יחידים ועסקים קטנים ותיכנס 

בסיס לחישוב  המשמשות הנוסחאות פירוט הבנקים על למפקח )הבנק הבינלאומי העביר 2016בפברואר  28לתוקף ביום 

 של הדוחות במועד שנקבע. הטיפול בנושא על ידי הבינלאומי הינו קבוצתי גם עבור הבנק(. ראשונית תצוגה נים וכןהנתו
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 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח - 432הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

לות וסגירת חשבון של פורסם על ידי בנק ישראל תיקון להוראת נוהל בנקאי תקין בנושא העברת פעי 2014בדצמבר  21ביום 

לקוח. עיקרי התיקון הם הרחבת האפשרות לבצע תהליכי סגירת חשבון או העברת פעילות באמצעות ערוצי תקשורת נוספים 

 בנוגע לדוחות השנתיים ללקוחות. 425וכן מסירת מידע ללקוח במתכונת דומה לזו שנקבעה בהוראות בנק ישראל מס' 

 .2016בפברואר  28נים ותיכנס לתוקף באופן מלא ביום ההוראה תחול על יחידים ועסקים קט
 

 פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור - 454הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

פורסם על ידי בנק ישראל תיקון להוראת נוהל בנקאי תקין בנושא פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור.  2015ביוני  21ביום 

לת ההסדר הקיים בהוראה, לקבוע מנגנון אחיד וגלוי לקביעת שיעור הרבית לפיה מחושב מטרת התיקון היא להרחיב את תחו

רכיב ההיוון וליצור אחידות, ככל הניתן, בין פירעון מוקדם של הלוואה לדיור לבין פירעון מוקדם של אשראי שאינו לדיור. לפי 

או לעסקים זעירים כהגדרתם בהוראות הדיווח התיקון יחול ההסדר הקבוע בהוראה על הלוואות שניתנות לאנשים פרטיים 

 6אלף ש"ח ושניתנו לתקופה של  750לציבור, לעומת הנוסח הקודם שחל רק על הלוואות שסכומן המקורי אינו עולה על 

חודשים לפחות )"הלוואות מוגנות"(. כמו כן, לגבי ההלוואות המוגנות נקבע מנגנון חדש לחישוב רכיב ההיוון, המבוסס על 

ית הממוצעת ומנטרל את פרמיית הסיכון של הלווה במקרה של פרעון מוקדם. בנוסף, לגבי כל ההלוואות הורחבו הריב

 דרישות הגילוי ללקוח, בין היתר, באמצעות מתן דף הסבר גם בעת מתן ההלוואה.

 .2016באפריל  1התיקון ייכנס לתוקף ביום 
 

 ביט(צעדים להרחבת התפוצה והשימוש בכרטיסי חיוב מידי )ד
הפיץ בנק ישראל הוראות להטמעת כרטיסי חיוב )דביט( בישראל ולהגברת התחרות בתחום כרטיסי  2015ביוני  30ביום 

 -החיוב, כמפורט להלן
פרק "כרטיס חיוב מידי וכרטיס נטען" הכולל  -נוספו להוראה שני פרקים  470במסגרת תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין  .1

ת הכספים בעסקאות חיוב מידי )מחיוב מחזיק הכרטיס ועד לזיכוי בית העסק(, וכן לאופן הגילוי התייחסות  למועדי העבר
 ללקוח על עסקאות חיוב מידי, לרבות במסגרת חשבון העו"ש.

" )"כרטיסים חכמים"( הכולל הוראות למעבר מערך כרטיסי החיוב )הנפקה, EMVפרק "שימוש בכרטיסי חיוב בתקן 
 .EMVטיים( לתקן סליקה, מכשירים אוטומ

  
 .2018בדצמבר  31 -ועד ל 2015באוקטובר  1 -התיקונים להוראה יכנסו לתוקף בהדרגה, החל מה

 
התאגידים הבנקאיים נדרשים לנקוט  -מכתב המפקח על הבנקים בעניין הרחבת תפוצת כרטיסי חיוב מידי )דביט( .2

יס חיוב מידי, וכן לנהל מעקב ודיווח תקופתי ביחס בפעולות אקטיביות מול לקוחות חדשים וקיימים, לשם הצעת כרט
 להפצת כרטיסי חיוב מידי לבנק ישראל.

 
צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות שניתן על ידי מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב  .3

זה כעמלה בפיקוח ומחירה יקבע על העמלה הצולבת לעסקאות בחיוב מיידי הוכר - 2015-מיידי( )הוראת שעה(, התשע"ה
לתקופה  2016באפריל  1הנהוגה כיום לעסקאות בחיוב רגיל(, החל מיום  0.7%)לעומת עמלה צולבת ממוצעת של  0.3%

באוגוסט  26של שנה, על מנת לאפשר היערכות לקביעת העמלה על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. הצו פורסם ביום 
2015. 

. התיקון, 2015-(, התשע"ה2פורסמו כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון מס'  2015ביוני  28כמו כן, ביום 
לרבות איסור על , כולל בין היתר הגבלה על גביית דמי כרטיס בעד כרטיסי חיוב מידי, 2015ביולי  1שנכנס לתוקף ביום 

יס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אותו תאגיד בנקאי, גביית דמי כרטיס בעד כרטיס חיוב מידי שהונפק ללקוח שברשותו כרט
  חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס החיוב המידי. 36וזאת לתקופה של 

 .הבנק נערך ליישום ההוראות בשיתוף עם חברת האם
 

 חוזר בנק ישראל בעניין מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

בנושא מגבלות על חבות של לווה  313זר לתיקון הוראת נוהל בנקאי תקין פרסם המפקח על הבנקים חו 2015ביוני  9ביום 

, ובכך הוקשחו המגבלות על מתן אשראי ללווה ולקבוצת 1ושל קבוצת לווים . בהתאם לחוזר צומצמה הגדרת ההון להון רובד 

מההון האמור במקום  15%ל לווים. כמו כן שונתה המגבלה על חבות של קבוצת לווים בנקאית לתאגיד בנקאי, והיא תעמוד ע

 . 25%על 
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הפחתתו תתבצע   , למעט לעניין השינוי בהגדרת ההון, אשר2016לינואר  1-מועד התחילה של התיקונים להוראה הוא ב

 .2018בדצמבר  31-רבעונים, עד ל 12באופן מדורג, על פני 
 

 בעניין "הלוואות ממונפות"  327הוראת ניהול בנקאי תקין 

 בנושא "הלוואות ממונפות". 327פורסמה הוראת ניהול בנקאי תקין  2015יל באפר 28ביום 

ההוראה מפרטת את ציפיות הפיקוח על הבנקים מהתאגידים הבנקאיים בדבר ניהול סיכונים הולם וזהיר בפעילות של 

נאותות, מבנה הון  הלוואות ממונפות. התאגידים הבנקאיים נדרשים לקיים, בין היתר, מבנה עסקאות המשקף הנחות עסקיות

הולם ומינוף סביר, וכן הגדרה של הלוואה ממונפת המאפשרת יישום עקבי בכל קווי העסקים. עוד נדרשים התאגידים 

הבנקאיים לקבוע נוהלי חיתום, מסגרת של מגבלות אשראי וריכוזיות אשראי העולה בקנה אחד עם תיאבון הסיכון ומערכת 

 .2016בינואר  1ביום  לתוקף מידע ניהולי נאותה. ההוראה  נכנסה

 הבנק נערך ליישום ההוראה בשיתוף עם חברת האם.
 

 2015-(, התשע"ה20טיוטת תזכיר חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון מס' 
 

 -, כוללת מספר נושאים, וביניהם2015בספטמבר  3הטיוטה, אשר הופצה ביום 
 
-נקאי לתת שירות ייחשב כסירוב סביר אם הוא נובע מאיקביעת חזקה הניתנת לסתירה לפיה סירוב מצד תאגיד ב .1

היענותו של הלקוח למסור פרטים הנדרשים על פי הוראות דין ובעיקר צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
למימון  . בנוסף, סירוב מצד תאגיד בנקאי למתן שירותים בהתקיים יסוד סביר להניח כי פעולה קשורה להלבנת הון או411

 )א( לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(.2טרור, יחשב אף הוא כסירוב סביר לעניין סעיף 
הרחבת ההסדר לביטול שעבודים שנוצרו להבטחת חוב שכבר נפרע גם ביחס להערות אזהרה ולהתחייבויות לרישום  .2

הסמכת המפקח על הבנקים משכנתא שנרשמו להבטחת אותם חיובים תוך מתן אפשרות ללקוח למחקם בעצמו,  לרבות 
 להטיל עיצום כספי בגין הפרת חובה זו )חלף עבירת הקנס הקבועה כיום(. 

תיקון הגדרת "לקוח" בהקשר לעמלות, באופן שיאפשר הגדרת יחיד המנהל חשבון למטרת עסק כ"עסק קטן" או "עסק  .3
וכניסתו  2008-ת ללקוח()עמלות(, תשס"חגדול" עפ"י מחזור עסקיו, בהתאם לתיקון שכבר הוכנס בכללי הבנקאות )שירו

 לתוקף הושעתה עד לתיקון הנ"ל בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(.
הסמכת המפקח על הבנקים לפרסם נתונים בדבר ההכנסה הממוצעת בפועל של לקוחות מקבלת שירותים וכן שיעורי  .4

 לקוחות בעד אשראי, בתאגידים הבנקאיים.רביות המשולמות בפועל ללקוחות בעד פיקדונות שיקליים והנגבות בפועל מ
 

 בעניין הליכי גביית חובות  450טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

פרסם בנק ישראל טיוטת הוראת נוהל בנקאי תקין בעניין הליכי גביית חובות, שמטרתה להסדיר את  2015במאי  4ביום 

ולהביא להגברת ההוגנות והשקיפות בהליכי גביית חובות. בין הפעולות שעל התאגיד הבנקאי לנקוט בתחום יחסי בנק לקוח 

דרישה לקביעת מדיניות לטיפול בגביית חובות מלקוחות, הקמת פונקציה ייעודית לעניין זה, קביעת תקרת  -עיקרי הטיוטה

 והגילוי הנאות הנדרש.  ריבית פיגורים בגין הלוואה, לרבות מסגרת אשראי מאושרת בחשבון, 
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 וח על הבנקים בנושא פנייה יזומה למתן אשראי ללקוחות קמעונאייםמכתב הפיק

פרסם בנק ישראל מכתב )המחליף מכתבים קודמים( לתאגידים הבנקאים לפיו על התאגידים  2015בנובמבר   17ביום  

ים ולוודא כי הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי לקבוע מדיניות, נהלים ותהליכים הקשורים לפנייה יזומה ללקוחות קמעונאי

הגדרת קהלי יעד ספציפיים, קביעת  -תהליך הפנייה היזומה להעמדת הלוואות ללקוח קמעונאי הנו מוסדר ומפורט, לרבות 

תסריטי שיחה שיכללו גילוי בנוגע לתנאי ההלוואות והתייחסות לצרכי הלקוח ומאפייניו, קביעת אופן הפניה ללקוח תוך 

 לוסיית היעד, תיעוד הפניה ללקוח, לרבות הקלטת פניה שנעשתה באמצעות הטלפון. התאמת אמצעי השיווק למאפייני אוכ

לגבי שיחות שיווק טלפוניות בסניפים, באפשרות התאגיד הבנקאי להחליף את ההקלטה בתיעוד מפורט. כמו כן הוטלה 

אופן ראוי והוגן וכי ההלוואה אחריות על הנהלת התאגיד הבנקאי והדירקטוריון לוודא כי הליכי שיווק ההלוואות מתנהלים ב

בהתאם להבהרת בנק ישראל יחול האמור במכתב, בשלב זה, על הלוואות הניתנות המוצעת תואמת את צורכי הלקוח. 

 לאנשים פרטיים.

 הבנק נערך בהתאם להוראות בנק ישראל בשיתוף עם חברת האם.
 

 טיוטות הוראות בנק ישראל בנושא בנקאות בתקשורת 
פיץ בנק ישראל טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין ייעודית חדשה בנושא "בנקאות בתקשורת", וכן טיוטות ה 31/1/16ביום 

 נוספות, אשר מרחיבות את מגוון ההסכמים המותרים לאישור באמצעות האינטרנט ומשלוח הודעות ומכתבים בתקשורת. 
לית ומתן גמישות בהתאם לטכנולוגיה מטרת ההוראות הינה הסרת חסמים קיימים להמשך התפתחות הבנקאות הדיגיט

 המשתנה, תוך הרחבת מגוון השירותים והמוצרים שניתן יהיה להציע ללקוחות באופן מקוון. 
פתיחת חשבון חדש ללא הגעה לסניף, הצטרפות  –ההוראות החדשות כוללות הקלות ושינויים, בין היתר בנושאים הבאים  

כמים מקוונים, העברות ותשלומים באופן מקוון, עדכון פרטי הלקוח ללא הגעה לשירותי בנקאות בתקשורת באופן מקוון, הס
לסניף, שירותי ריכוז מידע )אגרגציה(, התכתבות עם הבנק באמצעות הדואר האלקטרוני וקבלת הודעות מהבנק שלא 

 בדואר רגיל.
חבת הפעילות הבנקאית מרחוק לצד ההקלות, ההוראה מטילה על הבנקים אחריות מוגברת לניהול הסיכונים הכרוכים בהר

 .ולהגנה על המידע של הלקוחות, לרבות הוספת בקרות, ניטור פעולות חריגות, משלוח התראות ללקוחות והדרכת לקוחות
 

 2016 -חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו 

 .2016בפברואר  1-בשניה ושלישית  החוק עבר בקריאה
שיקים, אחסון ואחזור שלהם, ובכך מייעל את תהליך הסליקה, ומאפשר לעשות החוק מבטל את הצורך בשינוע פיזי של 

שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לצורך הפקדת שיקים, מסדיר את אופן החזרתו של שיק שלא כובד ואת קבילותו 
הסליקה. היקף האחריות של הבנק כלפיי לקוחו לא ישתנה בשל שינוי שיטת  של השיק הממוחשב בהליך המשפטי. 

חודשים ממועד תחילת החוק ניתן יהיה במקביל לסלוק הן פיזית  18חודשים ממועד פרסומו. עד  6תחילתו של החוק תוך 
 והן אלקטרונית, ולאחר מכן ניתן יהיה לסלוק שיקים רק בדרך אלקטרונית.

 
 2015 -(, התשע"ה2016 -ו 2015חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

, באופן שמאפשר גם 1981 -פורסם החוק המתקן, בין היתר, את חוק הבנקאות)רישוי(, התשמ"א 2015בנובמבר  30ביום 

לגופים חוץ בנקאיים הנותנים אשראי לציבור לגייס הון באמצעות הנפקה לציבור של תעודות התחייבות, כהגדרתן בסעיף 

ביל את סך האשראי שתאגיד כאמור יהיה רשאי לתת ואשר מקורו, בין השאר, בהנפקת א לחוק ניירות ערך. החוק מג35

 מיליארד ש"ח וכן קובע תנאים נוספים לפעילות כאמור.  2.5תעודות התחייבות, לסך של 
 

 2015 -הצעת חוק המשכון, התשע"ה

 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק המשכון.  2015ביולי  17ביום 

 צעה באה לעגן רפורמה מקיפה בדיני השעבודים ולהחליף את הוראות חוק המשכון הקיים ופקודת החברות לעניין זה. הה
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זכותו של יחיד למשכן נכס שטרם הגיע לרשותו ואף נכס שטרם בא לעולם ; ביטול מוסד  -בין השינויים המרכזיים בהצעה

קבוע על הנכסים העתידיים של החברה, ומעמדו של משכון זה לא  החברה החייבת תוכל ליצור משכון  -"השעבוד השוטף" 

יהיה נחות אוטומטית ביחס לשעבודים ספציפיים ; ביטול האפשרות של נושה להגביל את כוחו של החייב לבצע עסקאות 

 בנכס הממושכן, ועוד.
 

2015 -הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו  

 2002 -, יוחלף חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב2015באוקטובר  13 בהתאם להצעה, אשר  עברה בקריאה ראשונה ביום

בחוק חדש, המסדיר את הקמתה של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי, שבמרכזה מאגר ציבורי של נתוני אשראי שיוקם, ינוהל, 

 ויופעל על ידי בנק ישראל. במסגרת ההצעה מספר שינויים מרכזיים, ביניהם:

ר ויתקבל אודות לקוחות הבנק. היקף זה ייקבע, בהמשך, על ידי שר המשפטים, בהסכמת הנגיד הורחב היקף המידע שיימס

ושר האוצר; במאגר ישמרו נתוני אשראי על לקוח, אלא אם כן ביקש שלא ייאסף עליו מידע; בעל רישיון שירות נתוני אשראי 

למסירת דוח אשראי אודותיו ; הטלת אחריות יהיה רשאי למסור דוח אשראי לנותן אשראי בתנאי שקיבל את הסכמת הלקוח 

אישית על נושאי משרה בתאגיד בגין הפרה של הוראות החוק, והסמכת הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, שמונה על ידי 

 הנגיד, להטיל עיצום כספי בגין ההפרות המנויות 

 לחוק המוצע. 85בסעיף 
 

 )"הצעת חוק אשראי הוגן"( 2015 -(, התשע"ה3הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס' 

. ההצעה באה בהמשך להמלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות 2015ביולי  27-הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ב

במערכת הבנקאית, ומטרתה להשוות בין הנורמות החלות על מלווים שאינם מוסדיים לאלה החלות על מלווים מוסדיים, 

בנקאית. על פי התיקון המוצע, כלל הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, לרבות הוראות הקשורות לרבות המערכת ה

בתהליך מתן האשראי וגבייתו, יחולו גם על מלווים מוסדיים, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מחובותיו של מלווה מוסדי לפי 

י המרבי, ותיקבע נוסחה אחידה לחישוב תקרת הריבית לכל חוק אחר.  בהתאם להצעה, תיווסף הגדרה לשיעור עלות האשרא

 הגופים אשר נותנים אשראי ליחידים או לתאגידים מסוג שייקבע על ידי שר המשפטים.
 

 שוק ההון
 

 א. קרנות נאמנות

 2014-(, התשע"ד23חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' 

. התיקון מסדיר, בין היתר, 2014-(, התשע"ד23נות )תיקון מס' פורסם חוק השקעות משותפות בנאמ 2014ביולי  30ביום 

את האפשרות להציע לציבור בישראל יחידות של קרן חוץ, אשר קיבלו אישור הגוף המפקח במדינת המוצא שלהן ובכלל זה 

 מאפשר לשר האוצר לקבוע הוראות לעניין תשלום עמלת הפצה על ידי מנהל קרן החוץ. 

דשים ממועד פרסומו, אולם הפרק המסדיר הצעת קרנות חוץ ייכנס לתוקף במועד  כניסתן לתוקף של חו 3החוק נכנס לתוקף 

 תקנות, אשר נועדו להבטיח את עניינו של ציבור המשקיעים בישראל. 
 

 ב. ניירות ערך

 2013-(, התשע"ד53חוק ניירות ערך )תיקון מס' 

. התיקון נועד לעודד מחזיקים בניירות ערך לממש את זכויות לחוק ניירות ערך 53אושר תיקון  2013באוקטובר  28ביום 

ההצבעה שלהם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שתקים הרשות לניירות ערך מבלי להידרש לקבל אישור בעלות בנייר 

הערך מאת חבר הבורסה. חברי הבורסה יידרשו להמציא למערכת את כל הנתונים הנדרשים על מצביעים פוטנציאליים 

מחזיקים בניירות ערך באמצעותם וכן להמציא למצביעים הפוטנציאליים הללו את המידע והפרטים הנדרשים להם לצורך ה

הצבעה באסיפה. המודל לא נועד להחליף את האפשרויות הקיימות היום להצבעה באסיפה אלא מהווה ערוץ נוסף למימוש 

 זכויות ההצבעה של המחזיקים בניירות ערך. 

 , עם תחילתן של תקנות לחוק שהותקנו לעניין זה.2015ביוני  17נכנס לתוקף ביום התיקון לחוק 
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 ג. קופות גמל

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה,  2015ביולי  29אגף שוק ההון במשרד האוצר פרסם ביום 

טיוטה מוצע, בין היתר, כי בחריגים מסוימים, משקיע . בהתאם ל2015 -מכירה והחזקה של ניירות ערך( )תיקון(, התשע"ה 

מוסדי הנמנה על קבוצת משקיעים )בהתאם להגדרות הרלוונטיות בטיוטת התיקון(, שלאחד מהם יש הסכם התקשרות עם 

לוק תאגיד בנקאי למתן שירותי ניהול או תפעול אינו רשאי לרכוש או למכור ניירות ערך או מטבע חוץ ואינו רשאי להחזיק ולס

ניירות ערך באמצעות אותו התאגיד הבנקאי או ממנו. מגבלות בנושא נקבעו גם לגבי צד קשור למשקיע מוסדי. כן מוצעת 

 בטיוטה הרחבה של הכללים ומספר 
המשתתפים בהליך התחרותי הנדרש, לרבות דרישה להליך תחרותי, לפחות אחת לשלוש שנים, בקשר להחזקה של ניירות 

 ערך. 
 -מה גם טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )קופות גמל בניהול אישי( )תיקון(, התשע"ה במקביל פורס

 שמציעה תיקון מקביל לתיקון האמור לעיל, בהבדלים מסוימים. 2015

 הבנק אינו מתפעל קופות גמל.
 

 ממשל תאגידי וחברות

ר מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישו

 2014 -התשע"ד 

פורסמה הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי  2014ביולי  21ביום 

י הסדרים עיקריים. )ולאחרונה הוחל עליה דין הרציפות(. הצעת החוק כוללת שנ 2014 -מס בשל תגמול חריג(, התשע"ד 

 3.5האחד, קביעת מנגנון תאגידי לאישור התקשרות למתן תגמול לנושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי העולה על 

מיליון ש"ח בשנה. סכום התגמול מחושב במצטבר בכל החברות באותו אשכול פיננסי. המנגנון כולל אישור ועדת תגמול/ 

כזו, אישור הדירקטוריון, ברוב של הדירקטורים החיצוניים/הבלתי תלויים )ככל שיש כאלו(, ובהעדרה ועדת ביקורת, אם קיימת 

ואישור אסיפה כללית. בתאגיד שהוא חברה ציבורית, לאישור האסיפה הכללית נחוץ רוב מיוחס מקרב בעלי מניות המיעוט. 

יים בשל שכר של נושאי משרה בכירה ועובדים ההסדר השני, קביעה כי בהכנסה החייבת במס של תאגיד פיננסי לא יותרו ניכו

 מיליון ש"ח בשנה, ומתקרה זו יופחת סכום ההוצאה השנתי של הענקת מניות או זכות לקבלת מניות. 3.5מעבר לתקרה של 

הגדרת התאגידים הפיננסיים עליהם חלה הצעת החוק כוללת, תאגידים בנקאיים, מבטחים, חברות לניהול קופ"ג, חברות 

רנות נאמנות, חברות לניהול תיקים, חברות שייעודן הנפקת מוצרי מדדים ותאגידים השולטים במי מהגופים לניהול ק

 האמורים ושמתקיימים בהם קריטריונים נוספים שנקבעו בהצעת החוק.

טעונות על פי ההצעה, החוק יחול על התקשרויות שיאושרו מיום פרסום החוק ואילך. התקשרויות שאושרו קודם לפרסומו יהיו 

 אישור עד לתום שנה מפרסום החוק.  
 

 מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי - A301הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

פרסם בנק ישראל תיקון להוראה האמורה. התיקון מתמקד בשלושה נושאים עיקריים. האחד,  2015באוגוסט  13ביום 

ירקטוריון, יהיו רשאים לקבל תגמול קבוע בלבד. בנוסף, לגבי הוראה כי כל חברי הדירקטוריון בתאגיד בנקאי, לרבות יו"ר ד

יו"ר הדירקטוריון, נקבעו קריטריונים לאופן בחינת גובה התגמול הקבוע ונקבע כי ניתן לשלם לו גם תנאים סוציאליים והוצאות 

יום בבנק, כי התגמול נלוות כמקובל לנושאי משרה בתאגיד הבנקאי. לגבי תגמול שאר חברי הדירקטוריון, נקבע, כנהוג כ

הקבוע ייקבע על פי המנגנון לדירקטורים חיצוניים; השני, דרישה כי תגמול משתנה שיוענק לעובדים מרכזיים בתאגיד הבנקאי 

יהיה בר השבה בנסיבות חריגות במיוחד, שייקבעו על ידי הבנק, בהתחשב בנסיבות שנקבעו בהוראה. כן נקבע כי התאגיד 

צעים הסבירים להשיב סכום הולם אם התקיימו התנאים להשבה. תקופת ההשבה נקבעה לחמש הבנקאי ינקוט בכל האמ

שנים עם אפשרות הארכה, לגבי נושאי משרה, בעוד שנתיים נוספות בהתקיים הנסיבות שנקבעו בהוראה. יצויין כי החובה לא 

שקיבל בשנה קלנדרית; השלישי  תחול כאשר סך התגמול המשתנה לעובד מרכזי אינו עולה על שישית מהתגמול הקבוע

חודשים מפרסום התיקון(, הוראה כי כל תאגיד בקבוצה בנקאית יישא בעלויות נושאי המשרה והעובדים  6)שייכנס לתוקף 

שלו, וכן איסור על עובדים מרכזיים )שאינם דירקטורים, אך כולל יו"ר ודירקטורים חיצוניים( בתאגיד בנקאי לקבל תגמול מבעל 

 ה או מחזיק מהותי בתאגיד הבנקאי, לרבות קרוביו ותאגידים היתר שליט
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בשליטת מי מהם, ושאינם משתייכים לקבוצה הבנקאית. הובהר כי הדרישות על פי התיקון לא יחולו על זכויות שנצברו קודם 

ם התיקון, התיקון לתיקון. בנוסף, נקבעה הוראת מעבר על פיה נקבע, בין היתר, כי לגבי הסכמי תגמול שנחתמו לפני פרסו

. על הסכמי תגמול שיחתמו לאחר פרסום התיקון, כולל שינוי של הסכם תגמול קיים, 2017בדצמבר  31יחול לא יאוחר מיום 

 התיקון יחול מיידית.
 

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT – FATCA  

 1-(, נכנסו לתוקף בFATCA) FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT-התקנות שהותקנו לישומו של חוק ה

. מטרתו של החוק היא להעמיק את גביית המס מישויות אמריקאיות שבבעלותן נכסים מחוץ לגבולות ארה"ב, 2014ביולי 

(, לרבות בנקים ברחבי העולם, FOREIGN FINANCIAL INSTITUTIONSובמסגרתו נדרשים מוסדות פיננסיים זרים )

ם אצלם על ידי אותן ישויות. לצורך כך, על המוסדות הפיננסיים הזרים להתקשר להעביר מידע אודות חשבונות המוחזקי

(. מוסד פיננסי שלא יחתום על הסכם כאמור ו/או שלא יפעל בהתאם להוראות IRSבהסכם עם רשות המס האמריקאית )

/או ללקוחותיו ממקורות מהתשלומים המגיעים לבנק ו 30%הנ"ל, יהיה כפוף, בין היתר, לחובת ניכוי מס במקור בשיעור של 

 אמריקאים. 

)הסכמים בנושא  FATCA-"ההסכם"( בין ארה"ב לישראל בנוגע ליישום ה -נחתם הסכם בילטרלי )להלן  2014ביוני  30ביום 

זה הושגו גם בין ארה"ב למדינות אחרות(. הסכם זה הופך את רשות המס הישראלית לגורם ביניים בין המוסדות הפיננסיים 

 האמריקאי. IRS-להישראליים 

. בחוזר הבהיר המפקח כי FATCA-פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בעניין היערכות ליישום הוראות ה 2014באפריל  6ביום 

 -סירוב לפתוח חשבון חדש ללקוח אשר אינו משתף פעולה עם התאגיד הבנקאי באופן הנדרש ליישום הוראות ה

FATCAיים, אשר חושפים את התאגיד הבנקאי לסיכון שיחשב כמשתף פעולה עם וסירוב ליתן שירותים בנקאיים בחשבון ק

 .1981 -, יחשבו כ"סירוב סביר" לעניין חוק הבנקאות )שירות ללקוח( התשמ"א FATCA-הלקוח לשם עקיפת הוראות ה

המס  בהתאם לנדרש ממוסדות פיננסיים שאינם אמריקאים, נרשמו הבנק וחברות רלוונטיות מקבוצת הבנק אצל רשויות

 האמריקאיות.

 בשיתוף עם חברת האם.לחוזר הפיקוח על הבנקים בהתאם  פועלעוקב אחר ההתפתחויות בחקיקה והבנק 
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  לצרכי מס OECD -חילופי מידע אוטומטיים על חשבונות פיננסיים עם מדינות ה

ותחות כי ישראל תאמץ את הודיע משרד האוצר לארגון לשיתוף פעולה כלכלי של המדינות המפ 2014באוקטובר  28ביום 

( CRS- COMMON REPORTING STANDARDהנוהל של חילופי מידע אוטומטיים על חשבונות פיננסיים לצרכי מס )

וזאת במסגרת המאבק לצמצום ההון השחור. בהתאם לנוהל זה על המוסדות הפיננסיים, ובכללם הבנקים, לערוך הליך לזיהוי 

לרשות המיסים מידע הנוגע לבעלי חשבונות שהם תושבי מדינות זרות. המידע ר להעביבעלי החשבונות המוחזקים בהם ו

 יכלול את היתרות ואת ההכנסות הפיננסיות. 

 לשם יישום הוראות הנוהל ידרשו חתימת הסכם בין הרשויות במדינות השונות ותיקוני חקיקה.

, המאפשר למדינה העברת 2015 -תשע"ו(, ה207פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2015לנובמבר  26ביום 

מידע, בתנאים מסוימים, הן למדינה עמה יש לישראל הסכם להקלת כפל מס, והן למדינה עמה יש לישראל הסכם לחילופי 

 מידע .

 שר האוצר יפרסם הודעה ברשומות בדבר הסכמים לחילופי מידע שנחתמו.

 .1.1.16 -התיקון נכנס לתוקף ב

אשר פותחה ע"י ארגון  ,צטרפה ישראל לאמנה המולטילטרלית בדבר סיוע מנהלי הדדי בעניני מסה 2015לנובמבר  24ביום 

ומועצת האיחוד האירופי ככלי לשיתוף פעולה בענייני מס ולהתמודדות בהימנעות ובהתחמקות ממס. עד כה  OECD -ה

האמנה, רשויות המס של  .בהתאם להוראות OECDמדינות, בהן כל המדינות החברות בארגון  90חתמו על האמנה 

המדינות יסייעו זו לזו, בין היתר, בהחלפת מידע שנחוץ למדינה המבקשת לצרכי דיני המס שלה, לפי בקשה לגבי נישום או 

 עסקה מסויימים ובאופן אוטומטי תקופתי לפי קטגוריות שיקבעו מראש. 

 -יקון פקודת מס הכנסה)תיקון מס' __ (, התשע"ונדון בועדת השרים לענייני חקיקה תזכיר חוק לת 2016לינואר  17ביום 

שנחתם והסכמים לחילופי מידע אוטומטיים  FATCA.  בהתאם לתזכיר, על מנת שניתן יהיה ליישם את הסכם 2016

תינתן לשר האוצר הסמכות לקבוע בתקנות הוראות  OECD  -שייחתמו בין הרשויות המוסמכות במתכונת שטבע ארגון ה

ל מוסד פיננסי חייב בדיווח לבצע לצורך זיהויו וזיהוי פרטים של בעלי החשבונות המנוהלים אצלו, פרטים לעניין פעולות שע

שעל המוסד הפיננסי לדרוש מבעל חשבון, והוראות ביחס למידע שיש להעביר על חשבונות המוחזקים במוסד הפיננסי ואופן 

מצעות הליך מהיר להטלת עיצומים כספיים בשל אי זיהוי העברתו של המידע. בתזכיר מוצע להבטיח את האכיפה היעילה בא

 פרטים או בשל פגם בהעברתם.
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  (cross borderניהול סיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות )

 crossפרסם בנק ישראל חוזר בעניין ניהול סיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות ) 2015במרס  16ביום 

border בהתאם לחוזר, לאור התגברות הסיכונים הכרוכים בפעילות מול תושבי חוץ, על תאגיד בנקאי לבחון ולעדכן את .)

מדיניותו, את נהליו ואת הבקרות ביחס לפעילות מול תושבי חוץ. עוד נקבע בחוזר, כי סירוב לפתוח חשבון חדש ללקוח שאינו 

וסירוב  cross borderום מדיניותו ונהליו של התאגיד בעניין סיכון משתף פעולה עם התאגיד הבנקאי באופן שנדרש לייש

להעניק שירותים בנקאיים בחשבון קיים, אשר חושפים את התאגיד הבנקאי לסיכון שיחשב כמשתף פעולה עם הלקוח לשם 

 . 1981 -עקיפת חקיקה זרה החלה על הלקוח, יחשבו כ"סירוב סביר" לעניין חוק הבנקאות )שירות ללקוח( התשמ"א 

הבנק ער לסיכונים בפעילות תושבי חוץ ולהתחזקות הרגולציה והאכיפה של רשויות המס בחו"ל. לצד היערכותו ליישום 

הסיכונים בפעילות מול  דרכי התמודדות עםנקבעו איסור הלבנת הון  מדיניות לבנק מדיניות במסגרת, FATCA-הוראות ה

עולות בדיקה וניטור של חשיפות וכן בפעולות מול לקוחות על מנת להקטין ככל הבנק נקט בעבר ונוקט גם כיום בפ .תושבי חוץ

הניתן חשש לחשבונות לא מדווחים. בהתאם לפניית הפיקוח על הבנקים, הבנק נקט גם בצעדים נוספים ובכלל זה אימוץ 

וביצוע ביקורת פנימית בבנקים  מסמך מדיניות ייעודי העוסק בניהול הסיכון הרגולטורי הנובע מפעילות של לקוחות תושבי חוץ

בקבוצה, בסיוע של משרד רואי חשבון חיצוני, הן בדבר נאותות תהליך ניהול הסיכונים המשפטיים והרגולטוריים הגלומים 

 בפעילות תושבי חוץ והן בנושא לקוחות אמריקאיים.

 הערכות הבנק בנושא הינה הערכות קבוצתית בשיתוף עם חברת האם.
 

 בישראלציות לחוקי המס 

הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה )אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון( )תיקוני 

 2015-חקיקה( התשע"ה

, יחויבו גופים פיננסיים, ותאגידים בנקאיים בכללם, להעביר דיווחים 2015באוגוסט  31בהתאם להצעה, שפורסמה ביום 

לפעילות המתבצעת בחשבונות העסקיים של לקוחותיהם )חשבונות תאגידים וכל חשבון  שוטפים לרשות המיסים ביחס

 המוגדר אצלם כחשבון עסקי(. 

בנוסף, תוסמך רשות המיסים לדרוש מגופים פיננסיים המצאת מידע לגבי קבוצה של לקוחות בעלי מאפיינים משותפים, בשל 

 בדן מס בהיקף שאינו מבוטל.החשד שלקוחות אלה עברו על חוקי המס באופן הגורם לאו

 220עוד מוצע לתקן את חוק איסור הלבנת הון כך שיתווספו עבירות מס חמורות כעבירות מקור, לרבות עבירות לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה ועבירות מס נוספות המתאפיינות ביסוד נפשי של כוונה מיוחדת להתחמק מתשלום מס.
 

 -קאיים בעניין פעילות תושבי ישראל בתאגידים הבנקאיים ובשלוחות חו"ל טיוטת מכתב בנק ישראל לתאגידים הבנ

 ציות לחוקי המס בישראל

, תאגיד בנקאי עלול להיחשף לסיכונים כאשר 2015לדצמבר  14בהתאם לטיוטה האחרונה של המכתב, הנושאת תאריך  

תשלום מס או שמקורם בהכנסות שלא הוא פותח או מנהל חשבון בו מופקדים כספים שיתכן שמקורם בהתחמקות הלקוח מ

דווחו לרשות המיסים כנדרש. לפיכך, נדרשים התאגידים הבנקאיים לנקוט בצעדים הנדרשים למזעור סיכונים אלה ושילובם 

במסגרת ניהול הסיכונים של התאגיד הבנקאי. עוד נאמר בטיוטה, כי סירוב להעניק שירותים בנקאיים הנובע מיישום 

 ייחשב כסירוב סביר לענין חוק הבנקאות)שירות ללקוח(. -שנקבעו מכוח המכתב המדיניות והנהלים 
 
 

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

 צדיר יו"ר הדירקטוריון       מלכין יעקב מנכ"ל -סמדר ברבר                                                      
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 שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק  וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית -1נספח 
 נכסים, התחייבויות והון -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית -חלק א

 

שיעורהכנסותיתרה)2(שיעורהכנסותיתרה)2(שיעורהכנסותיתרה)2(

הכנסה(הוצאות)חדשיתהכנסה(הוצאות)חדשיתהכנסה(הוצאות)חדשית

(הוצאה)מימוןממוצעת(הוצאה)מימוןממוצעת(הוצאה)מימוןממוצעת

התאמה לבאור 2אחוזיםאחוזיםאחוזים

נכסים נושאי ריבית

(6)496.34.81%*438.14.27%10,313.1*10,455.1382.63.66%10,253.7אשראי לציבור )3( )6(

-    -   7.4-    -   30.2-    -   31.9אשראי לממשלה

558.24.20.75%393.17.61.93%326.610.63.25%פקדונות בבנקים

2,765.83.20.12%2,244.613.60.61%1,907.126.81.41%פקדונות בבנק ישראל

אגח מוזקות לפדיון  וזמינות 

1,853.215.40.83%1,277.023.21.82%1,678.752.03.10%למכירה )4(

11.70.10.85%7.90.11.27%52.10.81.54%אגח למסחר

64.92.64.01%4.10.614.63%4.30.716.28%נכסים אחרים

15,740.8408.12.59%14,210.6483.23.40%14,289.3587.24.11%סך כל הנכסים נושאי ריבית

חיובים בגין כרטיסי אשראי 

-    -   1,183.2-    -   1,184.3--1,214.1שאינם נושאים ריבית

נכסים אחרים שאינם נושאים 

-    -   *536.9-    -   *655.2--773.1ריבית )5(

17,728.0408.12.30%16,050.1483.23.01%16,009.4587.23.67%סך כל הנכסים

התחייבויות נושאות ריבית

פקדונות הציבור

122.00.30.25%122.50.30.24%181.21.40.77%לפי דרישה

7,550.87.60.10%8,075.232.20.40%8,904.8101.61.14%לזמן קצוב

168.20.20.12%194.50.70.36%216.62.21.02%פקדונות הממשלה

131.80.50.38%137.81.30.94%(0.23%)(0.3)130.6פקדונות מבנקים

708.022.53.18%808.233.44.13%775.348.06.19%כתבי התחייבות נדחים

-0.2    -   15.80.10.63%(0.91%)(0.3)33.1התחייבוית אחרות

סך כל ההתחייבוית נושאות 

8,712.730.00.34%9,348.067.20.72%10,215.7154.71.51%ריבית

פקדונות הציבור שאינם נושאים 

-    -   3,329.6-    -   4,201.0--6,460.1ריבית

זכאים בגין כרטיסי אשראי 

-    -   1,183.2-    -   1,184.3--1,214.1שאינם נושאים ריבית

התחייבוית אחרות שאינן 

-    -   *273.2-    -   *243.0--226.9נושאות ריבית )7(

16,613.830.00.18%14,976.367.20.45%15,001.7154.71.03%סך כל ההתחייבוית

--1,007.7--*1,073.8--1,114.2סך כל האמצעים ההוניים

סך כל ההתחייבויות 

17,728.030.00.17%16,050.167.20.42%16,009.4154.70.97%והאמצעים ההוניים

2.25%2.68%2.60%פער הריבית

תשואה נטו )8( על נכסים 

15,740.8378.12.40%14,210.6416.02.93%14,289.3432.53.03%נושאי ריבית

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

שנת 2013שנת 2014שנת 2015

 
  לדוחות הכספיים. 2-ו 1.ג.1ביאור  ההוצג מחדש. רא* 

  286ראה עמוד  284-285הערות לעמודים 
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 )המשך( שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק  וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית -1נספח 
 

 ראלמידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית , פעילות ביש -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית -חלק ב
 

שיעורהכנסותיתרה)2(שיעורהכנסותיתרה)2(שיעורהכנסותיתרה)2(

הכנסה(הוצאות)חדשיתהכנסה(הוצאות)חדשיתהכנסה(הוצאות)חדשית

(הוצאה)מימוןממוצעת(הוצאה)מימוןממוצעת(הוצאה)מימוןממוצעת

אחוזיםאחוזיםאחוזים

מטבע ישראלי לא צמוד

473.43.93%*415.33.41%12,057.6*13,630.9358.72.63%12,177.8סך נכסים נושאי ריבית

(0.69%)(51.7)7,447.9(0.29%)(19.1)6,594.7(0.14%)(9.1)6,448.8סך התחייבויות נושאות ריבית

7,182.1349.62.49%5,583.1396.23.12%4,609.7421.73.24%פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

1,384.128.92.09%1,406.444.03.13%1,612.089.65.56%סך נכסים נושאי ריבית

(4.71%)(102.2)2,169.6(2.26%)(47.2)2,090.7(1.17%)(20.5)1,745.8סך התחייבויות נושאות ריבית

0.85%(12.6)(557.6)0.87%(3.2)(684.3)8.40.92%(361.7)פער הריבית

מטבע חוץ ) לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ(

725.820.52.82%626.423.93.82%619.724.23.91%סך נכסים נושאי ריבית

(0.13%)(0.8)598.2(0.14%)(0.9)662.6(0.08%)(0.4)518.1סך התחייבויות נושאות ריבית

23.03.68%21.523.43.78%(36.2)207.720.12.74%פער הריבית

סך פעילות בישראל

15,740.8408.12.59%14,210.6483.23.40%14,289.3587.24.11%סך נכסים נושאי ריבית

(1.51%)(154.7)10,215.7(0.72%)(67.2)9,348.0(0.34%)(30.0)8,712.7סך התחייבויות נושאות ריבית

7,028.1378.12.25%4,862.6416.02.68%4,073.6432.52.60%פער הריבית

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

שנת 2013שנת 2014שנת 2015

  לתמצית הדוחות הכספיים. 2-ו 1.ג.1ביאור  הוצג מחדש. ראה* 
 

 ניתוח השינויים בהכנסות ריבית ובהוצאות ריבית -חלק ג
 

שינויגידול )קיטון( הנובע משינוישינויגידול )קיטון( הנובע משינוי

נטומחירכמותנטומחירכמות

נכסים נושאי ריבית

(58.2)(55.7)(2.5)(55.5)(62.9)7.4אשראי לציבור

(45.8)(45.6)(0.2)(19.6)(51.9)32.3נכסים נושאי ריבית אחרים

(104.0)(101.3)(2.7)(75.1)(114.8)39.7סך כל הכנסות הריבית

התחייבויות נושאות ריבית

0.524.124.63.567.070.5פקדונות הציבור

1.710.912.62.714.317.0התחייבויות נושאות ריבית אחרות

2.235.037.26.281.387.5סך כל הוצאות הריבית

שנת 2014 בהשוואה לשנת 2013שנת 2015 בהשוואה לשנת 2014

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 
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 )המשך( שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק  וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית -1נספח 
 

 :285עד  284לעמודים הערות 
 
 . הנתונים בלוחות אלה ניתנים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים.1
  על בסיס יתרות יומיות(. -לתחילת החודשים )במטבע ישראלי לא צמודעל בסיס יתרות . 2
כנסות . לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים ה3

 ריבית.
שטרם מומשו  הפסדיםהיתרה הממוצעת של רווחים/  נוספה/ כתהנו של אג"ח זמינות למכירהמהיתרה הממוצעת . 4

הכלולים בהון עצמי במסגרת רווח כולל מצטבר בסעיף "התאמות מהתאמות לשווי הוגן בגין אגרות חוב זמינות למכירה, 
 הוגן"  בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי

 
201520142013

2.40.7(1.9)לא צמוד

0.93.8(0.7)צמוד מדד

21.630.841.9מטח וצמוד מטח

19.034.146.4 
 
 מכשירים נגזרים, נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי.. לרבות 5
 בהתאמה. 2013-ו 2014, 2015בשנים  בהכנסות ריבית מיליוני ש"ח, נכללו 13.0-ו 33.5, 38.1עמלות בסך . 6
  . לרבות מכשירים נגזרים.7
 סך הנכסים נושאי הריבית.הכנסות ריבית נטו לחלק ל  -. תשואה נטו8
 . השינוי המיוחס לשינוי בכמות חושב על ידי הכפלת המחיר בתקופה המדווחת בשינוי בכמות בין התקופות  להשוואה.9
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 2014-2015דוחות רווח והפסד לפי רבעונים בשנים  - 2נספח 
 
 

רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4

103.8105.5114.384.5107.7117.4129.7128.4הכנסות ריבית

11.321.127.27.6(10.2)1.014.424.8הוצאות ריבית

102.891.189.594.796.496.3102.5120.8הכנסות ריבית, נטו

*3.8*5.6*8.1*42.7*(5.1)*2.74.40.5הוצאות בגין הפסדי אשראי

הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין 

100.186.789.099.853.788.296.9117.0הפסדי אשראי

הכנסות שאינן מריבית

0.7(1.1)3.50.13.613.23.66.8הכנסות )הוצאות( מימון שאינן מריבית

56.157.057.756.158.456.153.957.7עמלות

0.40.32.70.50.50.50.40.4הכנסות אחרות

60.057.464.069.862.563.453.258.8סך כל ההכנסות שאינן מריבית

הוצאות תפעוליות ואחרות

*79.4*72.7*72.3*77.165.673.776.972.3משכורות והוצאות נלוות

21.620.419.919.921.122.018.820.4אחזקה ופחת בניינים וציוד

31.737.635.837.939.438.937.737.5הוצאות אחרות

130.4123.6129.4134.7132.8133.2129.2137.3סך כל  ההוצאות התפעוליות והאחרות

18.420.938.5(16.6)29.720.523.634.9רווח לפני מיסים

*14.7*8.6*7.9*(7.6)*13.6*12.38.38.9הפרשה למסים על הרווח   

רווח נקי :

*23.8*12.3*10.5*(9.0)*21.3*17.412.214.7המיוחס לבעלי מניות הבנק

רווח בסיסי למניה בש"ח

רווח למניה רגילה בת 0.0001 ש"ח 

*0.20*0.10*0.08*(0.08)*0.16*0.140.100.12רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

רווח למניית בכורה בת 0.001 ש"ח 

*1.87*0.98*0.83*(0.71)*1.69*1.380.961.15רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

רווח למניית יסוד בת 0.005 ש"ח 

*9.36*4.89*4.14*(3.55)*8.45*6.874.815.76רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

שנת 2014 שנת 2015
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רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4

נכסים

מזומנים ופקדונות 

5,196.44,285.43,553.13,683.93,356.22,875.72,799.53,205.2בבנקים

1,809.02,085.22,174.91,612.11,821.41,566.71,116.31,177.9ניירות ערך

*11,576.3*11,541.6*11,524.7*11,489.2*11,612.1*11,921.111,977.111,880.0אשראי לציבור 

*(100.1)*(108.1)*(106.5)*(142.1)*(129.1)*(127.5)(131.5)(129.7)הפרשה להפסדי אשראי

11,791.411,845.611,752.511,483.011,347.111,418.211,433.511,476.2אשראי לציבור, נטו

51.542.845.951.137.037.739.227.6אשראי לממשלה

81.280.180.783.585.686.788.690.2בניינים וציוד

10.216.519.930.229.833.04.86.2נכסים  בגין מכשירים 

*141.8*205.4*186.1*215.0*215.2*232.3233.5231.5נכסים אחרים

19,172.018,589.117,858.517,159.016,892.116,204.115,687.316,125.1סך כל הנכסים

התחייבויות והון

15,454.314,852.314,124.313,210.713,072.712,297.911,819.212,301.1פקדונות הציבור

185.2184.0222.9338.4201.5200.1235.5218.4פקדונות מבנקים

233.0252.9256.9250.9290.0292.2286.2274.7פקדונות הממשלה 

665.9680.6677.1758.1777.1810.0804.7806.1כתבי התחייבות נדחים

התחייבויות בגין 

31.643.541.348.250.248.845.437.9מכשירים נגזרים

*1,380.8*1,382.6*1,435.0*1,437.31,429.21,406.01,428.01,393.4התחייבויות אחרות)1(

18,007.317,442.516,728.516,034.315,784.915,084.014,573.615,019.0סך כל ההתחייבויות

הון המיוחס לבעלי 

*1,106.1*1,113.7*1,120.1*1,107.2*1,124.7*1,164.71,146.61,130.0מניות הבנק

סך כל ההתחייבויות 

19,172.018,589.117,858.517,159.016,892.116,204.115,687.316,125.1וההון

רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4(1)מזה:  

הפרשה להפסדי אשראי 

בגין סיכון אשראי חוץ 

8.09.6011.911.617.518.015.215.3מאזני

20152014

20152014
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