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 .8ממשל תאגידי
 8.1הדירקטוריון וההנהלה
במהלך שנת  2015המשיך דירקטוריון הבנק את פעילותו בהתוויית האסטרטגיה ,המדיניות והקווים העקרוניים לפעילותו של הבנק
בארץ ובחו"ל ,תוך שהוא קובע הנחיות בנושאים השונים בהתאמה לדרישות עדכוני החקיקה ובהתאם להוראה  301החדשה של
בנק ישראל .במסגרת זו התווה הדירקטוריון את המדיניות לפעילותן של חברות הבת בארץ ובחו"ל ,קבע מסגרות לנושא החשיפה
לסיכונים השונים ,הנפקת אגרות-חוב ,הנפקת הון מניות ,ביצוע ומימוש השקעות קבועות וביצוע הצעות רכש ומיזוגים .הדירקטוריון
עסק באישור הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים ,במדיניות חלוקת הדיבידנד ,בקביעת המבנה הארגוני של הבנק ,קביעת מדיניות
כוח אדם ,שכר ,תנאי פרישה ומערכת תגמולים לעובדים ולמנהלים בכירים ,ובקיום פיקוח ובקרה על הפעילות העסקית השוטפת
שמבצעת ההנהלה ועקביותה עם מדיניות הבנק.
המליאה וועדותיה  -ועדת אשראי ,ועדת עסקות עם אנשים קשורים ,ועדת ביקורת ,הוועדה לניהול ובקרת סיכונים ,הוועדה לבנקאות
חו"ל ופעילות בינלאומית ,הוועדה למוצרים חדשים ,הוועדה לממשל תאגידי ,הוועדה לאישור השקעות ,ועדת טכנולוגיה ומחשוב ,ועדת
כספים ותשקיפים ,ועדת תגמול וועדת תביעות נגזרות  -אי.די.בי ,קיימו דיונים מפורטים בהיבטים השונים של פעילות הבנק .במהלך
שנת  2015התקיימו  31ישיבות של מליאת הדירקטוריון ו 195-ישיבות של ועדות הדירקטוריון ,כפי שיפורט בפרק זה.
ועדת אשראי
דנה בישיבותיה בנושאים עקרוניים והמליצה לדירקטוריון על מדיניות האשראי של הבנק בארץ ובחו"ל .הוועדה דנה והמליצה
לדירקטוריון על אישור מסגרות עסקות אשראי בהתאם למדרג הסמכויות שאישר הדירקטוריון .הוועדה דנה והמליצה לדירקטוריון
על היעדים העסקיים ושווקי יעד למתן אשראי; על מדיניות ביחס למתן אשראי למימון אמצעי שליטה בתאגידים אחרים; דנה ביחס
הרצוי בין סך האשראי לציבור לבין סך נכסי הבנק והונו; קיבלה סקירות מקיפות על לווים שחבותם עולה על היקף כספי מסוים
שקבע הדירקטוריון; דנה והמליצה לדירקטוריון על מדיניות למימון ממונף ברמת מינוף כפי שיקבע הדירקטוריון וכנגד בטוחות,
התניות ומגבלות פיננסיות ,כפי שיקבע הדירקטוריון וכן על מדיניות האשראי לעובדים ולאנשים קשורים; דנה והמליצה לדירקטוריון
על סיבולת הסיכון ,על המגבלות הרצויות על רמת החשיפה לסיכונים בתיק האשראי ,לרבות חשיפה בגין ריכוזיות ענפית ,חשיפה
בגין הלווים הגדולים ,קבוצות הלווים הגדולות ,דירוג וגידור סיכוני אשראי וחשיפה לריכוזיות ביטחונות ,והחשיפה למדינות ומוסדות
פיננסיים בחו"ל ודנה במדיניות העמדת אשראי על-ידי הבנק וחברות הבת של הבנק בחו"ל.
הוועדה דנה והמליצה לדירקטוריון על מדיניות קביעת הפרשות וסיווג חובות ובכלל זה המלצות לדירקטוריון ביחס לפיקוח על נאותות
איתור חובות בעייתיים ,נאותות סיווגם ונאותות ההפרשות להפסדי אשראי בגינם; דנה בהסדרי חוב משמעותיים ובחובות קשי-גביה
שסכומם מהותי והמליצה לדירקטוריון על אישור הסדרי החוב ועל טיפול בחובות קשי-גביה שסכומם מהותי בהתאם למדרג סמכויות
שקבע הדירקטוריון .הוועדה דנה והמליצה לדירקטוריון על מדיניות הבטוחות ומרווחי הביטחון ,מדרג סמכויות אשראי בארץ ובחו"ל
ודנה והמליצה לדירקטוריון לאשר את תוכנית העבודה השנתית והרב-שנתית של בקרת האשראי בארץ ובחו"ל.
הוועדה קיבלה סקירות ענפיות ,קיבלה דיווחים על הלוואות ופיקדונות במטבע-חוץ שניתנו לבנק; כן קיבלה הוועדה סקירה רבעונית
כוללת על מצב תיק האשראי של הבנק; תיאור התפתחויות מרכזיות בסיכון האשראי והשפעתן על הלימות ההון; התמודדות מול
לווים ספציפיים מהותיים; נתונים בדבר אישורי אשראי שחרגו מהמדיניות; נתונים בדבר אישורי אשראי שאושרו בניגוד לחוות דעת
חטיבת ניהול סיכונים; מבחני קיצון ותוצאותיהם; פירוט לווים בעייתיים בארץ ובחו"ל שהאובליגו שלהם גדול מסכומים שנקבעו במסמך
סמכויות האשראי שאישר הדירקטוריון; פירוט התהוות של חובות בעייתיים בארץ ובחו"ל מעל סכום שנקבע במסמך סמכויות האשראי,
סמוך לסיווגו כבעייתי; פירוט מחיקות חוב בסכום שעולה על סכום שנקבע במסמך סמכויות האשראי.
כן קיבלה דיווחים רבעוניים על חבות לווה בודד ולווים גדולים המדווחים לבנק ישראל.
ועדת אשראי קיימה במהלך השנה  37ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :י .סרוסי  -יו"ר ,א .איזקסון ,מ .ברון ,א .טוב ו-מ .קורן.
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ועדת עסקות עם אנשים קשורים
דנה בעסקות עם "אנשים קשורים" לבנק ,בארץ ובחו"ל ,על-פי הגדרות המפקח על הבנקים .בכל עסקה עם "איש קשור" מעל
סכום שקבע הדירקטוריון הוצג לוועדה מסמך היבטי סיכון על-ידי הנהלת החטיבה לניהול סיכונים ,כנדרש בהוראות ניהול בנקאי
תקין .כן דנה הוועדה בעסקות ,לרבות הפרשות או מחיקות חוב של הבנק עם אחרים שאינם "אנשים קשורים" ואשר לנושא משרה
בבנק יש בהן "עניין אישי" ,כהגדרתו בחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-בסכומים ,כפי שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח
על הבנקים ובהתאם למדרג הסמכויות שאישר הדירקטוריון .הוועדה דנה לפי הצורך באישור עסקות שאינן עסקות חריגות ,של
הבנק עם בעלי השליטה ,או עסקה שלבעלי שליטה בבנק עניין אישי בה ושאינה עסקת חבות או עסקה למתן שירותים בנקאיים
על-ידי הבנק ,בסכומים כפי שקבע הדירקטוריון ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקחת על הבנקים .כן קיבלה הוועדה
סקירות שוטפות על מצבם הכלכלי והפיננסי של גופים שהעסקות שלהם עם הבנק מובאות לדיון בוועדה ושהחבות שלהם עולה
על הסכומים שקבע הדירקטוריון.
הוועדה קיימה מעקב אחר לווים בעייתיים שהם "אנשים קשורים" וקיבלה דיווחים תקופתיים על חבות של ה"אנשים הקשורים" כנדרש
בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים.
ועדת עסקות עם אנשים קשורים קיימה במהלך השנה  36ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :מ .ברון  -יו"ר ,א .טוב ,מ .קורן ו-ד .שורץ.
ועדת ביקורת
דנה בתוכנית העבודה של המבקר הפנימי של הבנק ,המליצה למליאת הדירקטוריון לאשרה וקיימה מעקב אחר ביצועה ,לרבות
קביעת המסגרת הרצויה לביצוע הביקורת בחברות בת בארץ ובחו"ל .הוצג לוועדה סיכום חצי שנתי של פעילות הביקורת הפנימית
ושל פעילות ועדת הביקורת.
הוועדה קיימה בקרה ,באמצעות המבקר הפנימי ,אחר נוהל עבודת הדירקטוריון וביצוע החלטות הדירקטוריון וועדותיו.
כן קיימה הוועדה בקרה על מילוי נוהל חובת יציאה לחופשה רציפה.
הוועדה דנה בדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים והציגה המלצותיה בפני הדירקטוריון בדבר אישורם .במסגרת זו דנה הוועדה
בהערכות ובאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים ,לרבות בנוגע לחובות בעייתיים והפרשות להפסדי אשראי ,הבקרות
הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי; שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים ,המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי
שיושם בעניינים מהותיים והערכות שווי .ועדת הביקורת דנה בחובות הבעייתיים של הבנק ובהפרשות להפסדי אשראי הנדרשות
בגינם .כמו-כן ,דנה בסיווג ניירות-ערך המוגדרים כבעייתיים ובחינת הצורך בהפרשה לירידות ערך בעלת אופי אחר מזמני של
ניירות-ערך שבהחזקת הבנק.
הוועדה קיבלה דיווח חצי שנתי בדבר ביצוע הביקורות בחברות הבת בארץ ובחו"ל ,ווידאה קיומה של מערכת ביקורת נאותה בחברות
אלה .ממצאי ביקורת מהותיים או ממצאים בעלי סיכון מהותי ביחס לחברות הבת ,אשר נתגלו בדוחות הביקורת שבוצעו בחברות
הבת של הבנק ,דווחו על-ידי המבקרים הפנימיים של חברות הבת ,לאחר שנדונו בוועדת הביקורת של חברת הבת.
הוועדה דנה בדוחות הביקורת של בנק ישראל שהועברו אליה במהלך השנה ,בדוח הביקורת של רואי החשבון המבקרים ובדוחות
המהותיים ו/או הבולטים של הביקורת הפנימית ,וניהלה מעקב אחר הטיפול בדוחות אלה .בנוסף ,קיבלה הוועדה דיווחים על סיכומים
תקופתיים של ממצאי הביקורת ,לרבות דיווחים הנוגעים למנגנוני הבקרה בתאגידים שבשליטת הבנק.
עוד עסקה הוועדה באישור פעולות ועסקות ,הקשורות בנושאי משרה ו/או בעלי עניין (כמשמעות ביטויים אלו בחוק החברות) ו/או
אנשים קשורים (כמשמעות הביטוי בהוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל) ובאישור עסקות מהותיות ו/או "חריגות" ,כמתחייב
מהוראות חוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") .במסגרת זו גם קבעה הוועדה אמות מידה לסיווגן של עסקות כחריגות .כן
עסקה הוועדה ,לפי צורך ,באישור פעולות ועסקות הקשורות בנושאי משרה ו/או בבעלי עניין (כמשמעות ביטויים אלו בחוק החברות)
ו/או אנשים קשורים (כמשמעות הביטוי בהוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל) ,אף שאינן חריגות ,ודנה באשר לחובה לקיים
הליך תחרותי בפיקוחה ,או מי שתקבע לעניין זה ,ולפי אמות המידה שקבעה הוועדה.
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כן קיימה הוועדה דיונים בנושאים שונים ,כנדרש בהוראות חוק החברות ,לרבות בעניין קיום תנאי כשירות של דירקטור בלתי תלוי וכן
דיונים כנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל ,לרבות דיון במינוי רואי החשבון המבקרים ,קיום דיונים עם רואי החשבון
המבקרים ,לגבי הדוח המפורט והדוח המשלים של רואי החשבון על הדוחות הכספיים וקיימה דיונים עם המבקר הפנימי הראשי לבדו,
עם היועץ המשפטי הראשי לבדו ,עם החשבונאי הראשי לבדו ,עם מנהל הסיכונים הראשי לבדו ועם קצין הציות והממונה על איסור
הלבנת הון לבדו ,וכן עם רואי החשבון המבקרים לבדם ,כנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל.
ועדת ביקורת קיימה במהלך השנה  38ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :ד .שורץ  -יו"ר ,מ .ברון ,נ .זיכלינסקי ,א .טוב ,י .ירום ו-י .פאר.
הוועדה לניהול ובקרת סיכונים
הוועדה דנה והמליצה לדירקטוריון בעניין אסטרטגיית הסיכון הקבוצתית הכוללת ,לרבות תאבון הסיכון והאופן בו הנהלת הבנק
מיישמת את אסטרטגיית הסיכון בפועל ,זאת כנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים .כן דנה הוועדה בהיערכות
הארגונית בבנק לניהול בקרה ואמידת הסיכונים; באיכות והלימות הכלים והאמצעים המשמשים את הבנק לצורך ניהול ובקרת
הסיכונים השונים ולניהול ובקרה של החשיפה הכוללת של הבנק לסיכונים השונים.
הוועדה קיבלה דיווחים שנתיים ורבעוניים מתאימים לצורך ביצוע מעקב ,בקרה ואמידת הסיכונים ,כנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין.
כן אישרה הוועדה את המתודולוגיה של אמידת הסיכונים השונים ,ודנה בהיערכות ובהתקדמות הבנק ליישום התוכניות לאימוץ
הוראות באזל .כן דנה הוועדה והמליצה לדירקטוריון לאשר את הדוח על התהליך הפנימי להערכת הלימות ההון של הבנק -
 - ICAAPלשנת .2015
הוועדה קיבלה דיווחים שנתיים בנושאי איסור הלבנת הון ,איסור מימון טרור וציות להוראות הרגולטוריות ,האכיפה הפנימית בניירות-ערך
ודיווח שנתי על ניהול הסיכונים בתחומים השונים על-ידי חברות הבת של הבנק בארץ ובחו"ל ועל יישום מדיניות ניהול הסיכונים
בקבוצת הבנק.
הוועדה דנה בפעילויות חדשות של הבנק ,במוצרים חדשים המיועדים לפעילות בארץ ובחו"ל ,בשינויים משמעותיים ,בפעילויות
קיימות ובכניסה לשווקים חדשים לפעילות בארץ ובחו"ל ובחנה את הסיכונים הכרוכים בהם ואת הכלים שישמשו לניהול הסיכונים,
לאמידתם ולקיום בקרה עליהם.
כן קיבלה הוועדה דיווחים שוטפים על אירועים מהותיים ו/או מיוחדים בפעילות הבנק ,שיש להם השלכה על ניהול הסיכונים של
הבנק ועלולים להשפיע באופן מהותי על הון הבנק ,תוצאותיו ,ניהולו ו/או המוניטין שלו ,בתחומים השונים ,וכן דיווח על מיפוי והערכת
הסיכונים התפעוליים בקבוצה לרבות הטיפול בממצאי סקר מעילות והונאות.
הוועדה הציגה המלצותיה לדירקטוריון.
הוועדה לניהול ובקרת סיכונים קיימה במהלך השנה  15ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :א .איזקסון  -יו"ר ,מ .ברון ,א .טוב ,י .סרוסי ,א .פלד ו-מ .קורן.
הוועדה לבנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית
הוועדה דנה והמליצה לדירקטוריון בעניין אסטרטגיית פעילות הבנק מחוץ לישראל ובתוכניות העבודה לפעילות בינלאומית ,לרבות
מוצרים ופעילויות חדשות וכניסה לפעילויות בשווקים בינלאומיים חדשים ,והמליצה עליהם לדירקטוריון.
הוועדה דנה בדיווחים תקופתיים הנוגעים לפעילות הבנק בחו"ל לרבות באמצעות סניפים ושלוחות של הבנק בחו"ל ,וכן באמצעות
חברות הבת בחו"ל.
כן דנה הוועדה והמליצה לדירקטוריון על מדיניות בנושא פעילות נעדרת שקיפות ,כנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין של בנק
ישראל ובנושאים המפורטים להלן :סקירות תקופתיות על סביבת הפעילות (עסקית ,כלכלית ,רגולטורית ,משפטית ,פוליטית וכד'),
במדינות בהן פועל הבנק באמצעות סניפים ושלוחות; התפתחויות תקופתיות בשלוחות ובסניפים ,ברמת השלוחה והסניף וברמה
מצרפית  -פעילות ,חשיפה לסיכונים ותוצאות עסקיות; סקירות תקופתיות של יחידות הביקורת הפנימית ,הבקרה והפיקוח ביחס
לשלוחות ולסניפי הבנק בחו"ל; עמידה במגבלות החשיפה לשלוחות ולסניפי הבנק בחו"ל; בחינת תקופתיות של הלימות משאבי
כוח אדם בכל יחידות הבנק העוסקות בפיקוח ,בקרה ,ביקורת ובמערך הדיווחים והרישומים החשבונאיים הנוגעים לשלוחות חו"ל;
ודיווח על אירועים מיוחדים בשלוחות חו"ל.
הוועדה לבנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית קיימה במהלך השנה  12ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :י .סרוסי  -יו"ר ,א .דיק ,מ .ויצ'נר ,א .טוב ,א .פלד ו-ע .שטרן.
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הוועדה למוצרים חדשים
דנה והמליצה לוועדה לניהול ובקרת סיכונים ולדירקטוריון בכל פעילות חדשה ו/או כניסה לשוק חדש ו/או מוצר חדש ו/או בכל
מכשיר פיננסי נגזר חדש השונה משמעותית מהמכשירים הקיימים בבנק ,שיכללו בפעילות בארץ ובחו"ל ,על-ידי הבנק עצמו או
על-ידי חברת בת שלו ,ו/או המביא ליצירת חשיפה מסוג חדש ,ו/או עשיית שוק ,לרבות באמצעות חברות הבת או סניפי הבנק בחו"ל,
אשר יש להביא לאישור הדירקטוריון בהתאם למדיניות הבנק.
הוועדה קיבלה דיווח על ביצועי הבנק במוצרים חדשים ועל ביצוע פעילויות חדשות שאושרו על-ידי הוועדה והדירקטוריון.
הוועדה למוצרים חדשים קיימה במהלך השנה  9ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :י .סרוסי  -יו"ר ,א .איזקסון ,א .דיק ,י .ירום ו-מ .קורן.
הוועדה לממשל תאגידי
דנה וממליצה לדירקטוריון על מדיניות ,נהלים והנחיות להטמעת עקרונות הממשל התאגידי בעבודת הדירקטוריון והוועדות וכן לצורך
עמידת הבנק בעקרונות ממשל תאגידי נאות והתאמתם להוראות הדין ,לרבות קביעת מדיניות הבנק ופיקוח על ההנהלה ועל חברות
הבת של הבנק ,כנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל.
הוועדה לממשל תאגידי קיימה במהלך השנה  5ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :י .סרוסי  -יו"ר ,מ .ברון ,א .טוב ,א .פלד ,נ .רונן* ו-ע .שטרן.
הוועדה לאישור השקעות
מתכנסת אד-הוק ,לדון בהמלצות ההנהלה לביצוע השקעות ,רכישות ו/או מימוש של השקעות ריאליות ,בארץ ובחו"ל ,וכן ,לדון
בהמלצות ההנהלה לביצוע ו/או מימוש נכסים קבועים בארץ ובחו"ל שתבוצענה בין על-ידי הבנק עצמו ובין על-ידי חברות הבת
שבבעלותו המלאה ,בסכומים כפי שקבע הדירקטוריון ,לאחר אישורן על-ידי הנהלת הבנק.
הוועדה קיבלה דיווחים על החלטות השקעה בסכומים של עד לסכום שקבע הדירקטוריון ,שביצעה פועלים שוקי הון ואושרו על-ידי
הנהלת הבנק; דנה ואישרה השקעה בסכום העולה על הסכום שקבע הדירקטוריון ,לאחר שקיבלה המלצות מהנהלת הבנק ודיווחה
עליהן לדירקטוריון; כן דנה והמליצה לדירקטוריון לאשר החלטות השקעה בסכומים שקבע הדירקטוריון; דנה בהשקעות במניות/
אגרות-חוב להמרה בהתאם למדרג הסמכויות שקבע הדירקטוריון; דנה ואישרה רכישת אגרות-חוב קונצרני במטבע-חוץ במגבלות
ובסכומים שקבע הדירקטוריון.
הוועדה קיבלה דיווח רבעוני בדבר מצב תיק ההשקעות ,לרבות השקעות לביצוע שאושרו בצוות ההנהלה לפי מדרג הסמכויות
שאישר הדירקטוריון ודיווחה לדירקטוריון.
החלטות הוועדה מדווחות לדירקטוריון.
הוועדה לאישור השקעות קיימה במהלך השנה  5ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :י .סרוסי  -יו"ר ,א .דיק ,י .טאומן** ,א .טוב ו-ע .שטרן.
ועדת טכנולוגיה ומחשוב
דנה והמליצה לדירקטוריון בדבר תוכניות העבודה של חטיבת טכנולוגיה ומחשוב ,לרבות בנושאים טכנולוגיים ומיחשוביים של הבנק,
נושאי גיבוי ושרידות של המערכות הטכנולוגיות של הבנק וניהול טכנולוגית מידע כנדרש על-פי הוראה  357של בנק ישראל .כן
דנה הוועדה בדיווחים רבעוניים על התקדמות בפרויקטים טכנולוגיים משמעותיים.
ועדת טכנולוגיה ומחשוב קיימה במהלך השנה  8ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :מ .ויצ'נר  -יו"ר ,א .דיק ו-נ .זיכלינסקי.

* ביום  11בדצמבר  2015סיימה הגב' נחמה רונן את כהונתה כדירקטורית בדירקטוריון הבנק וכחברת הוועדה ,בעקבות דרישת הוראות החוק לקידום
התחרות וצמצום הריכוזיות ,תשע"ד.2013-
** ביום  27בדצמבר  2015התפטר מר יאיר טאומן מכהונתו כדירקטור חיצוני (כמשמעות הביטוי בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק
ישראל) בדירקטוריון הבנק וכחבר הוועדה ,מסיבות אישיות.
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ועדת כספים ותשקיפים
הוועדה סקרה את הביצועים העסקיים של הבנק ,כפי שהם עולים מטיוטות הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים ודנה במשמעויות
הכלכליות שלהם; דנה במדיניות החשבונאית שאומצה בנוגע לנושאים מהותיים בדוחות הכספיים ובהשלכותיהם; דנה בהערכת
אומדנים בנוגע לחובות פגומים והערכות שווי מהותיות בדוחות הכספיים ,תוך בחינת משמעויות ודרכי פעולה עסקיים .במסגרת הדיון
מקבלת הוועדה דיווח על לווים בעייתיים בארץ ובסניפי חו"ל .כן דנה הוועדה בחלוקת דיבידנד בהתאם למדיניות שנקבעה על-ידי
הדירקטוריון וממליצה לדירקטוריון לאשרו; הוועדה דנה בתשקיפים של הבנק ,לרבות תשקיפי מדף ודוחות הצעת מדף ,ומביאה
בפני הדירקטוריון את המלצותיה בדבר אישורם.
ועדת כספים ותשקיפים קיימה במהלך השנה  5ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :א .איזקסון  -יו"ר ,א .טוב ,י .סרוסי ,י .פאר ,א .פלד ו-מ .קורן.
ועדת תגמול
הוועדה עוסקת בתפקידים שיוחדו לה בתיקון האמור לחוק החברות וכמו-כן בתפקידים שנקבעו לה בהוראות ניהול בנקאי תקין
של המפקח על הבנקים.
במסגרת זו קיימה הוועדה דיונים לצורך קביעת מדיניות הבנק לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק.
הוועדה העבירה את המלצותיה בדבר מדיניות זו לדירקטוריון של הבנק על מנת שלאחר אישורה על ידו ,היא תובא גם לאישור
האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק (האסיפה הכללית שהתקיימה ביום  11בפברואר  ,2014אישרה את המדיניות ,כפי
שנקבעה על-ידי הוועדה).
כמו-כן ,קיימה הוועדה דיונים בדבר תנאי ההתקשרות של הבנק עם כמה נושאי משרה בו ,בהתאם למדיניות התגמול שבתוקף,
לרבות ,ככל שהדבר היה נחוץ ,בהלימה למדיניות התגמול הטעונה אישור האסיפה הכללית של הבנק .המלצות הוועדה בנושאים
אלה הובאו לאישור הדירקטוריון.
הוועדה ממונה גם על קביעת מדיניות התגמול ל"עובדים מרכזיים" של הבנק (כהגדרת ביטוי זה בהוראת ניהול בנקאי תקין 301A
של המפקח על הבנקים) הגם שאינם נחשבים ל"נושאי משרה" כהגדרתם בחוק החברות.
בהתאם לתיקון בהוראת ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ,מחודש דצמבר  2013החליט הדירקטוריון של הבנק ביום
 29בינואר  ,2014כי ועדת התגמול שהוקמה כאמור לפי הוראת תיקון  20של חוק החברות ,תפעל בהרכב מורחב לצורך דיון במדיניות
התגמול ובהסכמי התגמול של כלל עובדי הבנק ,למעט נושאי המשרה והעובדים המרכזיים של הבנק .כמו-כן ,החליט הדירקטוריון
להעביר לסמכות ועדת התגמול בהרכבה המורחב את כל שאר הנושאים שהיו עד לאותו מועד באחריות ועדת משאבי אנוש  -שכר
ותגמולים ,אשר בוטלה באותו מועד.
ועדת תגמול קיימה במהלך השנה  19ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :א .טוב  -יו"ר ,ד .שורץ ,נ .רונן* ו-מ .קורן.
בהרכבה המורחב של ועדת תגמול משתתפים בנוסף גם ה"ה :י .סרוסי ,א .דיק ו-א .פלד.
ועדת תביעות נגזרות  -אי.די.בי
ועדה שהוקמה אד-הוק לצורך בחינת הדרישה מצד תובעים להגיש תביעה נגזרת נגד נושאי משרה של הבנק בקשר עם העמדת
אשראים לקבוצת אי.די.בי.
ועדת תביעות נגזרות  -אי.די.בי קיימה במהלך השנה  6ישיבות.
חברי הוועדה הם ה"ה :ע .שטרן  -יו"ר ,י .טאומן** ו-ד .שורץ.
תיאור הפעילות ,ההרכבים והסמכויות של מליאת הדירקטוריון והוועדות ,מעודכנים למועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים לשנת .2015

* ביום  11בדצמבר  2015סיימה הגב' נחמה רונן את כהונתה כדירקטורית בדירקטוריון הבנק וכחברת הוועדה ,בעקבות דרישת הוראות החוק לקידום
התחרות וצמצום הריכוזיות ,תשע"ד.2013-
** ביום  27בדצמבר  2015התפטר מר יאיר טאומן מכהונתו כדירקטור חיצוני (כמשמעות הביטוי בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק
ישראל) בדירקטוריון הבנק וכחבר הוועדה ,מנסיבות אישיות.
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דיווח על דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלי כשירות מקצועית
בחוק החברות התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") נקבע כי על דירקטוריון של חברה ציבורית לקבוע מהו המספר המזערי הנדרש
של דירקטורים בדירקטוריון ,שעליהם להיות "בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית" ,וזאת בהתחשב ,בין השאר ,בסוג החברה ,גודלה
והיקף מורכבות פעילותה .הוראה זו חלה על הבנק מהיותו חברה ציבורית.
עוד נקבע בחוק החברות ,כי כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית ימונה מי שהוא "בעל כשירות מקצועית" או מי שהוא "בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית".
בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,התשס"ו,2005-
נקבעו התנאים הנדרשים על מנת שדירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" וכ"בעל כשירות מקצועית" ובתקנות
החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-נקבעו התנאים הנדרשים על מנת שדירקטור ייחשב
ל"דירקטור חיצוני מומחה".
בהתאם לתקנות החברות" ,דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו "דירקטור אשר בשל השכלתו ,ניסיונו וכישוריו ,הוא בעל
מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים ,באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של
החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים"; כן נקבע ,כי הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור
תיעשה בידי הדירקטוריון ויובאו במכלול השיקולים ,בין השאר ,השכלתו ,ניסיונו וידיעותיו בנושאים אלה:
	)א(סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
	)ב(תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
	)ג(הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות-ערך.
"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הינו דירקטור שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
	)א(בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה :כלכלה ,מינהל עסקים ,ראיית חשבון ,משפטים ,מינהל ציבורי;
	)ב(בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת ,הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום
הרלוונטי לתפקיד;
	)ג(הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה ,או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
(((1בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
(((2בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
(((3בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
בתקנות נקבע ,כי הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור בעל כשירות מקצועית ,כאמור ,תיעשה בידי הדירקטוריון.
לפי התקנות בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני" ,דירקטור חיצוני מומחה" הינו "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/
או דירקטור שבשל השכלתו ,ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה .הערכת
מיומנותו והבנתו ,כאמור ,תיעשה בידי הדירקטוריון.
דירקטוריון הבנק קבע ,כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים "בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית" ,יהיה שני דירקטורים ,בדומה
למספר הדירקטורים החיצוניים שיש למנות בחברה ציבורית לפי חוק החברות.
בנוסף ,קבע המפקח על הבנקים בהוראה  640להוראות הדיווח לציבור (להלן" :הוראה  ,)"640כי על התאגיד הבנקאי לפרט בדוח
התקופתי ,במסגרת דוח הדירקטוריון ,את המספר המזערי של דירקטורים "בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית" ,אשר קבע התאגיד
הבנקאי שראוי שיהיו חברים בוועדת הביקורת של הדירקטוריון וגם בכל ועדה אחרת של הדירקטוריון ,אשר מוסמכת לדון בדוחות
הכספיים של התאגיד הבנקאי.
כן קובעת הוראה  ,640כי בדוח הדירקטוריון יש לפרט את מספר הדירקטורים במועד הדיווח ,שהם דירקטורים "בעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית" ,תוך ציון מספר הדירקטורים כאמור ,אשר הינם חברים בוועדת הביקורת של הדירקטוריון וגם בכל ועדה אחרת
של הדירקטוריון ,אשר מוסמכת לדון בדוחות הכספיים של התאגיד הבנקאי.
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דירקטוריון הבנק קבע ,כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים "בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית" שראוי שיהיו חברים בוועדת
הביקורת של הדירקטוריון ,יהיה שני דירקטורים ,וכי המספר המזערי הראוי של דירקטורים "בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית" שראוי
שיהיו חברים בוועדת כספים ותשקיפים של הדירקטוריון ,המוסמכת לדון בדוחות הכספיים של הבנק ,יהיה שני דירקטורים ,וזאת
בהתבסס על נימוקי הדירקטוריון בקביעת המספר המזערי הראוי של דירקטורים "בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית" המכהנים
בדירקטוריון הבנק.
יצוין כי במועד הדיווח מספר הדירקטורים ,שהינם "בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"כשירות מקצועית" לפי השכלתם ,כישוריהם
וניסיונם ,בהתאם לדרישות תקנות החברות ,הינו  13דירקטורים ושני דירקטורים הינם "דירקטורים בעלי כשירות מקצועית" אשר בשל
השכלתם ,ניסיונם וכישוריהם הינם בעלי מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקיו העיקריים של הבנק.
מספר הדירקטורים "בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעלי כשירות מקצועית" אשר הינם חברים בוועדת הביקורת של הדירקטוריון
הינו  6דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.
חברי הדירקטוריון שהינם "בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית" ,ו/או "בעלי כשירות מקצועית" ושהינם נחשבים ל"דירקטור חיצוני
מומחה" ,לפי השכלתם ,כישוריהם ,ניסיונם והבנתם בתחום עיסוקיו של הבנק ,בהתאם לדרישות תקנות החברות ,נכון למועד פרסום
הדוחות הכספיים לשנת  ,2015הינם כדלקמן:
 .1יאיר סרוסי  -בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה  -האוניברסיטה העברית ירושלים.
מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק מיום  1באוגוסט  .2009כן מכהן כיו"ר וועדות הדירקטוריון של הבנק :ועדת אשראי ,הוועדה לאישור
השקעות ,הוועדה לבנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית ,הוועדה למוצרים חדשים והוועדה לממשל תאגידי וכחבר בוועדות הדירקטוריון:
ועדת כספים ותשקיפים ,הוועדה לניהול ובקרת סיכונים וועדת תגמול בהרכבה המורחב.
בתקופה  4ביוני  2009ועד  31ביולי  2009כיהן כסגן יו"ר הדירקטוריון של הבנק.
מכהן כדירקטור בבנק מיום  4ביוני .2009
נשיא איגוד הבנקים בישראל (ע"ר) מיום  1בינואר .2015
מכהן כיו"ר הוועד המנהל של עמותת פועלים בקהילה ושל קרן פרץ נפתלי.
מכהן כיו"ר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי באוניברסיטת תל-אביב.
מכהן כחבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית.
מכהן כחבר בחבר הנאמנים הישראלי של המכון למחקרי ביטחון לאומי.
מכהן כחבר בדירקטוריונים של החברות ,DSP Group Ltd. :אמדיל י.ס .בע"מ ואמדיל אחזקות ( )1999בע"מ.
כיהן כיועץ בכיר של בנק ההשקעות מורגן סטנלי (ישראל) בע"מ ,כיו"ר דירקטוריון החברות :פועלים שוקי הון והשקעות החזקות
בע"מ ,פועלים שוקי הון בע"מ ,פועלים שוקי הון  -בית השקעות בע"מ ,אייל מיקרוגל בע"מ ,דיור ב.פ .בע"מ ,דיור ב.פ .השקעות ()1992
בע"מ ודיור ב.פ .נכסים ( )1993בע"מ וכדירקטור בחברות :החברה לישראל בע"מ (דח"צ) ,וינטגרה בע"מ (דח"צ) ,סיטי אינווסטמנט,
אספן בנייה ופיתוח בע"מ (דח"צ) ,מוסטנג מזנין השקעות בע"מ ,מוסטנג ניהול קרנות בע"מ ופרוטרום תעשיות בע"מ ,יורופורט בע"מ,
פועלים שוקי הון והשקעות החזקות בע"מ ,פועלים שוקי הון בע"מ ופועלים שוקי הון  -בית השקעות בע"מ ,אך כיום שוב איננו מכהן
בהן .כמו-כן כיהן כיו"ר ועדת ההשקעות של מבטחים  -קרן פנסיה ותיקה וכחבר בוועדת ההשקעות של נכסי האוניברסיטה העברית,
אך כיום שוב איננו מכהן בהן.
כן כיהן כיו"ר הקרן מוסטנג מזנין השקעות בע"מ וכחבר בוועדת ההשקעות של קרן סקיי  )Private Equity( 1וכחבר הוועדה המייעצת
של מרכז קיסריה ,אך כיום שוב איננו מכהן בהן.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעל כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתו.
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 .2אירית איזקסון  -בעלת תואר ראשון בכלכלה  -אוניברסיטת תל-אביב ובעלת תואר מוסמך בחקר ביצועים  -ביה"ס למנהל
עסקים  -אוניברסיטת תל-אביב.
מכהנת כדירקטורית בבנק מיום  27בדצמבר  .1999כן מכהנת כיו"ר ועדות הדירקטוריון :ועדת כספים ותשקיפים והוועדה לניהול
ובקרת סיכונים וכחברה בוועדות הדירקטוריון :ועדת אשראי והוועדה למוצרים חדשים.
מכהנת כדירקטורית בחברות :אריסון החזקות ( )1998בע"מ ,אריסון השקעות בע"מ ושיכון ובינוי בע"מ .חברת הוועד הפועל של איגוד
החברות הציבוריות ,חבר הנאמנים של אוניברסיטת בן-גוריון ועמותת קרן עזריאלי.
כיהנה כיו"ר דירקטוריון החברות :ישראכרט בע"מ ,יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ ,אמינית בע"מ ופועלים אקספרס בע"מ וכדירקטורית
בחברות :החברה לישראל בע"מ ,כימיקלים לישראל בע"מ ,ברום ים המלח בע"מ ,תרכובות ברום בע"מ ואי.די.בי .חברה לפיתוח
בע"מ ,אך כיום שוב איננה מכהנת בהן.
כיהנה כחברה בחבר הנאמנים של מכון ון ליר בירושלים ,אך כיום שוב איננה מכהנת בו.
בעבר מילאה במשך  17שנים שורה של תפקידים בבנק לאומי לישראל בע"מ .בין השאר ,כיהנה כמנהלת נכסים והתחייבויות במטבע
הישראלי .בתפקידה האחרון בבנק לאומי לישראל בע"מ כיהנה כראש סקטור תעשייה בחטיבה העסקית.
מאוקטובר  2008ועד דצמבר  2013כיהנה כיו"ר דירקטוריון החברות :ישראכרט בע"מ ,יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ ,אמינית בע"מ
ופועלים אקספרס בע"מ.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטורית הינה "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעלת כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתה.
 .3מלי ברון  -בעלת תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון)  -האוניברסיטה העברית בירושלים; ובעלת תואר ראשון בכלכלה
וארצות מתפתחות  -אוניברסיטת תל-אביב.
מכהנת כדירקטורית חיצונית בבנק בהתאם להוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל מיום  10בספטמבר ,2007
מכהנת גם כיו"ר ועדת עסקות עם אנשים קשורים ,וחברה בוועדות הדירקטוריון :ועדת אשראי ,ועדת ביקורת ,ועדת ממשל תאגידי
והוועדה לניהול ובקרת סיכונים.
חברה בדירקטוריון חברת מליבה בע"מ.
מכהנת כחברה בוועדת ההשקעות של אוניברסיטת תל-אביב.
כיהנה כדירקטורית בחברת ( ECtel Ltd.דח"צ) וכחברה (פנימית) בוועדת השקעות משתתף ברווחים בחברת הפניקס השקעות
ופיננסים בע"מ ,אך כיום שוב איננה מכהנת בהן.
כיהנה עד  31בדצמבר  2006כיו"ר דירקטוריון חברת מרביט סוכנות לביטוח ,חברה בת של בנק מרכנתיל דיסקונט (תאגיד עזר
בנקאי) ,אך כיום שוב איננה מכהנת בה.
בשנים  1975-1985כיהנה בתפקידים שונים באגף התקציבים של משרד האוצר ,מתוכן חמש שנים כסגן ממונה על התקציבים.
בשנים  1986-2006כיהנה בתפקידים שונים במערכת הבנקאית .בתפקידה האחרון כיהנה כסמנכ"לית בכירה בבנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ ,ראש מטה סניפים וממונה על מערך המשכנתאות.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטורית הינה "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעלת כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתה.
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 .4אמנון דיק  -בעל תואר שני במנהל עסקים  -אוניברסיטת ת"א; בעל תואר ראשון בכלכלה  -אוניברסיטת תל-אביב.
מכהן כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל מיום  24במרץ  .2010כן מכהן כחבר
בוועדות הדירקטוריון :הוועדה לאישור השקעות ,ועדת טכנולוגיה ומחשוב ,הוועדה למוצרים חדשים ,הוועדה לבנקאות חו"ל ופעילות
בינלאומית וועדת תגמול בהרכבה המורחב.
איש עסקים ,שותף בחברות ,יועץ ודירקטור.
מנכ"ל חברת אדסנסורי בע"מ.
חבר בדירקטוריונים של החברות :רדיו ללא הפסקה בע"מ ,רדיו צפון בע"מ ,רדיו  ECO 99בע"מ ,רלה ניהול ופיתוח ( )2014בע"מ,
אקו שרון ניהול ופיתוח בע"מ ,ובתיאטרון הלאומי הבימה בע"מ (חל"צ  -חברה לתועלת הציבור).
יו"ר אגודת הידידים של אוניברסיטת תל-אביב.
בעבר כיהן כמנכ"ל קבוצת "בזק" ,יו"ר ומנכ"ל עלית אינטרנשיונל ותפקידי ניהול בכירים אחרים.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעל כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתו.
 .5מאיר ויצ'נר  -בעל תואר שני במנהל עסקים  ;Northwestern University, Chicago -ובעל תואר ראשון במדעי המדינה ומדעי
המחשב  -אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן.
מכהן כדירקטור בבנק מיום  24בנובמבר  ,2009כיו"ר ועדת טכנולוגיה ומחשוב של הדירקטוריון וכחבר הוועדה לבנקאות חו"ל
ופעילות בינלאומית.
מכהן כמנהל אסטרטגיה גלובלית של קבוצת אריסון וכן מכהן כיו"ר קבוצת .Miya
חבר בדירקטוריון החברות:
Miya S.a.r.l, Miya Luxembourg Holdings S.a.r.l, Miya Water Holdings Ltd., Miya Water Projects Ltd., Dorot Management
Control Valves Ltd., Miya Water SA (Proprietary) Ltd., Miya Australia Holdings PTY Ltd., Miya Voda D.O.O,
Miya Colombia S.A.S, Miya Water Mexico, S.A. DE C.V, Miya Puerto Rico LLC, Miya Luxembourg Holdings S.A.R.L,
.Swiss IP Branch, 4Water Supplies (Pty) Ltd.

כיהן כיו"ר דירקטוריון חברת אייל מיקרוגל בע"מ ,אך כיום שוב אינו מכהן בה.
כן כיהן כדירקטור בחברות:
סטורוייז בע"מStorwize Inc. (US - Delaware),Veritec Consulting Inc., Miya Brasil Solucoes em Engenharia Hidraulica Ltda ,
Miya Bahamas Ltd., Romiya (Subsidiary of Miya Water S.R.L), Miya Manila Water Projects Inc., WRP Consulting

 Engineers (Proprietary) Ltd., S.C. Miya Water S.R.L,אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
בשנים  1989-1998כיהן כעצמאי בייעוץ ,ניהול והשקעות (גיוס כספים ,איתור השקעות ומינופים לחברות הייטק ,ניהול וחברות
בדירקטוריון ,ייעוץ לארגונים בנושאי ניהול אסטרטגיה וטכנולוגיה).
בשנים  1998-2003כיהן כסגן נשיא ונשיא חטיבת ה Messaging-בחברת .Comverse
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעל כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתו.
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בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

 .6ניר זיכלינסקי  -דוקטורנט במדעי המדינה  -אוניברסיטת בר אילן; בעל תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון)  -אוניברסיטת
בן גוריון; ובעל תואר ראשון במנהל עסקים (התמחות בחשבונאות ומימון)  -המכללה למנהל ראשון לציון; רואה חשבון.
מכהן כדירקטור בבנק מיום  10בספטמבר  .2007כן מכהן כחבר בוועדות הדירקטוריון :ועדת ביקורת וועדת טכנולוגיה ומחשוב.
בעלים של  ,SRI Global Groupשהינה קבוצה עסקית המובילה בישראל את תחום ההשקעות על בסיס מודל ה)SRI(-
 .Socially Responsible Investmentהקבוצה עוסקת בארבעה מגזרי פעילות עיקרייםSRI Investment, SRI Funds, SRI Consulting :
ו.SRI Training-
מנכ"ל של החברות :השקעות חברתיות אחראיות (אס.אר.איי) בע"מ וזיכלינסקי בע"מ.
חבר בדירקטוריונים של החברות :שיכון ובינוי בע"מ ,שיכון ובינוי  -אס.בי.איי .תשתיות בע"מ ,שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ,שיכון ובינוי
אנרגיה מתחדשת בע"מ ,שיכון ובינוי סולל בונה (בנין ותשתית) בע"מ ,שיכון ובינוי  -סולל בונה  -תשתיות בע"מ ,שיכון ובינוי מים
בע"מ ,ייעוץ להשקעות אחריות חברתית (אס.אר.איי) בע"מ ,מגדלור השקעות (אס.אר.איי)  2009בע"מ ,ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות
(ג'י.טי.איי ).בע"מ ,פז הדרכות בע"מ והחברה המרכזית לשירותים פיננסיים חברתיים (אס.אר.איי) בע"מ.
חבר בוועד המנהל של עמותת ידידי מרכז רפואי רבין ,חבר נשיאות מפעל החסד "יד ביד" ,חבר בחבר הנאמנים וועדת הכספים של
המכללה למינהל ראשון לציון ,שותפות בנושא עסקים חברתיים במתן  -משקיעים בקהילה ונאמן ויצו  -הסתדרות עולמית לנשים ציוניות.
מייסד איגוד הדירקטורים בישראל בע"מ ,נשיא פרויקט נובה  -ניהול בשירות הקהילה .חבר בצוות המוביל של המרכז ליזמות חברתית
של היישוב סביון .יושב ראש עמותת סטודנטים חלוצים למען ישראל.
מכהן במשך כ 20-שנים כמרצה בחוגים למנהל עסקים וחשבונאות לתואר ראשון ושני  -אוניברסיטאות תל-אביב ,העברית ,בר אילן,
המרכז הבינתחומי הרצליה ,המכללה למנהל ,מרכז אקדמאי פרס ,המכללה האקדמאית אשקלון ומרכז אקדמאי רופין.
כיהן במשך כ 10-שנים כשותף בכיר וראש המחלקה המקצועית ,מנהל פיתוח עסקי ומחלקת דיווח חברתי ומנהל תחום הדרכות -
משרד רואי החשבון  BDOזיו האפט.
כיהן כמשנה למנכ"ל ,מנהל כספים ומנהל פיתוח עסקי ,של החברות בקבוצת בעלי השליטה :אריסון השקעות בע"מ ,אריסון החזקות
( )1998בע"מ ,אריסון קיימות בע"מ ,ארזף בע"מ ,ארזף ב' ( )97בע"מ ,ארזף ג' בע"מ ,ארזף ד' בע"מ וארשב אחזקות בע"מ.
כיהן כיו"ר דירקטוריון החברות .SRI Finance Global Group Ltd. :ו .SRI Master-וכדירקטור בדירקטוריון החברות :תעשיות אבן
וסיד בע"מ ,תעשיות מלח לישראל בע"מ ,גאון החזקות בע"מ ,אך שוב אינו מכהן בהן.
בעל הבנה פיננסית מקיפה הן בפרקטיקה והן במתודולוגיות המונחלות לציבור הרחב ,המשתקפת בכתיבת ועריכת עשרות ספרים
(לרבות שתי אנציקלופדיות) ,מאמרים ומחקרים בתחומים כלכליים-עסקיים ,חשבונאיים ,בקרה ,ביקורת ,משפטיים ואחריות חברתית
בעסקים.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעל כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתו.
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בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

 .7אמרי טוב  -בעל תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים  -האוניברסיטה העברית ירושלים; ובעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי
המדינה  -האוניברסיטה העברית ירושלים.
מכהן כדירקטור חיצוני בבנק (דח"צ) (כהגדרתו בסעיף  240לחוק החברות) מיום  5בפברואר  .2009כן מכהן כיו"ר ועדת תגמול
וועדת תגמול בהרכבה המורחב וכחבר בוועדות הדירקטוריון :ועדת אשראי ,ועדת עסקות עם אנשים קשורים ,ועדת ביקורת ,ועדת
כספים ותשקיפים ,הוועדה לאישור השקעות ,הוועדה לניהול ובקרת סיכונים ,הוועדה לבנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית והוועדה
לממשל תאגידי.
דירקטור בחברות .יועץ עסקי .יועץ וחוקר בכלכלת ביטחון.
חבר בדירקטוריונים של החברות :מ.ט.א .אחזקות בע"מ ,אמנת ניהול ומערכות בע"מ (דח"צ) ופלסן סאסא בע"מ.
חבר בעמותת ותיקי הצנחנים משחררי ירושלים וצולחי התעלה (ע"ר) ,בעמותה להנחלת מורשת הצנחנים ובוועד המנהל של תיאטרון גשר.
בשנים  2000-2006כיהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון בנק הפועלים בע"מ ,כיו"ר ועדת ביקורת וכחבר בוועדות הדירקטוריון :ועדת
אשראי ,ועדת עסקות עם בעלי עניין ואנשים קשורים ,ועדת עסקים ותקציב ,ועדת שכר ומשאבי אנוש ,ועדת תשקיף ,ועדת מאזן,
ועדת בקרת הוצאות וייעול ,הוועדה לאישור השקעות והוועדה לתמחור מחדש (.)REPRICING
כיהן בעבר כחוקר במחלקת המחקר של בנק ישראל ,מנהל במחלקת האשראי והפיקוח על מטבע-חוץ ויועץ לנגיד בנק ישראל .כן
כיהן בתפקיד היועץ הכלכלי ( )Chief Economistשל מערכת הביטחון עד יוני .2000
כיהן כדירקטור בחברות :כנפי זהב בע"מ ,אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ ,אופטריסיטי בע"מ ,שופרסל בע"מ (דח"צ) ,גרנית
הכרמל השקעות בע"מ (דח"צ) ו ,IC Green Energy Ltd. (ICG)-כדירקטור חיצוני בקופת-גמל של רופאים עובדי המדינה (ארם)
וכחבר ועדת השקעות של קופת הגמל וכעמית מחקר במרכז ללימודים אסטרטגיים באוניברסיטת תל-אביב ובמכון למחקרי ביטחון
לאומי ( ,)INSSאך כיום שוב איננו מכהן בהן.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעל כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתו.
 .8יוסף ירום  -מוסמך לעריכת דין מטעם הפקולטה למשפטים ומדעי החברה  -האוניברסיטה הממלכתית בקורדובה ,ארגנטינה.
בעל רישיון ישראלי לעריכת דין.
מכהן כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל מיום  21במרץ  .2011כן מכהן כחבר
בוועדות הדירקטוריון :ועדת ביקורת והוועדה למוצרים חדשים.
מרצה בתחום הביקורת במגזר העסקי באוניברסיטת חיפה.
מכהן כחבר במועצת הספריה הלאומית בע"מ.
בין השנים  1994-2004כיהן כמבקר הפנימי הראשי של הבנק וכממונה על הביקורת הפנימית בארץ ובחו"ל ומבקר פנימי בחברות
מקבוצת הבנק ,במעמד חבר הנהלה.
בין השנים  2004-2006כיהן כמשנה למנהל כללי בבנק ,ממונה על חטיבת ניהול הסיכונים.
בין השנים  2006-2008כיהן כיו"ר דירקטוריון בנק מסד בע"מ.
כיהן כדירקטור בחברות :בנק מסד בע"מ ,יובנק בע"מ וקלריטי פמילי אופיס ,אך כיום שוב איננו מכהן בהן .כן כיהן כחבר ועדת
הביקורת של התנועה לאיכות השלטון וכחבר בוועדת אשראי של חברת דש ניהול קופות-גמל בע"מ ,אך כיום שוב איננו מכהן בהן.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"-בעל כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתו.
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בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

 .9עודד ערן  -בעל תואר שני במשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר שני בספרות  -אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר
ראשון במשפטים  -אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר ראשון במדעי הרוח  -האוניברסיטה הפתוחה.
מכהן כדירקטור בבנק מיום  18בפברואר .2016
יועץ מיוחד למשרד עורכי הדין גולדפרב ,זליגמן ושות' ומרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.
דירקטור ובעל שליטה בחברות :חברת עורך-דין עודד ערן ומינורטיל בע"מ.
דירקטור באדם ומלואו  -הארגון הישראלי למניעת אפליה על רקע משקל בע"מ.
כיהן כשותף במשרד עורכי הדין גולדפרב ,זליגמן ושות' ,וכחבר הוועד המנהל של עמותת מגדלור לקידום והפצת תרבות בת זמננו,
אך כיום שוב אינו מכהן בהם.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעל כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתו.
 .10יעקב פאר  -בעל תואר שני בניהול עסקי בהנדסת תעשייה וניהול  -אוניברסיטת בן-גוריון; ובעל תואר ראשון בכלכלה -
אוניברסיטת בן-גוריון.
מכהן כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל מיום  6באוקטובר  .2010כן מכהן
כחבר ועדות הדירקטוריון :ועדת כספים ותשקיפים של הדירקטוריון וועדת ביקורת.
יועץ כלכלי וניהולי לעסקים קטנים.
אינו מכהן כחבר בדירקטוריונים של חברות אחרות.
חבר באגודת ידידי מרכז רפואי רבין.
בין השנים  ,1996-2002כיהן ,כמנכ"ל שרגד אורחנים בע"מ; החל משנת  2003עד היום הנו בעל עסק לייעוץ כלכלי וניהולי לעסקים
קטנים.
בין השנים  1988-1995כיהן כמנהל המחלקה הכלכלית של חברת נצבא.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעל כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתו.
 .11אפרת פלד  -בעלת תואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים  - EMBA -תוכנית בינלאומית קלוג רקאנטי ,אוניברסיטת תל-אביב;
ובעלת תואר ראשון ( )B.Aבכלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת תל-אביב; ובוגרת לימודי תעודה בשמאות מקרקעין ,אוניברסיטת
תל-אביב.
מכהנת כדירקטורית בבנק מיום  24בינואר  .2007כן מכהנת כחברה בוועדות הדירקטוריון :הוועדה לבנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית,
ועדת כספים ותשקיפים ,הוועדה לניהול ובקרת סיכונים ,ועדת ממשל תאגידי וועדת תגמול בהרכבה המורחב.
מכהנת כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברות :אריסון החזקות ( )1998בע"מ ,אריסון השקעות בע"מ ,אריסון קיימות בע"מ ,ארזף בע"מ,
ארזף ב' ( )97בע"מ ,ארזף ג' בע"מ.
החל מחודש ספטמבר  2004מכהנת כמנכ"ל חברת .SAFO LLC
מכהנת כדירקטורית בחברות :שיכון ובינוי בע"מ ,מלח הארץ בע"מ ,אב-אר השקעות הון  1997בע"מ ,ארשב אחזקות בע"מ
ו.Arison Investments USA, LLC-
חברה בדירקטוריון מכון ויצמן למדע.
בשנים האחרונות צברה ניסיון ניהולי נרחב בקבוצת אריסון ,בתחומי עסקים והפילנטרופיה בשוק הישראלי והבינלאומי ,לרבות ניהול
במגוון ענפים פיננסיים ואופרטיביים ,ולרבות התמחות בניהול מערך קרנות פיננסיות גלובליות ,תיקי השקעות ,החזקות פיננסיות
ואופרטיביות ,מיסוי ישראלי ובינלאומי ,נדל"ן ועבודה נרחבת עם בנקי השקעות ומוסדות פיננסיים בינלאומיים מהשורה הראשונה בעולם.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטורית הינה "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעלת כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתה.
 .12משה קורן  -בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה  -האוניברסיטה העברית; בוגר קורסים בנושא ניתוח דוחות כספיים .יועץ
בנקאי ופיננסי.
מכהן כדירקטור בבנק מיום  3באוגוסט  .1992כן מכהן כחבר בוועדות הדירקטוריון :ועדת אשראי ,ועדת עסקות עם אנשים קשורים,
ועדת כספים ותשקיפים ,הוועדה לניהול ובקרת סיכונים ,הוועדה למוצרים חדשים וועדת תגמול בהרכבה המורחב.
כיהן כדירקטור בחברות :פסגות בית השקעות בע"מ ופסגות ניירות-ערך בע"מ .אך כיום שוב איננו מכהן בהן.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעל כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתו.
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 .13ראובן קרופיק  -בעל תואר ראשון במדעי החברה ,תוך התמחות בכלכלה ומדעי המדינה  -האוניברסיטה העברית ,ירושלים .בעל
תואר ראשון במשפטים  -אוניברסיטת תל-אביב; בוגר השתלמות במנהל עסקים של מרכז קלוג ( )Kelloggרקאנטי  -אוניברסיטת
תל-אביב.
מכהן כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל מיום  18בפברואר .2016
דירקטור בחברות ,יזם עסקי.
יו"ר דירקטוריון גמידה סל בע"מ ודירקטור ביקבי רקאנטי בע"מ.
חבר בוועד המנהל של המכון לביומתמטיקה רפואית ,ע"ר.
בעשר השנים האחרונות כיהן כמנכ"ל כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ; כשותף ,יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארטה וונצ'ר גרופ בע"מ;
כיו"ר דירקטוריון החברות :מדיוונד בע"מ ,די פארם בע"מ ,ביוקנסל בע"מ ,אנדרומדה ביוטק בע"מ; וכדירקטור בדירקטוריון החברות:
קיורטק בע"מ ,קמפוס ביו ניהול בע"מ ו NIK-בע"מ ,אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "דירקטור בעל כשירות מקצועית" ,ודירקטור אשר בשל השכלתו ,ניסיונו וכישוריו הינו בעל
מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקיו העיקריים של הבנק בהסתמך על הצהרתו.
 .14דפנה שורץ  -פרופסורית באוניברסיטת בן גוריון ,דוקטור לכלכלה  -האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,בעלת תואר שני בכלכלה
חקלאית ומנהל  -האוניברסיטה העברית ,ירושלים ובעלת תואר ראשון בכלכלה  -אוניברסיטת תל-אביב.
מכהנת כדירקטורית חיצונית בבנק (דח"צ) (כהגדרתו בסעיף  240לחוק החברות) מיום  6באפריל  .2012כן מכהנת כיו"ר ועדת
הביקורת של הדירקטוריון וכחברה בוועדות הדירקטוריון :ועדת עסקות עם אנשים קשורים ,ועדת תגמול ,ועדת תגמול בהרכבה
המורחב והוועדה לתביעות נגזרות  -אי.די.בי.
מכהנת כחברת הסגל האקדמאי באוניברסיטת בן גוריון ,ראש המגמה של "יזמות וחדשנות" ,המחלקה למנהל עסקים ,יו"ר ומנהלת
מרכז "בנג'יס ליזמות וחדשנות" ,הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ,וחברת הוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
משמשת כיועצת כלכלית-עסקית בארץ ובחו"ל (פרופ' דפנה שורץ פיתוח כלכלי עסקי בע"מ).
חברה במועצה הלאומית למחקר ולפיתוח (מולמו"פ).
חברה באסיפה הכללית של המכללה האקדמית לחינוך אחוה (ע"ר).
מכהנת כחברה בדירקטוריון חברת שטראוס גרופ בע"מ (דח"צ).
כיהנה כדירקטורית בחברות :טבע תעשיות פרמצבטיות (דח"צ) ,בתי זיקוק לנפט בע"מ (דח"צ) ,רותם תעשיות בע"מ ,על-בד משואות
יצחק בע"מ ,בנק דיסקונט ,גירון פיתוח ובנייה בע"מ (דח"צ) ,הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,הפניקס אחזקות בע"מ ,אורדע פרינט
תעשיות בע"מ (דח"צ) ולאומי ניירות-ערך והשקעות (פסגות אופק בית השקעות בע"מ) ,אך כיום שוב איננה מכהנת בהן.
כיהנה כחברה בוועדה לגיבוש מדיניות מחקר בקהילה האירופית בנושאים של :יזמות ועסקים קטנים ובינוניים.
ו,Member of the Expert Group on: "policy relevant research on entrepreneurship and SME's", (EU) European Commission-
 ,Enterprise and Industry Director Generalאך כיום שוב איננה מכהנת בהן.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטורית הינה "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו"בעלת כשירות מקצועית" ,בהסתמך על הצהרתה.
 .15עידו שטרן  -בעל תואר ראשון במשפטים ( - )L.L.Bהאוניברסיטה העברית ,ירושלים .בוגר תוכנית לפיתוח מנהלים  -בית ספר
למינהל עסקים ,אוניברסיטת הרווארד ,בוסטון.
מכהן כדירקטור בבנק מיום  24בספטמבר  .2012כן מכהן כיו"ר הוועדה לתביעות נגזרות  -אי.די.בי וכחבר בוועדות הדירקטוריון:
ועדת אישור השקעות ,ועדת ממשל תאגידי וועדת בנקאות חו"ל ופעילות בינלאומית.
סמנכ"ל ויועץ משפטי באריסון החזקות ( )1998בע"מ ,אריסון השקעות בע"מ ,אריסון קיימות בע"מ ,ארזף ב' ( )97בע"מ ,ארזף בע"מ
ואב-אר השקעות הון  1997בע"מ.
חבר בדירקטוריונים של החברות :שיכון ובינוי בע"מ ומלח הארץ בע"מ.
בשנים  2005-2007כיהן כעורך דין במשרד גורניצקי.
הדירקטוריון קבע כי הדירקטור הינו "דירקטור בעל כשירות מקצועית" אשר בשל השכלתו ,ניסיונו וכישוריו הינו בעל מיומנות גבוהה
והבנה עמוקה בתחום עיסוקיו העיקריים של הבנק ,בהסתמך על הצהרתו.
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חברי דירקטוריון הבנק
יאיר סרוסי

יו"ר הדירקטוריון של הבנק מיום  1באוגוסט .2009
מכהן כדירקטור בבנק מיום  4ביוני .2009

אירית איזקסון

דירקטורית בחברות.
מכהנת כדירקטורית בבנק מיום  27בדצמבר .1999

דירקטורית בחברות.
מלי ברון
	מכהנת כדירקטורית חיצונית (כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל),
מיום  10בספטמבר .2007
אמנון דיק

איש עסקים ,שותף בחברות תקשורת ,יועץ ודירקטור .מנכ"ל חברת אדסנסורי בע"מ.
מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל) ,מיום  24במרץ .2010

מאיר ויצ'נר

מנהל אסטרטגיה גלובלית של קבוצת אריסון ויו"ר קבוצת .Miya
מכהן כדירקטור בבנק מיום  24בנובמבר .2009

ניר זיכלינסקי

נשיא ומנכ"ל .SRI GLOBAL GROUP
מכהן כדירקטור בבנק מיום  10בספטמבר .2007

אמרי טוב

דירקטור בחברות .יועץ עסקי .יועץ וחוקר בכלכלת ביטחון.
מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בסעיף  240לחוק החברות) ,מיום  5בפברואר .2009

יוסף ירום

מרצה בתחום הביקורת במגזר העסקי ,באוניברסיטת חיפה.
מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל) ,מיום  21במרץ .2011

עודד ערן	יועץ מיוחד למשרד עורכי הדין גולדפרב ,זליגמן ושות' ומרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת
תל-אביב.
מכהן כדירקטור בבנק מיום  18בפברואר .2016
יועץ כלכלי וניהולי לעסקים קטנים.
יעקב פאר
	מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל) ,מיום
 6באוקטובר .2010
אפרת פלד	יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברות :אריסון החזקות ( )1998בע"מ ,אריסון השקעות בע"מ ,אריסון קיימות בע"מ,
ארזף בע"מ ,ארזף ב' ( )97בע"מ וארזף ד' בע"מ ומנכ"ל החברות SAFO LLC :וארזף ג' בע"מ .מכהנת
כדירקטורית בבנק מיום  24בינואר .2007
משה קורן
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יועץ בנקאי ופיננסי.
מכהן כדירקטור בבנק מיום  3באוגוסט .1992
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דירקטור בחברות ,יזם עסקי.
ראובן קרופיק
	מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל) ,מיום
 18בפברואר .2016
פרופסורית ,חברת סגל ,המחלקה למנהל עסקים ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב  -ראש התחום
דפנה שורץ
	(המגמה) של "יזמות וניהול הי-טק" ,המחלקה למנהל עסקים (תואר שני) ומנהלת מרכז "בנג'יס ליזמות וניהול
הי-טק" ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת בן גוריון.
	יועצת כלכלית-עסקית בארץ ובחו"ל (פרופ' דפנה שוורץ פיתוח עסקי בע"מ) .מכהנת כדירקטורית חיצונית
(כהגדרתו בסעיף  240לחוק החברות) ,מיום  6באפריל .2012
עידו שטרן

סמנכ"ל ייעוץ משפטי באריסון החזקות ( )1998בע"מ ובאריסון השקעות בע"מ.
מכהן כדירקטור בבנק מיום  24באוגוסט .2012

נחמה רונן

כיהנה כדירקטורית בדירקטוריון הבנק מיום  3בפברואר  2010ועד יום  11בדצמבר .2015

יאיר טאומן	כיהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל) ,מיום  1בדצמבר 2011
ועד ליום  27בדצמבר .2015

פרטים נוספים על חברי דירקטוריון הבנק ,מוצגים בדוח התקופתי של הבנק לשנת  2015ובאתר מגנ"א של רשות ניירות-ערך.http://www.magna.isa.gov.il :
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חברי הנהלת הבנק
ציון קינן

עופר לוי
אילן מזור
ידין ענתבי
דן קולר()6
רונן שטיין()7
מבקר פנימי ראשי

מנהל כללי.
ממלא מקום המנהל הכללי .)Chief Operating Officer) COO -
משנה למנהל כללי.
משנה למנהל כללי ,ממונה על החטיבה העסקית.
משנה למנהל כללי ,ממונה על חטיבת טכנולוגיה ומחשוב.
משנה למנהל כללי ,ממונה על חטיבת הקשר עם הלקוחות ומחזיקי העניין.
משנה למנהל כללי ,ממונה על חטיבת ניהול הסיכונים.
משנה למנהל כללי ,ממונה על חטיבת החדשנות.
משנה למנהל כללי ,חשבונאי ראשי.
משנה למנהל כללי ,היועץ המשפטי הראשי של הבנק.
משנה למנהל כללי ,ממונה על החטיבה הפיננסית .CFO -
משנה למנהל כללי ,ממונה על החטיבה לשווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית.
משנה למנהל כללי ,ממונה על החטיבה הקמעונאית.
זאב חיו  -משנה למנהל כללי ,במעמד חבר הנהלה ,ממונה על הביקורת הפנימית בארץ ובחו"ל.

רון וקסלר()8

משנה למנהל כללי ,ממונה על חטיבת האסטרטגיה.

מזכירת הבנק
דוברת הבנק
רואי החשבון המבקרים
של הבנק

רונית שפירא.
עפרה פרויס.

ארי פינטו()1
אמיר אביב()2

יעקב אורבך
אתי בן-זאב()3
אפרת יעבץ()4

צחי כהן
אברהם כוכבא()5

זיו האפט ,רואי-חשבון.
סומך חייקין ,רואי-חשבון.

לפרטים נוספים בדבר שינויים במבנה הנהלת הבנק ,ראה פרק "עניינים אחרים" ,להלן.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

בתוקף מיום  8בפברואר  .2016עד ליום  7בפברואר  2016ממונה על החטיבה הקמעונאית.
חדל לכהן כחבר ההנהלה הממונה על החטיבה הבינלאומית בפברואר  2016ויפרוש מהנהלת הבנק ביום  31במרץ .2016
בתוקף מיום  14בפברואר .2016
החל מיום  22בפברואר  2016ממונה על חטיבת הקשר עם הלקוחות ומחזיקי העניין .עד ליום  31בינואר  2016ממונה על חטיבת הון אנושי ,ייעוץ
ומשאבים.
בתוקף מיום  23בפברואר  .2016עד ליום  14בפברואר  2016ממונה על חטיבת טכנולוגיה ומחשוב.
האחריות על הבנקאות הבינלאומית בתוקף מיום  24בפברואר .2016
בתוקף מיום  14בפברואר .2016
חדל לכהן כחבר הנהלה ביום  4בפברואר .2016

פרטים נוספים על חברי הנהלת הבנק ,מוצגים בדוח התקופתי של הבנק לשנת  2015ובאתר מגנ"א של רשות ניירות-ערך.http://www.magna.isa.gov.il :
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 8.2הביקורת הפנימית
פרטי המבקר הפנימי  -רו"ח זאב חיו מכהן כמבקר הפנימי הראשי של הבנק מיום  14ביולי  2014רו"ח זאב חיו עובד בקבוצת
בנק הפועלים משנת  1990ומועסק במשרה מלאה במעמד חבר הנהלה ,משנה למנכ"ל .הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה
מאוניברסיטת תל-אביב ,בעל ניסיון בתחומי הבנקאות והביקורת ,ועומד בתנאים הקבועים בסעיף ( 3א) לחוק הביקורת הפנימית,
התשנ"ב( 1992-להלן" :חוק הביקורת הפנימית") .המבקר הפנימי אינו בעל עניין בבנק ,או בחברות הבנות שלו ,ואינו ממלא תפקיד
נוסף על תפקידו כמבקר הפנימי הראשי של הבנק וכמבקר פנימי בחלק מהחברות הבנות בקבוצה כנדרש בסעיף ( 146ב) לחוק
החברות ובסעיף  8לחוק הביקורת הפנימית .מינוי עובדים לביקורת הפנימית והפסקת עבודתם שם ,נעשים באישור המבקר הפנימי
הראשי; עובדי הביקורת מקבלים הוראות בענייני ביקורת רק מהמבקר הפנימי הראשי ,או מהמנהלים בביקורת הפנימית שהוסמכו
על-ידו; ככלל ,עובדי הביקורת הפנימית אינם עוסקים בתפקיד אחר זולת ביקורת פנימית; עובדי לשכת המבקר הפנימי מורשים לחתום
בשם הבנק רק על מסמכים הקשורים בעבודת הביקורת כנדרש בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'  307בנושא פונקצית ביקורת פנימית.
דרך המינוי  -מינוי המבקר הפנימי אושר בדירקטוריון הבנק ביום  14ביולי  2014לאחר המלצה ואישור של ועדת הביקורת מיום
 14ביולי  ,2014אשר בנימוקיה התייחסה ,בין היתר ,לכישוריו המקצועיים ,לתכונותיו האישיות ,להשכלתו ולניסיונו ,לרבות הניסיון
בתחום הביקורת.
זהות הממונה על המבקר הפנימי  -הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הראשי הינו יו"ר הדירקטוריון.
תוכנית העבודה  -הביקורת הפנימית פועלת על-פי תוכנית עבודה שנתית ותוכנית עבודה רב שנתית לתקופה של שלוש שנים.
תוכנית העבודה לשנת  2015נגזרה מתוכנית העבודה הרב-שנתית ,המתבססת ,בין היתר ,על :הערכת סיכונים בישויות לביקורת;
סקר סיכונים תפעוליים; מבנה ארגוני מעודכן של הבנק; סבב ביקורות ביחידות השונות ,וממצאים שהועלו בביקורות קודמות .לצורך
התווית תוכנית העבודה ,קיימה הביקורת שיחות והתייעצויות עם מנהלים בכירים וגורמי ניהול אחרים ועם רואי החשבון המבקרים .באופן
דומה נקבעה תוכנית עבודת הביקורת בחברות הבנות של הבנק ,אשר הביקורת הפנימית של הבנק נותנת שירותי ביקורת למרביתן.
במסגרת תוכנית העבודה של הביקורת נבחנים גם תהליכי אישור עסקות מהותיות ,והכל מתוך ראייה כוללת של מיקוד בסיכונים.
לאחר שתוכנית העבודה של הביקורת גובשה על-ידי הביקורת הפנימית ,היא הובאה לדיון בוועדת הביקורת ,ובשים לב להמלצותיה
התקיים דיון בדירקטוריון והתוכנית אושרה על-ידו.
למבקר הפנימי הראשי שיקול דעת לסטות מתוכנית העבודה ,כמענה לצרכים משתנים ובלתי צפויים .בין היתר ,במסגרת תוכנית
העבודה הוקצו משאבים גם לביקורות אירועים מיוחדים ולביקורות לא מתוכננות ,לרבות ביקורות ,לפי דרישה ,של גורמים מוסמכים,
כגון :הדירקטוריון ,ועדת הביקורת ,גורמי ניהול בבנק ורגולטורים .שינויים מהותיים מתוכנית העבודה מובאים לדיון ואישור בוועדת
הביקורת והדירקטוריון.
תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית מתייחסת גם לפעילות הבנק בחו"ל ,באמצעות סניפים ונציגויות ,ולחברות הבנות של
הבנק (בארץ ובחו"ל) .לחברות הבנות העיקריות בחו"ל מבקרים פנימיים מקומיים ,והביקורת הפנימית בארץ מבצעת בקרה על כך
שהביקורת הפנימית נערכת ברמה מקצועית נאותה כנדרש בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'  307בנושא פונקצית ביקורת פנימית.
ככלל ,חברות הבנות בארץ מקבלות שירותי ביקורת פנימית מהביקורת הפנימית של הבנק.
היקף העסקה  -תקני כוח האדם בביקורת הפנימית נקבעו על בסיס תוכנית עבודה רב שנתית ,מבוססת סקר סיכונים .צוות
הביקורת הפנימית בבנק ,בחברות הבנות ובשלוחות חו"ל מנה בממוצע כ 134-משרות בשנת  2015וכ 3-משרות במיקור חוץ כלהלן:

טבלה  :8-1מספר משרות ממוצע בצוות הביקורת הפנימית

מספר משרות ממוצע בשנת 2015
בחברות הבנות סך-הכל
בבנק

103
10
113

פעילות בישראל
פעילות בחו"ל
סך-הכל
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5
16
21

108
26
134

בנוסף ,הושקעו כ 3-משרות במיקור חוץ.

עריכת הביקורת  -הביקורת הפנימית בבנק פועלת במסגרת החוקים ,התקנות ,הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ,ובכלל
זה הוראת ניהול בנקאי תקין ( )307בנושא פונקציית ביקורת פנימית ,תקנים מקצועיים ,הנחיות מקצועיות של לשכת המבקרים
הפנימיים ,והנחיות ועדת הביקורת והדירקטוריון.
הדירקטוריון וועדת הביקורת ,אשר בחנו את תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית ואת ביצועה בפועל ,סבורים ,כי הביקורת הפנימית
של הבנק עומדת בדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים ובהוראות המפקח על הבנקים.
גישה למידע  -לביקורת הפנימית נתונה גישה חופשית לכל המידע בבנק ,ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות
המידע של הבנק ,לרבות לנתונים כספיים ,ככל שהדבר נדרש לביצוע עבודתה.
סמכות זו מעוגנת בצ'ארטר הביקורת ובנהלים .מדיניות זו מקובלת בפעילות הבנק בארץ ,בחו"ל ובחברות הבנות.
דין וחשבון המבקר הפנימי  -דוחות הביקורת הפנימית ,לרבות דיווחים תקופתיים ,מוגשים בכתב.
מדי חודש מוצגת בוועדת הביקורת של הדירקטוריון ,לאחר שהוגשה ליו"ר ועדת הביקורת ,רשימת כל דוחות הביקורת שפורסמו
במהלך החודש הקודם.
דוחות הביקורת מוגשים ליו"ר הדירקטוריון ,ליו"ר ועדת הביקורת ולמנכ"ל הבנק .הדוחות מופצים גם לחברי ועדת הביקורת .דוחות
ביקורת מהותיים נדונים בוועדת הביקורת מדי חודש.
בשנת  2015הוגשו לוועדת הביקורת של הדירקטוריון ונדונו בוועדה סיכומים חצי שנתיים ושנתיים ,שסקרו את פעילות הביקורת
הפנימית במהלך התקופה המדווחת .סיכום פעילות הביקורת לשנת  2014הוגש לוועדת הביקורת ביום  12בפברואר  2015ונדון בוועדה
ביום  18בפברואר  ,2015סיכום פעילות הביקורת במחצית הראשונה של שנת  2015הוגש לוועדת הביקורת ביום  12באוגוסט 2015
ונדון בוועדה ביום  23באוגוסט  .2015סיכום פעילות הביקורת לשנת  2015ידון בוועדת הביקורת ברבעון ראשון .2016
הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי  -לדעת הדירקטוריון וועדת הביקורת ,ההיקף ,האופי ,רציפות הפעילות
ותוכנית העבודה של הביקורת הפנימית הינם סבירים בנסיבות העניין ,ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בבנק.
תגמול  -סך התגמולים ששולמו או שנרשמה בגינם הפרשה למבקר הפנימי הראשי הסתכם בסך של  4,764אלפי ש"ח .לפרטים
מלאים ,ראה פרק "שכר והטבות לנושאי משרה" להלן.
שכרו ותנאי העסקתו של המבקר הפנימי מאושרים על-ידי הדירקטוריון בהמלצת ועדת הביקורת .תגמול המבקר הולם את משרתו,
ומושתת על עקרונות מקובלים גם לתגמול חברי ההנהלה (המוגדרים כפונקציות בקרה) .להערכת הדירקטוריון ,תגמול המבקר
הפנימי אין בו כדי לגרום להשפעה על הפעלת שיקול דעתו המקצועי.

 8.3גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון הבנק הינו האורגן המופקד על בקרת העל בבנק ,בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום  29ביוני  2006וכן על אישור הדוחות
הכספיים שלו ,כנדרש בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין בנושא הדירקטוריון ("הוראה .)"301
ועדת הביקורת של הדירקטוריון הינה הוועדה אשר דנה ובוחנת את טיוטות הדוחות הכספיים המוצגים בפניה וממליצה לדירקטוריון
על אישור הדוחות הכספיים ,כנדרש בהוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע2010-
ובהתאמה גם להוראה .301
כמו-כן ,דנה בדוחות הכספיים ועדת הדירקטוריון לכספים ותשקיפים ,אשר בוחנת את הדוחות הכספיים בעיקר מהיבטים עסקיים
כלכליים ,לרבות בחינת התוצאות המדווחות תוך השוואה לתמצית התקציב ותוכניות העבודה של הבנק.
ועדת הביקורת קיבלה דיווח וקיימה דיון על ליקויים וחולשות מהותיות בבקרה הפנימית על הדוחות הכספיים ,אם וככל שנמצאו ,וכן
קיבלה דיווח על כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,אם וככל שהיתה ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים
שיש להם תפקיד בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ,כנדרש על-פי הוראה  645להוראות הדיווח לציבור של המפקח על
הבנקים  -הצהרה לגבי גילוי.
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ועדת הביקורת בחנה את הסוגיות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים; את סבירות הנתונים; את המדיניות
החשבונאית שיושמה ,את השינויים שחלו בה ,אם חלו ואת הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים; כן בחנה הוועדה את יישום
עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה ,באמצעות הצגה מפורטת של הנושאים על-ידי נושאי משרה ואחרים בבנק,
לרבות :המנכ"ל ,הממונה על החטיבה הפיננסית ( )CFOוהחשבונאי הראשי של הבנק ובחנה את אפקטיביות הבקרה הפנימית
על דיווח כספי.
כן דנה ועדת הביקורת ,במסגרת הדיון בדוחות הכספיים ,בחובות הבעייתיים של הבנק ,בחנה את שווי החזקות הבנק בניירות-ערך,
דנה בהפרשות לירידת-ערך ,שהינה בעלת אופי אחר מזמני ,של ניירות-ערך ובהוצאות בגין הפסדי אשראי של הבנק .כן דנה ועדת
הביקורת ובחנה את חשיפות הבנק לסיכונים ואת דרך השתקפותם והשפעתם על הדוחות הכספיים.
לישיבות ועדת הביקורת ,כמו גם לישיבות הדירקטוריון ,בהן נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים ,מוזמנים רואי החשבון המבקרים של
הבנק זיו האפט ,רואי חשבון וסומך חייקין ,רואי חשבון והם נוכחים בכל הישיבות האלה .כן מוזמן המבקר הפנימי של הבנק ,לדיוני
ועדת הביקורת והדירקטוריון בנושא אישור הדוחות הכספיים.
שמות חברי ועדת הביקורת וועדת כספים ותשקיפים ומיומנותם ,מפורטים בפרק "הדירקטוריון וההנהלה" בדוחות הכספיים לשנת .2015
ועדת הביקורת וועדת כספים ותשקיפים קיימו דיונים בגין הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2015ולאחריהם .ועדת הביקורת הציגה
את המלצותיה בפני מליאת הדירקטוריון קודם למועד שבו הדירקטוריון דן בדוחות הכספיים.
 8.4שכר רואי החשבון המבקרים()3()2()1

טבלה  :8-2שכר רואי החשבון המבקרים

2015

עבור פעולות הביקורת(:)4
רואי החשבון המבקרים המשותפים
רואי חשבון מבקרים אחרים
סך-הכל
עבור שירותים הקשורים לביקורת(:)5
רואי החשבון המבקרים המשותפים
רואי חשבון מבקרים אחרים
עבור שירותי מס(:)6
רואי החשבון המבקרים המשותפים
רואי חשבון מבקרים אחרים
()7
עבור שירותים אחרים :
רואי החשבון המבקרים המשותפים
רואי חשבון מבקרים אחרים
סך-הכל
סך-הכל שכר של רואי חשבון מבקרים
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
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המאוחד
2014

הבנק
2015
באלפי ש"ח

2014

22,179
346
22,525

22,393
1,123
23,516

12,763
12,763

12,686
490
13,176

7,306
126

6,937
188

6,590
-

6,354
-

1,862
302

1,543
767

1,559
-

1,112
424

2,379
78
12,053
34,578

4,034
74
13,543
37,059

1,135
9,284
22,047

1,392
9,282
22,458

דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בעבור פעולות הביקורת.
שכר רואי החשבון המבקרים כולל תשלומים לשותפויות ולתאגידים בשליטתם ,וכן כולל תשלומים על-פי חוק מע"מ.
כולל שכר ששולם ושכר שנצבר.
ביקורת דוחות כספיים שנתיים ,סקירת דוחות ביניים ,לרבות ביקורת בקרה פנימית על דיווח כספי ( )SOX 404וסקירה של סניפי הבנק בחו"ל.
 Audit Related Feesכולל בעיקר :תשקיפים ,אישורים מיוחדים ,מכתבי נוחות ודוחות מיוחדים לבקשת הפיקוח על הבנקים.
כולל בעיקר :דוחות התאמה למס ,דיוני שומות ויעוץ מס בישראל ובחו"ל.
כולל בעיקר :סיוע בהכנת דוח אחריות חברתית וייעוץ בנושא תגמול עובדים.

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

 8.5תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
טבלה  :8-3פירוט השכר ,הגמול ,שווי ההטבות ,תשלומי המעביד וההפרשות לגבי נושאי המשרה הבכירים בקבוצת הבנק (באלפי ש"ח)

תפקיד

שם

יאיר סרוסי
ציון קינן
רון וקסלר*
אורית לרר
זאב חיו

צחי כהן
ידין ענתבי
*

שיעור
החזקה
בהון הבנק

יו"ר הדירקטוריון של הבנק 0.02
המנהל הכללי של הבנק 0.02
משנה למנכ"ל ,ממונה
על חטיבת האסטרטגיה -
מנהל כלל של בנק
הפועלים שוויץ
משנה למנכ"ל ,ממונה
על הביקורת הפנימית
בארץ ובחו"ל
משנה למנכ"ל ,ממונה
על חטיבת ניהול סיכונים 0.01
משנה למנכ"ל ,ממונה על
החטיבה הפיננסית0.01 CFO-

שנת 2015
שווי הטבות תשלומי
נוספות( )3והפרשות
המעביד()4

משכורת()1

מענקים

הטבה
בשל
תשלום
מבוסס
מניות()2

1,903
2,090

3,886
3,910

739
1,409

475
561

1,760

1,114

1,113

256

823

2,311

589

948

754

191

סך-הכל( )5הלוואות שניתנו בתנאי הטבה()6

יתרה

תקופה
ממוצעת
לפירעון
(בשנים)

ההטבה
שניתנה
במהלך
השנה

יתרת
הלוואות
שניתנו
לא בתנאי
הטבה

668
)(53

7,671
7,917

-

-

-

36
131

5,066

-

-

-

623

4,793

-

-

-

576

1,644

886

886

262

1,086

4,764

94

7

2

1,044

1,890

1,008

1,006

209

611

4,724

-

-

-

25

1,754

1,116

1,115

250

380

4,615

-

-

-

19

ביום  4בפברואר  2016מונה למנכ"ל ישראכרט.

הערה:
הבנק יישם למפרע החל מיום  1בינואר  2015את כללי החשבונאות בארצות-הברית בנושא זכויות העובדים ועסקות תשלום מבוסס מניות .הבנק לא תיקן את נתוני התגמול לשנת ,2014
ולכן נתוני התגמול לשנת  2015אינם ברי השוואה לאלו של שנת .2014
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בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

 8.5תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה (המשך)
טבלה  :8-3פירוט השכר ,הגמול ,שווי ההטבות ,תשלומי המעביד וההפרשות לגבי נושאי המשרה הבכירים בקבוצת הבנק (באלפי ש"ח) (המשך)

שם

שיעור
משכורת( )1מענקים הטבה
החזקה
בשל
בהון הבנק
תשלום
מבוסס
מניות()2

תפקיד

0.02
יאיר סרוסי יו"ר דירקטוריון הבנק
המנהל הכללי של הבנק 0.02
ציון קינן
מנהלת כללית של
אורית
בנק הפועלים שוויץ
לרר
מנהל כללי של
דב
קבוצת ישראכרט
קוטלר*
משנה למנכ"ל,
דן קולר
ממונה על חטיבת
0.01
שווקים פיננסיים
משנה למנכ"ל,
משה
בנק הפועלים שוויץ
אלוש
משנה למנכ"ל ,ממונה
זאב חיו
על הביקורת הפנימית
בארץ ובחו"ל
אפרת יעבץ משנה למנכ"ל ,ממונה
על חטיבת משאבי
אנוש ,ייעוץ ומשאבים
יעקב אורבך משנה למנכ"ל ,ממונה
על החטיבה העסקית 0.01
*

שנת 2014
תשלומי השלמת
שווי
הטבות והפרשות עתודות בגין
נוספות( )3המעביד( )4הוצאות נלוות
עקב שינויים
בשכר בשנת
החשבון

סך-הכל()5

הלוואות שניתנו בתנאי
הטבה()6
ההטבה
יתרה תקופה
ממוצעת שניתנה
במהלך
לפירעון
(בשנים) השנה

יתרת
הלוואות
שניתנו
לא בתנאי
הטבה

1,903
2,089

2,944
2,948

1,697
2,073

467
545

876
869

-

7,887
8,524

-

-

-

33
105

2,314

982

1,661

914

883

-

6,754

-

-

-

513

1,293

1,808

399

121

2,388

-

6,009

-

-

-

62

1,394

813

1,683

217

928

-

5,035

-

-

-

25

2,075

2,357

-

11

443

-

4,886

-

-

-

-

1,068

447

221

204

1,608

975

4,523

113

8

2

2,018

1,406

751

782

263

1,133

-

4,335

69

6

1

277

1,422

726

1,072

221

796

-

4,237

16

2

-

87

סיים תפקידו ב 31 -בינואר .2015

הערה:
הבנק יישם למפרע החל מיום  1בינואר  2015את כללי החשבונאות בארצות-הברית בנושא זכויות העובדים ועסקות תשלום מבוסס מניות .הבנק לא תיקן את נתוני התגמול לשנת ,2014
ולכן נתוני התגמול לשנת  2015אינם ברי השוואה לאלו של שנת .2014
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בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

 8.5תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה (המשך)
הערות כלליות:
היקף המשרה של מקבלי התגמול הינו .100%
כל עובדי הבנק ,ובכלל זה נושאי משרה בבנק ,נהנים מהטבות שונות בניהול חשבונות הבנק שלהם .הטבות אלה מתייחסות בעיקרן
לפטור מדמי ניהול קבועים ,דמי רישום פעולות בחשבון ,תדפיסי מידע ,פנקסי שיקים ,אחזקת ניירות-ערך ,משיכת מזומנים ,העברת
כספים לחשבונות אחרים ודמי חבר של כרטיסי אשראי .כמו-כן קיימות הטבות בשיעור העמלות בגין קניה ומכירה של ניירות-ערך
ומטבע-חוץ ,הוראות קבע לביצוע תשלומים בחשבון ושכירת כספות .בנוסף ,ככל יתר עובדי הבנק ,גם נושאי המשרה נהנים מהטבה
בריבית על יתרות זכות וחובה בחשבונות עו״ש .מכלול ההטבות שניתנו לנושאי המשרה מסתכם בסכומים זניחים ,אשר אינם עולים
על סך של  50אלפי ש״ח בשנה לכל נושא משרה.
לפרטים נוספים בדבר רכיבי התגמול הרוחביים (ובכלל זה תגמול מבוסס מניות) להם זכאים כלל חברי ההנהלה של הבנק וכן יו"ר
דירקטוריון הבנק ,לרבות תנאי הפרישה ,מענקים וכיו״ב ראה ביאורים  23ו 24-בדוחות הכספיים.
ביום  5בינואר  2014פרסם הבנק את מדיניות התגמול שלו לנושאי משרה לפי תיקון  20לחוק החברות ,התשנ"ט "( 1999חוק
החברות") ובהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  301Aשל המפקח על הבנקים מיום  19בנובמבר "( 2013הוראה בדבר מדיניות
תגמול בתאגיד בנקאי") וכן להערות נוספות שהתקבלו מהפיקוח על הבנקים ("מדיניות התגמול") .מדיניות התגמול אומצה על-ידי
האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק ביום  11בפברואר  2014ותוקנה ביום  18בפברואר  .2016ביום  22ביוני  2014אימץ הבנק
מדיניות תגמול כוללת למנהליו הבכירים ועובדיו ,וכן תוכנית תגמול בהתאם לה ("תוכנית תגמול (.)")2014
כמפורט בסעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים ,בהתאם למדיניות התגמול ולתוכנית תגמול ( ,)2014ככלל ,ובין היתר ,נושאי המשרה
והמנהלים הבכירים בבנק עשויים להיות זכאים למענק שנתי מותאם סיכון ומותנה ביצועים בהתאם למנגנון הדומה למנגנון שהיה
קיים בבנק עוד קודם לכן כאשר 50% ,ממנו ישולם למנהלים באמצעות יחידות  RSUמותנות (תלויות ביצועים) שיבשילו על פני  3שנים
כפוף לביצועי הבנק בשנים אלה .יחידות ה RSU-מסווגות לצרכים חשבונאיים כתגמול הוני( .במקרים מיוחדים יוענקו יחידות פנטום
של מניות חסומות) .הפרש התשואה של הבנק לשנת  ,2015לצורכי קביעת המענקים על-פי תוכנית תגמול ( ,)2014הוא כ.2.33%-
חברות הבת של הבנק בארץ דיווחו לבנק ,כי הליך אימוץ מדיניות התגמול על ידן הסתיים עד למועד הקבוע בדין החל .הבנק נמצא
לקראת סיום הליכי יישום עקרונות מדיניות התגמול שלו גם על חברות בנות בחו"ל ,וסניפי חו"ל ,בהתאמות מסוימות ועל חברות
הבת שלהן ,ככל שרלוונטי.
הבנק פועל להתאמת תגמולם של נושאי המשרה ועובדיו למדיניות התגמול שלו ,בהתאם להוראות התחילה והתחולה שבסעיף 7
לפרק נושאי המשרה שבמדיניות התגמול ולסעיפים הרלוונטיים בפרקים העוסקים במנהליו הבכירים ועובדיו שהם "עובדים מרכזיים"
שאינם נושאי משרה ,ולהוראות המעבר שבהוראה בדבר מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (ביחד "הוראות המעבר") .בהתאם לכך,
ומאחר שחלק מההסכמים עם נושאי המשרה ועם מנהלים המצוינים בטבלאות לעיל נחתמו לפני יום פרסום ההוראה בדבר מדיניות
תגמול בתאגיד בנקאי ,הסכמים אלה המשיכו להיות ברי תוקף בשנת ( 2015כולה או חלקה) וחלים עליהם תנאי תוכנית תגמול
( )2010על נספחיה (כפי שתוקנה) ,וכמפורט בדוח מיידי מיום  31באוגוסט  ,2010אסמכתא מספר "( 2010-01-608787דוח תוכנית
תגמול ( ")2010ו"תוכנית תגמול ( .)")2010על הסכמים שנחתמו ביום  3ביוני  2013ואילך חלות הוראות מדיניות התגמול ותוכנית
תגמול ( ,)2014החל מהמועדים המפורטים בהוראות המעבר.
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בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

 8.5תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה (המשך)
כמפורט בסעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים ,על-פי תנאי תוכנית תגמול ( )2010ודוח תוכנית תגמול ( ,)2010בכל שנה יתווסף או
יגרע סכום המענק השנתי לחשבון המענקים של המנהל .חשבון המענקים הינו חשבון בנק רעיוני אישי המבטא את יתרת המענקים
העומדת לזכות/חובת המנהל בכל מועד .בכל שנה ,בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו בתוכנית תגמול ( ,)2010יבוצע תשלום יחסי
מהיתרה בחשבון המענקים ,והיתרה שטרם שולמה תיוותר בחשבון המענקים .הפרש התשואה של הבנק לשנת  ,2015לצורכי קביעת
המענקים על-פי תוכנית תגמול ( ,)2010הוא כ 1.83%-וכ 1.33%-לגבי היו"ר והמנכ"ל.
(((1בהתאם לתוכנית תגמול ( )2014תשלום השכר כולל גם תשלומים המסווגים כתגמול קבוע שאינו מזכה בהפרשות סוציאליות,
כמפורט בסעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים.
(((2שווי ההטבה בשל תשלום מבוסס מניות לחברי ההנהלה של הבנק ויו"ר הדירקטוריון של הבנק כולל הטבה בגין יחידות מניות
חסומות ( )RSUויחידות מניות חסומות מותנות שהוענקו במסגרת תוכנית תגמול ( .)2010שווי ההטבה בגין יחידות המניות החסומות
ויחידות המניות החסומות המותנות ,בהתאם לתוכנית תגמול ( )2010נמדד במועד הענקתן ונרשם על פני תקופת הבשלתן.
ככלל ,התגמול בגין יחידות המניות החסומות ,אשר הוענק בהתאם לתנאי תוכנית תגמול ( ,)2010יבשיל בשלוש מנות שוות,
בהתאם לתקופות הסכם ההעסקה של המנהל .שווי ההטבה המפורט בטבלה לעיל ,כולל פריסה לא ליניארית של ההוצאה
החשבונאית בגינן ,בהתאם לשיטת המנות ,לפיה סך ההוצאה בשנה השלישית מסתכם לכ .10%-בשנת  2015נרשמה הוצאה
בגין תשלום מבוסס מניות (בדרך של יחידות  )RSUבגובה של  50%מהמענק השנתי מכוח תוכנית תגמול ( ,)2014כמפורט לעיל.
(((3הסכומים המפורטים תחת טור "הטבות נוספות" בטבלה ,כוללים תשלום בגין הוצאות רכב ,אש"ל ,וגילומים נטו.
(((4התשלומים בטור "תשלומי והפרשות המעביד" כוללים הפרשות לפיצויי פיטורין ,לתגמולים ,לפנסיה ,לקרן השתלמות ,לחופשה,
לביטוח לאומי ,למחלה ולמענק יובל.
(((5לא כולל מס שכר.
(((6ההלוואות ניתנו בתנאים דומים לאלו שניתנו לכלל עובדי הבנק ,אשר סכומיהן נקבעו לפי קריטריונים אחידים.
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בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

 8.5תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה (המשך)
מר יאיר סרוסי
מר סרוסי מועסק על-ידי הבנק ,בתפקיד יו"ר פעיל של הבנק החל מיום  1באוגוסט  .2009לעניין תנאי העסקתו של מר סרוסי ,לרבות
תקופת העסקתו ,תנאים לסיום התקשרות ,תקופת הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות ,פיצויי פיטורים ופנסיה ,קרן השתלמות ,וכן
תנאים נלווים ,ראה דוחות מיידים של הבנק מהימים  13בספטמבר  2012ו 19-באוקטובר ( 2012אסמכתא מספר 2012-01-237483
ו ,2012-01-259701-בהתאמה) הנכללים כאן על דרך ההפניה (ביחד" ,דוח תגמול סרוסי") .הסכום הנקוב בטור מענקים בטבלה
כולל את הרכיבים הבאים:
 .1מענק שנתי מותאם סיכון ומותנה ביצועים  -ראה סעיף ו' ביאור  23בדוחות הכספיים.
 .2מענק לרכישת מניות  -ראה סעיף ו' ביאור  23בדוחות הכספיים.
הסכום הנקוב בטור תשלום מבוסס מניות בטבלה כולל:
יחידות מניות חסומות  -ראה סעיף ו' ביאור  23בדוחות הכספיים.
לעניין השפעת סיום כהונה על התגמול ,ראה סעיף ו' ביאור  23האמור.
לפרטים נוספים בדבר תגמול מבוסס מניות ומענקים למר סרוסי ,ראה דוח תגמול סרוסי.
מר ציון קינן
מר קינן ,מועסק על-ידי הבנק ,בתפקיד מנכ"ל הבנק החל מיום  27באוגוסט  .2009לעניין תנאי העסקתו של מר קינן ,לרבות תקופת
העסקתו ,תנאים לסיום התקשרות ,תקופת הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות ,פיצויי פיטורים ופנסיה ,קרן השתלמות ,וכן תנאים
נלווים ,ראה דוח מיידי של הבנק מיום  13בספטמבר ( 2012אסמכתא מספר  )2012-01-237483הנכלל כאן על דרך ההפניה ("דוח
תגמול קינן") .הסכום הנקוב בטור מענקים בטבלה כולל את הרכיבים הבאים:
מענק שנתי מותאם סיכון ומותנה ביצועים  -ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים.
מענק לרכישת מניות  -ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים.
הסכום הנקוב בטור תשלום מבוסס מניות בטבלה כולל:
יחידות מניות חסומות  -ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים.
לעניין השפעת סיום כהונה על התגמול ,ראה סעיף ו' בביאור  23האמור.
לפרטים נוספים בדבר תגמול מבוסס מניות ומענקים למר קינן ,ראה דוח תגמול קינן.
מר רון וקסלר
מר וקסלר כיהן כמשנה למנכ"ל הממונה על חטיבת האסטרטגיה בשנת  ,2015עד למינויו כמנכ"ל חברת ישראכרט ביום  4בפברואר
 .2016הסכם העסקתו של מר וקסלר הינו לתקופה של שלוש שנים החל מיום  1בנובמבר  2013ועד ליום  31בדצמבר  .2016על-אף
האמור לעיל ,ניתן לסיים את ההתקשרות גם קודם לכן על-ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת  90יום .משכורתו החודשית
של מר וקסלר צמודה לעליית המדד .לפירוט יתר תנאי ההעסקה של חברי הנהלה בבנק החלים גם על העסקתו של מר וקסלר,
ראה סעיפים ג' ,ד' ,ה'( )4בביאור  23בדוחות הכספיים של הבנק.
לפירוט מענקים הנקובים בטור המענקים בטבלה לעיל ,ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים של הבנק.
הסכום הנקוב בטור תשלום מבוסס מניות בטבלה כולל:
יחידות מניות חסומות  -ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים .לפרטים נוספים בדבר תגמול מבוסס מניות ומענקים למר וקסלר,
ראה גם ביאור  23בדוחות הכספיים לגבי תוכנית תגמול (.)2014
גב' אורית לרר
גב' לרר מכהנת כמנהלת כללית של בנק הפועלים (שוויץ) החל מיום  8באוגוסט  .2012הסכם העסקתה של גב' לרר הינו לתקופה של 4
שנים .גב' לרר זכאית למשכורת חודשית של  50אלף פרנקים שוויצריים וכן לתנאים נלווים לרבות החזר הוצאות שכר דירה ,ביטוח רפואי,
פנסיה וכו' .כל עלויות העסקתה של גב' לרר משולמות על-ידי בנק הפועלים שוויץ ,בפרנקים שוויצרים ,ומותאמות ליוקר המחיה בשוויץ.
גב' לרר זכאית לתגמול מבוסס מניות שנתי בשווי של כ 180-אלף פרנקים שוויצריים.
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 8.5תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה (המשך)
מר זאב חיו
מר חיו מכהן כמשנה למנכ"ל הממונה על הביקורת הפנימית בארץ ובחו"ל .הסכם העסקתו של מר חיו הינו לתקופה של שלוש שנים
החל מיום  14ביולי  2014ועד ליום  30בספטמבר  .2017על-אף האמור לעיל ,ניתן לסיים את ההתקשרות גם קודם לכן על-ידי כל
אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת  90יום .משכורתו החודשית של מר חיו צמודה לעליית המדד .לפירוט יתר תנאי ההעסקה של
חברי הנהלה בבנק החלים גם על העסקתו של מר חיו ,ראה סעיפים ג' ,ד' ,ה'( )4בביאור  23בדוחות הכספיים של הבנק.
לפירוט מענקים הנקובים בטור המענקים בטבלה לעיל ,ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים של הבנק.
הסכום הנקוב בטור תשלום מבוסס מניות בטבלה כולל:
יחידות מניות חסומות  -ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים .לפרטים נוספים בדבר תגמול מבוסס מניות ומענקים למר חיו,
ראה גם ביאור  23בדוחות הכספיים לגבי תוכנית תגמול (.)2014
מר צחי כהן
מר כהן מכהן כמשנה למנכ"ל הממונה על חטיבת ניהול סיכונים .הסכם העסקתו של מר כהן הינו לתקופה של שלוש שנים החל
מיום  1ביולי  2015ועד ליום  31ביוני  .2018על-אף האמור לעיל ,ניתן לסיים את ההתקשרות גם קודם לכן על-ידי כל אחד מהצדדים
בהודעה מוקדמת בת  90יום .משכורתו החודשית של מר כהן צמודה לעליית המדד .לפירוט יתר תנאי ההעסקה של חברי הנהלה
בבנק החלים גם על העסקתו של מר כהן ,ראה סעיפים ג' ,ד' ,ה'( )4בביאור  23בדוחות הכספיים של הבנק.
לפירוט מענקים הנקובים בטור המענקים בטבלה לעיל ,ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים של הבנק.
הסכום הנקוב בטור תשלום מבוסס מניות בטבלה כולל:
יחידות מניות חסומות  -ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים .לפרטים נוספים בדבר תגמול מבוסס מניות ומענקים למר כהן,
ראה גם ביאור  23בדוחות הכספיים לגבי תוכנית תגמול (.)2014
מר ידין ענתבי
מר ענתבי מכהן כמשנה למנכ"ל הממונה על החטיבה הפיננסית  .CFO -הסכם העסקתו של מר ענתבי הינו לתקופה של שלוש
שנים החל מיום  19ביוני  2013ועד ליום  30ביוני  .2016על-אף האמור לעיל ,ניתן לסיים את ההתקשרות גם קודם לכן על-ידי כל
אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת  90יום .משכורתו החודשית של מר ענתבי צמודה לעליית המדד .לפירוט יתר תנאי ההעסקה
של חברי הנהלה בבנק החלים גם על העסקתו של מר ענתבי ,ראה סעיפים ג' ,ד' ,ה'( )4בביאור  23בדוחות הכספיים של הבנק.
לפירוט מענקים הנקובים בטור המענקים בטבלה לעיל ,ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים של הבנק.
הסכום הנקוב בטור תשלום מבוסס מניות בטבלה כולל:
יחידות מניות חסומות  -ראה סעיף ו' בביאור  23בדוחות הכספיים .לפרטים נוספים בדבר תגמול מבוסס מניות ומענקים למר ענתבי,
ראה גם ביאור  23בדוחות הכספיים לגבי תוכנית תגמול (.)2014
הקשר בין התגמול שניתן בשנת  2015לנושאי המשרה הבכירה המפורטים בטבלה לשנת  2015לעיל לבין
תרומת מקבל התגמול לתאגיד
במסגרת אישור הדוחות הכספיים השנתיים של הבנק לשנת  ,2015ערך הדירקטוריון בימים  9ו 22-בפברואר  ,2016דיונים נרחבים
בתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה ובעלי העניין בבנק ,אשר מפורטים לעיל בהתאם לתקנה  21לתקנות ניירות-ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל – "( 1970נושאי המשרה הבכירה לפי תקנה  "21ו"תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" ,בהתאמה),
וזאת בנפרד לגבי כל נושאי המשרה הבכירה לפי תקנה  ,21ולאחר שהדירקטוריון קיבל פרטים מלאים על תנאי כהונתם והעסקתם.
המענקים בגין שנת  2015שאושרו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של הבנק ,נקבעו על-פי רוב בהתאם לקריטריונים מדידים
שנקבעו מראש בתוכנית תגמול ( ,)2010או תוכנית תגמול ( ,)2014לפי המקרה( ,כהגדרתן לעיל) .ככל שהדבר נוגע להפעלת שיקול
דעת בקשר עם המענקים בגין שנת  2015לנושאי משרה ,שיקול הדעת הינו במסגרת הוראות תיקון  20לחוק החברות וההוראה
בדבר מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ,והינו בהתאם למדיניות התגמול ותוכנית תגמול ( ,)2014ככל שחלות בהתאם להוראות המעבר.
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לדיונים של הדירקטוריון מהימים  9ו 22-בפברואר  2016קדמו דיונים מקדימים בנושא על-ידי ועדת התגמול .בדיונים שנערכו כאמור
בוועדת התגמול ובדירקטוריון ,נבחנו לגבי כל נושא משרה ,בנפרד ,הקריטריונים הספציפיים שנקבעו מראש לכל נושא משרה (לעניין זה,
ראה דוח תוכנית תגמול ( )2010ומדיניות התגמול של הבנק) ,עמידתו בקריטריונים שנקבעו לגביו כמפורט להלן ,והקשר שבין התגמול
שהוא מקבל לבין תרומתו לבנק .הקריטריונים הספציפיים שנקבעו לכל נושא משרה ,הינם בהתאם לתפקידו של כל נושא משרה.
לצורך הבחינה האמורה וכן לצורך בחינת הוגנות וסבירות התמורה לכל נושא משרה ,בחן הדירקטוריון קריטריונים ,ביניהם ()1
תרומת נושא המשרה לעסקיו של הבנק ,השגת יעדיו ותוצאותיו הכספיות; ( )2קידום מטרות הבנק ,לרבות עמידה בתוכנית העבודה
שנקבעה על-ידי הדירקטוריון לשנת הדיווח; ( )3הצורך של הבנק לשמר נושא משרה בעל כישורים ,ידע או מומחיות ייחודיים; ()4
כישוריו המקצועיים והניהוליים ,השכלתו ,מומחיותו ,ניסיונו והישגיו של נושא המשרה ,ומידת האחריות המוטלת על נושא המשרה; ()5
אתגרים מיוחדים בעלי חשיבות לבנק ,עימם התמודד נושא המשרה במהלך השנה; ( )6שביעות רצון המנכ"ל ו/או היו"ר ,לפי העניין,
מתפקודו של נושא המשרה; ( )7השפעת התגמול על פערי השכר בבנק; ( )8היחס בין הרכיבים הקבועים שבתגמול לבין הרכיבים
המשתנים; ו )9(-שקילת התגמול בראי גודל הבנק ואופי פעילותו ולאור תנאי השוק הקיימים ביחס לנושאי משרה מקבילים בבנקים
ובחברות דומות.
לשם בחינת התגמול ועמידה בקריטריונים האמורים ,ולצורך בחינת סבירות מכלול תנאי התגמול של נושאי המשרה הבכירה לפי
תקנה  21כנדרש לפי תקנה (10ב)( )4לתקנות דו"חות תקופתיים ומיידיים ,בחן הדירקטוריון את מדיניות התגמול של הבנק ועקרונותיה,
נתונים בדבר התגמול שאושר בעבר לכל נושא משרה ,סקר השוואתי שהוכן על-ידי יועץ חיצוני לגבי תנאי התגמול בחברות דומות
בענף ובחברות בסדר הגודל של הבנק ,תוכנית תגמול (( )2010כפי שתוקנה) והקריטריונים שנקבעו בקשר עימה ותוכנית תגמול
( ,)2014ביצועי הבנק לשנת ( 2015לרבות ביחס למתחריו) ונתונים בדבר עמידה בקריטריונים האמורים ,לרבות פועלו ותרומתו של
כל נושא משרה לבנק בשנת  2015והיחס בינם לבין התגמול הכולל שמוצע לאשר לו ,כאמור.
דירקטוריון הבנק בדק ומצא כי תגמול נושאי המשרה בבנק תואם את הוראות המעבר בהוראה בדבר מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי
ובמדיניות התגמול של הבנק ואת מדיניות התגמול ,לפיהן הסכמים פרטניים שנחתמו לפני פרסום טיוטת הוראה  301Aיהיו בתוקף
עד סיומם ולא יאוחר מיום  31בדצמבר  .2016לעניין תנאי הכהונה וההעסקה גופם ,ציין הדירקטוריון כי הם בהתאם לתוכניות התגמול
של הבנק שהיו בתוקף בשנת  2015ובהתאם לתיקון  ,20תנאי הכהונה וההעסקה של חלק מנושאי המשרה שתגמולם אינו כפוף
עדיין לתוכנית תגמול ( ,)2014שונים ממדיניות התגמול בשלושה היבטים עיקריים[ :א] התגמול ההוני המוענק לנושאי המשרה בבנק
("יחידות מניות חסומות") אינו בהתאם לתנאי "רכיב התגמול הקבוע" או ל"רכיב התגמול המשתנה" אשר במדיניות התגמול; [ב]
נוסחת המענק שונה מהנוסחה הקבועה במדיניות התגמול; [ג] למר יאיר סרוסי ,יו"ר דירקטוריון הבנק ולמר ציון קינן מנכ"ל הבנק
קיים רכיב תלוי ביצועים בדמות מענק לרכישת מניות בגובה של  2מיליון ש"ח (בניכוי מס) אשר תהיינה חסומות ל 4-שנים ,תגמול
אשר אינו קבוע במדיניות התגמול.
כמו-כן יצוין ,כי התגמול הכולל לנושאי המשרה הנ"ל בשנת  2015לא חורג מהתקרות המצטברות שבמדיניות התגמול ,בהתאם
לתוכניות התגמול של הבנק שהיו בתוקף בשנת  2015ובהתאם לתיקון .20
לאחר דיון בתגמול נושאי המשרה ודיון נוסף בתגמול נושאי המשרה הבכירה לפי תקנה  21ולאור החומר שהוצג בפני דירקטוריון
הבנק ,הביעו חברי דירקטוריון הבנק את עמדתם כי מדובר בתגמול שהינו הוגן וסביר בנסיבות העניין ,וכי התגמול של כל נושא
משרה בכירה תואם את תרומתו לבנק.
לפרטים נוספים בנוגע לתוכנית תגמול ( ,)2010תוכנית תגמול ( )2014ותגמול נושאי המשרה ובעלי העניין ,ראה ביאורים  23ו24-
בדוחות הכספיים.
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עניינים אחרים
ביום  31במרץ  2015התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה אישרה בחירה בגב׳ דפנה שורץ לכהונת "דירקטורית חיצונית" בבנק (דח"צ) כהגדרתו בסעיף  1לחוק החברות ,לתקופה
נוספת של שלוש שנים החל מיום  6באפריל .2015
ביום  20באפריל  2015אישר הדירקטוריון את מינויה של הגב׳ רונית שפירא ,לתפקיד מזכירת הבנק ,בתוקף מיום  1ביולי ,2015
במקומו של מר יורם ויסברם ,שפרש לגמלאות ביום  30ביוני .2015
ביום  11בדצמבר  2015סיימה הגב׳ נחמה רונן את כהונתה כדירקטורית בדירקטוריון הבנק ,בעקבות דרישת הוראות החוק לקידום
התחרות וצמצום הריכוזיות ,תשע"ד.2013-
ביום  27בדצמבר  2015התפטר מר יאיר טאומן מכהונתו כדירקטור חיצוני (כמשמעות הביטוי בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי
תקין של בנק ישראל) בדירקטוריון הבנק ,מסיבות אישיות.
ביום  13בינואר  2016אישר הדירקטוריון ביצוע התאמות במבנה ובהרכב של הנהלת הבנק ,במסגרת האסטרטגיה אשר מכינה את
הבנק לאתגרים העומדים בפניו .במסגרת זו אושרו השינויים במבנה הארגוני של הבנק ובאיוש תפקידים של מספר חברי הנהלה,
אשר נכנסו לתוקף במהלך חודש פברואר  ,2016המפורטים להלן:
 .1מר אריק פינטו התמנה לתפקיד חדש  (Chief Operating Officer) COO -במעמד של ממלא מקום מנכ"ל.
מר אריק פינטו כיהן קודם לכן כמנהל החטיבה הקמעונאית.
	בתוקף תפקידו מר פינטו ממונה על אסטרטגיה ,משאבים ותפעול.
יובהר ,כי לתפקיד ה COO-ימוזגו חטיבת הון אנושי ,ייעוץ ומשאבים ,חטיבת האסטרטגיה ויחידות נוספות כמפורט לעיל.
	.2במסגרת אסטרטגיית הבנק לשנים הבאות מוקמת "חטיבת החדשנות" ( ,)Innovationאשר בראשה עומד מר אברהם כוכבא,
משנה למנכ"ל ,אשר כיהן עד כה כמנהל חטיבת טכנולוגיה ומחשוב.
	חטיבה זו תוביל את האסטרטגיה הדיגיטלית של הבנק ,ותהיה אחראית על תחומי חדשנות טכנולוגית ( )CTOמובילות טכנולוגית,
 Big Dataוניהול מידע ,Ecosystem ,חוויית לקוח ו.Fintech-
	.3מר רונן שטיין התמנה למנהל החטיבה הקמעונאית של הבנק ,במעמד של משנה למנכ"ל ופרש מכהונתו כמנכ"ל החברות
בקבוצת ישראכרט.
	על-פי פקודת הבנקאות ,טעון מינויו של מר שטיין למנהל החטיבה הקמעונאית קבלת הסכמתה של המפקחת על הבנקים,
אשר ניתנה ביום  14בפברואר .2016
	.4החטיבה הבינלאומית מוזגה לתוך חטיבת שווקים פיננסיים ,אשר תקרא בשם "החטיבה לשווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית",
ובראשה עומד מר דן קולר ,משנה למנכ"ל.
	מר אמיר אביב ,אשר ניהל את החטיבה הבינלאומית של הבנק ,ביקש לפרוש מהבנק ביום  31במרץ  2016כדי להתמסר למיזם
פרטי בחו"ל.
מר דן קולר התמנה גם לתפקיד יו"ר הדירקטוריון של בנק הפועלים (שוויץ) ,במקומו של מר אמיר אביב.
	.5הוקמה חטיבה חדשה להובלת הקשר עם הלקוחות ומחזיקי העניין ( ,)Stake Holdersשבראשה עומדת הגב' אפרת יעבץ ,משנה
למנכ"ל .עם מינויה לתפקיד זה סיימה הגב' אפרת יעבץ את תפקידה כמנהלת חטיבת הון אנושי ,ייעוץ ומשאבים.
	החטיבה תהיה אחראית על הקשר עם ציבור הלקוחות ומחזיקי העניין ,השירות ללקוחות ,קמפוס ופיתוח הון אנושי ,אחריות
חברתית ,קיימות ,פועלים בקהילה ופועלים בהתנדבות.
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	.6הגב' אתי בן-זאב התמנתה למנהלת חטיבת טכנולוגיה ומחשוב ,במעמד של משנה למנכ"ל.
	על-פי פקודת הבנקאות ,טעון מינויה של הגב' אתי בן-זאב קבלת הסכמתה של המפקחת על הבנקים ,אשר ניתנה ביום
 14בפברואר .2016
	.7תחום ייעוץ ומחקר ,שהיה באחריותה של הגב' אפרת יעבץ ,הועבר לאחריות החטיבה הפיננסית ,שאותה מנהל מר ידין ענתבי,
משנה למנכ"ל.
	.8מר רון וקסלר פרש מתפקידו כמנהל חטיבת האסטרטגיה של הבנק ,ולפי המלצת הבנק התמנה למנכ"ל החברות :ישראכרט
בע"מ ,יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ ופועלים אקספרס בע"מ ,בתוקף מיום  4בפברואר .2016
ביום  9בפברואר  2016אישר הדירקטוריון כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק ביום  16במרץ  .2016על סדר
יומה של האסיפה הארכת מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים נוספות ,החל מיום  24במרץ ;2016
והארכת מינויו של מר אמנון דיק לכהונת דירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין המפורסמות
על-ידי המפקחת על הבנקים ("הוראה  ,)"301לתקופה של שלוש שנים נוספות ,החל מיום  24במרץ .2016
ביום  18בפברואר  2016התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק.
האסיפה דנה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת  ;2014אישרה את מינוי רואי החשבון המבקרים של הבנק; אישרה
את מינויו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק ,לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי; אישרה את מינויו
של מר ראובן קרופיק כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה ( 301וכן כדירקטור "בלתי תלוי" כמשמעו בחוק החברות) ,לתקופה
של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי; אישרה לתקן את תקנון הבנק ("תקנון הבנק") על-ידי הוספת תקנה 24ה
לתקנון הבנק המתירה הענקת פטור לנושאי המשרה בבנק מאחריותם בשל הפרת חובת הזהירות לבנק; אישרה את תיקון תקנה
 17לתקנון הבנק; אישרה את תיקון מדיניות התגמול של הבנק (שאושרה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום
 11בפברואר "( 2014מדיניות התגמול")) ,כך שמדיניות התגמול תתיר הענקת פטור לנושאי המשרה מאחריותם בשל הפרת חובת
הזהירות לבנק על-ידי הוספת סעיף 18א לפרק ה׳ של מדיניות התגמול; אישרה הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בבנק,
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק ,לרבות למנכ"ל הבנק ,המכהן ו/או שיכהן מעת לעת ,ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים
בבנק ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת ,אשר בעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי הפטור להם;
ואישרה מחדש מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת ,שבעלת השליטה בבנק עשויה
להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם.

 8.6עסקות עם בעל שליטה
בהתאם לתקנות ניירות-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 1970-להלן" :תקנות הדיווח") נדרש תאגיד החייב בדיווח לפי
התקנות לדווח ובמסגרת הדוח התקופתי השנתי על כל עסקה עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש בה עניין אישי (בין חריגה -
קרי שאינה במהלך העסקים הרגיל של הבנק ,שאינה בתנאי שוק או שעשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות הבנק ,רכושו או
התחייבויותיו  -ובין שאינה חריגה) ,לרבות פירוט ביחס לזהות צדדי העסקה ,תוכנה ומאפייניה האיכותיים והכמותיים ,העניין האישי
של בעל השליטה ,מועד אישורה ופרטי האורגן שאישר את העסקה ,תוך הפרדה בין עסקות חריגות לעסקות שאינן חריגות (תקנה
 22לתקנות הדיווח) .מהכלל האמור הוחרגו עסקות ,אשר בדוחות הכספיים של הבנק נקבע כי הן בגדר "עסקה זניחה" ,כמשמעות
מונח זה בתקנה (41א)(()6א) לתקנות ניירות-ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,תש"ע( 2010-להלן" :תקנות דוחות כספיים") ,לגביה
יובאו פרטים כאמור בתקנה האמורה .כמו-כן ,נדרש תאגיד לדווח בדיווח מיידי על עסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל שליטה
יש בה עניין אישי (בין במסגרת דיווח מיידי בדבר הבאת העסקה לאישור האסיפה הכללית ובין במסגרת אישור שאינו טעון אסיפה
כללית על-פי תקנות החברות (הקלות בעסקות עם בעלי עניין).
סעיף 1(117א) לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") קובע כי תפקידה של ועדת הביקורת הינו ,בין היתר ,לקבוע לגבי
עסקה עם בעל שליטה ,או עסקה עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי ,אם הינה חריגה או שאינה חריגה .כמו-כן נקבע
בסעיף זה ,כי ועדת הביקורת רשאית להחליט כאמור לגבי סוג של פעולות או עסקות ,לפי אמות מידה שתקבע אחת לשנה מראש.
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בהתאם לאמור לעיל קבעה ועדת הביקורת אמות מידה לעסקות זניחות ולעסקות חריגות לעניין עסקות עם בעלי שליטה או שלבעלי
שליטה יש בהן עניין אישי .אמות המידה האמורות פורסמו בעבר גם במסגרת דוח הדירקטוריון של הבנק ליום  31בדצמבר .2014
ועדת הביקורת של הדירקטוריון חזרה ואישרה את אמות המידה ביום  24בינואר  2016וביום  31בינואר .2016
להלן פירוט סוגי העסקות ואמות המידה השונות שנקבעו בקשר לאישור ודיווח עסקות הבנק עם בעלת השליטה בו ,או עם אדם
אחר שלבעלת השליטה יש בהן עניין אישי:
עסקות בנקאיות "חריגות"
על פי אמות המידה שנקבעו כאמור על-ידי הבנק ,עסקות בנקאיות העונות על אמות המידה הבאות תיחשבנה כעסקות חריגות:
 .1עסקות בנקאיות "חריגות"
	•כל עסקה שיש עמה מתן אשראי על-ידי הבנק ,אשר בעקבות ביצועה סך החבות של בעלת השליטה יעלה על  10%מההון
כהגדרתו בהוראות ניהול בנקאי תקין  312של המפקח על הבנקים ,או אם הגידול בחבות של בעלת השליטה או בחבות של
מי שלבעלת השליטה עניין אישי לגביו בעקבות העסקה עולה על  2%מההון הפיקוחי במועד ביצוע העסקה .בסעיף קטן .1א.
זה ,מספר עסקות המתבצעות ברצף עם אותו אדם תיחשבנה לעסקה אחת ,באופן שלצורך סיווגן של העסקות האמורות ייבחן
הסכום המצטבר של העסקות כאמור.
	•עסקה של הפקדת כספים בפיקדון מכל סוג שהוא אם בעקבותיה סך הפיקדונות של בעלת השליטה יעלה על  2%מסך פיקדונות
הציבור ,כמדווח במאזן המאוחד של הבנק האחרון שפורסם לציבור קודם ההפקדה;
	•עסקה של הפקדה ו/או רכישה ו/או מכירה של ניירות-ערך ,יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ו/או קרנות אחרות וכל השקעה
אחרת אשר מוחזקת על-ידי הבנק כנכס של הלקוח (ולא כהתחייבות מאזנית) ,כאשר סכומה של עסקה כאמור עולה על
 0.5%מסך-כל יתרת הנכסים הכספיים החוץ-מאזניים של הלקוחות בקבוצת הבנק ,כמדווח במאזן המאוחד של הבנק האחרון
שפורסם לציבור במועד ביצוע העסקה;
	•כל עסקה בנקאית אחרת ,מסוג העסקות שהבנק מבצע עם הציבור בדרך כלל ,ובלבד שאין עמה מתן אשראי על-ידי הבנק,
כאשר סכומה של עסקה כאמור עולה על  0.5%מסך המאזן המאוחד של הבנק במועד ביצוע העסקה.
 .2כל עסקה אחרת של הבנק (בין שהינה בנקאית ובין שאינה בנקאית) ,שאינה נופלת לסעיפים הקודמים ,אם אינה במהלך
העסקים הרגיל של הבנק או בתנאי שוק ,או אם סכום העסקה עולה על  300מיליון ש"ח .לעניין זה "מהלך העסקים הרגיל" הינה
עסקה שהבנק מבצע מעת לעת לצורך ניהול עסקיו השוטפים (כגון :שכירת נכסים ,רכישת מוצרים וקבלת שירותים) ,וניתן להצביע
על עסקות מסוג זה שהבנק ערך בתקופה של  12החודשים שקדמו לאישור העסקה.
לצד קביעת אמות המידה האמורות ,נקבע על-ידי ועדת הביקורת ,כי כל עסקה מכל סוג שהוא ובכל היקף ,שבין הבנק לבין בעלת
השליטה בבנק ו/או שלבעלת השליטה בבנק יש עניין אישי באישורה ,תתבצע בהתאם לתנאי השוק ובאופן שהבנק לא ייתן בעסקה
כזאת שום העדפה ,או הטבה בתנאים ,על-פני תנאים שלפיהם הינו מבצע עסקות דומות עם אחרים ,שאינם נחשבים "אנשים
קשורים" לבנק (כמשמעות הביטוי בהוראות ניהול בנקאי תקין מס׳  312של המפקח על הבנקים) .בהתאם להוראות חוק החברות,
עסקה שאינה בתנאי שוק הינה עסקה חריגה.
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לעניין קביעת חריגותה של עסקה" ,תנאי שוק" הינם )1( :מקום שהעסקה מחייבת את אישורה של ועדת הדירקטוריון לאישור עסקות
עם אנשים קשורים ,תנאים שהוועדה מצאה לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס׳  312כי הינם בגדר "תנאי שוק" על-פי המבחנים
הנהוגים על ידה ובהתאם לחומר שהוצג בפניה ,לרבות בנוגע לעסקות ספציפיות או לסוג מסוים של עסקות; או ( )2תנאי עסקה
הדומים לתנאים של לפחות שתי עסקות דומות מבחינת מאפייניהן (כמו למשל :סוג הלקוח או הצד השני לעסקה ומאפייניו; היקף
העסקה; ומאפיינים רלוונטיים אחרים לתנאי שוק כגון ביטחונות או היקף פעילות לקוח עם הבנק) ,שערך הבנק בתקופה קרובה
למועד ההתקשרות בעסקה הנבחנת (לרבות ציטוטים/הצעות מחייבות שהוצעו על-ידי הבנק ללקוחותיו וכן הצעות שהוצעו על-ידי
ספקים לבנק) ,ובלבד שנערכו (או צוטטו ,לפי העניין) עם צד לא קשור לבנק ולא התקיים בהן עניין אישי לבעלת השליטה בבנק; או
( )3תנאי עסקה הדומים לתנאים של לפחות שתי עסקות בשוק הרלוונטי ,הידועות לבנק ,והדומות מבחינת מאפייניהן (כמו למשל:
סוג הלקוח או הצד השני לעסקה ומאפייניו; היקף העסקה; ומאפיינים רלוונטיים אחרים לתנאי שוק כגון ביטחונות) ,שנערכו בתקופה
קרובה למועד ההתקשרות בעסקה הנבחנת ,ובלבד שנערכו בין צדדים לא קשורים; או ( )4מחיר שנקבע בשוק מוסדר של מוכרים
וקונים כגון מחירי ניירות-ערך סחירים או מחירי סחורות ,ובלבד שמתקיימת באותו שוק לגבי הנכס או המוצר או השירות הרלוונטי
סחירות מספקת.
 .3עסקות "זניחות"
עוד נקבע על-ידי הבנק כי העסקות שלהלן תיחשבנה כעסקות זניחות:
	3.1עסקה לרכישת מוצרים ושירותים מבעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי ,ובלבד שאיננה התקשרות עם בעל
שליטה או עם קרובו באשר לתנאי כהונתו והעסקתו ,שהינה במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק ואשר היקפה אינו עולה על
סכום של  2.5מיליון ש"ח ,ובלבד שסך העסקות מסוגה לשנה קלנדרית אחת לא יעלה על  0.1%מההון הפיקוחי .במניין הסך
האמור לא יובאו בחשבון עסקות בודדות שהיקפה של כל אחת מהן הינו פחות מ 25,000-ש"ח.
	3.2עסקות של השכרת ושכירת שטחים מבעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי ,שאושרו בשנה קלנדרית אחת ,במהלך
העסקים הרגיל ובתנאי שוק ואשר היקפן הכולל אינו עולה על  0.1%מההון הפיקוחי.
	3.3כל עסקה אחרת במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק ואשר היקפה הינו עד לסכום של  250,000ש"ח ,ובלבד שסך העסקות
מסוגה לשנה קלנדרית אחת לא יעלה על  0.1%מההון הפיקוחי .במניין הסך האמור לא יובאו בחשבון עסקות בודדות שהיקפה
של כל אחת מהן הינו פחות מ 25,000-ש"ח.
הגדרות
לעניין זה ,למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:
(" )1אשראי"  -כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
(" )2חבות"  -כהגדרת מונח זה בהוראת ניהול בנקאי תקין מס׳  312של המפקח על הבנקים.
("	)3תנאי שוק"  -תנאים שאינם מועדפים על התנאים בהם עושה הבנק עסקות דומות מסוגה של העסקה עם אנשים ,או עם
תאגידים ,שאינם בעלי שליטה בבנק ,או עם אנשים שלבעל שליטה אין בעסקות עימם עניין אישי .תנאי השוק ביחס לעסקות
בנקאיות נבחנים בהשוואה לתנאים בהם נעשות עסקות מאותו סוג בהיקפים דומים ,כמקובל בבחינת עסקות עם אנשים קשורים
בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס׳  312של המפקח על הבנקים ,עם לקוחות הבנק שאינם אנשים קשורים או גורמים שיש
לבעלי השליטה עניין אישי בעסקה עמם; תנאי השוק ביחס לעסקות שאינן עסקות בנקאיות ייבחנו ביחס לעסקות מאותו סוג
שהבנק מתקשר בהן עם ספקים ו/או ביחס להצעות של ספקים אחרים שנבחנו בטרם הוחלט על ההתקשרות .במקרים בהם אין
לבנק עסקות מאותו סוג ייבחנו תנאי השוק ביחס לעסקות מאותו סוג הנעשות במשק ,ובתנאי שהעסקה הינה במהלך העסקים
הרגיל ושלעסקות מסוג זה קיים שוק בו נעשות עסקות דומות .לעניין קביעת חריגותה של עסקה ,נקבעו הוראות בדבר "תנאי
שוק" כמפורט לעיל.
("	)4בעלת השליטה"  -לרבות החברות הפרטיות והציבוריות הקשורות אליה כמשמעות המונח "איש קשור" בהוראת ניהול
בנקאי תקין  312ולרבות עם קרוביה וחברות פרטיות הקשורות אליהם ,לרבות בני משפחתה הגרים עמה או שפרנסתם עליה;
הגדרת "קרוב" על-פי הוראות חוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,1981-כוללת בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,צאצא בן הזוג ,ובן זוגו
של כל אחד מאלה.
(" )5הון פיקוחי"  -כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס׳  202של המפקח על הבנקים או כל הוראה שתבוא במקומה.
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קיום הליך תחרותי
סעיף  117לחוק החברות קובע את תפקידיה של ועדת ביקורת .בין השאר ,קובע סעיף 1(117ב) ,בקשר עם עסקות של חברה עם
בעל השליטה בה ,או עם אחרים כאשר לבעל השליטה יש עניין אישי בעסקה ,שעל ועדת ביקורת מוטל כדלקמן:
"לקבוע לגבי עסקות כאמור בסעיף  )4(270או (4א) ,אף אם אינן עסקות חריגות ,חובה לקיים הליך תחרותי ,בפיקוחה של הוועדה ,או
מי שתקבע לעניין זה ,ולפי אמות מידה שתקבע ,או לקבוע כי יקוימו הליכים אחרים שתקבע ועדת ביקורת ,בטרם התקשרות בעסקות
כאמור ,והכל בהתאם לסוג העסקה ,ורשאית היא לקבוע לעניין זה אמות מידה אחת לשנה מראש".
קביעת אמות המידה על-ידי הוועדה מראש (ולא אגב דיון בעסקה ספציפית) ימנע צורך בקיום דיון ספציפי בצורך לקיים הליך תחרותי
בכל עסקה כאמור ואף תומך באובייקטיביות ובסבירות של הקביעה ,כל עוד הבנק יפעל בהתאם לאמות המידה.
	.1ועדת הביקורת בישיבתה מיום  12באוקטובר  ,2015קבעה כי ,ככלל ,הבנק יתקשר בסוגי העסקות הבאות ,כאשר הן נעשות
מול בעל שליטה בבנק או כאשר קיים בהן עניין אישי לבעל שליטה בבנק ,רק לאחר שיקיים הליך תחרותי ,כמפורט להלן( :א)
רכישת מוצרים ושירותים; (ב) התקשרויות לביצוע פרויקטים ועבודות עבור הבנק או חברות בשליטתו; (ג) התקשרות בהסכמי
רכישה ,שכירות או השכרה של נכסי מקרקעין ,למעט כאמור בסעיף  3.4להלן.
	זאת ,אלא אם כן קבעה ועדת ביקורת ,מנימוקים שיירשמו ,לעניין עסקה מסוימת ונסיבותיה (ובכלל זה אישורים רגולטורים שניתנו
לעסקה ,לרבות מבנק ישראל ,וככל שאישור כאמור נדרש) ,כי לא קיים צורך בהליך תחרותי כאמור ,לרבות בהתייחס לנימוקי
הגורם הפונה ,בהתאם לנוהלי הבנק ,או שנדרש להפעיל הליך אחר ,כמפורט בסעיף  3להלן ,או שניתן להחיל פטור ,כמפורט
בסעיף  4להלן.
	.2ההליך התחרותי יכלול פנייה מטעם הנהלת הבנק ,או מי שייקבע על ידה ,לשלושה מועמדים להתקשרות לפחות (שניים לפחות
מתוכם אינם קשורים לבעל שליטה בבנק או לצד קשור בבנק ,ככל שקיימים והדבר מעשי) להציע הצעות להתקשרות עם הבנק
בעסקה המוצעת (להלן" :המציעים") .הבנק יקבע פרק זמן אחיד להגשת ההצעה (שניתן יהיה להאריכו).
	ככל שיוחלט על ניהול משא ומתן עם המציעים ,המשא ומתן ינוהל עם כל אחד מהמציעים ,שהצעתו נמצאה רלוונטית ,לשם
קבלת הצעתו הטובה ביותר (( )Best And Final Offerלהלן" :ההצעה הסופית").
	ההצעות הסופיות ותמצית המגעים שקוימו עם המציעים יובאו להכרעת הגורם המאשר לפי הדין ובהתאם לנוהלי הבנק .ועדת
ביקורת תפקח על ההליך התחרותי בקשר עם עסקות חריגות ,בדרך שתיקבע על ידה ,אלא אם כן יוחלט אחרת .ועדת עסקות
עם אנשים קשורים תפקח על עסקות שאינן חריגות ,בדרך שתיקבע על ידה ,ככל שאלו בסמכות אישורה.
	הגורם המאשר ,לפי שיקול דעתו ,יחליט בדבר התקשרות הבנק עם המציע .ככלל ,הבנק יתקשר עם המציע שהציע את ההצעה
בעלת התנאים העדיפים ביותר מבחינת הבנק או במקרה שאין עדיפות של ממש של הצעה אחת על פני ההצעות האחרות,
יתקשר עם מי מהמציעים על-פי שיקול דעתו .בחירתה של ההצעה בעלת התנאים העדיפים ביותר לבנק תוכל להיות מבוססת
על קריטריונים שונים ,שייקבעו ,הרלוונטיים להתקשרות נשוא ההליך .ככל שההצעה שתיבחר הינה של מציע הקשור לבעל
שליטה בבנק ,יפורטו על-ידי הגורם המאשר הנימוקים התומכים בהתקשרות זו.
	.3לגבי סוגי העסקות הבאות ,נמצא כי הן אינן מתאימות להליך תחרותי על-פי סעיף 1(117ב) לחוק החברות וכאמור בסעיפים 1
ו 2-לעיל ,מהטעמים שיפורטו להלן .ככלל ,הבנק יתקשר בסוגי העסקות הבאות לאחר שיקיים הליך חלופי כמפורט להלן:
	3.1עסקות בנקאיות מכל סוג ,לרבות מתן אשראי ועסקות חבות אחרות; קבלת פיקדונות כספיים; עסקות מוטות עמלות ושירותים
בנקאיים כגון פעילות בניירות-ערך ובנכסים פיננסיים והמרת מטבע-חוץ; עסקות בכרטיסי אשראי לרבות מתן שירותי הנפקה
וסליקה; מתן שירותי בנקאות להשקעות ,ניהול תיקים ,חיתום והפצה .הבנק או חברות בשליטתו מציעים עסקות אלו לכלל
לקוחותיו או לגופים רבים ,מספרן וכמותן של העסקות אינן מוגבלות ,ותנאיהן מותאמות לנסיבות כל לקוח ולקוח.
 3.2עסקה לתנאי העסקה של נושא משרה ו/או עובד בבנק.
		3.3התקשרות לרכישת פוליסות ביטוח ,לרבות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .העניין האישי במקרה כזה של בעלי שליטה
בבנק ,או מי שלבעל שליטה בבנק יש עניין אישי בו ,יכול לנבוע מזהות הנמנים על הגורמים המבוטחים בפוליסה ,אך אין
להם עניין אישי בגובה הפרמיה לחברת הביטוח ,ולפיכך נמצא כי אין הצדקה להליך תחרותי לעניין רכישת הפוליסה.
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		3.4הארכת הסכם שכירות או שינוי תנאי שכירות לגבי נכס שעזיבתו יכולה לגרום הוצאות מהותיות יחסית לתשלומי השכירות,
או נזק לפעילות העסקית (למשל :כתוצאה מקושי ללקוחות ,אובדן מיקום וכיו"ב) ,או נכס אשר לא ניתן למצוא לו תחליף
הולם וסביר שיענה על דרישות הבנק .לעניין התקשרות בהסכם שכירות לגבי נכס חדש ,ככל שתתקבל המלצת הנהלת
הבנק לאי-קיום הליך תחרותי בשל טעמים ייחודיים (כגון :מיקום הנכס) ,ההחלטה בדבר אי-קיום הליך תחרותי תובא לדיון
ולאישור מראש של ועדת ביקורת.
	3.5לעניין העסקות האמורות בסעיף  3זה יפעל הבנק בהליך המבטיח כי העסקה תבוצע בתנאי שוק .בחינת תנאי השוק תיעשה
בהתאם לאמות המידה לתנאי שוק שאימץ הבנק לעניין סיווג עסקות חריגות וזניחות ובהתאם לנוהלי הדירקטוריון ולנוהלי
הבנק בתחומים אלה.
	.4כן קבעה ועדת הביקורת כי על אף האמור לעיל ,העסקות המפורטות להלן יהיו פטורות מביצוע הליך תחרותי:
	4.1התקשרות שאינה עולה על שווי כספי של  2מיליון ש"ח ,ובמקרה של התקשרות מתמשכת אינה עולה על שווי כספי שנתי
של  2מיליון ש"ח ,ובלבד שהיא נעשית בתנאי שוק.
	4.2התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש לבנק ,לדעת הנהלת הבנק ,ובלבד שהיא נעשית בתנאי שוק.
	4.3התקשרות המשך בתנאים זהים או מיטביים לתנאי התקשרות הראשונה ,בנסיבות בהן השמירה על ההמשכיות נדרשת
מטעמי חיסכון ויעילות ,ובלבד שהיא נעשית בתנאי שוק.
 4.4התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות ואמנות ,ובלבד שהיא נעשית בתנאי שוק.
	4.5התקשרות עם מי שלפי זכויות מכח הדין ,או בהתאם למצב הדברים בפועל ,הינו היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(להלן " -ספק יחיד") ,ובלבד שחבר ההנהלה הממונה על התחום ,או צוות ההנהלה שמונה להתקשרות זו ,חיווה את דעתו
שהמתקשר הינו ספק יחיד כאמור ,ובלבד שהיא נעשית בתנאי שוק.
	4.6תרומות וחסויות כספיות לטובת הקהילה ,ובלבד שאושרו על-ידי ועדת ביקורת.
	4.7התקשרות ,שנקבע לגביה על-ידי ועדת ביקורת ,שאינה מתאימה או דורשת הליך תחרותי.
	.5כן קבעה ועדת הביקורת כי הואיל ולפי הוראות חוק החברות ,בהתאם לפרשנות רשות ניירות-ערך ,רואים בעסקות של חברות
בנות פרטיות של הבנק עם בעל שליטה בבנק ,או שלבעל שליטה בבנק יש בהן עניין אישי ,כעסקות הטעונות אישור בבנק,
כאילו היו עסקות של הבנק ,הרי שאמות המידה האמורות לעיל יחולו גם לגבי עסקות של החברות הבנות עם בעל שליטה
בבנק או שלבעל שליטה בבנק יש בהן עניין אישי .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל אישור/או הליך נוסף הנדרש בחברה הבת
על-פי דין ו/או תקנון החברה הבת.
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טבלה  :8-4פרטים על היתרות של בעלת השליטה בבנק ושל אחרים שלבעלת השליטה עניין אישי בעיסוקיהם עם הבנק
(באלפי ש"ח)
יתרה ליום
 31בדצמבר
2015

קבוצת שיכון ובינוי בע"מ(:)1
אשראי מאזני
התחייבויות למתן אשראי
ערבויות מכר ,ערבויות להבטחת אשראי ואחרות
אשראי מאזני וחוץ-מאזני בגין עסקות בנגזרים()2
ערבויות לצד שלישי
ניכויים
פיקדונות הציבור (מאזני)
הוצאות על פעילות לא בנקאית
עמותת "הרוח הטובה":
פיקדונות הציבור (מאזני)
חסויות()3
מוזיאון תל-אביב לאומנויות
תרומות()4
עמותת "מתן  -משקיעים בקהילה":
תרומות()5
שרי אריסון:
התחייבויות למתן אשראי
ערבויות מכר ,ערבויות להבטחת אשראי ואחרות
פיקדונות הציבור (מאזני)
אריסון אחזקות בע"מ:
פיקדונות הציבור
()1

()2
()3
()4
()5
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היתרה
הגבוהה
בשנת 2015

354,986
829,492
445,821
22,029
41,344
266,832
1,696

434,111
1,210,894
445,821
25,040
41,398
607,832
-

156
950

6,900
950

268

268

1,000

1,100

10
158
20,405

10
160
20,787

9

10

גב' שרי אריסון הינה בעלת השליטה בחברת שיכון ובינוי בע"מ (להלן" :שיכון ובינוי") ונחשבת לבעלת השליטה בחברות הנמנות על קבוצה זו.
הפירוט המובא ביחס לעסקי הבנק (אשראי מאזני ,אשראי חוץ-מאזני ופיקדונות כספיים) עם קבוצת שיכון ובינוי מתייחס לחשבונות שיכון ובינוי
עצמה וכמו-כן לכל התאגידים שבשליטתה ,למעט חשבונותיו של תאגיד שבשליטתה של זו שמדווחים בנפרד .יצוין ,כי נוכח העובדה שהפירוט
מתייחס לקבוצה כמכלול ,הוא כולל נתונים אשר ביחס לכל חברה בפני עצמה היו נחשבים לזניחים ,ואשר לא היו מדווחים כלל ,אם הדיווח היה
מתייחס לכל תאגיד ותאגיד בפני עצמו.
אשראי חוץ-מאזני כפי שחושב לצורך מגבלות חבות לווה בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  .i313היתרה ליום  31בדצמבר  2015כוללת יתרת
שווי הוגן מאזני של נגזרים בסך של כ 22,029-אלפי ש"ח.
הבנק ביצע החסות האמורה כהשתתפות במימון פעילות "יום המעשים הטובים" .מר ג'ייסון אריסון ,בנה של הגב' שרי אריסון ,מכהן בהתנדבות
בוועד המנהל של עמותת "הרוח הטובה".
סיוע למוזיאון תל-אביב עבור חסות למספר נושאים והם פרויקט פסח ,ערב הגאלה של המוזיאון וכן כדמי חבר במוזיאון וכחברים בקבוצת הרכישה
של המוזיאון.
הבנק ,באמצעות עמותת "פועלים בקהילה" ,שהינה זרוע של הבנק למתן תרומות למוסדות ציבור ,בשיתוף עם קבוצת ישראכרט ,ביצע את התרומה
האמורה כהשתתפות בפרויקט "סיסמא לכל תלמיד" .מר ג'ייסון אריסון ,בנה של הגב' שרי אריסון ,מכהן בהתנדבות בוועד המנהל של עמותת
"מתן  -משקיעים בקהילה".
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טבלה  :8-4פרטים על היתרות של בעלת השליטה בבנק ושל אחרים שלבעלת השליטה עניין אישי בעיסוקיהם עם הבנק
(באלפי ש"ח) (המשך)
יתרה ליום
 31בדצמבר
2014

קבוצת שיכון ובינוי בע"מ(:)1
אשראי מאזני
התחייבויות למתן אשראי
ערבויות מכר ,ערבויות להבטחת אשראי ואחרות
אשראי מאזני וחוץ-מאזני בגין עסקות בנגזרים()2
ערבויות לצד שלישי
פיקדונות הציבור (מאזני)
הוצאות על פעילות לא בנקאית
עמותת "הרוח הטובה":
פיקדונות הציבור (מאזני)
חסויות()3
עמותת "מתן  -משקיעים בקהילה":
תרומות()4
שרי אריסון:
התחייבויות למתן אשראי
ערבויות מכר ,ערבויות להבטחת אשראי ואחרות
פיקדונות הציבור (מאזני)
אריסון אחזקות בע"מ:
פיקדונות הציבור
()1

()2
()3
()4
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היתרה
הגבוהה
בשנת 2014

434,110
1,208,894
332,466
17,669
41,398
124,446
1,774

524,060
1,209,289
416,352
17,669
41,674
221,761
-

395
950

395
950

1,000

1,000

10
160
20,296

35
180
20,296

10

14

גב׳ שרי אריסון הינה בעלת השליטה בחברת שיכון ובינוי בע"מ (להלן" :שיכון ובינוי") ונחשבת לבעלת השליטה בחברות הנמנות על קבוצה זו.
הפירוט המובא ביחס לעסקי הבנק (אשראי מאזני ,אשראי חוץ-מאזני ופיקדונות כספיים) עם קבוצת שיכון ובינוי מתייחס לחשבונות שיכון ובינוי
עצמה וכמו-כן לכל התאגידים שבשליטתה ,למעט חשבונותיה של חברת דרך-ארץ הייווייז ( )1997בע"מ (ראה הערת שוליים  3להלן) ושל תאגיד
שבשליטתה של זו שמדווחים בנפרד .יצוין ,כי נוכח העובדה שהפירוט מתייחס לקבוצה כמכלול ,הוא כולל נתונים אשר ביחס לכל חברה בפני
עצמה היו נחשבים לזניחים ,ואשר לא היו מדווחים כלל ,אם הדיווח היה מתייחס לכל תאגיד ותאגיד בפני עצמו.
אשראי חוץ-מאזני כפי שחושב לצורך מגבלות חבות לווה בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  .313היתרה ליום  31בדצמבר  2014כוללת יתרה
מאזנית של נגזרים בסך של כ 15,573-אלפי ש״ח ויתרה חוץ מאזנית בסך של כ 1,798-אלפי ש״ח.
הבנק ביצע החסות האמורה כהשתתפות במימון פעילות ״יום המעשים הטובים״ .מר ג׳ייסון אריסון ,בנה של הגברת שרי אריסון ,מכהן בהתנדבות
בוועד המנהל של עמותת ״הרוח הטובה״.
הבנק באמצעות עמותת ״פועלים בקהילה״ שהינה זרוע של הבנק למתן תרומות למוסדות ציבור ,בשיתוף עם קבוצת ישראכרט ,ביצע את התרומה
האמורה כהשתתפות בפרויקט ״ססמא לכל תלמיד״ .מר ג׳ייסון אריסון ,בנה של הגברת שרי אריסון ,מכהן בהתנדבות בוועד המנהל של עמותת
״מתן  -משקיעים בקהילה״.

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

 .9פרטים נוספים בנוגע לעסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם
 9.1תרשים החזקות
להלן תרשים חברות מוחזקות עיקריות* של הבנק:

הבנק

בנקים בחו"ל

כרטיסי אשראי

100%

בנק הפועלים
(שוויץ)

98.2%

ישראכרט

100%

בנק הפועלים
(לוקסמבורג)

100%

פועלים אקספרס

69.8%

בנק פוזיטיף
תורכיה

שירותים
פיננסיים אחרים

100%

פועלים שוקי הון

*	התרשים כולל חברות עיקריות המוחזקות במישרין על-ידי הבנק או בעקיפין באמצעות חברות בנות פרטיות בבעלות מלאה של הבנק .חברות
בנות בבעלות מלאה אשר באמצעותן מוחזקות החברות המופיעות בתרשים לעיל אינן כלולות בו .לצורך התרשים לעיל ,חברה עיקרית הינה
חברה עם פעילות עסקית ,שלדעת הנהלת הבנק היא חברה עיקרית בקבוצה ,והשקעת הבנק בה היא לפחות  1%מההון המיוחס לבעלי המניות
של הבנק ,או שחלק הבנק ברווח (בהפסד) הנקי שלה המיוחס לבעלי המניות של הבנק עולה על  5%מהרווח (או מההפסד) הנקי המיוחס לבעלי
המניות של הבנק (וזאת בדומה לקריטריון שנקבע בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים (הוראה מספר  )662בקשר להצגת נתונים על
חברות בנות עיקריות בדוחות כספיים של תאגיד בנקאי).

לפרטים בדבר השליטה בבנק ראה פרק "השליטה בבנק" בדוח הדירקטוריון וההנהלה.
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 9.2רכוש קבוע
טבלה  :9-1רכוש קבוע

עלות

בניינים ומקרקעין (לרבות התקנות ושיפורים במושכר)
ציוד ,לרבות מחשבים ,ריהוט וכלי רכב
תוכנות
סך-הכל

4,224
2,305
4,101
10,630

ליום  31בדצמבר
2015
יתרה
פחת שנצבר
במיליוני ש"ח

2,220
1,795
3,206
7,221

2,004
510
895
3,409

2014
יתרה

1,995
522
958
3,475

המבנים בהם מתנהלים עסקי הבנק בישראל ,הינם בבעלותו או בבעלות חברות הנכסים שלו ,או בשכירות לתקופות שכירות שונות.
מרבית הנכסים בהם מתנהלים עסקי הקבוצה בחו"ל הינם בשכירות.
בבעלות קבוצת הבנק  177נכסים בשטח של  213אלפי מ"ר ,מתוכם  156מבנים בשטח של  103אלפי מ"ר המשמשים כסניפים.
 21מבנים בשטח של  110אלפי מ"ר המשמשים כמשרדי הנהלה ושטחי עזר.
בנוסף למבנים שבבעלותה ,קבוצת הבנק שוכרת  206מבנים בשטח של  114אלפי מ"ר.
בנתונים המתייחסים לשטח בנייני ההנהלה הראשית נכללים גם חניונים ומחסנים.
דירקטוריון הבנק קיבל החלטה במסגרת תוכניות העבודה לשנת  2011לפעול לריכוז משרדי ויחידות ההנהלה הראשית בקריה
עתידית אשר תוקם מחוץ למרכז תל-אביב .בין השאר הוחלט על רכישת עתודת קרקע מתאימה בתא שטח גדול ,כאשר ההעברה
של היחידות בפועל תתבצע בשלבים.
בנוסף ,הוחלט כי תכנון הקריה יתבצע על-פי עקרונות הבנייה הירוקה.
תכנון והקמת השלב הראשון של הקריה צפויים להימשך מספר שנים.
באשר לנתונים נוספים על בניינים וציוד ,ראה ביאור  16בדוחות הכספיים.
תשתיות מחשוב
כללי
עם סיום פרויקט רותם יהיו לבנק שני אתרי מחשוב מרכזיים ,אתר ייצור ראשי כפול (אתר רותם מכיל שני אתרי מחשוב נפרדים
בתצורת  )High Availabilityבעמק חפר ואתר גיבוי בתל-אביב להבטחת שרידות מרבית .מערכת הליבה של הבנק ,הממוקמת
באתר הייצור ,מותקנת על מחשב  Mainframeשל  .IBMבאתר הגיבוי פועל מחשב  Mainframeבתצורה מינימלית .בעת הצורך,
מחשב זה יגדל לעוצמה הנדרשת.
בצד מערכת הליבה פועלות מערכות נוספות (מערכות מבוססות  Windows ,Unixו Linux-להלן" :המערכות הפתוחות") לצרכים
ייעודיים הפועלות על פלטפורמה המאפשרת חלוקה דינאמית וניצולת מיטבית של משאבים.
הבנק עושה שימוש במתודולוגיות ובמערכות מתקדמות לייעול תהליכים בפיתוח ובייצור.
סניפי קבוצת הבנק ,מנהלות איזור ,מרכזי עסקים ויחידות ההנהלה הראשית ממוחשבים ומחוברים במקוון למרכזי המחשבים בחטיבת
טכנולוגיה ומחשוב .לרשות הלקוחות  493בנקטים חיצוניים 107 ,בנקטים פנימיים 264 ,מכונות להפקדת שקים חיצוניות 326 ,מכונות
להפקדת שקים פנימיות 89 ,עדכנים 269 ,עמדות לשירות אישי (תורנים).
המערכות המשמשות את קבוצת ישראכרט כוללות מחשבי ( Mainframeלרבות לצורכי גיבוי) ,מערכות פתוחות ,חומרה ותוכנה
המשמשות את החברה לפעילותה השוטפת בתחומי ההנפקה והסליקה ובתפעול הסדרי כרטיסי האשראי .מערכות אלה עומדות
בדרישות של המפרטים הטכניים שהוגדרו על-ידי הארגונים הבינלאומיים.
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גיבוי ואחסנת מידע
כאמור לעיל לבנק שני אתרי מחשוב מרכזיים (בשני אתרים גיאוגרפיים  -רותם ,אלנבי) ,אתר ייצור ראשי (כפול) ואתר גיבוי.
כמו-כן ,לבנק מאגרי נתונים בהם נשמרים עותקים של מסמכי נייר ,מסמכי משכנתאות וכו' ,לשימוש יום יומי באחזור נתונים ולשמירת
עותק היסטורי נגיש של נתונים אלו.
כל פעולה המתבצעת במחשבי הבנק מתעדכנת ,בו זמנית ,באתר הייצור ,רותם( ,שמירה כפולה) ובנוסף באתר הגיבוי כך שבמקרי
אסון ותקלות פיזיות קיים גיבוי למערכות הקריטיות של הבנק ופגיעה בחומרה באחד האתרים לא תגרום לאובדן מידע.
במקרה של מעבר בשעת חירום לאתר הגיבוי ,יש לבנק יכולת להגדיל מיידית את עוצמת מחשב הגיבוי ( )MFעד לרמת עוצמת מחשב
הייצור על-ידי הפעלת מנועים רדומים; כלומר ,אתר הגיבוי מאפשר עוצמת מחשב הנדרשת לכל הפעילות העסקית הרגילה של הבנק.
תקשורת
לבנק רשת תקשורת נתונים ודיבור מתקדמת ,בעלת קצבי העברת נתונים גבוהים .רשת התקשורת הינה בשרידות גבוהה והיא כוללת
גיבויים המאפשרים עבודה מול שני מרכזי המחשבים של הבנק .רשת התקשורת של הבנק מקשרת גם את סניפי הבנק ושלוחותיו
בעולם ,ומועברים באמצעותה שירותי נתונים ,דיבור וועידות חוזי (.)VIDEO CONFERENCE
חברות בנות
מערך המחשוב והתפעול של החברות הבנות בחו"ל וכן של פעילות קבוצת הבנק בחו"ל שאינה מתבצעת באמצעות חברות בנות,
מתבסס על מערכות עצמאיות ,כאשר האחריות הניהולית היא של ההנהלות והדירקטוריונים של החברות הבנות או של חבר ההנהלה
הממונה על הפעילות ,לפי העניין .כללי הממשל התאגידי מהווים את בסיס ההתנהלות בין חטיבת הטכנולוגיה והחברות הבנות.
ספקים
הבנק מתקשר מעת לעת עם ספקים מהארץ והעולם לצורך קבלת השירותים השונים הנדרשים לו בתחום מערכות המידע ,לרבות
הסכמי רכישת ציוד ותחזוקתו ,הטמעת מערכות מידע ורכישת תוכנות כי ישנם שירותים המבוססים על טכנולוגיות אשר הידע לגביהם
מצוי בידי מספר מצומצם של נותני שירות ולעיתים ,בידי נותן שירות בעל התמחות וידע בלעדיים בטכנולוגיה כאמור.
הבנק ביצע התקשרות עם ספק מתן שירותי מיקור חוץ ,בשלב זה בעיקר בתחום המבדקים.
אבטחת מידע
ההשקעה באבטחת מידע של מערכות המידע היא חלק בלתי נפרד ואינטגראלי בפיתוח מערכות מידע מודרניות .אבטחת המידע של
מערכות הבנק מתבצעת במספר רבדים ומעגלים ,כדי להבטיח שמערכות הבנק מוגנות היטב מחדירה ,גישה לא מורשית ,או פגיעה.
פרויקטי מידע בבנק מלווים מתחילת דרכם בצוות של אבטחת מידע המוודא קיום קפדני של כללי אבטחת מידע ,אבטחת פרטיות
המידע ,ומידור הנגישות למידע רק למי שהורשה לגשת אליו .אירועי אבטחה ממערכי המחשוב מופנים בזמן אמת אל מוקד מומחה של
אנשי אבטחת מידע ,מטופלים ומתועדים משלב ראשית האירוע ועד סופו .כמו-כן האירועים הרלוונטיים מופנים למחלקת הביקורת.
תקריות מהותיות מדווחות להנהלה ולדירקטוריון .הבנק מבצע באופן שוטף בדיקות חסינות של מערכותיו וסקרי אבטחת מידע של
מערכותיו כדי לוודא ,שבכל עת רמת אבטחת המידע נשמרת ועונה לכללים מחמירים שנקבעו בתחום זה.
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פרויקטים עיקריים בביצוע
מס"ר  -מערכת ספר ראשי  -מחשוב ספר ראשי של הבנק .מושתת על מוצר ה Bank Analyzer-של חברת .SAP
תוצרי הפרויקט יאפשרו לבנק לעמוד בקדמת החשבות ברמה בינלאומית לצד שורה של בנקים גדולים בעולם.
המערכת כוללת תשתית מידע חשבונאית המבוססת על אירועים עסקיים מפורטים ומאפייני חוזים ומנהלי ,המגיעים מהמערכות
התפעוליות.
המערכת תאפשר קבלת תובנות עסקיות וניהוליות עבור הנהלת הבנק ,וכן יכולת הפקת דיווחים בצורה גמישה.
בנקאות סלולארית  -פיתוח והרחבת אפליקציות סלולריות ללקוחות הבנק.
האפליקציות מספקות יכולות עסקיות במגוון רחב של תחומים ומגזרי לקוחות ומשלבות ממשק וחוויית משתמש חדשנית וייחודית,
תוך דגש על הובלה עסקית טכנולוגית והתאמה ללקוח.
פרויקט רותם  -הבנק הקים  DATA CENTERחדש .המבנה הינו בעל מאפיינים של זמינות גבוהה ומיגון על מנת לתת מענה
לצורך ברציפות של מערך המחשבים של הבנק .הסתיימה הקמת המבנה והוחל בתהליך ההגירה למתקן החדש.
פועלים להבראה  -מאפשר בניית תהליך טיפול בלקוחות שנקלעו לקשיים תוך זיהוי התהליך בשלב מוקדם יותר .מאפשר הצעת
מעטפת טיפול בלקוח תוך צמצום היקף התיקים המגיעים לגביה.
פרויקט מובילות אינטרנט ומובייל  -תכנון ופיתוח מערכת האינטרנט והמובייל העתידית ,כיישום ראשון בפרויקט המובילות
העסקית טכנולוגית אשר נועד לשמר ולבסס את המובילות העסקית טכנולוגית של בנק הפועלים .הפרויקט מביא לידי ביטוי תפישות
מתקדמות ,הן בנראות והשירות ללקוח ,הן באינטגרציה רב ערוצית ,והן מבחינת הארכיטקטורה התומכת ביישום.
פרויקט בנקט העתיד  -מטרת הפרויקט היא להחליף ולשדרג את הליבה של מערך הבנקטים ,לצמצם סיכונים תפעוליים ולייצר
בסיס טכנולוגי לשירותים מתקדמים עתידיים.
מובילות שוק ההון  -השבחה ושדרוג של מערכות ליבת שוק ההון על מנת לייצר מנופי צמיחה חדשים ויעילות תפעולית.
מובילות פיקדונות  -פיתוח יכולות חדשות במערכות הפיקדונות בניהן פיתוח מוצרים מובנים מותאמים אישית .הגדרת משפחות
חדשות של מוצרים על מנת לתת מענה לצורכי השוק.
סניפים דיגיטליים  -הקמת מערך סניפים דיגיטליים תוך יצירת חוויית בנקאות מתקדמת המשלבת בין העולם הווירטואלי לעולם
הפיזי .בסניף שולבו טכנולוגיות מתקדמות כגון :זיהוי לקוח מתקדם ,סניף ללא נייר ,טאבלטים לשימוש הלקוח והבנקאים ,טכנולוגיה
לבישה .בסניף ניתנים שירותים פיננסיים מתקדמים :ייעוץ השקעות מרחוק ב ,VC-חתימה אלקטרונית ,מדף מוצרים דיגיטלי.
היקף השקעה
הבנק מיישם את תקן חשבונאות בינלאומי מספר  38והנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר היוון עלויות תוכנה .עלויות בגין מערך
טכנולוגיית המידע נרשמות כנכסים בדוחות הכספיים רק בשלב הפיתוח של מערכת מחשוב .שלב הפיתוח מתחיל רק לאחר שהפרויקט
מאושר ומתוקצב והוכחה ישימותו הטכנולוגית .עלויות שהוכרו כנכסים כוללות עלויות ישירות של חומרה ,שירותים ושכר עבודה.
יתר העלויות ,כגון עלויות טרום פרויקט ,עלויות פיתוח תוכנות שאינן עולות על סף המהותיות ,עלויות הטמעה והדרכה ,עלויות תחזוקה
שוטפת ,עלויות מנהלה ועלויות אחרות שלא ניתן לייחס באופן ישיר לפיתוח תוכנה ,מוכרות כהוצאה בדוח רווח והפסד עם היווצרותן.
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 9.3הון אנושי
אסטרטגיית משאבי אנוש
אסטרטגיית משאבי אנוש מגובשת בהלימה לאסטרטגיית הבנק ,לצרכים העסקיים הנגזרים ממנה ולמגמות בתחום משאבי אנוש.
בהתאם לכך קבעה חטיבת הון אנושי ,ייעוץ ומשאבים את ייעודה להיות שותף אסטרטגי התומך בהשגת היעדים העסקיים של הבנק,
תוך מתן דגש על פיתוח וטיפוח המשאב האנושי ,חתירה מתמדת למצוינות ושימוש מיטבי במשאבים.
התוכנית האסטרטגית כוללת ארבעה תחומי פעולה עיקריים:
	•תכנון משאבי אנוש  -גיבוש ויישום תוכניות ומהלכים בכל הקשור להון האנושי ,בהתאם לתוכניות העבודה של חטיבות
הבנק בהיבטי תמהיל ,השכלה והכשרה ,וכל זאת בהתאמה למגמות בשוק העבודה ולרגולציה המשתנה.
	•טיפוח ופיתוח אנשים ותרבות  -ביסוס חזון הבנק ,הקוד האתי והערכים; פיתוח מצוינות מקצועית וניהולית בקרב עובדי
הבנק; הנעת עובדים ועידוד מוטיבציה .הבנק מטפח תרבות למידה בקרב עובדיו באופן שוטף ,ומשקיע משאבים ניכרים בהכשרה
מקצועית וניהולית.
	•מצוינות תפעולית  -ניהול המשאבים ובחינה מתמדת של תהליכי עבודה ומחוללי הוצאות במטרה להביא לניצול מיטבי
של המשאבים ולחיסכון.
	•שותפות ושירות מקדם עסקים  -פרואקטיביות בשירות הניתן ליחידות הבנק והתאמת מעטפת השירות לצרכים הייחודיים
של לקוחות הפנים.
טבלה  :9-2נתונים אודות מצבת כוח אדם בקבוצת הבנק במונחי משרות()1

ממוצע
שנתי

2015
יתרה
לסוף שנה

2014
ממוצע
שנתי

יתרה
לסוף שנה

הבנק
בארץ
בחו"ל
סך-הכל בבנק

9,920
287
10,207

9,595
288
9,883

10,387
288
10,675

10,139
283
10,422

חברות בנות
בארץ
בחו"ל
סך-הכל חברות בנות
סך-הכל בקבוצת הבנק

1,596
592
2,188
12,395

1,591
456
2,047
11,930

1,631
658
2,289
12,964

1,636
625
2,261
12,683

( )1מספר המשרות כולל גם תרגום למשרות של עלות שעות נוספות ,בתוספת משרות כוח אדם חיצוני שאינם עובדי הבנק ,אך מספקים שירותי עבודה,
שנדרשה לויסות כוח האדם במסגרת הפעילות השוטפת ולהטמעת פרויקטים ,בניכוי משרות עובדים ששכרם הוון לרכוש קבוע.

להלן פרטים בדבר השינויים העיקריים במצבת כוח האדם בקבוצת הבנק בשנת  2015בהשוואה לסוף שנת :2014
מספר המשרות ליום  31בדצמבר  2015בקבוצת הבנק ירד ב 753-משרות בהשוואה למספר המשרות בסוף שנת  .2014כלהלן:
•	חל קיטון של  544משרות במצבה בבנק בישראל .הקיטון נובע בעיקר מיישום מהלך התקינה ביחידות ההנהלה הראשית על-פי
מתודולוגיה "פועלים בדרך הנכונה" ואופטימיזציה של פריסת רשת הסניפים.
• חל קיטון של  169משרות בחברות בחו"ל בעיקר עקב מכירת הבנק בקזחסטן.
• חל קיטון של  45משרות בחברות הבת בישראל.
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טבלה  :9-3התפלגות מספר המשרות הממוצעות בקבוצת הבנק על-פי מגזרי הפעילות()1

משקי הבית
בנקאות הפרטית
עסקים קטנים
מסחרי
עסקי
ניהול פיננסי
אחרים והתאמות
סך-הכל

2015

2014

השינוי

4,678
3,020
1,620
1,074
670
784
549
12,395

4,977
3,144
1,656
1,109
696
823
559
12,964

)(6.0%
)(3.9%
)(2.2%
)(3.2%
)(3.7%
)(4.7%
)(1.8%
)(4.4%

( )1כולל משרות של עובדי ההנהלה הראשית שעלות העסקתם הועמסה על המגזר.

מאפייני המשאב האנושי
מדיניות הבנק היא להעסיק ,לקדם ולקבל החלטות בקשר לעובדים על בסיס שיקולים ענייניים ובהם כישורים ותפקוד ,וללא אפליה
מחמת דת ,גזע ,מין ,גיל ,השקפה ,נטייה מינית ,מוגבלות ,מקום מגורים וכיוצא באלה .הבנק מעודד גיוס של עובדים מאוכלוסיות
בתת-ייצוג בשוק העבודה כחלק ממדיניות הגיוס שלו ,מתוך הכרה ביתרונות הטמונים בהעסקה מגוונת בהיבטים של הכרות טובה
יותר עם מגזרי לקוחות שונים ועידוד חדשנות ויצירתיות בסביבת עבודה פתוחה ומגוונת.
בשנת  2015הוותק הממוצע של עובדי הבנק עמד על  18.5שנים ,לעומת  17.9בשנת  .2014הגיל הממוצע של עובדי הבנק עמד
על  44.4בשנת  2015לעומת  43.7בשנת .2014
בשנת  2015כ 65.3%-מכלל עובדי הבנק הן נשים ,בהשוואה ל 65.7%-בשנת  .2014בקרב אוכלוסיית הניהול הבכיר בבנק (מדרג
מנהלי מחלקות בהנהלה ראשית ומנהלי סניפים) שיעור הנשים בשנת  2015הוא  40.9%בהשוואה ל 40.6%-בשנת ( 2014בשנת
 2006היה שיעור הנשים בקרב אוכלוסיית הניהול הבכיר .)29%
מדיניות הבנק הינה לקלוט ,ככל שנחוץ ,עובדים אקדמאיים ,ובהתאמה קיימת מגמה של גידול מתמיד בשיעורם מתוך כלל עובדי
הבנק ,משיעור של כ 28.1%-בשנת  1998לשיעור של כ 64.6%-בשנת  62.2%( 2015בשנת  .)2014עלייה זו נבעה מקליטת עובדים
אקדמאים והשלמת הלימודים האקדמיים של עובדי הבנק.
התייעלות בבנק
בשנת  2015המשיך הבנק בתוכנית התייעלות בכוח אדם הן בסניפים והן ביחידות ההנהלה הראשית .התוכנית המבוססת על פרישה
מוקדמת קיבלה ביטוי בדוחות הכספיים לשנת  2014והסתכמה בסך של  355מיליון ש׳׳ח.
תוכנית ההתייעלות כוללת בנוסף טיפול בסעיפי רכש שונים ,צמצום שטחים וסעיפי הוצאה נוספים .תוכנית ההתייעלות התומכת
באסטרטגיה הרב שנתית של הבנק נמשכת גם בשנת .2016
מערך התגמול בבנק
הבנק שואף לתגמל את עובדיו על עבודתם ועל תרומתם לבנק ולשמרם לטווח הארוך .כמו-כן ,שואף הבנק לקשור בין האינטרסים
של העובדים לאינטרסים של הבנק ומחזיקי העניין בו ,בהתאמה למטרות הבנק ,תוכניות העבודה והמדיניות ארוכת הטווח ,תוך
שמירה על העסקה הוגנת ,עידוד מצוינות ותרבות ביצועים.
לרוב ,תגמול העובדים מבוסס על שלושה יסודות :שכר שוטף ,מענקים שנתיים ותגמול ארוך טווח הנגזר מעליית-ערך מניות הבנק.
עובדי הבנק זכאים לתנאים סוציאליים והטבות שונות ,לרבות :השתתפות בביטוח רפואי ,השתתפות בשכר לימוד ,השתתפות במנוי
למרכזי ספורט והיכלי תרבות ,שי לחגים ולאירועים אישיים ומענק לאחר  25שנות וותק.
לפרטים נוספים ,ראה ביאורים  23ו 24-בדוחות הכספיים.
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עלות ושכר למשרת עובד**
טבלה  :9-4פירוט עלות למשרת עובד ושכר למשרת עובד בבנק (באלפי ש"ח)

עלות למשרת עובד  -ללא מענקים
עלות למשרת עובד  -כולל מענקים
שכר** למשרת עובד  -ללא מענקים
שכר** למשרת עובד  -כולל מענקים

2015

2014

365
412
211
249

*361
*401
201
*233

* אינו כולל הוצאות לתוכנית התייעלות .מספרי השוואה הוצגו מחדש.
** שכר  -מחושב על-פי משכורות ברוטו ,כפי שמשולמות לעובד.

מדיניות תגמול ותוכנית תגמול
ביום  5בינואר  2014פרסם הבנק את מדיניות התגמול שלו לנושאי המשרה לפי תיקון  20לחוק החברות ,התשנ"ט "( 1999חוק
החברות") ובהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  301Aשל המפקח על הבנקים מיום  19בנובמבר "( 2013הוראה בדבר מדיניות
תגמול בתאגיד בנקאי") וכן להערות נוספות שהתקבלו מהפיקוח על הבנקים ("מדיניות התגמול") .עקרונות מדיניות התגמול חלים על
חברות בת של הבנק בארץ ובחו"ל .מדיניות התגמול אומצה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק ביום  11בפברואר .2014
ביום  22ביוני  2014אישר דירקטוריון הבנק תוכנית תגמול למנהליו הבכירים בהתאם להוראה בדבר מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי
ולמדיניות התגמול.
תוכנית התגמול יוצרת הלימה בין התוצאות העסקיות של כלל הבנק לאורך זמן ,לבין התגמול ומתבססת על רווח מותאם לסיכון
ולעלות ההון ,בצד תגמול שלילי על אי עמידה ביעדים בטווח הארוך .התוכנית קובעת מנגנון של פריסת התשלום לטווח ארוך ,על
מנת שלא לעודד לקיחת סיכונים מעבר לתיאבון הסיכון של הבנק .המענק השנתי מחושב על בסיס ביצועי הבנק (משקף את אחריות
המנהלים לביצועי כלל הבנק ,מעבר לאחריותם לביצועים הספציפיים של החטיבה/היחידה) ,עמידה ביעדים אישיים (s׳ ,)KPIכולל
מדדים בתחום ניהול הסיכונים ובתחום הציות לחוקים ,הוראות רגולטוריות ונהלים וכן הערכת ממונה.
העלאת שכר מינימום
בחודש ינואר  2015תוקן חוק שכר המינימום בכנסת.
על פי החוק יעלה השכר במשק בתוך שנתיים מ 4,300-ש"ח ברוטו ל 5,000-ש"ח ברוטו בשלוש פעימות :הראשונה בחודש אפריל
 ,2015השנייה בחודש יולי  2016והשלישית בחודש ינואר .2017
בעקבות עדכון החוק החליט הבנק בשיתוף עם יו"ר ארגון העובדים ליישם את העלאת השכר באופן מיידי ,כך ששכר המינימום
לעובדי הבנק ,לרבות כח אדם חיצוני ,עלה בפעימה אחת ל 5,000-ש"ח ברוטו החל מחודש אפריל  2015במקום בשלוש פעימות.
טיפוח ופיתוח ההון האנושי
הבנק מטפח תרבות למידה בקרב עובדיו באופן שוטף ,ומשקיע משאבים ניכרים בהכשרה מקצועית וניהולית ,מתוך התפיסה לפיה -
שיפור מתמיד ביכולות העובדים תומך בהשגת היעדים האסטרטגיים של הבנק והינו בהלימה לחזון הבנק .הבנק קולט עובדים בעלי
תואר אקדמי ומעודד עובדים ותיקים ללמוד לתואר ראשון ולתואר שני באמצעות סיוע במימון הלימודים ומתן ימי חופשה נוספים
לצורך בחינות.
"קמפוס פועלים"
"קמפוס פועלים" מהווה זירה מרכזית בהטמעה של אסטרטגיה וחזון הבנק באמצעות למידה ,תקשורת ותהליכים המקדמים ביצועים.
הלמידה מובילה להתפתחות אישית ,ארגונית ועסקית אשר תבטיח מצוינות מקצועית וניהולית לעובדים ולמנהלים .הלמידה מתחוללת
בכיתות הקמפוס ,במנהלות האזוריות ובעמדתו של כל עובד.
בשנת  2015התקיימו בקמפוס פועלים כ 62,000-ימי למידה בכ 750-מחזורי קורסים בהם ימי אימון בנקאיים ,ימי אימון ניהוליים,
קורסים לבכירים ,הכשרה לניהול בנקאי ,מכינה בכלכלה ופיננסים ולמידה בשטח :בכיתות הלימוד באזורים ובסניפים.
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הכשרה בנקאית  -בית הספר לבנקאות אמון על הכשרת הבנקאים בתחום הידע המקצועי ועל הקניית מיומנויות עסקיות ,וזאת
בהתאמה לכל בעל תפקיד ,לצורכי התפקיד ,ובהתאם לשינויים אסטרטגיים בארגון ,בניהם קידום הערוצים הדיגיטליים בקורסים וימי
האימון ,המשלבים טכנולוגיות למידה שונות ומגוונות .בשנת  2015פותחו והועברו גם הדרכות קצרות וממוקדות בנושאים בנקאיים
שונים ומגוונים כמו גם ,ימי אימון מקצועיים למנהלים .התקיימו  13מחזורים של קורסים בכירים בתחומי הבנקאות השונים.
מערכת למידה חדשה  -המערכת מוטמעת בכל היחידות .במהלך  2015פותחו מעל  100פריטי לימוד חדשים למערכת הלמידה
בנושאי בנקאות שונים .המערכת מאפשרת לשמור על המוכנות והמקצועיות של העובד בכל רגע נתון .בכל שבוע מקבלים העובדים
פריטי למידה בהתאמה אישית לתפקידם ומבוצע מיפוי פערי ידע שוטף בשטח .פריטי הלמידה נוגעים לכל עולמות התוכן הבנקאיים:
עובר ושב ,אשראי ,מטבע-חוץ ,שירות ,רגולציה ועוד.
הכשרה ופיתוח מנהלים  -המרכז למנהיגות אישית וניהולית בקמפוס פועלים מהווה מסגרת לבנייה והפעלה של מסלולי פיתוח
מנהלים בבנק ,לצורך העצמה וטיפוח של שדרת מנהלים ,וזאת בהלימה לכיוונים האסטרטגיים של הבנק ,יעדיו וערכיו .במרכז
מתקיימות תוכניות פיתוח מותאמות דרג ניהולי .גם השנה המשכנו בתוכנית "מנהיגות ציוותית" ,השמה דגש על ניהול ציוותי ,העצמת
היחיד והתפתחות בה השתלבו  54סניפים נוספים ו 14-יח׳ הנה"ר .כמו-כן ,הושקה תוכנית חדשה של ניהול בכיר "מנהלים דרך
הוויה" המיועדת לפורום הניהולי הבכיר.
תרבות ואקלים ארגוני
קוד אתי
הבנק רואה בקוד האתי אבן יסוד בתרבות הארגונית שלו .הקוד האתי קיים בבנק הפועלים משנת  2004והנו הצהרת כוונות ומחויבות
של בנק הפועלים להתנהגות נאותה ,הן בנוגע ליחסי עבודה בתוך הבנק והן ליחסים של הבנק עם ספקים ,לקוחות ,מתחרים ובעלי
עניין אחרים .עד  2012בוצעו הדרכות למנהלים להטמעת הקוד האתי ביחידות ופותח משחק ייעודי שהועבר על-ידי המנהלים
בכלל יחידות הבנק .הופצה לומדה בנושא שבוצעה על-ידי כלל העובדים בבנק .משנת  2013הועלה לפורטל הארגוני דף עם תכני
הקוד מפורטים לכלל העובדים ,הלומדה עודכנה למצבר למידה חדש המכוון לדרך פיתרון של דילמות אתיות ומבוצע אחת לשנה
על-ידי כלל עובדי הבנק .כמו-כן ,עודכן נוהל קבלת מתנות ופותחה סדנה הדנה בדילמות אתיות ודרך פתרונן ומועברת בקורסים
המקצועיים השונים.
בשנת  2015פותח מצבר למידה גם בשפה האנגלית לנציגויות הבנק בחו״ל.
חזון הבנק
במהלך חמש השנים האחרונות מתקיים תהליך להטמעתו של חזון הבנק במטרה לבטא את תמונת העתיד הרצויה של בנק הפועלים במיטבו.
החזון מצהיר על מחויבות הבנק כלפי עובדיו ,לקוחותיו ,וכלל מחזיקי העניין .החזון יוצק משמעות ערכית ליעדים ולמהלכים אותם
מוביל הבנק.
ערכי החזון משולבים במערכי הלמידה וההדרכה בקורסים הבנקאיים ,הניהוליים וההתנהגותיים.
בשנת  2015גובש מתווה למהלך כלל ארגוני" ,פועלים בטוב" ,שבו יחשפו העובדים למודל עשיית הטוב של קבוצת אריסון אשר אומץ
על-ידי הבנק .מהלך זה מעצים את העשייה החיובית של הבנק עם העובדים ,הלקוחות ,הסביבה והקהילה ,ומהווה המשך להטמעת
חזון הבנק משנת  .2011השקת "פועלים בטוב" תערך בשנת .2016
תהליך הערכת ביצועים
תהליך הערכה מתקיים מדיי שנה ובמרכזו שיחת משוב לסיכום ביצועי השנה החולפת ותכנון היעדים וההתפתחות קדימה .התהליך
מבוסס על דיאלוג פתוח ושקיפות ,ותומך בהעצמת העובד והתפתחותו .התהליך הוא חלק מרצף שנתי של מהלכים ניהולים לעידוד
מצוינות ,הערכה הוקרה ותגמול לעובד .בנוסף ,מתקיים מהלך שנתי באמצע השנה ,הממוקד החל מ 2015-בהתפתחות העובד.
תקשורת פנים ארגונית
בנק הפועלים רואה בעובדיו שותפים מלאים לתהליכים העסקיים והארגוניים.
במטרה לשמר את תחושת ההזדהות והמחוברות הגבוהה של העובדים ,מתקיימות יוזמות רבות להידוק הקשר והדיאלוג באמצעות
תקשורת חוצת ארגון :בין ההנהלה לעובדים ,מנהלים ועובדים ,בין היחידות השונות.
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לשם כך ,הבנק פועל במגוון ערוצים בהם הפורטל הארגוני אשר מהווה ערוץ תקשורת מרכזי ,מתקדם ותומך בשיתוף העובדים במידע
והטמעה של תהליכי שינוי פנים ארגוניים.
בשנת  2015יצאה לדרך מהדורת החדשות הפנים ארגונית הדיגיטלית של הבנק" ,משדרים פועלים" .כל מהדורה אורכת כשתי דקות.
בתכנים :ידיעות עסקיות ונושאי עומק כגון :תיעוד העשייה בסניפים וביחידות ,ראיון עם מנהלים בכירים ,ראיון עם עובדים שצמחו
והתפתחו בבנק.

 9.4מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד הבנקאי
כללי
הבנק פועל במסגרת חוקים ,תקנות והוראות שחלקם ייחודיים למערכת הבנקאית ,וחלקם ,גם אם אינם ייחודיים כאמור ,משפיעים על
מקטעים מהותיים מפעילותו .פקודת הבנקאות ,חוקי הבנקאות השונים והוראות ניהול בנקאי תקין אשר מפרסם המפקח על הבנקים
מעת לעת ,מהווים את הבסיס החוקי והמרכזי לפעילותה של קבוצת הבנק .אלו מגדירים ,בין היתר ,את גבולות הפעילות המותרת
לבנק ,את הפעילות המותרת לחברות בנות וחברות קשורות לקבוצת הבנק ואת תנאי השליטה והבעלות בהן ,את מערכות היחסים
בין הבנק ללקוחותיו ,את השימוש בנכסי הבנק ואת אופן הדיווח על הפעילות האמורה למפקח על הבנקים ולציבור.
בצידם כפוף הבנק לחקיקה ענפה המסדירה את פעילותו בשוק ההון הן עבור לקוחותיו והן עבור עצמו (למשל בתחום ייעוץ ההשקעות
וניהול תיקי לקוחות ,ייעוץ פנסיוני ,דיני ניירות-ערך ומגבלות על פעילות בתחום הביטוח).
חוקים נוספים בנושאים ייחודיים מטילים על בנקים ,והבנק בכללם ,חובות וכללים ספציפיים .כך למשל החקיקה הקשורה באיסור
הלבנת הון ואיסור מימון טרור ,חוק נתוני אשראי ,חקיקה הקשורה בהלוואות לדיור ,דיני הערבות וכו׳.
בנוסף לאלה קיימת חקיקה נוספת שבשל הקשר שלה לפעילות הבנק יש לה השפעה רבה על התנהלותו .לעניין זה ראוי להזכיר,
בין היתר ,את דיני ההוצאה לפועל ,דיני פירוקים וכינוסים ,חוקים המתייחסים למגזרים ספציפיים (רשויות מקומיות ,נוטלי משכנתאות,
רוכשי דירות ,המגזר החקלאי) וחוקי מס שונים.
פעילותו של הבנק נתונה לפיקוח וביקורת של הפיקוח על הבנקים וכן של גורמים מפקחים נוספים בתחומי פעילות ספציפיים ,דוגמת
רשות ניירות-ערך ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר והממונה על הגבלים עסקיים .גורמים אלה עורכים מעת לעת
ביקורות בבנק בקשר עם תחומי הפעילות השונים.
הבנק וחברות הבת פועלים על מנת לעמוד בחובות החלות עליהם מכוח הוראות הדין האמורות.
במסגרת החקיקה ,שהתקבלה בעקבות המלצותיה של ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"ל משרד האוצר (ועדת בכר) ,נקבעה במרבית
החוקים החלים על פעילות הבנק האפשרות להטיל עליו עיצומים כספיים בגין הפרות של הוראות החוקים והוראות חקיקת המשנה
(לרבות חוזרים והנחיות) שהוצאו או יוצאו מכוחם.
להלן ,בתמצית ,מספר הוראות רגולטוריות רלוונטיות לתקופת הדיווח בעלות השפעה על פעילות הבנק:
	•עידוד תחרותיות במערכת הבנקאית  -המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית (ועדת זקן) קודמו גם בשנת
 2014במגוון הוראות שהועברו על-ידי בנק ישראל ויושמו בשנה האחרונה .בין ההוראות  -הקלות במעבר בין חשבונות (עדכון
נב"ת  432בחוזר בנק ישראל מס׳  2443מיום  15בדצמבר  )2014לפישוט הפעולות הנדרשות בעת סגירת חשבון של לקוח
ובהעברת פעילותו מהבנק הישן ,לחשבונו בבנק החדש .כמו-כן ,קיצור התהליכים הכרוכים במעבר במטרה למנוע טרחה
מיותרת ללקוח ,וכל זאת כדי לסייע ללקוח לממש את בחירתו לנהל את הפעילות הבנקאית שלו ,כולה או חלקה ,בבנק אחר.
בנוסף ,פישוט הליך העברת הרשאות לחיוב חשבון מהבנק המעביר לבנק הנעבר ,תוך החלת שינויים משמעותיים בתהליכי
העבודה במערכת הבנקאית (הוראת נב"ת  439מיום  4בספטמבר .)2014
	•הוראה נוספת הנגזרת מהמלצות ועדת זקן הינה גילוי עלות שירותים בניירות-ערך (תיקון נב"ת  414בחוזר בנק ישראל 2415
מיום  16באוקטובר  )2013המבקשת כי הבנק יציג ללקוחותיו ,המבצעים עסקות בניירות-ערך ,מידע מפורט אודות העלויות שנגבו
מהם (פירוט עמלות קנייה ,מכירה ופדיון ניירות-ערך ודמי ניהול ניירות-ערך) וכן ,מידע השוואתי בגין ממוצע שיעורי העמלות
שנגבו בפועל לעומת קבוצת התייחסות לפי שווי פיקדון.
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	•המלצה נוספת הינה יישום הוראת דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים (נב"ת  425בחוזר בנק ישראל מיום  19בנובמבר )2014
המבקשת להעביר לכלל לקוחות הבנק דו"ח מרוכז ותמציתי ,המפרט את כלל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח ,אשר יימסר
באופן יזום אחת לתקופה כמו גם יוצג באתר האינטרנט המאובטח של הבנק .הדיווח יימסר ללקוחות יחידים ועסקים קטנים וכן,
הדיווח הראשון יהיה בגין שנת  2015ויועבר ללקוחות עד ליום  28בפברואר .2016
	•במטרה לעודד את התחרות במערכת הבנקאית ,קידם בנק ישראל אפשרות פתיחת חשבונות בנק באינטרנט (הוראת נב"ת 418
מיום  15ביולי  )2014במתכונת ייעודית וכחלק מהסדרת תשתית להקמת בנק אינטרנטי בישראל .פתיחת החשבון תתאפשר רק
עבור יחיד תושב ישראל מעל גיל  ,18הפעלתו תתאפשר רק לאחר קבלת העברה בנקאית מחשבון על שם המבקש בתאגיד
בנקאי בישראל .בנוסף ,על החשבון שייפתח יחולו מגבלות סכומי פעילות ,יתרות הנכסים ומסגרת הפעילות בכרטיס חיוב .כן
נקבעו הוראות מיוחדות לצורך זיהוי הלקוח.
	•הוראות נוספות הינן פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו (הוראת נב"ת  422בחוזר בנק ישראל מס׳  2423מיום
 26במאי  )2014הקובעת תהליכים לבחינת בקשה לפתיחת חשבון ,אמצעי תשלום שעל הבנק לספק (לרבות כרטיס בנק לחיוב
מיידי) ואמצעי איחזור ובקרה העומדים לרשות הלקוח; כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (פורסם
ברשומות  7469ביום  30בדצמבר  )2014אשר ,בין היתר ,קובעים הוראות חדשות למסירת העתקי מסמכים והודעה על שינויים
הנוגעים לתנאי ניהול חשבון וסיום הטבות וכן ,כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) מיום  21בינואר  2015אשר הביא לשינוי
הגדרת ׳עסק קטן׳.
	•יישום המלצות ועדת באזל  -הפיקוח על הבנקים קידם השנה ביתר שאת ,כחלק מיישום המלצות ועדת באזל ,תיקונים רבים
להוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול הסיכונים לרבות ניהול הממשל התאגידי ,תיאבון הסיכון ומדידה ודיווח (תיקון נב"ת
 310בחוזר בנק ישראל  2356מיום  27בדצמבר  ,)2012סיכוני ריבית ומדידה מאוחדת של חשיפת הריבית (ערך והכנסה) של
כל הקבוצה בתיק הבנקאי והלא בנקאי (תיקון נב"ת  333בחוזר בנק ישראל  2377מיום  30במאי  ,)2013הערכה נאותה של
סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות (נב"ת  311ו 314-בחוזר בנק ישראל  2357מיום  27בדצמבר  2012וחוזר בנק ישראל
 2375מיום  30באפריל  2013בהתאמה) ,מדידת יחס כיסוי הנזילות ופיתוח כלי ניטור לשימוש התאגידים הבנקאיים והמפקחים
בניטור סיכוני הנזילות (חוזר בנק ישראל  2431מיום  28בספטמבר  )2014ועוד .יישום הוראות אלו בבנק כרוך בתהליכי עבודה,
ניהול פרויקטים ותשומות רבות.
	•יישום הוראות  - FATCAהבנק נערך החל משנת  2011ליישום הוראות ה FATCA-שפורסמו על-ידי ממשלת ארצות-הברית
בתקנות המפורטות של החוק וכפי שאלו באו לידי ביטוי במכתב בנק ישראל מיום  6באפריל  2014המנחה את התאגידים
הבנקאיים כיצד להיערך בנושאי הליכי ממשל תאגידי ,רישום בפורטל ה  IRSשל מוסדות פיננסיים מדווחים ואופן ההתנהלות
מול לקוחות .ה FATCA-הינו חוק אמריקאי שמטרתו לאפשר ל IRS-יכולת אכיפה ומאבק בהעלמות מס מחוץ לארצות-הברית
באמצעות ניהול חשבונות מחוץ לארצות-הברית .תקנות ה FATCA-פורסמו ביום  17בינואר  2013והן בתוקף החל מיום
 1ביולי  .2014ממשלות ארצות-הברית וישראל חתמו ביום  30ביוני  2014על הסכם בין-ממשלתי להסדרת יישום הFATCA-
בישראל באמצעות חקיקה מקומית .ההסכמות שהתקבלו עם משרד האוצר האמריקאי יקלו על הגופים הפיננסים הנדרשים
לספק את המידע אודות חשבונות של אמריקאים בישראל .ההסכם מסדיר ,בין השאר ,את העברת המידע מהגופים הפיננסיים
בישראל ל( IRS-רשות המס של ארצות-הברית) .המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסים המוחזקים בישראל
בידי אזרחי ארצות-הברית ,תושבי ארצות-הברית ,בעלי " "Green Cardאו בידי ישות משפטית שלאמריקאים כאמור יש בה
החזקה מהותית .בנוסף ,ההסכם מאפשר לדווח ל IRS-על הכנסות בחשבונות של תושבי ישראל המנוהלים בארצות-הברית.
	•תיקון מספר  5לחוק החוזים האחידים  -אשר פורסם ברשומות ביום  17בדצמבר ( 2014חוברת ספר החוקים מספר  ,2484עמוד
 ,)109מבקש לקבוע כי במקרים בהם קיים סעיף בחוזה אחיד בנוסח "אני מאשר כי קראתי את החוזה ומסכים לתנאיו" יועבר
נטל ההוכחה לספק שיידרש לנמק מדוע הסעיף אינו מקפח .אם הספק לא יוכיח שהסעיף אינו מקפח ,בית הדין עשוי לקבוע
כי הסעיף בטל מעיקרו ולא ניתן יהיה לטעון כי הלקוח הסכים לתנאים שאינם מופיעים במפורש בחוזה השירות-העסקה .החוק
קובע גם כי חתימת צרכן על חוזה ובו סעיף המקנה לספק פיצויים מוסכמים בלתי סבירים או תרופה בלתי סבירה או תרופה
שאינה מוקנית לחברה על-פי דין ,גם סעיף זה יהיה בחזקת סעיף מקפח .עוד נקבע בחוק ,כי מעתה ואילך ,בית הדין המיוחד
לחוזים אחידים ,לא ידון בבקשת ספקים למתן "תעודות הכשר" לחוזים אחידים .עד היום ,החוק אפשר לספק שביקש להגן על
עצמו מפני טענה של סעיף מקפח בחוזים אחידים ,לבקש מבית הדין המיוחד ,אישור חוקי לסעיפי החוזה .יישום חוק זה בבנק
בעל השלכות רחבות על חוזים וטפסים שונים ורבים בבנק ובעל השלכות תפעוליות מורכבות תוך השקעת תשומות רבות.
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 9.5דירוג הבנק
הבנק מדורג על-ידי חברות דירוג בישראל ובחו"ל כלהלן:
טבלה  :9-5דירוג הבנק
סוכנות דירוג

מטבע-חוץ
טווח ארוך

מטבע-חוץ
טווח קצר

אופק הדירוג

מועד עדכון אחרון

ישראל -סוברני:
s׳Moody

A1

P-1

S&P

A+

A-1

Fitch Ratings

A

F1

יציב
יציב
יציב

אוקטובר 2015
פברואר 2016
אוקטובר 2015

בנק הפועלים:
s׳Moody

A2

P-1

S&P

A-

A-2

Fitch Ratings

A-

F1

יציב
יציב
יציב

דצמבר 2015
נובמבר 2015
אפריל 2015

בחודש פברואר  2015חברת הדירוג  S&Pאישרה מחדש את דירוג המדינה למטבע-חוץ ברמה של  .A+אופק דירוג המדינה נותר יציב.
בחודש אפריל  2015חברת הדירוג  Fitchאישרה מחדש את דירוג הבנק (ללא שינוי) .אופק הדירוג נותר יציב.
בחודש מאי  2015חברת הדירוג  Fitchאישרה מחדש את דירוג המדינה למטבע-חוץ ברמה של  .Aאופק דירוג המדינה נותר יציב.
בחודש יוני  2015חברת הדירוג s׳ Moodyאישרה מחדש את דירוג הבנק (ללא שינוי) .אופק הדירוג הועלה ליציב (משלילי).
בחודש אוגוסט  2015חברת הדירוג  S&Pאישרה מחדש את דירוג המדינה למטבע-חוץ ברמה של  .A+אופק דירוג המדינה נותר יציב.
בחודש אוקטובר  2015חברת הדירוג s׳ Moodyאישרה מחדש את דירוג המדינה למטבע-חוץ ברמה של  .A1אופק דירוג המדינה נותר יציב.
בחודש אוקטובר  2015חברת הדירוג  Fitchאישרה מחדש את דירוג המדינה למטבע-חוץ ברמה של  .Aאופק דירוג המדינה נותר יציב.
בחודש נובמבר  2015חברת הדירוג  S&Pאישרה מחדש את דירוג הבנק (ללא שינוי) .אופק הדירוג נותר יציב.
בחודש דצמבר  2015חברת הדירוג s׳ Moodyאישרה מחדש את דירוג הבנק (ללא שינוי) .אופק הדירוג נותר יציב.
בחודש פברואר  2016חברת הדירוג  S&Pאישרה מחדש את דירוג המדינה למטבע-חוץ ברמה של  .A+אופק דירוג המדינה נותר יציב.

סוכנות דירוג

מטבע-חוץ
טווח ארוך

מטבע-חוץ
טווח קצר

אופק הדירוג

מועד עדכון אחרון

דירוג מקומי (בישראל)
מעלות S&P

AAA

מידרוג

Aaa

P-1

יציב
יציב

בחודש אוקטובר  2015חברת הדירוג מידרוג אישרה מחדש את דירוג הבנק (ללא שינוי) .אופק הדירוג נותר יציב.
בחודש נובמבר  2015חברת הדירוג  S&Pמעלות אישרה מחדש את דירוג הבנק (ללא שינוי) .אופק הדירוג נותר יציב.
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נובמבר 2015
אוקטובר 2015

 9.6פועלים בקהילה  -מעורבות חברתית ותרומה לקהילה
האסטרטגיה והחזון
כחלק מהחזון ,מהאסטרטגיה ומהערכים של קבוצת בנק הפועלים ,רואה עצמו הבנק מחוייב למעורבות פעילה ומובילה בחברה
ובקהילה ,לצד מנהיגותו העסקית ויוזמותיו בתחום הכלכלי ,וזאת באמצעות "פועלים בקהילה".
מעורבות זו היא חלק מתפיסה ניהולית מתקדמת ,הגורסת כי גוף אשר פועל בתוך הקהילה ושואב מתוכה את עובדיו ואת לקוחותיו
כאחד  -הינו חלק ממנה ,וכגורם מוביל עסקית ,עליו גם לחזק ,להוביל ולתרום לקידום ולשיפור תנאיהם של בני הקהילה ,ובמיוחד
החלשים שבהם.
ברוח פילוסופיה עסקית זו ,מתנהלת בבנק פעילות קהילתית מגוונת ורחבת היקף ,אשר מוצאת ביטוי במעורבות חברתית ,בתרומות
כספיות ובפעילות התנדבותית ענפה ,בה משתתפים חברי ההנהלה והעובדים גם יחד .פעילות זו הינה גורם חשוב בתחושת "גאוות
היחידה" של העובדים.
פעילות שוטפת
כלל פעילות הבנק ,אשר מבוצעת לטובת הקהילה ,מרוכזת תחת מסגרת "פועלים בקהילה" ,כאשר חלק מהפעילות מבוצע באמצעות
"עמותת פועלים בקהילה (ע"ר)" והחלק האחר באפיקים אחרים אשר יפורטו בהמשך.
"פועלים בקהילה" מקדישה תשומת לב מיוחדת לעשייה אל מול ילדים ונוער ,מתוך מטרה לקדם את דור העתיד .עם זאת" ,פועלים
בקהילה" מקיימת פעילות ענפה ומגוונת גם אל מול קהלי יעד נוספים.
בשנת  2015התמקדה פועלים בקהילה בפרויקטים בתחום החינוך ,אל מול ילדים ,בני נוער ואוכלוסיות ספציפיות ,תוך מתן דגש
מיוחד על חינוך להתנהלות כלכלית נבונה .פועלים בקהילה מקדישה כמחצית מתקציבה לתחום החינוך.
באמצעות אפיקי הפעולה המפורטים להלן ובאמצעות מיגוון הפרויקטים שקבוצת הבנק מקדמת ,באה המעורבות החברתית של
הקבוצה בשנת  2015לידי ביטוי בהוצאה כספית של כ 43-מיליון ש"ח .תקציב פעילות זו נקבע מדי שנה על-ידי ועדה בראשות יו"ר
הדירקטוריון .ההחלטה מתקבלת פרטנית לשנה הנתונה ומאושרת במסגרת התקציב הכולל של הבנק.
להלן פירוט האפיקים והפרויקטים המרכזיים:
פרויקט התנדבותי של העובדים "פועלים בהתנדבות"  -מספר זרועות בתוך הבנק מקיימות שיתוף פעולה ,מתוך מטרה
לסייע לעובדים אשר מעוניינים להתנדב לפעילות למען הקהילה .הזרועות השותפות לפרויקט זה הן :חטיבת הון אנושי ,ייעוץ ומשאבים,
ארגון העובדים ,מנהלת קשרי הקהילה ,מינהלות האזור בחטיבה הקמעונאית ועמותות "הרוח הטובה" ו"מתן" .במסגרת שיתוף זה,
מוצעת לעובדים קשת רחבה של אפשרויות להתנדבות ,במסגרת קבוצתית-סניפית ,או במסגרת אישית .עובדים אחרים מסתייעים
גם הם בבנק ,לצורך קיום פעולות התנדבותיות בצורה פרטנית .בשנת  2011הוקמה יחידה ייעודית לטיפול בנושא אשר ממשיכה
את פעילותה באופן שוטף.
"עמותת פועלים בקהילה"  -התרומות הכספיות לגופים הרבים הנתמכים על-ידי קבוצת הבנק מתבצעות באמצעות "עמותת
פועלים בקהילה" .כבשנים קודמות ,גם בשנת  ,2015תרמה עמותת "פועלים בקהילה" למספר רב של תחומים ,ביניהם :סיוע לילדים
ולנוער ,חיזוק אוכלוסיות חלשות ותמיכה במוסדות חינוך ,תרבות ,רווחה ,בריאות ומדע .באמצעות העמותה תורם הבנק למוסדות
להשכלה גבוהה ,להענקת מלגות לסטודנטים ולתלמידים נזקקים ,למימוש יוזמות של העשרה וקידום חינוכי בקרב ילדים ונוער,
וכן לילדים המאושפזים בבתי-חולים הזקוקים לסיוע מיוחד כדי להתקדם בלימודיהם .עמותת "פועלים בקהילה" מסייעת לקידום
התרבות והאמנות ותורמת לפעילויות מגוונות ברחבי הארץ ,כשהיא מתמקדת בתוכניות העשרה לילדים ולנוער ,באמצעות פרויקטים
חינוכיים חדשניים.
תחום חשוב נוסף ,לו תורמת עמותת "פועלים בקהילה" בקביעות ,הוא תחום הבריאות .עמותת "פועלים בקהילה" תומכת במספר
מרכזים רפואיים ,והתרומות העיקריות מיועדות לשיפור תנאי הטיפול והאשפוז של החולים .כמו-כן ,מקדמת העמותה פרויקטים שמטרתם
שילוב אוכלוסיות עם מוגבלויות בחיי הקהילה .בנוסף ,תורמת העמותה לעמותות ,המסייעות בהגשמת משאלות של ילדים חולי סרטן.
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פרויקט קהילתי "תקרא תצליח" " -פועלים בקהילה" נרתמה לשינוי הרגלי הקריאה של הילדים והנוער בישראל .בנוסף
לפעילותה הקהילתית השוטפת ,החליטה לצאת בשנת  2004ביוזמה ממוקדת ,שמטרתה שינוי יסודי של הרגלי הקריאה של ילדים
ובני נוער בישראל .הפרויקט נמשך גם בשנים  2005עד  .2015מטרת הפרויקט היא להעלות את עידוד הקריאה על סדר היום
הציבורי .הפרויקט כולל מסע הסברה ציבורי ,מימון שעות סיפור ברחבי הארץ ,פעילויות בשבוע הספר ושיתופי פעולה עם ערוץ
הילדים ואמצעי תקשורת אחרים.
חסויות בעלות אופי חברתי  -קיימת מעורבות בפעילויות חברתיות שונות בקהילה באמצעות מתן חסויות בעלות אופי חברתי,
ובעיקר בטיפוח המצוינות בספורט ,מימון אירועי תרבות וסיוע למוסדות בריאות.
תרומת מחשבים וציוד נלווה  -הבנק מודע לחשיבות הרבה הקיימת בהשקעה טכנולוגית ,בחינוך ובקידום ילדים ובני נוער,
ועל-כן תורם מחשבים וציוד נלווה מדי שנה.
בשנת  2015תרם הבנק כ 655-מערכות מחשב ובנוסף ציוד נלווה.
"פועלים למען תרבות וטבע בישראל"  -הבנק רואה חשיבות עליונה בקירוב העם למורשתו ולתרבותו .במסגרת זו החליט,
לאפשר להורים ולילדיהם בכל הארץ לטייל בחג וליהנות ממגוון של אתרים הפרושים ברחבי המדינה ,מבלי שביקורים אלה יטילו עול
כספי כבד על שכמן של המשפחות .בחג הפסח בשנת  2005השיק הבנק פרויקט מיוחד ,שבמסגרתו הוזמנו כל תושבי המדינה
לביקור  -ללא תשלום  -באתרים ברחבי ישראל ,במהלך חול המועד .מאז ,פרויקט זה הפך למסורת והתקיים גם בחג הפסח בשנת .2015
תמיכה בקידום התרבות והאמנות  -מדי שנה מסייע הבנק לקידום התרבות והאמנות באמצעות תרומות וחסויות .בין השאר,
הבנק מסייע למוזיאונים ברחבי הארץ .כמו-כן ,הבנק מלווה ותומך ,במספר מוסדות תרבות בעלי הכרה בינלאומית ,אשר חרטו על
דגלם מובילות ומצוינות בתחומם :הבנק תומך בפעילות להקת בת שבע ,בתזמורת הפילהרמונית הישראלית ,באופרה הישראלית
ובתיאטראות הקאמרי ,הבימה ,גשר ואחרים.
בנוסף ,מקיים הבנק תערוכות אמנות בבניין ההנהלה הראשית במתחם שפיים ,שהכנסותיהן קודש לעמותות שונות הנוטלות חלק
ביוזמה.
פעילות באוכלוסיה הערבית  -הבנק שם דגש מיוחד על קידום פרויקטים אל מול האוכלוסיה הערבית ובכלל זה תרומות
ייעודיות לפרויקטים שונים ומגוונים באוכלוסיה.
פרויקט "פועלים משלוש לחמש"  -הבנק נרתם ,בשיתוף עם רשת אורט וביוזמת הטכניון ,לסייע לתלמידים מישובים מרוחקים,
הבאים מרקע סוציו-אקונומי נמוך לשפר את הישגיהם הלימודיים במתמטיקה .המטרה היא להעלות בכ 5-אחוזים את מספר הניגשים
לבחינות הבגרות במתמטיקה בהיקף של  5יחידות לימוד.
פרויקט חינוך פיננסי עם רשת אורט  -הבנק נרתם ,בשיתוף עם רשת אורט ,לקדם את הנושא של חינוך פיננסי וחינוך
להתנהלות כלכלית נבונה בקרב בני נוער ושיפור הדיאלוג הפיננסי בין ההורים לילדיהם.
עם השלמת פיתוח הסביבה הלימודית וכתיבת תכני הלימוד בחודשים האחרונים ,יוצאת התוכנית להטמעה בכל בתי הספר ברשת אורט.
"מתן  -משקיעים בקהילה" (להלן" :מתן")  -מאז שנת  1999נרתם הבנק לפעילות למען הקהילה בשיתוף עם עמותת מתן.
באמצעות "קמפיין מתן" נחשפים עובדים מתנדבים לצורכי הקהילה ולחשיבות הנתינה ומעבירים מסר זה לחבריהם .המודל מבוסס
על שותפות בין ההנהלה והעובדים במקום העבודה .כל תרומות העובדים וההנהלה ל"מתן" מיועדות למגוון רחב של נושאים חברתיים,
במטרה לסייע לקבוצות חלשות בחברה ולחזק אותן .התרומות מחולקות בהליך מיוחד ,הכולל בדיקה של הצרכים ושל האפקטיביות.
עובדי הבנק נוטלים חלק כמתנדבים בוועדת ייעוד הכספים של "מתן" ,אשר מחליטה על חלוקת הכספים בקהילה וכ"משקיפי מתן",
המסייעים בתהליך הבקרה על השימוש בכספי התרומות.
"מתן" מחויבת להעביר את התרומות לעמותות ,או לנושאים חברתיים על-פי בחירת העובד.
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קיימות ואחריות חברתית
בנק הפועלים אימץ את הקיימות והאחריות החברתית כיסודות מובילים בפעילות שלו .זאת מתוך אמונה עמוקה כי זו חובתו המוסרית
המקצועית וכי הקהילה ,שבתוכה הבנק פועל וממנה הוא שואב את כוחו ,מצפה לזאת ממנו.
הבנק רואה אפוא בתחומי הקיימות והאחריות החברתית חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה הכוללת שלו ,כגוף עסקי מוביל במדינת
ישראל ,ופועל לזיהוי ולמיצוי הזדמנויות עסקיות בתחומים אלה ,למען השגת תועלת חברתית וסביבתית ,לשיפור השירות ולהתנהלות
הוגנת ואתית ,לשותפות עם מחזיקי העניין בחברה ובקהילה ולשיפור ניהול הסיכונים הסביבתיים והחברתיים.
על בסיס תפישה זו מוביל הבנק תוכנית רחבה וארוכת טווח להטמעת האחריות החברתית בכל רובדי פעילותו.
פירוט נרחב על הפעילות בתחום הקיימות והאחריות החברתית נמצא בדוח האחריות החברתית של הבנק הממוקם באתר האינטרנט
של הבנק .בגרסאות עברית ואנגלית .הבנק הינו הארגון העסקי הראשון בארץ שכל דוחותיו קיבלו את הדירוג המרבי.
הבנק הוא הארגון העסקי הראשון בישראל שמדווח ,באופן וולונטרי ,בהתאם לסטנדרט הגבוה ביותר ()In Accordance Comprehensive
בתקן החדש והמתקדם ( )G4שהשיק הארגון הבינלאומי  .GRIבמסגרת היערכות לדיווח בתקן החדש בוצע תהליך חדשני של בחינה
ובחירת נושאי קיימות מהותיים לפעילות ולדיווח ,תוך התייחסות לדעות מחזיקי עניין ומקורות בארץ ובחו"ל.
בדוח יש ,בין השאר ,הצגה אינטגרטיבית ונרחבת של פעילות הבנק לקידום החירות הפיננסית אצל לקוחותיו.
היוזמות והפעילויות המפורטות בדוח ,זיכו את בנק הפועלים בהכרה בינלאומית ומקומית.
כחלק מהשאיפה לפתח עסקים בהם יש גם תועלת חברתית או סביבתית ,בנק הפועלים השלים תכנון מהלך אסטרטגי רחב ,ראשון
מסוגו בישראל ,לאוכלוסיית המבוגרים לקראת ואחרי גיל הפרישה .המהלך ,שהוא ממוקדי הפעילות המרכזיים של הבנק בשנת
 2015ובשנים הבאות ,יכלול הטבות ,שירותים ומוצרים ייחודיים לאוכלוסיית המבוגרים .זאת ,מתוך תפיסתו של בנק הפועלים כי גיל
הפרישה פותח תקופה חדשה בחייו של האזרח המבוגר ,שיכול כעת ליהנות מעמל כפיו אחרי שנים של עבודה קשה.
בלבו של המהלך עומד התכנון הפיננסי המיוחד לגיל המבוגר ,המתבצע ב"פועלים  - "Advisorמערכת ייעוץ חדשה ופורצת דרך,
אשר פותחה בבנק .המערכת מציעה לאוכלוסיית המבוגרים תהליכי ייעוץ ייחודיים ,הכוללים הגדרת מטרות פיננסיות ייעודיות ומתן
פתרונות להשגתן ,מיפוי מלא של הנכסים וניתוח הכנסות והוצאות בהווה ובעתיד .בתום תהליך הייעוץ יוצעו ללקוח פתרונות
המותאמים לצורכיו ומבוססים על יכולותיו הכלכליות ותוכניותיו לעתיד ,תוך התחשבות בגילו וברמת הסיכון שלו .במקביל ,כ700-
יועצי ההשקעות של הבנק עוברים הדרכות ייעודיות ,במטרה לתת מענה לצרכים הייעוצים הייחודיים של אוכלוסיית המבוגרים.
מהלך נרחב זה והראשון מסוגו בארץ למען אוכלוסיית המבוגרים ,נובע מהבנת החשיבות וההשפעה הגדולה שיש לה על החברה
והכלכלה .האתגרים עימם מתמודדים לאחר גיל הפרישה מחייבים יצירת מעטפת שירותים ומוצרים ייעודיים לאוכלוסיה זו .בנק
הפועלים רואה במהלך זה ביטוי נוסף לדאגתו לחירות הפיננסית של לקוחותיו ,ולתפקידו של הבנק כמלווה פיננסי של המשפחה
באבני הדרך החשובים בחייה ,תוך טיפול בצורכי ההווה העתיד.
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 .10נספחים
 10.1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית
טבלה  :10-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית()1

א .יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית

2015
יתרה
הכנסות
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח

נכסים נושאי ריבית
אשראי לציבור(:)3
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
אשראי לממשלות:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
פיקדונות בבנקים:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
פיקדונות בבנקים מרכזיים:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
ניירות-ערך שנשאלו או נרכשו
במסגרת הסכמי מכר חוזר:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
*
()1
()2
()3
()4
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שיעור
הכנסה
%

3.47%
8,272 238,506
3.51%
772 21,996
)(4
3.47%
9,044 260,502

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
הכנסות שיעור
יתרה
הכנסה
ממוצעת( )2ריבית
%
במיליוני ש"ח

224,530
18,423
242,953

*3.98%
*8,938
3.75%
690
)(4
*3.96%
*9,628

2013
הכנסות
יתרה
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח

219,512
18,975
238,487

שיעור
הכנסה
%

4.86% 10,674
3.77%
716
)(4
4.78% 11,390

2,067
185
2,252

41
41

1.98%
1.82%

1,470
1,470

32
32

2.18%
2.18%

927
927

21
21

2.27%
2.27%

5,683
2,957
8,640

75
)(5
70

1.32%
)(0.17%
0.81%

3,709
2,765
6,474

66
10
76

1.78%
0.36%
1.17%

2,634
2,373
5,007

42
19
61

1.59%
0.80%
1.22%

22,171
18,237
40,408

26
47
73

0.12%
0.26%
0.18%

12,367
12,816
25,183

71
32
103

0.57%
0.25%
0.41%

14,095
18,393
32,488

192
44
236

1.36%
0.24%
0.73%

499
7
506

1
1
2

187 0.20%
10 14.29%
197 0.40%

-

-

73
6
79

1
1

1.37%
1.27%

סווג מחדש.
הנתונים ניתנים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים.
על בסיס יתרות פתיחה חודשיות (במגזר מטבע-ישראלי לא-צמוד על בסיס יתרות יומיות).
לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי .לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית.
עמלות בסך  722מיליוני ש׳׳ח ,נכללו בהכנסות ריבית מאשראי לציבור בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  31( 2015בדצמבר  707 :2014מיליוני ש׳׳ח,
 31בדצמבר  386 :2013מיליוני ש׳׳ח).
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טבלה  :10-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית()1

(המשך)
א .יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית (המשך)

2015
יתרה
הכנסות
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח

שיעור
הכנסה
%

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
הכנסות שיעור
יתרה
הכנסה
ממוצעת( )2ריבית
%
במיליוני ש"ח

2013
הכנסות
יתרה
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח

שיעור
הכנסה
%

נכסים נושאי ריבית (המשך)
אגרות-חוב מוחזקות לפדיון
וזמינות למכירה(:)3
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
()3
אגרות-חוב למסחר :
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
נכסים אחרים:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
סך-כל הנכסים נושאי ריבית
חייבים בגין כרטיסי אשראי
שאינם נושאים ריבית
נכסים אחרים שאינם
נושאים ריבית()4
סך-כל הנכסים

14,057

13,658

13,765

38,374
419,503

**33,307
**381,117

*25,375
*374,623

סך הנכסים נושאי ריבית
המיוחסים לפעילויות
מחוץ לישראל

51,341

*
**
()1
()2
()3
()4
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40,746
7,364
48,110

483
101
584

1.19%
1.37%
1.21%

47,849
6,838
54,687

685
122
807

1.43%
1.78%
1.48%

47,532
6,008
53,540

1,054
123
1,177

2.22%
2.05%
2.20%

5,872
595
6,467

17
3
20

0.29%
0.50%
0.31%

1,740
793
2,533

22
5
27

1.26%
0.63%
1.07%

3,044
1,198
4,242

55
4
59

1.81%
0.33%
1.39%

1.60%
1.60%
2.68%

655
655
334,152

**10,673

**3.19%

603
110
713
335,483

6
10
16
12,961

1.00%
9.09%
2.24%
3.86%

3
187
3
187
9,837 367,072

919

1.79%

41,645

859

2.06%

47,063

916

1.95%

סווג מחדש.
יישום למפרע  -לפרטים בדבר יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארצות-הברית בנושא זכויות עובדים ,ראה ביאור 1ד.)1(.
הנתונים ניתנים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים.
על בסיס יתרות פתיחה חודשיות (במגזר מטבע-ישראלי לא-צמוד על בסיס יתרות יומיות).
מהיתרה הממוצעת של אגרות-חוב זמינות למכירה ושל אגרות-חוב למסחר נוכתה (נוספה) היתרה הממוצעת של רווחים (הפסדים) שטרם מומשו
מהתאמות לשווי הוגן של אגרות-חוב למסחר וכן של רווחים (הפסדים) בגין אגרות-חוב זמינות למכירה ,הכלולים בהון במסגרת רווח כולל אחר מצטבר
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2015בסך של  820מיליוני ש"ח ( 31בדצמבר  906 :2014מיליוני ש׳׳ח 31 ,בדצמבר  493 :2013מיליוני ש׳׳ח).
לרבות מכשירים נגזרים ,נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי.

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

טבלה  :10-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית()1

(המשך)
א .יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית (המשך)

2015
יתרה
הוצאות
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח

התחייבויות נושאות ריבית
פיקדונות הציבור:
בישראל
לפי דרישה
לזמן קצוב
מחוץ לישראל
לפי דרישה
לזמן קצוב
סך הכל
פיקדונות הממשלה:
בישראל
מחוץ לישראל
סך הכל
פיקדונות מבנקים מרכזיים:
בישראל
מחוץ לישראל
סך הכל
פיקדונות מבנקים:
בישראל
מחוץ לישראל
סך הכל
ניירות-ערך שהושאלו או נמכרו
במסגרת הסכמי רכש חוזר:
בישראל
מחוץ לישראל
סך הכל

735 190,911
41 59,254
694 131,657
95 19,168
22
9,396
73
9,772
830 210,079

שיעור
הוצאה
%

0.38%
0.07%
0.53%
0.50%
0.23%
0.75%
0.40%

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
הוצאות שיעור
יתרה
הוצאה
ממוצעת( )2ריבית
%
במיליוני ש"ח

1,355 197,881
194 45,448
1,161 152,433
73 16,173
23
7,722
50
8,451
1,428 214,054

2,710 204,336
388 49,629
2,322 154,707
82 16,475
22
6,284
60 10,191
2,792 220,811

שיעור
הוצאה
%

1.33%
0.78%
1.50%
0.50%
0.35%
0.59%
1.26%

357
79
436

11
1
12

3.08%
1.27%
2.75%

446
7
453

12
12

2.69%
2.65%

596
596

23
23

3.86%
3.86%

484
484

-

-

28
28

-

-

5
5

-

-

3,634
925
4,559

15
25
40

0.41%
2.70%
0.88%

3,469
1,547
5,016

9
54
63

0.26%
3.49%
1.26%

3,608
1,668
5,276

36
80
116

1.00%
4.80%
2.20%

120
120

2
2

1.67%
1.67%

126
126

10
10

7.94%
7.94%

367
297
664

4
11
15

1.09%
3.70%
2.26%

( )1הנתונים ניתנים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים.
( )2על בסיס יתרות פתיחה חודשיות (במגזר מטבע-ישראלי לא-צמוד על בסיס יתרות יומיות).
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0.68%
0.43%
0.76%
0.45%
0.30%
0.59%
0.67%

2013
הוצאות
יתרה
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

טבלה  :10-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית()1

(המשך)
א .יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית (המשך)

2015
יתרה
הוצאות
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח

שיעור
הוצאה
%

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
הוצאות שיעור
יתרה
הוצאה
ממוצעת( )2ריבית
%
במיליוני ש"ח

2013
הוצאות
יתרה
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח

שיעור
הוצאה
%

התחייבויות נושאות ריבית (המשך)
אגרות-חוב:
31,957
בישראל
2,182
מחוץ לישראל
34,139
סך הכל
התחייבויות אחרות:
117
בישראל
401
מחוץ לישראל
518
סך הכל
סך-כל ההתחייבויות
250,335
נושאות ריבית
פיקדונות הציבור שאינם
96,427
נושאים ריבית
זכאים בגין כרטיסי אשראי
14,012
שאינם נושאים ריבית
התחייבויות אחרות שאינן
נושאות ריבית()3
27,254
388,028
סך-כל ההתחייבויות
31,475
סך-כל האמצעים ההוניים
סך-כל ההתחייבויות
419,503
והאמצעים ההוניים
פער הריבית
תשואה נטו על נכסים
נושאי ריבית()4
315,731
בישראל
51,341
מחוץ לישראל
367,072
סך הכל

951
107
1,058

2.98%
4.90%
3.10%

30,571
2,151
32,722

1,256
105
1,361

4.11%
4.88%
4.16%

32,889
2,454
35,343

1,948
117
2,065

5.92%
4.77%
5.84%

8
2
10

6.84%
0.50%
1.93%

150
498
648

29
2
31

19.33%
0.40%
4.78%

73
552
625

3
4
7

4.11%
0.72%
1.12%

1,952

0.78%

253,047

2,905

1.15%

263,320

5,018

1.91%

-

-

61,557

-

-

50,240

-

-

-

-

13,848

-

-

14,032

-

-

-

-

*23,413
*351,865
*29,252

-

-

*19,943
*347,535
*27,088

-

-

-

1.90%

*381,117

-

2.04%

*374,623

-

1.95%

7,198
687
7,885

2.28%
1.34%
2.15%

292,507
41,645
334,152

7,153
615
7,768

2.45%
1.48%
2.32%

288,420
47,063
335,483

7,321
622
7,943

2.54%
1.32%
2.37%

סך ההתחייבויות נושאות
ריבית המיוחסות לפעילויות
מחוץ לישראל

232

*
()1
()2
()3
()4
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23,359

0.99%

20,530

244

1.19%

21,446

294

1.37%

יישום למפרע  -לפרטים בדבר יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארצות-הברית בנושא זכויות עובדים ,ראה ביאור 1ד.)1(.
הנתונים ניתנים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים.
על בסיס יתרות פתיחה חודשיות (במגזר מטבע-ישראלי לא-צמוד על בסיס יתרות יומיות).
לרבות מכשירים נגזרים.
תשואה נטו  -הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית.

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

טבלה  :10-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית()1

(המשך)
ב .יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית  -מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית המיוחסים לפעילות בישראל

2015
יתרה
הכנסות/
ממוצעת(( )2הוצאות)
ריבית
במיליוני ש"ח

מטבע ישראלי לא צמוד
סך נכסים נושאי ריבית
סך התחייבויות נושאות ריבית
פער הריבית
מטבע ישראלי צמוד למדד
סך נכסים נושאי ריבית
סך התחייבויות נושאות ריבית
פער הריבית
מטבע חוץ (לרבות מטבע
ישראלי צמוד למטבע חוץ)
סך נכסים נושאי ריבית
סך התחייבויות נושאות ריבית
פער הריבית
סך פעילות בישראל
סך נכסים נושאי ריבית
סך התחייבויות נושאות ריבית
פער הריבית

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
הכנסות /שיעור
יתרה
שיעור
הכנסה /ממוצעת(( )2הוצאות) הכנסה/
(הוצאה)
ריבית
(הוצאה)
%
במיליוני ש"ח
%

6,984 226,997
(596) 148,365

3.08%
)(0.40%
2.68%

7,306 203,843
(1,067) 149,001

3.58%
)(0.72%
2.86%

8,040 199,815
(1,967) 150,140

4.02%
)(1.31%
2.71%

53,442
41,431

1,132
)(975

2.12%
)(2.35%
)(0.23%

56,984
42,217

1,756
)(1,438

3.08%
)(3.41%
)(0.33%

59,354
46,907

3,180
)(2,566

5.36%
)(5.47%
)(0.11%

35,292
37,180

802
)(149

2.27%
)(0.40%
1.87%

31,680
41,299

752
)(156

2.37%
)(0.38%
1.99%

29,251
44,827

825
)(191

2.82%
)(0.43%
2.39%

3.36%
)(1.14%
2.22%

12,045 288,420
(4,724) 241,874

2.82%
8,918 315,731
(0.76%) (1,720) 226,976
2.06%

9,814 292,507
(2,661) 232,517

( )1הנתונים ניתנים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים.
( )2על בסיס יתרות פתיחה חודשיות (במגזר מטבע-ישראלי לא-צמוד על בסיס יתרות יומיות).
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2013
הכנסות /שיעור
יתרה
ממוצעת(( )2הוצאות) הכנסה/
(הוצאה)
ריבית
%
במיליוני ש"ח

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

4.18%
)(1.95%
2.23%

טבלה  :10-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית()1

(המשך)
ג .ניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית
לשנה שהסתיימה
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2014לעומת שנה
ביום  31בדצמבר  2015לעומת שנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2013
שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014
גידול (קיטון) בגלל שינוי()2
גידול (קיטון) בגלל שינוי()2
שינוי נטו
שינוי נטו
מחיר
כמות
מחיר
כמות
במיליוני ש"ח

נכסים נושאי ריבית
אשראי לציבור:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
נכסים נושאי ריבית אחרים:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
סך-כל הכנסות הריבית
התחייבויות נושאות ריבית
פיקדונות הציבור:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
התחייבויות נושאות ריבית אחרות:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
סך-כל הוצאות הריבית
סך-כל הכנסות הריבית פחות הוצאות הריבית

485
125
610

)(1,151
)(43
)(1,194

)(666
82
)(584

200
)(21
179

)(1,936
)(5
)(1,941

)(1,736
)(26
)(1,762

77
31
108
718

)(307
)(53
)(360
)(1,554

)(230
)(22
)(252
)(836

)(12
)(35
)(47
132

)(483
4
)(479
)(2,420

)(495
)(31
)(526
)(2,288

)(27
15
)(12

)(593
7
)(586

)(620
22
)(598

)(44
)(1
)(45

)(1,311
)(8
)(1,319

)(1,355
)(9
)(1,364

39
)(5
34
22
696

)(360
)(29
)(389
)(975
)(579

)(321
)(34
)(355
)(953
117

)(109
)(24
)(133
)(178
310

)(599
)(17
)(616
)(1,935
)(485

)(708
)(41
)(749
)(2,113
)(175

( )1הנתונים ניתנים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים.
( )2השינוי המיוחס לשינוי בכמות חושב על-ידי הכפלת המחיר החדש בשינוי בכמות .השינוי המיוחס לשינוי במחיר מחושב על-ידי הכפלת הכמות
הישנה בשינוי במחיר.

466

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

 10.2רווח והפסד ומאזן רב רבעוני
טבלה  :10-2דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון בשנים  2014-2015מידע רב-רבעוני

רבעון 4

הכנסות ריבית
הוצאות ריבית
הכנסות ריבית ,נטו
הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי
הכנסות ריבית ,נטו לאחר הוצאות
בגין הפסדי אשראי
הכנסות שאינן מריבית
הכנסות מימון שאינן מריבית
עמלות
הכנסות אחרות
סך-כל ההכנסות שאינן מריבית
הוצאות תפעוליות ואחרות
משכורות והוצאות נלוות
אחזקה ופחת בניינים וציוד
הפחתות וירידת-ערך של נכסים בלתי מוחשיים
ומוניטין
הוצאות אחרות
סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות
רווח לפני מסים
הפרשה למסים על הרווח
רווח לאחר מסים
חלקו של הבנק ברווחים (הפסדים)
של חברות כלולות לאחר מסים
רווח נקי:
לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הפסד (רווח) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה
המיוחס לבעלי מניות הבנק
רווח למניה רגילה בשקלים חדשים:
רווח בסיסי
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק
רווח מדולל
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק
*
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בשנת 2015
רבעון  3רבעון 2

רבעון  1רבעון 4
במיליוני ש"ח

בשנת 2014
רבעון  3רבעון 2

רבעון 1

1,722 3,080 2,795 2,240
)(121) (872) (671) (288
1,601 2,208 2,124 1,952
60
213
55
147

2,396
)(507
1,889
363

2,855
)(882
1,973
80

2,983
)(926
2,057
)(3

2,439
)(590
1,849
)(15

1,805

2,069

1,995

1,541

1,526

1,893

2,060

1,864

154
1,306
46
1,506

55
1,329
25
1,409

264
1,313
31
1,608

571
1,339
44
1,954

257
1,377
61
1,695

187
1,283
21
1,491

265
1,277
20
1,562

207
1,270
29
1,506

1,236
429

1,189
393

1,249
360

1,260
373

*1,473
397

*1,270
393

*1,289
382

*1,311
367

646
2,311
1,000
428
572

601
2,183
1,295
527
768

3
496
2,108
1,495
628
867

4
551
2,188
1,307
514
793

3
612
*2,485
*736
*241
*495

3
579
*2,245
*1,139
*424
*715

3
580
*2,254
*1,368
585
*783

3
518
*2,199
*1,171
*463
*708

)(2

7

8

6

)(4

1

)(1

13

570

775

875

799

*491

*716

*782

*721

16
586

27
802

11
886

9
808

)(4
*487

2
*718

*782

5
*726

0.44

0.60

0.67

0.61

*0.37

*0.54

0.59

*0.55

0.44

0.60

0.66

0.61

*0.37

*0.54

0.59

*0.54

יישום למפרע  -לפרטים בדבר יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארצות-הברית בנושא זכויות עובדים ,ראה ביאור 1ד .)1(.בדוחות
הכספיים.

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

טבלה  :10-3מאזן מאוחד לסוף כל רבעון בשנים  2014-2015מידע רב-רבעוני

רבעון 4

נכסים
מזומנים ופיקדונות בבנקים
ניירות-ערך
ניירות-ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
אשראי לציבור
הפרשה להפסדי אשראי
אשראי לציבור ,נטו
אשראי לממשלות
השקעות בחברות כלולות
בניינים וציוד
נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
נכסים בגין מכשירים נגזרים
נכסים אחרים
סך-כל הנכסים

64,976
62,884
119
282,911
)(4,414
278,497
2,564
143
3,409
12,789
6,257
431,638

התחייבויות והון
פיקדונות הציבור
פיקדונות מבנקים
פיקדונות הממשלה
ניירות-ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
אגרות-חוב וכתבי התחייבות נדחים
התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
התחייבויות אחרות
סך-כל ההתחייבויות
הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק
זכויות שאינן מקנות שליטה
סך-כל ההון
סך-כל ההתחייבויות וההון

321,727
4,773
354
83
34,475
13,806
23,201
398,419
33,032
187
33,219
431,638
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בשנת 2015
רבעון 2
רבעון 3
במיליוני ש"ח

58,579
61,064
504
279,484
)(4,292
275,192
2,580
144
3,361
15,097
6,398
422,919

310,692
4,679
397
109
35,061
16,178
22,859
389,975
32,741
203
32,944
422,919

62,115
56,232
647
275,146
)(4,329
270,817
2,268
142
3,411
13,802
7,180
416,614

304,382
4,718
463
324
34,829
15,478
23,930
384,124
32,260
230
32,490
416,614

רבעון 1

70,443
54,328
523
272,987
)(4,066
268,921
2,243
139
3,435
4
18,312
8,078
426,426

307,895
5,421
560
43
34,808
19,715
25,898
394,340
31,845
241
32,086
426,426

טבלה  :10-3מאזן מאוחד לסוף כל רבעון בשנים  2014-2015מידע רב-רבעוני (המשך)

רבעון 4

נכסים
מזומנים ופיקדונות בבנקים
ניירות-ערך
ניירות-ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
אשראי לציבור
הפרשה להפסדי אשראי
אשראי לציבור ,נטו
אשראי לממשלות
השקעות בחברות כלולות
בניינים וציוד
נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
נכסים בגין מכשירים נגזרים
נכסים אחרים
סך-כל הנכסים

54,974
58,778
476
268,160
)(4,180
263,980
1,861
135
3,475
7
16,244
*8,103
*408,033

התחייבויות והון
פיקדונות הציבור
פיקדונות מבנקים
פיקדונות הממשלה
ניירות-ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
אגרות-חוב וכתבי התחייבות נדחים
התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
התחייבויות אחרות
סך-כל ההתחייבויות
הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק
זכויות שאינן מקנות שליטה
סך-כל ההון
סך-כל ההתחייבויות וההון

297,230
4,322
455
42
33,671
16,777
*24,320
*376,817
*30,966
250
*31,216
*408,033

*
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בשנת 2014
רבעון 2
רבעון 3
במיליוני ש"ח

50,541
57,190
375
261,744
)(3,918
257,826
1,676
145
3,358
10
16,584
*6,529
*394,234

281,760
5,395
407
26
34,073
17,208
*24,422
*363,291
*30,696
247
*30,943
*394,234

31,282
63,800
23
255,929
)(3,863
252,066
1,426
139
3,373
13
11,597
*6,680
*370,399

268,935
4,392
463
132
30,533
12,528
*23,260
*340,243
*29,907
249
*30,156
*370,399

רבעון 1

39,467
65,333
50
253,994
)(3,762
250,232
1,380
141
3,381
17
10,547
*6,318
*376,866

276,014
4,849
504
188
31,314
11,623
*22,886
*347,378
*29,241
247
*29,488
*376,866

יישום למפרע  -לפרטים בדבר יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארצות-הברית בנושא זכויות עובדים ,ראה ביאור 1ד .)1(.בדוחות
הכספיים.
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מילון מונחים
אגרת-חוב
נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב ,ובו הבטחה של המנפיק לשלם למחזיק האיגרת את הקרן שהונפקה בתוספת
תשלומי ריבית/קופון ,במועדים קבועים או בהתקיים תנאי מסוים .זהו מכשיר פיננסי שבאמצעותו הממשלה ופירמות יכולות ללוות
כסף מהציבור.
אובליגו
חבות כוללת .סך ההתחייבויות של הלקוח לבנק.
אופציה
חוזה בין שני צדדים (כותב האופציה ורוכש האופציה) .כותב האופציה מעניק לרוכש האופציה זכות לרכוש או למכור נכס כלשהו
תמורת מחיר קבוע מראש ,בדר"כ במועד קבוע מראש.
איגוח
פעולה של הפיכת הלוואות ואשראי בנקאי להלוואה ארוכת טווח ,באמצעות אגרות-חוב.
אינפלציה
תהליך מתמשך של עליית מחירים ,הגורם לירידה בערך הכסף .האינפלציה נמדדת על-ידי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.
אמצעי שליטה
על פי חוק בנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,1981-כל אחת מאלה:
( )1זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;
( )2הזכות למנות דירקטור בתאגיד ,ולעניין זה:
(א) יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;
(ב) חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר ,ועל מי ששולט באותו תאגיד ,שהם בעלי הזכות למנותו;
( )3הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
( )4הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו לאחר סילוק חבויותיו.
ארוע סייבר
ארוע אשר משתמש בתשתיות האינטרנט ושירותי האינטרנט כמרכיב עיקרי בתקיפת מערכות מחשוב ו/או מערכות ותשתיות משובצות
מחשב על-ידי ,או מטעם ,יריבים (חיצוניים או פנימיים לתאגיד הבנקאי) אשר עלולה לגרום להתממשות חשיפה ,שיבוש או השבתת
גישה למידע או למערכות מידע ,לרבות ניסיון לביצוע תקיפה כאמור גם אם לא בוצע נזק בפועל.
אשראי חוץ-מאזני
התקשרויות למתן אשראי וערבויות (לא כולל מכשירים נגזרים).
באזל
באזל /2באזל  - 3תקנות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על-ידי ועדת באזל ,העוסקת בפיקוח ובקביעת סטנדרטים לפיקוח
על בנקים בעולם.
בקרה פנימית על דיווח כספי
תהליך שתוכנן על-ידי ,או תחת פיקוחם של ,המנכ"ל והחשבונאי הראשי ,או אדם המבצע בפועל אותו תפקיד ,ומושפע על-ידי
דירקטוריון התאגיד הבנקאי ,ההנהלה ועובדים אחרים ,כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.
בקרות ונהלים לגבי הגילוי
בקרות ונהלים אחרים של התאגיד הבנקאי אשר תוכננו להבטיח שמידע אשר נדרש התאגיד הבנקאי לגלות בדוחות נרשם ,מעובד,
מסוכם ומדווח בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים" .בקרות ונהלים לגבי הגילוי" כוללים ,בין השאר ,בקרות
ונהלים אשר תוכננו להבטיח שמידע אשר נדרש התאגיד הבנקאי לגלות בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים,
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד הבנקאי ,כולל למנכ"ל ולחשבונאי הראשי ,באופן המתאים על-מנת לאפשר קבלת החלטות במועד
המתאים ,בהתייחס לדרישות הגילוי.
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גידור
עסקה פיננסית שמטרתה להקטין את החשיפה מעסקה פיננסית אחרת או מתיק חשיפות.
דפלציה
תהליך מתמשך של ירידה במדד המחירים לצרכן.
הון פיקוחי
ההון הפיקוחי מורכב משני רבדים :הון רובד  1והון רובד  ,2כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין .202
הון רובד 1
הון על בסיס מתמשך ( )going-concern capitalכולל הון עצמי רובד  1והון רובד  1נוסף .כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין .202
הון רובד 2
הון בחדלות פירעון ( )gone-concern capitalכהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין .202
הלוואה לדיור
הלוואה המקיימת אחד מאלה ,ובלבד שלא ניתנה למטרת עסק:
 )1ההלוואה מיועדת לרכישה או לחכירה של דירת מגורים ,בנייתה ,הרחבתה ,או שיפוצה;
 )2ההלוואה מיועדת לרכישת מגרש לבניית דירת מגורים או לרכישת זכות בדירת מגורים תמורת דמי מפתח;
 )3ההלוואה ניתנה במשכון דירת מגורים;
 )4ההלוואה מיועדת למימון פירעון מוקדם של הלוואה במלואה או בחלקה כאמור בסעיפים קטנים .1,2
הלוואת בולט
הלוואה שבמהלך כל תקופתה משולמים רק תשלומי הריבית ,ואילו הקרן נפרעת במלואה בסוף התקופה .לעיתים גם הריבית
משולמת בסוף התקופה.
הלוואת בלון
הלוואה שבמהלך כל תקופתה משולמים רק תשלומי הריבית ,ואילו הקרן נפרעת במלואה בסוף התקופה .לעיתים גם הריבית
משולמת בסוף התקופה.
הלוואת micro finance
הלוואה הניתנת כחלק מפרויקט מימון זעיר לעסקים קטנים מעוטי יכולת שלא היו זכאים לקבלת אשראי בתנאים הסטנדרטים.
הלמ"ס
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -ארגון הפועל מתוקף סמכות חוקית לאיסוף נתונים רשמיים על החברה ועל הכלכלה בישראל
ולהפצתם.
הנהלה
אנשים האחראיים על השגת מטרות הישות ,שיש להם הסמכות לקבוע מדיניות ולקבל החלטות שבאמצעותן יושגו מטרות אלה.
ההנהלה כוללת בדרך כלל את חברי הדירקטוריון ,המנכ"ל ,סמנכ"ל התפעול ,הסמנכ"ל הממונה על פעולות העסק העיקריות (כגון
מכירות ,מנהלה או כספים) ואנשים אחרים המבצעים פעולות דומות של קבלת החלטות.
הסדר כובל
הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים ,לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות
בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר ,או חלק מהם ,או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.
התאוששות
שיקום פעולות עסקיות מסוימות לאחר שחל שיבוש באותן פעולות ,עד לרמה מספקת לצורך מילוי ההתחייבויות העסקיות.
חבות
כמשמעותה בהוראה  313להוראות ניהול בנקאי תקין.
חברה בת
חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה
או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
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חברת כרטיסי אשראי
תאגיד עזר המנפיק כרטיס חיוב או הסולק תשלומים שנעשו באמצעותו.
חוב
זכות חוזית לקבל כסף לפי דרישה או במועדים קבועים או הניתנים לקביעה ,אשר מוכרת כנכס במאזן של התאגיד הבנקאי (לדוגמא
פיקדונות בבנקים ,אגרות-חוב ,ניירות-ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ,אשראי לציבור ,אשראי לממשלה ,וכו').
חובות אינם כוללים פיקדונות בבנק ישראל ואינם כוללים נכסים בגין מכשירים נגזרים.
חוב מותנה בביטחון
חוב שפירעונו צפוי להתבצע באופן בלעדי מתוך הביטחון ,ואין מקורות זמינים ומהימנים אחרים לפירעונו.
חולשה מהותית
ליקוי ,או שילוב של ליקויים ,בבקרה הפנימית על דיווח כספי ,כך שישנה אפשרות סבירה שהצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים
השנתיים או הרבעוניים של התאגיד הבנקאי לא תימנע או תתגלה במועד.
חח"ד
חשבון חוזר דביטורי  -חשבון עובר ושב עסקי עם מסגרת אשראי.
חשבון עו"ש
חשבון עובר ושב  -חשבון בנק שבו מתנהלות פעולות של כניסת ויציאת מזומנים.
יחס הון כולל
ההון הכולל הוא סך-כל הון רובד  1וסך-כל הון רובד  .2יחס ההון הכולל מחושב על-ידי חלוקת ההון הכולל בנכסי סיכון.
ייסוף
התחזקות ערכו של מטבע ביחס למטבעות אחרים.
יישום למפרע
ישום למפרע הוא יישום של מדיניות חשבונאית חדשה לעסקות ,לאירועים ולמצבים אחרים ,כאילו יושמה מדיניות זו מאז ומעולם.
ישויות בעלות זכויות משתנות ()VIE
 - Variable interests Entitiesישויות בעלות זכויות משתנות הינן זכויות חוזיות ,זכויות בעלות או זכויות כספיות אחרות שמשתנות
בהתאם לשינויים בשווי הוגן של הנכסים נטו של הישות ,שאינם כוללים זכויות משתנות.
ישות משפטית
מבנה משפטי כלשהו המשמש לביצוע פעולות או להחזקה בנכסים .חברות ,שותפויות ,חברות בערבון הן דוגמאות מסוימות למבנים
כאלה.
כתבי התחייבות נדחים
כתבי התחייבות שהזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של התאגיד הבנקאי ,למעט כתבי התחייבות
אחרים ומאותו סוג.
מגנ"א
מערכת גילוי נאות אלקטרונית  -מערכת מידע לקליטתם והפצתם דרך רשת האינטרנט ,של מכלול הדיווחים הנדרשים מגופים
הכפופים לפיקוחה של הרשות :תאגידים ,מנהלי קרנות נאמנות ,נאמנים ,חברות יועצי השקעות ,חברות לניהול תיקים וחתמים.
מדד המחירים לצרכן
מדד המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ומודד את השינויים החודשיים במחירי מוצרים ושירותים ,המהווים את "סל
הצריכה" של משפחה ממוצעת .ביום ה 15-של כל חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד לשינויים שחלו
במחירים בחודש הקודם.
מודל בלק אנד שולס
 - Black-Scholes modelמודל לתמחור אופציות הכולל טכניקת ערך נוכחי ומשקף את ערך הזמן והערך הפנימי של האופציה.
מחזור פעילות
מחזור מכירות שנתי או היקף הכנסות שנתי.
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מח"מ
משך חיים ממוצע  -הממוצע המשוקלל של זמן פירעון הקרן ותשלומי הריבית של האיגרת.
מחשוב ענן
משאבי מחשוב ,תשתית מחשוב או מערכת מחשוב שהגישה אליהם מתבצעת באמצעות מחשב מרוחק דרך רשת האינטרנט או
קו תקשורת ייעודי.
מכשירי אשראי חוץ-מאזניים
מכשירים כגון התקשרויות למתן אשראי וערבויות (לא כולל מכשירים נגזרים).
מכשיר נגזר
מכשיר פיננסי או חוזה עתידי שערכו נגזר מערכו של נכס בסיס כלשהו ושקיים שוק במסגרתו ניתן לקבוע את שוויו.
מכשיר פיננסי
מכשיר פיננסי הוא כל חוזה היוצר נכס פיננסי בישות אחת והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת.
מלאי נכסים נזילים באיכות גבוהה
נכסים ייחשבו לנכסים נזילים באיכות גבוהה אם ניתן להמירם למזומן בקלות ובמהירות תוך הפסד ערך קטן או ללא הפסד.
מניות פנטום
מכשיר התחייבותי המעניק תגמול במזומן המבוסס על שווי מניית החברה וזאת ללא הזכאות לקבל מניה בפועל.
מניות רדומות
מניות המוחזקות במישרין על-ידי החברה עצמה או על-ידי חברה בת בשליטתה .ממניות אלה נשללו הזכויות בהון ובהצבעה בחברה.
מסגרת אשראי
סכום המשיכה המרבי שתאגיד בנקאי הסכים לכבד משיכות מחשבון עובר ושב של הלקוח ביתרת חובה.
מרווח Bid-Ask
המרווח בין מחיר הרכישה ומחיר המכירה המוצעים .זהו למעשה ההבדל בין המחיר הגבוה ביותר שקונה מוכן לשלם עבור נכס
והמחיר הנמוך ביותר בו מוכר מוכן למכור אותו.
נגזר OTC
מכשיר נגזר מסוג שמוסדות פיננסיים מתקשרים לגביו במהלך העסקים הרגיל ושקיים שוק במסגרתו ניתן לקבוע את שוויו.
נזק
תוצאה בלתי רצויה ,לרבות שיבוש/הפרעה/השבתה /של פעילות; גניבת נכס; איסוף מודיעין; פגיעה במוניטין/אמון הציבור.
ניהול המשכיות עסקית
גישה כלל-ארגונית הכוללת קווי מדיניות ,תקנים ונהלים שתכליתם לשמור על קיומו של הבנק כישות פיננסית פעילה ואיתנה,
ויכולתו להמשיך ולספק שירות מיטבי ללקוחותיו גם בעיתות חירום ושיבושים תפעוליים משמעותיים.
נכס פיננסי
מזומן ,מכשיר הוני של ישות אחרת או זכות חוזית לקבל מישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר או להחליף נכסים פיננסיים או
התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאלים עדיפים לישות; וכן חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה
ההוניים של הישות.
סינדיקציה
עסקה שבה מספר מלווים חולקים מתן הלוואה ללווה יחיד ,אך כל מלווה מעמיד הלוואה בסכום מסוים ללווה ויש לו את הזכות
להיפרע ממנו .לעיתים קרובות ,קבוצות של מלווים מממנות יחד אותן הלוואות כאשר הסכום שהועמד גדול יותר מהנכונות של
מלווה יחיד כלשהו להלוות.
סליקה
תהליך פיננסי של חיוב וזיכוי לקוחות.
סניף
כל מקום שבו תאגיד בנקאי מקבל פיקדונות כספיים או מנהל עסקים עם לקוחותיו ,לרבות סניף נייד ,אך למעט מיתקן שבאמצעותו
יכול לקוח לבצע פעולות בחשבונו אצל תאגיד בנקאי; לרבות הלוואות.
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ערבויות
התקשרויות פורמליות המחייבות משפטית צד שלישי לשלם חוב אם החייב הישיר לא מצליח לעשות זאת.
פיחות
היחלשות ערכו של מטבע ביחס למטבעות אחרים.
פיקדונות לזמן קצוב
פיקדונות בהם למפקיד אין זכות וגם הוא אינו מורשה למשוך מהם במשך  6ימים מיום ההפקדה.
פיקדונות לפי דרישה
פיקדון שאינו פיקדון לזמן קצוב.
פעילות מתן אשראי
מתן הלוואות ,התחייבויות למתן הלוואות ,מימון מחדש או ארגון מחדש של הלוואות ,ארגון מכתבי אשראי ,יצירת סינדיקציה של הלוואות.
ציבור
למעט הממשלה ,ממשלות זרות ובנקים.
קונסורציום
עסקת אשראי במסגרתה מתאגדים מספר גופים פיננסיים ומעניקים יחד הלוואה ללווה.
ריבית בנק ישראל
הריבית בה בנק ישראל מלווה או לווה כספים ל/מאת התאגידים הבנקאים והיא נקבעת על-ידי הוועדה המוניטרית של הבנק.
ריבית ליבור
מייצגת את הריבית הבין בנקאית בה הבנקים סוחרים באשראי ביניהם.
שוק המעו"ף
מכשירים עתידיים ופיננסים  -שוק של מכשירים פיננסיים נגזרים הנסחרים בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב.
שוק פעיל
שוק בו עסקות בנכס או בהתחייבות מתקיימות בתדירות ובנפח מספיקים על מנת לספק מידע על התמחור על בסיס שוטף.
שליטה
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד ,למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד ,וחזקה על אדם
שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
שעבוד
ביטחונות הניתנים למלווה על-ידי לווה כערובה להבטחת תשלום שהוא חייב לו.
שעבוד צף
שעבוד על כל נכסיה ומפעלה של החברה או על מקצתם אותה שעה ,כפי מצבם מזמן לזמן ,אך בכפוף לסמכותה של החברה
ליצור שעבודים מיוחדים על נכסיה או על מקצתם.
שעבוד שוטף
שעבוד על כל נכסיה ומפעלה של החברה או על מקצתם אותה שעה ,כפי מצבם מזמן לזמן ,אך בכפוף לסמכותה של החברה
ליצור שעבודים מיוחדים על נכסיה או על מקצתם.
שער חליפין
שער המרה בין מטבעות.
שעת חירום
תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום בהתאם להחלטת הממשלה מס'  1716מיום כ"ט בסיון התשמ"ו ( 6ביולי  ,)1986להחלטת
ממשלה מס'  1080מיום ז' באדר א' התש"ס ( 13בפברואר  )2000וכל החלטת ממשלה אחרת בעניין ,הכרזה על מצב מיוחד בעורף
לפי סעיף 9ג לחוק התגוננות אזרחית ,תשי"א 1951-או הכרזת המפקח על שעת חירום.
תאגיד בנקאי
בנק ,בנק חוץ ,בנק למשכנתאות ,בנק למימון השקעות ,בנק לקידום עסקים ,מוסד כספי או חברת שירותים משותפת.
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תאגיד עזר
תאגיד שאינו עצמו תאגיד בנקאי שעיסוקיו הם רק בתחום הפעולה המותר לתאגיד בנקאי השולט בו ,למעט עיסוקים שהתייחדו
לתאגידים בנקאיים בהתאם לחוק.
תביעה ייצוגית
תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם ,שלא ייפו את כוחו של התובע המייצג לכך ,ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או
משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.
תביעה נגזרת
תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה .בהתקיים התנאים המתאימים רשאי כל בעל מניה ודירקטור בחברה
להגיש תביעה נגזרת.
תמ"ג
תוצר מקומי גולמי  -סך-כל הערך המוסף של כל היצרנים המקומיים (התפוקה פחות צריכת הביניים) ,בתוספת מסים נטו (מסים
פחות התמיכות על מוצרים) שאינם כלולים בערך התפוקה .תוצר מקומי גולמי מתקבל גם מסיכום ההוצאה לצריכה סופית בתוספת
השקעה גולמית ויצוא פחות יבוא .כמו-כן ,תוצר מקומי גולמי מתקבל מסיכום ההכנסות הראשוניות שחולקו על-ידי היחידות היצרניות
המקומיות  -התמורה לשכירים בתוספת עודף תפעולי גולמי ,הכנסות מעורבות ומסים נטו על ייצור ועל יבוא.
תקופת הבשלה
 - Vestingהתקופה שבה נדרש לקיים את כל התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר תשלום מבוסס מניות.
תרחיש יחוס
מתאר אפשרי של אירועים ביטחוניים ,תפעוליים ,כלכליים או אחרים שבגינו צפוי להיגרם שיבוש תפעולי משמעותי לתאגיד הבנקאי
ואשר מוצב כמתאר רלוונטי לתכנון מענה.
תרחיש מקרו כלכלי
מתאר אפשרי של אירועים ביטחוניים ,תפעוליים ,כלכליים או אחרים שבגינו צפוי להיגרם שיבוש תפעולי משמעותי לתאגיד הבנקאי
ואשר מוצב כמתאר רלוונטי לתכנון מענה.
תרחיש קיצון
מתאר אפשרי של אירועים ביטחוניים ,תפעוליים ,כלכליים או אחרים שבגינו צפוי להיגרם שיבוש תפעולי משמעותי לתאגיד הבנקאי
ואשר מוצב כמתאר רלוונטי לתכנון מענה.
B2B

 - Business To Businessפעילות עסקית של מכירת מוצר או מתן שירותים של ארגון אחד לארגון שני.
B2C

 - Business To Consumerפעילות עסקית אשר בה מוכרים מוצרים או מספקים שירותים לצרכן הסופי.
B.O.T
 - Build Operate Transferהסדר מימון פרויקטיים ציבוריים בו גוף פרטי מקבל זיכיון מגוף ציבורי כדי לממן ,לתכנן ,לבנות ולהפעיל
מתקן ציבורי לתקופה קצובה בסופה עוברת הבעלות על הפרויקט לממשלה.
CVA

 - Credit Valuation Adjustmentחישוב סיכון האשראי בנגזרים משקף את תוחלת ההפסד הצפוי לבנק במקרה בו הצד הנגדי
לעסקה יגיע למצב של כשל אשראי.
Dodd-Frank
 - Dodd-Frank Actתקנות פדרליות בארצות-הברית שאושרו בקונגרס ב 2010-במטרה להגביר את היציבות ,השקיפות והיעילות
במערכת הפיננסית בארצות-הברית ובפרט בשוק נגזרי ה .OTC-מכוח תקנות אלו הוקמו גופים ממשלתיים שתפקידם לפקח ,לאכוף
ולעקוב אחר הביצועים של גופים פיננסיים גדולים.
EMIR

 - European Market Infrastructure Regulationרגולציה של האיחוד האירופי אשר אומצה בשנת  2012במטרה להגביר את
היציבות ,השקיפות והיעילות בשווקי הנגזרים באיחוד האירופי ,ובפרט בשוק נגזרי ה.OTC-
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FATCA

 - Foreign Accounts Tax Compliance Actחוק אמריקאי הנועד לשיפור אכיפת המס ,קובע כי גופים פיננסיים מחוץ לארצות-הברית
חייבים בדיווח לרשות המס האמריקאית על חשבונות המנוהלים אצלם ושייכים למי שחייב בדיווח גם אם הוא לא תושב ארצות-הברית.
FDIC

 - Federal Deposit Insurance Corporationהתאגיד האמריקאי הפדרלי לביטוח פיקדונות.
GRI

 - Global Reporting Initiativeתקן בינלאומי לדיווח בתחום הקיימות והאחריות התאגידית.
ICAAP

 - Internal Capital Adequacy Assessment Processתהליך פנימי להערכת הלימות ההון ולקביעת האסטרטגיה להבטחת
הלימות ההון של תאגידים בנקאיים .תהליך זה נועד להבטיח כי יוחזק על-ידי התאגידים הבנקאיים הון הולם שיתמוך בכל הסיכונים
הגלומים בעסקיהם ,וכן שיפותחו וינקטו על ידם תהליכים נאותים לניהול הסיכונים .התהליך משלב ,בין היתר ,קביעה של יעדי הון,
תהליכי תכנון הון ובחינת מצב ההון במגוון תרחישי קיצון.
LDC

 - Less Developed Countryארצות המסווגות על-ידי הבנק העולמי כבעלות הכנסה נמוכה או בינונית.
LTV

 - Loan To Value Ratioהיחס בין סכום ההלוואה (לרבות מסגרת מאושרת שטרם נוצלה) ,לבין שווי הנכס המשועבד (לפי חלקו
של התאגיד הבנקאי בשעבוד).
Middle Market

פעילות מסחרית המבוצעת עם עסקים בינוניים ,לרוב בארצות-הברית.
MTM

 - Mark to Marketשערוך של מכשיר נגזר בהתבסס על ציטוטים של מחירי שוק בשווקים רלוונטיים ,ובהעדרם בהתבסס על
שיטות הערכה חלופיות.
NPL

 - Non Preforming Loanאשראי פגום שאינו צובר ריבית.
VaR

 - Value at Riskמודל סטטיסטי מקובל לכימות סיכוני שוק .המודל מעריך ,על בסיס נתונים היסטוריים את ההפסד המירבי הצפוי
בגין פוזיציה מסוימת או תיק מסוים ,עבור אופק זמן ורמת מובהקות מוגדרים.
VOLCKER

 - Volcker Ruleחוק וולקר הוא דבר חקיקה אמריקאי החל על תאגידים בנקאיים מסוימים וכולל איסורים והגבלות הנוגעים לפעילות
מסחר נוסטרו ( )proprietary tradingולפעילות השקעה ו/או מתן חסות בקרנות מכוסות ( )covered fundsכהגדרתן בחוק וולקר.
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