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 .5ממשל תאגידי
 .5.1גילוי על המבקר הפנימי
פרטים בדבר הביקורת הפנימית בקבוצה ,ובכלל זה ,הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת הביקורת הפנימית והשיקולים בקביעת
תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית ,נכללו בדוח השנתי לשנת  ,2015בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בפרטים אלה.

 .5.2גילוי 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.
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  31במרץ  ,2016ולאחריהם .ועדת הביקורת הציגה
את המלצותיה בפני מליאת הדירקטוריון קודם למועד שבו הדירקטוריון דן בדוחות הכספיים.
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 .5.3עניינים אחרים
ביום  13בינואר  2016אישר הדירקטוריון ביצוע התאמות במבנה ובהרכב הנהלת הבנק ,במסגרת אסטרטגיה שתכין את הבנק לאתגרים
העומדים בפניו .במסגרת זו אושרו מספר שינויים במבנה הארגוני של הבנק ובאיוש תפקידים של מספר חברי הנהלה ,כמפורט להלן:
	.1מר אריק פינטו התמנה לתפקיד חדש  -ממונה על חטיבת  ,COOאסטרטגיה ,משאבים ותפעול ,במעמד של מ"מ מנכ"ל ,בתוקף
מיום  8בפברואר .2016
	עד ליום  7בפברואר  2016כיהן מר אריק פינטו כמנהל החטיבה הקמעונאית.
	בתוקף תפקידו אחראי מר פינטו על משאבי אנוש ,לוגיסטיקה ,רכש ,שיווק פרסום ורגולציה ,אסטרטגיה ו ,PMO-ומרכזי התפעול
(.)Back-Office
במסגרת זו מוזגו לתפקיד ה COO-חטיבת הון אנושי ,ייעוץ ומשאבים ,חטיבת האסטרטגיה ויחידות נוספות כמפורט לעיל.
	.2במסגרת אסטרטגיית הבנק לשנים הבאות הוקמה "חטיבת החדשנות" ( ,)Innovationאשר בראשה עומד מר אברהם כוכבא,
משנה למנכ"ל ,בתוקף מיום  23בפברואר .2016
	עד ליום  14בפברואר  2016כיהן מר אברהם כוכבא כמנהל חטיבת טכנולוגיה ומחשוב.
	חטיבת החדשנות מובילה את האסטרטגיה הדיגיטלית של הבנק ,ואחראית על תחומי חדשנות טכנולוגית ( )CTOמובילות
טכנולוגית Big Data ,וניהול מידע ,Ecosystem ,חוויית לקוח ו.Fintech-
	.3מר רונן שטיין התמנה למנהל החטיבה הקמעונאית של הבנק ,במעמד של משנה למנכ"ל ,בתוקף מיום  14בפברואר 2016
ופרש מכהונתו כמנכ"ל החברות בקבוצת ישראכרט.
	.4החטיבה הבינלאומית מוזגה לתוך חטיבת שווקים פיננסיים ,אשר נקראת בשם "חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית",
ובראשה עומד מר דן קולר ,משנה למנכ"ל.
	מר אמיר אביב ,אשר ניהל את החטיבה הבינלאומית של הבנק ,פרש מהבנק ביום  31במרץ  2016כדי להתמסר למיזם פרטי
בחו"ל וממשיך לשמש כיועץ לחטיבה לתקופה של שלושה חודשים.
	.5הוקמה חטיבה חדשה להובלת הקשר עם הלקוחות ומחזיקי העניין ( ,)Stake Holdersשבראשה עומדת הגב' אפרת יעבץ ,משנה
למנכ"ל ,בתוקף מיום  22בפברואר  .2016עד ליום  31בינואר  2016כיהנה הגב' אפרת יעבץ כמנהלת חטיבת הון אנושי ,ייעוץ
ומשאבים.
	חטיבת הקשר עם הלקוחות ומחזיקי העניין אחראית על הקשר עם ציבור הלקוחות ומחזיקי העניין ,השירות ללקוחות ,קמפוס
ופיתוח הון אנושי ,אחריות חברתית ,קיימות ,פועלים בקהילה ופועלים בהתנדבות.
	.6הגב' אתי בן-זאב התמנתה למנהלת חטיבת טכנולוגיה ומחשוב ,במעמד של משנה למנכ"ל ,בתוקף מיום  14בפברואר .2016
עד ליום  13בפברואר  2016כיהנה הגב' אתי בן-זאב כמנהלת אגף תוכנה ופיתוח בחטיבת טכנולוגיה ומחשוב.
	.7תחום ייעוץ ומחקר ,שהיה באחריותה של הגב' אפרת יעבץ ,הועבר לאחריות החטיבה הפיננסית ,שאותה מנהל מר ידין ענתבי,
משנה למנכ"ל.
	.8ביום  4בפברואר  2016פרש מר רון וקסלר 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.

313

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

ממשל תאגידי ,פרטים נוספים ונספחים
ליום  31במרץ 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 את תיקון 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.
ביום  16במרץ  2016התכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק .האסיפה אישרה את הארכת מינויו של מר עידו
שטרן כדירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים נוספות ,החל מיום  24במרץ  ;2016כן אישרה האסיפה את הארכת מינויו של מר
אמנון דיק לכהונת דירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין המפורסמות על-ידי המפקחת על
הבנקים ,לתקופה של שלוש שנים נוספות ,החל מיום  24במרץ .2016
ביום  31במרץ  2016קיבל הדירקטוריון את הודעתו של מנכ"ל הבנק ,מר ציון קינן ,כי החליט לסיים את עבודתו בבנק בתום שישה
חדשים ממועד ההודעה וכי עד למועד זה ימשיך לכהן כמנכ"ל פעיל .ביום  6באפריל  2016החליט הדירקטוריון על הקמת ועדת
איתור שתמליץ לדירקטוריון על מועמד לכהונת מנכ"ל חדש לבנק ולצורך כך תראיין מועמדים לכהונה ותגיש המלצותיה לדירקטוריון
עד לסוף חודש מאי .2016
ביום  17באפריל  2016פרסם הבנק את החלטת ועדת האיתור לפיה הגשת מועמדות לכהונת מנכ"ל הבנק ,תיעשה באמצעות פניה
ליו"ר הוועדה  ,וכן כי נכון לעת הדיווח המועד האחרון להגשת המועמדויות לוועדה הינו  4במאי .2016
דירקטוריון הבנק קיים  11ישיבות בתקופה ינואר-מרץ .2016
ועדות הדירקטוריון השונות קיימו  63ישיבות בתקופה ינואר-מרץ .2016
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 .6פרטים נוספים
 .6.1דירוג הבנק
טבלה  :6-1דירוג הבנק
הבנק מדורג על-ידי חברות דירוג בישראל ובחו"ל כלהלן:
סוכנות דירוג

מטבע-חוץ
טווח ארוך

מטבע-חוץ
טווח קצר

אופק הדירוג

מועד עדכון
אחרון

ישראל  -סוברני
Moody’s

A1

P-1

S&P

A+

A-1

Fitch Ratings

A

F1

יציב
יציב
יציב

אוקטובר 2015
פברואר 2016
אוקטובר 2015

בנק הפועלים
Moody’s

A2

P-1

S&P

A-

A-2

Fitch Ratings

A-

F1

יציב
יציב
יציב

דצמבר 2015
נובמבר 2015
אפריל 2016

בחודש פברואר  2016חברת הדירוג  S&Pאישרה מחדש את דירוג המדינה למטבע-חוץ ברמה של  .A+אופק דירוג המדינה נותר יציב.
בחודש אפריל  2016חברת הדירוג  Fitchאישרה מחדש את דירוג הבנק (ללא שינוי) .אופק הדירוג 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

נובמבר 2015
אוקטובר 2015

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.

 .6.2פועלים 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 עניפה ,בה משתתפים חברי ההנהלה והעובדים גם יחד .פעילות זו הינה גורם חשוב בתחושת "גאוות
היחידה" של העובדים.
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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.
ברבעון הראשון של שנת  2016התמקדה 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 ברבעון הראשון של שנת  2016לידי ביטוי בהוצאה כספית של כ 15-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 ברבעון הראשון של שנת  ,2016תרמה 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.
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  .2016מטרת 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.
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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.
ברבעון הראשון של שנת  2016תרם הבנק כ 232-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 .2016
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 באוכלוסייה הערבית  -הבנק שם דגש מיוחד על קידום פרויקטים אל מול האוכלוסייה הערבית ובכלל זה תרומות
ייעודיות לפרויקטים שונים ומגוונים אל מול אוכלוסייה זו.
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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 .6.3קיימות 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 הוא הארגון העסקי הראשון בישראל שמדווח ,באופן וולונטרי ,בהתאם לסטנדרט הגבוה ביותר ( )In Accordance Comprehensiveבתקן
החדש והמתקדם ( )G4שהשיק הארגון הבינלאומי .GRI
היוזמות והפעילויות המפורטות בדוח זיכו את בנק הפועלים בהכרה בינלאומית ומקומית.
בנוסף ,בדירוג החברות המובילות בתחום האחריות החברתית בישראל לשנת  ,2015דורג הבנק בראש דירוג ה"פלטינה פלוס" ,שהיא
קטגוריית מצטיינים בסולם הדירוג הכולל ,הודות לביצועיו במימדי הקיימוּת והאחריות התאגידית.
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 .7נספחים
טבלה  :7-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית()1

א .יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ
2015
2016
יתרה
הכנסות
יתרה
שיעור
הכנסות
ממוצעת( )2ריבית
הכנסה
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח
%
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
%

243,841
23,157
266,998

1,794
203
(4(1,997

2.98%
3.55%
3.03%

234,811
20,920
255,731

1,380
184
)4(1,564

2.37%
3.56%
2.47%

2,415
226
2,641

12
12

2.00%
1.83%

1,898
123
2,021

9
9

1.91%
1.79%

3,377
2,614
5,991

18
)(4
14

2.15%
)(0.61%
0.94%

5,219
3,177
8,396

18
2
20

1.39%
0.25%
0.96%

26,059
13,961
40,020

7
18
25

0.11%
0.52%
0.25%

13,516
21,790
35,306

6
15
21

0.18%
0.28%
0.24%

181
181

-

-

502
3
505

-

-

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 של  170מיליוני ש''ח ,נכללו בהכנסות ריבית בתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ  31( 2016במרץ :2015
 182מיליוני ש''ח).

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

ממשל תאגידי ,פרטים נוספים ונספחים
ליום  31במרץ 2016

טבלה  :7-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית()1

(המשך)
א .יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית (המשך)
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ
2015
2016
יתרה
הכנסות
יתרה
שיעור
הכנסות
ממוצעת( )2ריבית
הכנסה
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח
%
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

47,112
7,650
54,762

89
29
118

0.76%
1.52%
0.86%

39,207
7,392
46,599

79
26
105

0.81%
1.41%
0.90%

7,267
136
7,403

2
2

0.11%
0.11%

4,248
719
4,967

2
1
3

0.19%
0.56%
0.24%

111
111
378,107
14,169
40,085
432,361

2,168
-

2.31%
-

*291
*291
353,816
13,418
*40,773
408,007

1,722
-

1.96%
-

סך הנכסים נושאי ריבית המיוחסים
לפעילויות מחוץ לישראל

47,744

246

2.08%

54,124

228

1.70%

*
()1
()2
()3
()4
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סווג מחדש.
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 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ  2016בסך של  248מיליוני ש"ח ( 31במרץ  1,149 :2015מיליוני ש''ח).
לרבות מכשירים נגזרים ,נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי.

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

ממשל תאגידי ,פרטים נוספים ונספחים
ליום  31במרץ 2016

טבלה  :7-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית()1

(המשך)
א .יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית (המשך)
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ
2015
2016
יתרה
הוצאות
יתרה
שיעור
הוצאות
ממוצעת( )2ריבית
הוצאה
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח
%
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

186,890
68,355
118,535
22,039
9,535
12,504
208,929

110
19
91
33
7
26
143

0.24%
0.11%
0.31%
0.60%
0.29%
0.83%
0.27%

195,123
64,765
130,358
18,916
9,751
9,165
214,039

88
21
67
21
6
15
109

0.18%
0.13%
0.21%
0.44%
0.25%
0.66%
0.20%

317
79
396

3
3

3.84%
3.06%

370
79
449

3
3

3.28%
2.70%

387
387

-

-

471
471

-

-

3,311
1,042
4,353

1
5
6

0.12%
1.93%
0.55%

3,295
854
4,149

7
7
14

0.85%
3.32%
1.36%

298
298

-

-

43
43

1
1

9.63%
9.63%

( )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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שיעור
הוצאה
%

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

ממשל תאגידי ,פרטים נוספים ונספחים
ליום  31במרץ 2016

טבלה  :7-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית()1

(המשך)
א .יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית (המשך)
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ
2015
2016
יתרה
הוצאות
יתרה
שיעור
הוצאות
ממוצעת( )2ריבית
הוצאה
ממוצעת( )2ריבית
במיליוני ש"ח
%
במיליוני ש"ח

שיעור
הוצאה
%

התחייבויות נושאות ריבית (המשך)
אגרות-חוב:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
התחייבויות אחרות:
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל
סך-כל ההתחייבויות נושאות ריבית
פיקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית
זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית
התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית()3
סך-כל ההתחייבויות
סך-כל האמצעים ההוניים
סך-כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים
פער הריבית
תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית()4
בישראל
מחוץ לישראל
סך-הכל

32,416
1,819
34,235

64
21
85

0.79%
4.70%
1.00%

30,340
2,353
32,693

)(43
30
)(13

)(0.57%
5.20%
)(0.16%

177
35
212
248,810
109,483
13,975
27,027
399,295
33,066
432,361

237
-

0.38%
1.93%

176
501
677
252,521
82,864
13,610
28,485
377,480
30,527
408,007

6
1
7
121
-

14.35%
0.80%
4.20%
0.19%
1.77%

330,363
47,744
378,107

1,744
187
1,931

2.13%
1.58%
2.06%

*299,692
54,124
*353,816

1,433
168
1,601

*1.93%
1.25%
1.82%

סך ההתחייבויות נושאות ריבית המיוחסות
לפעילויות מחוץ לישראל

25,699

59

0.92%

23,217

60

1.04%

*
()1
()2
()3
()4
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סווג מחדש.
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

ממשל תאגידי ,פרטים נוספים ונספחים
ליום  31במרץ 2016

טבלה  :7-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית()1

(המשך)
ב	.יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית  -מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית המיוחסים לפעילות
בישראל
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ
2015
2016
יתרה
הכנסות/
יתרה
שיעור
הכנסות/
ממוצעת(( )2הוצאות)
הכנסה/
ממוצעת(( )2הוצאות)
ריבית
(הוצאה)
ריבית
במיליוני ש"ח
%
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

245,630
148,980

1,767
)(128

2.91%
)(0.34%
2.57%

208,941
147,071

1,719
)(195

3.33%
)(0.53%
2.80%

51,016
40,096

)(52
)(8

)(0.41%
)(0.08%
)(0.49%

54,961
40,826

)(411
176

)(2.96%
1.71%
)(1.25%

33,717
34,035

207
)(42

2.48%
)(0.49%
1.99%

*35,790
41,407

186
)(42

*2.06%
)(0.41%
1.65%

330,363
223,111

1,922
)(178

2.35%
)(0.32%
2.03%

*299,692
229,304

1,494
)(61

2.01%
)(0.11%
1.90%

* סווג מחדש.
( )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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שיעור
הכנסה/
(הוצאה)
%

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

ממשל תאגידי ,פרטים נוספים ונספחים
ליום  31במרץ 2016

טבלה  :7-1שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלו וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית()1

(המשך)
ג .ניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית
שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ
 2016לעומת שלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ 2015
גידול (קיטון) בגלל שינוי()2
שינוי נטו
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

66
20
86

348
)(1
347

414
19
433

32
)(15
17
103

)(18
14
)(4
343

14
)(1
13
446

)(5
5
-

27
7
34

22
12
34

4
)(5
)(1
)(1
104

91
)(8
83
117
226

95
)(13
82
116
330

( )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.
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בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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-
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.
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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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