
     )06/15] (3: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים
   699 - 119עמ'   עדכוניםמפתח  

עדכון מבנה הדוח לציבור של תאגיד בנקאי (" 26/04/2015 מיום  2458 - 06 -דכונים מחוזר מס' חע

  )"ושל חברת כרטיסי אשראי

להכניס עמודלהוציא עמוד

  )4/15] (1[   600-699  (גרסאות שונות) 600-699

  .2015יש לשמור על קובץ ההוראות לפני העדכון לצורך עריכת דוחות רבעוניים בשנת  :הערה

 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א(" 10/06/2015 מיום  2469 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

, איחוד דוחות כספיים צירופי עסקיםבישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא 

  )" בחברות מוחזקותוהשקעות 

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

631-17-20 ]1) [4/15(  631-17 ]1) [4/15*(  

 -------  631-18-20 ]2) [6/15(  

631-53 ]1) [4/15(  631-53 ]1) [4/15*(  

631-54 ]1) [4/15(  631-54 ]2) [6/15(  

631-55 ]1) [4/15(  631-55 ]2) [6/15(  

632-42 ]1) [4/15(  632-42 ]2 [)6/15(  

632-43 ]1) [4/15(  632-43 ]2) [6/15(  

632-44 ]1) [4/15(  632-44 ]2) [6/15(  

634-22 ]1) [4/15(  634-22 ]1) [4/15*(  

634-23 ]1) [4/15(  634-23 ]2) [6/15(  

690-1-2 ]1) [4/15(  690-1 ]1) [4/15*(  

 ------  690-2 ]2) [6/15(  

 ------  690-3 ]1) [6/15(  

699-119 ]1[ )4/15(  699-119 ]2) [6/15(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  )"גילוי על בעלי עניין וצדדים קשורים(" 10/06/2015 מיום  2473 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

631-3 ]1) [4/15(  631-3 ]2) [6/15(  

631-4 ]1) [4/15(  631-4 ]1) [4/15(*  

631-13 ]1) [4/15(  631-13 ]2) [6/15(  

631-14 ]1) [4/15(  631-14 ]1) [4/15(*  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו



       )8/15] (2: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים
   699 - 120עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 

 
 -  )"גילוי על בעלי עניין וצדדים קשורים(" 10/06/2015 מיום  2473 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  המשך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  

  )"שנתי לציבור על טיפול בתלונותדוח (" 2/8/2015 מיום  2477 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

650-1 ]1) [4/15(  650-1 ]2) [8/15(  

655-1 ]1) [4/15(  655-1 ]2) [8/15(  

 ------  656-1-3 ]1) [8/15(  

699-119 ]3) [6/15(  699-119 ]3) [6/15*(  

699-120 ]1) [6/15(  699-120 ]2) [8/15(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-בעקבות המעבר להדפסה דו*עמוד זה הודפס מחדש 

  

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

635-1 ]1) [4/15(  635-1 ]2) [6/15(  

 ------  635-1.1 ]1) [6/15(  

635-2 ]1) [4/15(  635-2 ]2) [6/15(  

635-3 ]1) [4/15(  635-3 ]1) [4/15(*  

637-1 ]1) [4/15(  637-1 ]2) [6/15(  

637-2 ]1) [4/15(  637-2 ]1) [4/15(*  

637-221 ]1) [4/15(  637-221 ]2) [6/15(  

 -----  637-222 ]1) [6/15(  

 -----  637-223-224 ]1) [6/15(  

639-92-93 ]1) [4/15(  639-92 ]1) [4/15*(  

 -----  639-93 ]2) [6/15(  

639-94-95 ]1) [4/15(  639-94 ]2) [6/15(  

 -----  639-95 ]2) [6/15(  

639-96-97 ]1) [4/15(  639-96 ]2) [6/15(  

 -----  639-96.1 ]2) [6/15(  

 -----  639-97 ]1) [4/15*(  

699-119 ]2) [6/15(  699-119 ]3) [6/15(  

 ------  699-120 ]1) [6/15(  



       )2/16] (3: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים
   699 - 121עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 

 
  

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א (" 22/10/2015 מיום  2480 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  )"מסים על ההכנסהבישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא 

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

634-14-17 ]1 [)4/15(  634-14-17 ]2) [10/15(  

639-17-18 ]1) [4/15(  639-17 ]2) [10/15(  

 ------  639-17.1 ]1) [10/15(  

 ------  639-18 ]1) [4/15*(  

 ------  699-121 ]1) [10/15(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א (" 22/10/2015 מיום  2481 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  )"נכסים בלתי מוחשייםבישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא 

  

 להכניס עמודלהוציא עמוד

631-53 ]1) [4/15(631-53 ]1) [4/15*(

631-54 ]2) [6/15(631-54 ]3) [10/15(

631-55 ]2) [6/15(631-55 ]3) [10/15(

632-49 ]1) [4/15(632-49 ]2) [10/15(

632-50 ]1) [4/15(632-50 ]2) [10/15(

634-11 ]1) [4/15(634-11 ]1) [4/15*(

634-13 ]1) [4/15(634-13 ]2) [10/15(

639-36-37 ]1) [4/15(639-36 ]1) [4/15*(

 ------639-37 ]2) [10/15(

699-121 ]1) [10/15(699-121 ]2) [10/15(

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  

  )"2015הוראות מעבר לשנת (" 2016/02/10 מיום  2489 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

 להכניס עמודלהוציא עמוד

637-1 ]2) [6/15(637-1 ]2 [)6/15#(

637-2 ]2) [6/15(637-2 ]2) [6/15*(

637-221 ]2) [6/15(637-221 ]2) [6/15#(

637-222 ]1) [6/15(637-222 ]1) [6/15*(

639-17 ]2) [10/15(639-17 ]2) [10/15*(

639-17.1 ]1) [10/15(639-17.1 ]2) [2/16(

  ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים. צדדית.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  # תיקון טכני



       )3/16] (2: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים
   699 - 122עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 

 
  
  המשך -  )"2015הוראות מעבר לשנת (" 2016/02/10 מיום  2489 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

 להכניס עמודלהוציא עמוד

639-94 ]2) [6/15(639-94 ]2) [6/15*(

639-95 ]2) [6/15(639-95 ]3) [2/16(

675-42 ]1) [4/15(675-42 ]1) [4/15*(

675-43 ]1) [4/15(  675-43 ]2) [2/16(  

675-44 ]1) [4/15(  675-44 ]2) [2/16(  

675-45 ]1) [4/15(  675-45 ]2) [2/16(  

675-46 ]1) [4/15(  675-46 ]2) [2/16(  

675-47 ]1) [4/15(  675-47 ]2) [2/16(  

690-1 ]1) [4/15(  690-1 ]2) [2/16(  

690-2 ]2) [6/15(  690-2 ]3) [2/16(  

690-3 ]1) [6/15(  690-3 ]2) [2/16(  

 ------  690-4-29 ]1) [2/16(  

699-121 ]2) [10/15(  699-121 ]3) [2/16(  

 -----  699-122 ]1) [2/16(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  # תיקון טכני

  

  

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א (" 21/03/2016 מיום  2497 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

   )"בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב 

  

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

630-1-7 ]1) [4/15(  630-1-7 ]2) [3/16(  

631-7 ]1) [4/15(  631-7 ]2) [3/16(  

631-8 ]1) [4/15(  631-8 ]1) [4/15*(  

631-15 ]1) [4/15(  631-15 ]2) [3/16(  

631-16 ]1) [4/15(  631-16 ]2) [3/16(  

631-17 ]1) [4/15(  631-17 ]2) [3/16(  

631-18 ]2) [6/15(  631-18 ]2) [6/15*(  

631-21 ]1) [4/15(  631-21 ]2) [3/16(  

631-22 ]1) [4/15(  631-22 ]1) [4/15*(  

631-41 ]1) [4/15(  631-41 ]1) [4/15*(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-להדפסה דו*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר 



       )5/16] (2: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים
   699 -123עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 

 
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א (" 21/03/2016 מיום  2497 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  המשך – )"בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.- *עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  

   )" ארגון מחדש של חוב בעייתי(" 22/05/2016 מיום  2500 - 06 - דכונים מחוזר מס' חע

 להכניס עמוד להוציא עמוד

620-9 ]1) [4/15(  620-9 ]1) [4/15*(  

620-10 ]1) [4/15(  620-10 ]2) [5/16(  

621-1 ]1) [4/15(  621-1 ]2) [5/16(  

621-2 ]1) [4/15( 621-2 ]1) [4/15* (  

621-3 ]1) [4/15( 621-3 ]1) [4/15(*  

621-4 ]1) [4/15( 621-4 ]2) [5/16(  

631-1 ]1) [4/15(  631-1 ]1) [4/15( *  

631-2 ]1) [4/15(  631-2 ]2) [5/16(  

632-33 ]1) [4/15(  632-33 ]2) [5/16(  

 -----  632-33.1-33.4 ]1) [5/16(  

632-34 ]1) [4/15(  632-34 ]1) [4/15*(  

632-40 ]1) [4/15(  632-40 ]2) [5/16(  

632-41 ]1) [4/15(  632-41 ]1) [4/15*(  

637-1 ]2) [6/15(  637-1 ]3) [5/16(  

637-2 ]2) [6/15(  637-2 ]2) [6/15*(  

 -----  637-225-226 ]1) [5/16(  

699-122 ]2) [3/16(  699-122 ]2) [3/16*(  

699-123 ]1) [3/16(  699-123 ]2) [5/16(  

  הקיים.צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח - *עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

631-42 ]1) [4/15(  631-42 ]2) [3/16(  

631-43-44 ]1) [4/15(  631-43-44 ]2) [3/16(  

699-121 ]3) [2/16(  699-121 ]3) [2/16*(  

699-122 ]1) [2/16(  699-122 ]2) [3/16(  

 -----  699-123 ]1) [3/16(  



       )10/16] (1: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים
   699 -124עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 

 
  

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א (" 13/10/2016 מיום  2511 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  "בלים בארה"בבישראל לפי כללי החשבונאות המקו

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

630-1-7 ]2) [3/16(  630-1-7 ]3) [10/16(  

631-18-20 ]2) [6/15(  631-18-20 ]3) [10/16(  

631-43 ]2) [3/16(  631-43 ]2) [3/16*(  

631-44 ]2) [3/16(  631-44 ]3) [10/16(  

631-53 ]1) [4/15(  631-53 ]2) [10/16(  

631-54 ]3) [10/15(  631-54 ]4) [10/16(  

631-55 ]3) [10/15(  631-55 ]4) [10/16(  

632-45 ]1 [)4/15(  632-45 ]1) [4/15*(  

632-46 ]1) [4/15(  632-46 ]2) [10/16(  

632-47 ]1) [4/15(  632-47 ]2) [10/16(  

632-48 ]1) [4/15(  632-48 ]2) [10/16(  

633-11 ]1) [4/15(  632-46 ]2) [10/16(  

633-12 ]1) [4/15(  633-12 ]1) [4/15*(  

634-14 ]2) [10/15(  634-14 ]2) [10/15*(  

634-15 ]2) [10/15(  634-15 ]3) [10/16(  

634-16 ]2) [10/15(  634-16 ]2) [10/15*(  

634-17 ]2) [10/15(  634-17 ]2) [10/15(  

634-20 ]1) [4/15(  634-20 ]1) [4/15*(  

634-21-22 ]1) [4/15(  634-21-22 ]2) [10/16(  

634-23 ]2) [6/15(  634-23 ]3) [10/16(  

634-24 ]1) [4/15(   ------  

634-25 ]1) [4/15(  634-25 ]1) [4/15*(  

634-26 ]1) [4/15(  634-26 ]1) [4/15*(  

634-27 ]1) [4/15(  634-27 ]2) [10/16(  

636-2 ]1) [4/15(  636-2 ]1) [4/15*(  

636-3 ]1) [4/15(  636-3 ]2) [10/16(  

663-1-3 ]1) [4/15(  663-1-3 ]2) [10/16(  

639-17 ]2) [10/15(  639-17 ]3) [10/16(  

639-17.1 ]2) [2/16(  639-17.1 ]3) [10/16(  

  
  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו



       )2/17] (2לציבור [: הוראות הדיווח המפקח על הבנקים
   699 - 125עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 

 
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א (" 13/10/2016 מיום  2511 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  המשך - "בלים בארה"בבישראל לפי כללי החשבונאות המקו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  

   )"פרסום הדוח לציבורועד מ(" 12/02/2017 מיום  2524 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

610-3 ]1) [4/15(  610-3 ]2) [2/17(  

610-4 ]1) [4/15(  610-4 ]1) [4/15(*  

660-1 ]1) [4/15(  660-1 ]1) [4/15(*  

660-2 ]1) [4/15(  660-2 ]2) [2/17(  

671-1 ]1 [)4/15(  671-1 ]2) [2/17(  

671-2 ]1) [4/15(  671-2 ]1) [4/15*(  

680-1 ]1) [4/15(  680-1 ]1) [4/15*(  

680-2 ]1) [4/15(  680-2 ]2) [2/17(  

699-124 ]1) [10/16(699-124 ]1) [10/16(* 

699-125 ]1) [10/16(699-125 ]2) [2/17(  

  

  

  

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

 -------  639-17.2-17.8 ]1) [10/16(  

639-18 ]1) [4/15(  639-18 ]2) [10/16(  

639-34-36 ]1) [4/15(  639-34 ]1 [)4/15*(  

 ------  639-35 ]2) [10/16(  

 ------  639-36 ]2) [10/16(  

639-37 ]2) [10/15(  639-37 ]2) [10/15*(  

639-97 ]1) [4/15(  639-97 ]2) [10/16(  

639-98-101 ]1) [4/15(   ------  

663-1-3 ]1) [4/15(  663-1-3 ]2) [10/16(  

 --------  699-124-125 ]1) [10/16(  



  
       )2/17] (1: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים

   699 - 126עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 
  
 
   ")2016הוראות מעבר לשנת (" 2017/02/12 מיום  2525 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  להכניס עמוד  להוציא עמוד

620-15 ]1) [4/15(  620-15 ]2) [2/17(  

620-16 ]1) [4/15(  620-16 ]1) [4/15*(  

637-135 ]1) [4/15(  637-135 ]2) [2/17(  

637-136 ]1) [4/15(  637-136 ]1) [4/15*(  

637-137 ]1) [4/15(  637-137 ]2) [2/17(  

637-138 ]1) [4/15(  637-138 ]1) [4/15*(  

637-223-224 ]1) [6/15(  637-223 ]2) [2/17(  

 ------  637-224 ]1) [6/15(*  

639-92 ]1) [4/15(  639-92 ]1) [4/15*(  

639-93 ]2) [6/15(  639-93 ]3) [2/17(  

639-94 ]2) [6/15(  639-94 ]3) [2/17(  

639-95 ]3) [2/16(  639-95 ]3) [2/16*(  

663-1 ]2) [10/16(  663-1 ]2) [10/16*(  

663-2 ]2) [10/16(  663-2 ]3) [2/17(  

663-3 ]2) [10/16(  663-3 ]3) [2/17(  

663-4 ]1) [4/15(  663-4 ]2) [2/17(  

663-29-30 ]1) [4/15(  663-29 ]1) [4/15*(  

 -----  663-29.1 ]1) [2/17(  

  663-30 ]1) [4/15*(  

663-40 ]1) [4/15(  663-40 ]2) [2/17(  

663-41 ]1) [4/15(  663-41 ]2) [2/17(  

663-42 ]1) [4/15(  663-42 ]2) [2/17(  

663-43 ]1) [4/15(  663-43 ]2) [2/17(  

663-44 ]1) [4/15(  663-44 ]2) [2/17(  

675-42 ]1) [4/15(  675-42 ]1) [4/15*(  

675-43 ]2 [)2/16(  675-43 ]3) [2/17(  

675-44 ]2) [2/16(  675-44 ]3) [2/17(  

675-45 ]2) [2/16(  675-45 ]3) [2/17(  

681-3 ]1) [4/15(  681-3 ]2) [2/17(  

681-4 ]1) [4/15(  681-4 ]1) [4/15*(  

 -----  690-16.1-16.30 ]1)  [2/17(  

 -----  699-126 ]1) [2/17(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-בעקבות המעבר להדפסה דו*עמוד זה הודפס מחדש 

  # תיקון טכני



  
       )12/17] (2: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים

   699 - 127עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 

 
גילוי על אשראי לאנשים פרטיים (ללא (" 20/02/2017 מיום  2526 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

   הלוואות לדיור)

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

620-13-14 ]1) [4/15(  620-13-14 ]2) [2/17(  

620-15 ]2) [2/17(  620-15 ]3) [2/17( 

620-16-19 ]1) [4/15(  620-16-20 ]2) [2/17( 

651-11-12 ]1) [4/15(  651-11 ]1) [4/15(*  

 -----  651-12 ]2) [2/17(  

651-55 ]1) [4/15(  651-55 ]2) [2/17(  

 -----  651-56 ]1) [2/17(  

673-11-18 ]1) [4/15(  673-11-17 ]2) [2/17(  

 -----  673-18 ]1) [4/15*(  

699-126 ]1) [2/17(  699-126 ]1) [2/17*(  

 -----  699-127 ]1) [2/17(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  # תיקון טכני

שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של (" 31/12/2017 מיום  2548 - 06 -דכונים מחוזר מס' חע

  )"2018 -ו 2017תאגידים בנקאיים לשנים 

  

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

605-1 ]1) [4/15(  605-1 ]2) [12/17(  

610-3 ]1) [4/15(  610-3 ]3) [12/17(#  

610-4 ]1) [4/15(  610-4 ]1) [4/15*(  

610-7 ]1) [4/15(  610-7 ]2) [12/17(

610-8 ]1) [4/15(  610-8 ]1) [4/15*(

620-1-2 ]1) [4/15(  620-1 ]1) [4/15*(  

------ 620-2 ]2) [12/17(  

620-13-14 ]1) [4/15(  620-13-14 ]3() [12/17(  

620-15 ]1) [4/15(  620-15 ]4) [12/17(  

620-16-20 ]2) [2/17(  620-16-20 ]2) [2/17*(  

[גרסאות שונות] 621-1-41   621-1 ]3) [12/17(

------ 621-2-16 ]2) [12/17(  



  
       )12/17] (1: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים

   699 - 128עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 

 
שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של (" 31/12/2017 מיום  2548 - 06 -דכונים מחוזר מס' חע

  המשך - )"2018 -ו 2017תאגידים בנקאיים לשנים 

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

632-9-10 ]1) [4/15(  632-9 ]2) [12/17(  

------ 632-10 ]1) [4/15*(  

632-36-37 ]1) [4/15(  632-36 ]2) [12/17(

------ 632-37 ]1) [4/15*(

636-4 ]1) [4/15(  636-4 ]2) [12/17(

637-135-138 ]1) [4/15(  637-135 ]2) [2/17(#  

------ 637-136 ]1) [4/15*(  

------ 637-137 ]2) [2/17#(  

------ 637-138 ]1) [4/15*(  

637-223-224 ]1) [6/15(  637-223 ]2) [2/17(#  

 ------  637-224 ]1) [6/15(*  

639-22-25 ]1) [4/15(  639-22 ]1) [4/15*(

------ 639-23 ]2) [12/17(  

------ 639-25 ]1) [4/15*(  

------ 639-77.1 ]1) [12/17(

639-92 ]1) [4/15(  639-92 ]1) [4/15*(  

639-93 ]2) [6/15(  639-93 ]3) [2/17(#  

639-94 ]2) [6/15(  639-94 ]3) [2/17(#  

639-95 ]3) [2/16(  639-95 ]3) [2/16*(  

640-13-14 ]1) [4/15(  640-13 ]2) [12/17(  

------ 640-14 ]1) [4/15*(  

640-21-22 ]1) [4/15(  640-21 ]1) [4/15*(  

------ 640-22 ]2) [12/17(  

------ 640-23-24 ]1 [)12/17(  

650-1 ]2) [8/15(  650-1 ]3) [12/17(  

651-1-56 ]1) [4/15(  651-1-56 ]2) [12/17(  

------ 651-57-107 ]1) [12/17(  

660-1-5 ]1) [4/15(  660-1-5 ]2) [12/17(  

661-1-15 ]1) [4/15(  661-1-7 ]2) [12/17(  

------ 661-9 ]2) [12/17(

663-1-3 ]2) [10/16(  663-1 ]2 [)10/16*(  



  
       )12/17] (1: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים

   699 - 129עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 

 
שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של (" 31/12/2017 מיום  2548 - 06 -דכונים מחוזר מס' חע

  המשך -)"2018 -ו 2017תאגידים בנקאיים לשנים 

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

------ 663-2 ]3) [2/17#(  

------ 663-3 ]3) [2/17#(  

663-4 ]1) [4/15(  663-4 ]2) [2/17(#  

663-23-26 ]1) [4/15(  663-23 ]1) [4/15*(  

------ 663-24-26 ]2) [12/17(  

663-29-30 ]1) [4/15(  663-29 ]1) [4/15*(  

------  663-29.1 ]1) [2/17(#  

  663-30 ]1 [)4/15*(  

663-40-44 ]1) [4/15(  663-40-44 ]2) [2/17(#  

665-1 ]1) [4/15(  665-1 ]2) [12/17(  

671-1 ]1) [4/15(  671-1 ]3) [12/17(  

671-2 ]1) [4/15(671-2 ]1) [4/15*(  

673-1-2 ]1) [4/15(  673-1 ]2) [12/17(  

------ 673-2 ]1) [4/15*(  

673-11-14 ]1) [4/15(673-11 ]3[ )12/17(  

------ 673-12 ]2) [2/17(  

------ 673-13 ]3[ )12/17(  

------ 673-14 ]2) [2/17(  

673-18-19-20 ]1) [4/15(  673-18 ]2 [)12/17(  

673-23-24 ]1) [4/15(  673-23-24 ]1) [4/15*(

673-25-30 ]1)  [4/15(  ------- 

------ 673-30 ]1) [4/15*(  

675-42 ]1) [4/15(  675-42 ]1) [4/15*(  

675-43-45 ]2) [2/16(  675-43-45 ]3) [2/17(#  

675-50-51 ]1) [4/15(  675-50 ]1) [4/15*(  

675-50 ]1) [4/15(  675-51 ]2) [12/17(  

677-1 ]1) [4/15(  677-1 ]2) [12/17(  

680-1-2 ]1) [4/15(  680-1 ]1) [4/15*(  

------  680-2 ]2) [2/17#(  

681-1-2 ]1) [4/15(  681-1-2 ]2) [12/17(  



  
       )07/18] (3הדיווח לציבור [: הוראות המפקח על הבנקים

   699 - 130עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 
  
 
שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של (" 31/12/2017 מיום  2548 - 06 -דכונים מחוזר מס' חע

  המשך- )"2018 -ו 2017תאגידים בנקאיים לשנים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו *עמוד

- לקודיפיקציה של ה 2017-07תיקון מספר (" 01/01/2018 מיום  2551 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

FASB ("בדבר שיפור ההצגה של הוצאות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום ההעסקה 

  עמוד סכנילה  להוציא עמוד

639-15-16 ]1) [4/15(  639-15-16 ]2) [01/18(  

639-44 ]1) [4/15(  639-44 ]2) [01/18(  

639-45 ]1) [4/15(  639-45 ]2) [01/18(  

675-3 ]1) [4/15(  675-3 ]2) [01/18(  

675-4 ]1) [4/15(  675-4 ]1) [4/15*(  

683-5 ]1) [4/15(  683-5 ]2) [01/18(  

683-6 ]1) [4/15(  683-6 ]1) [04/15* (  

699-130 ]1) [12/17(  699-130 ]2) [01/18(  

 צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א(" 01/07/2018 מיום  2562 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  ")בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

631-15-16 ]2) [3/16(  631-15 ]3) [7/18(  

 ------  631-16 ]2) [3/16*(  

631-53 ]2) [10/16(  631-53 ]3) [7/18(  

631-54 ]4) [10/16(  631-54 ]4) [10/16*(  

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

685-1 ]1) [4/15(  685-1 ]2) [12/17( 

 -----  690-16.1-690-16.30 ]1) [2/17#(  

699-124 ]1) [10/16(
  

699-124 ]1) [10/16*(  

699-125 ]1) [10/16(
  

699-125 ]2) [2/17#(  

699-126 ]1) [2/17(  699-126 ]1) [2/17#(  

699-127 ]1) [2/17(  699-127 ]2) [12/17(  

------  699-128-130 ]1) [12/17(  



  
       )07/18] (1: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים

   699 - 131עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 
  
 

 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א(" 01/07/2018 מיום  2562 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  המשך - ")בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

631-144 ]1) [4/15(  631-144 ]1) [4/15(*  

631-145 ]1) [4/15(  631-145 ]2) [7/18(  

631-160-163 ]1) [4/15(  631-160-163 ]2) [7/18(  

633-17-18 ]1) [4/15(  633-17 ]2) [7/18(  

 ------  633-18 ]1) [4/15*(

635-4-5 ]1) [4/15(  635-4 ]1) [4/15*(  

 ------  635-5 ]2) [7/18(  

639-13-14 ]1) [4/15(  639-13 ]1) [4/15*(  

 ------  639-14 ]2) [7/18(  

639-34 ]1) [4/15(  639-34 ]1) [4/15*(  

639-35-36 ]2) [10/16(  639-35-36 ]3) [7/18(  

 ------  639-36.1-36.2 ]1) [7/18(  

639-37 ]2) [10/15(  639-37 ]2) [10/15*(  

639-38-39 ]1) [4/15(  639-38 ]2) [7/18(  

 ------  639-39 ]1) [4/15*(  

639-42-43 ]1) [4/15(  639-42 ]2) [7/18(  

 ------  639-43 ]1) [4/15*(  

639-57-58]1) [4/15(   639-57 ]2) [7/18(  

 ------ 639-58]1[ )4/15*(  

650-1]3) [12/17(   650-1 ]4) [7/18(  

665-1 ]2) [12/17(  665-1 ]3) [7/18(  

675-12-13]1) [4/15(  675-12 ]2) [7/18(  

 ------  675-13]1) [4/15*(  

675-26-31]1) [4/15(  675-26-28 ]2) [7/18(  

 ------  675-28.1-28.2 ]1) [7/18(  

 ------  675-29 ]2) [7/18(  

 ------  675-30 ]1) [4/15*(  

 צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו



  
       )8/18] (2: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים

   699 - 132עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 
 
 
תאגידים בנקאיים וחכ"א דיווח של (" 01/07/2018 מיום  2562 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

  המשך – ")בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

 ------  675-28.1-28.2 ]1) [7/18(  

 ------  675-29 ]2) [7/18(  

 ------  675-30 ]1) [4/15*(  

 ------  675-31 ]2) [7/18(  

677-1 ]2) [12/17(  677-1 ]3 [)07/18(  

683-1-3 ]1) [4/15(  683-1-3 ]2) [7/18(  

685-1 ]2) [12/17(  685-1 ]3) [7/18(  

690-17.6-17.7 ]1) [1/18(  690-17.6 ]1) [01/18*(  

 ------  690-17.7 ]2) [7/18(  

699-130 ]1) [12/17(  699-130 ]3) [7/18(  

 ------  699-131-132 ]1) [7/18(  

 צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-בעקבות המעבר להדפסה דו*עמוד זה הודפס מחדש 

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל ( 30/08/2018 מיום  2568 - 06 -דכונים מחוזר מס' חע

לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של 

  )נושאים נוספיםתזרים מזומנים ומכשירים פיננסיים, דוח 

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

620-5-6 ]1) [4/15(  620-5 ]2) [8/18(  

 ------  620-6 ]1) [4/15(*  

620-9 ]1) [4/15(  620-9 ]1) [4/15*(  

620-10 ]2) [5/16(  620-10 ]3) [8/18(  

620-13-14 ]3) [12/17(  620-13-14 ]4) [8/18(  

621-13-14 ]2) [12/17(  621-13 ]3) [8/18(  

 ------  621-14 ]2) [12/17*(  

631-7 ]2) [3/16(  631-7 ]3) [8/18(  

631-8 ]1) [4/15(  631-8 ]1) [4/15*(  

631-13 ]2) [6/15(  631-13 ]2) [6/15*(  

631-14 ]1) [4/15(  631-14 ]2) [8/18(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-בעקבות המעבר להדפסה דו*עמוד זה הודפס מחדש 



  
       )8/18] (1: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים

   699 - 133עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 
 
 

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל ( 30/08/2018 מיום  2568 - 06 -דכונים מחוזר מס' חע

לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של 

  המשך – )נושאים נוספיםתזרים מזומנים ומכשירים פיננסיים, דוח 

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

631-164-227 ]1) [4/15(  631-164 ]1) [4/15*(   

 ------  631-165-167 ]2) [8/18(  

632-1-10 ]1) [4/15(  632-1-10 ]2) [8/18(  

632-36 ]2) [12/17(  632-36 ]3) [8/18(  

632-37 ]1) [4/15(  632-37 ]1) [4/15*(  

633-25-26 ]1) [4/15(  633-25 ]1) [4/15*(  

 ------  633-26 ]2) [8/18(  

634-5-8 ]1) [4/15(  634-5 ]1) [4/15*(  

 ------  634-6-7 ]2) [8/18(  

 ------  634-8 ]1) [4/15*(  

635-6 ]1) [4/15(  635-6 ]1) [4/15*(  

636-1-2 ]1) [4/15(  636-1 ]2) [8/18(  

 ------  636-2 ]1) [4/15*(  

636-3 ]2) [10/16(  636-3 ]2) [10/16*(  

637-9-18 ]1) [4/15(  637-9-17 ]2) [8/18(  

 ------  637-18 ]1) [4/15*(  

637-21-22 ]1) [4/15(  637-21 ]2) [8/18(  

 ------  637-22 ]1) [4/15*(  

637-31-34 ]1) [4/15(  637-31 ]2) [8/18(  

 ------  637-32 ]1) [4/15*(  

 ------  637-33-34 ]2) [8/18(  

637-39-42 ]1) [4/15(  637-39 ]1) [4/15(*  

 ------  637-40 ]2) [8/18(  

 ------  637-41 ]1) [4/15*(  

 ------  637-42 ]2) [8/18(  

637-49-52 ]1) [4/15(  637-49 ]2) [8/18(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-בעקבות המעבר להדפסה דו*עמוד זה הודפס מחדש 

 #תיקון טכני



  
       )8/18] (1: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים

   699 - 134עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 
 
 

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל ( 30/08/2018 מיום  2568 - 06 -דכונים מחוזר מס' חע

לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של 

  המשך – )נושאים נוספיםתזרים מזומנים ומכשירים פיננסיים, דוח 

  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

 ------637-50 ]1) [4/15*(  

 ------637-51-52 ]2) [8/18(  

637-59-60 ]1) [4/15(  637-59 ]1) [4/15*(  

 ------  637-60 ]2) [8/18(  

637-63-68 ]1) [4/15(  637-63 ]1) [4/15*(  

 ------  637-64-67 ]2) [8/18(  

 ------  637-68 ]1) [4/15*(  

637-71-72 ]1) [4/15(  637-71 ]2) [8/18(  

 ------  637-72 ]1) [4/15*(  

637-75-76 ]1) [4/15(  637-75 ]2) [8/18(  

 ------  637-76 ]1) [4/15*(  

637-81-82 ]1) [4/15(  637-81 ]1) [4/15*(  

 ------  637-82 ]2) [8/18(  

637-85-88 ]1) [4/15(  637-85 ]2) [8/18(  

 ------  637-86 ]1) [4/15*(  

----- -  637-87-88 ]2) [8/18(  

639-1-2 ]1) [4/15(  639-1 ]1)[4/15*(  

       ------  639-2 ]2) [8/18(  

639-5-12 ]1) [4/15(  639-5-7 ]2) [8/18(  

 ------  639-8-9 ]1) [4/15*(  

 ------  639-10-12 ]2) [8/18(  

639-19-19.1 ]1) [4/15(  639-19-19.1 ]2) [8/18(  

639-20-21 ]1) [4/15(  639-20 ]1) [4/15*(  

 ------  639-21 ]2) [8/18(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-בעקבות המעבר להדפסה דו*עמוד זה הודפס מחדש 

 #תיקון טכני



  
       )8/18] (1: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים

   699 - 135עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 
 
 

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל ( 30/08/2018 מיום  2568 - 06 -דכונים מחוזר מס' חע

לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של 

  המשך – )נושאים נוספיםתזרים מזומנים ומכשירים פיננסיים, דוח 

  
  עמוד כניסלה  להוציא עמוד

639-25 ]1) [4/15(  639-25 ]2) [8/18(  

639-28-31 ]1) [4/15(  639-28 ]1) [4/15*(  

 ------  639-29-30 ]2) [8/18(  

 ------  639-31 ]1) [4/15*(  

639-59-68 ]1) [4/15(  639-59 ]1) [4/15*(  

 ------639-63-64 ]2) [8/18(  

 ------639-67 ]2) [8/18(  

 ------  639-67.1 ]1) [8/18(  

 ------  639-68 ]1) [4/15*(  

639-86-92 ]1) [4/15(  639-86 ]1) [4/15*(  

 ------  639-87-92 ]2) [8/18(  

639-93 ]3) [2/17(  639-93 ]3) [2/17*(  

639-102-103 ]1) [4/15(  639-102-103 ]2) [8/18(  

663-5-6 ]1) [4/15(  663-5 ]1) [4/15*(  

 ------  663-6 ]2) [7/18(  

663-11-18 ]1) [4/15(  663-11-13 ]2) [8/18(  

 ------  663-14 ]1) [4/15*(  

 ------  663-15-17 ]2) [8/18(  

 ------  663-18 ]1) [4/15*(  

663-32-39 ]1) [4/15(  663-32-35 ]2) [8/18(  

 ------  663-38-39 ]2) [8/18(  

673-5-6 ]1) [4/15(  673-5 ]2) [8/18(  

 ------  673-6 ]1) [4/15*(  

  צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-בעקבות המעבר להדפסה דו*עמוד זה הודפס מחדש 

 #תיקון טכני



 (2/19[ )2: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 -136עמ'        עדכונים מפתח 

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל ) 30/08/2018 מיום  2568 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא מכשירים נגזרים וגידור, סיווג ומדידה של 

 המשך –( נושאים נוספיםמכשירים פיננסיים, דוח תזרים מזומנים ו

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

675-6-7 [1( ]4/15)675-6-7 [2( ]8/18)

675-40-41 [1( ]4/15)675-40 [1( ]4/15*)

------675-41 [2( ]8/18)

683-1-3 [2(( ]7/18)683-1-3 [2(( ]7/18#)

683-4 [1( ]4/15)683-4 [1( ]4/15*)

683-9-10 [1( ]4/15)683-9-10 [2( ]8/18)

690-17.5-17.6 [1( ]1/18)690-17.5-17.6 [1( ]1/18*)

690-17.7 [2( ]7/18)690-17.7 [2( ]7/18#)

690-17.8 [1( ]1/18)690-17.8 [1( ]1/18*)

699-132 [1( ]7/18)699-132 [2( ]8/18)

------699-133-136 [1( ]8/18)

 לנוסח הקיים.צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה -*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

 #תיקון טכני

( 2018)הוראות מעבר לשנת  17/02/2019 מיום  2585 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

להכניס עמודלהוציא עמוד

621-3 [2( ]12/17)621-3 [3( ]8/18*)

621-4 [2( ]12/17)621-4 [2( ]12/17*)

639-59 [1( ]4/15)639-59 [1( ]4/15)*

639-63 [2( ]08/18)639-63 [2( ]08/18*)

663-32 [2( ]08/18)663-32 [2( ]08/18*)

663-33 [2( ]08/18)663-33 [2( ]08/18*)

690-1 [2( ]2/16)-----

690-2 [3( ]2/16)-----

690-3 [2( ]2/16)-----

690-4-29 [1( ]2/16)-----

-----690-18.1-18.30 [1( ]02/19)

699-136 [1( ]8/18)699-136 [2( ]2/19)

 .* עמוד זה הודפס מחדש
צדדי. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו**



 (8/19[ )1: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 -137עמ'        מפתח עדכונים 

( "דוחות לציבור של סולקים") 28/08/2019 מיום  2592 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

600-1 [1( ]4/15)600-1 [2( ]8/19)

631-3 [2( ]6/15)631-3 [2( ]6/15*)

631-4 [1( ]4/15)631-4 [2( ]8/19)

631-7 [3( ]8/18)631-7 [3( ]8/18*)

631-8 [1 ](4/15)631-8 [2( ]8/19)

637-166 [1( ]4/15)637-166 [2( ]8/19)

651-1-2 [2( ]12/17)651-1 [2( ]12/17*)

------651-2 [3( ]8/19)

651-23-24 [2( ]12/17)651-23 [3( ]8/19)

------651-24 [2( ]12/17*)

651-37-38 [2( ]12/17)651-37 [3( ]8/19)

------651-38 [2] (12/17*)

652-1-2 [1( ]4/15)652-1 [2( ]8/19)

------652-2 [1( ]4/15*)

656-3 [1( ]8/15)656-3 [2( ]8/19)

671-1 [3( ]12/17)671-1 [4( ]8/19)

671-2 [1( ]4/15)671-2 [2( ]8/19)

672-1 [1( ]4/15)672-1 [2( ]8/19)

673-1 [2( ]12/17)673-1 [3( ]8/19)

673-2-4 [1( ]4/15)673-2-4 [2( ]8/19)

673-5 [2( ]8/18)673-5 [3( ]8/19)

673-6-10 [1( ]4/15)673-6-10 [2( ]8/19)

673-11 [3( ]12/17)673-11 [4( ]8/19)

673-12 [2( ]2/17)673-12 [3( ]8/19)

673-13 [3( ]12/17)673-13 [4( ]8/19)

673-14-17 [2( ]2/17)673-14-17 [3( ]8/19)

673-18 [2( ]12/17)673-18 [3( ]8/19)

673-21-24 [1( ]4/15)673-21-24 [2( ]8/19)

673-30 [1( ]4/15)673-30 [2( ]8/19)



 (2/20[ )2: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 -138עמ'        מפתח עדכונים 

המשך -(  "דוחות לציבור של סולקים") 28/08/2019 מיום  2592 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

674-1-8 [1( ]4/15)674-1-8 [2( ]8/19)

676-1 [1( ]4/15)676-1 [2( ]8/19)

677-1 [3( ]7/18)677-1 [4( ]8/19)

678-1 [1( ]4/15)678-1 [2( ]8/19)

679-1 [1( ]4/15)679-1 [2( ]8/19)

680-1 [1( ]4/15)680-1 [2( ]8/19)

680-2 [2( ]2/17)680-2 [3( ]8/19)

681-1-2 [2 ](12/17)681-1-2 [3( ]8/19)

681-3 [3( ]12/17)681-3 [4( ]8/19)

681-4-5 [2( ]12/17)681-4-5 [3( ]8/19)

682-1-3 [1( ]4/15)682-1-3 [2( ]8/19)

684-1 [1( ]4/15)684-1 [2( ]8/19)

685-1 [3( ]7/18)685-1 [4( ]8/19)

686-1 [1( ]4/15)686-1 [2( ]8/19)

687-1 [1( ]4/15)687-1 [2( ]8/19)

------688-1 [1( ]8/19)

699-136 [2( ]2/19)699-136 [2( ]2/19*)

-------699-137-138 [1( ]8/19)

שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של )" 13/02/2020 מיום  2603 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

 (  "2020 -ו 2019תאגידים בנקאיים לשנים 

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

620-9 [1( ]4/15 )620-9 [1( ]4/15*)

620-10 [3( ]8/18)620-10 [4( ]2/20)

621-1 [3( ]12/17)621-1 [4( ]2/20)

621-2 [2( ]12/17)621-2 [2( ]12/17*)

621-3 [3( ]8/18)621-3 [4( ]2/20)



 (2/20[ )1: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 -139עמ'        מפתח עדכונים 

שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של )" 13/02/2020 מיום  2603 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

 המשך -(  "2020 -ו 2019תאגידים בנקאיים לשנים 

צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו*
 תיקון טכני# 

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

621-4 [2( ]12/17)621-4 [2( ]12/17*)

631-82-87 [1( ]4/15)631-82 [1( ]4/15*)

-----631-83-87 [2( ]2/20)

637-164-165 [1( ]4/15)637-164 [2( ]2/20)

-----637-165 [1( ]4/15*)

639-44-45 [2( ]1/18)44-639 [2( ]1/18*)  

-----639-45 [3( ]2/20)

639-46-47 [1( ]4/15)639-46 [2( ]2/20)

-----639-47 [1( ]4/15*)

639-88-92 [2( ]8/18)639-88 [2 ](8/18*)

-----639-89-92 [3( ]2/20)

639-93 [3( ]2/17)639-93 [3( ]2/17*)

651-7-8 [2( ]12/17)651-7 [3( ]2/20)

-----651-8 [2( ]12/17*)

651-39-44 [2( ]12/17)651-39 [2 ](12/17*)

-----651-40 [3( ]2/20)

-----651-41-43 [2( ]12/17)#

-----651-44 [2( ]12/17*)

661-1-2 [2( ]12/17)661-1 [2( ]12/17*)

-----661-2 [3( ]2/20)

663-58-65 [1( ]4/15)663-58-65 [2( ]2/20)

699-138 [1( ]8/19)699-138 [2( ]2/20)

-----699-139 [1( ]2/20)



 (11/20[ )3: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 -140עמ'        מפתח עדכונים 

( "2019הוראות מעבר לשנת ") 13/02/2020 מיום  2603 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

690-16.1-16.30 [1( ]2/17)------

------690-19.1-19.29 [1( ]2/20)

------699-140 [1( ]2/20)

לציבור של תאגיד בנקאי חדש ושל דיווח )" 12/03/2020 מיום  2609 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

 "( תאגיד בנקאי בהקמה

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

-----692-1-2 [1( ]3/20)

699-140 [1( ]2/20)699-140 [2( ]3/20)

יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב )" 29/11/2020 מיום  2634 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

 צפויים"(בנושא הפסדי אשראי 

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

620-9 [1( ]4/15)620-9 [1( ]4/15*)

620-10 [4( ]2/20)620-10 [5( ]11/20)

620-11-12 [1( ]4/15)620-11-12 [2( ]11/20)

621-1 [4( ]2/20)621-1 [5( ]11/20)

621-2 [2( ]12/17)621-2 [3( ]11/20)

621-3 [4( ]2/20)621-3 [5( ]11/20)

621-4-6 [2( ]12/17)621-4-6 [3( ]11/20)

630-4-5 [3( ]10/16)630-4 [3( ]10/16*)

-----630-5 [4( ]11/20)

631-5-6 [1( ]4/15)631-5-6 [2( ]11/20)

631-9-10 [1( ]4/15)631-9-10 [2( ]11/20)

632-5-6 [2( ]8/18)632-5 [2( ]8/18*)

-----632-6 [3( ]11/20)

632-9-10 [2( ]8/18)632-9 [2( ]8/18*)

-----632-10 [3( ]11/20)

632-11-32 [1( ]4/15)632-23-24 [2( ]11/20)

-----632-25 [2( ]11/20)



 (11/20[ )1: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 -141עמ'        מפתח עדכונים 

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

-----632-26-27 [2( ]11/20)

-----632-28 [2( ]11/20)

-----632-28.1 [1( ]11/20)

-----632-29-32 [2( ]11/20)

632-33 [2( ]5/16)632-33 [2( ]5/16*)

632-33.1 [1( ]5/16)632-33.1 [1( ]5/16*)

632-33.2-33.4 [1( ]5/16)632-33.2 [1( ]5/16*)

-----632-33.3-33.4 [2( ]11/20)

632-34-35 [1( ]4/15)632-34 [2( ]11/20)

-----632-35 [1( ]4/15*)

632-36 [3( ]8/18)632-36 [4( ]11/20)

632-37-39 [1( ]4/15)632-37 [2( ]11/20)

632-40 [2( ]5/16)632-40 [3( ]11/20)

632-41 [1( ]4/15)632-41 [1( ]4/15*)

633-25 [1( ]4/15)633-25 [1( ]4/15*)

633-26 [2( ]8/18)633-26 [3( ]11/20)

634-1-2 [1( ]4/15)634-1 [1( ]4/15*)

------634-2 [2( ]11/20)

637-1 [3( ]5/16)637-1 [4( ]11/20)

637-2 [2( ]6/15)637-2 [2( ]6/15*)

637-91-107 [1( ]4/15)637-91-110 [2( ]11/20)

637-108-128 [1( ]4/15)637-111-120 [2( ]11/20)

-----637-124 [2( ]11/20)

-----637-125 [1 ](4/15*)

637-129-136 [1( ]4/15)-----

637-137 [2( ]2/17)-----

637-138 [1( ]4/15)637-138 [1( ]4/15*)

637-205-206 [1( ]4/15)637-205-206 [1( ]4/15*)

-----637-206 [2( ]11/20)

637-207-212 [1( ]4/15)-----

639-3-4 [1( ]4/15)639-3 [2( ]11/20)

-----639-4 [1( ]4/15*)



 
    (11/20[ )1: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים

  699 -142עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 
 
 

 עמוד כניסלה להוציא עמוד

639-9 [1( ]4/15) 639-9 [2( ]11/20) 

639-10 [2( ]8/18) 639-10 [2( ]8/18*) 

639-19-19.1 [2( ]8/18) 639-19-19.1 [3( ]11/20) 

639-20 [1( ]4/15) 639-20 [1( ]4/15*) 

639-21 [2( ]8/18) 639-21 [3( ]11/20) 

------ 639-21.1 [1( ]11/20) 

639-22 [1( ]4/15) 639-22 [2( ]11/20) 

639-23 [2( ]12/17) 639-23 [3( ]11/20) 

----- 639-24 [1( ]11/20) 

639-25 [2( ]8/18) 639-25 [3( ]11/20) 

---- 639-25.1 [1( ]11/20) 

639-26-27 [1( ]4/15) 639-26-27 [2( ]11/20) 

639-69-77 [1( ]4/15) 639-69-69.2 [2( ]11/20) 

------ 639-69.3 [1( ]4/15*) 

------ 639-69.4-69.6 [2( ]11/20) 

------ 639-69.7 [1( ]4/15*) 

------ 639-69.8 [2( ]11/20) 

------ 639-69.9 [1( ]4/15*) 

------ 639-70-71 [2( ]11/20) 

------ 639-71.1-71.2 [1( ]11/20) 

------ 639-72 [2( ]11/20) 

------ 639-75 [2( ]11/20) 

------ 639-77 [1 ](4/15*) 

639-88 [2( ]8/18) 639-88 [3( ]11/20) 

639-89 [3( ]2/20) 639-89 [3( ]2/20*) 

640-19-20 [1( ]4/15) 640-19 [1( ]4/15*) 

------ 640-20 [2( ]11/20) 

651-5-6 [2( ]12/17) 651-5 [2( ]12/17*) 

------ 651-6 [3( ]11/20) 

651-15-16 [2( ]12/17) 651-15 [2 ](12/17*) 

------ 651-16 [3( ]11/20) 

651-17-20 [2( ]12/17) 651-17-19 [3( ]11/20) 



 (11/20[ )1: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 -143עמ'        מפתח עדכונים 

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

------651-20 [2( ]12/17*)

651-77-78 [1( ]12/17)651-77 [1( ]12/17*)

-------651-78 [2( ]11/20)

651-81-82 [1( ]12/17)651-81-82 [2( ]11/20)

651-83-84 [1( ]12/17)651-83 [2( ]11/20)

------651-84 [1 ](12/17*)

651-89-90 [1( ]12/17)651-89 [1( ]12/17*)

------651-90 [2( ]11/20)

661-1-2 [2( ]12/17)661-1 [2( ]12/17*)

661-2 [3( ]11/20)

661-5-7 [2( ]12/17)661-5 [2( ]12/17*)

------661-6-7 [3( ]11/20)

661-9 [2( ]12/17)661-9 [3( ]11/20)

663-7 [1 ](4/15)663-7 [2( ]11/20)

663-8 [1( ]4/15)663-8 [1( ]4/15*)

663-17 [2( ]8/18)663-17 [2( ]8/18*)

663-18 [1( ]4/15)663-18 [2( ]11/20)

663-19-23 [1( ]4/15)663-19-21 [2( ]11/20)

------663-21.1 [1( ]11/20)

------663-22-23 [2( ]11/20)

663-24 [2 ](12/17)663-24 [3( ]11/20)

663-25-26 [2( ]12/17)663-25-26 [3( [11/20)

663-27-28 [1( ]4/15)663-27-28 [2( ]11/20)

663-40-44 [2( ]2/17)663-40-44 [3( ]11/20)

663-45-51 [1( ]4/15)663-45-46 [2( ]11/20)

------663-46.1-46.2 [1( ]11/20)

663-47 [2 ](11/20)

------663-49-51 [2( ]11/20)

664-10-11 [1( ]4/15)664-10 [2( ]11/20)

-------664-11 [1( ]4/15*)



 
    (11/20[ )1: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים

  699 -144עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 
 
 

673-9-10 [2( ]8/19) 673-9 [2 ](8/19*) 

------- 673-10 [3( ]11/20) 

673-11 [4( ]8/19) 673-11 [5( ]11/20) 

673-12 [3( ]8/19) 673-12 [4( ]11/20) 

673-13 [4( ]8/19) 673-13 [5( ]11/20) 

673-14 [3( ]8/19) 673-14 [3( ]8/19*) 

673-17-18 [3( ]8/19) 673-17 [3( ]8/19*) 

------- 673-18 [4( ]11/20) 

673-21-22 [2( ]8/19) 673-21 [2( ]8/19*) 

------- 673-22 [3( ]11/20) 

675-5-5.1 [1( ]4/15) 675-5 [2( ]11/20) 

------- 675-5.1 [1( ]4/15*) 

675-8-9 [1( ]4/15) 675-8 [1( ]4/15*) 

 675-9 [2( ]11/20) 

675-18-21 [1( ]4/15) 675-18-21 [2( ]11/20) 

681-3 [4 ](8/19) 681-3 [5( ]11/20) 

681-4 [3( ]8/19) 681-4 [3( ]8/19*) 

683-7-8 [1( ]4/15) 683-7 [2( ]11/20) 

------ 683-8 [1( ]4/15*) 

683-15-22 [1( ]4/15) 683-16-17 [2( ]11/20) 

------ 683-19-21 [2( ]11/20) 

------ 683-22 [1( ]4/15*) 

699-140 [2( ]3/20) 699-140 [3( ]11/20) 

------ 699-141-144 [1( ]11/20) 

 



 (01/21[ )2: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 -145עמ'        מפתח עדכונים 

"(2020הוראות מעבר לשנת )" 06/12/2020 מיום  2642 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

עמוד להכניסעמוד להוציא

631-100-101 [1( ]4/15)631-100 [1( ]4/15*)

-----631-101 [2( ]12/20)

632-40 [2( ]5/16)632-40 [2( ]5/16*)

632-41 [1( ]4/15)632-41 [2( ]12/20)

633-13-14 [1( ]4/15)633-13 [1( ]4/15*)

-----633-14 [2( ]12/20)

633-23-24 [1( ]4/15)633-23 [1( ]4/15*)

-----633-24 [2( ]12/20)

651-93-94 [1( ]12/17)651-93-94 [2( ]12/20)

662-3 [1( ]4/15)662-3 [2( ]12/20)

-----690-20.1-20.15 [1( ]12/20)

699-144 [1 ](11/20)699-144 [1( ]11/20*)

-----699-145 [1( ]12/20)

יישום כללי החשבונאות בנושא הפסדי אשראי )" 31/01/2021 מיום  2651 -06 -דכונים מחוזר מס' חע

 "(צפויים על הלוואות לדיור

להכניס עמודלהוציא עמוד

621-3-4 [5( ]11/20)621-3 [6( ]01/21)

621-4 [3( ]11/20)621-4 [3( ]11/20*)

632-25-28 [2( ]11/20)632-25 [2( ]11/20*)

-----632-26-28 [3( ]01/21)

639-71.1 [1( ]11/20)639-71.1 [2( ]01/21)

639-71.2 [1( ]11/20)639-71.2 [2( ]01/21)

639-72 [2( ]11/20)639-72 [2( ]11/20*)

639-75 [2( ]11/20)639-75 [3( ]01/21)

-----639-76 [1( ]01/21)

639-77 [1( ]4/15)639-77 [1( ]4/15*)

663-46 [2( ]11/20)663-46 [2( ]11/20*)

663-46.1-46.2 [1( ]11/20)663-46.1 [2( ]01/21)

-----663-46.2 [2( ]01/21)

663-47 [2( ]11/20)663-47 [2( ]11/20*)

663-51 [2( ]11/20)663-51 [3 ](01/21)

699-144 [1( ]11/20)699-144 [1( ]11/20*)

699-145 [1( ]12/20)699-145 [2( ]01/21)



( 12/21[ )2: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 - 146 מ'ע מפתח עדכונים       

 –של באזל  3. יישום דרישות גילוי לפי נדבך 1)" 2021/08/03מיום   2664 -06 -עדכונים מחוזר מס' ח
הצגת תשואה להון ושיעורי הכנסה והוצאה רבעוניים על בסיס . 2,  גילוי על יחס מימון יציב נטו

"(שנתי
להכניס עמודלהוציא עמוד

620-15 [4( ]12/17)620-15 [[4( ]12/17*)

620-16 [2( ]2/17)620-16 [3( ]8/21)

621-1 [5( ]11/20)621-1 [5( ]11/20*)

621-2 [3( ]11/20)621-2 [4( ]8/21)

630-6-7 [3( ]10/16)630-6 [4( ]8/21)

_____630-7 [3( ]10/16*)

633-11 [2 ](10/16)633-11 [3( ]8/21)

633-12 [1( ]4/15)633-12 [2( ]8/21)

639-54-55 [1( ]4/15)639-54 [1( ]4/15*)

_____639-55 [2( ]8/21)

גרסאות שונות 651-1-98 גרסאות שונות 651-1-98

661-1 [2( ]12/17)661-1 [2( ]12/17*)

661-2 [3( ]11/20)661-2 [4( ]8/21)

661-3 [2( ]12/17)661-3 [3( ]8/21)

661-4 [2( ]12/17)661-4 [2( ]12/17*)

663-30 [1( ]4/15)663-30 [2( ]8/21)

_____663-30.1 [1( ]8/21)

664-10 [2( ]11/20)664-10 [2( ]11/20*)

664-11 [1( ]4/15)664-11 [2( ]8/21)

681-1-2 [3( ]8/19)681-1 [3( ]8/19*)

_____681-2 [4( ]8/21)

_____699-146 [1( ]8/21)

גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל )" 02/12/2021מיום   2678 -06 -עדכונים מחוזר מס' ח
(ESG)") 

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

620-1 [1] (4/15)620-1 [1( ]4/15*)

620-2 [2( ]12/17)620-2 [3( ]12/21)

620-17-20 [2 ](2/17)620-17 [3( ]12/21)

------620-18-20 [2( ]2/17*)

650-1 [4( ]7/18)650-1 [5( ]12/21)

655-1 [2( ]8/15)655-1 [3( ]12/21)

699-146 [1( ]8/21)146-699 [2( ]21/21)



( 02/22[ )2: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 - 147 עמ'מפתח עדכונים        

:("2021הוראות מעבר לשנת )" 2022/01/18מיום   2686 -06 -עדכונים מחוזר מס' ח
עמוד כניסלהלהוציא עמוד

------690-21.1-21.10 [1( ]01/22)

699-146 [2( ]12/21)699-146 [2( ]12/21*)

------699-147 [1( ]01/22)

צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

:("עדכונים בדיווח לציבור של הסולקים)" 2022/02/09מיום   2687 -06 -עדכונים מחוזר מס' ח
עמוד כניסלהלהוציא עמוד

673-3-4 [2( ]8/19)673-3 [2( ]8/19*)

------673-4 [3( ]02/22)

673-17 [3( ]8/19)673-17 [3( ]8/19*)

673-18 [4( ]11/20)673-18 [5( ]02/22)

673-21 [2( ]8/19)673-21 [2( ]8/19*)

673-22 [3( ]11/20)673-22 [4( ]02/22)

673-23-24 [2( ]8/19)673-23-24 [3( ]02/22)

675-5 [2( ]11/20)675-5 [3( ]02/22)

675-5.1 [1( ]4/15)675-5.1 [1( ]4/15*)

675-16-17 [1( ]4/15)675-16-17 [2( ]02/22)

675-18-21 [2( ]11/20)675-18-21 [3( ]02/22)

675-22 [1( ]4/15)675-22 [2( ]02/22)

675-25 [1( ]4/15)675-25 [1( ]4/15*)

676-1 [2( ]8/19)676-1 [3( ]02/22)

------676-2-5 [1( ]02/22)

677-1 [4( ]8/19)677-1 [4( ]8/19*)

681-1 [3( ]8/19)681-1 [3( ]8/19*)

681-2 [4( ]8/21)681-2 [5( ]02/22)

683-7 [2( ]11/20)683-7 [3( ]02/22)

683-8 [1( ]4/15)683-8 [1( ]4/15*)

683-13 [1( ]4/15)683-13 [1( ]4/15*)

683-14 [1 ](4/15)683-14 [2( ]02/22)

699-148המשך בעמוד 
צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו 



( 07/22[ )2: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
 699 - 148 עמ' מפתח עדכונים            

 ("עדכונים בדיווח לציבור של הסולקים)" 2022/02/09מיום   2687 -06 -עדכונים מחוזר מס' ח
 המשך:

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

683-15 [1( ]4/15)683-15 [2( ]02/22)

------683-15.1 [1( ]02/22)

683-16-21 [2( ]11/20)683-16-21 [3( ]02/22)

683-22 [1( ]4/15)683-22 [1( ]4/15*)

699-147 [1( ]01/22)699-147 [2( ]02/22)

------699-148 [1( ]02/22)

צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

  2022/07/24מיום   2720 -06 -עדכונים מחוזר מס' ח
גילוי על סיכון אשראי של צד נגדי והקצאת הון  –של באזל  3. עדכון דרישות הגילוי לפי נדבך 1)"

 . עדכון הגילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים2בגין התאמת שיערוך לסיכון אשראי 
 "(2021. עדכון הוראות מעבר לשנת 3

עמוד כניסלהלהוציא עמוד

621-5-6 [3( ]11/20)621-5-6 [4( ]07/22)

621-7-8 [2 ](12/17)621-7 [2 ](12/17*)

----621-8 [3 ](07/22)

631-9-10 [2( ]11/20)631-9 [3( ]07/22)

----631-10 [2( ]11/20*)

631-166-167 [2( ]8/18)631-166 [3( ]07/22)

----631-167 [2( ]8/18*)

639-64 [2( ]8/18)639-64 [2( ]8/18*)

639-67 [2( ]8/18)639-67 [3( ]07/22)

651-5 [2( ]12/17)651-5 [2 ](12/17*)

651-6 [3( ]11/20)651-6 [4( ]07/22)

651-23 [3( ]8/19)651-23 [3( ]8/19*)

651-24-28 [2( ]12/17)651-24-26 [3( ]07/22)

----651-27 [2( ]12/17)*

----651-28  [3( ]07/22)

----651-28.1-28.3 [1( ]07/22)

המשך בעמוד הבא
צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-המעבר להדפסה דו עמוד זה הודפס מחדש בעקבות*



   ( 07/22[ )1: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים
  699 - 149 עמ'                             מפתח עדכונים                                                                                                   

 

  2022/07/24מיום   2720 -06 -עדכונים מחוזר מס' ח
 גילוי על סיכון אשראי של צד נגדי והקצאת הון  –של באזל  3. עדכון דרישות הגילוי לפי נדבך 1)"

 . עדכון הגילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים2בגין התאמת שיערוך לסיכון אשראי 
 המשך -"( 2021. עדכון הוראות מעבר לשנת 3
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 צדדית. ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.-*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו

 
 

 

 עמוד כניסלה להוציא עמוד

651-80 [1( ]12/17) 651-80 [1( ]12/17*) 

651-81-83 [2( ]11/20) 651-81-82 [3( ]07/22) 

---- 651-83 [2( ]11/20*) 

651-84-85 [1( ]12/17) 651-84 [2( ]07/22) 

---- 651-85 [1( ]12/17*) 

651-90 [2( ]11/20) 651-90 [3( ]07/22) 

651-91 [1( ]12/17) 651-91 [1( ]12/17*) 

661-7-9 [3( ]11/20) 661-7 [4( ]07/22) 

---- 661-9 [3 ](11/20*) 

663-38-39 [2( ]8/18) 663-38-39 [3( ]07/22) 

690-21.1-21.2 [1( ]01/22) 690-21.1 [1( ]01/22*) 

---- 690-21.2 [2( ]07/22) 

690-21.7-21.10 [1( ]01/22) 690-21.7 [1( ]01/22*) 

---- 690-21.8-21.9 [2( ]07/22) 

---- 690-21.10 [1( ]01/22)* 

699-147 [2( ]02/22) 699-147 [2( ]02/22)* 

699-148 [1( ]02/22) 699-148 [2( ]07/22) 

---- 699-149 [1( ]07/22) 




