
  

  

  

  

  

  אלול תשפ"ב כ'ירושלים, 

  2022 באוקטובר  2

  06-2725-חוזר מס' ח

  

  לכבוד

  התאגידים הבקאיים

  

  

  ומגזרי פעילות צמדהופיקדוות לציבור לפי בסיסי הדוח חודשי על אשראי לציבור הדון: 

 823הוראה דיווח לפיקוח על הבקים,                

  

  מבוא

בוצעו התאמות בהוראת דיווח , 2022בספטמבר  7ח על הבקים מיום המפק ו שלבהמשך למכתב . 1

ומגזרי פעילות", הצמדה "דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדוות לציבור לפי בסיסי  823

פרסום של שיעורי הריבית המשולמים בפועל בהוראת הדיווח יאפשרו השיויים  כמפורט מטה.

 .הגבים בפועל במתן אשראיוים, יקלבעד פיקדוות ש הבקאייםכל אחד מהתאגידים  על ידי

וזאת כדי לתת ללקוחות כלי פשוט שיסייע להם להשוות בקלות בין התאים המוצעים 

 וים ולבחור את המוצר המתאים להם ביותר.בתאגידים הבקאיים הש

  

  השיויים עיקרי

  על אשראי לציבור ופיקדוות לציבור לפי בסיסי העמסה ומגזרי פעילות" "דוח חודשי 823הוראה 

 וח הוכסו וסומו השיויים הבאים:בהוראת הדיו . 2

 .הגדרות למושגים חדשים .2.1

 .אחיד על פיקדוות עם תחות יציאההחיות לדיווח  .2.2

 החיות לאור דוחות ביקורת שעשו. .2.3

י הריבית איו ידוע  לפי אשראי  שיתן בריבית משתה שמועד שיו" 1.3מס' התווסף לוח חדש  . 3

 ."מגזר לא צמוד - רעון סופייתקופת פ

פיקדוות לזמן קצוב שהתקבלו במהלך החודש לפי מגזרי פעילות ותקופה " 4לוח מס' עדכון  . 4

 ."מגזר לא צמוד -לפירעון 

עד שלשה חודשים, מעל שלושה הוספת תקופות פיקדון וספות: עד חודש, מעל חודש ו .4.1

ים, חודשים ועד שישה חודשים, מעל שישה חודשים ועד שה, מעל שתיים ועד שלוש ש

 .מעל שלוש שים ועד חמש שים

 .דיווח על מספר פיקדוותהוספת שדות  .4.2

לכל אחת מתקופות ) 50(אחוזון שיעור הריבית החציוית הוספת שדות דיווח על  .4.3

 הפיקדון.

פיקדוות שהתקבלו בריבית משתה שמועד שיוי הריבית איו ידוע לפי תקופה " 4.1מס' לוח  . 5

 ."מגזר לא צמוד - פירעון סופי

 .פירעון החוזיתפריים לפי תקופת ה הוספת לוח חדש על פיקדוות בריבית .5.1

  .4ון בלוח זה תהייה בהתאמה ללוח תקופות הפיקד .5.2



 

 

  

  תחילה

 .2022בדצמבר  31ליום מהדיווח תאריך תחילה להוראה זו  . 6

  

  שאלות ובירורים

  .803על פי הטבלאות בהוראת הדיווח לפיקוח מס' בדבר שאלות וברורים יש לפות  . 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  )10/2022] (81: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים
  801 - 1 עמ'  תוכן עייים      

  
	תוכן עייים לפי ושאים

  עמוד  ההוראה שם

  801  תוכן עייים לפי ושאים ולפי מספר הוראה

  802 החיות כלליות

  803  טבלאות דיווחים

    תוים מאזיים וחוץ מאזיים

  809  (רבעוי) דוח על ריכוזיות חבות עפית

  814  (רבעוי)מכשירים גזרים 

  821  (חודשי)מאזן  

  827  (חודשי ורבעוי)סיכון זילות 

  850  (רבעוי/שתי)דוח כספי לציבור של תאגידים בקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי 

    רווח והפסד ותוצאות עסקיות

  809    (רבעוי) דוח על ריכוזיות חבות עפית

  A809  (רבעוי)הפרשה להפסדי אשראי 

  828  (רבעוי)עמלות בגין השירותים הבקאיים 

  832  (רבעוי) רווח והפסד מצטבר 

  850  (רבעוי/שתי)דוח כספי לציבור של תאגידים בקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי 

  856  (רבעוי)פיקוחיים מגזרי פעילות 

    הון

  838  (רבעוי) מדידה והלימות הון 

    אשראי, כרטיסי אשראי ויהול סיכוים

  C810  (חצי שתי)דוח חצי שתי על אשראי למימון עסקאות הויות 

  D810  (רבעוי)חשיפות אשראי גדולות 

  E810  (רבעוי)חשיפות אשראי 

  811  (רבעוי)דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי 

  817  (שתי)מכירת סיכון אשראי וסידיקציות של הלוואות 

  820  (חצי שתי)דוח על סיכון ריבית 

  822  (חודשי)תוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד 

  836  (רבעוי)סיכון אשראי אשים פרטיים 

  831  (רבעוי)חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי עפי משק 

  869  (רבעוי)כרטיסי חיוב 

    פעילות במשכתאות

  875  אישורים עקרויים שיתו להלוואות לדיור (חודשי)

  876  (חודשי)הלוואות לדיור 

  877  (חודשי)מידע על הריבית  -הלוואות לדיור 

  878  (שתי) -דוח שתי על תוי הלוואות לדיור 

    עלויות ושיעורי ריבית

    822תוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)



  )10/2022] (81: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים
  801 - 2עמ'   תוכן עייים      

  

 

  

  

    תקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדהשקדוות יאשראי שיתן לציבור ופ

  823  (חודשי)

  830 (שבועי)שיעור הריבית לצרכי תמחור פימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון 

מידע  –קדוות שתקבלו במהלך החודש ע"י בק למשכתאות יאשראי שיתן לציבור ופ

  מוקפא))-(חודשי (חצי חודשי על ריבית  

877  

   לווים ואשים קשורים

  D810 (רבעוי)חשיפות אשראי גדולות 

  E810 (רבעוי)חשיפות אשראי 

  815 (שתי)אשים קשורים 

    אמצעי שליטה 

  813 (רבעוי)שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בקאיים אחרים 

  818 (שתי) אמצעי שליטה בתאגיד בקאי

   חשיפה מחוץ לישראל

  833 (רבעוי)חשיפת התאגיד הבקאי למוסדות פיסיים זרים 

  834 (רבעוי)חשיפה למדיות זרות 

  865 (רבעוי) שלוחות בחו"ל 

   תוים מהליים ותפעוליים

  807 (שוטף)פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר 

  808 די)(מימעילות והואות 

  821 תועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י -ספח ד'  (חודשי):מאזן 

  825 (חצי שתי)דוח חצי שתי על חשיפה לסיכוי ציות 

  826 (חצי שתי) טיפול בתלוות הציבור

  839 (חודשי ורבעוי)פיקדוות ללא תועה וחשבוות פטרים 

  840  (רבעוי)מתן מעה טלפוי אושי ומקצועי 

  842  בקאות בתקשורת

  844  דיווח על מעבר בין בקים (רבעוי)

  846 סיפים (שתי)פירוט לפי 

  880 דיווח על אירועי כשל טכולוגי ואירועי סייבר

  881  דיווח על מחשוב בען

  884  דיווח חודשי על פעילות בשיקים

   888תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי

  889                                                                                        די)(מידיווח במצב מיוחד 

  C889   דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) דיווח על

   ספחים

  896 רשימת התאגידים הבקאיים - ספח א'

  897-1 מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ -ספח ב' 

  897-4 מפתח העדכוים - ספח ג'



  )10/2022] (81: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים
  801 - 3עמ'   עיייםתוכן       

  

 

  מספר הוראהתוכן עייים לפי 

  עמוד  ההוראה שם

  801 תוכן עייים לפי ושאים ולפי מספר הוראה

  802 החיות כלליות

  803 טבלאות דיווחים

  807 (שוטף)פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר 

  808 (מיידי)מעילות והואות 

  809 (רבעוי) דוח על ריכוזיות חבות עפית

  A809  (רבעוי)הפרשה להפסדי אשראי 

  C810 (חצי שתי)דוח חצי שתי על אשראי למימון עסקאות הויות 

  D810 (רבעוי)חשיפות אשראי גדולות 

  E810 (רבעוי)חשיפות אשראי 

  811 (רבעוי)דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי 

  813 (רבעוי)שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בקאיים אחרים 

  814 (רבעוי)מכשירים גזרים 

  815 (שתי)אשים קשורים 

  817 (שתי)מכירת סיכון אשראי וסידיקציות של הלוואות 

  818 (שתי) אמצעי שליטה בתאגיד בקאי

  820 (חצי שתי)דוח על סיכון ריבית 

  821 (חודשי)מאזן 

  822 (חודשי)תוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד 

קדוות שתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה יאשראי שיתן לציבור ופ

 (חודשי)

823  

  825 (חצי שתי)דוח חצי שתי על חשיפה לסיכוי ציות 

  826 (חצי שתי)טיפול בתלוות הציבור 

  827 (חודשי ורבעוי)סיכון זילות 

  828 (רבעוי)עמלות בגין השירותים הבקאיים 

  830 (שבועי)שיעור הריבית לצרכי תמחור פימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון 

  831 (רבעוי)חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי עפי משק 

  832 (רבעוי)רווח והפסד מצטבר 

  833 (רבעוי)חשיפת התאגיד הבקאי למוסדות פיסיים זרים 

  834 (רבעוי)חשיפה למדיות זרות 

  836 (רבעוי)סיכון אשראי אשים פרטיים 

  838 (רבעוי)מדידה והלימות הון 



  )10/2022] (81: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים
  801 - 4עמ'   תוכן עייים      

 

 

  

  

  

  עמוד  ההוראה שם

  839  (חודשי ורבעוי)פיקדוות ללא תועה וחשבוות פטרים 

  840  (רבעוי)מתן מעה טלפוי אושי ומקצועי 

  842  בקאות בתקשורת

  844  דיווח על מעבר בין בקים (רבעוי)

  846  (שתי)פירוט לפי סיפים 

דוח כספי לציבור של תאגידים בקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי 

  (רבעוי/שתי)

850  

  856  (רבעוי)מגזרי פעילות פיקוחיים 

  865  (רבעוי)שלוחות בחו"ל 

  869  (רבעוי)כרטיסי חיוב 

  875  אישורים עקרויים שיתו להלוואות לדיור (חודשי)

  876  (חודשי)הלוואות לדיור 

  877  (חודשי)מידע על הריבית  -הלוואות לדיור 

  878  (שתי) -דוח שתי על תוי הלוואות לדיור 

  880  דיווח על אירועי כשל טכולוגי ואירועי סייבר

  881  דיווח על מחשוב בען

  884  דיווח חודש על פעילות בשיקים

    888תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי

  889  ידי)(מדיווח במצב מיוחד 

  C889  (חודשי) דחיית תשלומים במצב מיוחד דיווח על

  896  רשימת התאגידים הבקאיים - ספח א'

  897-1  מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ -ספח ב' 

  897-4  מפתח העדכוים - ספח ג'

    



  )10/2022] (16הוראות הדיווח לפיקוח [: המפקח על הבקים

  823 - 1עמ'    דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדוות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות                                      

  
 

  ופיקדוות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות  לציבור דוח חודשי על אשראי
  

  תחולה 

  הוראה זו חלה על בקים ובקי חוץ. . 1

 בלבד. משרדי ישראלבהדיווח מתייחס לפעילות  . 2

  

   מועד הגשת הדוח  

 החודש המדווח. תוםמ מי עסקיםי 10הדוח יוגש בתוך  . 3

  
	הרכב הדוח  

	כלהלן: כמפורטלוחות  15דיווח כולל ה . 4

מגזר לא  -אשראי לזמן קצוב שיתן במהלך החודש לפי מגזרי פעילות ותקופה לפירעון  - 01לוח  4.1

 ;צמוד

התפלגות , ריבית משתהבלא צמוד ודש במגזר אשראי לזמן קצוב שיתן במהלך הח - 1.1לוח  4.2

 ;לפי מגזרי פעילות פיקוחיים ולפי עפי משק הריבית לאחוזוים

קבוצת  ריבית משתה לפיבלא צמוד במגזר אשראי לזמן קצוב שיתן במהלך החודש  - 1.2לוח  4.3

 ;ייםדירוג פימית ולפי מגזרי פעילות פיקוח

 - י תקופת פירעון סופילפה שמועד שיוי הריבית איו ידוע שיתן בריבית משתאשראי  - 1.3לוח  4.4

 ;מגזר לא צמוד

מגזר צמוד  -אשראי לזמן קצוב שיתן במהלך החודש לפי מגזרי פעילות ותקופה לפירעון  - 02לוח  4.5

 ;מדד

מגזר מט"ח  -אשראי לזמן קצוב שיתן במהלך החודש לפי מגזרי פעילות ותקופה לפירעון  - 03לוח  4.6

 ;וצמוד מט"ח

מגזר  -ות ותקופה לפירעון שהתקבלו במהלך החודש לפי מגזרי פעילפיקדוות לזמן קצוב  -  04לוח  4.7

 ד;לא צמו

פירעון לפיקדוות שהתקבלו בריבית משתה שמועד שיוי הריבית איו ידוע לפי תקופה  - 4.1לוח  4.8

  ;מגזר לא צמוד - סופי

מגזר  -פיקדוות לזמן קצוב שהתקבלו במהלך החודש לפי מגזרי פעילות ותקופה לפירעון  - 05לוח  4.9

 ;צמוד מדד

מגזר  -פיקדוות לזמן קצוב שהתקבלו במהלך החודש לפי מגזרי פעילות ותקופה לפירעון  - 06לוח   4.10

 ;מט"ח וצמוד מט"ח

 ;לות, בסיסי הצמדה ותקופה לפירעוןאשראי שמוחזר במהלך החודש לפי מגזרי פעי - 07לוח  4.11

 ;בסיסי הצמדה ותקופה לפירעוןלות, אשראי שחודש במהלך החודש לפי מגזרי פעי - 08לוח  4.12

 ;ה לפירעוןפיקדוות שחודשו במהלך החודש לפי מגזרי פעילות, בסיסי הצמדה ותקופ  - 09לוח  4.13

 ;אשראי לזמן קצוב שפרע במהלך החודש לפי מגזרי פעילות פיקוחיים - 10לוח  4.14

 .יתרות עו"ש וחח"ד -אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות פיקוחיים  - 11לוח  4.15



  )10/2022] (16הוראות הדיווח לפיקוח [: המפקח על הבקים

  823 - 2עמ'    דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדוות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות                                      

  
 

  

  דיווחדרך ה

. ישראל בק את המשמשת, המאובטחת בטכולוגיה, באיטרט מחשבים תקשורת באמצעות לדווח יש . 5

  .בזה מצורפת הדיווח מתכות

 

  הגדרות

"עסקים "משקי בית", "בקאות פרטית", "עסקים זעירים", "עסקים קטים", "עסקים ביויים",  . 6

 הדיווח לציבור.כהגדרתם בהוראות  -גדולים" ו"גופים מוסדיים" 

, "תקופה לפירעון סופי"", לפירעון תקופה", "שמוחזר אשראי", "העוגן ריבית", "הריבית שיעור" . 7

מידע  - "דוח חודשי על הלוואות לדיור  877כהגדרתם בהוראות הדיווח לפיקוח מס' - "הלוואה לדיור" 

 על הריבית".

 "סיכון אשראי לפי עפי משק". 831כהגדרתם בהוראת הדיווח לפיוח מס'  -עפי משק  . 8

 ".אשראי להפסדי הפרשה"  809A לפיקוח מס' הדיווח בהוראת כהגדרתה - פימית דירוג קבוצת . 9

 כפי שמחושב לצורך הדיווח הכספי לציבור. - משך חיים ממוצע .10

 "דוח חודשי על הלוואות לדיור". 876כהגדרתו בהוראת הדיווח לפיקוח מס'  - "שמוחזר אשראי" .11

 אשראי ופיקדוות ידווחו כ"אשראי שיתן" ו"פיקדוות  - שיתן ופיקדוות שהתקבלו""אשראי  .12

 שהתקבלו" באחד מן המקרים הבאים:

 .ן אשראי חדש או מתקבל פיקדון חדשכאשר ית . 12.1

 .ל חלק וסף באשראי המועמד בשלביםכאשר לקוח קיים של הבק מקב . 12.2

 .מוקדם ןכאשר יתן אשראי לצורך תשלום עמלת פירעו . 12.3

  ."אשראי שיתן" רכישת סיכון אשראיאין לכלול ב . 12.4

 .פיקדוות שחודשו גם לחברות בות אשראי שיתן . 12.5

 "במהלך החודש אשראי לזמן קצוב שפרע" .13

  , מרכיב הקרן בלבד ללא ריבית והצמדה.יש לדווח על האשראי שפרע במהלך החודש . 13.1

  סיכון אשראי. מכירת" שפרעאין לכלול ב"אשראי  . 13.2

 "אשראי ופיקדוות שחודשו"  .14

יש לדווח על עדכון שיעור הריבית המשתה בהתאם למועד שקבע בחוזה רק אם השתתה  . 14.1

עור ריבית העוגן במועד החידוש לא הריבית בפועל. אם ריבית הפריים במהלך החודש או שי

 השתו, אין לדווח על אשראי או פיקדוות אלו.

פעם אחת במהלך החודש, יש לדווח על ממוצע במקרה שריבית הפריים השתתה יותר מ . 14.2

 החידושים במהלך החודש.

 :03 -ו 02 1.3 ,1.2, 1.1 ,01בלוחות  -"מספר הלוואות"  .15

בחודש בו יתן התשלום הלוואות" רק מספר בעמודת "במס' תשלומים, תדווח  שמבוצעתהלוואה 

ולא יכללו  התקופה המדווחת, של ביצועיםידווחו בהראשון בגיה. יתר התשלומים בגין אותה הלוואה 

  ."מספר הלוואות"בעמודה של 
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 . 4.1-ו 4 בלוחות -" קדוותיפ מספר" .16

שמבוצע במספר הפקדות, ידווח בעמודת "מספר פיקדוות" רק בחודש בו התקבל הפיקדון  פיקדון

הראשון, יתר ההפקדות בגין אותו פיקדון ידווחו בהפקדות של התקופה המדווחת ולא יכללו בעמודה 

 ".פיקדוותשל "מספר 

  ערך שאחוז מסוים מקבוצת ערכים מוכים ממו. -"אחוזון"  .17

  
  לדיווחכלליות החיות 

  
 לא יכלול "אשראי שחודש",   08"אשראי שמוחזר" ובלוח  07"אשראי שיתן", בלוח  03 - 01בלוחות  .18

 הלוואות לדיור.

 היו על בסיס בק. - ו", ו"אשראי ופיקדוות שחודשו"הדיווח על "אשראי שיתן ופיקדוות שהתקבל .19

  התקבלו/חודשו מחברות הבות.הדיווח כולל אשראי שיתן/חודש לחברות הבות וכן פיקדוות ש

 יש לכלול בדיווח עסקאות פקטוריג ויכיון שיקים. עסקאות אלו ידווחו לפי סיווג הלקוח של הבק. .20

רק יש לדווח אין  לכלול בדיווח עסקאות בכרטיסי אשראי שהם חלק ממסגרת בכרטיסי אשראי, אלא  .21

 האשראי.שהם מחוץ למסגרת בכרטיסי עסקאות בכרטיסי אשראי על 

 .על עו"ש וחח"ד, ביטחוות בגזרים והשאלות יירות ערך 01-10אין לדווח בלוחות  .22

 יהא בהתאם להסכם עם הלווה, לדוגמא: on-callהדיווח על אשראי  .23

אשראי במטבע ישראלי שיתן לשבוע והריבית צמודה לריבית בק ישראל, אם הריבית לא  . 23.1

יש לדווח על האשראי משך השבוע, תשתה במשתה במשך השבוע גם אם ריבית בק ישראל 

 בריבית קבועה.

 אם, לעוגן במט"ח (כגון: ריבית לייבור) צמודה והריבית לשבוע שיתן חוץ במטבע אשראי . 23.2

 האשראי על לדווח יש, ריבית העוגן תשתה במהלך השבוע ובעקבותיה הריבית על האשראי

  .משתה בריבית

  

  06 - 01החיות ללוחות 

 כממוצע פשוט. ופרע במהלך החודש המדווח, יוצג בדוח על הביצועים באותו החודש אשראי שהועמד .24

 אשראי שהועמד בחודש המדווח, ולא פרע באותו החודש: .25

  יום יש לדווח על מלוא האשראי.  30אם פרע לאחר  . 25.1

הערה: ריבית  יום יש להציגו בדוח על הביצועים באותו החודש כממוצע פשוט. 30אם פרע תוך  . 25.2

  .הלוואה תדווח בהתאמה לאמור לעיל (שיעור הריבית יחושב כממוצע משוקלל)על ה

בחודש הקודם.  יש לבחון מידי חודש את כל האשראי שהועמד באותו החודש ללא תלות אם הוא הועמד .26

בחודשים העוקבים ייכלל ע בחודש המדווח והועמד ופרע שוב לדוגמה: אשראי און קול שהועמד ופר

האמור לעיל יחול  הכללים המפורטים לעיל. ש המדווח ובחודשים העוקבים, על פיכממוצע פשוט בחוד

 על פיקדוות שהתקבלו.גם בהתאמה 

. במידה הפיקדון חיי לאורךבכל תחת יציאה  משתהידוע ותחות יציאה ושיעור ריבית  עם פיקדוןב .27

 הפיקדון משך את לדווח ישאז  -והריבית שבסוף התקופה היה רטרואקטיבית לכל תקופת הפיקדון
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. במידה ויש מדרגות ריבית לכל אורך הפיקדון ואין חישוב ריבית התקופה סוףשל  ריביתהו

 יש לדווח את משך הפיקדון והריבית לפי ממוצע. -רטרואקטיבית

 :פיקדוןל דוגמא

 .הפיקדון של משיכה אפשרות יש שה כל בסוף, שים 4 -הפיקדון משך

 (שיעור הריבית תשה רביעי 4%-שה שלישית, ו 3%שה שיה,  2%שה ראשוה,  1% –הריבית  שיעור

 ).רטרואקטיביחל 

 .שים 4 -סופי פירעון ותקופת, 4%- הריבית שיעור, קבועה בריבית כפיקדון ידווח- הדיווח אופן

  

  1.1החיות ללוח 

 כמפורט בזאת: )13 -6(עמודות  אחוזויםיסווגו לארבע קבוצות לפי  02בטור ההלוואות המדווחות  .28

 25%תדווחה " 25הלוואות באחוזון " בעמודות לדוגמאהפרמטר הראשון יהא כמות הלוואות,  . 28.1

  ביותר.וך סך ההלוואות עם הריבית המוכה מת

, הלוואות 100  יש: יהא סכום ההלוואה, לדוגמא קבוצות לפי אחוזויםהפרמטר השי לקביעת  . 28.2

-ה מתוך( הלוואות 25 על לדווח יש, ביותר המוך שיעורב , והיאזהה יביתהר הלוואות 30-ב

 יותר המוכים הסכומים עם הלוואות חמשת", 25 אחוזון"ב ביותר הגבוהים הסכומים עם) 30

 ".50 לאחוזון ועד 25 אחוזון מעל הלוואות"ב ידווחו

,  100-מ מדווח קטן בחודש שיתן ההלוואות מספר משק בעף או פיקוחי פעילות במגזר כאשר . 28.3

  .05 עד 01 בטורים רק אלא) האחוזוים על דיווח" (13 עד 06 בטורים עבורו לדווח אין

לקחת בחשבון גם , לצורך סיווג ההלוואה לאחוזון הרלווטי, יש 15על אף האמור בסעיף  . 28.4

 ב"מספר ההלוואות".  ת במס' תשלומיםוהמבוצעהלוואות 

 . 02, 01בעמודות:  07עד  03שורות צריכה להיות שווה לסיכום  16שורה  . 28.5

), צריך להיות 06+08+10+12של האחוזוים (עמודות: 16סך  מגזר העסקי המדווח בשורה   . 28.6

למעט במקרים שלא דווח  )06+08+10+12באותם עמודות ( 07עד  03שווה לסיכום של שורות 

 .25כאמור בסעיף 

 

  4.1, 1.3ות ללוח החיות

שסך  כך  ,01המדווחת בלוח  "אשראי שמועד שיוי הריבית איו ידוע"  שורתפירוט של   קיים  1.3 לוחב .29

 .01 בלוח מגזר אותו שלשווה לשורת " אשראי שמועד שיוי הריבית איו ידוע" יהיה  1.3כל מגזר בלוח 

, כך  04שמועד שיוי הריבית איו ידוע"  המדווחת בלוח  פיקדוותישו פירוט של  שורת "  4.1בלוח  .30

שמועד שיוי הריבית איו ידוע" של אותו מגזר בלוח  פיקדוותשווה לשורת "  4.1שסך כל מגזר בלוח 

04.  

, ולדווח החציוית בכל שורה(עוגן + שיעור הוספה/ הפחתה)  הריבית יש לשלוף את  -  "50"אחוזון  .31

 בהתאם לכך את ריבית העוגן ואת שיעור ההוספה/ הפחתה.

 3פיקדוות בריבית קבועה לתקופה של "מעל  100לדוגמא: אם התקבלו במגזר משקי בית  . 31.1

פיקדון האת הריבית של  לשלוףהריבית, סך חודשים עד שה" יש לדרג את הפיקדוות לפי גובה 

 ולדווח את שיעור ריבית העוגן ושיעור ההוספה/ הפחתה של פיקדון זה. 50-ה
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,  10-מ מדווח קטןה בחודש שיתן / הפיקדוות ההלוואות פרמס בכל שורת תקופת פירעון כאשר . 31.2

 ".50באותם השורות את ה "אחוזון  לדווח אין

הרלווטי, יש  50-ה לאחוזון או הפיקדון , לצורך סיווג ההלוואה15-16 פיםעל אף האמור בסעי . 31.3

 /ההלוואותב"מספר הפקדות  /המבוצעות במס' תשלומים פיקדוות /לקחת בחשבון גם הלוואות

  ". פיקדוות

  

  11החיות ללוח 

זהים בהגדרתם לתוים המדווחים ב"מאזן  11תוי יתרת האשראי עו"ש וחח"ד המדווחים בלוח  .32

, ימי עסקים מתום החודש המדווח 10בתוך  , אך מכיוון שדוח זה מוגש7.2) בלוח 821החודשי" (הוראה 

  יתן בעת הצורך להשתמש באומדים ליתרה המדווחת.

 



תקופת  שיעור שיעור שיעור שיעור מספר סכום

פירעון הוספה ריבית  הוספה ריבית  הלוואות

סופי (הפחתה) העוגן (הפחתה) העוגן

אחוזון 50   אחוזון 50 לפי חוזה

בשים ב-% ב-% ב-% ב-% ביחידות באלפי ₪

07 06 05 04 03 02 01

01 עד 3 חודשים

02 מעל 3 חודשים ועד שה

03 מעל שה ועד שתיים

04 מעל 2 שים ועד 4 שים

05 מעל 4 שים ועד 5 שים

06 מעל 5 שים ועד 7 שים

07 מעל 7 שים ועד 10 שים

08 מעל 10 שים

09 סה"כ משקי בית

10 עד 3 חודשים

11 מעל 3 חודשים ועד שה

12 מעל שה ועד שתיים

13 מעל 2 שים ועד 4 שים

14 מעל 4 שים ועד 5 שים

15 מעל 5 שים ועד 7 שים

16 מעל 7 שים ועד 10 שים

17 מעל 10 שים

18 סה"כ בקאות פרטית

19 עד 3 חודשים

20 מעל 3 חודשים ועד שה

21 מעל שה ועד שתיים

22 מעל 2 שים ועד 4 שים

23 מעל 4 שים ועד 5 שים

24 מעל 5 שים ועד 7 שים

25 מעל 7 שים ועד 10 שים

26 מעל 10 שים

27 סה"כ עסקים זעירים

28 עד 3 חודשים

29 מעל 3 חודשים ועד שה

30 מעל שה ועד שתיים

31 מעל 2 שים ועד 4 שים

32 מעל 4 שים ועד 5 שים

33 מעל 5 שים ועד 7 שים

34 מעל 7 שים ועד 10 שים

35 מעל 10 שים

36 סה"כ עסקים קטים

37 עד 3 חודשים

38 מעל 3 חודשים ועד שה

39 מעל שה ועד שתיים

40 מעל 2 שים ועד 4 שים

41 מעל 4 שים ועד 5 שים

42 מעל 5 שים ועד 7 שים

43 מעל 7 שים ועד 10 שים

44 מעל 10 שים

45 סה"כ עסקים ביויים

46 עד 3 חודשים

47 מעל 3 חודשים ועד שה

48 מעל שה ועד שתיים

49 מעל 2 שים ועד 4 שים

50 מעל 4 שים ועד 5 שים

51 מעל 5 שים ועד 7 שים

52 מעל 7 שים ועד 10 שים

53 מעל 10 שים

54 סה"כ עסקים גדולים

82
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לוח 1.3 -  אשראי  שיתן בריבית משתה שמועד שיוי הריבית איו ידוע  לפי תקופת פירעון סופי- מגזר לא צמוד
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תקופה לפרעון חוזית

 "תקופה לפירעון סופי"- תקופת האשראו המקורית של החוזה ללא 
קשר לתאריך שיוי הריבית
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תקופת  שיעור סכום תקופת  שיעור שיעור מספר סכום תקופת  שיעור שיעור מספר סכום

פירעון הריבית פירעון הוספה ריבית  פיקדוות פירעון הריבית הריבית פיקדוות

סופי סופי (הפחתה) העוגן סופי אחוזון 50

לפי חוזה  
(לפי מספר 
פיקדוות)

בשים ב-% באלפי ₪ בשים ב-% ב-% ביחידות באלפי ₪ בשים ב-% ב-% ביחידות באלפי ₪

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 03 02 01

01 פיקדוות שמועד שיוי הריבית איו ידוע

02 עד חודש

03 מעל חודש עד 3 חודשים

04 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

05 מעל 6 חודשים ועד שה

06 מעל שה ועד שתיים

07 מעל שתיים ועד 3 שים

08 מעל 3 שים ועד 5 שים
09 מעל 5 שים

10 סה"כ משקי בית

11 פיקדוות שמועד שיוי הריבית איו ידוע

12 עד חודש

13 מעל חודש עד 3 חודשים

14 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

15 מעל 6 חודשים ועד שה

16 מעל שה ועד שתיים

17 מעל שתיים ועד 3 שים

18 מעל 3 שים ועד 5 שים
19 מעל 5 שים

20 סה"כ בקאות פרטית

21 פיקדוות שמועד שיוי הריבית איו ידוע

22 עד חודש

23 מעל חודש עד 3 חודשים

24 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

25 מעל 6 חודשים ועד שה

26 מעל שה ועד שתיים

27 מעל שתיים ועד 3 שים

28 מעל 3 שים ועד 5 שים
29 מעל 5 שים

30 סה"כ עסקים זעירים

31 פיקדוות שמועד שיוי הריבית איו ידוע

32 עד חודש

33 מעל חודש עד 3 חודשים

34 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

35 מעל 6 חודשים ועד שה

36 מעל שה ועד שתיים

37 מעל שתיים ועד 3 שים

38 מעל 3 שים ועד 5 שים
39 מעל 5 שים

40 סה"כ עסקים קטים

41 פיקדוות שמועד שיוי הריבית איו ידוע

42 עד חודש

43 מעל חודש עד 3 חודשים

44 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

45 מעל 6 חודשים ועד שה

46 מעל שה ועד שתיים

47 מעל שתיים ועד 3 שים

48 מעל 3 שים ועד 5 שים
49 מעל 5 שים

50 סה"כ עסקים ביויים

51 פיקדוות שמועד שיוי הריבית איו ידוע

52 עד חודש

53 מעל חודש עד 3 חודשים

54 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

55 מעל 6 חודשים ועד שה

56 מעל שה ועד שתיים

57 מעל שתיים ועד 3 שים

58 מעל 3 שים ועד 5 שים
59 מעל 5 שים

60 סה"כ עסקים גדולים

61 גופים מוסדיים

62 סה"כ פיקדוות שתקבלו

63     מזה: תושבי חוץ

תקופה 
לפירעון

עסקים 
זעירים

תקופה 
לפירעון

עסקים 
קטים
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תקופה 
לפירעון

עסקים 
ביויים

תקופה 
לפירעון

עסקים 
גדולים

דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדוות לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות

לוח 04 -  פיקדוות לזמן קצוב שהתקבלו במהלך החודש לפי מגזרי פעילות ותקופה לפירעון - מגזר לא צמוד

ם:
קי
ב
ה

ל 
 ע
ח
ק
פ
מ
ה פיקדוות שהתקבלו מהציבור במהלך החודש - מגזר לא צמוד

תקופה לפירעון 

סה"כ בריבית משתה בריבית קבועה
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תקופה 
לפירעון

משקי בית

תקופה 
לפירעון

בקאות 
פרטית



תקופת  שיעור שיעור שיעור שיעור מספר סכום

פירעון הוספה ריבית  הוספה ריבית  פיקדוות

סופי (הפחתה) העוגן (הפחתה) העוגן

אחוזון 50 אחוזון 50 לפי חוזה

בשים ב-% ב-% ב-% ב-% ביחידות באלפי ₪

07 06 05 04 03 02 01

01 עד חודש

02 מעל חודש עד 3 חודשים

03 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

04 מעל 6 חודשים ועד שה

05 מעל שה ועד שתיים

06 מעל שתיים ועד 3 שים

07 מעל 3 שים ועד 5 שים

08 מעל 5 שים

09 סה"כ משקי בית

10 עד חודש

11 מעל חודש עד 3 חודשים

12 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

13 מעל 6 חודשים ועד שה

14 מעל שה ועד שתיים

15 מעל שתיים ועד 3 שים

16 מעל 3 שים ועד 5 שים

17 מעל 5 שים

18 סה"כ בקאות פרטית

19 עד חודש

20 מעל חודש עד 3 חודשים

21 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

22 מעל 6 חודשים ועד שה

23 מעל שה ועד שתיים

24 מעל שתיים ועד 3 שים

25 מעל 3 שים ועד 5 שים

26 מעל 5 שים

27 סה"כ עסקים זעירים

28 עד חודש

29 מעל חודש עד 3 חודשים

30 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

31 מעל 6 חודשים ועד שה

32 מעל שה ועד שתיים

33 מעל שתיים ועד 3 שים

34 מעל 3 שים ועד 5 שים

35 מעל 5 שים

36 סה"כ עסקים קטים

37 עד חודש

38 מעל חודש עד 3 חודשים

39 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

40 מעל 6 חודשים ועד שה

41 מעל שה ועד שתיים

42 מעל שתיים ועד 3 שים

43 מעל 3 שים ועד 5 שים

44 מעל 5 שים

45 סה"כ עסקים ביויים

46 עד חודש

47 מעל חודש עד 3 חודשים

48 מעל 3 חודשים ועד 6 חודשים

49 מעל 6 חודשים ועד שה

50 מעל שה ועד שתיים

51 מעל שתיים ועד 3 שים

52 מעל 3 שים ועד 5 שים

53 מעל 5 שים

54 סה"כ עסקים גדולים

תקופה 
לפירעון 
סופי

תקופה 
לפירעון 
סופי

עסקים 
ביויים

עסקים 
גדולים

תקופה 
לפירעון 
סופי

תקופה 
לפירעון 
סופי

תקופה 
לפירעון 
סופי

בקאות 
פרטית

עסקים 
זעירים

עסקים 
קטים

דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדוות לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות

לוח 4.1 -  פיקדוות שהתקבלו בריבית משתה שמועד שיוי הריבית איו ידוע לפי תקופה פירעון סופי- מגזר לא צמוד

 "תקופה לפירעון סופי"- תקופת הפיקדון המקורית של החוזה 
ללא קשר לתאריך שיוי הריבית

תקופה 
לפירעון 
סופי

פיקדוות בריבית משתה שמועד שיוי הריבית איו ידוע (פריים)- לפי 
תקופה לפרעון חוזית

משקי בית
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