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 12/3/2018-סיכום הישיבה שוועדת התלבור קיימה ב

 רועי שטיין )יו"ר(, חטיבת המחקר של בנק ישראל נוכחים מקרב חברי הוועדה: 

 )פורקס(   ACI Israel נשיאצחי אליאש, 

 שרון לביא, הבורסה לניירות ערך

 קטי כהן, חטיבת השווקים של בנק ישראל     

 טפחות-זרחירן אברהם, בנק מ   נוספים: משתתפים

 , בנק הפועליםלוי-מיכל רוט

 צח שרון, בנק לאומי  

 ניק, בנק דיסקונטוטיאן קל

 בנק ישראל של חטיבת השווקים  ,מימי רגב

 , הבנק הבינלאומישוקי חי    נעדרו:

 

 הנושאים שנדונו:

בנפח העסקאות בנגזרי  תפס כל אחד מהםש חלקהרשימת הבנקים התורמים סודרה מחדש לפי  .1

 .1. ראו נספח 2017במהלך התלבור 

 לדחותגופים זרים ביקשו שכמה תהליך קליטת הנתונים במערכת החדשה עדיין לא הושלם כיוון  .2

סוף ב יסתייםפרויקט הכעת אנו צופים שהדיווח שלהם לבנק ישראל.  לתחילתמועד האת 

 .2018ראשונה של הת יהמחצ

 עדכונים: .3

התלבור ניהול ריביות את ר ילהעב הוחלט כינוכחים ל מסרונציגי בנק ישראל והבורסה לניירות ערך 

 ,הודעה המשותפת שפורסמה לנציגי הבנקים התורמיםמציג את ה 2נספח  .בורסה לניירות ערךידי הל

 :במהלך הדיון בה שעלוהדברים העיקריים  אלוו

 מבנה הניהול של שוק התלבור מהווה צעד נוסף בפיתוח שוק הריביות בישראלבשינוי ה .

, IOSCOלסטנדרטים של  הבורסה להתאים את שוק התלבורתמשיך מעבר לאחר ה

 המקובלים בתחום ריביות העוגן בעולם.

  המשותפת הנידונהנציגי הבנקים התורמים ביקשו ללמוד את ההחלטה. 

רק את הנתונים על בנק הבאתר פרסמה עד כה סטטיסטיקה של בנק ישראל להחטיבה למידע ו .4

החודשים האחרונים. לבקשת נציגי  12-יצעו בנגזרי הריבית בהעסקאות שהבנקים התורמים ב

 מפתחנדגיש כי בנק ישראל  .גם את הנתונים ההיסטוריים על העסקאותהבנקים היא הוסיפה 

-כוללים את כל העסקאות בנגזרי התלבור, לרבות עסקאות שביצעו בנקים לאשמאגרי נתונים 

עד סוף יסתיימו קליטת הנתונים וטיובם כי  םאנו צופיתורמים )גם כאלה שאינם פועלים בארץ(. 

 .2018המחצית הראשונה של 

 ההחלטות שהתקבלו בפגישה זו: .5

רויטרס ובאתר האינטרנט של בנק -רשימת הבנקים התורמים במערכת תומסוןאת  לעדכן .5.1

 .לעיל 1, כאמור בסעיף ישראל
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 הבנקים שוועדת התלבור אישרה להם לצטט את ריבית התלבור 

The list of quoting banks that are approved by the "Telbor Interest Rate Committee" 

 
  *Bank   הבנק* 

 Hapoalim Bank הפועלים .1
 Leumi Bank  לאומי .2
  Mizrachi-Tefahot Bank  טפחות-מזרחי .3
 Israel Discount Bank דיסקונט .4
 First International Bank הבינלאומי הראשון .5

 
. העסקאות על 2017* הבנקים מופיעים בסדר יורד לפי חלקם בנפח העסקאות בנגזרי התלבור בשנת 

החוזים לטווחים הארוכים קיבלו משקל גדול בחישוב נפח הפעילות, כיוון שהן משתמשות בריביות 
שנים קיבלו משקל רגיל, ואילו  4לטווח פדיון שמגיע עד  IRSתר: עסקאות התלבור במידה רבה יו

שנים( קיבלו משקל גדול פי שלושה )פי  10-שנים )למעלה מ 10-ל 4עסקאות לטווח פדיון שנע בין 
 ארבעה(. 
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  התלבורניהול ריביות  העברת הנדון:

 ערך לניירות סההבור ידיל
 

, כך התלבורלניהול ריביות את האחריות  לניירות ערך בתל אביבבורסה החליט להעביר לבנק ישראל 

להתאים את שהבורסה תשמש כאדמיניסטרטור של ריביות אלו. לאחר המעבר, הבורסה תמשיך 

ייחוס ומדדי  ריביות העוגן בעולם בתחוםמקובלים המנחים סטנדרטים להתלבור  ניהול ריביות

 . (Financial Benchmarks)פיננסיים 

להמשיך ולתמוך בפיתוחו של חשוב להדגיש כי צעד זה מהווה נדבך נוסף במאמציו של בנק ישראל 

 ושוק ריביות העוגן בפרט. ,ככלל בישראל פיננסישוק הה

כי ההטמעה בתהלי ,חלק פעיל במיסודו ועיצובו של שוק זהבנק ישראל ימשיך גם בעתיד לקחת 

יבוצעו על ידי הבורסה ובהתאמת ריביות התלבור לסטנדרטים המקובלים בעולם. בהתאם לכך, ש

 (.oversight committeeעל שתוקם ע"י הבורסה )-כנציג בוועדתימשיך בנק ישראל להיות מעורב 

 

 ה, לאחר תקופת מעבר ריביות התלבור תועבר לבורסה במועד שייקבע על יד לניהולהאחריות 

הבורסה בתפקידה ועדת התלבור תסיים את תפקידה ולאחר המעבר, . בנק ישראלבתיאום עם ו

 ה חלופית.פעילותה של ועדוכאדמיניסטרטור, תקבל החלטה בכל הקשור לתפקידיה, הרכבה 

 

 

 

 

 
 


