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 לכבוד

 התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

 

 רי ריביתועיחשיפה לשינויים בשגילוי על : הנדון

 )הוראות הדיווח לציבור(

 

 מבוא

אליהם , בפרטהריבית וני וסיכ, השוק בכלללאור הגידול במורכבות סיכוני  ,בשנים האחרונות .1

 . נוצר צורך בגילוי מדויק וברור יותר של סיכונים אלו, נחשפים תאגידים בנקאיים בפעילותם

ובוועדה עם המפקח על הבנקים לאחר התייעצות בוועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל  .2

העברית בירושלים האוניברסיטה , דן גלאי' ועם פרופ, המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות

 . אני מתקן בזה את הוראות הדיווח לציבור כמפורט להלן,אם.סי.סיגמא פיל "ומנכ

 

 חשיפה לשינויים בשעורי ריבית

ב הוראות בדבר גילוי כמותי ואיכותי על סיכון " בארהSEC - פורסמו על ידי ה1997בחודש ינואר  .3

 ).SEC - הוראות ה-להלן(שוק 

 בו אומצו כללי הטיפול במכשירים נגזרים ופעילויות 2085-06-ספר ח הופץ חוזר מ28.10.02ביום  .4

כפי שתוקן על ידי תקן אמריקאי             (133גידור אשר נקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי מספר 

בחוזר נכללו חלק מדרישות הגילוי . בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים) 138מספר 

 . SEC -שנקבעו בהוראות ה

 לקביעת כללי הדיווח בדבר IIדוח הועדה ה "ר רשות ניירות ערך " הוגש ליו2006בחודש ינואר  .5

 . גלאי. ד' בראשות פרופ, "החשיפה לסיכונים פיננסיים ודרכי ניהולם

ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים( פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך 5.2.07ביום  .6

אשר בין היתר תיקן את דרישות הגילוי המתייחסות , )ן לתקנותהתיקו,  התקנות–להלן  (1970

 .לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

 אשר הוסיף להוראות הדיווח לציבור דרישות גילוי 2218-06- פורסם חוזר מספר ח18.12.07ביום  .7

 בעמוד 14בטבלה . סעיף ב(בין היתר נוספה דרישה . II של באזל 3מסוימות הנדרשות לפי נדבך 

694A-10 ( לתת גילוי לגידול)או יחידת מדידה רלבנטית בה (ברווחים או בשווי הכלכלי ) הקיטון
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י הריבית בהתאם לשיטה של שיעורכתוצאה מגידול ומקיטון ב) נעשה שימוש על ידי ההנהלה

 ).כאשר רלבנטי(ממויין לפי מטבע , ההנהלה למדידת סיכון הריבית בתיק הבנקאי

 –להלן (ושל חברת כרטיסי אשראי וח לציבור של תאגיד בנקאי הגילוי בד את משנההוראה זו  .8

 אחת מהאלטרנטיבות הואהגילוי הנדרש לפי הוראה זו . לחשיפה לשינויים בשיעורי ריבית )א"חכ

 ולפי דרישות הגילוי של SEC -האפשריות לגילוי על ניתוח רגישות של סיכון ריבית לפי הוראות ה

פי הוראה זו מביא בחשבון דרישות גילוי שנכללו בתקנות לגבי הגילוי הנדרש ל, בנוסף. IIבאזל 

 . בשינויים המתחייבים,ניתוח רגישות של סיכון ריבית

 עיקרי ההוראה

 דוח שנתי של תאגיד בנקאי

 ריביתהרי ועי חשיפה לשינויים בש– לסקירת ההנהלה' תוספת ד

יוצגו , ריטים כספייםנתונים המסתכמים ליתרות מאזניות של פהוראה זו קובעת כי במקום  .9

בדוח הכספי בדבר ' ג18המוצגים בביאור , נתוני השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים' בתוספת ד

בעקביות להנחות שבהן השתמש , )"במאוחד(יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים "

 . התאגיד הבנקאי בחישוב השווי ההוגן

 :באופן דומה .10

 ףחוזיים של הנכסים וההתחייבויות יוחלהנתונים המי שהתבסס על שיעור התשואה הפני .א

 . המבוססים על ריביות שוק למועד הדיווחניםבנתו

שהיה מבוסס על הנתונים החוזיים של הנכסים ושל , במקום גילוי למשך חיים ממוצע .ב

שמבוסס על הרגישות של השווי , ינתן גילוי למשך חיים ממוצע אפקטיבי, ההתחייבויות

  .י ריביתשיעורהוגן של הנכסים ושל ההתחייבויות לשינויים בה

נכסים והתחייבויות לפי בסיסי  "17' במסגרת ביאור מסיכלל  ,"חוזי"מידע על שיעור תשואה פנימי 

  ."הצמדה ולפי תקופות לפרעון

מכשירים נגזרים ומכשירים , מכשירים פיננסיים בריבית משתנהבבהוראה נקבע טיפול מפורש  .11

 . י ריביתשיעורכדי לשקף את החשיפה של מכשירים אלה לשינויים ב, סים מורכביםפיננ

בו מודגם אופן החישוב של משך חיים , )669-105' עמ(ג "נוסף להוראות הדיווח לציבור נספח י .12

 .ממוצע אפקטיבי של מכשירים פיננסיים

 

 י ריבית שיעורניתוח רגישות של שווי הוגן לשינויים ב

 שנתי של תאגיד בנקאי דוח דירקטוריון .13

כי תאגיד בנקאי יכלול בדוח , לדוח הדירקטוריון 630-3בעמוד ) יא.(2נוספה דרישה לסעיף  .א

 . הדירקטוריון מידע כמותי על סיכון ריבית ביום הדיווח המבוסס על ניתוח רגישות
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גן של במסגרת זו ינתן פירוט להשפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההו .ב

המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו בהתאם למתכונת הלוחות בנספח 

 .630-8.1 בעמוד 2'א

בעקביות לשיעור  (+0.1%, +1% ניתוח רגישות של שינויים שלההוראה נדרש במתכונת 

בשיעורי  -1%, )לסקירת ההנהלה' שמשמש לחישוב משך חיים ממוצע אפקטיבי בתוספת ד

בנוסף נקבע כי תאגיד .  מגזר הצמדה עיקרי בנפרד ובכל מגזרי ההצמדה ביחד בכלהריבית

וניתוחי , בהנחת שינויים אחרים בשיעורי הריביתניתוחי רגישות של שווי הוגן בנקאי יוסיף 

אם התאגיד הבנקאי רואה במעקב אחר שינויים אלה , רגישות של רווחי התאגיד הבנקאי

  .ריבית שלוכלי עיקרי לצורך ניהול סיכוני ה

הכרחיים להבנת הגילוי הההנחות והפרמטרים , אור של המודליתאגיד בנקאי יכלול ת .ג

  .הנדרש  בסעיף זה

 :כיבהוראה לעניין זה מובהר 

ההנחות והפרמטרים , השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים יקבע לפי המודל )1(

יתרות "בדבר ' ג18בביאור ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים 

ההשפעה של . בדוח הכספי )"במאוחד(ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 

 .השינויים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן תיקבע בעקביות להנחות אלו

הנחות לגבי ) א: (השווי ההוגן של מכשיר פיננסי נכללוסכומי אם לצורך חישוב  )2(

שלא הופרדו מהמכשיר המארח בהתאם לחלק ם משובצים רכיבים נגזריהשפעות של 

הנחות אחרות לגבי מועד פרעון של תזרימי ) ב (-או,  להוראות הדיווח לציבור1'א

ינתן גילוי להשפעת הנחות אלה על סכומי השווי ההוגן , )אם קיימות(מזומנים חוזיים 

גן של מכשיר רכיבים כאמור על שווי הוההשפעה של כאשר . במגזר ההצמדה הרלבנטי

ותיכלל הפניה לגילוי , תצויין עובדה זו, אינה מהותית, הכולל רכיבים כאמור ,פיננסי

 . 663-19בעמוד ) 7.(ב.א51שניתן לפי סעיף 

בהתאם , אם תאגיד בנקאי מציג בנפרד בביאור על שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )3(

של קשרים עסקיים , פיננסייםשווי הוגן של מכשירים לא , 663-20בעמוד . ב51לסעיף 

לסקירת ' ומסווג אותם למגזרי ההצמדה בגילוי לפי תוספת ד, או נושאים אחרים

תוך סיווג למגזרי , הפריטים אלסכומי השווי ההוגן של ינתן גילוי נפרד ל, ההנהלה

  .  הצמדה

 המכשירים של ההוגן שוויים למדידת  המשמש המודל הבנקאי את התאגיד שינה .ד

בדבר  נתונים יובאו , כן כמו ; לשינויים אלה הסיבות ויובאו יתוארו השינויים , סייםהפיננ

 שהיו כפי , הפיננסיים והשפעת השינויים בשיעורי הריבית של המכשירים ההוגן סכומי השווי

 יובאו,  לחלופין ; השוואה לשם במועדים שנכללו כבר החדש המודל אילו הוחל מוצגים

 . הקודם לפי המודל גם הדיווח שנת מספרי

 שהוצג ההוגן השווי ששימשו בקביעת בתחזיות או בהערכות  , בהנחות , בעובדות שינוי חל .ה

 הביא שהשינוי ובלבד,  הסברים לו ויובאו השינוי יתואר,  הקודמת הדיווח לשנת ביחס

 . או בתוצאות ניתוחי הרגישות ההוגן מהותי בסכומי השווי לשינוי
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 הבנקאי במהלך שנת לתאגיד שהייתה החשיפה  את הדיווח שנת סוף נתוני שיקפו לא .ו

 שנת נוספים במהלך למועדים נתוני השפעת שינויים בשיעורי ריבית בנוסף יובאו , הדיווח

ובמועדים  אחידה בתדירות הנוספת תבוצע המדידה ; ) הנוספת המדידה–  בסעיף זה(   הדיווח

 הבנקאי את שינה התאגיד ; אלה ולתדירות מועדיםהדירקטוריון ל נימוקי ויובאו , קבועים

 .אלה הדירקטוריון לשינויים נימוקי יובאו , המדידה הנוספת ומועדי תדירות

לו  אשרבשיעורי הריבית  מצטבר שבועי שינוי השנים האחרונות בעשר ארע אםיינתן גילוי  .ז

 הדוחות ריכתבבסיס ע ששימשה החי העסק פוגע בהנחת היה הדיווח במועד מתרחש היה

 .הכספיים

 , בנוסף,ייתן, אחרניתוח רגישות  שמנהל סיכוני ריבית בהתבסס על מודל ,תאגיד בנקאי .ח

ויכלול תיאור של המודל כנדרש , גילוי על ניתוח רגישות לסיכוני ריבית המבוסס על מודל זה

 .  בסעיף זה

העוסקים בניהול ) 1ט.(2יף וחלק מסע) יט.(2-ו) יב.(2סעיפים , בפרק על דוח הדירקטוריון .ט

 ). יא.(2 מוקמו בסעיף ,סיכונים

 

 דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאי

 :)663-18-19עמודים  (ביאור על שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .14

יתאר את המודל ומגבלותיו ואת ההנחות "דרישה כי תאגיד בנקאי . א.א51לסעיף נוספה  .א 

הובהר כי ".  הדרושים להבנת מידע זהוי ההוגןשאומצו במהלך הערכת השווהפרמטרים 

מתכונת הגילוי על ההנחות והשיטות ששימשו בחישוב השווי ההוגן בהוראותינו הינה 

 .תמציתית

אשר נכללה בעבר , בות מסופקיםוהתייחסות לטיפול בהפרשות לח) 2.(ב.א.51נוספה לסעיף  .ב

 .לסקירת ההנהלה' בתוספת ד

שנכללו , אות שבהן היתרה במאזן מהווה קירוב לשווי ההוגןלעסקתוקנו ההתייחסויות  .ג

, 669-52.4ובמתכונת הגילוי בעמודים ) 5.(ב.א51בסעיף , .א.א51בפסקה השלישית של סעיף 

 :די להבהירכ, 669-52.6 -ו

להשתמש ביתרה המאזנית , אך אינו חייב, שתאגיד בנקאי רשאי במקרים מסוימים ) 1(

פה מקורית של עד שלושה חודשים או מכשירים בריבית של מכשירים פיננסיים לתקו

  וכן,שמשתנה בתדירות של עד שלושה חודשים כקירוב לשווי ההוגן שלהם

את מתכונת הגילוי כאשר התאגיד הבנקאי אינו משתמש ביתרה המאזנית של  )2(

 . מכשירים אלה כקירוב לשווי ההוגן שלהם

 . תוקנה בהתאם691F-25א בעמוד "חכביאור שווי הוגן בדוח של מתכונת הגילוי של 

 אשר לא הופרדו ,כגון אופציות מסוימות לפרעון מוקדם, רכיבים נגזרים משובציםטיפול ב .ד

 )):7.(ב.א51סעיף  (לצרכי מדידה
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יכללו ,  בשוק פעילן לו ציטוטשאיהובהר כי בעת חישוב שווי הוגן של מכשיר פיננסי  )1(

אשר לא הופרדו מהמכשיר , רכיבים נגזרים משובציםבי השפעות של הנחות לג

 . להוראות הדיווח לציבור1'המארח בהתאם לחלק א

ולהשפעת , לתת גילוי נפרד להנחות ולפרמטרים העיקריים שעמדו בבסיס המודלנדרש  )2(

 הובהר כי מדידת השפעת ההנחות כאמור על השווי ההוגן .הנחות אלו על השווי ההוגן

, במידת הצורך, וכולל, שמשתמש בנתונים הניתנים לאימות, וסס על מודל מתועדתב

 .הנחות ברורות לגבי התפתחויות עתידיות

הכולל רכיבים  ,רכיבים כאמור על שווי הוגן של מכשיר פיננסיההשפעה של כאשר  )3(

 חסלשווי ההוגן המתיי, גילוי למאפייני המכשיר הפיננסייינתן , אינה מהותית, כאמור

 . ולסיבות שבגינן השפעת הרכיבים אינה מהותית

לסעיף ) 5( נוסף סעיף קטן 663-15.1בעמוד : ביאור על נכסים והתחייבויות לפי בסיס הצמדה .15

כדי להבהיר את הייחוס לבסיסי הצמדה של מכשירים נגזרים אשר , כמפורט בהוראה, .ט.50

 . הסילוק שלהם תלוי במספר בסיסים

 

 יד בנקאידוח רבעוני של תאג

 :בעקביות לתיקונים לדוח השנתי .16

 ;  )680-3בעמוד . 1גקטן סעיף (נדרש ניתוח רגישות רבעוני לשינויים בשיעורי ריבית   .א

בדבר חשיפה לשינויים בשיעורי הרבעונית לסקירת ההנהלה ' עודכנה המתכונת של תוספת ב . ב

 ).680-10.1.4 -.680-10.1עמודים (הריבית 

 

 א "ני של חכדוח שנתי ורבעו

 :בעקביות לתיקונים לדוח השנתי ולדוח הרבעוני של תאגיד בנקאי .17

  –א "דוח דירקטוריון שנתי של חכ . א

וגילוי , לשינויים בשיעורי ריבית) 691B-3' עמב) 2)(יא.(2סעיף (נדרש ניתוח רגישות שנתי  )1(

תי של תאגיד להוראות בדבר דוח דירקטוריון שנ) 2)(יא.(2נוסף שנדרש לתת לפי סעיף 

 ;בנקאי

 . מספר סעיפים שעסקו בניהול סיכונים) יא.(2מוקמו מחדש בסעיף  )2(

  –א "שנתית של חכההנהלה הלסקירת ' תוספת ד .ב

בהוראות הדיווח לציבור החלות על תאגיד '  לתוספת ד691C-12עודכנה ההפנייה בעמוד  )1(

 ;בנקאי

 . 691C-13-16בעמודים , קשעודכנה מתכונת הפירוט הנוסף שימסר לכל מב )2(
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סעיף (נדרש ניתוח רגישות רבעוני לשינויים בשיעורי ריבית  -א "דוח דירקטוריון רבעוני של חכ .ג

 .)691G-1 בעמוד 1ד.3

במתכונת הדומה , א לשינויים בשיעורי ריבית"בשלב זה לא נדרש גילוי רבעוני לחשיפה של חכ .18

בשלב מאוחר יותר נשקול האם . של תאגיד בנקאילסקירת ההנהלה הרבעונית ' למתכונת תוספת ב

, א בישראל"ולאור הפעילויות של חכ, ב"א בארה"לאור הגילוי שניתן בדוחות רבעוניים של חכ

 .א בישראל"נדרש לשנות את מתכונת הגילוי המינימלית בדוחות רבעוניים של חכ

 :הוראת שעה בדבר דיווח על סיכוני שוק ודרכי ניהולם .19

 :3עיף  בס694-3' בעמ

 . להשפעת הנחות על פרעונות מוקדמיםבוטלה ההתייחסות .א

כדי להבהיר שכאשר תאגיד בנקאי משתמש , הוחלף) א(סעיף קטן הניסוח של , לצורך בהירות .ב

 השונה משיטת המדידה שנדרש להשתמש בה ,לצורך ניהול סיכונים בשיטה למדידת סיכונים

כגון ניתוח (חרים בהוראות הדיווח לציבור לצורך גילוי על חשיפה לסיכוני שוק לפי חלקים א

, שלא נדרש לתת לגביו גילוי לפי חלקים אחרים בהוראות הדיווח לציבור, רגישות של סיכונים

עליו להוסיף מידע כמותי בקשר לחשיפה  ,)' וכוEarnings at Riskמודל , Value at Riskמודל 

,   העובדות ואת ומגבלותיו את המודל גם תארול,   לסיכוני שוק ולדרכי ניהולם לפי שיטה זו

  .הנוסף מידעה להבנת הדרושים התחזיות והפרמטרים,   ההערכות,   ההנחות

 

 :הסברדברי 

לביאור על השווי שנוספו הגילוי שולבה בדרישות להשפעת הנחות פרעונות מוקדמים ההתייחסות 

בהשפעה , בין היתר, וסקותהע, ולדוח הדירקטוריון'  לתוספת ד,ההוגן של המכשירים הפיננסיים

  . בדוחות הכספייםמימוש אופציות חוזיות משובצות שלא הופרדו לצרכי מדידהשל 

 

 התאמות נוספות לתקנות ניירות ערך

את הוראות הדיווח לציבור לגילוי  ,בשינויים המתחייבים ,התאמות נוספות הנדרשות כדי להתאים .20

 .שקלו במועד מאוחר יותרעל סיכוני שוק שנדרש לפי תקנות ניירות ערך י

 תחילה ותחולה

ועל דוחות , 2008לשנת א "וחכשנתיים של תאגידים בנקאיים הדוחות על ההוראה זו תחול  .א .21

  . רבעוניים ושנתיים לתקופות מאוחרות יותר

מנהל יחידת , שרעבי. מר מ אל וביישום הוראה זו יפנא המתקשים "או חכתאגיד בנקאי   .ב

 . לקבלת הנחיות ספציפיותח על הבנקים בפיקויםכספיות חוד

 
 
 
 
 
 
 
 

  2008לשנת  הוראות מעבר
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 דוח הדירקטוריון וסקירת ההנהלהמספרי השוואה ב

 לגבי 2007 מספרי השוואה לשנת 2008א רשאים להציג בדוח השנתי לשנת "תאגיד בנקאי וחכ .22

תאגיד בנקאי . 2007באותו אופן שבו הם הוצגו בדוח לשנת , חשיפה לשינויים בשיעורי ריבית

 באותו אופן שבו הם הוצגו 2009א רשאים להציג מספרי השוואה בדוחות רבעוניים בשנת "וחכ

 מספרי השוואה 2009ולא להציג בדוחות הרבעוניים בשנת , 2008בדוחות המתייחסים בשנת 

 .לסקירת ההנהלה הרבעונית'  בתוספת ב2008המתייחסים לנתוני הרבעונים בשנת 

 

 א"חכ

 אם חשיפתה לשינויים 2008לסקירת ההנהלה בדוח לשנת ' שאית שלא להציג את תוספת דא ר"חכ .23

א מלתת גילוי בדוח לשנת "מובהר כי אין באמור כדי לפטור את החכ. י ריבית אינה מהותיתשיעורב

י ריבית שנדרש לפי חלקים אחרים שיעור למידע כמותי ואיכותי לגבי חשיפה לשינויים ב2008

א תכין את המידע הדרוש לחברת האם הבנקאית לצורך הכנת "חכ.  לציבורלהוראות הדיווח

 . של הקבוצה הבנקאית על בסיס מאוחד' תוספת ד

 

 עדכון הקובץ

 . בנספח מצורפים דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבור .24

 

 ,בכבוד רב

 רוני חזקיהו

 המפקח על הבנקים
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 – )י על חשיפה לשינויים בשיעורי ריביתגילו( 25.6.08  מיום2234 -06-ח' מסנספח לחוזר 

 :להלן הוראות העדכון. דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבור

 להכניס עמוד להוציא עמוד

630-1] 9) [10/07( 630-1] 9) [10/07(*  

630-2] 13) [5/07( 630-2] 14) [6/08( 

630-3] 15) [1/05( 630-3] 16) [6/08( 

630-3.1] 4) [2/06( 630-3.1] 5) [6/08( 

--- 630-3.2-3.4] 1) [6/08( 

630-7] 13) [1/05( 630-7] 13) [1/05(*  

630-8] 3) [1/05( 630-8] 3) [1/05(#  

--- 630-8.1] 1) [6/08( 

640-2] 14) [10/02( 640-2] 14) [10/02(*  

640-2.1] 2) [10/02( 640-2.1] 3) [6/08( 

640-3] 12) [10/02( 640-3] 13) [6/08( 

640-4] 11) [12/97( 640-4] 12) [6/08( 

640-4.1] 2) [11/00( 640-4.1] 3) [6/08( 

--- 640-4.2-4.3] 1) [6/08( 

640-16.1] 5) [12/04( 640-16.1] 5) [12/04(*  

640-16.2] 3) [12/04( 640-16.2] 4) [6/08( 

--- 640-16.3-16.6] 1) [6/08( 

640-17-18,20] 13) [5/06( 640-17-18,20] 14) [6/08( 

640-21] 5) [5/06( 640-21] 6) [6/08( 

663-15.1] 3) [10/02( 663-15.1] 4) [6/08( 

663-16] 9) [10/02( 663-16] 9) [10/02(*  

663-17] 11) [10/02( 663-17] 11) [10/02(*  

663-18] 3) [10/02( 663-18] 4) [6/08( 

663-19] 2) [5/07( 663-19] 3) [6/08( 

--- 663-20] 1) [6/08( 

668-1] 16) [9/07( 668-1] 16) [9/07(*  

668-2] 18) [5/07( 668-2] 19) [6/08( 

669-47] 15) [5/06( 669-47] 15) [5/06(*  

669-48-51] 13) [12/04( 669-48-51] 14) [6/08( 

669-51.1] 3) [2/07( 669-51.1] 3) [2/07(*  

669-52.3] 6) [12/04(  669-52.3] 6) [12/04(*  

669-52.4] 4) [5/06( 669-52.4] 5) [6/08(  

669-52.5] 1) [1/99( 669-52.5] 1) [1/99(*  

669-52.6] 1) [1/99( 669-52.6] 2) [6/08( 

669-101.12] 1) [10/02( 669-101.12] 1) [10/02(#  
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 להכניס עמוד להוציא עמוד

                 --- 669-105-106] 1) [6/08( 

678-1] 2) [3/08( 678-1] 3) [6/08(  

678-2] 1) [1/08( 678-2] 2) [6/08( 

           ---- 678-3] 1) [6/08( 

680-2] 13) [3/08( 680-2] 13) [3/08(*  

680-3] 16) [3/08( 680-3] 17) [6/08( 

680-3.1] 3) [5/07( 680-3.1] 4) [6/08( 

680-3.2] 2) [3/08( 680-3.2] 2) [3/08(*  

680-10] 7) [8/94( 680-10] 7) [8/94(*  

680-10.1] 4) [3/08( 680-10.1] 5) [6/08( 

           --- 680-10.1.1-10.1.4] 1) [6/08( 

680-12] 15) [3/08(  680-12] 15) [3/08(*  

680-13] 17) [3/08( 680-13] 18) [6/08(  

680-13.1] 4) [3/08( 680-13.1 ]5) [6/08( 

680-13.2] 1) [3/08( 680-13.2] 2) [6/08( 

680-23] 1) [3/08(  680-23] 1) [3/08(*  

          --- 680-23.1] 1) [3/08(#  

680-24] 1) [3/08( 680-24] 1) [3/08(*  

690-1] 13) [4/08(  690-1] 13) [4/08(#  

690-7] 11) [1/04( 690-7] 11) [1/04(*  

2.1- B691] 1) [3/08( 2.1- B691] 2) [6/08( 

3-3.1- B691] 2) [3/08( 3-3.1- B691] 3) [6/08( 

11- C691] 1) [3/08( 11- C691] 1) [3/08(*  

12-16- C691] 1) [3/08( 12-16- C691] 2) [6/08( 

25- F691] 2) [3/08( 25- F691] 3) [6/08( 

26- F691] 2) [3/08( 26- F691] 2) [3/08(*  

1- G691] 3) [3/08( 1- G691] 4) [6/08( 

2- G691] 3) [3/08( 2- G691] 3) [3/08(*  

3- G691] 1) [7/07(  3- G691] 2) [3/08(#  

4- G691] 3) [3/08(  4- G691] 3) [3/08(*  

694-3] 2) [11/02( 694-3] 3) [6/08( 

694-4] 1) [1/01(  694-4] 1) [1/01(*  

697-5] 2) [1/08(  697-5] 2) [1/08(#  

698-1] 1) [12/01(  698-1] 1) [12/01(#  

       --- 699-57-58] 1) [6/08( 

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

 .תיקון טכני # 


