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   תיו"ר המועצה המינהליו דבר הנגידה 

                                                                                                                                                                        

מוניטרית המדיניות של הניהול  השארבין לתקופה של שלוש שנים, והם כוללים  2014בסוף  והנהלת גובשו בידישנתיים של הבנק -היעדים הרב

 שמטרתןחברתית -כלכלית מדיניותל בהמלצותמשברים, הרחבת הידע המחקרי התומך  להתמודד עםהמשק של  יכולתוריבית נמוכה, חיזוק  בסביבת

סדרה והליכי פיקוח הוקידום  בה ושמירה על אמון הציבור במערכת הבנקאית התחרות קידום ,ההאוכלוסיישכבות  כלללהביא את פירות הצמיחה 

  .על הבנקים ועל מערכות התשלומים והסליקה ואכיפה אפקטיביים

ן האנושי, לשדרוג התשתיות הפיזיות, הטכנולוגיות והסטטיסטיות, ולתמיכה ההו ישראל לפעול לפיתוחימשיך בנק יעדים אלה ל חתירהלבמקביל 

 חירום.ושגרה עתות בפעילות הליבה ב

 

תורמים מדי יום ביומו לביצוע מקצועי של תפקידי הבנק ולהשגת מטרותיו ש םעובדיהלכלל  ,ברצוננו להודות לעובדים שתרמו להכנת תכנית העבודה

 ולשנים הבאות.  2016אנו מאחלים לכולנו הצלחה רבה בהשגת היעדים לשנת ולחברי הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית.  ,ויעדיו

 

 בכבוד רב,                                                

                                      אורי גלילי                                                      קרנית פלוג                                                               

 יו"ר המועצה המינהלית                                             נגידת בנק ישראל      

 

                                  

, בהתאם 2016המועצה המינהלית של בנק ישראל מפרסמת בזאת את עיקרי תכנית העבודה של הבנק לשנת 

 .2010-)ב( בחוק בנק ישראל, התש"ע 20לסעיף 

לביצוע מיטבי להובילו שנתיים, -תוכננה במטרה להשיג את יעדיו הרב 2016תכנית העבודה של בנק ישראל לשנת 

של תפקידיו על פי החוק, ולקדם את ערכי הבנק ואת מימושו של החזון להיות בנק מרכזי מתקדם שתורם לשגשוג 

  כלכלת ישראל ואזרחיה.
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 כנית העבודהתיסוד בהקווי 

-היעדים הרבאת  להשיגגובשה במטרה  2016לשנת  העבודהתכנית 

שנתיים של בנק ישראל ולקדם את מימוש חזונו וערכיו, תוך מילוי 

תפקידיו והשגת מטרותיו כהגדרתם בחוק בנק ישראל. התכנית נוצרה 

לשנים  שנתיים-לבנק יעדים רב הציבשנתי, אשר -משילוב של תכנון רב

 ומשימות יעדיםהציב , ושל תכנון שנתי מפורט, אשר 2017—2015

אם בהת, ופועל בהבנק שהבהתאם לסביבת הפעילות המשתנה שנתיים 

 למשאבי האנוש והתקציב בשנה זו.

 מטרות הבנק

 .לשמור על יציבות המחירים, וזאת כמטרה מרכזית 

 ת של המדיניות הכלכלית של הממשלה,לתמוך במטרות אחרו 

חה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים, בתנאי שלדעת במיוחד צמי

 לא תהיה בכך פגיעה בהשגת יציבות המחירים לאורך זמן. הוועדה 

 .לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה 

 התפקידי הבנק והנגיד

 .לנהל את המדיניות המוניטרית 

  של המדינה ולנהלן. החוץ מטבעלהחזיק את יתרות 

  בישראל. החוץ מטבעלתמוך בפעילות הסדירה של שוק 

 .לשמש בנקאי של הממשלה 

 במטרה להבטיח  ,להסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק

 את יעילותן ויציבותן.

 את מערכת המזומנים במשק ולכוונה. להסדיר ,להנפיק מטבע 

  וההסדרה של מערכת הבנקאות.לקיים את הפיקוח 

 .הנגידה משמשת יועצת לממשלה בעניינים כלכליים 

 

 חזון הבנק

 להיות בנק מרכזי מתקדם שתורם לשגשוג כלכלת ישראל ואזרחיה.

 ערכי הבנק

 מקצועיות, ממלכתיות, יושרה, שיתוף, הגינות וכבוד לאדם.

  2017—2015 לשניםשנתיים של הבנק -רבהיעדים ה

  לסביבה םמט"ח בהתאהמוניטרית וניהול יתרות המדיניות ההפעלת 

 .הכלכלית

 .חיזוק יכולות עמידת המשק בפני משברים 

 .קידום מערכות ואמצעי תשלום אפקטיביים ואמינים 

 קיימא ומכלילה.-תמיכה בצמיחה בת 

  וקידום התחרות בה מערכת הבנקאיתבשמירה על אמון הציבור. 

  ת.מדיניּו החלטותקידום מידע ומחקר תומכי 

 התשלומים והסליקה. מערךהבנקאית ו שמירה על יציבות המערכת 

 .פיתוח ההון האנושי 

  יעדי הבנק. להשגתחיזוק ההיערכות הארגונית
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של  םיעדיהלהשגת בדרך מרכזיות המשימות ה

 ישראל בנק

; 2016להלן מופיעים עיקרי המשימות והיעדים של בנק ישראל לשנת 

שנתיים -רבלקדם את השגת היעדים המשימות ויעדים אלה נועדו 

  .גיבשהבנק ש

 

"ח מטהיתרות  וניהול מוניטריתה מדיניותה הפעלת

 הכלכלית לסביבה םבהתא

אחד מתפקידיו המרכזיים של בנק ישראל הוא לנהל את המדיניות 

 הוא המוניטרית במטרה להביא ליציבות מחירים לאורך זמן. האתגר

 כלכלית הגלובלית והמקומית. -בהתאם לסביבה המקרו זולנהל מדיניות 

לפני שפרץ  העמוקהמשבר מהמשק העולמי של  והעיכוב בהתאוששות

בצמיחת המשק הישראלי בשנתיים שחלה וההאטה  – שנים בעכש

 יעדהמתחת לתחום נמצאת האינפלציה העובדה שיחד עם  ,האחרונות

מדיניות מוניטרית  להמשיך לנהלמחייבים  – שנה וחצימ למעלהכבר 

גבולה עדיין נמצאת בקרבת  ישראל ריבית בנקמאחר שד. ומרחיבה מא

צורך להמשיך  רלכך שייווצ ךהיערלנדרש בנק האפס, ההתחתון, סביבת 

קיים כבר זמן דומה שגרתיים; מצב -כלים בלתיבאמצעות ההרחבה את 

ניהול בר משמעותי אתגו הממושך במספר רב של בנקים מרכזיים. ז

 . 2014כבר מאמצע  והוא ניצב בפני הבנקכעת, המדיניות המוניטרית 

כלי המדיניות את  לגבי האופן שבו יש להפעילהחלטות  כדי לגבש

  – כלכלי-חיזוי מקרול ם עדכנייםלהתבסס על כלי , על הבנקהשונים

 

את  ומשלבים השלכות המשברב ככל האפשר כלים שמתחשבים

 .תוך הגדלת משקלם יציבות הפיננסיתל הנוגעיםם שיקוליה

 

 ריבית לסביבת המותאמיםמושכל בכלי מדיניות  שימוש

 נמוכה

של כלי  ההשפעהיעד זה יעסוק בנק ישראל בניתוח תירה לחהבמסגרת 

בול ד, לרבות בגוהמדיניות המוניטרית בסביבת ריבית נמוכה מא

באופן  כזו הלסביבמותאמת שמדיניות  ינקוטהוא התחתון של הריבית, ו

 ם מגוונים שלהשימוש בכלי, במידת הצורך, את להרחיב שיאפשר

  מדיניות מוניטרית.

 

המדיניות  בקביעתהפיננסית  היציבות שיקולי בחינת

 המוניטרית

בניהול הפיננסית  יציבותשל תחום ה וחשיבותב ההכרההתגברות  לנוכח

יש התפקיד והמשקל ש םמה מעת לעתלבחון  ישהמדיניות המוניטרית, 

מגבשים את  כאשר שמביאים בחשבוןבמכלול השיקולים  ול להעניק

 כלי החיזוי.את המדיניות המוניטרית ו
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 אחרי שנוצרוכלכליות לתנאים -החיזוי המקרו יכולות התאמת

 המשבר

את יכולות  באופן שוטףצורך לבחון  ישבמציאות שנוצרה אחרי המשבר 

כלכליות, להתאימן לתנאי הסביבה המשתנים, ולשפרן. -החיזוי המקרו

בנק ישראל ימשיך להעמיק את ההבנה של האופן שבו פועלת המדיניות 

המוניטרית באמצעות מנגנוני התמסורת השונים. כן הוא ימשיך לפתח 

אקונומטרי -קרואקונומטריים, תוך הרחבת המודל המ-מודלים מקרו

הפיננסי, ותוך מתן דגש לאופן שבו  מגזרולשוק העבודה להמרכזי 

סביבת ריבית נמוכה מאוד משפיעה על המשק בכלל ועל מחירי הנכסים 

 בפרט. 

 

 כלי שאר שלו ,הריבית סביבת שלנורמליזציה -לרה הכנה

  המדיניות המוניטרית

כלכלית, ויש סימנים לכך  ציפיות להתאוששותכבר כמה שנים קיימות 

הבנק דורשות מציפיות אלה  , בעיקר בארה"ב.מתחילות להתממששהן 

-לרהבחלק מהבנקים המרכזיים ו העלאות ריבית של להיערך לתהליך

 על הבנק :יותר ארוךמעט  בטווחנורמליזציה של המדיניות המוניטרית 

 ההשלכות הפיננסיות והריאליות של הסרת כלים בלתילבחון את 

תפנית לבחון את האפשרות לערוך וכן  ,יופעלושדה יבמ ,שגרתיים

-גם אם קצב הרה תקףהדבר  הבנק המרכזי.של ריבית הבמגמת 

 טי.ינורמליזציה יהיה א

 ופרופיל היתרות רמת לפי"ח במט השקעותה מדיניותניהול 

  הסיכון

פרופיל סיכון  לפי בנק ישראל מנהל את יתרות המט"ח של המדינה

בקווים המנחים שמתווה מוגדר , כפי שהוא המט"חהשוק של יתרות 

את  ,הפרופיל מביא בחשבון את רמת היתרות .הוועדה המוניטרית

שנועדה למתן את השפעתה של הפקת הגז  מט"חרכישות לתכנית ה

. הקצאת חזקת היתרותשל ה יה, ואת מטרותהטבעי על החשבון השוטף

 הןהנכסים של תיק היתרות ממקסמת את יחס התשואה לסיכון של

 ם שלשנגזרות מניהול במסגרת פרופיל סיכון השוק ובמסגרת המגבלות

. מוגדרות בקווים המנחים מגבלות שאף הן – סיכון האשראי והנזילות

האפשרות להרחיב את טווח ימשיך בנק ישראל לבחון את  2016בשנת 

במסגרת פרופיל המט"ח מושקעות בהם, יתרות שהשווקים והנכסים 

 המנחים. הסיכון שהוגדר בקווים
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                      משברים בפני המשקעמידת  יכולות חיזוק

להתמודד  ביכולתובין היתר  מתבטאשל משק  פיננסיהוכלכלי חוסנו ה

. , כפי שהוכח במשבר האחרוןבאופן מיטבי אותם ולצלוחמשברים  עם

 המערכת של יציבותהלתמוך ב היאבנק ישראל אחת ממטרות מאחר ש

 להתמודד המוכנותשיגבירו את צעדים על קידום  אמון הוא, הפיננסית

גורמים  –משברים אלו עשויים לנבוע מגורמים שונים . יםמשברעם 

וגורמים הנוגעים יציבותיים, -מקרוופיננסיים, בנקאיים, ריאליים 

. ריבוי ות, ועודפוליטי-גאולהתפתחויות כשלי שוק, למטבע, האמינות ל

 לזהות מאפשריםשוכלים  תשתיות צריכיםוהקשרים ביניהם מהגורמים 

כמו גם כלי מדיניות  – השלכותיהםאת  יךהערלו לנטר אותם ,סיכונים

 למיתון צעדיםשיינקטו  כדי להבטיחוזאת  – לםיוסמכויות להפע

 . מניעתםל ואףמשברים 

של  האת מוכנות להגביריעדים שנועדו  מספרהציב בנק ישראל 

את עמידותם  להגביר וכךעם משברים  ותהפיננסית להתמודדהמערכת 

 משברים.לשל המשק והציבור 

 

-Macroצעדים להפחתת הסיכון המערכתי במשק )גיבוש 

prudential) 

את הצורך בחיזוק תפקידו של  הדגישההתפתחותו של המשבר העולמי 

כלים בעזרת  המערכת הפיננסית ה שליציבות בשמירה עלהבנק המרכזי 

תהליכי עבודה  לגבש ישראל . בהתאם לכך החליט בנקיציבותיים-מקרו

 יציבותית.-ותכנית עבודה למדיניות מקרו

המערכת של  היציבותית נועדה לחזק את עמידות-מקרוהמדיניות ה

 ו שלהתממשות המידה שבהולמתן את  אפשריים זעזועיםלהפיננסית 

למעשה מדיניות זוהי על הכלכלה הריאלית. משפיעה סיכון פיננסי 

פוטנציאליים האיומים מניעתית, ובהתאם לכך היא כוללת לימוד של ה

 .םבעוד מועד ונקיטת צעדים להפחתת ייםיציבות הפיננסית, זיהועל ה

פיננסיים, המוסדות הבקשרים בין  תמתמקד יציבותית-מקרוהמדיניות ה

למדיניות  .תושל המערכת הפיננסית והמשק בכללותשתית השווקים, ה

שני מרכיבים עיקריים: א( ניתוח של המערכת הפיננסית, ושל  זו

הקשרים ההדדיים בינה לבין המשק הריאלי, על מנת לזהות ולהעריך את 

, ולטפל לצמצומם, לגבש מדיניות מערכתית םהרלוונטייהסיכונים 

כלים של  –המדיניות  למימושבמצבים של התממשותם. ב( הכנת כלים 

 יות מוניטרית, ועוד., של מדינמקרו מדיניות

 

 יושם דגש על שיפור יציבותית-על מנת לתמוך בגיבוש המדיניות המקרו

שיפור  תהמידע הקיים על השווקים הפיננסיים בארץ ובעולם באמצעו

מקורות המידע ומערכות המידע, תחוזק התשתית המשפטית לטיפול 

במשבר, ייבחנו החשיפות העיקריות של המוסדות הפיננסיים בישראל, 

ימשיך בנק על כך נוסף יציבותית. -יקודמו מחקרים על מדיניות מקרוו

 FSAP (Financial Sector-המלצות השל  מןאחר יישולעקוב ישראל 

Assessment Program )פרסמה, היות לאומית-ןן המטבע הביר  ק  ש 

מאפשרת לזהות סיכונים פיננסיים ולפתח מערך כלים זו מסגרת ש

  לאומיים.-יציבותית בהתאם לסטנדרטים בין-למדיניות מקרו

גוף עדה ליציבות פיננסית, ובמקביל תקודם הצעת החוק להקמת הו

 םירגולטורימגופים ו האוצרמשרד מבנק ישראל, כלול נציגים מיש

 נוספים.
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 ה שלפרסם  לציבור דוחות על יציבותימשיך בנק ישראל ל 2016 במהלך

 המערכת הפיננסית, וימשיך לפתח מודלים לזיהוי סיכונים מערכתיים. כן

-: מדיניות מקרולרבותלחקור נושאים מרכזיים בתחום, ימשיך  הוא

מתווכים ) ליםיציבותית ומחזור פיננסי, גופים מוסדיים ובנקאות צל

, מבנה המערכת הפיננסית ותחרות, ממשל (בנקאיים-פיננסיים לא

 קטנים.העסקים הבית והוסיכון משקי  ,תאגידי ומבנה תמריצים

 

 פיתוח ויישום כלים להתמודדות עם בנק בקשיים

בנק ישראל ימשיך לפעול לגיבוש מסגרת משפטית ורגולטורית עדכנית 

תפעוליים, משפטיים ועוד( לטיפול ורחבה ובה מערך כלים )ניהוליים, 

בתאגיד בנקאי שנקלע לקשיים ואף למצב של כשל. המסגרת הקיימת 

, ולא עודכנה שנים רבות; לפיכך היא 1941עוגנה בפקודת הבנקאות, 

אינה משקפת את הניסיון שנצבר בישראל ובעולם ואת התפתחותם של 

  כלים רבים ויעילים בתחום זה.

ביטוח ל, בשיתוף משרד האוצר, לגיבוש מנגנון בנק ישראל יפעל כמו כן

 ת הישראלית. מותאם למערכת הבנקאישפיקדונות 

במקרה יספוג משק שההללו צפויים לצמצם את המחיר  הכליםשני 

  לקשיים או אף לכשל.ייקלע בנק ש

גרות חוב יבנק ישראל לבנקים לגייס הון באמצעות אלכך יאפשר נוסף 

עשויים לסכן את ששיספגו הפסדים במקרה של התממשות אירועים 

מהוות חלק מההון הרגולטורי,  גרות חוב אלוייציבות הבנק המנפיק. א

המשבר מהלקחים במסגרת הפקת ועדת באזל קבעה ואת מאפייניהן 

במטרה לחזק את הונם ויציבותם של בנקים בשעת  ,הפיננסי האחרון

 משמעותי את החשש לכשל.   משבר ולצמצם באופן

 הבנקאית המערכת שלהעסקית  ההמשכיות יכולותשיפור 

 הקיברנטיבתחום  לרבות, והסליקה התשלומים מערכות שלו

הגופים הכפופים לפיקוחו  שללקדם את יכולתם  איישראל אחר בנק

קיצון כגון מלחמה, רעידת  במצביהמשיך לספק שירותים חיוניים ל

 התחדדושיבושים תפעוליים אחרים. בשנים האחרונות  פנדמיהאדמה, 

לחזק את עמידותם של גופים ומערכות אלה לסיכונים הצורך 

קיברנטיים, היות שמדובר בסיכון מורכב ורב עוצמה שצפוי להמשיך 

 . הקרובות בשניםלהתעצם 

לפעול לחיזוק גם בשנים הבאות  בנק ישראל בהתאם לכך ימשיך

תפקודית של הרציפות הכיות העסקית וההמשאת התשתית שתבטיח 

בתרחישי הייחוס ושל מערכות התשלומים והסליקה המערכת הבנקאית 

הלאומיים, ויקדם תרגילי חירום המדמים הפרעות שונות, הן קלות והן 

 קיצוניות.

 יהם של הבנקיםלפעול לחיזוק יכולותבנק ישראל כמו כן ימשיך 

רציפות תפקודית.  שמירה על תוךקיברנטיות  תקיפותהתמודד עם ל

 ההגנבפעולה עם הגופים הלאומיים העוסקים ימשיך לשתף  הבנק

, ימשיך קיברנטימודיעין בנקאי ליתמוך בהקמתו של מרכז , קיברנטית

, קיברנטית הבנקאי להגנ-לשתף בידע ובמידע באמצעות הפורום הבין

 . ם קיברנטייםמדמים אירועישיקדם תרגילים ו
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 אפקטיביים ואמינים תשלום אמצעיומערכות  קידום

בנק ישראל אחראי בין השאר לאספקה סדירה של מזומנים למשק 

של מערכות תשלומים ושל אמצעי תשלום חלופיים  םולהבטחת קיומ

(, מערכות 1צ'קים, מערכת זה"ב )זיכויים והעברות בזמן אמת – למזומן

ום מתקדמים. יעד זה אמצעי תשלעוד שב"א ומס"ב, כרטיסי חיוב שונים ו

יהיה אשר יהיה אמצעי התשלום שהציבור יבחר להשתמש בו, כי  פירושו

 ואפקטיבי. אמיןיש להבטיח כי הוא 

 

 כסף שטרותשל  חדשה ההנפקת סדר

במחזור אחת המהלכים להחליף את השטרות מפותחות נוהגות מדינות 

התיישנותם של  זאת עקב ;רועים חריגיםיא כאשר איןשנים  15עד  10-ל

המשמשים את הבנק והציבור בהתמודדותם עם זייפני  סימני הביטחון

כך שומרות  מטבע ועקב השיפור המתמיד ביכולתם של הזייפנים.

 . יתר על כן, סימני הביטחוןעל אמון הציבור במערכת המטבעהמדינות 

 צמצמים את הסיכון מ שמפתחים כל העתמתוחכמים וה חדשיםה

  .השטרותשל  ם לחייב החלפה בהולה ובלתי מתוכננתעלוליש לזיופים

, ולשלב בנק ישראל להחליף את סדרת המטבע בישראל לפיכך החליט

 , מהמובילים בעולם.םשוכללימחדישים וסימני ביטחון  בסדרה החדשה

היערכות ארגונית ומשקית  תמחייבשל שטרות  הנפקת סדרה חדשה

 50החדש בעריך שטר ה הוכנס למחזור 2014בשנת  .ומורכבת מתמשכת

                                                           

 .RTGS, Real Time Gross Settlementבעולם בשם  מוכרתמערכת זו  1

 סוף שנת. בבעריך זהשטרות ההוחלפו מרבית  2015 ולקראת תום₪, 

 .₪ 200השטר החדש בעריך נכנס למחזור  2015

החדש בעריך שטר היעקוב בנק ישראל אחר הטמעתו של  2016שנת ב

מהסדרה הישנה. לצד זאת ייערך  השטרויחליף בהדרגה את ₪  200

יתר העריכים בסדרה  של –בשנים הבאות  –ם לקראת הנפקת הבנק

 ולתמיכה בהיערכות התפעולית של המשק. ₪( 20-ו₪  100החדשה )

עריכים, וגם רמת בסולם השינוי  שמצריכהכיום אינפלציה אין בישראל 

 את להחליףישראל  בנקמאפשר למצב זה  הזיופים נמוכה יחסית.

 ושקול.  ןמתוכנ באופןהשטרות 

 

 לפיקוח על מערכות התשלומים והסליקהחיזוק התשתית 

ממשיך  , כמפקח על מערכות התשלומים והסליקה במשק,בנק ישראל

תשתית הפיקוח על מערכות התשלומים לצורך שמירה על את  לחזק

להגברת הפיקוח  פועלכך הבנק  לשםיציבותן, יעילותן ובטיחותן. 

ולצמצום הסיכונים בפעילותן של מערכות התשלומים הכפופות לסמכות 

ליישום העקרונות לתשתיות השוק פועל  הואהפיקוח. במסגרת זו 

מדיניות  גבשלימשיך הוא ם  מיישו לשם ו – PFMI2-ה – הפיננסי

 .ות פיקוחאוהור

שרשרת ל בנוגע דוח הביניים יו שלישראל פועל ליישום המלצותבנק 

סיר את צפוי לה יישומןשהיות  ,עסקה בכרטיסי חיובשל ביצוע ה

                                                           

2 Principles for Financial Market Infrastructure (BIS, CPSS-IOSCO). 
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 ה שלבנק פועל להרחבת פעילותהט, וריהחסמים שזוהו בשרשרת. בפ

 , וכןהלאומית לתשלומים וסליקה כגוף מייעץ לבנק ישראל המועצה

 אופןותגדיר את  תסדירשועדה  –הקמת הוועדה לכרטיסי חיוב ל

ביצוע ל םכלליה אתו במערכת המקומית לכרטיסי חיוב הפעילות

 יו"ר הוועדה.ישמש בנק ישראל  ;בההעסקאות 

הסליקה ההנפקה ורפורמה בתהליך בנק ישראל לקידום  נוסף לכך פועל

במטרה להפחית את סיכון האשראי וחלק  םיקונצרני ניירות ערךשל 

ונוטלים משרדי -פרויקט ביןמהסיכון התפעולי הכרוך בפעילות זו. זהו 

נציגים של הבורסה  שיתוףבניירות ערך לרשות בנק ישראל, הבו חלק 

 . לניירות ערך, הבנקים המסחריים, חתמים ורכזי הנפקה

 

 אלקטרוניים תשלום ואמצעיהגברת השימוש במערכות 

של מערכות התשלומים. וחדשנותן בנק ישראל פועל לשיפור יעילותן 

נוקט פעולות לעידוד השימוש באמצעי תשלום  הואבמסגרת זו 

אלקטרוניים מתקדמים, במטרה להפחית את סיכוני הסליקה במערכות 

והמערכת שסולקת  ,לרבות מסלקת הצ'קים, מס"ב ,התשלומים השונות

  זה"ב. –את תנועות הנטו שלהן 

בראשות מר הראל  – החליטה הממשלה להקים ועדה 2013בספטמבר 

לבחינת צמצום ההון השחור  – ראש הממשלה לוקר, מנכ"ל משרד

והלבנת ההון באמצעות הגבלה וצמצום השימוש במזומן ובאמצעי 

אישרה תשלום אחרים, מתוך מטרה להרחיב את בסיס המס. הממשלה 

. בהתאם להמלצות הוקמה ועדה 2014באוקטובר את המלצות הוועדה 

לקדם ה במטרמשרדית לתשלומים מתקדמים בראשות בנק ישראל, -בין

אמצעי שורה של  בחנה הוועדה. אמצעי תשלום מתקדמיםבישראל 

סדרה לקידומם, ביניהם ה הנחוציםצעדים את התשלום מתקדמים ו

  .ת תשתית מהירה ומאובטחת לתשלומיםוהקמ הםשל

 על מנת להגביר את התחרות במערך התשלומים בישראל ולאפשר

החליטה הוועדה לאמצעי תשלום לשוק זה, להיכנס שחקנים חדשים ל

בהובלת בנק  ,תשלוםהסדרת שירותי הועדת משנה למתקדמים להקים 

עבודתה של ועדת המשנה ראל ובהשתתפות הגופים הרלוונטיים. יש

 , תוך(Payment Services Directiveסדרה האירופית )תתבסס על הה

-בגופים החוץ האמוןסדרה תחזק את לשוק המקומי. הההתאמות 

ותקבע סטנדרטים לפעילות בתחום  תשלוםשירותי יים שמעניקים בנקא

 זה.

את לבחון  החליטה הוועדה לאמצעי תשלום מתקדמיםנוסף לכך 

תשלומים חדשה, מהירה ומאובטחת למערכת האפשרות להקים 

אמצעי תשלום ב קטנות יחסית עסקאות לסלוקתאפשר ש יםקמעונאי

. ארנק אלקטרוני, תשלומים סלולריים ומסחר מקוון( מתקדמים )כגון

את רמת  זמינות גבוהה לביצוע תשלומים, תגביר מערכת תאפשרה

יום במערך כהשרידות של מערכות התשלומים הקמעונאיות הקיימות 

למערכת. גישה ותאפשר לשחקנים נוספים  ,התשלומים בישראל

הגברת ביניהן  ,מטרות מרכזיות נועדה להשיג כמההמערכת החדשה 

הרחבת הגישה בישראל ו מערך התשלומיםוהיעילות של התחרות 

 למערכות התשלומים לגופים שאינם תאגידים בנקאיים.

החוק לאחר שהכנסת תאשר את יתחיל של ועדת לוקר  יהיישום המלצות

חוק הסליקה האלקטרונית נמצאים חוק זה ו ;לצמצום השימוש במזומן

 הגופיםבשיתוף  יתקייםיישום היך מתקדמים. תהל אישור בשלבי

, משרד המשפטים, ראש הממשלההמעורבים: רשות המסים, משרד 

הרשות למניעת הלבנת מטה הסייבר הלאומי, ו, םמשטרת ישראל, רא"

 הון.
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 קיימא ומכלילה-תמיכה בצמיחה בת

סייעה למשק  לאורך השניםבישראל שננקטה כלכלית -המדיניות המקרו

ולצלוח את המשבר  2003—2001 שהתפתח בשנים מיתוןלהיחלץ מה

העולמי ללא פגיעה מתמשכת בצמיחה ובתוצר. עם זאת, ההתפתחויות 

מיצוי תהליכים שהאיצו את הצמיחה עמן ו ,הדמוגרפיות הצפויות

עשוי תוצר לנפש בגידול כך שהבעשורים הקודמים, מצביעים על 

ר על כן, כבר בהמשך העשור הנוכחי. יתלהתמתן באופן משמעותי 

ופערי  ,שכבות הציבור ביןפירות הצמיחה לא התחלקו באופן שווה 

תחילת העשור של  שגדלו בעת ההיחלצות מהמשברפערים  –ההכנסות 

תוואי מדיניות  לעצב. כדי לסייע רק במעט הצטמצמו מאז – הקודם

 זאת יצמצמולצד ופוטנציאל הצמיחה של המשק,  שיגדילו אתותהליכים 

כתורמים  ימקד בנק ישראל את המחקר בתחומים שזוהוהעוני, את 

 .להנעת תהליכים אלו

 

 מדיניות עלהמחקרי התומך בהמלצות  הידע תשתיתהרחבת 

להביא את פירות הצמיחה לכל  שמטרתןחברתית -כלכלית

 שכבות האוכלוסייה

מאחר שהגידול בתוצר לנפש עשוי לרדת באופן משמעותי בהמשך 

ועל  – הצמיחה מנועיהעשור הנוכחי, יש צורך במחקר מעמיק על 

בשנים הבאות, וזאת כדי ליצור  הישראלי המשק של –החסמים לצמיחה 

 זו סוגיה. שתתמוך בצמיחת המשק מדיניותעל  המלצות תשתית לגיבוש

ו בצמיחת המסתמנת האטהה לנוכח רטבפתשומת לב מיוחדת,  מחייבת

העיקרי של המשק  הצמיחה מנוע – העילית הטכנולוגיה םתחו של

 .האחרונות השנים עשרה בחמש הישראלי

ימשיך בנק ישראל לשדרג את כלי הניתוח המחקריים  2016בשנת 

ראשונה של מודל לצמיחה ארוכת טווח ולפיתוח  גרסהולהשלים 

 ההון הפיזי והאנושי במשק הישראלי. של תשתיות ה

בנק ישראל ימקד את המחקר בתחומים בעלי פוטנציאל לתרום להגדלת 

: ההצמיחה במשק ולחלוקת פירותיה לשכבות השונות של האוכלוסיי

התמודדות  ,האדם במשק כוחכשרת סוגיות מבניות בשוק העבודה, ה

פיתוח , ויות(חברתהכלכליות ומן הבחינות ה) ההאוכלוסייעם הזדקנות 

 . האנרגיההתחבורה ובפרט בתחומי  –יות זהתשתיות הפי

מדיניות  ואפיון של פיתוחב 2016במסגרת זו יעסוק בנק ישראל בשנת 

של  טריטוריאלייםאפקטיבית לשימוש בגז הטבעי שהתגלה במים ה

, בפיתוח אנרגיות מתחדשות, בניתוח הביקושים לחשמל ישראל

לאזרחי ישראל, גוף שינהל את הכנסות  ובפיתוח התשתית להקמת הקרן

 המדינה מההיטל על  משאבי טבע.
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וקידום  שמירה על אמון הציבור במערכת הבנקאית

 התחרות בה

מרכזי במתן שירותים בנקאיים  ממלאת תפקידמערכת הבנקאית ה

חיוניים למשקי הבית ולמגזר העסקי. לנוכח המבנה הריכוזי של 

המערכת הבנקאית בישראל, ולנוכח פערי המידע והידע בין הבנקים 

ללקוחותיהם, עולה חשיבותן של הסדרת כללים ונקיטת פעולות 

שיבטיחו את התנהלותה ההוגנת של המערכת ויחזקו את כוחם של 

הבנקים. אמצעי נוסף להתמודדות עם פערי הכוחות בין הבנקים  תלקוחו

הן בין הבנקים לבין עצמם והן בינם  –ללקוחות נעוץ בקידום התחרות 

יפעלו בנקאיים. בנק ישראל והפיקוח על הבנקים -לבין גופים חוץ

לטובת הציבור, ולאור התפיסה שהגינות, תחרות  מישורים אלוב נמרצות

מקדמים מערכת בנקאית חזקה ש פעולה משלימים מישורי ןויציבות ה

  והוגנת הזוכה לאמון הציבור.

 

 התחרות במערכת הבנקאית קידום

שהיא  , משוםלמשקוערך רב לציבור נושאת תחרות במערכת הבנקאית 

להפחתת מחירי השירותים הבנקאיים, לשיפור איכותם  פועלת

ים מאפשר םייהטכנולוגהחידושים . לציבור הרחב נגישותםלהרחבת ו

-על גופים חוץ יםמקל הם, שכן במערכת הבנקאית התחרותלקדם את 

מתן אשראי ישיר,  – שוק האשראיתחומים שונים של ללהיכנס בנקאיים 

להשוות מאפשרות ש מערכותו, לווים למלוויםמקשרות בין שמערכות 

יפעל בנק ישראל  בהתאם לכך. , ועודרכי הלקוחוצאת  , לנתחמחירים

האשראי התחרות בתחומי האשראי הקמעונאי,  להגברתבשנים הבאות 

זאת באמצעות תמיכה וסליקה, וה ומערכות התשלומים עסקים קטניםל

 .הרחב הציבור לטובת צרכניים בצעדיםו טכנולוגייםובשינויים מבניים 

יבנה מסגרת פיקוחית מקלה תחומים. הוא  כמהיפעל הבנק ב לכךנוסף 

תאפשר לגופים פיננסיים שאינם וזו מסגרת החלה על בנקים, יחסית ל

פיקדונות להתחרות על מתן אשראי בכפוף לפיקוחו. פיקוח זה  יםמגייס

חשיבות מערכתית  ויש להם ם שאינם בנקיםיגופים פיננסיעל  יחול

כרטיסי לחברות  לרבותליציבות הפיננסית ולמערך התשלומים במשק, 

 אשראי וסולקים.  

 

, הרלוונטיים לפעול, עם יתר הגורמיםימשיך בנק ישראל , זאת ועוד

יאפשר לבנקים לאגח ולמכור תיקי אשראי הוא  :לקידום שוק איגוח

שונים, בכלל זה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. פעילות זו  םסוגימ

מקורות המימון במשק, להגביר את של מגוון הצפויה להרחיב את 

, וכתוצאה בנקאיים-אשראי מצד גופים מוסדיים וחוץהתחרות על מתן 

 להוזיל את מחירו.    מכך

 נוגע למידע על היסטוריית האשראי של הלקוחות. נוסףתחום פעילות 

מחירים גבוהים ול להדרת לקוחותתחרות קיים חשש בשל היעדר ה

הם משקי הבית  מכך במקטעי פעילות שונים. הנפגעים העיקריים

 חלופותכמעט אין להם משום שועסקים קטנים )המגזר הקמעונאי(, 

מימון. דוח הוועדה להגברת התחרות בענף הבנקאות )ועדת זקן( מצא 

כי אחד החסמים המרכזיים להתפתחות התחרות במגזר האשראי 

היסטוריית האשראי של  עלעדר מידע מלא יהב נעוץהקמעונאי 

 הלקוחות. 

מצביעים על כך שמערכת שיתוף רבות מדינות מריים ממצאים אמפי

תועלות כלכליות מובהקות הן ברמת המשק והן  מניבהבנתוני אשראי 

אם עם עלייה בהיקף האשראי, ושיתוף בנתוני אשראי מתהברמת הפרט. 

חדלות  ם נמוכים יותר שלועם שיעורי ,עם תנאי אשראי טובים יותר

גדלות בקרב שיתוף הת של ויהחיוב ותיופירעון. יתרה מזאת, השפע
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בעלי הכנסות נמוכות(,  למשללאשראי )בעלות גישה נמוכה אוכלוסיות 

השוויון -ועל כן מערכת לשיתוף בנתוני אשראי פועלת לצמצום אי

על מידע מקיף ומעודכן  מקבלים באופן שוטף כאשר, לבסוףבמשק. 

אפשר לזהות טוב יותר מ , הדבראשראי של כלל הלקוחותהנתוני 

-ומשפר בכלל המערכת את בעיית הא מערכתייםקדם יותר סיכונים וומ

 . סימטריה במידע

מחודש אוגוסט  ,דוח הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי

המליץ כי  . כן הואנתוני אשראיבמערכת לשיתוף  להקיםהמליץ  ,2015

 ,בנק ישראל יקבל את הסמכויות הרגולטוריות בהתאם לחוק נתוני אשראי

על לשכות  יפקחהמאגר, בנק ישראל יקים את  .בשלבי חקיקה המצוי

משתמשים שיתחברו ההאשראי שיקבלו גישה למידע ועל מקורות המידע ו

 רישיונות לגופים הרלוונטיים. ויעניקלמאגר או ללשכות, 

 

 לקוחותיהם כלפי הבנקים הגינותקידום 

שהבנקים מעניקים ח יהבטלהגן על צרכני הבנקים ולאחראי  בנק ישראל

הציבור  אמונו של. פעולותיו בתחום זה תורמות לחיזוק להם יחס הוגן

אמון על שבבנק ישראל כגוף כמו גם לחיזוק אמונו במערכת הבנקאית 

 הסדרתה פעילותה. 

לפעול להגברת השקיפות בשירותים  בנק ישראל ימשיךבשנים הבאות 

ין מחיריהם של בלהשוות של הצרכנים ם יכולתחיזוק לו הבנקאיים

הסדרה את היחזק כמו כן הוא בנקים השונים. בשירותים דומים 

כדי להטמיע עולמית הסדרה אימוץ הצרכנית הקיימת באמצעות 

הצרכן כלפי בישראל סטנדרטים עולמיים מיטביים בכל הקשור להוגנות 

, בשיתוף משרד בנק ישראליקדם . במקביל לכך ולהגנה עליו הבנקאי

ם הפלטפורמה אינטרנטית שתאפשר ללקוחות פעילים וליורשיהאוצר, 

ששייכים להם והם כספים על של חשבונות נפטרים לקבל מידע 

תוכל . פלטפורמה זו תקופה ארוכהבמשך מופקדים בבנקים ללא דורש 

 .  סייע להם לקבל את הכספיםל

 

 קידום החינוך הפיננסי לציבור

פיננסיים, ו כלכלייםהחינוך הפיננסי נועד להגביר את המודעות לנושאים 

ולשפר את  ,להנגיש מידע פיננסי, להקנות מיומנויות פיננסיות

ההתנהלות הפיננסית של הציבור. מידה רבה של אוריינות פיננסית 

מסייעת לפרטים לקבל החלטות פיננסיות מושכלות, ולחברה היא 

קיימא. בשנים האחרונות גוברת -ית בתמסייעת לקדם רווחה כלכל

המודעות לחשיבותו של החינוך הפיננסי, וגורמים רבים פעילים בתחום 

 זה. בעולם יש כמה בנקים מרכזיים שעוסקים בחינוך פיננסי. 

-החינוך הפיננסילקידום לתרום בנק ישראל בשנים הקרובות ימשיך 

, באמצעות ובאתר האינטרנט של המתפרסםמידע הבאמצעות  הבנקאי

  הסברה וכן באמצעות תכניותמרכז המבקרים הפתוח לקהל הרחב, 

 ושיתופי פעולה עם משרדי ממשלה שונים.

 

, ברחוב ייפתח לציבור מרכז המבקרים החדש של הבנק 2016במהלך 

עד  ,שנים כמהאביב למשך  אביב. המרכז הועבר לתל בתל לילנבלום

 מייחסמבנה הראשי בירושלים. בנק ישראל השל השיפוץ  להשלמת

תרומתו לקידום הידע של למרכז המבקרים ו ו שלפעילותלחשיבות רבה 

 הציבור בתחום הפיננסי.
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שיפור בובהרחבתו  ,אתר האינטרנט שלו בנק בשדרוגהיעסוק  לכך נוסף

כמו כן נערך  .ותכנים חדשיםאפליקציות בין השאר באמצעות , נגישותו

נוגעים למערכת שהבנק ליישום תכנית הסברה בנושאים צרכניים 

 הבנקאית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמדיניּו החלטות תומכי ומחקר מידע קידום

המידע הסטטיסטי מהווה בסיס לגיבוש המדיניות ולניהולה לאור יעדיו 

ידע הפערי ימשיך הבנק לפעול לצמצום כך ל בהתאם. של בנק ישראל

מחקר . הבנק יקצה משאבים לגישות חדשות לנתונים ולעיבודם ולפיתוח

לשילוב של תחומי מחקר, ידע וכלים  ;ופיתוח בתחום הסטטיסטיקה

ידע המרחיבים את טווח ההמלצות האפשריות בנוגע למדיניות; לפיתוח 

יכולות  ליישומן שלו ;כלים סטטיסטיים מתקדמיםבומומחיות בשיטות ו

 , ולחזות התפתחויותתובנות חדשותלגבש  ,דעי במטרה לחלץאלה 

  במערכת הפיננסית ובכלכלה הישראלית.

 

 פיננסי-קידום הסטטיסטיקה הלאומית בתחום הכלכלי

של סטטיסטיקה  מהה ובפרסותבהכנ חשוב ממלא תפקידבנק ישראל 

החשבון הפיננסי  לרבות ,בתחומים שוניםוזאת רשמית ברמה הלאומית, 

של מאזן התשלומים, מצבת הנכסים וההתחייבויות מול חו"ל, מצרפי 

לבנק ישראל מחויבויות  יש משק. נוסף לכךשל החוב הכסף וה

הבנק המרכזי ומדינת שלאומיים -הארגונים הביןכלפי סטטיסטיות 

 OECD ,BISלאומית, -ן, ביניהם קרן המטבע הביבהם ישראל שותפים

והאו"ם. הבנק פועל, בשיתוף פעולה עם הלשכה המרכזית 

 ולעמודלאומיים, לצמצם פערי מידע -ןלסטטיסטיקה והארגונים הבי

 בסטנדרטים סטטיסטיים מקובלים.

ימשיך בנק ישראל לפתח מקורות נתונים בתחום  2016בשנת 

נוכחיים המידע הרכי ומענה לצדי לתת כהסטטיסטיקה הפיננסית 

העמקת הסטטיסטיקה ליקט פרוה כלל זה הוא ינהל אתובעתידיים, הו

 לדרישותהסטטיסטיקה  את להתאיםימשיך  הוא כןכמו . מט"חהבשוק 

 .המוניטריים למצרפים בנוגע 2015-ב שעשה כפי, לאומיות-הבין
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זה דוח חדש  ."2014פורסם לראשונה "מבט סטטיסטי  2015בשנת 

על המערכת  להנגיש לציבור נתוניםבמטרה יפורסם אחת לשנה 

וזאת  –הפיננסית בישראל ועבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית 

בהתאם למקובל בבנקים מרכזיים שמפיצים לציבור פרסומים 

 סטטיסטיים תקופתיים.

 

בקבלת  התומכים סטטיסטיים וחיזוי ניתוחפיתוח כלי 

 מדיניּות החלטות

להתבסס על  מוכרחותההחלטות על המדיניות המוניטרית והפיננסית 

 2016-מידע ועל כלים סטטיסטיים אמינים ומתקדמים לניתוח ולחיזוי. ב

בנק ישראל לפתח את הידע המקצועי ואת המחקר הסטטיסטי,  ימשיך

פוטנציאל הידע הקיים בנתונים של בנק ישראל.  ימיצואת במטרה לקדם 

הבנק ימשיך לפתח כלים סטטיסטיים לניתוח ולחיזוי, כגון איתור 

יומיות, מדד משולב שמבוסס על מתודולוגיות -תוךם בסדרות חריגי

מנתוני עסקאות  שנאסףכלכליים, מידע -מקרוחיזוי משתנים שונות לשם 

(, data miningמט"ח תוך שימוש בטכניקות של כריית מידע )הבשוק 

(, text miningשל כריית טקסט ) בטכניקותרשת מה שנאסףמידע 

 .נוספות וגישות

מאגר זה  .יפעל בנק ישראל להקמת מאגר של סדרות עתיות 2016 בשנת

לתשתית כלי מרכזי לגישה בנק ב םחוקריולמקבלי ההחלטות ישמש ל

 הסטטיסטית.

 ,תחומים כמהידום מחקר וכלי ניתוח אמפירי המשלבים ק

 תלצורך שיקולי מדיניּו

סוגיות תכופות  הוא מזהה שעורך בנק ישראלבמסגרת הניתוח הכלכלי 

כלים מחקריים ותחומי של מגוון  מצריך שילובת שהמענה להן מדיניּו

התמחויות בעלי חוקרים  ביןאת השילוב הבנק גביר י 2016-בידע. 

להציג ניתוח מקיף יותר של סוגיות שונות ובין כלי מחקר שונים, כדי 

 להרחיב את טווח ההמלצות האפשריות.מדיניּות ו

רי בתחומים הבאים, אמפיהמחקר הקידום ידגיש הבנק את  2016-ב

של מאגר נתוני שע"מ  ביחשּומ   שדרוגכבסיס לקבלת החלטות מדיניות: 

מעקב אחרי ביצוע המדיניות הפיסקלית על דוחות המס של שכירים, 

ניתוח , המדיניות המוניטרית והייעוץ הכלכלי לממשלהגיבוש רכי ולצ

, (לביקושים לחשמל במשק כולל אומדן) התשתיות הפיזיות ופיתוחן

 הפלסטינית.והכלכלה הישראלית בין  םקשריהומעקב אחר 

כיל שנועד לההנתונים מאגר  ימשיך בנק ישראל להרחיב את לכך נוסף

אפשר מנושא הדיור בישראל. המאגר על את כל מקורות המידע 

מקורות על מנת לתת  מכמהלחוקרים לבצע חיתוך ושילוב של נתונים 

ן, הביקוש לדיור ומחירי רכי הבנק בניתוח שוק הנדל"ומענה לצ

 הקרקעות.
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 שמירה על יציבות המערכת הבנקאית ומערך

 התשלומים והסליקה

פי חוק, אחת משלוש מטרותיו של בנק ישראל היא לתמוך ביציבותה  על

 ביןהבנק משיג מטרה זו של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה. 

 מערכות ועלהבנקאית  המערכתעל  הפיקוחבאמצעות  השאר

( 1)ם העומדים לרשותו הם: ישני הכלים המרכזיהתשלומים והסליקה. 

תקינה של ה םהתנהלותאת ח ילהבטשנועדו  הוראות קביעת – הסדרה

להוראות החוק ציות ה הבטחת – האכיפ( 2)-הגופים המפוקחים, ו

  סדרה.הוה

  חדש וטכנולוגי תחרותי לעידן הבנקים של במעבר תמיכה

צפויים שינויים משמעותיים במערכות הבנקאות בשנים הקרובות 

אלה  .והפיננסים בישראל ובעולם, בעיקר כתוצאה משינויים טכנולוגיים

לפעילות בתחומים פיננסיים וכך להיכנס מקלים על גופים חדשים 

כן מאפשרים לבנקים להציע את ו יוצרים סביבה תחרותית יותר

מזו שמאפיינת בנקאות ם בעלות נמוכה משמעותית הם ושירותיהמוצרי

דורשת . התאמת הפעילות הבנקאית לסביבה החדשה מסורתית

 חושפת אותםגם והיא  ,משאבים משמעותייםלהקצות  הבנקיםמ

 םמאמציב –וימשיך לתמוך  –חדשים. בנק ישראל תומך  לסיכונים

להתאים את מערכותיהם ופעילותם לעידן עושים כדי הבנקים ש

 הוזלתעל מנת לאפשר את התחרות, את , הטכנולוגי החדשהתחרותי ו

של  םהבנקאיים ואת זמינותשל המוצרים והשירותים ם המחירי

 השירותים הבנקאיים לציבור הרחב.

בתחום ניהול הטכנולוגיה מדיניות עדכנית יקדם בנק ישראל  2016-ב

סביבה הבנקים לשל תמוך במעבר במטרה לוסיכוני אבטחת המידע 

עבודתו תהליכי את  בנק ישראליתאים במקביל החדשה. הטכנולוגית 

כדי לאפשר מענה יעיל ומקצועי לסיכונים ואת הקצאת משאביו 

 במעבר זה. הכרוכים ולאתגרים 

לעודד את הבנקים לנצל את התהליכים הללו בכדי  יפעלבנק ישראל 

תחזק את יכולתם להתחרות היות שזו לקדם את ההתייעלות התפעולית, 

אספקת שירותים בנקאיים דומים במחירים נמוכים  שחקנים אחרים עלב

 יותר. 

 

 הישראלי למשק המותאמת יציבותית הסדרה הנעת

 לאומיים-הבין ולסטנדרטים

לפעילותה של המערכת לאומיים -בין סטנדרטיםמאמץ  בנק ישראל

הבנקאית, מתוך הכרה בחשיבותם להבטחת חוסנה ולהבטחת מעמדה 

חברות דירוג, משקיעים, גופים  –לאומית -הבין הקהילה בקרב

 שפרץעל רקע המשבר הפיננסי ו –התאם לכך בים ואחרים. יקורספונדנט

 לאומית-הביןבאופן משמעותי הרגולציה הורחבה  – 2007בשלהי 

 הבנקיםשנוצר צורך להבטיח  כעת. בשנים האחרונות שאומצה בישראל

 כך.משקיעים את המשאבים הנדרשים לצורך ו מטמיעים אותה כיאות

הרגולציה של תעדוף ל בשנים הקרובות בנק ישראליפעל לפיכך 

של בהתחשב במידת המהותיות  ,וליישומה באופן מדורגהעולמית 

צמצום ל בנק ישראליפעל כמו כן . בישראללמערכת הבנקאית התחום 

 לפעולות הפיקוח.נמוכה רלוונטיות או בעלי  מיושניםדיווחים והוראות 

שכיום  םכדי לאפשר לבנקים לפעול בתחומי במקביל יפעל בנק ישראל

כדי שיוכלו לגוון את אינם רשאים לפעול בהם, תאגידים בנקאיים 

מהווה כרית שתורמים לצבירת הון מקורות אלה  .מקורות הרווח שלהם

 מגינה על כספי המפקידים בבנקים. מצ דה  , וכרית זוספיגה להפסדים



   2016עיקרי תכנית העבודה של בנק ישראל לשנת 

19 

 

התשלומים במשק יפעל  כדי לחזק את התשתיות הפיננסיות ואת מערך

לאומיים לתשתיות הפועלות -בנק ישראל לאימוץ ויישום העקרונות הבין

את דוח  CPSS-IOSCO-ו BIS-ה מופרס 2012באפריל בשוק הפיננסי. 

(; עקרונות אלה PFMI) העקרונות לתשתיות הפועלות בשוק הפיננסי

ערכות נועדו לתרום לבטיחותן, יעילותן ויציבותן של התשתיות, בכללן מ

על כלל  שחליםעשרים וארבעה עקרונות  כוללהדוח התשלומים. 

שנוגעים לבנקים חמישה תחומי אחריות , והתשתיות הפיננסיות

מרכזיים, לרגולטורים בשוק ולרשויות רלוונטיות אחרות. הדוח ממליץ 

בות על יבעק וליישמםאת העקרונות החדשים  לאמץבנקים מרכזיים ל

הכריז בנק ישראל על  2014בנובמבר  .התשתיות הפיננסיות בשוק

 . PFMI-אימוץ עקרונות ה

תשומת לב רבה יותר ל זוכהת ות הפיננסיוהתשתיסדרה של הם התחו

ורגולטוריות. עם כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות  ,בארץ ובעולם

 סיכונים – ומנגדטכנולוגית  חדשנותהראשונות אפשר למנות 

הלבנת הון איסור למנות למשל משטר לעם האחרונות אפשר  קיברנטיים;

על הפעילות אלה יש השלכות רבות התפתחויות ל. ומימון טרור

השוטפת ועל המשימות של בנק ישראל בתחום הפיקוח על מערכות 

 התשלומים והסליקה. 

 

  "לובחו בארץ רגולטורים עם אוםיוהת הפעולה שיתוף הידוק

בנק ישראל משתף פעולה עם רגולטורים בארץ ובחו"ל ומקדם 

התייעצות ותקשורת אפקטיבית עמם, בכפוף להוראות ולדינים 

הרלוונטיים. כן הוא פועל להידוק הקשרים עם בנקים מרכזיים בעולם 

 ועם גופים מקצועיים בתחומים שונים. 

ל רגולטורים בישראל, בנק ישרא םאום עיולתהפעולה לשיתוף  אשר

פוריים ומקצועיים תוך ראייה כוללת של ימשיך לקיים קשרי עבודה 

. אשר לקשרים עם רשויות הפיקוח בעולם, טובת הציבור והמשק

ח התהדקות הקשר בין סביבת הפעילות כהתעצמה נוחשיבותם 

תאגידים בנקאיים הנשקפים לסיכונים הוהסיכונים בחו"ל לבין 

נותנים שירותים בנקאיים  ישראליים שמקיימים פעילות גלובלית או

 להתקייםאום זה ימשיך ישיתוף ותללקוחות בעלי זיקה למדינות זרות. 

 הרלוונטיים.  יםהזרו יםהישראלי הדיניםבהתאם למגבלות 

 

 פיקוח ואכיפה אפקטיביים הליכי קידום

הפיקוח על הבנקים ימשיך לקיים הליכי ניטור ואכיפה שוטפים על מנת 

להבטיח שהמערכת הבנקאית מתנהלת במסגרות של ממשל תאגידי 

ם זהיר במקביל לשקיפות והגינות יהמקדם ניהול סיכונממשל  –איתן 

תשומת לב יעניק במסגרת זו הפיקוח על הבנקים   .כלפי ציבור הלקוחות

למשקי הבית ולעסקים הקטנים אשראי בתחום ה רבה לפעילות הבנקים

ולהתנהלותם ההוגנת מול הלקוחות, סיכוני ציות לחשיפתם ל, והבינוניים

ימשיך במקביל סביבת הריבית הנמוכה. מסיכונים הנובעים כמו גם ל

תוך התאגידי בבנקים,  הממשל האפקטיביות של לחיזוקלפעול  הפיקוח

   וועדותיו. הדירקטוריון עבודתדגש על 

 

 



   2016עיקרי תכנית העבודה של בנק ישראל לשנת 

20 

 

 האנושי ההוןפיתוח 

הוא על מנת להתמודד עמם ו ,אתגרים מורכבים ומשתנים בנק ישראלל

בנק מתחדש ה להעסיק אותם כדיזקוק לעובדים האיכותיים ביותר. 

 שיפור –במשאב האנושי מהיבטים שונים ורבים  בהתמדהומשקיע 

עובדים, הו מנהליםהעובדים, פיתוח ה, שימור העובדים גיוס ו שלאיכות

לשם , עידוד ניידות ופיתוח קריירות, השקעה בהדרכות כישרונות איתור

קבלת לבסיס כדי ליצור , איסוף נתונים הנחוץהידע המשתנה  הקניית

את במטרה לזהות סקרים ארגוניים ועריכת החלטות מושכלות ונכונות, 

 בארגון.התחומים הטעונים שיפור ואת נקודות החוזק 

 

 כישורים מגוון עלב איכותי אדם כוחהבטחת גיוס ושימור 

על מנת לשמור על רמת המקצועיות הגבוהה הקיימת בבנק יש צורך 

 גיוס של כוח אדם –כיעד מרכזי  –ולהציב הליכי הגיוס, תאת  להדגיש

  לתהליך של ניהול כישרונות. קשירתומגוון כישורים, תוך בעל איכותי 

 

 לטיפוח ההון האנושייישום כלים חדשים 

לפעול  ישולשם כך  האנוש ולייעלם,משאבי את לשמר ביותר  חשוב

ימשיך נים הבאות שי. בשכלים חדשים לטיפוח המשאב האנו לגיבוש

במסגרת זו  .תשתית לפיתוח העובדיםה בהגדרה מחדש שללעסוק בנק ה

בחינה ו , זיהוי הפוטנציאל שלהם,המנהלים והעובדיםשל מיפוי  יודגש

 כל זאת – רכי הארגוןוההתאמה של פעילותם ותפקידם לצשל מידת 

במקביל  יעדי הבנק.את  ולהגשים םבמטרה לשפר את ביצועי העובדי

יגובשו ויוטמעו תכניות לפיתוח הפוטנציאל הניהולי והמקצועי בקרב 

 מסלול מומחים ופיתוח קריירה.  ובין השאר יגובשמנהלי הבנק ועובדיו, 
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 יעדי הבנק להשגתחיזוק ההיערכות הארגונית 

בנק ישראל פועל לחיזוק היערכותו התפעולית והארגונית ולייעולה 

 באופן שישפר את ביצועיו ויביא להקצאת משאבים מיטבית לאורך זמן. 

 

יישום של מערכות טכנולוגיות מתקדמות בכל תחומי 

 הפעילות של הבנק

במסגרת גיבושה והפעלתה של אסטרטגיית המחשוב בבנק ישראל הבנק 

בונה מערכות מידע מודרניות שתומכות ביעדיו. כמו כן הבנק משדרג 

ומחליף את תשתיות המחשוב של מערכותיו, ויוצר תשתיות מודרניות, 

במטרה לאפשר עבודה יעילה ואיכותית. במסגרת זו הבנק בוחן באופן 

 וגיים ופלטפורמות טכנולוגיות חדשות.  חידושים טכנול שוטף

הבנק ימשיך בפרויקט להקמת מערכת חדשה לקליטת הדיווחים 

-שהבנקים מוסרים לפיקוח על הבנקים, תוך אימוץ תקן הדיווח הבין

. הפרויקט נועד להעמיד לרשות בנק ישראל תשתית XBRLלאומי 

  מתקדמת ומלאה לקליטת נתונים, אחסונם ועיבודם.

אחד מתפקידיו הוא לשמש בנקאי של כי  קובע ישראלחוק בנק 

צפויה להסתיים הטמעת מערכת חדשה למתן  2016בשנת  הממשלה.

כוללת פעילות  שירותי בנקאות ללקוחות הבנק. המערכת החדשה

תאפשר לבנק לספק שירותים ברמה גבוהה והיא בשקלים ובמט"ח, 

 ולבצע את תפקידו באופן מיטבי.

הבנק פלטפורמה לתקשורת אחידה בין הבנקים לבנק הקים  2015בשנת 

 פלטפורמה לשימושים נוספים.הורחב ת 2016המרכזי. בשנת 

הבנק ימשיך להטמיע סטנדרטים לניהול טכנולוגיית המידע בתחומים 

פלטפורמות  של ניהול פרויקטים. נוסף על כך הוא יפעל לשדרוגן של

גיים כגון ניהול טכנולוגיות בבנק ולפיתוחם של יישומים טכנולו

 מסמכים, ניהול לשכות ההנהלה ופיתוח פורטלים ארגוניים.

 

 בבנק הבקרות ושיפור הסיכונים ניהול מערךקידום 

אקטיבי הוא כלי חשוב בבנק מרכזי, והוא מהווה -ניהול סיכונים פרו

נדבך מרכזי בממשל התאגידי. בבנק ישראל יש מערך עצמאי לניהול 

קו הגנה שני אפקטיבי, נוסף לניהול סיכונים, ומערך זה משמש 

  הסיכונים העצמאי של החטיבות העסקיות.

שנים הקרובות היא לחזק תרבות שתומכת בניהול סיכונים, להמטרה 

להפוך את מפת הסיכונים לכלי מרכזי ועדכני בידי החטיבות, ולחזק 

ימשיך בנק ישראל לבחון  2016בשנת  ולשפר את מערך הבקרות בבנק.

מפת הסיכונים המאפיינים את פעילותו, ואת יעילות הבקרה  ולעדכן את

 עליהם, ולקדם את הטיפול בסיכונים רוחביים.

בין השאר באמצעות  – הבנק לשיפור הבקרות בחטיבות יפעל כמו כן

ולשיפור הבקרות  – הפנימית והחיצוניתת והביקורשל המלצות ה םשויי

 העבודה.על הנתונים, המתודולוגיות והגדרת תהליכי 

הבקרה  שלאפקטיביות ההערכת להבנק הליך  יקייםנוסף על כך 

  שיושם לראשונה תהליךדיווח הכספי וימשיך בהטמעת ההפנימית על ה

 , כחלק מהעבודה השוטפת של הבנק.2015בשנת 
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 שדרוג התשתיות הפיזיות של הבנק

שיפוץ התשתיות בהחל בנק ישראל  2015במהלך המחצית השנייה של 

לתקנים  במטרה להתאימוהפיזיות של המבנה הראשי בירושלים 

המתקדמים המחייבים מבני ציבור בישראל )רובם גובשו אחרי שהבניין 

מתחם במרכז לטכנולוגיה וחירום להקים  הבנק מתכנן נבנה(. נוסף לכך

של המבנה הראשי ירושלים, כדי להבטיח את רציפותן התפקודית של 

 המערכות הטכנולוגיות ושל שרשרת האנרגיה בעתות שגרה וחירום. 

 בירושלים בנק ישראלר יעבה, והבינוי השיפוץלקראת , 2015ע באמצ

 כמה שנים, עד להשלמת חלופי בהר חוצבים למשךלמבנה  את פעילותו

 .השיפוץ

של ועבודות הבינוי יימשכו עבודות השיפוץ במבנה הראשי  2016בשנת 

 המרכז החדש לטכנולוגיה וחירום.

 

 ניהול המידע והידע בבנק

ניסיון שהעובדים בידע ובמידע, ב טמוןהמשאב המרכזי של בנק ישראל 

צברו במהלך השנים. לפיכך ימשיך הבנק להשקיע מאמצים בפיתוח 

שיאפשרו שמירה יעילה ובטוחה על כלים, שיטות, מערכות ונהלים 

 משאבים אסטרטגיים אלו.

 

 בתחוםעסקית, לרבות  להמשכיות הבנקקידום מוכנות 

  הקיברנטי

למצבי חירום ו מוכנותחיזוק בשנים הקרובות יפעל בנק ישראל ל

 חירום וחזרה לשגרה.  ותהמשכיות תפקודית בעתול

התשתית. כן הוא בהכנותיו מדגיש הבנק את עקרון היתירות בתחום 

בונה "ארגז כלים" למצבי חירום ובו מגוון אמצעים לשם מתן מענה 

 לאתגרים בתוך הבנק, מחוץ לו ובמרחב הקיברנטי.

קידום ההמשכיות העסקית כולל תכנון וביצוע של תרגילי חירום עם 

וכן עם משתתפים ומערכות  ,משתתפים מקרב עובדי הבנק המרכזי

תכנית העבודה לכך כוללת  נוסף בנקאי.משיקות מהמגזר הממשלתי וה

רום, יחלטכנולוגיה ו מרכזה בנייתו שלרום, התחלת יחההלי ושל נ ןריענו

 .לאיום הקיברנטימענה למתן תכנית ו ,תרחישי הייחוסשל  ןריענו

נוכח מפת להמוכנות לתפקד במקרי חירום מתעצם לקדם את הצורך 

של גורמים עוינים לפגוע  יהםניסיונותלנוכח האיומים על מדינת ישראל ו

 בתשתיות החיוניות של המשק, בכלל זה התשתיות הפיננסיות.

להוביל  – המשכיות עסקית במצבי חירוםל בנוגעחזון בנק ישראל גיבש 

המשכיות עסקית בעת יוכל לקיים הוא למצב שבו את המשק הפיננסי 

 והגדיר יעדים לשנים הקרובות במטרה להרחיב את ההיערכות – רוםיח

 מתקפה קיברנטית, מלחמה, רעידת אדמה, מגפות. בתחומים הבאים:

במערכות עסקית ההמשכיות של המסגרת עבודה כוללת לניהול 

תחזק את אמון הציבור  ן,תשפר את עמידות פעילות הבנקלקריטיות ה

  .ןפעילות ךהנזקים הנגרמים משיבושים בהמשותפחית את  ,ןבה



   2016עיקרי תכנית העבודה של בנק ישראל לשנת 

23 

 

והוא עסקית, ההמשכיות ל םסיכונישל הבנק סקר ה יערוך 2016בשנת 

במקביל יפעל  .הקיברנטיתהבחינה והשדרוג של מערך ההגנה  ידגיש את

 .התפקודית ורציפותו ושרידותשל מתמיד  הבנק לשיפור

 

 

 

 

 


