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

  נציג הבנקים ,שצחי אליא

  הבורסה לניירות ערך ,שרון לביא

  חטיבת השווקים של בנק ישראל ,קטי כהן  נעדרים מקרב חברי הוועדה: 

  טפחות-בנק מזרחי ,אברהם רן  אורחים: נוכחים מקרב ה

  בנק דיסקונט, יאן קלוטניק

  בנק הפועלים ,מיכל רוטלוי

    בנק לאומי ,צח שרון

  הבנק הבינלאומי ,לירז רפאלי  : ים מקרב האורחיםנעדר

    

  הנושאים שנדונו:

נקודות  4-המרווח ליצומצם החל מחודש מאי  כיהוחלט  2015אפריל ב קיימההוועדה שבישיבה  .1

בעסקאות ההלוואה והפיקדון ליום עסקים אחד והן בעסקאות בנגזרי הריבית, ) הן 2±בסיס (

לשמר את האפקטיביות של  ; ההחלטה נועדה)2015מבר בנולמשך חצי שנה (עד סוף וזאת 

ריביות קרובה מאוד הסביבת כאשר המחויבות לבצע עסקאות על בסיס ציטוטי התלבור גם 

. בכלל, אם תשתנה רק באופן מתון ת הקצרהריבישה כיםמערישוק ההון הפעילים בו לאפס

(עד סוף מאי  הנידונה תקופההשל סיום האת מועד בחצי שנה הוחלט לדחות  הנוכחיתבישיבה 

שינוי עקב די ימי לסיימה באופןידרוש אחד הבנקים התורמים אם הוחלט כי  במקביל). 2016

הוא  – ות הריבית הקצרההוודאות באשר להתפתח-אי ברותגהתעקב במיוחד ו –סביבת הריבית ב

תוך שני ימי עסקים מיום  האת החלטת םפרסתו בההוועדה תדון בקשה, ויגיש לנציגי הוועדה 

 ,ף כבר ביום העסקים הבאקתיכנס לתו התלהיענות לבקשה, החלט חליטתאם הוועדה . הקבלת

 .3±נקודות בסיס,  6-המחייב יחזור לוהמרווח 

על פי תאריכים אלה נקבעו  .שבהם לא תיקבע ריבית התלבור 2016-הנספח מציג את התאריכים ב .2

 .)(ר' מסמך הכללים וההגדרות, באתר האינטרנט של בנק ישראל הוועדה שגיבשההכלל 



  נספח
  

  

  התלבור, נוסף לימי שבת וראשון ריביתיקבע תשבהם לא  2016-ב התאריכים

  

      

            

            

  החג/ המועד     יום בשבועה  יום בחודשה

  

  חג בחו"ל  שישי  טבת     התשע"ו  כ'  ינואר  1

  תל אביבבפורים   חמישי  אדר ב' התשע"ו  י"ד  סראמ  24

  שביעי של פסח  שישי  ניסן     התשע"ו  כ"א  אפריל  29

  יום העצמאות  חמישי  אייר    התשע"ו  ד'  מאי  12

  א' ראש השנה  שני  תשרי   התשע"ז  א'  אוקטובר  3

  ב' ראש השנה  שישלי  תשרי   התשע"ז  ב'  אוקטובר  4

  ערב יום כיפור  שלישי  תשרי   התשע"ז  ט'  אוקטובר  11

  יום כיפור  רביעי  תשרי   התשע"ז  י'  אוקטובר  12

  סוכות  שני  תשרי   התשע"ז  ט"ו  אוקטובר  17

  שמיני עצרת  שני  תשרי   התשע"ז  כ"ב  אוקטובר  24

  חג בחו"ל  שני  כסלו    התשע"ז  כ"ו  דצמבר   26

  


