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  לכבוד

  התאגידים הבקאיים וחברות כרטיסי אשראי

  

  

  הוראות הדיווח לפיקוחהדון: 

  )A809 ,842 ,888(דיווח לפיקוח על הבקים, הוראות מס' 

  

  מבוא

לאור אימוץ כללי החשבואות המקובלים בארצות הברית בושא הפסדי אשראי צפויים  . 1

)Current Expected Credit Losses – CECL(  ואר  1החל מיוםלהלן 2022בי)-  הכללים

"הפרשה להפסדי אשראי". עדכון  A809מס' הוראות הדיווח לפיקוח עודכה החדשים), 

להתאים את ההוראה לשיקול הדעת הרחב שהכללים החדשים מאפשרים הוראת הדיווח ועד 

 ביישום שיטות הפרשה שוות, והיקף התוים שכלל בה מוך מאשר בהוראה הקיימת.

 תיקוים בהוראת הדיווח.ו בוצע, xbrl -בעם הסדרת הדיווח על בקאות בתקשורת  . 2

יותר על מגוון השירותים  לאור שיוי מודל העבודה בסיפים והדרישה לקבל פירוט רחב . 3

 היתים בכל סיף, וספו מספר שדות לדיווח.

    

  :עיקרי התיקויםלהלן 

  "הפרשה להפסדי אשראי"  - A809 הוראה מס' 

מיועד לתת סקירה הלוח  - מידע על הפרשה להפסדי אשראי ומדדי איכות אשראי - 01לוח  . 4

לאיכות האשראי, בהתבסס על מידע על הרכב ההפרשות להפסדי אשראי והמדדים העיקריים 

לאור היסיון  וכחיתבהוראה ה 01הלוח מעדכן את לוח  . הקיים על בסיס מאוחד בדוח לציבור

  . שצבר ושיויים במדדי איכות האשראי המדווחים בדוחות לציבור

מתמקד ברכיבים הלוח  - מאזי לציבור הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי - 02לוח  . 5

  העיקריים של ההפרשה הקבוצתית בגין אשראי לציבור, לפי מגזרי אשראי רחבים. 

גבוה ומוך של  שמפרטים ממוצע היסטורי וכחיתלוחות בהוראה השלושה מחליף לוח זה 

  מחיקות טו והתאמות לפי עפי משק מפורטים. 

 מציגלוח זה  - המאזי לציבורשל האשראי ם תרת חוב רשומה לפי דרוגים פימייי - 03לוח  . 6

הוראה גרסת הב 07את יתרת האשראי לציבור לפי דירוגים פימיים. הלוח זהה ללוח 

   הוכחית.

 המציג אתלוח חדש  -הפרשה להפסדי אשראי בגין סיכון אשראי חוץ מאזי לציבור  - 04לוח  . 7

אשראי  שיעורי ההמרה לאשראי ששימשו לקביעת ההפרשה להפסדי אשראי של מכשירים

  חוץ מאזיים. 



 

סיווג של  המציגלוח חדש  -שעבר ארגון מחדש של חוב בעייתי  אשראי לציבור - 05לוח  . 8

  אשראי שעבר ארגון מחדש של חוב בעייתי. 

  הוכחית:לוחות שהושמטו מהוראת הדיווח  . 9

התועה בהפרשה הכוללת להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מאזי,  - 04, לוח 03לוח  9.1

  .מאזיוחוץ 

  תאגיד בקאי. -הוצאות פרטיות בגין הפסדי אשראי, לפי עפי משק  - 08לוח  9.2

 חוץ. י, למעט בקתאגידים בקאייםעל הדיווח יחול   .10

 01, למעט לוח ישראל בלבדב םהדיווח מתייחס לפעילות הבק (על בסיס לא מאוחד) במשרדי .11

  בו יש תוים גם על בסיס מאוחד.

  תחילה

 .2022במרץ  31ראה זו החל מהדיווח ליום תאריך תחילה להו

אם להוראה זו עד בהת 2022במרץ  31לתאריך התאגידים הבקאיים רשאים להעביר את הדיווח   

 .2022ביוי  30ליום 

  "דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)" – 842הוראה מס' 

 אפליקציית תשלומים.הדיווח יחול גם על תאגידי עזר המפעילים תחולת הדיווח עודכה.  .12

 .07 -06, עמודות 07- 04בוטלו השחרות בשורות  – 01לוח  .13

 ועשה שיוי בתאים מושחרים. תווספה שורה "מזה: חשבוות מקווים"ה – 05, 03לוח  .14

 שיוי בתאים מושחרים. – 08לוח  .15

  שחרים בלוח.ובוטלו כל התאים המ - 09לוח  .16

  תחילה

  . 2021ביוי  30ה זו הוא מהדיווח ליום תאריך תחילה של הורא

  .2021בספטמבר   ,1יתן לשלוח עד לתאריך 2021 את הדיווח למחצית ראשוה של שת

  "תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי" – 888הוראה מס' 

 להלן הסעיפים: התווספו שלושה סעיפים תחת הקטגוריה "קיום שירותים בסיף". 02בלוח  .17

 קופהקיום שירותי  17.1

  קיום שירות יעוץ משכתאות 17.2

 תור -קיום עמדות אל  17.3

  תחילה

  .2021באוגוסט  31תאריך תחילה של הוראה זו הוא מהדיווח ליום 

  שאלות ובירורים

 (דיווחי הבקים). 803לפיקוח מס'  בדבר שאלות וברורים יש לפות על פי הטבלאות בהוראת הדיווח

                                                                             

   בכבוד רב,                                                                                  

  

  

  ריקי אליאס                                                                                          

  סגית המפקח על הבקים                                                                                       



  )7/2021] (70: 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

  876  (חודשי)הלוואות לדיור 

  877  (חודשי)מידע על הריבית  -הלוואות לדיור 

  878  (שתי) -דוח שתי על תוי הלוואות לדיור 



  )7/2021] (70: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים
  801 - 2עמ'   תוכן עייים      

  

    ריביתעלויות ושיעורי 

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

תקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה שקדוות יאשראי שיתן לציבור ופ

  (חודשי)

823  

  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 

   מהליים ותפעוליים תוים

  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

  846 פירוט לפי סיפים (שתי)

  880 דיווח על אירועי כשל טכולוגי ואירועי סייבר

   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 שהוחלפו ע"י הקובץמפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים  -ספח ב' 

  897-4 מפתח העדכוים - ספח ג'

   *לא פורסם באיטרט.



  )7/2021] (70: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים
  801  - 3עמ'   תוכן עייים      

  
 

  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 



  )7/2021] (70: הוראות הדיווח לפיקוח [הבקיםהמפקח על 
  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

  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 

  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

    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'

    *לא פורסם באיטרט.



  )07/21] (100[ הוראות הדיווח לפיקוח :על הבקיםהמפקח 

803-1עמ'   דיווחי הבקים
 

  רשימת העובדים המטפלים בדיווחי התאגידים הבקאיים וחברות כרטיסי אשראי


  דואר אלקטרוי  פקס  טלפון  שם

 eli.wertwan@boi.org.il  076-8984987  03-5640411  אלי ורטמן

 yulia.kerman@boi.org.il  02-6669010  02-6552485  יוליה קרמן

 ifat.segev@boi.org.il  02-6669437  02-6552437  יפעת שגב

 moti.weiss@boi.org.il  02-6669480  02-6552480  מוטי וייס 

   02-6552278  02-6669278  noa.granot@boi.org.ilועה גרות רייך

   02-6552571  02-6669571  Nili.Yahalom@boi.org.ilילי יהלום

 einav.amir@boi.org.il  02-6669497  02-6552632  עמיר-עיב הכט

 ronen.Shriki@boi.org.il  02-6669005  02-6552991  שריקי רון

rachel.cohen@boi.org.il  02-6669592  02-6552441  רחל לאה כהן

 shaul.pearl@boi.org.il  02-6669455  02-6552455  שאול פרל

 shlomo.yemini@boi.org.il  02-6669459  02-6552459  שלומי ימיי 

 



דיווחים החלים על כל התאגידים הבקאיים ו/או חברות כרטיסי אשראי

שם האחראי\ת על הדיווחמועד דרש להגשת הדוחשם הדיווחעמ'

יוליה קרמןבעת עדכוןתוים על יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון  (שוטף)807

יוליה קרמן7 ימים מיום סיום בדיקת הארוע. מהותי- מיידימעילות והואות (מיידי)808

שלמה ימיי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי הפרשה וספת לחובות מסופקים (רבעוי)809

809A(ירבעו) י4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי הפרשה להפסדי אשראישלמה ימי

810C(תיחצי ש) יותתי על אשראי למימון עסקאות הוי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי דוח חצי ששלמה ימי

810D(ירבעו)  יפעת שגב 30 יום מתום הרביע המדווח חשיפות אשראי גדולות

810E(ירבעו)  יפעת שגב 30 יום מתום הרביע המדווח חשיפות אשראי

יפעת שגב 10 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוי)811

יפעת שגב ב- 20 בחודש דצמבר, מרס, יוי וספטמברשיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בקאיים אחרים  (רבעוי)813

שאול פרל4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי מכשירים גזרים (רבעוי)814

רחל לאה כהן טוגישבועיים ממועד פרסום הדוח הכספיאשים קשורים  (שתי)815

שלמה ימיי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי שתידוח על מכירת סיכון אשראי וסידיקציות של הלוואות (שתי)817

יפעת שגב 15 באפרילאמצעי שליטה בתאגיד בקאי  (שתי)

יפעת שגב 7 ימים ממועד השיוישיוי בהחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בקאי  (מיידי)

שלמה ימיי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספידוח על סיכון ריבית (חצי שתי)820

שאול פרל30 יום מתום החודש המדווחמאזן  (חודשי)821

יפעת שגב 20 יום מתום החודש המדווחתוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)822

823
אשראי שיתן לציבור ופקדוות שתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה 

(חודשי)
 חודשי -10 ימי עסקים מתום החודש המדווח

רון שריקי

יוליה קרמןבתוך 60 יום מתאריך הדוחדוח חצי שתי על חשיפה לסיכוי ציות825

עיב הכט-עמירבתוך חודשיים מתום תאריך הדיווחטיפול בתלוות הציבור (חצי שתי)826
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דיווחים החלים על כל התאגידים הבקאיים ו/או חברות כרטיסי אשראי

רון שריקי10 ימי עסקים מתום החודש המדווחסיכון זילות (חודשי)

רון שריקי8 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיסיכון זילות (רבעוי)

רון שריקירבעוי - 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספידיווח על 20 המפקידים הגדולים (רבעוי)

יוליה קרמן4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיעמלות בגין השירותים הבקאיים (חצי שתי)828

רחל לאה כהןבכל יום ב' בשבוע עד השעה 12:00שיעור הריבית לצרכי תמחור פימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי)830

ילי יהלום4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיחלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי עפי משק  (רבעוי)831

שלמה ימיי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספירווח והפסד מצטבר 832

יפעת שגב4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיחשיפת התאגיד הבקאי למוסדות פיסיים זרים (רבעוי)833

יוליה קרמן4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיחשיפה למדיות זרות (רבעוי)834

שלמה ימיי6 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיסיכון אשראי אשים פרטיים (רבעוי)836

שלמה ימיי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספימדידה והלימות הון (רבעוי)838

חודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח

רבעוי - 14 ימים מתום הרבעון

יוליה קרמןרבעוי - 30 ימים מתום הרבעוןמתן מעה טלפוי אושי ומקצועי840

יפעת שגבחצי שתי - 30 יום מתום החודשדיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)842

רון שריקיב - 15 לאפריל בכל שהפירוט לפי סיפים (שתי)  846

מיידי ובהתאם להוראהדיווח על  אירוע סייבר848

רחל לאה כהןמועד פרסום הדוח הכספידוח כספי  (רבעוי)

רחל לאה כהןמועד פרסום הדוח הכספידוח כספי  (שתי) 

מוטי וייסמועד פרסום הדוח הכספידוח כספי של חברות כרטיסי אשראי (רבעוי)

מוטי וייסמועד פרסום הדוח הכספידוח כספי של חברות כרטיסי אשראי (שתי)

שלמה ימיי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוי)856

מוטי וייס4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי שלוחות בחו"ל  865

כרטיסי חיוב (רבעוי)869
דוח חד פעמי- שיויים בתאי האשראי/ תוספת בתכיות 

אשראי- מיידי.
שלמה ימיידוח רבעוי- 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי

שלמה ימיי20 יום מתום החודש המדווחהלוואות לדיור (חודשי)876

שאול פרלחודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווחהלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)877

רחל לאה כהן4 חודשים מתום השה המדווחתדוח שתי על תוי הלוואות לדיור (שתי)878

אלי ורטמןמיידי ובהתאם להוראהדיווח על אירועי כשל טכולוגי ואירועי סייבר880

רון שריקימידית - במועד בו חל השיויתוים תפעוליים על התאגיד הבקאי888

רון שריקידיווח במצב מיוחדדיווח במצב מיוחד  889

889Cיחודשידיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחדשלמה ימי

889Sן שריקיחודשי - בתוך יום עסקים מתום החודש המדווחדיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחדרו

80
3-

3 
מ'
ע

שם האחראי/ת על הדיווחמועד דרש להגשת הדוחשם הדיווח
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 למעט בק חוץ. ,בקיםחלה על  הוראה זו . 1

בו  01, למעט לוח ישראל בלבדב םהדיווח מתייחס לפעילות הבק (על בסיס לא מאוחד) במשרדי . 2

  יש תוים גם על בסיס מאוחד.

  



 .י הרבעוי או השתיפרסום הדוח הכספ מועדימי עסקים מ 4 תוךאת הדוח יש להגיש  . 3

  



 כדלקמן:מחמשה לוחות הדוח מורכב  . 4

ל בישראמשרדים  -.הפרשה כוללת להפסדי אשראי ומדדים לאיכות האשראי לציבור  : 01לוח 

 שלוחות חו"ל וחברות בות.

  בישראל.משרדים  - הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בגין אשראי מאזי לציבור  : 02לוח 

משרדים  - ת חוב רשומה לפי דירוגים פימיים של האשראי המאזי לציבוריתר  : 03לוח 

  בישראל.

  בישראל.משרדים  -הפרשה להפסדי אשראי בגין סיכון אשראי חוץ מאזי לציבור   : 04לוח 

 בישראל.משרדים  -אשראי לציבור שעבר ארגון מחדש של חוב בעייתי    : 05לוח 

 

  

בק המשמשת את המאובטחת  הבאיטרט, בטכולוגיקשורת מחשבים תאמצעות יש לדווח ב . 5

 .המתכות הדיווח מצורפת בז ישראל.

 



 אמר אחרת.כן משמעות כל מוח בהוראה זו תהיה כהגדרתו בהוראות הדיווח לציבור, אלא אם  . 6





 :03-ו 02, 01בטורים חוב רשומה" יתרת " . 7

ערך קוב משוקלל במקדם המרה לאשראי ששימש  -מאזי"  ב"מכשירי אשראי חוץ .7.1

 לצורך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי.

 עלות מופחתת. -ב"אגרות חוב" .7.2
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במועד  םשהסתיי ברבעוןמחיקות חשבואיות שרשמו  – )11(טור  "מחיקות חשבואיות ברוטו" . 8

 הדיווח.

  וח.במועד הדיו םשהסתייברבעון שרשמו גביות  –) 12"גביות" (טור  . 9

בהתאם להגדרה הרלבטית המשמשת את התאגיד  - לווים בישראל" -אשראי לעסקים קטים" .10

הבקאי לצורך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי. תאגיד בקאי איו דרש לדווח על שורה זו 

ך קביעת ההפרשה לקבוצה פרדת במסגרת תהלי בפרד, אם הוא לא מקבץ עסקים קטים

 .להפסדי אשראי

ן לסכום הגביות הצפוי בגין סכומים שמחקו חשבואית בעבר שכלל בהפרשה מזה: אומד" .11

תאגיד בקאי איו דרש לדווח בפרד על רכיב זה אם הוא איו  -) 13" (שורה להפסדי אשראי

 .כולל אותו באומדן ההפרשה להפסדי אשראי





פר שים ממוצע משוקלל, יש לדווח שיעור ממוצע משוקלל או מס - שיםאחוזים או  בדיווח על .12

  לפי יתרת החוב הרשומה.

יש לדווח את : )01י התאמות איכותיות סה"כ" (טור "הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי, לפ .13

ששימשו  איכותיותהתאמות הממוצע שיעורי ההפסד טו הצפויים לאורך חיי האשראי, לפי ה

 למדידת ההפרשה להפסדי אשראי. 

המבוססת על שיעורי הפסד טו יש לדווח על ממוצע טה בתיקים שבהם עשה שימוש בשי . 13.1

 שיעורי ההפסד טו ששימשו לקביעת ההפרשה.

, שיעור ההפרשה שידווח יביא בחשבון את PD/LGDבתיקים שבהם עשה שימוש בשיטת   . 13.2

  .LGD -וה PD -רכיבי ה

משתמשים ההתוים ידווחו רק על ידי בקים  -)03-ו 02" (טורים LGD" ו"ממוצע PD" ממוצע  .14

האומדת את רכיב אחרת או בכל שיטה , למדידת ההפרשה להפסדי אשראי PD/LGDבשיטת 

" ועל PDממוצע " עליש לדווח מובהר כי הסיכוי לכשל בפרד מרכיב ההפסד בהיתן כשל. 

הצפויים לאורך חיי האשראי, לפי ההתאמות האיכותיות ששימשו למדידת  LGD""ממוצע 

  ההפרשה להפסדי אשראי. 

בהתאם להגדרה הרלבטית המשמשת את התאגיד  - )02" (שורה אשראי לעסקים קטים" .15

הבקאי לצורך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי. תאגיד בקאי איו דרש לדווח על שורה זו 

ך קביעת ההפרשה לקבוצה פרדת במסגרת תהליבפרד, אם הוא לא מקבץ עסקים קטים 

 .להפסדי אשראי





לדווח על דירוגים פימיים של האשראי המאזי לציבור. תאגיד בקאי יציין בהערת  בלוח זה יש .16

) האם הדירוגים הפימיים מוצגים לפי או אחרי השפעת בטחוות, וישמור 18שוליים (בשורה 

  על דיווח עקבי בתקופות עתידיות.
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יורד החל הערכים בעמודה "קבוצת דירוג פימית" מוצגים בסדר  –קבוצת דירוג פימית  .17

מקבוצת הדירוג הפימית שלהערכת הבק מייצגת את האשראי עם הסיכוי המוך ביותר להפסד 

) וכלה בקבוצת הדירוג הפימית שלהערכת הבק מייצגת את האשראי עם הסיכוי 01(שורה 

הגבוה ביותר להפסד. הסיווג לקבוצות יעשה בהתאם לקבוצות הקיימות במערכת הדירוגים 

  תאגיד הבקאי.הפימיים של ה

תחושב כממוצע משוקלל של יתרת החוב הרשומה בכל קבוצת דירוג,  –"דירוג ממוצע" 17שורה  .18

", קבוצת הדירוג הבאה אחריה תקבל 1כדלקמן: קבוצת הדירוג הטובה ביותר תקבל את הערך "

  " וכן הלאה. 2את הערך "

פימיים של התאגיד במועד הדיווח הראשון ובכל מועד בו חל שיוי במערכת הדירוגים ה .19

  הבקאי, יש לשלוח לפיקוח על הבקים  את המידע הבא:

  הסבר תמציתי על מערכת הדירוגים הפימיים של התאגיד הבקאי והשיויים שחלו. . 19.1

  טבלת התאמה בין הדירוגים הפימיים החדשים לבין הדירוגים הפימיים הישים. . 19.2

וח זה לבין סיווגים בדוח הכספי הסבר כללי לגבי הקשר בין הדירוגים הפימיים בדיו . 19.3

  לציבור.

אם הדירוגים הפימיים מוצגים לפי השפעת ביטחוות יש לדווח  - )18"הצגת הדירוגים" (שורה  .20

 ".2מוצגים לאחר השפעת הביטחוות יש לדווח "הדירוגים ", אם 1" 18בשורה 



קביעת הפרשה  מקדם המרה לאשראי ששימש לצורך –) 02"מקדם המרה לאשראי" (טור  .21

 להפסדי אשראי.

התחייבות למתן הלוואה הכוללת אישור  - )08(שורה  "קווי אשראי עם שמירת שיעור הריבית" .22

  ג".4סעיף  451עקרוי ושמירת שיעור הריבית, כהגדרתם בוהל בקאי תקין 

 



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [3] (7/21)

     הפרשה להפסדי אשראי

 לוח 01

הפרשה כוללת להפסדי אשראי ומדדים לאיכות האשראי לציבור (באלפי ₪)

לא בעייתי

חות
השגחה 
מיוחדת

לא בדירוג 
ביצוע 
אשראי

הפרשה 
להפסדי 
אשראי

יתרת חוב 
רשומה

הפרשה 
להפסדי 
אשראי

יתרת חוב 
רשומה

הפרשה 
להפסדי 
אשראי

יתרת חוב 
רשומה

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

01 ביוי- לווים בישראל

02 פעילויות בדל"ן - לווים בישראל

03 שירותים פיסיים - לווים בישראל

04 מסחרי אחר - לווים בישראל

05 סה"כ

06 אשראי לעסקים קטים - לווים בישראל

07 סך הכל אשראי מסחרי - לווים בישראל

08 מזה: אשראי שאין לגביו דוחות כספיים מעודכים

09 הלוואות לדיור - לווים בישראל

10 אשראי לאשים פרטיים - אחר - לווים בישראל

11

12

13

14 פקדוות בבקים ואשראי לממשלות

15 אגרות חוב המוחזקות לפדיון

16 אגרות חוב זמיות למכירה

17

18

19 סך הכל מאזי וחוץ מאזי - תאגיד בקאי

20 שיתן על ידי חברות בות שהן תאגידים בקאיים בישראל  

21 שיתן על ידי חברות בות שהן סולקים בישראל  

22 שיתן על ידי שלוחות בחו"ל  (סיפים וחברות בות)

23 שיתן על ידי חברות בות אחרות
24

25

26
27

פעילות לווים בחו"ל

סך הכל

סך הכל
מכשירי אשראי חוץ מאזי 

מכשירי אשראי חוץ מאזי

809A-4 'עמ

סך הכל מאזי וחוץ מאזי - מאוחד
ביכוי יתרות הדדיות

ההפרשה להפסדי אשראי (רבעוי)

התאגיד 
הבקאי 

(משרדים 
בישראל, 

ללא סיפי 
חו"ל)

פקדוות בבקים, אשראי לממשלות ואגרות חוב

חברות בות 
וסיפי חו"ל

אשראי לציבור 
מאזי

אשראי מסחרי 
ללווים בישראל, 
שאיו לעסקים 

קטים:

אשראי לציבור 
מאזי

מזה: אומדן לסכום הגביות הצפוי בגין סכומים שמחקו 
חשבואית בעבר שכלל בהפרשה להפסדי אשראי

פיקדוות 
בבקים, אשראי 

לממשלות 
ואגרות חוב

גביות

מחיקות 
חשבואיות 
ברוטו

יתרת חוב רשומה
הפרשה להפסדי אשראי

סה"כ הפרשה פרטית הפרשה קבוצתית
בעייתי לא 
צובר

בעייתי צובר



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [3] (7/21)

    הפרשה להפסדי אשראי

 לוח 02

הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בגין אשראי מאזי לציבור- תאגיד בקאי (משרדים  בישראל)

LGD ממוצע PD ממוצע

ב-שים ב-% ב-% ב-% ב-% ב-%

06 05 04 03 02 01

01 אשראי מסחרי, ללא עסקים קטים - לווים בישראל

02 אשראי לעסקים קטים - לווים בישראל

03 הלוואות לדיור - לוים בישראל

04 אשים פרטיים - אחר - לווים בישראל

05 סך הכל פעילות בישראל של הלווה

06 סך הכל פעילות בחו"ל של הלווה

07 סך הכל

809A-5 'עמ

ההפרשה להפסדי אשראי (רבעוי)

יתרת 
התקופה  
הממוצעת 
לפירעון 

ששימשה 
לאומדן 

ההפרשה 
להפסדי 

סך הכל 
הפרשה 
קבוצתית

התאמות 
איכותיות

הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי, לפי 
התאמות איכותיות

מידע וסף לגבי תיקים בהם 
PD/LGD יושמה שיטת

סך הכל



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [3] (7/21)

     הפרשה להפסדי אשראי

 לוח 03
יתרת חוב רשומה לפי דרוגים פימיים של האשראי המאזי לציבור- תאגיד בקאי (משרדים בישראל) - באלפי ₪

פעילות בחו"ל

08 07 06 05 04 03 02 01

01 1

02 2

03 3

04 4

05 5

06 6

07 7

08 8

09 9

10 10

15 ללא דירוג

16 סה"כ

17 דירוג ממוצע משוקלל

18 הצגת הדירוגים 

809A-6 'עמ

קבוצת דירוג פימית

אחר
הלוואות 
לדיור

ההפרשה להפסדי אשראי (רבעוי)

סך הכל

פעילות בארץ

סך הכל
אשראי מסחרי אשים פרטיים

מסחרי אחר
שרותים 
פיסיים דל"ן ביוי



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (7/21)

     הפרשה להפסדי אשראי

 לוח 04
 הפרשה להפסדי אשראי בגין סיכון אשראי חוץ מאזי לציבור  - תאגיד בקאי (משרדים בישראל)

באלפי ₪ ב-% באלפי ₪

03 02 01
01 אשראי תעודות
02 ערבויות  להבטחת אשראי
03 ערבויות לרוכשי דירות
04 ערבויות והתחייבויות אחרות
05 מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא וצלו

06
מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבוות לפי 

דרישה שלא וצלו
07 לא יתן
08 מזה: קווי אשראי עם שמירת שיעור הריבית
09 התחייבויות להוצאת ערבויות
10 אחר

11
סה"כ מכשירים פיסיים חוץ מאזיים שאים יתים 

לביטול בכל תאי על ידי הבק

12
סה"כ מכשירים פיסיים חוץ מאזיים היתים לביטול 

בכל תאי על ידי הבק

יתרת 
הפרשה 

מקדם המרה 
לאשראי ערך קוב

ההפרשה להפסדי אשראי (רבעוי)

809A-7 'עמ



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [3] (7/21)

    הפרשה להפסדי אשראי

 לוח 05

אשראי לציבור שעבר ארגון מחדש של חוב בעייתי  - תאגיד בקאי (משרדים בישראל)

לא צובר צובר
לא בדירוג 
ביצוע אשראי

בדירוג ביצוע 
אשראי

באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪

05 04 03 02 01

01 אשראי מסחרי - לווים בישראל

02 הלוואות לדיור - לוים בישראל

03 אשים פרטיים - אחר - לווים בישראל

04 פעילות בחו"ל של הלווה

05 סך הכל

809A-8 'עמ

ההפרשה להפסדי אשראי (רבעוי)

יתרת חוב רשומה למועד הדיווח

סך הכל

בעייתי לא בעייתי



  )07/2021] (2: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים

  842- 1  עמ'                                              דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)        

  

  (חצי שתי) דיווח על בקאות בתקשורת
  

  תחולה 

  ועל חברות כרטיסי אשראי. הוראה זו חלה על תאגידים בקאיים למעט בקי חוץ . 1

 הדיווח מתייחס לפעילות הבק (על בסיס לא מאוחד) במשרדי ישראל בלבד. . 2

  

  מועד הגשת הדוח  

 .תהמדווח מחציתמתום ה יום 30יש להגיש את הדוח בתוך  . 3

  

  הרכב הדוח 

 כמפורט להלן: היוהדיווח עבור בקים  . 4

 );02 -01(לוחות  )אשים פרטיים (משקי בית ובקאות פרטית .4.1

 );01חשבוות (לוח  מספר .4.1.1

 );02מספר פעולות (לוח  .4.1.2

 );04 – 03(לוחות עסקים זעירים וקטים   .4.2

  ;)03חשבוות (לוח  מספר .4.2.1

 ;)04מספר פעולות (לוח  .4.2.2

 );06 – 05עסקים ביויים וגדולים (לוחות  .4.3

 )05חשבוות (לוח  מספר .4.3.1

 )06מספר פעולות (לוח  .4.3.2

 );09שימוש באפליקציות לתשלומים (לוח  .4.4

  כמפורט להלן: היו אשראי כרטיסיהדיווח עבור חברות  . 5

 ;)07(לוח  הפקת כרטיסי חיוב .5.1

  ;)08(לוח סליקת כרטיסי חיוב  .5.2

  

   דרך הדיווח

 ישראל בק את המשמשת, המאובטחת בטכולוגיה, מקוות תקשורת באמצעות לדווח יש . 6

 .לדיווחים

  

  כלליות הגדרות

בהוראת  "שירותי בקאות בתקשורת"כמפורט בהגדרה  – "ערוצי בקאות בתקשורת" . 7

 .367יהול בקאי תקין מס' 

 לרכישת כסים/ שירותים.כרטיס/לוחית/חפץ המיועד   – "חיוב כרטיס" . 8

   קבלת  לצורך לאחר זיהוי ו/או אימות לאחד מהערוצים לרבות כיסה –"המזוה כיסה" . 9

 שיוי פרטים.או /מידע, ריכוז מידע, ביצוע פעולות ומתן הוראות לביצוע פעולות ו  

:למעט ,בקאיים שירותים קבלת לצורך עסק בית/לקוח של מהיזוי פייה כל –"פעולה" .10



  )07/2021] (2: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים

  842- 2  עמ'                                              דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)        

  

 ."חיוב כרטיסי" 869 מספר לפיקוח הדיווח בהוראת כהגדרתה ",עסקה" . 10.1

 .חיוב כרטיס באמצעותשבוצעו בישראל  מזומים משיכת . 10.2

 .מידע קבלת . 10.3

 .התראותקבלת  . 10.4

לטובת לרבות ,367 מספר תקין הוראת יהול בקאיב הגדרתוכ" אימות גורם"קבלת  . 10.5
 .רטיםפ שיוי

"בקאות  367כהגדרתם בהוראת יהול בקאי תקין מספר  – "חשבוות מקווים" .11

 בתקשורת".

 ",קטיםו זעירים עסקים", )"פרטית בקאות מגזרו בית משקי"אשים פרטיים ( .12

 "מגזרי  634מס'  לציבור הדיווח תובהורא כהגדרתם – "וגדולים ביויים"עסקים 

 פעילות פיקוחיים".  

 . 1941 חשבון שהפך לפיקדון ללא תועה כהגדרתו בפקודת הבקאות - "חשבוות רדומים" .13

  

 06 – 01הגדרות ללוחות 

 .תור אל תיבת למעט ,עצמי לשירות עמדות – "עצמי לשירות אוטומטיות עמדות" .14

   פקידפייה בערוצי בקאות בתקשורת ל למעט ,בסיף לפקיד ישירה פייה– "בסיף פקיד" .15

  .בסיף 



  08 - 07הגדרות ללוחות 

 שכרטיס חיוב הופק לשימושו.מי  – "לקוח" .16

 .חיוב כרטיסי בחוק כמשמעותואו  כהגדרתו – "מפיק" .17

 .1981-א"התשמ), רישוי( הבקאות בחוק כהגדרתו –" סולק" .18

 "כרטיסי חיוב". 869כהגדרתו בהוראת הדיווח לפיקוח מספר  – "פעיל עסק בית" .19

 עסק בית על מדובר כאשרהדיווח יהיה ברמת ישות משפטית פרדת.  – "מספר בתי עסק" .20

ת משפטית פרדת, הם ו/או מספר זכייים שהוגדרו בהסכם הסליקה כישו סיפים מספר עם

 יספרו בפרד.

  

  09הגדרות ללוח 

 לקוחות שביצעו לפחות פעולה אחת במהלך תקופת הדיווח.  - "פעילים לקוחות" .21

 תשלומים אפליקציות באמצעות תשלום המאפשרת פלטפורמה, זה דיווח לצורך - "מאגד" .22

 .לתשלום אפליקציה באותה מחזיקים בהכרח אים העסקה שצדדי כך, שוות

דוח על כרטיסי חיוב " 869מספר  לציבור הדיווח בהוראת וכהגדרת - גודל בית עסק .23

 ."(רבעוי)

חשבון אמצעי תשלום כמשמעותו בחוק שירותי תשלום,  - ה לתשלומים"אפליקצי" .24

.2019-התשע"ט 



  )07/2021] (2: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים

  842- 3  עמ'                                              דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)        

  

  החיות כלליות

" ידווחו חשבוות/ לקוחות/ בתי עסק/כרטיסי חיוב, שהיו המדווחת המחצית לסוף יתרה" .25

 המדווחת. מחציתה סוףבפעילים 

" ידווחו חשבוות/ לקוחות/ בתי עסק/ כרטיסי חיוב, המדווחת המחצית במהלך פעילות" .26

 שהיו פעילים במהלך המחצית המדווחת. 

 בבעלות מס' חשבוןבחלוקה לפי גילאים,  01 ,02דרש לדווח בלוחות  – גילאים לפי חלוקה .27

  .ביותר הצעיר הבעלים גיל לפי ידווח ,בעלים

  

  05, 03, 01 לוחותהחיות ל

  – "המויים לערוצי בקאות בתקשורתחשבוות  "  01, שורה 05, 03, 01 לוחותב .28

 . חשבון המוי לערוץ אחד או יותר ידווח בכל אחד מהערוצים אליהם הוא מוי 28.1

 כל חשבון ידווח פעם אחת בלבד. בעמודת הסה"כ  

למעט: 28.2

  רדומים.חשבוות  28.2.1

 כית "חסכון לכל ילד").רה (כולל חשבוות שפתחו לצורך תחשבוות תמו 28.2.2

 כרטיס  עבורוחשבון אשר הופק ידווח  – עצמי" לשירות אוטומטיות עמדות" בערוץ 28.3

קבלת מידע שהופק עבור  –לצורך סעיף זה: "כרטיס מידע" . ו/או כרטיס מידע חיוב

 בלבד.

תחת הפעילים   יתרת החשבוותיש לדווח על  – "מזה: חשבוות מקווים" 02שורה  01בלוח  .29

 הערוץ בו הם פתחו.

שפתחו במהלך המחצית  וחח"ד"חשבוות עו"ש , 02שורה  03ובלוח  03שורה  01בלוח  .30

הערוץ בו תחת שפתחו במהלך המחצית עו"ש וחח"ד יש לדווח על חשבוות  – "המדווחת

 הם פתחו.

 בהם שבוצעה חשבוות" - 02 שורה 05, לוח 05, 03שורה  03וח ל, 08 – 04 שורות 01 לוחב .31

למספר ערוצים ומספר פעמים במהלך  ,מזוההשביצע כיסה  חשבון – "מזוהה כיסה

 .בכל אחד מהערוצים בהם בוצעה כיסה מזוהה בלבד אחת פעם ידווחהמחצית המדווחת, 

 פעם אחת בלבד.ידווח הסה"כ כל אחד מהחשבוות בעמודת 

 בהם שבוצעו חשבוות: מזה" - 03שורה  05 לוח ,04שורה  03לוח  ,13- 09 שורות 01לוח  .32

 – "פעולות

 .הערוץ באותו בלבד אחת פעם ידווח מסוים בערוץ פעולות מספר שביצע ןחשבו 32.1
 בעמודת הסה"כ כל חשבון ידווח פעם אחת בלבד.         

  בערוץ פעולה ביצועידווח חשבון ש עמדות אוטומטיות לשירות עצמי"בעמודת " 32.2

.משיכת מזומן למעטזה 
באותו פעם אחת בלבד  תדווחשל אחד מהם או יותר  פעילות, בעלים פרמסעם  חשבון

.הערוץ



  )07/2021] (2: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים

  842- 4  עמ'                                              דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)        

  

  06, 04, 02לוחות החיות ל

 ,03, 01 ותבלוח האוכלוסיית החשבוות שדווחבהתאם למספר הפעולות – מספר פעולות .33

 , בהתאמה.05

בכל ערוץ,  שעשוהפעולות  את סך יש לדווח - 01שורה  06, 04, ובלוחות 05-08שורות  02לוח  .34

 06, 04, ובלוחות 117 - 10בשורות  02בלוח ובלבד שאלה יכללו לפחות את הפעולות שצויו 

 .08 – 02בשורות 

ותשלומים  העברות – "העברות ותשלומים" -  02שורה  06, 04, לוחות 10שורה  02לוח  .35

 כמשמעותה חשבון לחיוב הרשאה פי על תשלומים ולמעט ,)המוטב ולא( הלקוח הוא שהיוזם

 ".הרשאה פי על חיובים" 439 מספר תקין בקאי יהול בהוראת

 – "הלוואההגשת בקשה לקבלת "  05שורות  06, 04, לוחות 13שורות  02לוח  .36

 .לא כולל הלוואות לדיור 37.1

באחדהלוואה  לקבלת בקשהה הגשת מועדלפי  יקבע פעולהה דיווחמועד  37.2

 .התדח או האושרהבקשה  אם תלות ללא ,מהערוצים  

ובלבד שעשתה  – "קדוןיפ של משיכה/הפקדה" - 06שורה  06, 04, לוחות 14שורה  02לוח  .37

 .באופן ייזום ע"י הלקוח

יש לדווח על  – "ערך יירות של מכירה/קייה" - 7שורה  06, 04, לוחות 15שורה  02לוח  .38

  .לאההוראה בוצעה בפועל ובין אם בין אם מתן הוראה לביצוע פעולה בי"ע, 

 ח לצד ג' בארץהעברת מט" – העברת מט"ח" " 08שורה  06, 04, ובלוחות 17שורה  02לוח  .39

  ולחו"ל.

  

  07החיות ללוח 

  "בתקשורת בקאות לערוצי מויים לקוחות מספר" - 01 שורה .40

  לחשבוות משויכים הם אם(גם  חיוב כרטיסי מספר לקוח עבור הופקו כאשר 41.1

 .בלבד אחת פעם הלקוח אותו על לדווח יש) שוים  

  לקוח. המוי לערוץ אחד או יותר ידווח בכל אחד מהערוצים אליהם הוא מוי לקוח 41.2

  .בעמודת הסה"כ פעם אחת בלבדידווח המוי למספר ערוצים            

 החיוב כרטיסי כל את יכלול זה בלוח הדיווח - "פעילים חיוב כרטיסי מספר" - 02 שורה .41

כרטיס חיוב שהופק במקום כרטיס שבוטל (עקב אובדן, . המדווחת המחצית לסוף התקפים

 שימוש לרעה וכו') יספר ככרטיס אחד, והפעולות בגיו יאוחדו.

 - "מקוון באופן שהופקו כרטיסים: מזה" - 03 שורה .42

 ידווח ככזה, גם אם שוה סיווגו.באופן מקוון  שהופק כרטיס 43.1

 ו/או הסתיימה ערוץ אחד והמשיכה כאשר הפקת כרטיס באופן מקוון החלה ב 43.2

  בו החלה הפקתו. בערוץבערוץ אחר, יש לדווח על כרטיס זה   

 שהופקו התקפים החיוב כרטיסי -" ללקוחות שהופקו חיוב כרטיסי מספר"04 שורה .43

 .בכל אחד מהערוצים המדווחת המחצית במהלך

מזוהה למספר שביצע כיסה  לקוח - "מזוהה כיסה שביצעו "מספר לקוחות -05שורה  .44



  )07/2021] (2: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים

  842- 5  עמ'                                              דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)        

  

בכל אחד  בלבד אחת פעם ידווחערוצים ומספר פעמים במהלך המחצית המדווחת, 

 , ובעמודת הסה"כ פעם אחת בלבד.מהערוצים בהם בוצעה כיסה מזוהה

  - " ולותפע שביצעו לקוחות מספר" -06שורה  .45

בעמודת ו, הערוץ באותו בלבד אחת פעם ידווח מסוים בערוץ פעולות מספר שביצע לקוח

 בלבד. ידווח פעם אחתהסה"כ 

בכל ערוץ,  שעשוהפעולות  את סך יש לדווח - "מס' פעולות - בערוצים עולות"פ 07שורה  .46

 06, 04, ובלוחות 13 - 06בשורות  02בלוח ובלבד שאלה יכללו לפחות את הפעולות שצויו 

 .09 – 08בשורות 

  08החיות ללוח 

 – "לערוצי בקאות בתקשורת מויים"בתי עסק  – 01שורה  .47

בית עסק בית עסק המוי לערוץ אחד או יותר ידווח בכל אחד מהערוצים אליהם הוא מוי.           

 .בעמודת הסה"כ פעם אחת בלבדידווח למספר ערוצים  המוי

 – מקוון"באופן חשבון סליקה  פתחו"מזה: בתי עסק ש – 02שורה  .48

 ידווח ככזה גם אם שוה סיווגו.אופן מקוון בבית עסק שהקים חשבון סליקה  50.1

 כאשר הקמת חשבון סליקה באופן מקוון החלה בערוץ אחד והמשיכה ו/או  50.2

 .הסתיימה בערוץ אחר, יש לדווח על חשבון זה בערוץ בו החלה הקמתו

יש לדווח על בתי עסק  -באופן מקוון" חשבון סליקה  פתחו"בתי עסק ש  06 – 03שורות  .49

 .בחלוקה לפי גודל בית העסקשפתחו חשבון סליקה מקוון 

בית עסק שצורף לערוץ וסף,  –בקאות בתקשורת" שהצטרפו לערוץ  בתי עסק"– 07שורה  .50

ידווח בעמודת הסה"כ פעם אחת ידווח בכל אחד מהערוצים אליהם הוא מוי ואחד או יותר, 

 בלבד. 

מזוהה למספר שביצע כיסה  בית עסק – "מזוהה כיסה שביצעו עסק בתי"– 08שורה  .51

בכל אחד  בלבד אחת פעם ידווחומספר פעמים במהלך המחצית המדווחת,  ,ערוצים

בעמודת הסה"כ ידווח פעם אחת בלבד.. מהערוצים בהם בוצעה כיסה מזוהה
  – "מזה: מספר בתי עסק שביצעו פעולות בבקאות בתקשורת" – 09שורה  .52

, ובעמודת הערוץ באותו בלבד אחת פעם ידווח מסוים בערוץ פעולות מספר שביצע בית עסק

הסה"כ פעם אחת בלבד.

בכל ערוץ, ובלבד  שעשוהפעולות  סך על יש לדווח –" בערוצים פעולות " 11 -10שורות  .53

 .11יה בשורה את הפעולה שצושאלה יכללו לפחות 

 

  09החיות ללוח 

האם פייפר חשבת  – על ידי בקים שמפעילים אפליקציית תשלומים דווחלוח זה י .54

  אפליקציה או ערוץ פרד של בק לאומי?

 תשלומים שאים לפרטיים או לממשלה, לרבות - "לעסקים תשלומים"  12, 06 ותשור .55

 באמצעות מאגד. ותשלומים בסחר אלקטרוי 

על בסיס תקן בילאומי  מבוצעותעסקאות ש - "EMV"מזה: בתשתית  13, 07 ותשור .56

 . EMVלביצוע עסקאות חכמות, תקן 

 עסקאות  באמצעות מאגד.  - "מאגד באמצעות"מזה  14, 08 ותשור .57



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (07/2021)

עמ' 842-7                              דוח חצי שתי על בקאות בתקשורת

בקאות בתקשורת - חלק א': אשים פרטיים (משקי בית ובקאות פרטית)

לוח 01 - מספר חשבוות 

אתר 
האיטרט

יישומון 
(אפליקציה)

עמדות 
אוטומטיות 
לשירות עצמי

010203040607

01

02

03

לקוחות עד גיל 0425

לקוחות מגיל 26 עד גיל 0550

 לקוחות מגיל 51 עד גיל 0670

לקוחות מגיל 71 ומעלה07

08

לקוחות עד גיל 0925

לקוחות מגיל 26 עד גיל 1050

 לקוחות מגיל 51 עד גיל 1170

לקוחות מגיל 71 ומעלה12

13

דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)

חשבוות המויים לערוצי בקאות בתקשורת

מזה: חשבוות מקווים

סה"כ פקיד בסיף
ערוצי בקאות 
בתקשורות

יתרה לסוף 
המחצית 
המדווחת

מספר חשבוות עו"ש וחח"ד שפתחו במהלך המחצית המדווחת

מזה:

פעילות 
במהלך 

המחצית 
המדווחת

סה"כ חשבוות שבוצעה בהם כיסה מזוהה

סה"כ חשבוות שבוצעו בהם פעולות

מספר חשבוות שבוצעה בהם 
כיסה מזוהה

מספר חשבוות שבוצעו בהם 
פעולות



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (07/2021)
עמ' 842-8                  דוח חצי שתי על בקאות בתקשורת

בקאות בתקשורת - חלק א': אשים פרטיים (משקי בית ובקאות פרטית)

לוח 02 - מספר פעולות (במהלך המחצית המדווחת)

אתר 
האיטרט

יישומון 
(אפליקציה)

עמדות 
אוטומטיות 
לשירות עצמי

010203040506

לקוחות עד גיל 0125

לקוחות מגיל 26 עד גיל 0250

 לקוחות מגיל 51 עד גיל 0370

לקוחות מגיל 71 ומעלה04

לקוחות עד גיל 0525

לקוחות מגיל 26 עד גיל 0650

 לקוחות מגיל 51 עד גיל 0770

לקוחות מגיל 71 ומעלה08

סה"כ מספר פעולות09

10

הפקדות שקים11

הזמת פקסי שקים 12

13

14

קיה/ מכירה של יירות ערך15

הפעלת כרטיס חיוב, שחזור/ שיוי קוד סודי16

17

מספר פעולות

מזה:

שקים

העברת מט"ח

העברות ותשלומים

הגשת בקשה לקבלת הלוואה

הפקדה/ משיכה של פיקדון

כיסה מזוהה

סה"כ

דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)

פקיד בסיף
ערוצי 

בקאות 
בתקשורות

מזה:



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (07/2021)

עמ' 842-9                              דוח חצי שתי על בקאות בתקשורת

בקאות בתקשורת - חלק ב': עסקים זעירים וקטים

לוח 03 - מספר חשבוות 

אתר 
האיטרט

יישומון 
(אפליקציה)

עמדות 
אוטומטיות 
לשירות עצמי

010203040506

חשבוות המויים לערוצי בקאות בתקשורת (יתרה לסוף המחצית)01

02

03

04

05

חשבוות שבוצעה בהם כיסה מזוהה

מזה: חשבוות בהם בוצעו פעולות

דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)

ערוצי בקאות 
בתקשורות

סה"כ פקיד בסיף

מזה:

פעילות במהלך 
המחצית 
המדווחת

מס' חשבוות עו"ש וחח"ד שפתחו באופן מקוון במהלך המחצית המדווחת

מזה: חשבוות מקווים



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (07/2021)

עמ' 842-10                   דוח חצי שתי על בקאות בתקשורת

בקאות בתקשורת - חלק ב': עסקים זעירים וקטים

לוח 04 - מספר פעולות (במהלך המחצית המדווחת)

אתר 
האיטרט

יישומון 
(אפליקציה)

עמדות 
אוטומטיות 
לשירות עצמי

010203040506

מספר פעולות01

02

הפקדות שקים03

הזמת פקסי שקים 04

הגשת בקשה לקבלת הלוואה05

הפקדה/משיכה של פיקדון 06

07

08

דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)

סה"כפקיד בסיף
ערוצי בקאות 
בתקשורות

מזה:

קייה/מכירה של יירות ערך

העברות ותשלומים

שקים

העברת מט"ח

מזה:



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (10/20)

עמ' 842-11                              דוח חצי שתי על בקאות בתקשורת

בקאות בתקשורת - חלק ג': עסקים ביויים וגדולים

לוח 05 - מספר חשבוות 

אתר 
האיטרט

יישומון 
(אפליקציה)

עמדות 
אוטומטיות 
לשירות עצמי

010203040506

חשבוות המויים לערוצי בקאות בתקשורת (יתרה לסוף המחצית)01

02

03

04

05

סה"כ

מזה: חשבוות בהם בוצעו פעולות

מס' חשבוות עו"ש וחח"ד שפתחו באופן מקוון במהלך המחצית המדווחת

דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)

ערוצי בקאות 
בתקשורות

מזה:

פקיד בסיף

מס' חשבוות עו"ש וחח"ד שפתחו באופן מקוון במהלך המחצית המדווחת
פעילות במהלך 

המחצית 
המדווחת

מזה: חשבוות מקווים



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (07/2021)

עמ' 842-12                דוח חצי שתי על בקאות בתקשורת

בקאות בתקשורת - חלק ג': עסקים ביויים וגדולים

לוח 06 - מספר פעולות  (פעילות במהלך המחצית המדווחת)

אתר 
האיטרט

יישומון 
(אפליקציה)

עמדות 
אוטומטיות 
לשירות עצמי

010203040506

מספר פעולות01

02

הפקדות שקים03

הזמת פקסי שקים 04

הגשת בקשה לקבלת הלוואה05

הפקדה/ משיכה של פיקדון06

07

08

שקים

דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)

סה"כ

העברת מט"ח

קייה/מכירה של יירות ערך

פקיד בסיף

מזה:

העברות ותשלומים

ערוצי בקאות 
בתקשורות

מזה:



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (07/2021)

עמ' 842-13                              דוח חצי שתי על בקאות בתקשורת

בקאות בתקשורת - חלק א': הפקה

לוח 07 - לקוחות

מעה קולי 
איטראקטיב

IVR י

שירות לקוחות 
(Call Center)

010203040506

01

02

מזה:כרטיסים שהופקו באופן מקוון03

מספר כרטיסי חיוב שהופקו ללקוחות04

מספר לקוחות שביצעו כיסה מזוהה05

06

07

מזה: הגשת בקשה לקבלת אשראי08

מזה: הפעלת כרטיס חיוב, שחזור/ שיוי קוד סודי09

דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)

אתר 
האיטרט

יישומון 
(אפליקציה)

בקאות בטלפון קווי וסלולרי

סה"כמסרון

פעולות במהלך המחצית 
המדווחת

יתרה לסוף המחצית המדווחת

מספר לקוחות מויים לערוצי בקאות בתקשורת 

מספר כרטיסי חיוב פעילים 

מספר לקוחות שביצעו פעולות

פעילות במהלך המחצית 
המדווחת

מספר פעולות



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (07/2021)

עמ' 842-14                              דוח חצי שתי על בקאות בתקשורת

בקאות בתקשורת - חלק ב': סליקה

לוח 08 - מספר בתי עסק

מעה קולי 
איטראקטיבי 

IVR

שירות לקוחות 
(Call Center)

010203040506

01

מזה: בתי עסק שפתחו חשבון סליקה באופן מקוון02

בית עסק קטן03

בית עסק ביוי04

בית עסק גדול05

06

07

08

09

ביצוע פעולות10

מזה: הגשת בקשה לקבלת אשראי11

דיווח על בקאות בתקשורת (חצי שתי)

אתר 
האיטרט

יישומון 
(אפליקציה)

בקאות בטלפון קווי וסלולרי

סה"כמסרון

יתרה לסוף 
המחצית 
המדווחת

בתי עסק מויים לערוצי בקאות בתקשורת 

בתי עסק שפתחו 
חשבון סליקה 

מקוון

סה"כ בתי עסק שפתחו חשבון סליקה

בתי עסק שהצטרפו לערוץ בקאות בתקשורת

בתי עסק  שביצעו כיסה מזוהה

מזה: מספר בתי עסק שביצעו פעולות בבקאות בתקשורת

פעולות בערוצים

פעילות 
במהלך 

המחצית 
המדווחת

פעולות 
במהלך 

המחצית 
המדווחת



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (07/2021)

עמ' 842-15                                דוח חצי שתי על בקאות בתקשורת

בקאות בתקשורת - אפליקציה לתשלומים 

לוח 09 - מספר פעולות (פעילות במהלך המחצית המדווחת)

010203

01

02

03

העברות/תשלומים  לפרטיים 04

05(Account to Account) קק לחשבון במזה: העברות בין חשבון ב

06

07EMV מזה: בתשתית

מזה: באמצעות מאגד 08

09

העברות/תשלומים  לפרטיים 10

11(Account to Account) קק לחשבון במזה: העברות בין חשבון ב

12

13EMV מזה: בתשתית

מזה: באמצעות מאגד14

תשלומים לממשלה 15
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 י.ת כרטיסי אשראוחבר ועל יםבקאיה יםתאגידההוראה זו חלה על  .1



המשמשת את באיטרט, בטכולוגיה המאובטחת  יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים .2

  בק ישראל. מתכות הדיווח מצורפת בזה.



גרע בכל עת בו חל שיוי בפרטים שדווחו, וכן כאשר מתווסף או עדכון פרטי המידע יעשה  .3

    פרט כלשהו. עדכון הפרטים יעשה מידית במועד בו חל  השיוי.



  לוחות הדיווח כמפורט להלן: .4

  ;פרטים על התאגיד הבקאי - 1לוח  4.1

 ;פרטים על סיפי התאגיד הבקאי - 2לוח  4.2

 ;מטייםפרטים על המכשירים האוטו - 3לוח  4.3

תאגיד שאיו בקאי המקבל שירותי  פרטים על המכשירים האוטומטיים של - 4לוח  4.4

  ;ליקה מהתאגיד המדווחס

 יידים/ חלקיים של התאגיד הבקאי;פרטים על סיפים  - 5לוח  4.5

  פרטים על האתרים הקריטיים של התאגיד הבקאי. -6 לוח 4.6

 

  יד הבקאי" "פרטים על התאג 01החיות למילוי לוח 

 לוח זה משמש לצורך עדכון פרטים על התאגיד הבקאי. .5

 , "חברת כרטיסי אשראי", "בק חוץ", "בק" בחירה מתוך רשימה סגורה: – ג התאגידסו

  . "רותים משותפתיחברת ש", "כספי מוסד"

-מזרחי", "פועלים", "דיסקוט", "לאומי"בחירה מתוך רשימה סגורה:  – קבוצה בקאית

 ."הבילאומי" ,"טפחות

 בחירה מתוך רשימת התאגידים הבקאיים. – בק אם

  ."בק", "מאוחד"בחירה מתוך רשימה סגורה:  – בסיס דיווח
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 רשימת התאגידים הבקאיים.בחירה מתוך  – בק סולק

  שליטה", "עם גרעין שליטה". בחירה מתוך רשימה סגורה: "ללא גרעין  –גרעין שליטה

  .1941ב(ג) לפקודת הבקאות, 11כמשמעותו בסעיף  -טה ללא גרעין שליתאגיד 

מספר הסיפים היידים להפעלה שיש לבק בעת  עליש לדווח  -כמות הסיפים היידים בבק

  חירום. 

  

  התאגיד הבקאי" סיפי "פרטים על  02החיות למילוי לוח 

התאגיד  סגירה של סיף שלאו  הוספה לוח זה משמש לצורך עדכון פרטי סיף קיים, .6

 דיווח על סיף חדש יעשה רק לאחר קבלת היתר לפתיחת סיף. המדווח.

 להלן הסבר לאופן מילוי הסעיפים: .7

יו כפוף יהולית הסיף שאת פרטיו סיף אם היו סיף אלספרות.  3קוד בן  – סיף אם     7.1

 מעדכים. 

שאת ם לסיף רותייותן שהסיף ספרות. סיף תומך היו  3קוד בן  –סיף תומך      7.2

  . סגור ה"לבזמן ש פרטיו מעדכים

                                     , "מיוחד", "רגילסיווג הסיף יעשה מתוך רשימת בחירה: "  –סיווג ראשי      7.3

 ".יחידת ביצוע" ,"מחלקה"

לוהל פתיחת סיפים של תאגידים בקאיים בהתאם  - סיווג רגיל / מיוחד    7.3.1

על תיקויו). יש להגדיר את  31.1.01מיום  2029-06-(חוזר המפקח מס' ח

  הסיף כסיף רגיל או כסיף מיוחד. 

מחלקה של סיף היא חלק בלתי פרד מהסיף, אולם בגלל וחיות  – מחלקה 7.3.2

 בתפעול של הבק קבע לה קוד פרד לצורך סליקה.

מחלקה שהיא חלק מהההלה הראשית של התאגיד הבקאי  – ועיחידת ביצ 7.3.3

 (כגון: יחידת י"ע, קופות גמל, מוקד טלפוי וכד').

 – , "יחידת ביצוע", "מחלקה""סיף רגיל" :אחת מההגדרותבחרה אם בשדה סיווג ראשי 

או "לקוחות", "מועדים", "שירותים" ו"יהולי" ידווחו כ"לא מיוחד"  :השדותאחת מכל  אזי

  תתקבל הודעת שגיאה בעת יצירת קובץ. ,אחרת ."לא"

באופן דומה, כאשר סיף מוגדר כ"מיוחד" בשדה סיווג ראשי, לפחות אחד מן השדות הבאים: 

"לקוחות", "שירותים" "מועדים", או "יהולי" יקבל ערך "כן" או "מיוחד". אם כל השדות 

  יאה בעת יצירת קובץ.תתקבל הודעת שג ,האלה ידווחו כ"לא מיוחד" או "לא"

  בחירה מתוך רשימה סגורה: – סיווג לקוחות 7.4

  ."לא מיוחד"

בהתאם לסוג הלקוחות אותם  – "תושב חוץ"או  "סיף עסקים", "בקאות פרטית"

  משרת הסיף המיוחד.

אם הסיף הוא סיף מיוחד לעיין סוג הלקוחות, אך הלקוחות אותם משרת  – "אחר"

 ות שפורטו לעיל.הסיף אים מאחת הקטגורי

יש  מספק את כל השירותים הבקאיים.ואיו  מיוחד האם הסיף – שירותיםסיווג  7.5

."לא", "כן": בהתאם לבחור
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יש לציין זאת ע"י בחירה "כן".  ם.אם הסיף פועל במועדים מיוחדיה – סיווג מועדים 7.6

מי פעילות" את התשובה היא "לא". בכל מקרה יש למלא במסך "שעות ויאחרת 

  מועדים בהם הסיף פועל.ה

  :  רשימת בחירהבחירה מתוך  – סיווג יהולי   7.7

 "לא מיוחד". 

 "ו חלק  – "עצמאייף אחר, אך אייהולית לס היף מיוחד הכפוף מבחיס

 איטגרלי של סיף האם (יש לו מספר סיף לצורך סליקה).

 "יף האם. השלוחה היא חלק  – "שלוחהיף מיוחד המהווה שלוחה של סס

מהסיף שהיא משתייכת אליו (ולכן אין לה מספר סיף לצורף סליקה), אולם 

איה ממוקמת בין כתליו. השלוחה מאופיית בהיותה חלק איטגרלי מסיף האם, 

המספקת באמצעות מספר עובדים מצומצם או שעות פעילות מצומצמות, 

 ת אבות). שירותים במקום קבוע , השוה ממקום סיף האם (לדוגמא: שלוחה בבי

את שם הבק  , יבחר בשדה זהשל בק אחר סיף בק אשר פועל בו דלפק – דלפק 7.8

התאגידים הבקאיים. אחרת, יש כל רשימה בחירה של מתוך המפעיל את הדלפק 

  להשאיר שדה זה ריק.

  שירותי קופה.בסיף  האם קיימים -קיום שירותי טלר  7.9

   שירות ייעוץ משכתאות. במקרה בסיף  האם קיים -קיום שירות ייעוץ משכתאות  7.10

  "כן".  בשדה זה יש לדווחאזי  -קיים בסיף דלפק משכתאות של בק אחרו

  לצורך  שירות / מכשירים תיבותהאם קיים בסיף עמדות ל -תור -ת אלוקיום עמד  7.11

  הפקדת צ'קים ללא תור. 

 הוחלט לגביו  סיף שערך מבעוד מועד לשעת חירום מכל ההיבטים, ואשר – סיף גרעין  7.12

  ."לא", "כן". יש לבחור מתוך רשימת בחירה: מראש כי ייפתח בשעת חירום

 מספר השעות אתעליו  יש לדווחגרעין, היו סיף והבמידה  -עמידות סיפי הגרעיןזמן   7.13

  .חשמלו עמיד ללא מיםיהיה  זהיף שס

ף תת מרת", "או מקלט ממ"דכדלהלן: " בחירה מתוך רשימת בחירה – רמת מיגון 7.14

  ."לא ממוגן", "אחר", "חדר מדרגות או מרחב פימי", "קרקעי

  עת חירום כדלהלן:במעה מדייות ההתגוות בכל מדרג  7.15

 ות -מקלהפעילות ". יש לבחור מתוך רשימת בחירה: פעילות מלאה לצד הגברת מוכ

 ."הסיף סגור", "חלקית", "מלאה

  ייםפעילות "תוך רשימת בחירה: . יש לבחור מפעילות במגבלות מצומצמות -1בי

 .", "הסיף סגור"חלקית", "מלאה

  ייםפעילות " . יש לבחור מתוך רשימת בחירה:פעילות במגבלות מורחבות -2בי

", "הסיף סגור.חלקית", "מלאה
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 חיית המשרדים -מחמירהי ע"פ היש לבחור מתוך פעילות מצומצמת לסקטור חיו .

", "הסיף מעה טלפוי בלבד -יף סגור", "הסחלקיתפעילות "רשימת בחירה: 

 ."רוסג

יש לבחור באפשרות "כן", אם הסיף מצא  – האם המתחם עלול להיסגר בשעת חירום 7.16

 במתחם ציבורי העלול להיות סגור בשעת חירום, כגון קיון, אחרת יש לבחור "לא".

ו מופים הסיף אליסיף גיבוי היו  ספרות.  3קוד בן   – סיף גיבוי בשעת חירום 7.17

לקוחות סיף שסגר בשל מצב החירום, ואשר מסוגל לספק ללקוחות אלה את 

   השירותים אותם יכולים היו לקבל בסיף המקורי הסגור.

בהם הסיף גיבוי בשעת חירום היו מבק אחר  במקרים -שם הבק של הסיף גיבוי 7.18

  חירום. גיבוי בשעתהסיף קוד ושם הבק של יש למלא את  -בקבוצה הבקאית

  מתייחס לאזור ברמת מיגון מקסימלית. -שטח אזור ממוגן 7.19

"הסיף בה לאחר שת  בחירה מתוך רשימת בחירה: – עמידות בתקי רעידת אדמה 7.20

עמיד בתקי רעידות  לא", "ובוצעו בו חיזוק המבים 1980הסיף לפי שת " ",1980

  ."אדמה

  ."לא", "כן"ה: רשימת בחירבחירה מתוך  –קיום ממוה הג"א בסיף  7.21

  יום שבתון שבועי (לרוב יום שבת). -יום מוחה 7.22

            .הסיף סגורבו אשר מעבר ליום המוחה יום בשבוע  -יום סגור 7.23

במידה והבק סגר את הסיף אך מספר  -אך ממשיך בסליקת הלקוחותהסיף סגר  7.24

  לקוחות. בחירה מתוך רשימת בחירה: "כן", "לא".שימוש ההסיף ותר ל

  

  " המכשירים האוטומטיים"פרטים על  03החיות למילוי לוח 

מכשיר  ה שלסגיראו  לוח זה משמש לצורך עדכון פרטים על מכשיר אוטומטי קיים, הוספה .8

  אוטומטי של התאגיד המדווח.

  ספרות.  8מספר עד  – ATMמספר  8.1.1

ייקרא צמוד לסיף במידה והוא במרחק שאיו  ATM –צמוד לסיף  ATMהאם  8.1.2

 -אחרתצמוד לסיף,  ATMמטר מהסיף. יש לבחור "כן" כאשר  500על  עולה

 "לא".

, "על קיר הסיף": בחירהיש לבחור מתוך רשימה  –ביחס לסיף  ATMמיקום  8.1.3

ם י. שדה זה רלווטי רק למכשיר"מטר מהסיף 500במרחק עד ", "בתוך הסיף"

 זה ריק.שצמודים לסיף. אם המכשיר איו צמוד לסיף יש להשאיר שדה 

רק כאשר בחרה תשובה "לא"  יתן למלא שדה זה – ATM-ממוקם ה המבה בו 8.1.4

בתוך מבה ": בחירהצמוד לסיף". יש לבחור מרשימה  ATMאם הבשדה "

. "על קיר חיצוי של המבה", "מבה שאיו יתן לסגירה בתוך ", "שיתן לסגירה
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ת סגור בעת חירום, כגון ה היו מבה ציבורי אשר עלול להיורמבה שיתן לסגי

  קיון.

 ."לא", "כן"בחירה מתוך רשימת בחירה:  – עמלה 8.1.5

"מכשיר מידע או רשימת בחירה: "משיכת מזומים", יש לבחור מתוך  ATMסוג  8.1.6

במקרה של מכשיר המשמש גם למשיכת מזומים וגם למתן מידע  הוראות".מתן 

  יש לבחור "משיכת מזומים". -הוראות/

  
בקאי, תאגיד "פרטים על המכשירים האוטומטיים של תאגיד, שאיו  04לוח החיות למילוי 

  המקבל שירותי סליקה מהתאגיד המדווח" 

שירותי  סליקה המקבל  ואת מספר החברה (ח.פ) של התאגיד יש למלא את השם המדויק .9

בלוח זה אין לדווח של התאגיד המקבל ( ATMמכשירי יש לדווח רק על  מהתאגיד המדווח.

  ).כשירים/ מסופים שבהם הועברו מזומים באופן ידיעל מ

המקבל מהתאגיד המדווח שירותי  המכשירים האוטומטיים של התאגיד מספריש לדווח על  .10

  סליקה.

 בשורה פרדת. ,בל מהתאגיד המדווח שירותי סליקההמקיש לדווח על כל תאגיד  .11

 יש למלא תאריך סיום. -ת עם התאגידההתקשרובסיום  .12

  

  של התאגיד הבקאי"  יידים/ חלקיים"פרטים על סיפים  05החיות למילוי לוח 

של חלקיים  /יידיםסגירה של סיפים או  הוספהלוח זה משמש לצורך עדכון פרטים,  .13

  התאגיד המדווח.

הסיפים היידים/  אחרי מעקבספרות לצורך  4מספר חד ערכי בעל  – קוד סיף   13.1.1

  חלקיים.

מתוך  לפי ההיתר שהתקבל בפתיחת הסיף יווג הסיף יעשהס – סיווג הסיף 13.1.2

  "חלקי", "ייד". :רשימת בחירה

רשימת בחירה: "כן", "לא". במידה ואכן יש בחירה מתוך  -ATMקיום מכשיר  13.1.3

 ATM -מתוך רשימת מכשירי היש לדווח את מספר המכשיר   -ATMמכשיר 

         .03המדווחים בלוח 

  

  של התאגיד הבקאי" אתרים קריטיים רטים על "פ 06החיות למילוי לוח 

כולל לוח הההמשכיות העסקית של התאגיד הבקאי.  למעקב אחר יכולותלוח זה משמש  .14

 של האתרים הקריטיים של התאגיד הבקאי.והמאפייים מידע על המיגון 
   -סוג המיגון .15

  ."לא", "ןכ"בחירה מתוך רשימת בחירה:  .קובציולית למלחמה מיגון -קובציולי

  ."לא"כן", "בחירה מתוך רשימת בחירה:  .לא קובציולית למלחמה מיגון -לא קובציולי

  ."לא"כן", ". בחירה מתוך רשימת בחירה: אדמה האתר בפי רעידת עמידות -רעידת אדמה
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. דהייו ללא חיזוק חזקה אדמה רעידת בעת בשרתים פגיעה מפי הגההיו  -בסיס סיסמי

כיבים קריטיים. בחירה מתוך רשימת יש יכולת לפגוע בשרתים ובר -עידת אדמהמתאים ר

  ."לא", "כן"בחירה: 

EMP-  טיתהיערכותלא" ",כן". בחירה מתוך רשימת בחירה: לפצצה אלקטרומג".  

  -מאפייים .16

) פרסם תקןANSIמכון התקים האמריקאי ( -הערכת יתירות האתר ע"י הממ"ר

)ANSI/TIA-942 שמטרתו ( ות 4לתאררמות שו )Tier1-Tier 4 יםתו ליכולת לשלוף (

(זמיות) מחומרה הממוקמת במיקום מסוים. למעשה רמות אלו מגדירות את יתירות חדר 

 המחשב. ככל שהרמה הממוספרת גבוה יותר, יכולת שליפת המידע וזמיותה גבוהה יותר.

  ."לא רלווטי" ",Tier1-Tier 4" בחירה מתוך רשימת בחירה:

Hosting- טטרלא", "כן"בחירה מתוך רשימת בחירה: . אחסון אתרים באי".  

", Active," "passive"בחירת הגיבוי של תוי האתר מתוך רשימת בחירה:  -סוג הגיבוי

   ."משולב"

*****************
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  01לוח 

 פרטים על התאגיד הבקאי

01 

 תוי זיהוי

   סוג התאגיד
   שם התאגיד 02
   ם באגליתש 03
   מס' ברשם החברות 04
   ויפטקוד סו 05
   קבוצה בקאית 06
   בק אם 07
08 

 מאפייים

   בסיס דיווח
   בק סולק 09
   סטטוס 10
   גרעין שליטה 11
   תאריך פתיחה 12
   תאריך סגירה 13
   אופן סגירה 14
   תאריך מיזוג 15
   בק ממזג 16
17 

כתובת 
ודרכי 
 התקשרות

   רחוב
   בית 18
   ישוב 19
   מיקוד 20
    ת.ד 21
   כתובת משלימה 22
   כתובת באגלית 23
   טלפון 24
   פקס 25
   טלפון מוקד 26
   כתובת אתר איטרט 27

28 

מידע 
לשעת 
 חירום

מספר הסיפים 
היידים להפעלה בעת 

   חירום
    הערה 29
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  02ח לו

  פרטים על סיפי התאגיד הבקאי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיף ג סיף ב סיף א
01 

פרטי 
 זיהוי

       קוד סיף
       שם סיף 02
       שם סיף אגלית 03
       סיף אם 04
       סיף תומך 05
06 

כתובת 
ודרכי 
התקשרו

 ת

       רחוב
       מספר בית 07
       תא דואר 08
       כתובת משלימה 09
       יישוב 10
       מיקוד 11
       כתובת באגלית 12
13 X תקואורדי       
14 Yתקואורדי       
       טלפון 15
       טלפון חים 16
17 

 סיווג

       סיווג ראשי
       סיווג לקוחות 18
       סיווג שירותים 19
       סיווג מועדים 20
       סיווג יהולי 21
       דלפק 22
       תאריך פתיחה דלפק 23
       תאריך סגירה דלפק 24
25 

קיום 
שירותים 
  בסיף

     קיום שירותי טלר

26 
קיום שירות ייעוץ 

     משכתאות
     תור-קיום עמדות אל 27
28 

מידע 
לשעת 
 חירום

       סיף גרעין
     זמן עמידות סיף הגרעין  29
       רמת מיגון 30

31 
מעה התגוות במדרג 

     חירום מקלה

32 
מעה התגוות במדרג 

     1חירום בייים 

33 
מעה התגוות במדרג 

     2חירום בייים 

34 
מעה התגוות במדרג 

     חירום מחמירה

35 
האם המתחם עלול 
       להיסגר בשעת חרום

       סיף גיבוי בשעת חרום 36
37 יף הגיבוישם הבק של ס     
       שטח אזור ממוגן 38

39 
עמידות בתקי רעידת 

       אדמה
       קיום ממוה הג"א בסיף 40
       שטח הסיף 41
       גישה לכים 42
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43 
 תאריכים

     תאריך פתיחה
     תאריך סגירה 44
45 

פרטי 
 מיזוג

         מוסד ממזג
         סיף ממזג 46

47 
הסיף סגר אך ממשיך 

     בסליקת הלקוחות
 

ימים  48
 מיוחדים

         יום סגור

        יום מוחה 49

      הערה 50



      03לוח 

  פרטים על המכשירים האוטומטיים

  
   

01 
 תוי זיהוי

   קוד סיף

    ATMמספר  02

03 

 מאפייים

   צמוד לסיף ATMהאם 

04 
ביחס  ATMמיקום 
   לסיף

05 
-המבה בו ממוקם ה

ATM   

   עמלה 06

   ATMסוג  07

08 

כתובת ודרכי 
 התקשרות

   רחוב

   מספר בית 09

   ישוב 10

   כתובת משלימה 11

   Xקואורדיטות  12

   Yקואורדיטות  13
   גישה לכים 14
     תאריך פתיחה 15
   תאריך סגירה 16
      הערה 17

  

  04לוח  

 מהתאגיד סליקה שירותי המקבלפרטים על מכשירים אוטומטיים של תאגיד, שאיו בקאי, 

 המדווח

 תאגיד ג' תאגיד ב' תאגיד א'  
        שם התאגיד 01
       מספר ברשם החברות 02

03 
מספר מכשירים 

    אוטומטיים
       ך סיום התקשרותתארי 04
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  05לוח 

  של התאגיד הבקאי יידים/חלקייםפרטים על סיפים 

    
  סיף ג בסיף   סיף א

  

01 

  זיהוי, כתובת 
  ודרכי התקשרות

      קוד סיף

      שם הסיף 02

      רחוב 03

      מספר בית 04

      תא דואר 05

      כתובת משלימה 06

      ישוב 07

      מיקוד 08

      טלפון 09

10 
  

      פקס

11 
  

      סיווג הסיף

12 
  תאריכים

      תאריך פתיחה

      תאריך סגירה 13

  ATMשרות  14
  בסיף

האם קיים בסיף מכשיר 
ATM 

 
  

  

       ATMמספר  15

16 
  

      גישה לכים

17 
  

      הערה
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  06לוח 

 התאגיד הבקאישל  אתרים קריטייםפרטים על 

  
  

 אתר ג' אתר ב' אתר א'
01 

 תוי זיהוי
       שם האתר

      סוג האתר 02

03 

מיקום 
 וכתובת

      רחוב

       מספר בית 04

       ישוב 05

06 X  טותקואורדי       

07 Y טותקואורדי       

    ביחס לקרקע 08

09 

  סוג המיגון

    קובציולי

א קובציוליל 10     

    רעידת אדמה 11

    בסיס סיסמי 12

13 EMP    

14 

  מאפייים

הערכת יתירות האתר ע"י 
    הממ"ר

15 Hosting    

    תפעול באמצעות מיקור חוץ 16

    סוג הגיבוי 17

    הערות 18
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