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 28/04/2015-סיכום ישיבתה של ועדת התלבור מ

 :וזמניםהמ

, קטי כהן )לא נכחה( חברי הוועדה: צחי אליאס כנציג הבנקים, שרון לביא מהבורסה לניירות ערך

 ורועי שטיין )יו"ר( מחטיבת המחקר של בנק ישראל. ,מחטיבת השווקים של בנק ישראל

לירז טפחות, -רן אברהם מבנק מזרחינק לאומי, מב צח שרוןמבנק הפועלים,  אורחים: מיכל רוטלוי

   מבנק דיסקונט. רבינוביץ' ואביחידן טריסטר מהבנק הבינלאומי, ורפאלי 

  

 להלן הנושאים שנדונו:

לפעילות הבנקים התורמים הנוגעים כללי ההתנהגות על מסמך המשתתפים כי ל דיווחרועי שטיין  .1

הפיקוח ו ,הבקשהקיבל את  המפקחמצו. בבקשה לאלמפקח על הבנקים  נמסרבשוק התלבור 

 מו.את אופן פרסוולבחון מו ולקראת ייש ן את המסמךלהכיהחל 

למידע וסטטיסטיקה  הטיבחשהסופיים( -)הלאהציג בפני המשתתפים את התוצרים שטיין רועי  .2

על בסיס ושל הבנקים התורמים במערכת הרויטרס על בסיס הציטוטים מפיקה בבנק ישראל 

נציגי הבנקים ביקשו לקבל מבנק ישראל  ברמה יומית.לבנק ישראל המדווחות  רהתלבו עסקאות

למידע )בדומה בו חלקם היחסי ועל העסקאות של כלל השוק  על היקףמידע בתדירות חודשית 

 העסקאות בנגזרי המט"ח(.  ם עלדיווחיהלבנקים מ שמפיקים

בנגזרי התלבור עשו שנבנפח העסקאות  םחלק לפירשימת הבנקים התורמים סודרה מחדש  .3

 .1. ראו נספח 2014במהלך שנת 

, אם בה שינוייםהבשוק ההון הערכות ה , ומאחר שלפיהריבית קרובה לאפסמאחר שרמת  .4

, נקודות בסיס 6המחייבות ) עסקאותלהמרווח שנקבע  ,מתונים בתקופה הקרובהיהיו  ,יתרחשו

לבצע עסקאות על בסיס  בותהמחויהאפקטיביות של שמר את אפקטיבי. במטרה ל אינו( כבר 3±

הן בעסקאות וזאת , (2±נקודות בסיס ) 4-הוחלט לצמצם זמנית את המרווח לציטוטי התלבור, 

מרווח המצומצם שבו יחול ההזמן  משך. ההלוואה והפיקדון ליום עסקים אחד והן בנגזרי הריבית

 2015 יוניחילת החלטה זו תיכנס לתוקף בת ,בהתאם לכללים וההגדרות 1על חצי שנה.עלה ילא 

       .2015כלומר עד סוף חודש נובמבר  –למשך חצי שנה 

רשימת והוא כולל את  ,טיפול בתקלות טכניות בשידור ריביות התלבורלנוהל את ה ציגמ 2נספח  .5

  .לפעול על פי נוהל מעודכן זה במקרה של תקלה בשידורנא  .המעודכנתאנשי הקשר 

                                                 
 ולקבל החלטה נוספת.  מחדשכנס התלתצטרך  הוועדה ,זוזמנית ריך תקופה להאנציגי הוועדה יעריכו כי יש שבמידה  1



 1נספח 

 

 ריבית התלבור רה להם לצטט את שוועדת התלבור אישהבנקים 

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

 
  *Bank   הבנק* 

 Hapoalim Bank פועליםהבנק  .1
  Leumi Bank   בנק לאומי .2
 Israel Discount Bank  בנק דיסקונט .3
 Mizrachi-Tefahot Bank  טפחות-בנק מזרחי .4
 First International Bank הבינלאומי הראשוןבנק ה .5

 
 .2014בנפח העסקאות בנגזרי התלבור במהלך שנת  םחלק , לפיבסדר יורדהבנקים מופיעים * 

 

* The list is in descending order of the share of the bank in the volume of the Telbor 

derivatives during 2014. 

 
 

  



 2נספח 

  טיפול בתקלות טכניות בשידור ריביות התלבורלנוהל 

יש ה' -בימים ב' .רעון שונותיאת ריבית התלבור לתקופות פ ףלצטט באופן רצי חייבכל בנק תורם 

 . 13:00עד  10:00-מ –ו'  וביום ,17:00עד השעה  10:00החל מהשעה לעשות כן 

תקינות מערכת הציטוטים של המפיץ התקשורת ואת טיב את  10:30עד על כל בנק תורם לוודא 

 .בבוקר 11:00במקרה של תקלה יש לדווח עליה לא יאוחר מהשעה המרכזי. 

i.  על : יש לשלוח הודעה 12:00או לאחר השעה  ו/ 11:30-ל 11:00במקרה של תקלה טכנית בין

 אנשי הקשר מופיעים להלן.  הם שלפרטי. התקלה לרויטרס ולנציגי הוועדה

ii. ם שלנציגיהאת אחד משלושת  טלפוניתליידע : יש 12:00-ל 11:30של תקלה טכנית בין  במקרה 

נציגי כל לשלוח הודעה על התקלה ליש  במקביל .שלהלן הרויטרס המופיעים ראשונים ברשימ

הוועדה ולכל נציגי הבנקים התורמים, ולציין את הריבית שהבנק מעוניין  חבריכל רויטרס, ל

 לצטט. 

במקרה כזה ריבית התלבור לאותו טווח זמן תתפרסם באופן אוטומטי רק במידה שמערכת 

רויטרס הצליחה לקבל את הציטוט המתוקן של הבנק )אם באופן ממוכן ואם באופן ידני(. במידה 

שהציטוט לא תוקן לפני שעת דגימת הנתונים, ריבית התלבור תחושב ותפורסם באיחור באותו 

 ט המתוקן )שהבנק התורם דיווח עליו בהודעתו(.יום, על בסיס הציטו

 

 אנשי הקשר לצורכי דיווח על תקלה:  רשימת

 אנשי רויטרס:

 4240927-054נייד:  Annie.peleg@thomsonreuters.com -אנני פלג 
 4291455-054נייד:  ralphh@exsys.co.il -ראלף 
 4650220-054 נייד: dave@exsys.co.il -דייב 

Ronen.gabriel@thomsonreuters.com  :2509142-054נייד 

Shaul.osezikli@thomsonreuters.com  :4240918-054נייד 
vera.kocsis@thomsonreuters.com  

s.comElissavet.Michou@thomsonreuter  
 חברי ועדת התלבור:

 5512398-050נייד:  roy.stein@boi.org.il -רועי שטיין 
 6202548-050נייד:  ketty.cohen@boi.org.il -קטי כהן 

 7125041-054נייד:  zahi_e@bll.co.il -צחי אליאס 
 3500011-205נייד: sharon@tase.co.il -שרון לביא 

ו' -ועדה. החדר פעיל בימים ב'ובנק ישראל ב לנציגיבנק ישראל משמש גיבוי בות אעסקה**** חדר 
 . 13:00עד  08:30-מ –ערבי חג  ובימי שישי/ לפחות, 18:00בבוקר ועד השעה  08:30שעה ההחל מ

יש לבקש לדבר עם עובד  .02-6552369, 02-6552353, 02-6552300: בחדר העסקאות טלפוןמספרי ה
 ות.  אעסקהמדסק הנזילות או עם מנהל חדר 

 נציגי הבנקים התורמים:

 

michal.rotlevi@mailpoalim.co.il, yossi.cuomo@mailpoalim.co.il,  בנק הפועלים  

refaely.l@fibi.co.il, Moskovici.I@fibi.co.il, בנק הבינלאומיה  

sharon.zach@bankleumi.co.il בנק לאומי  

dan.trister@discountbank.co.il, avihai.rabinovitz@dbank.co.il בנק דיסקונט 

abrahamr@umtb.co.il,  טפחות-חיבנק מזר  
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