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  3/3/2016-בקיימה ועדת התלבור שוישיבה הסיכום 

  

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

  חטיבת השווקים של בנק ישראל  ,קטי כהן

  נציג הבנקים ,שצחי אליא  נעדרים מקרב חברי הוועדה:

  הבורסה לניירות ערך ,שרון לביא

  הבנק הבינלאומי  ,רפאלי לירז  אורחים: נוכחים מקרב ה

  ידית מוסקוביץ, הבנק הבינלאומיא

  טפחות-בנק מזרחי ,רן אברהם

  בנק דיסקונט, יאן קלוטניק

  בנק הפועלים ,מיכל רוטלוי

    בנק לאומי ,צח שרון

  הנושאים שנדונו:

 תשנולתהליך קביעת התלבור הוחלט  אחרעסקאות בבנק ישראל הלצורך מעקב שוטף של חדר  .1

גם חלה על  בהםו( ריבית התלבור נקבעת ומתפרסמת הימים שבהםדיר את הכלל המגאת 

 כל ימי העסקים בישראל  קובע שימים אלה הם. הכלל החדש )הבנקים התורמים חובת ציטוט

שבהם  מועדים ארבעהו פורים בירושלים,הוראש השנה, חג , ערבי חג הפסח למעט ימי ראשון

  . 01/01-ו, 25-26/12 מאי, ירון בחודשיום השני האחה בחו"ל: חשוביםחגים  חלים

שבהם לא תיקבע מציג את התאריכים  1 נספחהנוכחית. החל מהשנה ייושם כלל זה הוחלט כי 

  .2016על פי הכלל החדש לשנת  ריבית התלבור

בעסקאות רווח הִמ צמצום בדבר  2015ההחלטה שהתקבלה באפריל של הוועדה דנה באפקטיביות  .2

הן בעסקות הלוואה ופיקדון ליום עסקים אחד והן  זאת; )2±סיס (נקודות ב 4-להמחייבות 

ולעת  ,. המשתתפים הסכימו כי המרווח המצומצם אכן אפקטיבי יותרבעסקאות בנגזרי ריבית

, המועד שנקבע בהחלטת הוועדה 2016לפני סוף חודש מאי  לסיים תקופה זועתה אין צורך 

 .2015מנובמבר 

שנעשו בנפח העסקאות  ו של כל אחד מהםחלקמחדש לפי רשימת הבנקים התורמים סודרה  .3

  .2. ראו נספח 2015בנגזרי התלבור במהלך שנת 

וציטוטי  ,"רויטרס"תקלת תקשורת מול חברת  טפחות"-בנק מזרחי"בחודש האחרון הייתה ל .4

טיפלו בבעיית  טפחות"-בנק מזרחי". נציגי "רויטרס"מערכת השל הבנק לא נקלטו בדף התלבור 

והבעיה נפתרה לפני מועד קביעת התלבור באותו היום.  ,על פי הנוהל שהוגדרו ביעילותהתקשורת 

כולל את רשימת אנשי הקשר ה ,טיפול בתקלות טכניות בשידור ריביות התלבורלנוהל ה

  .3, מוצג בנספח המעודכנת

 הקשור לפעילות הזרים בחוזי הריבית. בעקבות הרפורמות ,נושא נוסףהמשתתפים העלו לדיון  .5

עסקאות בחוזי להון להקצות ) בנקים זרים צריכים EMIR-ו Dodd-Frank, 3האחרונות (באזל 

. כיוון שאין בישראל סליקה במסלקה מרכזית מוסמכת העסקאות נסלקותכן אלא אם  ,ריבית



עסקאות אלו, הקצאה המייקרת להון להקצות על הבנקים הזרים ו ,חוזי הריביתכזאת למרכזית 

חשוב ביותר הם החלו לצמצם את פעילותם בישראל. המשתתפים ציינו כי  ,את עלות העסקאות

התקנים להחיל את על הרגולטורים בישראל לגבש תכנית עבודה כדי כי ו ,פתרון לבעיה זו למצוא

  ישראל.ב חוזי הריביתבשוק  הנהוגים בעולם



  1 נספח
  

  

  וראשון שבתימי על התלבור, נוסף  ריביתיקבע תשבהם לא  2016-ב התאריכים

  *על פי הכלל החדש המיושם החל מהשנה הנוכחית

      

            

            

  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

  פורים בירושלים  שישי  אדר ב' התשע"ו  ט"ו  מרץ  25

  ערב חג הפסח  שישי  יסן התשע"ונ  י"ד  אפריל  22

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

  יום העצמאות  חמישי  אייר    התשע"ו  ד'  מאי  12

  חג בחו"ל  שני  אייר התשע"ו  כ"ב  מאי  30

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

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

  ערב יום כיפור  שלישי  תשרי   התשע"ז  ט'  בראוקטו  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

  

בשנת שהתווספו לימים שבהם לא תיקבע ריבית התלבור  *התאריכים המסומנים ברקע צהוב הם התאריכים

הכלל החדש שהוגדר בפגישה הנוכחית. על פי , 2016



  2 נספח

  הבנקים שוועדת התלבור אישרה להם לצטט את ריבית התלבור 

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

  
   *Bank    הבנק*  

 Hapoalim Bank  בנק הפועלים  .1
  Leumi Bank      בנק לאומי  .2

 Mizrachi-Tefahot Bank  טפחות-בנק מזרחי  .3

 Israel Discount Bank    בנק דיסקונט .4

 First International Bank  הבינלאומי הראשוןבנק ה  .5
  

  .2015הלך שנת לפי חלקם בנפח העסקאות בנגזרי התלבור במ  * הבנקים מופיעים בסדר יורד
 
* The list is in descending order of the share of the bank in the volume of the Telbor 
derivatives during 2015. 

 
  

 



  3נספח 

  בתקלות טכניות בשידור ריביות התלבור  ם של הבנקים התורמיםטיפוללנוהל 
  

ה' החל -רעון שונות בימים ב'ילתקופות פאת ריבית התלבור  ףכל בנק תורם מחויב לצטט באופן רצי

  . 13:00עד  10:00 -ובימי ו' מ 17:00עד השעה  10:00מהשעה 

 ניםתקי מערכת ה"רויטרס"שבבדף התלבור  וציטוטיכי , 10:30, עד השעה על כל בנק תורם לוודא

  .בבוקר 11:00יש לדווח עליה לא יאוחר מהשעה  ת תקשורתבמקרה של תקל .ניםונכו

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

 ולנציגי הוועדה בהתאם לפרטי אנשי הקשר המופיעים להלן.  "רויטרס"התקלה ל

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

לשלוח הודעה על יש  במקביל ;דלהלןאנשי הקשר המופיעים ראשונים ברשימת  "רויטרס"

את בה נציגי הוועדה ולכל נציגי הבנקים התורמים, ולציין כל , ל"רויטרס"נציגי כל התקלה ל

 לצטט.  התכווןשהבנק  תוהריבי

מערכת  אםבמקרה כזה ריבית התלבור לאותו טווח זמן תתפרסם באופן אוטומטי רק 

 אם). תידני אומתוקן של הבנק (באופן ממוכן הצליחה לקבל את הציטוט ה "רויטרס"

 הציטוט לא תוקן לפני שעת דגימת הנתונים, ריבית התלבור תחושב ותפורסם באותו יום

 , על בסיס הציטוט המתוקן (שהבנק התורם דיווח עליו בהודעתו).באיחור

  אנשי הקשר לצורכי דיווח על תקלה:  רשימת

 :אנשי רויטרס

  4240927-054נייד:  Annie.peleg@thomsonreuters.com -אנני פלג 
(מחליפה את אנני בזמן חופשת  2005083-050: נייד keren.stern@thomsonreuters.com -קרן שטרן 

 לידה)
  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  

gil.benyehuda@thomsonreuters.com  :4240926-054נייד  
tali.kelati@thomsonreuters.com  
ales.knitl@thomsonreuters.com   

vera.kocsis@thomsonreuters.com +43 1 531 12 231  
Elissavet.Michou@thomsonreuters.com +442075420126  

  חברי ועדת התלבור:

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

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

  :  בנק ישראלבעסקות החדר 
ו' החל משעה -עדה. החדר פעיל בימים ב'ונק ישראל משמש כגיבוי לאנשי בנק ישראל בו**** חדר עסקות ב

  . 13:00ערבי חג עד ו ובימי שישי (לפחות) 18:00בבוקר ועד השעה  08:30
  בנק ישראל במייל על כל תקלה בתרומת התלבור:  של עסקות היש לכלול את חדר 

hadrIskaot@boi.gov.il-d  
יש לבקש לדבר עם עובד מדסק הנזילות או עם מנהל  02-6552369, 02-6552353, 02-6552300טלפון: 

  חדר עסקות.  



  
 נציגי הבנקים התורמים:

  

  

  

 

liran.carmel@mailpoalim.co.il, michal.rotlevi@mailpoalim.co.il, 
yossi.cuomo@mailpoalim.co.il,  

  הפועליםבנק 

refaely.l@fibi.co.il, ogdan.r@fibi.co.il, amanou.r@fibi.co.il , 
Moskovici.I@fibi.co.il 

הבינלאומיבנק   

sharon.zach@bankleumi.co.il, zahi_e@bll.co.il  לאומיבנק  
dan.trister@dbank.co.il, ian.klotnick@discountbank.co.il,   דיסקונטבנק  
abrahamr@umtb.co.il,   מזרחיבנק  


