
 ראלישק בנ

 מזכירות הוועדה המוניטרית

 

 בבנק ישראלשנערך המוניטרי  ןדיווח על הדיו
 בנושא ניהול יתרות מטבע החוץ

 )2022של שנת  השלישידוח רבעוני לשר האוצר על ניהול היתרות (הרבעון 
 2022 בנובמבר 16-ן התקיים בהדיו

 רקע

, קובע ש"הוועדה תמסור לשר האוצר, בתוך שלושה 2010-בנק ישראל, התש"ע (ג) לחוק 40סעיף 

חודשים מתום כל מחצית שנה, דוח בדבר ניהול יתרות מטבע החוץ במהלך מחצית השנה 

 שנסתיימה, במתכונת שתסוכם ביניהם".

 מוסכמת בין הצדדים עלשבנק ישראל מעביר לאוצר דיווח רבעוני אודות יתרות המט"ח במתכונת 

בסיס "מסמך ההסכמות בעניין פעילותה הבנקאית של הממשלה באמצעות תאגידים פיננסיים", 

 .2010 במרץ 9שנחתם ביום 

 דיון

נציגי חטיבת השווקים הציגו לוועדה המוניטרית את הדוח הרבעוני בדבר ניהול היתרות ברבעון 

 .  2022של שנת  השלישי

 ת הוועדה המוניטרית:והחלט

-(ג) לחוק בנק ישראל, התש"ע 40הדוח שיימסר לשר האוצר בהתאם לסעיף הוועדה אישרה את 

 ובהתאם למסמך ההסכמות בין בנק ישראל לבין הממשלה. 2010

 .פה אחד ה התקבלהההחלט

 :השתתפו

 חברי הוועדה המוניטרית 

 פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, יו"ר הוועדה המוניטרית

 ישראלמר אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק 

 פרופ' צבי הרקוביץ

 פרופ' משה חזן 

 פרופ' נעמי פלדמן

 פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר



 

 ות/נוספים ות/משתתפים

 מר נדב אשל, לשכת הנגיד

 מר טל ביבר, מנהל אגף שווקים בחטיבת השווקים

 חטיבת השווקיםמר מיקי בלנק, 

 ד"ר גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים

 עזרא, חטיבת השווקים-גב' דבורה בן

 מנהלת האגף הפיננסי בחטיבת השווקיםגב' פרנסואז בן צור, 

 מר אורי ברזני, דובר הבנק

 מר חנוך דננברג, חטיבת השווקים

 מר אורן הדג'ס, חטיבת השווקים

 גב' חגית ווקנין, חטיבת השווקים

 רק יוחאי, חטיבת השווקיםמר מא

 ד"ר עודד כהן, ראש מטה הנגיד

 גב' קטי כהן, חטיבת השווקים

 מר רועי לוי, חטיבת השווקים

 נהליתית הוועדה המוניטרית והמועצה המומזכירמר ערד מאי, 

 גב' מיכל סיני לויתן, המחלקה המשפטית

 ד"ר עמית פרידמן, יועץ למנהל חטיבת השווקים

 חטיבת השווקיםמר דוד קראוס, 

 גב' ג'נינה תירוש, חטיבת השווקים
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