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Uת ובנקאי ותאגודתהליך רישוי והקמת טיוטה בנושא "מפרסם על הבנקים  הפיקוח

 ומזמין את הציבור להציג את עמדתו", בישראל

 

אגודות בנקאיות המתווה להקמת  אתת , הכוללטיוטה בנושא שבנדוןמפרסם היום על הבנקים הפיקוח 

 .צעד זה הוא נדבך נוסף באימוץ המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות בישראל.

 .0TUnkisrael.org.ilwww.baU0Tבכתובת  ,ישראל באתר האינטרנט של בנק מתמפורסהטיוטה 

 

את  על הבנקים הפיקוחמזמין  ,בישראלת ובנקאי ותאגודהמתווה להקמת הסופי של  וטרם גיבוש

 .טיוטההציבור להתייחס בכתב ל

 

 :התייחסות מתבקש להקפיד על ההנחיות הבאות הגישהמעוניין ל

 ;בלבד בכתב עמדה ניירות יתקבלו .1

 ;כנספחים רלוונטיים נוספים מסמכים העמדה לניירות לצרף ניתן .2

 לצורך, ונספחיהם העמדה ניירות בתוכןהפיקוח על הבנקים שומר לעצמו את הזכות להשתמש  .3

 גיבוש עמדתו הסופית;

של  מהוות הסכמה הפיקוח על הבנקים,או הצגת העמדה בפני  ,הגשת נייר העמדה והנספחים .4

ניירות העמדה  של, ם, לרבות באתר האינטרנט של בנק ישראלופרסל או מציג העמדה המגיש

מגישי ניירות העמדה או המציגים,  הם שלתוך ציון פרטי ,בעל פה וצגוהעמדות שי שלונספחיהם, ו

לפי העניין. ככל שמגיש או מציג העמדה מבקש שלא לפרסם את נייר העמדה או חלקים ממנו, או 

ציון הנימוקים  , עליו לבקש זאת בכתב ובמפורש תוךהפיקוח על הבנקיםאת עמדתו שהובאה בפני 

 ;לבקשתו

ן ענייה את יבהיר וכן, עמו הקשר יצירת ופרטי תפקידו, פרטיו את העמדה נייר בפתח יציין המגיש .5

 ;מייצג הוא אותו הגוף של או, שלו

היפגש עם ללמשלוח נייר העמדה, גם  בנוסף, מעוניין הוא אם העמדה נייר בתחילת יציין המגיש .6

הפיקוח על הבנקים יחליט, בהתאם . בפירוט עמדתו את הציגהפיקוח על הבנקים, על מנת ל

 בעל עמדתם את להציג להםהיפגש ולאפשר ל העמדות מגישי מבין מי, עם בלעדיו הדעת שיקולל

 .פה
 

 .2014ביולי  31חמישי,  ליום עד בכתב עמדתם את להגיש הפונים על

 על המפקח לידיUבדואר, לכתובת המצוינת בתחתית עמוד זה (נא לציין: " לשלוחיש  ההתייחסויות את

 .0TUCredit.Unions@boi.org.ilU0Tדואר אלקטרוני, לכתובת באמצעות , או ")Uהבנקים

http://www.bankisrael.org.il/
mailto:Credit.Unions@boi.org.il
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U בישראל איותבנקאגודות הקמת ותהליך רישוי 

 

1. Uבואמ 

 תפועל החברים, שאינהבבעלות ובשליטת  תשיתופי תפיננסי ותתאגדה"אגודה בנקאית" היא 

. אגודה בנקאית נועדה לאפשר לחבריה חיסכון, קבלת הלוואות, וקבלת שירותים למטרות רווח

 בנקאיים בסיסיים נוספים.

 הפיקוח על הבנקים אימץ את המלצת הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות בנושא

שעשויה לתרום : "הואיל והצוות רואה ביוזמה להקמת אגודת אשראי יוזמה חברתית ברוכה, זה

לתחרות במערכת הבנקאית, ילווה הפיקוח על הבנקים יזמים שיפנו אליו בעניין זה, הן בבחינת 

 התאמת הרגולציה עבור גוף זה והן בהדרכה מתאימה".

, ישרדו לאורך זמןלא  אךהתועלת בהקמת "שחקנים חדשים" שיגבירו את התחרות לזמן קצר, 

, חדש דרישות יציבותיות מכל גוף פיננסייוטלו יכך, פחותה לאין שיעור מהנזק האפשרי. לפ

 ., כמפורט להלןובכלל זה גם אגודות בנקאיות

 בישראל. איותבנקאגודות תהליך הרישוי להקמת מסמך זה מסדיר את 

במקביל לקביעת ההסדרה המתאימה לאגודות בנקאיות, אשר עיקריה מוצגים במסמך זה, 

"), שיאפשרו פעילות תקינה, החוק הייעודי" -(להלן נערכת עבודה לקידום תיקוני חקיקה 

 ופיקוח יעיל על אגודות בנקאיות.

Uנקודת המוצא לתהליך זה הוא התאגדות האגודהU: 

כ"אגודה שיתופית", ורישומה באגף לאיגוד שיתופי במשרד אפשרות אחת היא התאגדות  •

 ;הכלכלה ("רשם האגודות השיתופיות")

אגדות אחרת (למשל כ"חברה לתועלת הציבור"), תוך לחילופין, קיימת אפשרות של הת •

 .שמירה על עקרונות שיתופיים מסוימים

תחת ההנחה שיבוצעו תיקוני חקיקה, אשר נדרשים לצורך פעילות אגודה בנקאית המאוגדת 

ובראשן בנק  -כ"אגודה שיתופית" בצורה תקינה, ותחת פיקוח של רשויות הפיקוח הרלוונטיות 

 דרך המלך".ישראל, זו תיחשב "

מסמך זה מנוסח בצורה שמתייחסת לאפשרות ההתאגדות כאגודה שיתופית. במקרה של 

התאגדות אחרת, יש לקרוא אותו בשינויים המתחייבים. עד לקבלת הרישיון מדובר בתאגיד 

" (להבדיל מהמונח האגודהשאינו מפוקח על ידי בנק ישראל, ובהקשר זה נעשה שימוש במונח "

 ."אגודה בנקאית")

Uאגודה בנקאית מתנהלת בהתאם לעקרונות שיתופיים יסודיים, ובהםU: 

, שמנפיקה האגודה אחת בלבדכל חבר באגודה הבנקאית חייב להחזיק ב"מניית חברות"  •

תתבצע כנגד  לחבר החדשת חברות יכולה לקבוע שהנפקת מנילחבריה. האגודה 
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חבר אשר עוזב את האגודה רשאי  - מניות החברות אינן סחירותהון האגודה. ל" תו"תרומ

האגודה קבע תבכפוף לכך שהון האגודה עולה על סף שמניית החברות שלו  לפדות את

רשאית  אגודהכל ש נוספים , מעבר לתנאים(זאת המפקח על הבנקיםויאושר על ידי 

סכום פדיון מנית החברות לא יעלה על הסכום ששילם  -בכל מקרה  ).בתקנונה לקבוע

 ;במועד הצטרפותו לאגודה, צמוד למדד המחירים לצרכןחבר האגודה 

כל חברי אגודה מחזיקים  -החלטות האגודה הבנקאית מתקבלות בשיטה דמוקרטית  •

 בזכויות הצבעה שוות;

 ;אגודה בנקאית מספקת שירותים לחבריה בלבד •

חברתי שפועל לרווחת חבריו, ולא בהכרח להשאת רווחים, גם פירוק של -כמיזם כלכלי •

שיתופית צריך לשרת את אותן מטרות. כלומר: לא תתאפשר "התפתחות" של  אגודה

אגודה בנקאית לבנק מסחרי, ובפירוק של אגודה בנקאית (לאחר הפסקת הפעילות 

(ככל  ), יתרת נכסי האגודהUשאינו קשור לחברי האגודהUהבנקאית, או מכירתה לצד ג' 

למטרות תופנה  )ותחברהתחייבויות ופדיון מניות ההלאחר פירעון  שיוותרו

 .Uחולק בין חברי האגודהמקרה לא תובכל U, קואופרטיביות
P0Fלאגודה מסמיך את נגיד בנק ישראל להעניק") החוק" -(להלן בנקאות (רישוי) הלחוק  4סעיף 

1
P 

השיקולים שיש  את בעוק לחוק 6וסעיף אי", בנקבהתאם לסיווגים השונים של "תאגיד רישיון 

 רישיון.ההביא בחשבון בעת מתן ל

אגודות בנקאיות בהתאם לשיקולים אלו, סבור הפיקוח על הבנקים שהמתווה הנכון להקמת 

משרתת צרכים אשר בעלת מבנה עלויות רזה,  פשוטה קמעונאיתפעילות בנקאית במסגרת הוא 

P1Fשל קבוצת חברים מוגדרת

2
P  ניסיון להקים יובהר כי  .שירותים פיננסיים מצומצמיםבאמצעות

 - גודל מזערי בשלב ראשון, בעל שאיפות לצמוח ולגדול, אינו מתאים למתווה זה"בנק" בסדר 

 .מסוג זה צריכה להתנהל במסגרת של מיזם עסקי טהוריוזמה 

ם ("בשר ודם") ולתאגידים שהם יבהתאם לעיקרון זה, חברות באגודה בנקאית תתאפשר ליחיד

P2Fעסקים קטנים

3
P .בלבד 

Uתחומי הפעילות של אגודה בנקאיתU: 

כאמור, אגודה בנקאית תספק שירותים פיננסיים מצומצמים לחבריה. במסגרת זו נכללים 

 .אשראי, חיסכון וניהול מערך תשלומים בלבד מוצרי

רק בטכניקות של שיתופי פעולה שירותים מורכבים יותר, כגון פעילות בניירות ערך, יתאפשרו 

 כנוטלת סיכון. עם ספקי השירות, ולא כפעילות עצמית של האגודה הבנקאית

, בהתאם מאדרמת הריכוזיות של תיק האשראי של אגודה בנקאית חייבת להיות נמוכה 

 למאפיינים של פעילות קמעונאית.

לוחות סילוקין מקובלים (כגון  -מוצרי האשראי שבהם אגודה בנקאית תעסוק יהיו פשוטים 

P3F"שפיצר"), טווחי תקופות לפירעון קצרים ובינוניים בלבד

4
Pני הצמדה פשוטים ביותר, וכן , מנגנו

 הלאה.

                                                 
הוראות חוק זה יחולו קובע כי: " 51נוקט בלשון "לתת ... לחברה כהגדרתה בחוק החברות", אולם סעיף לחוק  4סעיף  1

 ".על אגודה שיתופית כאילו היתה חברה, בשינויים המחוייבים לפי הענין
באגודה  ה מוגדת בעלת מכנה משותף, כשירים גם הם לחברותקבוצשל חברים באותה  בני משפחה מדרגה ראשונה 2

 הבנקאית.
 כפי שיוגדר בחוק הייעודי. -"עסק קטן"  3
 למען הסר ספק, יובהר כי אגודה בנקאית לא תורשה לעסוק בפעילות הלוואות לדיור. 4
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עקרונות של חינוך  , יחד עם השירותים הבנקאיים הקלאסיים,אמורה לשלב בנקאית האגוד

, כולל חינוך לניהול נכון מגוון המוצרים הפיננסיםאת הבנה מלאה של כלל החברים ו פיננסי

 .פיננסיותלעמידה בהתחייבויות חינוך ו ,משק הבית או העסק הקטן ויעיל של תקציב

בנקאיים הקיימים, המאפשרים -תוכל להיכנס להסדרים הביןכל אגודה בנקאית שתקבל רישיון 

 .ומס"ב שב"את בישראל, כגון: יאהבנקמערכת הבתשתיות  שימוש

ו/או  הייעודי ייקבעו בחוק על תחומי הפעילות המותרים לאגודה בנקאית הגבלות מפורטות

 בהוראות המפקח על הבנקים.

Uחייבת לעמוד בסטנדרטים בנקאיים מקצועיים נקאיתאגודה בU: 

הממשל התאגידי, כולל מערכי הבקרה הפנימית, יותאמו לסטנדרטים בנקאיים, ולא  •

 ;ייקבעו בהתאם למאפיינים המקובלים באגודות שיתופיות כלליות, שצרכיהן שונים

ימנה הנהלה בפרט, הדירקטוריון ("ועד ההנהלה", במונחי פקודת האגודות השיתופיות)  •

P4Fביצועית, ויפקח עליה. מינוי חברי הדירקטוריון

5
P  יתבצע בתהליך דומה לזה של בחירת

 מועמדים רשימת מתוך תבחר הכלליתהאסיפה  -דירקטורים בבנק ללא גרעין שליטה 

P5Fן את כישורי המועמדיםובחל תפקידהש ,תלויה בלתי ועדה ציעתש

6
P; 

נוספים, ידרשו משמעותיים חברי הדירקטוריון, המנכ"ל, המבקר הפנימי ונושאי משרה  •

גם היבטים  ן הפיקוח על הבנקיםחובבדיקה זו ב. )Fit and Properלעבור תהליך אישור (

 ;שמעבר לרף הפלילי

מערך הבקרה הפנימית של אגודה בנקאית יעמוד בדרישות המוצבות בפני תאגיד בנקאי  •

P6Fפרט, תמונה ועדת ביקורת דירקטוריוניתב .בהקשר זה

7
P שתיישם את הוראות המפקח על ,

 ;הבנקים הרלוונטיות

בישראל, רלוונטי למערכת הבנקאות ניסיון בעל  ראגודה בנקאית תמנה רואה חשבון מבק •

 משרדי ראיית החשבון הבינלאומיים הגדולים ביותראו שנהנה מתמיכת אחד מארבעת 

)Big Four(. 
 

 איותבנקאגודות את שלבי ההיערכות הנדרשים בתהליך אישור הקמה של מציג מסמך זה 

 בישראל.

 

2. Uהחדש איתבנקאגודה השיקולים במתן רישיון ל 

 :ןבמתן הרישיושיש להביא בחשבון עניינים מפרט את ה חוקל 6סעיף 

0B2.1. תכנית הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימה; 
1B2.2. ,הדירקטורים והמנהלים של המבקש לתפקידם התאמתם של בעלי אמצעי השליטה; 
2B2.3. במערכת הבנקאות בשוק ההון ובמיוחד תרומתו לתחרות לתחרות  ןתרומת מתן הרשיו

 ;ולרמת השירותים בה
3B2.4. המדיניות הכלכלית של הממשלה; 

                                                 
, כהגדרתו ירקטור חיצוניעצם החברות באגודה הבנקאית אינה פוסלת את הכשירות של דירקטור מלהיות דיובהר כי  5

 .בהוראות המפקח על הבנקים
 באגודה בנקאית זו קבוצה ריקה. -רשאים להציע מועמדים  2.5%מחזיקים מעל בבנק ללא גרעין שליטה גם  6
"ועדת הביקורת" חיצונית לו  - ביצועיבאגודות שיתופיות הגוף המקביל ל"דירקטוריון" הוא "ועד ההנהלה", והוא גוף  7

רקטוריון הוא גוף מפקח (ולא מנהל), והביקורת הפנימית ומפקחת עליו. באגודה בנקאית, בדומה לבנקים מסחריים, הדי
 .היא "זרוע ארוכה שלו"
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4B2.5. .טובת הציבור 
5Bמהחברים המייסדים של  נטיוורל , יש לקבל מידע2.3עד  2.1בסעיפים אמור את השקול על מנת ל

שיקולים המפורטים , כפי שיפורט בהרחבה בהמשך. ה")החברים המייסדים" -האגודה (להלן 

 ועל פי מיטב השיפוט של הפיקוח על הבנקים. ,יבחנו לאור המידע שיועבר 2.5 -ו 2.4בסעיפים 

ית חדשה בניגוד להקמת בנק חדש בישראל (ובכלל זה בנק וירטואלי חדש), בהקמת אגודה בנקא

בהתאם לכך, בבחינת בקשת אגודה לקבלת  לא מתקיים תהליך בנוגע לקבלת היתר שליטה.

 יושם דגש רב על מנגנוני קבלת ההחלטות באגודה, והכוונת פעילותה. רישיון

: הבאים גורמיםגם ל , בין היתר,יתייחס הפיקוח על הבנקיםהצלחה של אגודה בהערכת סיכויי ה

מתה לביצוע תפקידה; (ב) רמת המחויבות של החברים לאגודה; וכן (א) איכות ההנהלה, והתא

 (ג) תנאי השוק הקיימים והצפויים.

 

3. U והאישורים הנדרשים רישיוןהמסגרת התהליך לקבלת 

שאותם יש לבחון ולבצע בקשר לתכניות  ,שלבי הערכותתהליך מקדמי ושלושה  תכוללמסגרת זו 

, על מנת לאפשר קבלת הרישיון, כמפורט תהמוצע איתבנקאגודה הההקמה וההפעלה של ה

 להלן:

6B3.1. Uלבדיקת היתכנות המיזם תהליך מקדמיU: 
7B3.1.1.  איתהבנקהאגודה העיקריים שבבסיס היוזמה להקמת גיבוש הרעיונות לאחר ,

מידע  יקבלו המארגנים. בפגישה זו עם הפיקוח על הבנקים הפגישיזמנו המארגנים 

בתהליך  םשלביוההציפיות הפיקוחיות  ,בכללותה הפיקוחיתוהסברים על הסביבה 

 יידרשו להציג בהמשך. המארגניםמסמכים שיפורטו ו ,הרישוי

8B3.1.2. ובו תיאור קצר של ההצעה להקמת  ,מסמך לפיקוח על הבנקים ושיגמארגנים יה

המניעים להקמת את עקרונות היוזמה, את . התיאור יכלול איתהבנקהאגודה 

: הבאים התייחסות להיבטים , ובכלל זהע והכישורים שלהםהרקאת המיזם ו

; המכנה המשותף לחברי האגודה; המטרות החברתיות שהאגודה מציבה לעצמה

כן תהליך ההקמה; האסטרטגיה העסקית; ההון המוצע ושיטות הגיוס שלו; ו

תפישת המחשוב המוצעת (כגון: פיתוח עצמי, שימוש בתוכנות מדף וכדומה), 

 ות על מיקור חוץ מהותי.הישענ לרבות

9B3.1.3.  את קיומן של בחן הפיקוח על הבנקים, לאחר שיהמקדמי יחליט  שלבהבסוף

פסילת המיזם על הסף (כגון: ההון המוצע נמוך  חייבות אתנסיבות חריגות המ

 משמעותית מהנדרש, התכנית העסקית מבוססת על פעילות ריאלית שאינה חוקית

 .מקום להתחיל בתהליך אם יש, )םו/או פסילת המארגני

הוא דיון ברמה הכוללת מבלי להיכנס לתכניות מפורטות, המקדמי שלב ההמאפיין של 

 הכרוכות בהשקעות כבדות.

10B3.2. U לאישורהמפורטות  איתהבנקאגודה ה': הגשת תכניות אשלבU -  הגשת תכנון פרטני של

הפיקוח על על ידי ואישורן  איתהבנקהאגודה התשתיות הניהוליות והתפעוליות של 

מערכות המחשוב, הסכמים עם מבנה , איתהבנקהאגודה הבנקים, כולל אישור מבנה 

 .ן הלאהוכ , בקרות, ביקורתםספקי
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אישור מינוי דירקטורים ומנהלים בכירים לאגודה הבנקאית במקביל, ייערך תהליך 

 ביחס לנושאי משרה בבנקים באופן המקובל כיום בפיקוח על הבנקים, המוצעת

 .המסחריים

יישום התכניות  בהיתכנותהמאפיין של שלב זה הוא דיונים פנימיים בפיקוח על הבנקים 

לספק שירותים  איתהבנקהאגודה של  הביכולתבהיבט העסקי, הפיננסי והטכנולוגי, 

יודגש כי המודל להתנהל באופן זהיר ויציב.  הוביכולתלתרום לתחרות, ו נדרשים לחבריה

תכנית עסקית  -העסקי של אגודה בנקאית חייב להתבסס על יסודות כלכליים איתנים 

הדיונים שתתבסס על תמיכות מהמדינה ועל הקלות בדרישות הפיקוח תיחשב "חלשה". 

חברים הפגישות וראיונות עם גם על הצורך לפי ו ,וגשוישניתוח המסמכים  ו עלבססית

הפיקוח להציג דרישות נוספות ולהציב יכול הפרטנית. בשלב זה ואחרים ברמה  המייסדים

 תנאים קונקרטיים.

בהתאם  איתהבנקהאגודה אישור מותנה להקמת  חברים המייסדיםל' ניתן אבסוף שלב 

 יישם את כל הדרישות שהפיקוח על הבנקים הציגהאגודה תובתנאי ש ,לתכניות שאושרו

 .הל

 בהמשך. 5.1' בסעיף אראה הרחבה לשלב 

11B3.3. U איתהבנקהאגודה ולהפעלת ': הערכות בפועל להקמת בשלבU -  בשלב זה שבין קבלת

, מתבצעים הליכי ההקמה בפועל, איתהבנקהאגודה האישור המותנה לבין יום פתיחת 

, הטמעת מדיניות ונהלים, הקמת התשתיות הטכנולוגיות דםאוח כ לרבות גיוס הון, גיוס

על ידי ובדיקתה . לאחר סיום ההיערכות וכדומה וציוד, שכירת מבנים ןובדיקת

מודיעים לפיקוח על הבנקים על השלמת ההיערכות המארגנים ), Pilot(ביצוע המארגנים 

 POE - Pre Openingומזמינים את הפיקוח על הבנקים לערוך "ביקורת טרום פתיחה" (

Examination.( 

12B רת הביקורת, יינתן הרישיון לתחילת ' ולאחר תיקון הליקויים שאותרו במסגבבסוף שלב

 .איתהבנקהאגודה הפעלת 

118B בהמשך. 5.2' בסעיף בראה הרחבה לשלב 
13B3.4. U איתהבנקהאגודה ': מתן רישיון להפעלת גשלבU -  תרשאי איתהבנקהאגודה ' גבסוף שלב 

 לפעול בישראל בהתאם לתנאי הרישיון.

 בהמשך. 5.3' בסעיף גראה הרחבה לשלב 

 

4. U העיקריים המעורבים בתהליך ההקמה ובאישורוהגורמים 

 תהליך ההקמה מפגיש מספר גורמים שעיקרי תפקידיהם לעניין התהליך יוצגו כדלקמן:

 איתהבנקהאגודה שיכינו את הקמת  חברים המייסדיםהקבוצת  - המבקשים/ המארגנים •

 ;)"המארגנים" - (להלן

יתבקשו  איתבנקאגודה הבקבוצת נושאי המשרה הבכירים  - הדירקטוריון/ המנהלים •

 ;להיחשף ולהיבדק בשלב מתן הרישיון

נציג המארגנים שיוסמך כנציגם לצורך העברת חומר, נתונים ותיאומים עם  - איש הקשר •

כולל מול נציגי הפיקוח על  - איתבנקאגודה הכל הגופים השותפים להכנת מתן האישור ל

 ;הבנקים
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צוות מהפיקוח על הבנקים ומהמחלקה המשפטית, שאמור לבחון את  - בנק ישראל •

על כל מרכיביה (כולל הכנת דרישות, פניות להשלמות  איתהבנקהאגודה הבקשה להקמת 

 ולבירורים).

 

5. Uלקבלת רישיון בנק בתהליך פירוט השלבים 

14B5.1. U לאישור איתהבנקהאגודה ': הגשת תכניות אשלב 
Uהמארגנים מצד 

15B5.1.1.  לרבות תכנית עסקית  ,מסמכי הבקשההגשת- U'ראה פירוט בנספח אU. 

16B5.1.2.  הגשת מסמכים הקשורים לתחום טכנולוגיית המידע- U'ראה פירוט בנספח בU. 

17B5.1.3. לכל תהליך הטיפול בבקשה המארגנים מינוי איש קשר שישמש כנציג קבוע של ,

בקשות והשלמת מול הפיקוח על הבנקים, לצרכי העברת חומר, נתונים, תיאומים, 

 כל חומר אחר שיידרש.

18B5.1.4.  הנדרש. על פיקיום דיונים והעברת חומר משלים לפיקוח על הבנקים 
Uמצד הפיקוח על הבנקים 

19B5.1.5. מינוי צוות מטעם הפיקוח על הבנקים לטיפול בבקשת הרישיוןP7F

8
P. 

20B5.1.6. וינתב את  מינוי איש קשר שישמש נציג של הפיקוח על הבנקים לפניות המארגנים

 נטיים לפי העניין.ווהפניות לגורמים הרל

21B5.1.7.  פגישה עם איש הקשר וקביעת הסדרים לתאום הקשר ולהעברת כל החומר

 והמסמכים שידרשו לטיפול.

22B5.1.8. Uסקירה ראשונית 

23B5.1.8.1. נטיים ווהעברת החומר לרבות התכנית העסקית לאנשי המקצוע הרל

(למשל: מומחי סיכון אשראי, מומחי בפיקוח על הבנקים כדי שיחוו דעה 

 ,טכנולוגית המידע ם תפעוליים ובכללם סיכוניניסיכון שוק, מומחי סיכו

 ).ומהוכד לרבות סיכוני אבטחת מידע וסייבר,

24B5.1.8.2.  אם החומר שהתקבל אינו שלם או אינו כולל מידע מספק על מנת לקבל

 החלטה, יש לבקש השלמתו.
25B5.1.8.3.  לסייע לפיקוח על הבנקים צריךתהליך סקירת החומר והתכנית העסקית 

 :גבש את עמדתו ביחס לסוגיות הבאותל

• 26B והסיכויים  איתהבנקהאגודה היתכנות תכנית הפעולה של

 ;להגשימה

• 27B לתחרות במערכת ולרמת  תהמוצע איתהבנקהאגודה תרומת

 ;השירותים בה

• 28B ה ויציבה.להתנהל בצורה זהיר איתהבנקהאגודה היכולת של 
29B5.1.9. Uבדיקות נוספות 

30B5.1.9.1. הפיקוח על הבנקים בדיקות מרחיבות נוספות שיהוו יבצע , לפי הצורך

 מתן הרישיון.בדבר רכיב נוסף בהחלטה 

                                                 
 .בכל מקום במסמך שמוזכר "הפיקוח על הבנקים" הכוונה לצוות שהוקם, אלא אם נאמר אחרת 8
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31B5.1.9.2.  ותהמפורטהסוגיות את יערכו במטרה לבחון באופן יסודי הבדיקות 

התחזיות תיבחנה לעיל. כמו כן, במסגרת הבדיקות  5.1.8.3בסעיף 

בדיקה תיערך , . בנוסףהשוקמידת סבירותן והתאמתן לתנאי  -הכספיות 

לא בוצעו שינויים מהותיים, שלא דווחו לפיקוח על הבנקים, בתכנית ש

 הפעולה.

32B5.1.9.3.  קבע על פי מורכבות הפעילות, כפי שתוארה בבקשה.ייהיקף הבדיקות 

33B5.1.9.4.  ראיונות עם  ייערכו, פיםנוס יםנטיוורל יםחומר ייבחנובמהלך הבדיקות

 במידת הצורךתהליך התכנון. תגבש דעה ביחס לתעובדים זוטרים יותר ו

, )ומהפגישות עם גורמים נוספים (אנליסטים, מתחרים וכדיתקיימו 

 .מסוימים ס נתוניםוסיב לצורך

34B5.1.9.5.  בנושאים מהותיים שעלו  המארגניםון עם ידיתקיים בסיום הבדיקות

 בבדיקות.

35B5.1.10. Uכתיבת אישור מותנה 

36B5.1.10.1. הפיקוח יכריע  ,לאחר סקירת החומר שהתקבל וביצוע הבדיקות הנוספות

 :, בהתאם לאחת האפשרויות הבאותעל הבנקים

• 37Bאין סיכוי סביר להצליח, לתרום לתחרות ולהתנהל בצורה אגודה ל

, והודעה על כך תימסר תידחה במקרה זה הבקשה -זהירה ויציבה 

 ;למארגנים

• 38Bיש סיכוי סביר להצליח, לתרום לתחרות ולהתנהל בצורה  אגודהל

 .כתב אישור מותנהאגודה יימסר ל -זהירה ויציבה 
39B להקמת  התארגנותבלהמשיך  ר לאגודהמתיכתב אישור מותנה

תכניות והחומר שהועבר בהתאם ל'), ב(ראה שלב  אגודה בנקאית

 ,ציפייםותנאים ספסף כפוף לקיום דרישות בלפיקוח על הבנקים, ו

 כמפורט בהמשך.

40B5.1.10.2.  הפיקוח על הבנקים ציג ימותנה, האישור הבמסגרת כתב  -סף דרישות

 .איתהבנקהאגודה לקיים עוד לפני פתיחת  השעלי" סף "דרישות אגודהל

41B מפורטות בנספח ג'. הסףרשימת דרישות 

42B5.1.10.3.  תנאים ספציפיים"  אגודהציג ליהפיקוח על הבנקים  -תנאים ספציפיים"

לקום.  השעתיד איתהבנקהאגודה של  יםהמתייחסים לסיכונים הספציפי

ועוד לפני  ,לקיים דרישות אלו במסגרת שלב ההתארגנות האמור אגודהה

. חלק מהדרישות במסגרת התנאים איתהבנקהאגודה פתיחת 

כבר בשלב התכנון, אולם יישומן יתבצע יוצגו לאגודה הספציפיים 

 איתהבנקהאגודה במסגרת שלב ההתארגנות והן מהוות תנאי לפתיחת 

 שיון. להלן מספר דוגמאות לתנאים כאמור:יולקבלת הר

• 43Bם מסוים לאגודה;מספר חברי הצטרפות של 

• 44Bמערכות המידע, לרבות קשרים עם ספקים חיצוניים הצגת מבנה; 

• 45B מדיניות אבטחת מידעהצגת; 

• 46B תכנית המשכיות עסקיתהצגת. 
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47B5.1.10.4. ו/או מתנאי ספציפי, מצריכה אישור מראש של  סף כל חריגה מתנאי

הפיקוח על הבנקים. הפיקוח על הבנקים יכול לדחות את הבקשה או 

לאשרה. במקרים מסוימים, בהם קיים שינוי מהותי מהבקשה המקורית, 

הפיקוח על הבנקים ידרוש הגשת בקשה מחודשת. כמו כן, עשוי הפיקוח 

 .אישור המותנהבנקבעו ש על הבנקים להוסיף תנאים לאלו

48B5.1.10.5.  קבל בסופו של דבר רישיוןת אגודהההאישור המותנה אינו מבטיח כי. 

49B5.1.10.6.  בנושא אישור  קיימת התקדמותלאגודה רק אם האישור המותנה יינתן

והפיקוח על הבנקים לא פסל על  ,מינוי דירקטורים ומנהלים בכירים

 .של האגודה לתפקידים אלו הסף את המועמדים

50B5.2. U הולהפעלת איתהבנקהאגודה ': הערכות בפועל להקמת בשלב 
Uהמארגנים מצד 

51B5.2.1.  שתכלול: גיוס הון, שכירת מבנים, גיוס  איתהבנקהאגודה הערכות בפועל להקמת

כוח אדם ומנהלים והכשרתם, הקמת מערכות מחשוב ותפעול, כתיבת מסמכי 

ראה פירוט U -מדיניות ונהלים מפורטים, חתימה על הסכמים עם ספקים ועוד 

 .Uבנספח ד'

52B5.2.2.  מחקר , תחילת הפעלת השירותים לחברי האגודהבצע, לפני ת איתהבנקהאגודה

סביבת "זהה ל )Test בדיקה (סביבת לבדיקת המערכות בסביבת )Pilotחלוץ (

 דמהבסס על תרחישים ופתיחת חשבונות דמה של לקוחות תיהמחקר . "הייצור

יתועד על כל שלבי הפעלתו, בכל המחקר המבקשים ומפעילים שירותים שונים. 

ת או , תוך ציון בעיוצפויה להציע לחבריה איתבנקאגודה התחום ובכל מוצר שה

תקלות שנתגלו, ותיאור הפקת לקחים ומסקנות שהופקו לתיקונם, וכן יישומם 

 בפועל.

53B5.2.3.  בחוקים חברי ההנהלה המיועדת יודיעו לפיקוח על הבנקים, כי הם בקיאים

ל בנקאי תקין, והי(הוראות נ איותבנקאגודות החלות על הפיקוחיות בהוראות ו

P8Fן הלאהוכ יבור,, הוראות דיווח לצהוראות דיווח לפיקוח

9
P ההנהלה תאשר כי .(

וכן תאשר כי  אית,הבנקהאגודה הוראות אלה הוטמעו במערכות המחשוב של 

 הוראות אלו.את הנטיים מודעים ומכירים ווהעובדים הרל

54B5.2.4. לפיקוח  ועיודי איתהבנקהאגודה ההנהלה המיועדת של המיועד או  דירקטוריוןה

ובכלל זה  אית,הבנקהאגודה על סיום ההיערכות לקראת פתיחת על הבנקים 

ויזמינו את הפיקוח על הבנקים לבצע  ,בנספח ד'המפורטים השלמת כל התהליכים 

 ביקורת טרום פתיחה.

55B5.2.5.  ,ככל שיידרשתיקון ממצאים שעלו בביקורת. 

Uמצד הפיקוח על הבנקים 

56B5.2.6.  עם דגש על שינויים  איתהבנקהאגודה מעקב אחר תהליך ההתארגנות להקמת

מהותיים ביחס לעקרונות שהוגדרו בבקשה המקורית ומילוי התנאים והדרישות 

 שהוגדרו באישור המותנה.

  

                                                 
 הפיקוח על הבנקים יפרסם הבהרות בנוגע להוראות החלות על אגודות בנקאיות. 9
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57B5.2.7. Uביצוע ביקורת טרום פתיחה 

• 58B הפיקוח על יערוך על השלמת שלב ההקמה,  אגודהמהעם קבלת ההודעה

מועד הפתיחה  הבנקים ביקורת טרום פתיחה ויסיימה עד שבועיים לפני

 ;המתוכנן

• 59B מפרט מיוחד על פי היקף הביקורת ייקבע לפני תחילתה והיא תיערך

 ;שיוכן מראש לביקורת מסוג זה

• 60B הביקורת תבחן את מידת ההיערכות והמסוגלות של הדירקטוריון

 ;באופן זהיר ויציב איתהבנקהאגודה וההנהלה להפעיל את 

• 61B הותתייחס ליכולת ההאגודהביקורת תעריך את התכניות הסופיות של 

ולבקר את מכלול הסיכונים (אשראי, שוק, תפעולי, נהל ללזהות, למדוד, 

 ;)ן הלאהציות וכמשפטי, 

• 62B וסייבר אבטחת מידעטכנולוגיית המידע לרבות לתתייחס גם הביקורת ,

 ;ם בתחומים אלוסיכוניהובכלל זה בדיקת הבקרות למזעור 

• 63B על פיבוצע  איתהבנקהאגודה הביקורת תוודא ששלב ההתארגנות של 

נקבעו הספציפיים שהסף ולתנאים  התכניות שאושרו, ובהתאם לתנאי

 ;באישור המותנה

• 64B הביקורת תוודא כי הדירקטוריון קבע ואישר את מכלול הנהלים

 ;ראה פירוט בנספח ד' - איתהבנקהאגודה ופעל תשלפיהם 

• 65Bועיקרי הממצאים  ,דו"ח ביקורת עם השלמת עבודת המבקרים ייערך

ידרש לתקן ליקויים מהותיים האגודה תיוצגו להנהלה ולדירקטוריון. 

 ;עוד לפני הפתיחה

• 66B במידת הצורך, לצורך ביצוע הביקורת, ניתן יהיה לקבל סיוע וייעוץ של

 חברות חיצוניות.

67B5.3. U איתהבנקהאגודה ': מתן רישיון להפעלת גשלב 
Uהמארגנים מצד 

68B5.3.1.  ,האגודה פרסם תעם קבלת רישיון מנגיד בנק ישראל לתחילת הפעילות הבנקאית

 הפיקוח על הבנקים.על ידי אושר יבנוסח ש ,הודעה לציבור איתהבנק

69B5.3.2.  התחל לפעול, תוך פרק זמן שיקבע ברישיונ איתהבנקהאגודה. 

Uמצד הפיקוח על הבנקים 

70B5.3.3. ובעיקר בהסתמך על ממצאי  ,על סמך המידע שהצטבר עד כה בתהליך הרישוי

מידת המוכנות של ההנהלה יעריך את ביקורת טרום הפתיחה, הפיקוח 

 .איתהבנקהאגודה והדירקטוריון לפתוח את 

71B5.3.4.  הגבלת הפעילות בו יוגדרו תנאים להפעלה (למשל,  ,"איתבנקאגודה רישיון "ינוסח

 ).המותרת
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6. Uאיתבנק אגודהלתכנון ולאישור הקמת  יםמשוער זמנים חותלו 

72B6.1.  בכך תהמוצע איתהבנקהאגודה לתכנן ולהתארגן להקמת המארגנים מקל על מסמך זה ,

, איתהבנקהאגודה שהוא מציג את הדרישות והתנאים, לרבות לוחות הזמנים להקמת 

האגודה הראשונה ועד לאישור הפעלת החל ממועד הפניה  -בכל השלבים הנדרשים 

תחילת הטיפול בפניה מסוימת תתאפשר כתלות במספר הבקשות שיוגשו,  .יתאהבנק

 במקביל.פניות אלו וביכולת של הפיקוח על הבנקים לטפל ב

73B6.2. לכל שלב ושלב, תוך הפרדה בין הצפוי לטיפול מצד יםשלהלן מפורט לוחות הזמנים 

לטיפול מדידת הזמנים בנוגע בין הצפוי מצד הפיקוח על הבנקים. יודגש כי ו, המארגנים

את כל הנתונים  UבמלואםUהפיקוח על הבנקים תחל רק לאחר הודעתו, כי אכן קיבל 

בנוסף, הטיפול עשוי להתארך ככל  לגבי אותו שלב. המארגניםמוהמסמכים שנדרשו 

 שהבקשה תכלול פרטים מורכבים.

לכל שלב, ובעיקר  קבועיםה לוחות הזמניםלאור האמור לעיל, ראוי להקפיד שלא לחרוג מ

בכל שלב, על מנת לאפשר לפיקוח על הבנקים המפורטות לוודא עמידה בכל הדרישות 

 להתחיל בטיפול בשלב המבוקש במפרט.
74B6.3. אלהתחיל לפעול לקידום אישור הדירקטורים והמנהלים תוך כדי הטיפול בשלב  יש'. 
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75B6.4.  יםהמשוער לוחות הזמניםלהלן: 

76BU77 עבודה חודשיBU78 המארגנים ידי על ביצועBUהבנקים על הפיקוח ידי על ביצוע 

79Bתהליך מקדמי 
80B גיבוש הרעיונות העקרוניים, קיום פגישה

 הבהרות.ומסירת 

81B החלטה בדבר פתיחת וקיום פגישה

 .התהליך

82B1 
 83BU אשלב'U -  הגשת מסמכי בקשה מפורטים

, מסירת הצגת מסמכים; תכנית עסקיתו

הבהרות וקיום דיונים בנוגע לאישור 

 משרה.נושאי 

 

84B2  

85B3  

86B4  

87B5 88BU אשלב'U -  סקירת

בקשת והמסמכים 

 .השלמות
89BU אשלב'U -  בדיקות

בקשות  ואישור

למינוי נושאי 

 משרה.

90B6  

91B7  
92BU אשלב'U -  בדיקה

 בשטח.

93B8  
94BU אשלב'U -  אישור

 מותנה.

95B9 

96BU בשלב'U - איתבנקאגודה ההקמת ה 

 .)Pilotמחקר חלוץ (, וביצוע בפועל

 

97B10  

98B11  

99B12  

100B13  

101B14  

102B15  

103B16  

104B17  

105B18  

106B19  

107B20  

108B21  
109BU בשלב'U - ביצוע ביקורת קדם פתיחה. 

110B22  

111B23 
112BU בשלב'U - ותיקון  הביקורת דיון בממצאי

 .ליקויים
113BU בשלב'U - הביקורת דיון בממצאי. 

114B24 115BU גשלב'U - 116 .קבלת רישיוןBU גשלב'U - שיוןיכתיבת ר. 

 
 .UכשנתייםUהוא  לעיל,, כמפורט הצפוי להשלמת התהליךהזמן 

 זערייםהם לוחות הזמנים המשוערים המהמארגנים לוחות הזמנים המתייחסים לפעילות 

(ובמיוחד המארגנים על ידי בהם ניתן לבצע את הפעילות. כל הארכה בלוחות הזמנים 

ההתארגנות הכרוך בהטמעת מערך מחשוב) עשויה לדחות ביחס ישר את לוחות בשלב 

 הזמנים הכוללים.
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U 'לרבות תכנית עסקית אית,בנקאגודה המסמכי בקשה להקמת ה -נספח א 

 

1. Uהנחיות כלליות 

הסברים מפורשים לתשובות בסגנון:  ספקיש לענות על מסמכי הבקשה באופן שלם ומדויק, ול

 נטי".וו"לא ידוע" או "לא רל

נטי נוסף, גם אם אינו מופיע בדרישות להגשת מסמכי הבקשה וויוסיפו כל מידע רלהמארגנים 

 והתכנית העסקית.

של  ההשנים הראשונות לפעילות חמשמסמכי הבקשה ובכללם התכנית העסקית יתייחסו ל

 :איתהבנקהאגודה 

של אגודה בנקאית "קשורה בטבורה" למכנה המשותף של האגודה  עסקית תכנית •

עליה לשרת צרכים של החברים המיועדים, בהתאם למאפייני המכנה  -הבנקאית 

 ;ובאילוצים שמאפיינים את אותו מכנה משותףהמשותף, וכן להתחשב במגבלות 

 ,העל מנת להשיג את יעדי הבמשאביתשתמש האגודה הבנקאית התכנית תציג כיצד  •

 ;(נתח שוק, מספר חברים, היקף נכסים, וכן הלאה) וכיצד תימדד העמידה ביעדים אלו

בהתחשב  אית,הבנקהאגודה התכנית תציג הערכות ריאליות של הסיכון העומד בפני  •

 ;לפעול הא עתידיבתנאים התחרותיים והכלכליים בשוק שבו ה

להעריך את סיכויי התכנית תהיה מפורטת דיה על מנת שהפיקוח על הבנקים יוכל  •

פעל באופן זהיר ויציב, ולוודא שקיים ת איתבנקאגודה הההצלחה למימושה, לוודא שה

 .איתהבנקהאגודה הון מספק לתמוך בפרופיל הסיכונים של 
 להלן פירוט הנקודות אליהן צריכים להתייחס מסמכי הבקשה והתוכנית העסקית:

2. Uסקירה כללית 

מנגנוני , לרבות של המכנה המשותף שבבסיס התאגדותהו איתהבנקהאגודה תיאור כללי של 

תמקד, עיקרי תהפעילויות והשווקים המרכזיים בהם  קבלת ההחלטות באגודה הבנקאית,

P9Fציעתהמוצרים והשירותים ש

10
P האגודה , תיאור מיקום המשרדים הראשיים, תיאור של משאבי

 בסיס הלקוחות.וכמו צוות העובדים השונים  איתהבנק

 , בין היתר, למאפיינים הבאים:סהמשותף שבין חברי האגודה הבנקאית יתייח תיאור המכנה

 גודל קבוצת הייחוס של המכנה המשותף, שמתוכה יבואו חברי האגודה הבנקאית; •

 שיעור ההצטרפות הצפוי מתוך אותה קבוצת ייחוס; •

 מהות הקשר שבין חברי האגודה הבנקאית, שממנו נובע האינטרס המשותף. •

ושל התוכנית  איתהבנקהאגודה של  )SWOT, חולשות, הזדמנויות ואיומים (חוזקות ניתוח

הערכה כללית לגבי סיכוי ההגשמה של תוצאות התכנית וכן המוצעת, כולל השוואה למתחרים, 

 המוצעת בסעיפיה העיקריים.

3. Uדירקטוריון והנהלה 

3.1. UדירקטוריוןU -  מבנה הדירקטוריון המתוכנן, תוך תיאור הדרישות ותמהיל הדירקטורים

סוג, תחומי אחריות  - מהיבטים של מומחיות, כישורים וניסיון. ועדות הדירקטוריון

                                                 
תכלול התוכנית הגדרה מפורטת ובהירה של  ,או בערוץ אלקטרוני אחר ,בערוץ האינטרנט תהפועל איתבנקאגודה ב 10

 ספק באמצעות ערוצים אלו.תא ילפעול, ושל המוצרים והשירותים אותם ה מתכננת איתהבנקהאגודה השוק בו 



 נספח א'
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 והרכב מתוכנן של דירקטורים חברים מההיבטים שצוינו לעיל. נוהל עבודת הדירקטוריון

בהינתן הדרישות הקבועות בהוראת ניהול הסדרת תפקוד הדירקטוריון, בין היתר,  -

P10F, בנושא "דירקטוריון"301 מספר בנקאי תקין

11
P תיאור מפורט של תכניות להכשרת .

 דירקטורים.

 .הםשל יש להציג רשימה שמית של חברי הדירקטוריון המיועדים ולצרף קורות חיים

3.2. UהנהלהU - שורים והניסיון אור מבנה ההנהלה הבכירה, הכייאחריות וסמכויות המנכ"ל. ת

 שידרשו מכל אחד מחברי ההנהלה, על פי התחום הרלוונטי בו יעסוק.

יש להודיע על שם המנכ"ל וחברי ההנהלה הבכירה, ולצרף קורות חיים של המועמדים 

 לתפקידים.

חברי הדירקטוריון, המנכ"ל, המבקר הפנימי ונושאי משרה נוספים שיוגדרו על ידי כאמור לעיל, 

 ).Fit and Properקים, ידרשו לעבור תהליך אישור (הפיקוח על הבנ

4. Uמבנה ארגוני ותפקידים 

עד לרמת היחידות הבודדות. תיאור  אית,הבנקהאגודה תיאור המבנה הארגוני המוצע של 

תהליכי קבלת ההחלטות באגודה, כולל המנגנונים להתמודדות מול איום של "שלטון מנהלים". 

 בעלי תפקידים מרכזיים אחרים.של של חברי ההנהלה וסמכויות ותחומי אחריות תיאור 

5. Uכח אדם ושכר 

(פירוט לפי מקצועיים, אקדמאיים לפי  איתבנקעבודה באגודה התמהיל העובדים שיגויסו ל

אגודה ), אופן התאמתם וניסיונם, תכניות הכשרה והדרכה בן הלאהסוגים, זוטרים, בכירים וכ

 .איתבנקה

, לפי סוג עובדים, כולל תכניות בונוסים איתבנקאגודה ההעובדים ברמות השכר הצפויות בגיוס 

 ותמריצים.

יודגש כי בהתאם לעקרונות השיתופיים המקובלים בבנקאות הקואופרטיבית בעולם, נציגי 

חברי הדירקטוריון, הם מתנדבים, ואינם מקבלים שכר עבור תרומתם לאגודה  -החברים 

נדרשת לגייס עובדים שכירים ברמה גבוהה, ולשם כך  הבנקאית. לעומת זאת, האגודה הבנקאית

 .לעובדיה שכר ראויעליה להציע 

6. Uהון ויחסי הלימות הון 

ועד להפעלת  יםצפוילוחות הזמנים היש לפרט את השלבים לגיוס ההון על פי  - גיוס ההון

 (דמי הצטרפות, תוך ציון מפורט ומדויק של מקורות גיוס הכסף בפועל איתהבנקהאגודה 

 .אם קיימים) -, תרומות, ומקורות אחרים לאגודה

יש לנקוב ביעדי הלימות ההון, תוך התייחסות לסיכונים חיצוניים ופנימיים,  - הלימות הון

התכניות התפעוליות והפיננסיות ועלויות ההקמה וביסוס הפעילות. יש לבסס את היקף ההון 

 ל תרחישים פסימיים שונים.המוצע על פרופיל הסיכונים, תוך בחינה והצגת השפעה ש

בכל מקרה, לא יפחת יחס ההון לרכיבי סיכון מדרישות המינימום שיקבעו על ידי בנק ישראל 

 יםהנדרשהמקורות בעניין זה. ההון יגויס ממקורות עצמאיים ולא יתבסס על רווחים צפויים. 

 .לא יכללו בהון למימון הוצאות ההקמה

  

                                                 
בנושא "דירקטוריון", , 301בנוגע ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  שינויים והתאמותהמפקח על הבנקים יפרסם  11

 על ידי אגודה בנקאית.
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7. Uתכנית שיווקית 

הצגת תכנית שיווקית, המבוססת על נתונים והנחות מוסברים ומפרטת את מדיניות השיווק של 

והאופן בו יושגו יעדי ההכנסה ונתח השוק. התכנית תכסה את ההיבטים  איתהבנקהאגודה 

 הבאים:

7.1. Uאסטרטגיית מוצרים 

לשווק,  תמבקש איתהבנקהאגודה פירוט רשימת המוצרים והשירותים אותם  •

קדונות יפ :בנקאות קמעונאית -לאגודה בנקאית כל דין התחום המותר על פי תוך ב

 ;עו"ש, חסכונות, הלוואות קצרות או ארוכות מועד, בסיס הצמדה, וכדומה

האגודה פירוט המאפיינים העיקריים של כל אחד מהמוצרים והשירותים שבכוונת  •

יחסות לשיטות להציע בחלוקה לשווקי יעד וערוצי הפצה, ולרבות התי איתהבנק

 ;העיקריות לגיוסם ולעלויות החדרתם

, שעל איתהבנקהאגודה התווית עקרונות הפעולה בקווי הפעילות העיקריים של  •

חבר בסיסם יכתבו נהלים מפורטים (לדוגמה, הליך מתן אשראי, הליך קבלת 

 ;)ן הלאהוכ לאגודה, הליך פתיחת חשבון,

לשמש בהם כיועץ או  נתמתכוו איתהבנק האגודהש נוספים ושירותים מוצרים •

 ;, אם בכלל')וכו וביטוח פנסיה, נאמנות קרנות"ג, קופמפיץ בלבד (

מהלך היקפי הגיוס והפעילות הצפויים בכל אחד מהמוצרים או השירותים הנ"ל ב •

 .לפעילות האגודה הבנקאית השנים הראשונות חמש
7.2. Uניתוח השוק 

היעד (רמת הכנסה, דפוסי דיור ותעשיה ), אוכלוסיית ומהתיאור שוק היעד (גודל וכד

 נים.כנתוהמשיווק החדירה וה), ושיטות ומהוכד

 יש לגבות את התחזיות במחקרי שוק וסקרים כלכליים.

7.3. Uתחזיות כלכליות 

 ;פירוט ההנחות הכלכליות ששימשו בסיס לבניית תכנית העבודה •

תוך  פירוט התחזית הכלכלית לכל אחת מהשנים אליהן מתייחסת התוכנית •

 ;התייחסות לנתונים הכלכליים שמשפיעים על התוכנית העסקית

ניתוח תרחישים באשר להשפעה האפשרית של שינויים בגורמים כלכליים  •

 ה, והמוצרים והשירותים שבכוונתאיתהבנקהאגודה ואזוריים שונים על פעילות 

 .להציע
7.4. Uניתוח תחרותיות 

היעד. כמו כן, השוואת אסטרטגיית ניתוח של המתחרים הפוטנציאליים בשווקי  •

המוצר עם זו של המתחרים העיקריים בשווקי היעד, תוך שימוש במונחים של 

 ;חוזק יחסי, נתח שוק ותמחור

ניתוח תרחישים באשר להשפעות האפשריות של התחרות בשווקי היעד על פעילות  •

 ., ודרכי התמודדות עמןאיתהבנקהאגודה 
8. Uמערך הבקרה 

 ;הבקרה החשבונאיתתיאור של מערך  •
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 ;תיאור של מערך הבקרה הפנימית, לרבות מערכות ממוחשבות, דוחות ודיווחים •

לרבות ציות להוראות איסור  -קצין ציות מנהל הסיכונים, תיאור פונקציות בקרה שונות ( •

 ).ומהוכד , מנהל אבטחת מידעהלבנת הון, בקרי סיכונים
9. Uמערך הביקורת 

, מספר היחידההביקורת הפנימית, לרבות התייחסות לאי תלות  יחידתתיאור של  •

המבקרים, ניסיונם וכישוריהם. פירוט שיטות העבודה והכלים שישמשו את הביקורת 

 ;)כן הלאההפנימית בעבודתה (לדוגמה, סקר סיכונים, ביקורות ממוחשבות ו

 קביעת ביקורת חיצונית. •
10. Uניהול הפעילות - היערכות פיננסית 

10.1. Uניהול נכסים והתחייבות 

 מדיניות ניהול הנכסים והתחייבויות וניהול מאזני הצמדה.

10.2. Uמדיניות האשראי 

מדיניות מתן האשראי, מאפייני האשראי, סמכויות האשראי, מדיניות בטחונות ומגבלות 

 שיקבעו לעניין ריכוזיות, דירוגי אשראי וכדומה.

10.3. Uמדיניות השקעות 

 מדיניות השקעת ההון.בכלל זה ו, איתהבנקהאגודה מדיניות ניהול השקעות 

10.4. Uמדיניות המימון 

מקורות המימון הצפויים ומאפייניהם, בפירוט לפי סוג, פרק זמן, תנאי גיוס, ריכוזיות 

 מפקידים וכדומה.

10.5. Uסיכון אשראי 

ופירוט האמצעים והכלים  ,בנושא סיכון האשראי איתהבנקהאגודה הצגת אסטרטגית 

 שיופעלו לזיהוי, מדידת והערכת הסיכון ואופן הבקרה והמעקב אחר הסיכון.

10.6. Uסיכון תפעולי 

ופירוט האמצעים והכלים  ,בנושא הסיכון התפעולי איתהבנקהאגודה הצגת אסטרטגית 

ראה גם Uשיופעלו לזיהוי, מדידת והערכת הסיכון ואופן הבקרה והמעקב אחר הסיכון. 

 .Uנספח ב'

10.7. Uסיכון נזילות 

ופירוט האמצעים והכלים  ,לניהול סיכון הנזילות איתהבנקהאגודה התכנית הכוללת של 

 שיופעלו לזיהוי, מדידת והערכת הסיכון ואופן הבקרה והמעקב אחר הסיכון.

10.8. Uסיכון שוק 

ופירוט האמצעים  ,איתהבנקהאגודה הצגת האסטרטגיה והתיאבון לסיכון שוק של 

 והכלים שיופעלו לזיהוי, מדידת והערכת הסיכון ואופן הבקרה והמעקב אחר הסיכון.

10.9. Uסיכון משפטי 

פירוט האמצעים והכלים שיופעלו לזיהוי, מדידת והערכת הסיכון ואופן הבקרה והמעקב 

 אחר הסיכון.

  



 נספח א'

 

16 

11. Uתחזיות לתוצאות הפעילותUP11F

12 

11.1. Uרווחיות 

. רמת הרווחיות איתבנקאגודה הוגורמי ההוצאה בהצגה מפורטת של גורמי ההכנסה 

 תשואה לנכסים והאסטרטגיה להשגת מטרות אלו.תשואה להון ובמונחים של 

11.2. Uהוצאות הקמהU -  סך ההוצאות המיוחדות שיוצאו לצרכי הקמה, התארגנות, והכנת

, לפי פירוט סעיפים ה, כולל בשנה הראשונה להקמתהלקראת פעילות איתהבנקהאגודה 

יקריים (תשתיות, מחשוב, ייעוץ, רכש, גיוס, מטה הקמה, יעוץ משפטי, תקשורת, ע

 ).ן הלאהפרסומת, אבטחה, בקרות, רישוי וכ

11.3. Uהכנסות ועמלות 

צופה לקבל מהפרשי ריבית ומעמלות, תוך פילוח  איתהבנקהאגודה פרוט ההכנסות ש

 -שיעורי ריבית או עמלות  ,שירות ,ההכנסות לפי הפעילויות השונות והשוואת כל מוצר

 ביחס למקובל במערכת הבנקאית כיום.

11.4. Uהוצאות והפרשות 

 עובדיםהמספר  ם לגביהצפויות, כולל אומדני UהשוטפותUפירוט כל סעיפי ההוצאות 

שכר ממוצע לעובד רגיל, הוצאות הנהלה, הוצאות ותגמולים למנהלים (כולל  -משרות וה

להפסדי תכניות בונוסים ומענקים מיוחדים ביחס לרווח ולרווחיות); שיעורי הפרשות 

 איתהבנקהאגודה הצפויים (לפי סוגי אשראי או לקוחות); וכן עלויות שירותים שאשראי 

 לרכוש מגורמים חיצוניים. תמבקש

11.5. Uוחות פרופורמה מלאים ומפורטיםד 

פירוט לפי סעיפי הכנסות והוצאות עיקריים ולפי מגזרי פעילות עיקריים. השוואת הנ"ל 

 למגזרי פעילות מקבילים של בנקים בארץ.

12. Uניתוח תרחישיםUP12F

13 

אחרים שונים  נתוניםבהינתן תנאי שוק ו ,להציג ניתוח תרחישים מפורט איתהבנקהאגודה על 

באופן מהותי מאלו שהוגדרו בבסיס התכנית העסקית. על ניתוח התרחישים להתייחס, בין 

הבאים: שיעור הריבית, שיעור צמיחה, הוצאות הקמה, הוצאות תפעול, הוצאות  נתוניםהיתר, ל

. ניתוח התרחישים יתייחס הן להיערכות הפיננסית ) לאגודהלקוחותחברים (שיווק, קצב גיוס 

 השונים. נתוניםן לתחזיות הרווח והרווחיות ויביא בחשבון השפעות צולבות של שינויים בוה

יכלול התייחסות למצב בו הון האגודה הבנקאית נשחק, וייקח בחשבון את ניתוח התרחישים 

 ס הון.וגישיתופית בנוגע ל אגודההמגבלות הטבעיות החלות על 

13. Uמבנים ונכסים קבועים 

לרבות כיסויים ביטוחיים בגינם. לגבי נכסים  אית,הבנקהאגודה תיאור הנכסים שיהיו ברשות 

 עלות הבניה (יש לצרף הערכות שמאי).את שטרם נרכשו, יש לציין את מחיר הקניה הצפוי או 

לגבי נכסים שהושכרו או יושכרו, יש לפרט את התנאים העיקריים של השכירות (מיקום, 

 ).ומה, וכדתקופה, דמי שכירות

  

                                                 
 .איתהבנקהאגודה לפעילות  השנים הראשונות חמשב 12
 .לעיל 12מספר  ראה הערה 13
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14. Uמערכות מידע 

סקירה כללית של תפישת המחשוב, מבנה מערכות המידע, והסבר כיצד מערכות המידע הולמות 

 .איתהבנקהאגודה את הקו העסקי של 

תיאור רכיבי מערכות המידע, התקשורת, הגיבוי והדיווח שיופעלו, כולל המערכות לממשקים 

אפיון מערכות אלה, הטכנולוגיה המופעלת בהן, האם  - איתהבנקהאגודה ולבקרה על פעילות 

 .ומהספקים וכד על ידיאו  איתהבנקהאגודה  על ידייופעלו עצמאית 

תיאור ההסדרים לאבטחת מידע של המערכות, לרבות ניסיון ומומחיות האנשים שיפעילו או 

מעילות, הונאות יפקחו עליהן, נהלים למקרים של תקלות במחשוב, נהלים לגיבוי ולמניעת 

 ופריצה למערכות אלה.

 ראה נספח ב'. -לעניין דרישות מפורטות לתחום מערכות המידע 

15. Uמידע נוסף 

 נדרש בכל אגודה שיתופית). -תקנון האגודה (מסמך משפטי צירוף עותק מ .15.1

15.2. UמדיניותU -  בנושאים עיקריים, שלא פורטו  איתהבנקהאגודה צירוף עותק ממדיניות

 .בדרישות לעיל

15.3. U לתחרות תהמוצע איתהבנקהאגודה סיכום תרומתU -  לתחרות  איתהבנקהאגודה תרומת

, תוך םמערכת הבנקאות בישראל ולרמת השירותים בהמקטעים מזוהים של פעילות ב

יטות הצגה השוואתית של המחירים הצפויים (ריביות ועמלות), איכות השירותים וש

 העבודה, ביחס לבנקים קיימים ולבנקים דומים במאפייניהם.

15.4. Uמיקור חוץU -  בנושא הישענות על מיקור חוץ, תוך תיאור  איתהבנקהאגודה מדיניות

, שיוזמנו מספקים איתהבנקהאגודה מאפייני מוצרים או שירותים לרוחב פעילות 

(רצוי שמות) אופי ההסכמים עימם; נקודות חולשה בקשרים אלה (למשל,  -חיצוניים 

שנים); הסכומים הצפויים להיות משולמים  2-3חוזה לטווח קצר שעלויותיו יקפצו אחרי 

על כל מוצר או שירות; חוסנם, מומחיותם וניסיונם של ספקים אלה (למי הם עוד 

קשורים למתחרים אחרים בשוק מספקים שירותים ואלו שירותים); והאם ספקים אלה 

 ).ן הלאהההון (בנקים, חברות ביטוח וכ

15.5. UקורספונדנטיםU -  האגודה עבוד תרשימת שמות של הבנקים הקורספונדנטים עימם

 .איתהבנק

15.6. Uביטוח בנקאיU -  פרטי הכיסוי בביטוח בנקאי (היקף וסכום הכיסוי, פרמיה וגובה

 .השתתפות עצמית)
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U דגש על טכנולוגיית המידעב ,היבטים תפעוליים -' בנספח 

 

 להתייחס בתחום טכנולוגיית המידע: איתהבנק ת האגודהלהלן הנושאים אליהם נדרש

1. Uמדיניות מחשובאסטרטגיית ו 

לרבות התייחסות לנושאים כגון:  ,"איתהבנקהאגודה מסמך המסכם את "תפישת המחשוב של 

מיקומן הפיסי של מערכות המידע (בארץ או בחו"ל), מערך החירום, מיקור חוץ של מערך 

 אבטחת מידע.הסייבר והמחשוב, ומדיניות 

2. U טכנולוגית המידעמבנה ארגוני של מערך 

לגבי כל פעילות , לרבות פירוט הפעילויות והתפקידים. טכנולוגיית המידע מבנה ארגוני של מערך

יש לפרט את תחומי האחריות ואת מספר העובדים לרבות ניסיונם והשכלתם. כמו כן, יש 

 להתייחס במבנה הארגוני להפרדת תפקידים נאותה.

3. Uהערכת סיכונים 

Uהערכת סיכונים תפעוליים וסיכוני טכנולוגיית המידע 

ידרש לערוך סקר סיכונים תפעוליים מקיף שיכלול, בין היתר, התייחסות ת איתהבנקהאגודה 

 יפל , לרבות עהפיקוח על הבנקים על ידילדגשים המפורטים בכל אחד מהסקרים הנדרשים 

ניהול בנקאי  תהוראו "ניהול סיכונים תפעוליים, בנושא "350 מספר הוראת ניהול בנקאי תקין

 )."357הוראה מספר " - להלן( "לוגיית המידעניהול טכנו, בנושא "357 מספר תקין

הסיכונים ואת התכניות לטיפול בכל אחד מהסיכונים והערכת הסקר יכלול, בין היתר, את מיפוי 

 שנמצאו.

4. Uזיהוי הלקוח 

4.1. U) תהליך פתיחת חשבוןKnow Your Customer( 

חוזר טיוטת ל בהתייחס - איתבנקאגודה הפירוט התהליך המוצע לפתיחת חשבון ב

המפרט את הדרישות מתאגידים בנקאיים המעוניינים לאפשר פתיחת חשבון עובר ושב 

 .עבור לקוחות באופן מקוון

מסור להם תו ה,את לקוחותי איתהבנקהאגודה זהה תכמו כן, פירוט האמצעים לפיהם 

 את אמצעי הזיהוי הראשונים לשירותי בנקאות בתקשורת.

4.2. U הראשוניאמצעי זיהוי לאחר הזיהוי 

פירוט אמצעי הזיהוי, בהתייחס לרמת הסיכון של השירות המוצע ושל הלקוח, שיאפשרו 

 ושל הלקוח ומניעת הכחשה. איתהבנקהאגודה זיהוי הדדי של 

5. Uטכנולוגיית המידע מערך 

5.1. Uקונפיגורצית המחשוב 

והתאמתה ליעדיה ולמודל העסקי  איתהבנקהאגודה תיאור קונפיגורצית המחשוב של 

, תוך התייחסות לרכיבי חומרה, תוכנה, תקשורת, גיבוי ודיווח, ותוך תא מתבססיה העלי

 .איתהבנקהאגודה התייחסות לממשקים עם גורמי חוץ ולבקרה על פעילות 

5.2. Uנוכחות פיסית של מערך המחשוב בארץ 

 .איתהבנקהאגודה הכתובת הפיסית בישראל בה ימוקם מערך המחשוב של 
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5.3. U ,זמינות ורציפות השירותשרידות 

117B5.3.1. יהול בנקאי לרבות לעניין עמידה בהוראת נ ,פירוט של מערך הגיבוי וההתאוששות

 .357הוראה מספר ו" ניהול המשכיות עסקית, בנושא "355תקין מספר 

 מערךלנטיים וופירוט של תכנית התאוששות מאסון שתתייחס להיבטים הרל .5.3.2

 .טכנולוגיית המידע

אמצעות ב, שיעור פעילות הלקוחות המצופה הלהערכת הסיכונים (לדוגמבהתאם 

ידרש להקים אתר גיבוי חם שניתן לעבור אליו באופן ת איתבנקה האגודה )אינטרנטה

יש לציין את במקרה זה,  ורך הבטחת רציפות השירות.וזאת לצמיידי במצב חירום, 

 תפעול.כתובת אתר הגיבוי ואת המרחק האווירי בינו לבין אתר ה

5.4. Uמיקור חוץ של מערך המחשוב 

מיפוי גורמי חוץ (ספקים) מהם מתכוונת האגודה לקבל שירותי מיקור חוץ, פירוט סוגי, 

היבטי אבטחת המידע מאפייני ומהות השירותים, הערכת הסיכונים לרבות בנוגע ל

 איתהבנקהאגודה ההסכמים שפנימיים ושל  נהליםשל פירוט והמשכיות עסקית, 

 .עם ספקים אלו לחתום נתמתכוו

כמפורט  ,פחות לעקרונות המאפיינים מיקור חוץ מהותיכל הההסכמים יתייחסו ל

. יפורטו האמצעים והמנגנונים המבטיחים שיכולת ההנהלה 357 מספר בהוראה

ולקיים שליטה ובקרה על  איתהבנקהאגודה והדירקטוריון לקבוע מדיניות, לנהל את 

לבצע ביקורות על  של הפיקוח על הבנקיםכן שלא תיפגע היכולת הפעילות לא תיפגע, ו

 .איתהבנקהאגודה מערך המחשוב של 

5.5. Uטכנולוגיית המידע אנשי מקצוע בתחום 

 .טכנולוגיית המידעבתחום  איתבנקאגודה המידע על נושאי משרה בכירים ב פירוט

ומנהל אבטחת המידע, תוך פירוט השכלתם וניסיונם  טכנולוגיית המידעביניהם, מנהל 

 המקצועי.

5.6. Uממשקים 

מיסוד צורך לחתום, ל נתמתכוו איתהבנקהאגודה הסכמים שוה פירוט ההסדרים

כמו: שב"א, חברות כרטיסי  ,אחריםו עם גורמים פיננסיים הממשקים של פעילויותי

 .ומהוכד ,אשראי, בנקים בארץ ובחו"ל, ברוקרים, מסלקות כמו מס"ב

פירוט ההסדרים המוצעים לקבלת מידע על לקוחות שיגיעו מבנקים אחרים. בהקשר זה 

יש להבחין בין הסדרים שניתן לבצע על פי הנהלים והחוקים הקיימים, לבין אלה 

 שמצריכים שינוי בנהלים ובחקיקה הקיימת. במקרים אלו יש לפרט מהו השינוי המוצע.

6. U אבטחת מידעסייבר והיבטי 

6.1. U אבטחת מידעסייבר ומדיניות 

לרבות התייחסות  אית,הבנקהאגודה אבטחת המידע של סייבר ופירוט מסמך מדיניות 

 , דיווח ותיעוד.וניטור לאבטחה פיסית ולוגית ולאמצעי מניעה, גילוי

6.2. Uמעילות והונאות 

למזעור הסיכון של  תנוקט איתהבנקהאגודה פירוט האמצעים ואמצעי האבטחה ש

, אתרים מתחזים וגניבת זהויות ברובד המניעה, וברובד הגילוילות והונאות, לרבות מעי

סיכונים  פירוט הכלים והאזהרות ללקוח המאפשרים לו להתמודד עם והאיתור. הניטור

 .מכשיר סלולאריהנגזרים מפעילות בחשבונו באמצעות אינטרנט או 
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6.3. U ניתוח התנהגותי על פיכלים לאיתור פעילות חריגה בזמן אמת 

למניעת התממשות סיכונים תפעוליים, לרבות  המטמיע איתהבנקהאגודה פירוט הכלים ש

, בזמן אמתלרבות  ,)Anomalies Detectionלאיתור פעילות חריגה (אבטחת מידע וסייבר, 

. כלים אלו יתייחסו, בין היתר, וכלים לטיפול ולניטור אירועים לאחר התממשותם

 לנושאים הבאים:

יתוח פעילות חריגה ברשת, לרבות ניסיונות תקיפה למניעת שרות או להכנסת נ •

 );malwareנוזקה (

• Uפרופיל התנהגותי של לקוחותU -  על פיבמקרים אלו ניתן לאתר את המעילה 

התנהגות חריגה של הלקוח החורג מפרופיל ההתנהגות הנורמטיבית שלו (למשל, 

עסקה הגדולה פי חמישה מסכום העסקה הממוצעת של הלקוח), או חריגה 

מתבניות מקובלות שהוגדרו מראש (למשל, עסקה שבוצעה ממחשב באירופה 

 ;ואחרי מספר דקות עסקה נוספת שבוצעה ממחשב מקומי)

• Uאיתבנקאגודה הם ברמת הניתוחים סטטיסטייU -  מקרים אלו מאפשרים לאתר

(למשל,  איתהבנקהאגודה ניתוחים סטטיסטיים ברמת  על פימעילות והונאות 

 .עליה משמעותית בהיקף ההעברות לצד ג')
6.4. U איתהבנקהאגודה התקשרות מרחוק למחשב 

, היאפשר להם גישה מרחוק למחשבת איתהבנקהאגודה פירוט השימושים והגורמים ש

 הבקרה על התקשרות זו.הזיהוי וואמצעי 

7. Uפונקציות בקרה וביקורת 

7.1. Uבקרות והפרדת תפקידים 

הנובע  ,חשש לפגיעה בהפרדת תפקידיםלפירוט הבקרות המפצות שיתנו מענה הולם 

 .על כוח אדם מצומצם נתנשעהיא מהעובדה שו איתהבנקהאגודה ממבנה 

 מנהל הסיכונים .7.2

 .לניהול סיכונים תפעולייםפירוט המסגרת 

7.3. Uמנהל אבטחת המידע 

7.4. Uמערכות המידע ביקורת 

של המבקר טכנולוגיית המידע נטי בתחום וופירוט ההכשרה המקצועית והניסיון הרל

 .מידעהמערכות  הפנימי הראשי ושל מבקר

8. Uלקוחות 

8.1. Uחריגים שהתרחשו , לרבות יידוע הלקוחות על אירועים גילוי נאות ואזהרות ללקוח

 בחשבונותיהם.

8.2. Uמוקד תמיכה 

, בין, היתר, בהתייחס איתהבנקהאגודה  מהפירוט המאפיינים של מוקד התמיכה שהקי

 לנושאים הבאים:

• Uפירוט הפעילויותU -  מוקד התמיכה, תוך הבחנה  על ידיפירוט הפעילויות שיבוצעו

בין תמיכה ברמה הטכנולוגית לבין תמיכה ברמה העסקית, לרבות הפעילויות שלא 

 ;בין שני סוגי המוקדנים Uההפרדות הקיימותUיתאפשרו לביצוע דרך המוקדים ו
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• U טכנולוגיית המידעאנשי מקצוע בתחוםU -  פירוט האנשים במוקד התמיכה

 ;הטכנולוגית ותחומי התמחותם

• U זיהוי ובקרהאמצעיU - פירוט אמצעי זיהוי הלקוח במוקד התמיכה; 

• Uזמינות השירותU - פירוט ימי ושעות פעילות המוקד; 

• Uיכולת הרחבת היקף הפעילות בעת הצורךU; 
8.3. Uנקודות מפגש עם הלקוח 

(ללא הגבלות המוטלות על חשבון  כגון: פתיחת חשבון ,קיימים מספר שירותים בנקאיים

משיכת מזומנים, הפקדות מזומנים, קבלת כרטיס אשראי וקבלת , שנפתח באופן מקוון)

 פנקסי צ'קים, בהם לא ניתן לספק את השירות באופן וירטואלי "טהור".

תבקש להציג מיפוי של ת איתהבנקהאגודה במקרה של אגודה בנקאית מוטת אינטרנט, 

י כל לספק ללקוח שלא באמצעות אתר האינטרנט, ולפרט לגב הכל השירותים שבכוונת

 שירות את הפתרון המוצע.

9. U התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין בתחומים תפעוליים -היבטים רגולטוריים 

התאמות או  לבקש החרגות הא עשויימפה את כל הנושאים בהם הת איתהבנקהאגודה 

. טכנולוגיית המידעבהוראות ניהול בנקאי תקין הנוגעות להיבטים תפעוליים, לרבות תחום 

 '.אשלב סוף לא יאוחר מרשמי, והתאמות תתבצע באופן או  לבקשת החרגותהפנייה 

10. Uניהול סיכוני פרויקט הקמת האגודה הבנקאית 

פירוט אופן ניהול סיכוני פרויקט הקמת האגודה הבנקאית, לרבות הערכת הסיכונים, אמצעי 

 .הבקרה למזעורם והממשל התאגידי של הפרויקט

11. U בנושא טכנולוגיית המידע המארגניםממסמכים הנדרשים  -סיכום 

 ;תפישת המחשוב והאמצעים למזעור הסיכונים בסביבת המחשוב שנבחרה •

 ;מדיניות המחשובאסטרטגיית ומסמך  •

 ;ואבטחת מידע מסמך מדיניות הסייבר •

 ;המבנה הארגוני המקיים את עיקרון הפרדת התפקידים •

 ;פירוט תהליך פתיחת חשבון •

 ;הלקוחפירוט אמצעי הזיהוי של  •

 ;קונפיגורציית המחשוב והתאמתה למודל העסקי •

 רכיבי אבטחת מידע מרכזיים, וכן רכיבי שליטה ובקרה; •

לספק שלא באמצעות אתר האינטרנט  איתהבנקהאגודה מיפוי השירותים שבכוונת  •

 ;והפתרון המוצע לגבי כל שירות

 ;תוצאות סקרי בטיחות וניסיונות חדירההיקף ו •

 ;, לרבות תצורת הגיבוי המוצעתתכנית התאוששות מאסון •

עם אותם  SLAהעיקריים לרבות הסכמי (סוגי שירותים ומהותם) פרטים על הספקים  •

 ;ספקים

וכן פרטים על המבקר הפנימי  ,פרטים על נושאי משרה בכירים במערך טכנולוגיית המידע •

 ;הראשי לרבות הכשרה מקצועית וניסיון

 ;פירוט האזהרות ללקוח •
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 ;סוד ממשקים עם גורמים פיננסיים אחריםפירוט הסדרים למי •

(במידת  פירוט ההסדרים המוצעים לקבלת מידע על לקוחות שיגיעו מבנקים אחרים •

 ;הצורך, יש לפרט שינויי חקיקה נדרשים)

 ;פירוט המאפיינים של מוקד התמיכה •

מסמך ניהול סיכוני פרויקט הקמת האגודה הבנקאית, לרבות הערכת הסיכונים, אמצעי  •

 .למזעורם והממשל התאגידי של הפרויקט (כאמור אולי אפילו המסמך הראשון)הבקרה 
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U במסגרת האישור המותנהסף דרישות  -' גנספח 

 

דרישות  . לא נכללואיתהבנקהאגודה הדרישות מתייחסות הן לשלב ההתארגנות והן לתחילת פעילות 

אגודה לנטיות וועל כל תאגיד בנקאי בישראל (למשל, אישור דירקטורים). דרישות שרל ממילא שחלות

 .איתבנקה אגודהישולבו גם ברישיון ה הבמועד תחילת פעילות איתבנקה

1. Uתוקף האישור המותנהU -  חודשים ממועד מתן אישור  24תוקף האישור המותנה הינו לתקופה של

 .זה

2. U בתוכנית העסקיתשינויU -  כל שינוי מהותי בתוכנית העסקיתUבשלב ההתארגנותU או בתפישת ,

יובא לידיעה ולאישור מראש של הפיקוח על הבנקים, לרבות כל שינוי בסכומי הוצאות  המחשוב,

 .ההקמה

יובא  Uאיתהבנקהאגודה בחמש השנים הראשונות לפעילות Uבנוסף, כל שינוי בתוכנית העסקית 

 יקוח על הבנקים.מראש לידיעת הפ

3. Uגיוס הוןU -  יגויס לכל המאוחר עד למועד הגשת הבקשה לביקורת טרום  איתהבנקהאגודה הון

 .פתיחה

4. U התחלתיהוןU -  75 -מלא יפחת תחילת פעולתה במועד  איתהבנקהאגודה סכום ההון העצמי של 

ואם לא (טרם הפתיחה הוכרו הוצאות הקמה שתשלום לאחר  מדדיי. ההון העצמי ש"חמיליוני 

 .ויחושב בניכוי יתרת נכסים לא כספיים ),נזקפו עדיין, יחושב כאילו נזקפו

5. Uהלימות הוןU - מ בכל עת יחס הון האגודה הבנקאית לנכסי הסיכון המשוקללים שלה לא יפחת- 

של אגודה  נכסיםהשקלול הגדרת ההון ובדבר בדבר  בהרותהמפקח על הבנקים יפרסם ה .15%

 .בנקאית

6. Uמדיניות ונהליםU -  בנושאים שיוגדרו, יושלמו עד למועד הגשת  הונהלי איתהבנקהאגודה מדיניות

 הונהלי איתהבנקהאגודה הבקשה לביקורת טרום פתיחה. הדירקטוריון ידון ויאשר את מדיניות 

 .בכל הנושאים המהותיים בישיבת הדירקטוריון הראשונה

7. Uאישור חברי הנהלהU - משרה הנדרשים בקבלת אישור הפיקוח, יכללו את כל רשימת נושאי ה

חברי ההנהלה ופונקציות ספציפיות נוספות, כדוגמת, בקר אשראי, קצין ציות, קצין איסור 

הלבנת הון ומנהל אבטחת מידע (הרשימה תוגדר בהתאם לתרשים הארגוני המפורט שיוצג 

 .לפיקוח)

8. Uביטוח בנקאיU -  את נושא הביטוח הבנקאי. המבלי שהסדירחל פעילות תלא  איתבנקאגודה 

 .דרישות נוספות שהפיקוח ימצא לנכון לקבוע, בהתאם להתפתחות התהליך .9
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U איתבנקאגודה השלב התארגנות ה -' דנספח 

 

1. U ייסוד האורגנים ופונקציות עיקריותאיתהבנקהאגודה התאגדות , 

 ;קבלת אישור מרשם האגודות השיתופיות על רישום האגודה .1.1

 ;דירקטוריוןבחירת וה כללית של האגודה כינוס אסיפ .1.2

 ;בחירת יו"ר דירקטוריון .1.3

 ;מינוי ההנהלה הבכירה .1.4

 ;מינוי מבקר חיצוני .1.5

 ;הגדרת מורשי חתימה והסמכתם וכו'אישור מסמכי המדיניות, הביטוחים, התקציב,  .1.6

 ;מינוי מבקר פנימי וקביעת תכנית עבודה ראשונית לביקורת הפנימית .1.7

 מינוי בקרי סיכונים. .1.8

2. U איתהבנקהאגודה הוןU - ההון מתשלומים של חברי האגודה בעת הצטרפותם  גיוס ההון הנדרש)

 .לעיל) 1.2כינוס האסיפה הכללית, כאמור בסעיף  UלפניUיגויס כבר 

3. U איתהבנקהאגודה ארגון מערך התפעול של 

 ;וגיוס כח האדם, לרבות הדרכתו איתהבנקהאגודה השלמת הגדרת המבנה הארגוני של  .3.1

 ;הטמעת מערך המחשוב והתפעול וביצוע ניסויים אחרונים במערכות .3.2

 ;בנהלים הטמעת מערך ניהול הסיכונים, לרבות עיגון סדרי עבודתו .3.3

 ;בנהלים הבקרה הפנימית, לרבות עיגון סדרי עבודתו הטמעת מערך .3.4

 עריכת סקרי סיכונים תפעוליים, ויישום בקרות להפחתת הסיכונים המהותיים; .3.5

עריכת סקרי בטיחות וניסיונות חדירה למערך טכנולוגיית המידע, ויישום בקרות  .3.6

 להפחתת הסיכונים המהותיים;

 חתימה על הסכמים מהותיים. .3.7

4. Uהסדרת מדיניות ונהלים בנושאים המפורטים להלן 

 ;פעילות הדירקטוריון וועדותיו .4.1

 ;סמכויות ההנהלה ועובדים בכירים .4.2

 ;פעילות מתן אשראי .4.3

 ;קדונותיפעילות קבלת פ .4.4

 ;פעילות ההשקעות ומדיניות סיכוני שוק .4.5

 ;ניהול הנכסים וההתחייבויות .4.6

 ;ברווחי האגודה הבנקאיתשימוש ההון ו .4.7

 ;ניהול טכנולוגיית המידע ואבטחת המידע .4.8

 ;שכר ותגמול הנהלה ועובדים .4.9

 ;פעלת, בכל תחומי המוצרים והשירותים בהם איתהבנקהאגודה תפעול שוטף של  .4.10

 ;פתיחת חשבונות חדשים וזיהוי לקוחות חדשים .4.11

 ;אישור העברות כספים בארץ ובחו"ל .4.12

 ;פעילות עם אנשים קשורים .4.13

 ;ביקורת פנימית וחיצונית .4.14

 ;ציות ובכלל זה, ציות לחקיקה ולהוראות בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור .4.15
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כולל נהלים למניעת מעילות  - סיכונים עסקיים, פיננסים ותפעולייםמעקב ופיקוח אחר  .4.16

 ;ופריצות למערכת

 .חירום במצבים שוניםהיערכות לשעת  .4.17

5. U מרשויות הפיקוח והאכיפהאישוריםU - רשויות פיקוח השלמת כל הליכי קבלת האישורים מ

 .אחרות

6. Uלוחות זמנים להשלמת ההתארגנות 

 .איתהבנקהאגודה קביעת לוחות הזמנים להשלמת ההתארגנות לפתיחת 
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	כתב אישור מותנה מתיר לאגודה להמשיך בהתארגנות להקמת אגודה בנקאית (ראה שלב ב'), בהתאם לתכניות והחומר שהועבר לפיקוח על הבנקים, ובכפוף לקיום דרישות סף ותנאים ספציפיים, כמפורט בהמשך.
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	רשימת דרישות הסף מפורטות בנספח ג'.
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	5.1.10.4. כל חריגה מתנאי סף ו/או מתנאי ספציפי, מצריכה אישור מראש של הפיקוח על הבנקים. הפיקוח על הבנקים יכול לדחות את הבקשה או לאשרה. במקרים מסוימים, בהם קיים שינוי מהותי מהבקשה המקורית, הפיקוח על הבנקים ידרוש הגשת בקשה מחודשת. כמו כן, עשוי הפיקוח על הבנקים להוסיף תנאים לאלו שנקבעו באישור המותנה.
	5.1.10.5. האישור המותנה אינו מבטיח כי האגודה תקבל בסופו של דבר רישיון.
	5.1.10.6. האישור המותנה יינתן לאגודה רק אם קיימת התקדמות בנושא אישור מינוי דירקטורים ומנהלים בכירים, והפיקוח על הבנקים לא פסל על הסף את המועמדים של האגודה לתפקידים אלו.
	5.2. שלב ב': הערכות בפועל להקמת האגודה הבנקאית ולהפעלתה
	5.2.1. הערכות בפועל להקמת האגודה הבנקאית שתכלול: גיוס הון, שכירת מבנים, גיוס כוח אדם ומנהלים והכשרתם, הקמת מערכות מחשוב ותפעול, כתיבת מסמכי מדיניות ונהלים מפורטים, חתימה על הסכמים עם ספקים ועוד - ראה פירוט בנספח ד'.
	5.2.2. האגודה הבנקאית תבצע, לפני תחילת הפעלת השירותים לחברי האגודה, מחקר חלוץ (Pilot) לבדיקת המערכות בסביבת בדיקה (סביבת Test) זהה ל"סביבת הייצור". המחקר יתבסס על תרחישים ופתיחת חשבונות דמה של לקוחות דמה המבקשים ומפעילים שירותים שונים. המחקר יתועד על כל שלבי הפעלתו, בכל תחום ובכל מוצר שהאגודה הבנקאית צפויה להציע לחבריה, תוך ציון בעיות או תקלות שנתגלו, ותיאור הפקת לקחים ומסקנות שהופקו לתיקונם, וכן יישומם בפועל.
	5.2.3. חברי ההנהלה המיועדת יודיעו לפיקוח על הבנקים, כי הם בקיאים בחוקים ובהוראות הפיקוחיות החלות על אגודות בנקאיות (הוראות ניהול בנקאי תקין, הוראות דיווח לפיקוח, הוראות דיווח לציבור, וכן הלאה). ההנהלה תאשר כי הוראות אלה הוטמעו במערכות המחשוב של האגודה הבנקאית, וכן תאשר כי העובדים הרלוונטיים מודעים ומכירים את ההוראות אלו.
	5.2.4. הדירקטוריון המיועד או ההנהלה המיועדת של האגודה הבנקאית יודיעו לפיקוח על הבנקים על סיום ההיערכות לקראת פתיחת האגודה הבנקאית, ובכלל זה השלמת כל התהליכים המפורטים בנספח ד', ויזמינו את הפיקוח על הבנקים לבצע ביקורת טרום פתיחה.
	5.2.5. תיקון ממצאים שעלו בביקורת, ככל שיידרש.
	5.2.6. מעקב אחר תהליך ההתארגנות להקמת האגודה הבנקאית עם דגש על שינויים מהותיים ביחס לעקרונות שהוגדרו בבקשה המקורית ומילוי התנאים והדרישות שהוגדרו באישור המותנה.
	5.2.7. ביצוע ביקורת טרום פתיחה
	 עם קבלת ההודעה מהאגודה על השלמת שלב ההקמה, יערוך הפיקוח על הבנקים ביקורת טרום פתיחה ויסיימה עד שבועיים לפני מועד הפתיחה המתוכנן;
	 היקף הביקורת ייקבע לפני תחילתה והיא תיערך על פי מפרט מיוחד שיוכן מראש לביקורת מסוג זה;
	 הביקורת תבחן את מידת ההיערכות והמסוגלות של הדירקטוריון וההנהלה להפעיל את האגודה הבנקאית באופן זהיר ויציב;
	 הביקורת תעריך את התכניות הסופיות של האגודה ותתייחס ליכולתה לזהות, למדוד, לנהל ולבקר את מכלול הסיכונים (אשראי, שוק, תפעולי, משפטי, ציות וכן הלאה);
	 הביקורת תתייחס גם לטכנולוגיית המידע לרבות אבטחת מידע וסייבר, ובכלל זה בדיקת הבקרות למזעור הסיכונים בתחומים אלו;
	 הביקורת תוודא ששלב ההתארגנות של האגודה הבנקאית בוצע על פי התכניות שאושרו, ובהתאם לתנאי הסף ולתנאים הספציפיים שנקבעו באישור המותנה;
	 הביקורת תוודא כי הדירקטוריון קבע ואישר את מכלול הנהלים שלפיהם תופעל האגודה הבנקאית - ראה פירוט בנספח ד';
	 עם השלמת עבודת המבקרים ייערך דו"ח ביקורת, ועיקרי הממצאים יוצגו להנהלה ולדירקטוריון. האגודה תידרש לתקן ליקויים מהותיים עוד לפני הפתיחה;
	 במידת הצורך, לצורך ביצוע הביקורת, ניתן יהיה לקבל סיוע וייעוץ של חברות חיצוניות.
	5.3. שלב ג': מתן רישיון להפעלת האגודה הבנקאית
	5.3.1. עם קבלת רישיון מנגיד בנק ישראל לתחילת הפעילות הבנקאית, תפרסם האגודה הבנקאית הודעה לציבור, בנוסח שיאושר על ידי הפיקוח על הבנקים.
	5.3.2. האגודה הבנקאית תחל לפעול, תוך פרק זמן שיקבע ברישיונה.
	5.3.3. על סמך המידע שהצטבר עד כה בתהליך הרישוי, ובעיקר בהסתמך על ממצאי ביקורת טרום הפתיחה, הפיקוח יעריך את מידת המוכנות של ההנהלה והדירקטוריון לפתוח את האגודה הבנקאית.
	5.3.4. ינוסח "רישיון אגודה בנקאית", בו יוגדרו תנאים להפעלה (למשל, הגבלת הפעילות המותרת).
	6.1. מסמך זה מקל על המארגנים לתכנן ולהתארגן להקמת האגודה הבנקאית המוצעת, בכך שהוא מציג את הדרישות והתנאים, לרבות לוחות הזמנים להקמת האגודה הבנקאית, בכל השלבים הנדרשים - החל ממועד הפניה הראשונה ועד לאישור הפעלת האגודה הבנקאית. תחילת הטיפול בפניה מסוימת תתאפשר כתלות במספר הבקשות שיוגשו, וביכולת של הפיקוח על הבנקים לטפל בפניות אלו במקביל.
	6.2. לוחות הזמנים שלהלן מפורטים לכל שלב ושלב, תוך הפרדה בין הצפוי לטיפול מצד המארגנים, ובין הצפוי מצד הפיקוח על הבנקים. יודגש כי מדידת הזמנים בנוגע לטיפול הפיקוח על הבנקים תחל רק לאחר הודעתו, כי אכן קיבל במלואם את כל הנתונים והמסמכים שנדרשו מהמארגנים לגבי אותו שלב. בנוסף, הטיפול עשוי להתארך ככל שהבקשה תכלול פרטים מורכבים.
	6.3. יש להתחיל לפעול לקידום אישור הדירקטורים והמנהלים תוך כדי הטיפול בשלב א'.
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