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ייעוד החטיבה ותפקידיה העיקריים;
המידע המנוהל בחטיבה:
 מידע על המערכת הפיננסית/המוניטרית בישראל;
 מידע על הפעילות הריאלית במשק;
 מידע על פעילות הממשלה;
 מידע על פעילות המשק מול חוץ לארץ;
הבסיס החוקי;
המבנה הארגוני של החטיבה.
 .1ייעוד החטיבה ותפקידיה העיקריים
החטיבה למידע ולסטטיסטיקה הוקמה בתחילת  2008במסגרת ארגונו-מחדש של הבנק .החטיבה
שואפת להיות מקור מידע מוביל על המשק הישראלי ,ובפרט על הפעילות הפיננסית והמגזר
הפיננסי.
היעד העיקרי של החטיבה הוא לספק להנהלת בנק ישראל ,לוועדה המוניטארית ולחטיבות הבנק
נתונים ומידע על הפעילות הכלכלית במשק באיכות ,בזמן ובהיקף הנדרשים לצורך ניהול
המדיניות ,השגת מטרותיו של הבנק ומילוי תפקידיו.
יעד נוסף של החטיבה הוא להעמיד את הנתונים והמידע שבידי החטיבה לשימושם של גופים
שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף למגבלות של סודיות ואבטחת מידע) ,וזאת לצורך הגברת השקיפות
והיעילות הכלכלית במשק ולקידום המחקר הכלכלי עליו.
לשם כך החטיבה מפיצה נתונים ,מידע ודוחות בערוצים שונים ,ובמיוחד באתר האינטרנט של בנק
ישראל .החטיבה מפרסמת באתר ,באופן שוטף ,הודעות לעיתונות ופרסומים אחרים.
לשם מילוי ייעודה וביצוע תפקידיה ,החטיבה מנהלת ומתפעלת נתונים ומידע מגוונים על הפעילות
הכלכלית במשק בתחומים שונים ,המתקבלים ממגוון רב של מקורות; מתמחה בארגון המידע
ובהנגשתו לכלל לקוחותיה בתוך הבנק ומיחוצה לו ,ומפתחת כלים ומתודולוגיות סטטיסטיות
המסייעים בתחקור המידע.
 .2המידע המנוהל בחטיבה: 1


המערכת הפיננסית והמוניטארית בישראל ,לרבות :ריביות ותשואות על מכשירים
פיננסיים שונים ,הפעילות בשוק מטבע החוץ (העסקאות ,נפחי מסחר,המגזרים,
המחירים ,שער החליפין האפקטיבי ,המרווחים ,הסיכונים) ,הפעילות בשוק ני"ע
(מחירים היסטוריים ,היקפי ההנפקה של ההון והחוב ,מחזורי המסחר ,החזקות תושבי
חוץ ותושבי ישראל בנכסים ועוד) ,שוק הכספים ,שוק האשראי ,אינדיקטורים ליציבות

1

המידע והנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט של הבנק אינם כוללים את מלוא המידע המפורט כאן,
שמנוהל בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.
1

הפיננסית ,הפעילות של הבנקים ,המשקיעים המוסדיים ומתווכים פיננסיים אחרים ,תיק
הנכסים הפיננסיים של הציבור.


הפעילות הריאלית במשק ,לרבות :התוצר ,שימושיו וענפי המשק ,פעילות הסקטור
העסקי והחברות הציבוריות ,מחירי הסחורות והשירותים ,שוק העבודה.



פעילות הממשלה ,לרבות :הכנסות הממשלה והוצאותיה ,ההכנסות ממסים ,הגירעון
והחוב.



פעילות המשק מול חוץ לארץ ,לרבות :מאזן התשלומים ,הנכסים וההתחייבויות של
המשק מול חוץ לארץ ( )IIPוהחוב החיצוני.

החטיבה אוספת ומרכזת נתונים ומידע אלה ממקורות שונים ,ביניהם :דיווחי הבנקים ,הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,משרד האוצר ,הבורסה לני"ע ,הרשות לני"ע ,גורמים ורשויות נוספות
וכן מידע הנמסר במישרין על ידי גופים עסקיים ואחרים במשק .הנתונים והמידע הנאספים
ומנוהלים על ידי החטיבה מתמקדים במשק הישראלי ובסביבה הגלובלית המשפיעה עליו ,וזאת
כאמצעי להבנת התופעות הכלכליות העיקריות במשק.
בנוסף ,החטיבה מקימה ומתחזקת מערכות מידע ,מפתחת ומיישמת שיטות לעיבוד והצגה של
נתונים ומידע ,ומפיצה בתוך הבנק ומחוצה לו נתונים ,מידע ודוחות בערוצים שונים .בין היתר,
החטיבה מפרסמת באופן שוטף באתר האינטרנט של בנק ישראל נתונים ,סטטיסטיקה ,הודעות
לעיתונות ועוד .מטבע הדברים ,מוקצים רוב משאביה של החטיבה לניהול שוטף זה של הנתונים
והמידע ,ומיעוטם לפיתוח תשתיות המידע.

 .3הבסיס החוקי לפעילות החטיבה
הבסיס החוקי לאיסוף הנתונים בבנק ישראל נגזר מתפקידיו של הבנק ,המוגדרים במספר דברי
חקיקה ,ובהם:
חוק בנק ישראל ,התש"ע;2010-
פקודת הבנקאות;1941 ,
חוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א;1981-
חוק מערכות תשלומים ,התשס"ח.2008-
מתוקף תפקידיו של הבנק על פי דברי החקיקה האמורים ,יש לבנק סמכות לדרוש מידע מגופים
שונים.

 .4המבנה הארגוני של החטיבה
המבנה הארגוני של החטיבה משקף את ההתמקדות בצורכי הלקוח (האגף לקשרי לקוחות) בנפרד
מהתהליך של ניהול הסטטיסטיקה (האגף לסטטיסטיקה) ,תוך חתירה ליצירת מרכזי התמחות
מקצועית (לפי תחומי התוכן בחטיבה).
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החטיבה למידע ולסטטיסטיקה  -המבנה הארגוני

מנהל החטיבה  -ד"ר איל רוזן

ד"ר בנצי שרייבר

האגף לסטטיסטיקה
גבי פישמן

אגף לקוחות
שלי רייס

יחידת לקוחות וכלכלה
מעיין קלרמן

יועץ

יועץ PMO /
אביאל שפיטלניק

מ שנה למנהל החטיבה

היחידה לשוק ההון
מיכל אוחנה

היחידה לסטטיסטיקה
לאומית
יחיאל רחבי

היחידה לשוק מט"ח
לירן כליף

פורטל והקשר עם הציבור
הדר גוטסמן
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יחידת BI
TBD

יחידת מתודולוגיה
סטטיסטית
אריאל מנצורה

