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סיכום ישיבת וועדת התלבור שהתקיימה ב11/7/22-
וכחים מקרב חברי הוועדה:

משתתפים וספים:

מימי רגב )יו"ר הועדה( ,חטיבת השווקים  -ב ק ישראל
אייל קליין ,ציג ) ACI Israelפורקס(
קטי כהן ,חטיבת השווקים  -ב ק ישראל
רן אברהם ,ב ק מזרחי-טפחות
יוסי קואמו ,ב ק הפועלים
חלי סימן טוב ,ב ק הפועלים
צח שרון ,ב ק לאומי
יאן קלוט יק ,ב ק דיסקו ט
רמי אוגדן ,הב ק הבי לאומי
שוקי חי ,הב ק הבי לאומי
צילה בילט בל ק ,חטיבת השווקים  -ב ק ישראל

ה ושאים ש דו ו:
 .1הוצגו ההתפתחויות ב וגע לפרסום ריבית ה – SHIR-הפרסום היומי של הריבית באתר ב ק ישראל
והמסכים ש ב ו בבלומברג ורויטרס עבור ריבית זו.
 .2הוצגה ההיערכות קדימה לפיה  ISDAצפויה לצרף את ריבית  SHIRלטבלת הריבית בבסיס
להסכמי ה ISDA-בחודשים הקרובים .ב וסף יוסדר ה ושא של ה LCH .fallback-צפויה להיות
מוכ ה לסליקת עסקאות  SHIRבמהלך הרבעון הראשון של  .2023לוחות זמ ים מדוייקים להתחלת
קשירת עסקאות ב SHIR-ולהפסקת קשירת עסקאות בתלבור ,כמו גם לוחות זמ ים להסבת
העסקאות הקיימות לריבית  SHIRיקבעו בהתאם להתקדמות של השלבים הקודמים.
 .3ציגים מהב קים הציגו כי הם צופים שהיערכות בתוך הב ק להסבת מלאי העסקאות מהתלבור ל-
 SHIRתארך כש ה .אולם ציי ו כי קשה להת יע את ההיערכות לפרויקט כל עוד המסמכים
המשפטיים ה וגעים להוספת הריבית ול fallback-ב ISDA-טרם חתמו ופורסמו ,וכשאין עדין
לוחות זמ ים ברורים.
 .4ציגים מהב קים הציגו כי יש לגבש את החלופות לאופן ביצוע הסבת העסקאות .הם ציי ו כי יש
חלופה לפיה ההסבה עשית ביום ייעודי ש קבע מראש ,וחלופה וספת עם תקופה הדרגתית שבה
מסבים את העסקאות לפי הגעתם למועד ה fixing-עד למועד סופי ש קבע מראש .ב ק ישראל יבחן
ושא זה גם מול .ISDA
 .5ב ק ישראל עדכן כי יום הבחירות הצפוי ב 1-ל ובמבר יתווסף לרשימת הימים שבהם לא תתפרסם
ריבית תלבור ו.SHIR-
החלטות שהתקבלו בישיבה זו :
אין
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