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הודעות סדירות לעיתונות

שם ההודעה :יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
התוכן :יתרות מטבע החוץ ,השינויים ביתרות ביחס לחודש הקודם והגורמים לשינויים.
תאריך הפרסום 7 :בחודש (במקרה שחל ביום שישי או בשבת – מקדימים את הפרסום ליום חמישי)

שם ההודעה :הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים
התוכן :שיעור האינפלציה הצפוי – הציפיות משוק ההון ,וממוצע ציפיות של חזאים.
תאריך הפרסום 2-3 :ימי עבודה לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן.

שם ההודעה :המדד המשולב לבחינת מצב המשק
התוכן :המדד המשולב מתפרסם בכל חודש ונותן אינדיקציה למצב הפעילות של המגזר העסקי
בישראל .המדד משקלל מספר רכיבים המכסים את תחומי הפעילות של המשק ,כגון ייצוא
הסחורות והשירותים ,יבוא הסחורות (חומרי גלם ומוצרי צריכה) ,הייצור התעשייתי ,הפדיון בענפי
המסחר והשירותים ,התחלות הבניה ,ומספר משרות השכיר במגזר העסקי.
תאריך הפרסום :ביום העבודה שלאחר פרסום מדדי הייצור התעשייתי ,הפדיון וייצוא השירותים.

שם ההודעה :ריבית בנק ישראל
התוכן :הודעה בדבר החלטת הוועדה המוניטרית על שיעור הריבית.
תאריך הפרסום 8 :פעמים בשנה בתאריכים שנקבעים מראש ומפורסמים לציבור.

שם ההודעה :התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
התוכן :תחזית המשקפת את הערכות החטיבה לגבי ההתפתחות הצפויה של משתנים עיקריים -
בהם התוצר ורכיביו ,התעסוקה ,האינפלציה ,הריבית ,שער החליפין והשכר.
תאריך הפרסום :אחת לרבעון בתחילת הרבעון ,ביחד עם פרסום הריבית.

שם ההודעה :דברי הנגיד בתדרוך עיתונאים
התוכן :דברי הנגיד בתדרוך עיתונאים אודות המדיניות המוניטרית ,הסבר ופירוט השיקולים
שהובילו להחלטת הוועדה המוניטרית בדבר גובה הריבית.
תאריך הפרסום :אחת לרבעון ,ביחד עם פרסום התחזית המקרו-כלכלית והריבית.

שם ההודעה :סיכום דיוני הריבית
התוכן :סיכום הדיון המוניטרי שבעקבותיו מתקבלת החלטת הריבית החודשית.
תאריך הפרסום :עד שבועיים לאחר פרסום החלטת הריבית.

שם ההודעה :מפגש החזאים הפיננסיים
התוכן :פגישת הנגיד והוועדה המוניטרית עם החזאים הפיננסיים אשר מספקים תחזיות עבור
האינפלציה ,הריבית ושער החליפין.
תאריך הפרסום :אחת לרבעון.

שם ההודעה :שוק מטבע החוץ
התוכן :התפתחות שער החליפין ,תנודתיותו ונפח המסחר בשוק מטבע החוץ.
תאריך הפרסום :אחת לרבעון.

שם ההודעה :התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי)
התוכן :יתרות החוב ,הנפקות האג"ח הסחירות והלא – סחירות ,נתונים על עלויות החוב.
תאריך הפרסום :אחת לרבעון.

שם ההודעה :תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור
התוכן :סקירת ההתפתחות של תיק הנכסים הפיננסים של הציבור (מזומן ,פיקדונות ,אג"ח ,מניות,
מט"ח).
תאריך הפרסום :אחת לרבעון.

שם ההודעה :מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל
התוכן :השינוי ביתרת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל והחוב החציוני של המשק.
תאריך הפרסום :אחת לרבעון.

שם ההודעה :סקר החברות
התוכן :סקירת ההתפתחות בחברות ועסקים .הנסקרים מדווחים על שינוי – עלייה ,ירידה או
יציבות – בהתפתחותם של משתנים שונים ,ומציינים את עוצמת השינוי .מתשובות הנסקרים
מחושב את "מאזן הנטו" ,המשמש אינדיקטור למצב המשק ברבעון הרלוונטי.
תאריך הפרסום :אחת לרבעון.

שם ההודעה :דוח יציבות פיננסית
התוכן :הערכות כלכלני הבנק בעניין החשיפות לסיכונים העיקריים הנשקפים למערכת הפיננסית,
ניתוח תרחישי קיצון פוטנציאליים ,ובחינת כושר העמידה של המערכת בפני הסיכונים והתרחישים.
תאריך הפרסום :פעמיים בשנה.

שם ההודעה :דוח המדיניות המוניטרית
התוכן :סקירה בדבר ההתפתחויות בתחום יציבות המחירים וההתפתחויות במשק בתקופה
שלגביה מוגש הדוח ,ובדבר המדיניות הנדרשת ,לדעת הוועדה המוניטרית ,לשם שמירה על
המחירים בתחום שקבעה הממשלה ולהשגת מטרות אחרות.
תאריך הפרסום :פעמיים בשנה.

שם ההודעה :דוח העמלות החצי שנתי
התוכן :דוח המבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות
שנגבו במהלך התקופה הנסקרת.
תאריך הפרסום :פעמיים בשנה.

שם ההודעה :תוכנית העבודה של בנק ישראל
התוכן :יעדי הבנק וחטיבותיו לשנה הקרובה ,הפרוייקטים המרכזיים בשנה זו ,תקציב הבנק לשנה
הקרובה ונתוני ביצוע התקציב בשנה הקודמת.
תאריך הפרסום :פעם בשנה בחודש ינואר.

שם ההודעה :דוח בנק ישראל
התוכן :דוח שנתי המוגש לממשלה .הדוח סוקר ומנתח מגוון רחב של תחומי הפעילות הכלכלית:
המדיניות הכלכלית ,התוצר ,השימושים וענפי המשק ,האינפלציה והמדיניות המוניטרית ,המערכת
הפיננסית ,שוק העבודה ,המגזר הציבורי ומימונו ,מאזן התשלומים.
תאריך הפרסום :עד ה 31.3-בכל שנה.

שם ההודעה :הסקירה השנתית על מערכת הבנקאות
התוכן :סקירה וניתוח של ההתפתחויות השנתיות בתחומי הפעילות ,התוצאות העסקיות
והסיכונים במערכת הבנקאות בישראל ,מבנה המערכת ופעילות הפיקוח על הבנקים.
תאריך הפרסום :פעם בשנה בחודש מאי או יוני.

שם ההודעה :הסקירה השנתית של מחלקת המטבע
התוכן :תיאור וניתוח של השינויים במחזורי השטרות והמעות ,מידע על ההנפקה של שטרות
ומטבעות למחזור ושל שטות ומטבעות מיוחדים ,וכן על זיופים והאמצעים לגילויים.
תאריך הפרסום :פעם בשנה.

שם ההודעה :סקירת פניות הציבור בפיקוח על הבנקים
התוכן :סקירת פעילותה של היחידה לפניות הציבור בתחום יחסי בנק – לקוח.
תאריך הפרסום :פעם בשנה בחודש יולי.

שם ההודעה :הדו"ח הכספי של בנק ישראל
התוכן :הדינים וחשבונות הכספיים של בנק ישראל ובהם מאזן בנק ישראל ודוח הרווח וההפסד
שלו ליום  31בדצמבר .כן כלולים בדוח ביאורים ודברי הסבר לדוחות הכספיים וסקירה שנתית של
מערכות התשלומים והסליקה.
תאריך הפרסום :פעם בשנה.

שם ההודעה :מבט סטטיסטי
התוכן :נתונים ומצרפים על הפעילות הפיננסית בישראל .חלקו הראשון סוקר את ההתפתחויות
העיקריות בנושאים המרכזיים בסטטיסטיקה הפיננסית בישראל וחלקו השני מציג עבודות בתחום
המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי המשמשים בבנק ישראל.
תאריך הפרסום :פעם בשנה.

שם ההודעה :סקירה שנתית של ניהול יתרות המט"ח
התוכן :תיאור וניתוח ההתפתחויות ברמת היתרות של מטבע חוץ ,בניהולן ובנזילותן ,וכן בתשואת
ההחזקה והסיכון של תיק היתרות.
תאריך הפרסום :פעם בשנה.

נוסף לאלו ,הבנק מפרסם מאמרים של כלכלני הבנק ,נאומים של הנגיד ומנהלים נוספים והודעות
הקשורות להתפתחויות ואירועים כלכליים.

