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הדירקטוריון
מתחילת שנת  2017ועד מועד פרסום הדוח ,לא חלו שינויים בהרכב הדירקטוריון ,אשר מפורט בדוח השנתי לשנת
 2016החל מעמוד .237ליום פרסום הדוח מונה דירקטוריון הבנק אחד עשר דירקטורים בהם שלושה דירקטורים חיצוניים
כהגדרתם בחוק החברות שהינם גם דירקטורים חיצוניים על פי הוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין וכן שני דירקטורים
בלתי תלויים כהגדרתם בחוק החברות שהנם גם דירקטורים חיצוניים לפי הוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין.
יצוין ,כי ביום  14באוקטובר  2010פנה המפקח על הבנקים לדירקטוריון הבנק ,במסגרת בחינת תפקוד הדירקטוריון הבנק
ומבנהו ,לקבוע כללים לגבי הרכב הדירקטוריון והיחס שבין דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים .ליום פרסום הדוח ,עמד
הרכב דירקטוריון הבנק ביחס שבין דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים על פי המוסכם עם הפיקוח על הבנקים (לפחות
חמישה דירקטורים חיצוניים מתוך שנים עשר עד שלושה עשר דירקטורים).

נושאי משרה בכירה
ביום  20בדצמבר  ,2016ולאור הודעתו של מנהל הסיכונים הראשי המכהן ,מר מיכאל בן ישי ,על כוונתו לפרוש לגמלאות
בשנת  ,2017אישר דירקטוריון הבנק את מינויה של גב’ דפנה לנדאו לתפקיד סגן מנהל כללי ,חברת הנהלה ומנהלת
הסיכונים הראשית של הבנק ,בכפוף לאישור של בנק ישראל .ביום  7בפברואר  2017התקבלה הודעת המפקח על הבנקים
בבנק ,ולפיה אין לפיקוח על הבנקים התנגדות למינויה של גב’ דפנה לנדאו כמנהלת הסיכונים הראשית .בהמשך להודעת
המפקח כאמור ,ביום  1במרץ  2017חדל מר בן ישי לכהן כמנהל הסיכונים הראשי של הבנק וגב’ לנדאו החלה במועד זה
את כהונתה בתפקיד זה.
ביום  9בפברואר  2017ובהמשך לאישור הדירקטוריון על שינוי במבנה הארגוני אשר לפיו תועבר מחלקת הציות ואכיפה
מחטיבת הסיכונים אל הייעוץ המשפטי ,אישר דירקטוריון הבנק את מינויה של גב’ שרית וייסטוך למנהלת אגף הייעוץ
המשפטי ,ציות ואכיפה.

עסקאות עם בעל שליטה
ביום  21בפברואר ,2017 ,אישרה ועדת הביקורת קריטריונים לאבחנה בין עסקאות בנקאיות חריגות לעסקאות בנקאיות
שאינן חריגות וכן קריטריונים להגדרת עסקאות זניחות (שאינן בנקאיות) .תוקף ההחלטה לשנה אחת.
לפרטים אודות בעלי שליטה ותרשים מבנה החזקות בבנק ראה הצגה בדוח הכספי המבוקר לשנת  ,2016עמוד .253

המבקר הפנימי
פרטים בדבר הביקורת הפנימית בבנק ובכלל זה ,הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת הביקורת הפנימית ,תוכנית
העבודה השנתית והרב שנתית והשיקולים בקביעתה ,נכללו בדוח הכספי לשנת .2016
תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת  2017אושרה בועדת ביקורת ביום  8בדצמבר  ,2016ובדירקטוריון ביום 20
בדצמבר .2016
הדוח השנתי של המבקר הפנימי לשנת  2016נדון בועדת ביקורת ביום  26בינואר  ,2017ובדירקטוריון ביום  31בינואר .2017

מגבלות חקיקה ,תקינה ,הנחיות פיקוח ואילוצים מיוחדים
הבנק הינו בנק מסחרי ,חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ ,חבר הבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע״מ ,חבר מסלקת הבורסה ומסלקת המעו״ף וחלים עליו עקב כך כל הדינים הרלבנטיים.
פעילות הבנק כפופה לחוקים ,תקנות והוראות שחלקם ייחודיים למערכת הבנקאית ,וחלקם ,גם אם אינם ייחודיים כאמור,
משפיעים על מקטעים מהותיים מפעילותו .פקודת הבנקאות ,חוקי הבנקאות השונים והוראות ניהול בנקאי תקין אשר
מפרסם המפקח על הבנקים מעת לעת ,מהווים את הבסיס החוקי והמרכזי לפעילותו של הבנק .אלו מגדירים ,בין היתר,
את גבולות הפעילות המותרת לבנק ,מערכות היחסים בין הבנק ללקוחותיו ,השימוש בנכסי הבנק ,אופן הדיווח על הפעילות
האמורה למפקח על הבנקים ולציבור והפעילות המותרת לחברות הבת של הבנק ותנאי השליטה והבעלות בהן.
בצידם כפוף הבנק לחקיקה ענפה המסדירה את פעילותו בשוק ההון הן עבור לקוחותיו והן עבור עצמו (למשל בתחום
ייעוץ ההשקעות ,דיני ניירות ערך ומגבלות על פעילות בתחום הביטוח) ,וכן להנחיות משרד האוצר המסדירות את פעילותו
של הבנק כעושה שוק באג״ח ממשלתיות.
עמלות הבנקים ,ובכללם בנק ירושלים ,מפוקחות על-ידי בנק ישראל .כמו כן ,בנק ישראל קבע תעריפונים אשר בהם
פורטה רשימת השירותים שבגינם בנקים יהיו רשאים לגבות עמלות ,וכן אופן חישוב עמלות אלו.
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חוקים נוספים ,בנושאים ייחודיים ,מטילים על הבנקים ,והבנק בכללם ,חובות וכללים ספציפיים .כך למשל החקיקה הקשורה
באיסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור ,חוק נתוני אשראי ,חקיקה הקשורה בהלוואת דיור ,דיני הערבות וכו’.
בנוסף לאלה ,קיימת חקיקה שבשל הקשר שלה לפעילות הבנק יש לה השפעה רבה על התנהלותו .לעניין זה ראוי להזכיר,
בין היתר ,את דיני ההוצאה לפועל ,דיני פירוקים וכינוסים ,וחוקי מס שונים.
פעילותו של הבנק נתונה לפיקוח וביקורת של הפיקוח על הבנקים וכן של גורמים מפקחים נוספים בתחומי פעילות
ספציפיים ,דוגמת רשות ניירות-ערך ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר והממונה על הגבלים עסקיים.
הבנק וחברות הבת שלו פועלים בהתאם לחובות החלות עליהם מכוח הוראות הדין.
במסגרת החקיקה ,נקבעה בחלק מהחוקים החלים על פעילות הבנק האפשרות להטיל עליו עיצומים כספיים בגין הפרות
של הוראות חוק והוראות חקיקת משנה (לרבות חוזרים והנחיות) שהוצאו או יוצאו מכוחם.
להלן ,בתמצית ,פירוט של שינויי חקיקה (לרבות הוראות של המפקח על הבנקים) רלוונטיים לתקופת הדיווח אשר
משפיעים או עשויים להשפיע באופן משמעותי על פעילות הבנק:

עדכוני חקיקה והוראות בנק ישראל
הוראות חוק ורגולציה אשר התקבלו עד מועד פרסום הדוח השנתי של הבנק לשנת  2016תוארו בדוחות הכספיים של
הבנק לשנת .2016
ביום  31בינואר  2017פורסם החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה)
התשע״ז.2017-
החוק מעגן בחקיקה את המלצות הועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים אשר הוקמה ביום 3
ביוני “( 2015ועדת שטרום״) ,במטרה להסיר חסמים שקיימים כיום במערכת הבנקאית ,להביא ליצירת שחקנים עצמאיים
וחדשים שיוכלו להתחרות במערכת הבנקאית הקיימת ולחולל תחרות בשוק השירותים הבנקאיים והפיננסיים למגזר
הקמעונאי.
במקביל לכך ,פרסם הפיקוח על הבנקים מדיניות חדשה להסרת חסמי כניסה לבנקאות תוך הגדרת מתווה להקמת בנק
חדש בישראל .מדיניות זו יחד עם המלצות ועדת שטרום מצטרפים לחוק נתוני אשראי ,שאושר בכנסת בחודש אפריל
 .2016חוק נתוני אשראי קובע כי יוקם מאגר נתוני אשראי מרכזי ,תחת אחריותו של בנק ישראל ,אשר יכיל נתונים על
משקי בית ועסקים קטנים .מאגר זה יסייע להגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי ,ירחיב את הנגישות לאשראי
ויאפשר הרחבת המידע העומד לרשות נותני האשראי בבואם להעריך את רמת סיכון האשראי של הלקוח.
הבנק בוחן את השלכות הצעת החוק על פעילותו .חלק מהוראות החוק צפויות להגביר את התחרות בשוק הבנקאי ,ויכולות
להוות הזדמנות עבור הבנק .לפרטים נוספים ראו בפרק עדכוני חקיקה בדוח ממשל תאגידי ופרטים נוספים לשנת .2016

הוראת ניהול בנקאי תקין  – 411ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור
ביום  9למרץ  2017פורסמה הוראת נב״ת  411מעודכנת בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור ,שמטרתה להתאים
את הרגולציה הישראלית לסטנדרטים הבינלאומיים בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור של ארגון ה .FATF -להלן
עיקרי החובות הנוספות המוטלות על הבנק על פי הוראות התיקון:
בקביעת מדיניות הבנק ונהליו יש להביא בחשבון גורמי סיכון רבים נוספים המפורטים בהוראה.
נקבעו פרמטרים על פיהם נדרש הבנק לבצע “הערכת סיכונים״ של לקוחותיו ,וכן פורט בסיס המידע שעל הבנק לאסוף
מגורמים פנימיים וחיצוניים על מנת לגבש את הערכת הסיכונים האמורה.
נדרש למכן את שאלון “הכר את הלקוח״ ,ולהשתמש בו ככלי להערכת רמת הסיכון הנשקפת בפעילות מול הלקוח
בהתבסס על משתני הסיכון שפורטו בהוראה.
הורחבה הגדרת “לקוחות חשופים מבחינה ציבורית״ כך שתכלול גם אישי ציבור מקומיים ובעלי תפקיד בכיר בארגון
בינלאומי .הבנק נדרש לרכוש מאגר אישי ציבור מקומיים על מנת לעמוד בדרישה זו.
נדרש לפתח בקרות שונות ,לצורך ניטור פעולות חשודות בחשבונות לקוחות הבנק.
תחולת ההוראה :ביום  1לינואר  ,2018הבנק נערך ליישום ההוראה והחל בהתאמת מערכות המחשוב התומכות ,וכן
בהתאמת מדיניותו ונהליו בנושא.
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דירוג האשראי של הבנק
ביום  9במאי  2017הודיעה חברת הדירוג  Standard & Poor’s Maalotכי היא מותירה את דירוג המנפיק של הבנק העומד
על  ,ilA+ומשנה את תחזית הדירוג לחיובית מיציבה.
דירוגם של כתבי ההתחייבות הנדחים שהונפקו על ידי חברת הבת ירושלים מימון והנפקות ,משקף רמה אחת נמוכה יותר
מדירוג המנפיק ,קרי דירוג של  .ilA-כתבי התחייבות נדחים אלו כשירים להכרה כהון רובד  2בהתאם להוראות המעבר
של באזל .lll
דירוג כתבי התחייבות הנדחים המותנים ( )COCOאשר כשירים להכרה כהון רובד  2בהתאם להוראות באזל  lllהוא . +ilBBB

זאב נהרי

גיל טופז

יו"ר הדירקטוריון

מנהל כללי

 15במאי 2017
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נספח  -שיעורי הכנסות והוצאות ריבית  -של הבנק והחברות המאוחדות
שלו( )1וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית
חלק א'  -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית  -נכסים
סכומים מדווחים
לשלושת החודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ 2017

לשלושת החודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ 2016

שיעורי
הכנסה

שיעורי
הכנסה

יתרה
ממוצעת

()2

הכנסות
ריבית

מיליוני ש"ח

יתרה
ממוצעת

()2

אחוז

הכנסות
ריבית

מיליוני ש"ח

אחוז

נכסים נושאי ריבית
אשראי לציבור

()3

9,614.0

105.30

4.45

10,017.1

79.7

3.22

170.9

-

-

216.5

-

-

1,309.2

0.30

0.09

1,000.1

0.2

0.08

804.5

1.00

0.50

854.6

1.8

0.85

555.6

0.10

0.07

753.0

0.2

0.11

נכסים אחרים

3.1

-

-

3.6

0.1

11.58

סך כל הנכסים נושאי ריבית

12,457.3

106.7

3.47

12,844.9

82.00

2.58

חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית

33.2

34.8

1,344.1

1,172.7

פקדונות בבנקים
פקדונות בבנקים מרכזיים
אג"ח מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה
אגרות חוב למסחר

()4

()4

נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית

()5

13,834.6

סך כל הנכסים

106.7

3.12

14,052.4

82.0

2.35

חלק ב'  -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית  -התחייבויות והון
סכומים מדווחים
התחייבויות נושאות ריבית
0.57

9,492.5

פקדונות הציבור

9,224.9

0.04

879.1

0.7

0.62

8,613.4

2.2

לפי דרישה

765.7

0.1

לזמן קצוב

8,459.2

13.0

2.96

43.0

0.1

0.93

פקדונות מבנקים

41.0

0.3

0.08

414.6

-

-

ני"ע שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

510.7

0.1

אגרות חוב

1,537.4

6.5

1.70

1,593.0

()2.6

()0.65

סך הכל התחייבויות הנושאות ריבית

11,314.0

20.0

0.71

11,543.1

0.4

0.01

1,513.5

-

-

1,592.6

-

-

פקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית
התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית
סך כל ההתחייבויות

()7

13.1

0.10

197.9

-

-

131.4

-

13,025.4

20.0

0.61

13,267.1

0.4

0.01

סך כל האמצעיים ההוניים

809.2

785.3

סך כל ההתחייבויות והאמצעיים ההוניים

13,834.6

פער הריבית

2.76

()8

2.81

12,457.3

86.7

הערות בסוף הנספח
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0.32

-

14,052.4

תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית

2.9

0.12

2.57
12,844.9

81.6

2.57

נספח  -שיעורי הכנסות והוצאות ריבית  -של הבנק והחברות המאוחדות
שלו( )1וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית (המשך)
חלק ג  -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית  -מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית המיוחסים לפעילות
בישראל
סכומים מדווחים
לשלושת החודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ 2017
יתרה
ממוצעת

()2

הכנסות/
הוצאות
ריבית

מיליוני ש"ח

שיעורי
הכנסה
אחוז

לשלושת החודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ 2016
יתרה
()2
ממוצעת

הכנסות/
הוצאות
ריבית

מיליוני ש"ח

שיעורי
הכנסה
אחוז

מטבע ישראלי לא צמוד
סך נכסים נושאי ריבית

7,644.3

70.1

3.72

7,626.0

67.6

3.59

סך התחייבויות נושאות ריבית

7,174.4

()10.7

()0.60

6,742.9

()9.3

()0.55

פער הריבית

3.04

3.12

מטבע ישראלי צמוד למדד
סך נכסים נושאי ריבית

3,377.5

27.1

3.25

3,475.4

4.1

0.47

סך התחייבויות נושאות ריבית

3,131.0

()7.7

()0.98

3,543.8

11.0

1.25

פער הריבית

1.72

2.27

מטבע חוץ (לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ)
סך נכסים נושאי ריבית

1,435.5

9.5

2.67

1,743.5

10.3

2.38

סך התחייבויות נושאות ריבית

1,008.6

()1.6

()0.63

1,256.4

()2.1

()0.67

פער הריבית

1.71

2.04

סך פעילות בישראל
סך נכסים נושאי ריבית

12,457.3

106.7

3.47

12,844.9

82.0

2.58

סך התחייבויות נושאות ריבית

11,314.0

()20.0

()0.71

11,543.1

()0.4

()0.01

פער הריבית

2.76

2.57

הערות בסוף הנספח
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נספח  -שיעורי הכנסות והוצאות ריבית  -של הבנק והחברות המאוחדות
שלו( )1וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית (המשך)
חלק ד -ניתוח השינויים בהכנסות ריבית והוצאות ריבית
סכומים מדווחים

לשלושה החודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ 2017
לעומת שלושה החודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ 2016
גידול (קיטון)
()9
כמות

בגלל שינוי
מחיר

שינוי נטו

מליוני ש"ח
נכסים נושאי ריבית
אשראי לציבור בישראל

()4.4

30.0

25.6

נכסים נושאי ריבית אחרים בישראל

-

()0.9

()0.9

סך הכל הכנסות הריבית

()4.4

29.1

24.7
-

התחייבויות נושאות ריבית
פקדונות הציבור בישראל

()0.4

10.6

10.2

התחייבויות נושאות ריבית אחרות

()0.2

9.6

9.4

סך כל הוצאות הריבית

()0.6

20.2

19.6

()1
()2
()3
()4

()5
()6
()7
()8
()9

הנתונים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים.
על בסיס יתרות לתחילת החודשים (במגזר מטבע ישראלי לא צמוד  -על בסיס יתרות יומיות).
לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי .לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית.
מהיתרה הממוצעת של אג"ח למסחר ושל אג"ח זמינות למכירה נוכתה/נוספה היתרה הממוצעת של רווחים/הפסדים שטרם מומשו מהתאמות
לשווי הוגן של אג"ח למסחר וכן רווחים/הפסדים בגין אג"ח זמינות למכירה ,הכלולים בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף
"התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן" לשלושה חודשים שהסתיימו בימים  31.3.2017ו 31.3.2016 -בסך  0.6מיליון ש"ח
ו )16.0( -מיליון ש"ח.
לרבות מכשירים נגזרים ,נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי.
עמלות בסך  0.2ו 1.8-מיליוני ש"ח ,נכללו בהכנסות ריבית בתקופות שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31.3.2017וביום ,31.3.2016 -בהתאמה.
לרבות מכשירים נגזרים.
תשואה נטו  -הכנסות ריבית ,נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית.
השינוי המיוחס לשינוי בכמות חושב על ידי הכפלת המחיר החדש בשינוי בכמות .השינוי המיוחס לשינוי במחיר חושב על ידי הכפלת הכמות
הישנה בשינוי במחיר.
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סניפי הבנק וחברות בנות
ההנהלה המרכזית
רח' הנגב  ,2קרית שדה התעופה
מען לדיוור :רח' הרברט סמואל  ,2ירושלים 91022
סקטור נדל"ן
רח' הנגב  ,2קרית שדה התעופה
סניף בנקאות פרטית
רח' קרן היסוד  ,18ירושלים 92149
סניף ירושלים
רח' הרברט סמואל  ,2ירושלים 91022
סניף גאולה  -רוממה
רח' שמגר  ,21ירושלים
סניף תל אביב
רח' אחד העם  ,21ת"א 65251
סניף באר שבע
רח' הדסה  ,90באר שבע 84221
סניף חיפה
רח' פל-ים ( 9בית צים) ,חיפה 33095
סניף בני ברק
רח' חזון איש  ,2בני ברק 51512
סניף אשקלון
רח' הרצל  ,5אשקלון 78601
סניף אשדוד
רח' שבי ציון  ,118אשדוד 77273
סניף ראשון לציון
רח' הרצל  ,63ראשל"צ 75267
סניף חולון
רח' סוקולוב  ,28חולון 58256
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סניף פתח תקוה
רח' ההגנה  ,10פ"ת 49591
סניף נתניה
רח' הרצל  ,45נתניה 42401
סניף מודיעין עילית
רח' אבני נזר  ,18מודיעין עילית
סניף פסגת זאב
שד' משה דיין  ,164ירושלים
סניף קיריון
דרך עכו  ,192קרית ביאליק 27000
סניף נצרת
מרכז אל ריאד  ,6092/50נצרת 16000
סניף סחנין
קניון סחנין מול ,כביש ראשי סחנין
סניף כרמיאל
רח' מעלה כמון  ,5קניון חוצות כרמיאל ,כרמיאל
סניף אום אל פחם
קניון אלהרם ,כביש ראשי ,אום אל פחם
סניף בת ים
קניון בת ים ,רח' יוספטל  92בת ים
סניף אלעד
רח' רבי יהודה הנשיא 94 ,אלעד
סניף בית שמש
רח' רבין  ,2קניון נעימי ,בית שמש
סניף ביתר עלית
רח' ישמח ישראל  ,2מרכז חיים זקן – תמרים ,ביתר עלית
ירושלים מימון והנפקות ( )2005בע"מ
רח' הרברט סמואל  ,2ירושלים 91022
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