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 לכבוד,

 יעל אלמוגעו"ד 
 ללמנכ"שנה מ

 בנקהשל הראשית  היועצת המשפטית
 

 בנק הפועלים
 50 שד' רוטשילד

 6688314תל אביב 

 לכבוד,
 קארן פורתעו"ד 

 יועצת משפטית
 תחום אשראי קמעונאי 

 ומשכנתאות
 בנק הפועלים

  50ד ילשד' רוטש
 6688314תל אביב 

  באמצעות דוא"ל:
.co.ilalmog@poalimael.Y 

karen.porat@poalim.co.il 
 

 :טלפון
  03-5676368 

 
 ג.נ.,

 
 רת עושר פיננסי(הנכסים והתחייבויות )הצ-דוח אישי בדבר מצב פיננסיהנדון: 

 
 בו "(,האישי הדוח" –)להלן  דוח אישי בדבר מצב פיננסי של לקוחלמכתב זה העתק  1 כנספח"ב מצ

 האישי בדק את הפרטים הכלולים בדוחלאחר ש את תוכן הצהרת הלקוח, לאשר רואה חשבוןנדרש 
 פרטים אלוזה  חתימתי על אישורנכון למועד  משוכנע כיא "הו ,כאמור בדיקתושל הלקוח ולאור 

    ."מלאיםנכונים ו
 

 למכתבנו מופיע נוסח שבמסגרתו רואה החשבון מציין כי הלקוח חתם בפניו על הטופס. מסמך 2בנספח 
ומוסכם עם לשכת רואי חשבון בישראל, ובנקים אחרים נוהגים להשתמש בנוסח  בר חתימהזה הינו 

 דומה לו.
 
בסתירה לחוק  עומדת, 1בנספח  כאמוראישור מרואה חשבון לספק  דרישהבקש ליידע אתכם כי הנ

 רואה חשבוןים החלים על וכן לתקנים המקצועי ,ולתקנות שנקבעו מכוחו 1955-רואי חשבון, התשט"ו
תיקון תקן "בדבר  70ותקן ביקורת  "דוחות מיוחדים של רואי חשבוןבדבר " 7מכוח תקן ביקורת 

וזאת מהנימוקים  "הנוסח המשולב"( -להלן ביחד ) "בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון 7ביקורת 
 הבאים: 

 
, לפיהם יכול רואה המשולבבנוסח  10-11 אישור התוכן והנכונות של פרטים הוא בניגוד לסעיפים

רק באותם מקרים בהם הוא מתבקש לציין את התאמתו של נתון  להשתמש במונח "אישור"החשבון 
פלוני לאמור במסמך כלשהו. רואה החשבון אינו מאשר נאותות או נכונות הנתונים עצמם, אלא רק 

קל  בסס באישורו.את התאמתם כאמור, ולכן עליו לציין את המסמכים או את הרשומות עליהם הת
 .נכונות של הצהרת לקוחווחומר שרואה חשבון אינו רשאי, ונאסר עליו, לאשר 

 
למכתבנו(. בחוזר  3פרסם חוזר בנושא )המצורף כנספח  על הבנקים בבנק ישראל הפיקוח כידוע לכם,

בהתאם ישנה אמירה ברורה וחד משמעית שעל האישורים הנדרשים על ידי הבנקים להיות מנוסחים 
  .לכללים המקצועיים החלים על רואי החשבון

 
 מכלול הנושאים של אישורים מיוחדים לא תקיניםנדגיש כי מכתבנו זה מתייחס להיבט אחד מתוך 

 שבנקים דורשים מרואי חשבון בעניין ציות הלקוח להוראות החוק המתייחסות למניעת הלבנת הון.
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 עמידת הלקוח בחובות מסהנושא של  לרבות ,מבנקיםהנושא העקרוני של דרישות אישורים מיוחדים 

איגוד . נשיאת הלשכה אף עומדת בקשר עם נשיאת הלשכה, רו"ח איריס שטרקיפולה של טבנמצא 
 מוסכמים העומדים בכללים המקצועיים החלים על רואה חשבון. לעניין קביעת נוסחים הבנקים

 
מחתימה על הטופס שבנדון  להימנעכי עליהם בכוונתנו להודיע עוד השבוע לחברי לשכת רואי חשבון 

 עד להודעה חדשה.
 

וכי ייעשה שימוש  1 בנספחעל המסמך  רואה חשבון לחתימת ההדרישלאלתר  תופסקודה לכם אם נ
 .בלבד 2שבנספח בנוסח 

 

-03לשאלות והבהרות, ניתן ליצור קשר עם הסגל המקצועי בלשכת רואי חשבון בישראל, בטלפון: 
 לסייע לכם. ונשמח 5116688

 
 

 

  בכבוד רב,
 

 אורי מורד, רו"ח  אריאל פטל, רו"ח
 מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי 

 חוות דעת מיוחדים ואישורי 
 רואי חשבון

 יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי  
 חוות דעת מיוחדים ואישורי 

 רואי חשבון
 

 
 :העתקים

 בישראל.גב' איריס שטרק, רו"ח, נשיאת לשכת רואי חשבון 
 .הפועליםבנק  מנכ"ל, ארי פינטו מר

 דר' חדוה בר, המפקחת על הבנקים.
 .לית משרד המשפטים"אמי פלמור, עו"ד, מנכגב' 

 
 

 :נספחים
 .ערבות מהותית-דוח אישי בדבר מצב פיננסי – 1 נספח
 ערבות לא מהותית.-דוח אישי בדבר מצב פיננסי )דף אחרון( – 2 נספח
 הוראות המפקח על הבנקים לתאגידים בנקאים וחברות כרטיסי האשראי. – 3 נספח

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ערבות מהותית – דוח אישי בדבר מצב פיננסי – 1 נספח

 

 



 

 



 

 



 
 ערבות לא מהותית –דוח אישי בדבר מצב פיננסי )דף אחרון(  – 2 נספח

 



 הוראות המפקח על הבנקים לתאגידים בנקאים וחברות כרטיסי האשראי – 3נספח 

 
 
 


