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 עילות של עובדים ונושאי משרהדוח על מ: הנדון

 )808' הוראה מס, פיקוחלדיווח ( 

 
ם מעילות של עובדי (351'  ובהוראת ניהול בנקאי תקין מס1941, לאור התיקונים בפקודת הבנקאות .1

) דוח על מעילות של עובדים ונושאי משרה (808' תוקנה הוראת הדיווח לפיקוח מס) ונושאי משרה

 ).ההוראה: להלן(

 
  להוראההתיקונים

 ".דוח על מעילות של עובדים ונושאי משרה: "שמה של ההוראה יהיה מעתה )א( .2

 

 :יבוא) תחולה (1במקום האמור בסעיף  )ב( 

 351'  הוראת ניהול בנקאי תקין מסולפי, 1941, ודת הבנקאות לפק1ד8כנדרש לפי סעיף "  

 חלה על כל התאגידים וחובת דיווח ז, ) ההוראה–להלן ) (מעילות של עובדים ונושאי משרה(

 . ותאגידי העזרהבנקאיים

סניפים והן בהן , מחוץ לישראלששלוחות אירועים שהתרחשו ביש לדווח גם על  כאמור בהוראה  

 ."תנוחברות הבב

 
  –) מועד הגשת הדוח (2בסעיף  )ג( 

להוראה ) ב(3דיווח ראשוני כאמור בסעיף : "ובמקומו יבוא, יימחק) א(2האמור בסעיף  )1(  

 ."האירועגילוי מיום  ימים 7- ולא יאוחר מ,מיד עם גילוי האירועיש להגיש 

 :ולפניו יבוא) ג(2יסומן ) ב(2סעיף  )2(  

רוע ילהוראה יש להגיש תוך שבוע מסיום בדיקת הא) ג(3דיווח מלא כאמור בסעיף  )ב"(   

אך לא , רוע להנהלת התאגיד הבנקאייובסמוך לדיווח על מסקנות בדיקת הא

 ."רועיי האויאוחר מחודשיים מיום גיל

 
 –) דרך הדיווח (3בסעיף  )ד( 

, יימחקו" לעיל יישלח) א(2דיווח על אירוע המתואר בסעיף "המילים ) א(3בסעיף  )1(  

 .תימחק) א(3הסיפא של סעיף ".  יישלחו2דיווחים כאמור בסעיף : "ובמקומן יבוא

 :ולפניו יבוא) ג(3יסומן ) ב(3סעיף  )2(  

  ." "אישי"עליה יירשם , דיווחים ראשוניים ומלאים יישלחו במעטפה סגורה )ב("   

יישלח ) ג(2רוע מהותי כאמור בסעיף ידיווח על א: "יבוא) ג(3במקום האמור בסעיף  )3(  
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 – )הנחיות כלליות (5בסעיף  )ה( 

או נושא המשרה החשוד במעילה שם העובד : "יבוא" הסניף בו אירע"אחרי המילים  )א(  

 ."ותפקידו

 .יימחקו" דתפקידו של העוב"המלים  )ב(  

הדרך בה נתגלה בדיווח תפורט כמו כן : "מקומה יבוא וב,הסיפא של הסעיף תימחק )ג(  

 ".האירוע 

  
 –) 808-2' עמ(בטופס הדיווח  )ו( 

 ." נושא משרה בתאגיד בנקאי/דיווח על מעילה של עובד: "כותרת הדיווח תהיה )1(  

 :יבוא) שם התאגיד הבנקאי(במקום שורת הדיווח הראשונה  )2(  

 _______________התאגיד הבנקאי ' מס____________ שם התאגיד הבנקאי "   

ויצויין בכל הדיווחים , ייקבע על ידי התאגיד הבנקאי(___________ רוע יא' מס   

 ) הקשורים לאותו אירוע

 )".אחר-4, דוח מלא-3, מיידי-2, ראשוני-1(___ : סוג הדיווח   

 ".נושא המשרה החשוד במעילה/ שם העובד: יבוא" שם העובד"במקום שדה הדיווח  )3(  

 . תימחקת סוג האירועאודושורת הדיווח  )4(  

 ".ב" ארה15,000$: "/ בסופו יבוא, בשדה הדיווח אודות סכום או שווה ערך )5(  

 :יבוא" אופן הגילוי"אחרי שורת הדיווח  )6(  

רשות לאיסור הלבנת ה /הרשות לניירות ערך  /משטרה(לגורם חיצוני האם דווח  "   

/ ל"רשות פיקוחית בחו/ הון  ".? ובאיזה תאריך) _______) פרט(אחר  

  .יימחקו, המסומנות בכוכביות, ההערות )7(  

 
 דברי הסבר 

התיקונים במתכונת הדיווח נעשו על מנת שניתן יהיה לעקוב בצורה טובה אחרי הדיווחים  

 .ושניתן יהיה לטפל בדיווחים לצורך הדיווח הנדרש לועדת הכספים של הכנסת, המתקבלים
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 .יום פרסום חוזר זהב היאזו  דיווח תלהורא קוניםתחילת התי .3
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