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שפריהודה

הוןהלבנתמהי.א

Money(הוןהלבנת Laundering(בפשיעהשמקורורכושהטמעתשלתהליךהנה
חששללאבולהשתמשיהיהשניתןכדיהלגיטימיתהפיננסיתהמערכתתוךאל

הכוללשלבי-תלתתהליךהוןבהלבנתלראותמקובלבספרות.1האכיפהמרשויות
שמקורוהכסףמוחדרשבו,)PIacement(ההשמהשלב:הבאיםהשלביםאת

נעשותשבו,)Layering(הריבודשלב;הפיננסיתהמערכתתוךאלבפשיעה
נמשךשבו,)Integration(ההטמעהושלב;הכסףשלמקורולטשטושהפעולות

.חייואורחלניהולהעברייןאתלשמשכדי"מולבנת"ההחדשהבצורתוהכסף
,בנקכגוןהפיננסיתבמערכתקצהנקודתאלהכסףמוחדרההשמהבשלב

בזהותשימושתוךלעתיםנעשיתהכסףהשמת.וכדומהגמלקופת,כספיםחלפן
שימושתוךאוהפעולהמבוצעתמיעבורמגלהשאינוקשאישידיעלאובדויה

Business(עסקיתכסותתחתאוכךלצורךשהוקמהקשבישות Cover(עסקשל
קיימתשבהןבמדינות.חשד2מעוררותאינןעבורומזומןשהפקדותמזומניםעתיר
ההפקדהסכומיבפיצוללעתיםזהשלבמתבצעבמזומןפעולותעלדיווחחובת

)StructuringאיSmurfing3)מנתעל,בחוקהקבועהדיווחמרףקטנותלמנית
.לרשויותמדיווחלהתחמק
תמידכמעטהנוזהשלב.ההלבנהפעולתעיקרמתבצעתהריבודבשלב

העברותשלככסותלעתים,למדינהממדינהכסףשלהעכרהכוללוהוא,בינלאומי
כגוןלגיטימיהכנסהמקור,מאיןיש,ליצורהיאהשיטה.ויצואיבואפעולותאגב

אתהןלטשטשבניסיוןוהכול.וכדומהפיקטיביתמעסקהתיווךאועמלהדמי
.הכסףשלמקורואתוהןהכסףשלבעליוזהות

.מתאיםתיעודבליווי,הפיננסיתהמערכתמתוךהכסףנמשךההטמעהבשלב
מלביןמשלםרביםבמקרים,חשדלעוררלאוכדילגיטימיתמראיתליצורכדי
מראשהמתוכננת)הפיקטיביתהעסקהמן,כביכול,המגיעיםהמסיםאתההון

למלבין"הלבנהפרמיית"המהווהבתשלוםמדובר.(המסדינימבחינתגםככדאית
.להכנסתונוספתלגיטימיותמעניקוגםההון
ובישויותקשבאנשישימושהיתרביןהכוללותהמוכרותההלבנהטכניקותכל

בלתיבאמצעיםשהופקהדןהואהרחבהבמשמעותואשר"שחורהון"מהמונחלהבדיל1
.6'ע,1בפרק(ג"תשס)הוןהלכנתאיסורדמארי'ושבריצמן'גראו.חוקיים

Moneyלמונחהמקורכנראהגםזהו2 Launderingבשנותהברית-בארצותפשעכשמשפחות
שהופקומזומניםלהפקדותעסקיתככסותאוטומטיותמכבסותשלברשתהשתמשו20-ה

.פליליתבפעילות
3Structuring-שכותרתההאמריקניהפדרליהחוקלפיעברה:"Shucturing transactions

(2004)53245u.s .c31."evade reporting requirement prohibited10.מכונהזועכרה
הפקדותשלרבמספרהמפקידים(דרדסים)קשבאנשיהשימושבשל,"Smurfing"לעתים
underingR2D:ראווכן.קטניםכסףבסכומי . Whitney Federal Money la1B .E Williams

.)Charlottesville,ץ"18ש1999,5)223
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מןאחדבכלמשמשותוכדומהפיקטיביותעסקאות,כסףסכומיפיצול,קש

.לעילשתוארוהשלבים

הוןבהלבנתהבינלאומיהמאבק.ב

כללירקע.1
הישראליהחוקיםלספרנוספוובמסגרתו,הוןהלבנתאיסורחוקנחקק2000בשנת

בדרךאלהעברותשחוללובשינויידוןזהמאמר.הון4הלבנתשלהעברות
.בפרטהמאורגנתהפשיעהועםבכללהפשיעהעםהאכיפהרשויותשלהתמודדותן

שקדםהבינלאומיברקעלדוןמבלישבחוקההוראותשלבפרשנותןלעסוקניתןלא
האכיפהרשויותבידישישהכליםחיזוקרקאינההחוקשלתכליתו.החוקלחקיקת

תוצרי-ממנההמופקהרכושנגדאכיפהפעולותבאמצעותבפשיעהלהילחםכדי
יציאה)זהבענייןשנקבעהבינלאומיהסטנדרטאתלקייםניסיוןגםאלא,הפשיעה

הרעיוןעומדשנקבעוהבינלאומייםהעקרונותבבסיס.(5"השחורההרשימה"מן

לפשיעהמשמעותיתהמסייעתפעילותהוןהלבנתשלבפעילותהרואההמוסרי
.בחומרהבגינהולהענישלהוקיעהשישהחמורה
בהלבנתהמאבקתיאוםשלמהלךהמתועשותהמדינותמנהיגות1989מאז
%5-%3-בכמוערךחמורהמפשיעההמופקההוןהיקף.המאורגנתובפשיעהההון

בהלבנת:הוןבהלבנתלהילחםרכותסיבותמדינהלכל.6עולמיהכללהתוצרמן

פגיעה;הפיננסיבסקטורסיכונים;והמשטרהמדינהכלכלתליציבותסכנהישהון
בינלאומילחץ;משוכללתוכלתייעילהבלתימשאביםהקצאת-החופשיבשוק
אמצעישהיאמשוםחשובהההוןבהלבנתהמלחמה,לכולמעל.למוניטיןוסיכון

ראשינגדפעולהמאפשרתוהיא,עברותלבצעהעברייןשלהמוטיבציהלהקטנת
,ומגווניםרביםהםהפשעארגונילרשותהעומדיםהאמצעים.המאורגן7הפשע

רביםבמקרים.מורכביםמשפטייםבמבניםושימושמשוכללתפיננסיתמערכתכגון
תקשורתואמצעי"מוגבליםבלתי"כספייםאמצעיםאלוארגוניםלרשותעומדים
שימוש,איום-קונבנציונאלייםבלתימשחקכלליבהםנהוגיםוכן,מוצפנים

.("החוק"או"הוןהלבנתאיסורחוק":להלן)2000-ס"תש,הוןהלבנתאיסורחוק4
Cooperativeרשימת5 Counhries and Territories) NCCTהארגוןידיעלהוכנה(08א-FA

~

F

)Financial Action Task Force(7-המדינותידיעל1989בשנתשנוסד[).נכללוזוברשימה
שנקבעצדדי-החדלסטנדרטשלהןהמקומיתהחקיקהאתלהתאיםהשכילושלאמדינות

Cooperative:ראו-המתועשותהמדינותידיעל Countries and Territories-מחאFATF

NCCTs)([קאא://יעיוי,.ש18-םבע.0(ח0שע800ש"339164-32236992-32250379-08,2340,0/4

(06.12.2608aast visited[השחורהברשימהמדינותאיןלהיוםנכון.20_1_1_1_181.00,1ן.
.שם6
מאמרוראולהרחבה)2003-ג"תשס,פשיעהבארגונימאבקחוק-נוסףחשובלכליבנוסף7

19המשפטבגיליון"ותהליכיםמגמות-ובעולםבישראלהמאורגנתהפשיעה"אשד'גשל

.(14(ה"תשס)
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שפריהודה

עורכי-המומחיםבטובינעזריםאלהארגונים.שתיקהשלוקשרשוחד,בכוח
.פעולותיהםלתכנוןוכדומה-מסיועצי,חשבוןרואי,דין

ראשית.תפיסהשינוימחייבתהפשיעהארגוניעםההתמודדותכיהבינובעולם
,גיסאמחד.8החוקשבבסיסהרעיוןשהיא"ריחישכסף"לכיההכרההתבססה

מתפיסתפחותחשובאיננוהכסףאחרהמרדףכילהטמיעהחוקאכיפתרשויותעל
להתמודדשישדמות,העיקריבעברייןרקולא,ההוןבמלביןלראותישוכי,העבריין

במוסדותשנעשהלרעההשימושעלדעתםלתתהמחוקקיםעל,גיסאמאידך.עמה
,מורכביםתאגידייםמבנים,(זהכתבלמוסר)ז"למוכמניות,נאמנויותכגוןמשפטיים
מלחמהשיאפשרומידתייםפתרונותולמצוא,מקצועייםחסיונות,בנקאיתסודיות

עלהגנהשליסודעקרונותעלשמירהלצדההוןובהלבנתהמאורגנתבפשיעה

הסקטורעללראשונההוטלזובמסגרת.והחברותהפרטיםזכויותועלהמסחרחיי
שלוהאימותהזיהוילחובותהנוגעבכלהחוקבאכיפתאקטיביתפקידהפרטי
.הוןהלבנתלאיסורלרשותהדיווחולחובותלקוחות

בינלאומייםסטנדרטיםכפיית.2
לקראתהבינלאומיהמשפטשללמצבומעניינתדוגמהמהווהההוןהלבנתנושא
המרכזהבלעדיכגוףהמדינהמוסדשלהיחלשותועם.העשריםהמאהסוף

עולמיסדרהתפתח,אחרותמדינותמולאלהבינלאומיתהפעילותכלאת
גופיבין,רגולטוריםביןהמחברותממשלתיות-ביןרשתותנבנושבמסגרתו9חדש

הסטנדרטיםנקבעיםשבהםשונותממדינותאחריםמקצועייםנופיםוביןאכיפה
בתחוםבינלאומיותאמנותשלהנוקשההמשטרלצד,כך.המחייבותוהנורמות
,פלרמו11אמנת,וינה10אמנתכגון)המאורגנתוהפשיעהההוןבהלבנתהמלחמה

כגוןובינלאומייםלאומייםחקיקהמאמצילצד,ובמקביל,(!השחיתות2אמנת
האירופיתוהדירקטיבההון13בהלבנתלמלחמההאירופיתהדירקטיבה

:כגוןעברייניתפעילותכרווחילמאבקאופרטיבייםעקרונותמספרמציעיםודמאריבריצמן8

,1הערהלעיל,ודמאריבריצמןראו.כספיםמקורהסתרתעלואיסורפשיעהרווחיחילוט
.3'ע,3בפרק

9183(1997)Foreign:

Affairs

76"Slaughter '"Yhe Real New World Ctrder.נ,.4ת.
12-מפסיכוטרופייםוחומריםנרקוטייםבסמיםסחרנגדם"האולאמנת2-4'ס:השוו10

.(פורסםטרם)1388'מס,49א"כ,1988באוגוסט
United(60ת0זת%0),11

~

Nations

I

Convention .

Al

gainst

':

TransnationalI

.

OrganizedI

Crime (Palermo

I

7-5,3-1.arts,2000"או"פלרמואמנת":להלן)15ם"[http : //www. ("Palermo

~

Convention

!185)convention_eng ., .paa/2_org/Documents/Conventions/dcatoc/final__documents..ףתטתו
(06.12.26visited.

12United Nations Convention against Conuption(השחיתותאמנת":להלן")ע!ש://יןע,ע,.תט]
%0visited1851)0.ת6ק-odc .org/pdf/crime/convention_corruptiordsigning/Convention

(06.12.26.
13Prevention of the Use of the01991תJune10the Council Of,0]]]/308/91Directive

"System fof the Purpose Of Money Laundering [http ://europa .eu . int/smartap

~

cg81

"
%8%1]
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סטנדרטיםלמיסודFATF-הכגוןבינלאומייםגופיםלפעולהחלו,השלישית4ן

לחץשלבדרךשלישיותמדינותעלאלהסטנדרטיםשלוכפייתם,15בינלאומיים

הצטרפהFATF-השללפעולתוובנוסףשניבשלב.סנקציות6ןושלבינלאומי

הבינלאומיתהמטבעקרןגםזולפעילות
~

dF17.לעילהאמורשלהיוצאהפועל

מבליההוןהלבנתמתחוםהוראהשלפרשנותהאתלבחוןניתןלאכיוםכיהוא
משפטיתוקףאיןלאלהאםגם,הבינלאומייםוהמסמכיםהסטנדרטיםאתלהכיר
שתיעשהצריךההוןהלבנתבתחוםהדיןהוראותשלפרשנותן.כשלעצמומחייב
,בהןהגלומההתכליתולנוכחFATF-הכללישלהמקובלתלפרשנותבהתאם
.ההוןהלבנתבתחוםוכוללמחייבבינלאומיסטנדרטשלקביעתו
FATF-הבארגוןהוחלט,בספטמברעשר-האחדפיגועיבעקבות,2001בשנת

נוסחוזאתבעקבות.הוןבהלבנתהמאבקעםהטרורבמימוןהמאבקאתלשלב
ובהן,הטרורלנושאספציפיתיוחדואשר,הקיימותלארבעיםנוסףהמלצותשמונה
.18מטבעשירותיולנותניצדקהלארגוני,קורספונדנטיתלבנקאותהנוגעותהמלצות

מזומןמעברעלפיקוחשעניינהתשיעיתהמלצההארגוןהוסיף2004באוקטובר
הלבנתנושאלביןהטרורמימוןנושאביןמלאההתאמהאיןלכאורה.בגבולות19

model&31991L0308=sga_doc?smartapi !i !celexapi !prod !l !CELEXnumdoc&lg=en&numdoc

of the European Parlia~nent)]/97/2001Directive;(06.12.260תvisited1851)]guichett=

Prevention080318/19[[תAmending Council Directive2001

:

December014and Council

the Purpose Of

.

'

Money

Laundering10זof the Use of the Financial System

[http : //europa .eu.int/smartapUcgUsga_doc?smartapi !celexapi !prod! CELEXnumdoc&l

.185)]model=gl)ichett&32001L0097=g=en&nurndoc(visitedת06.12.260)
142005October26:of

I

the European Parlia~aent and of

I

the Council of],002005/תDirective

laundering(000ש

:

ofט05קזטעthe prevention of the use of

:

the financial system for the0ת

and terrorist financing(השלישיתהדירקטיבה":להלן")[http ://eurlex .europa.eu]LexUri

oastת06.12.260) visitedט5[ץ/%5ט/04ק81/מ2005-מ00150036-309םס30920051125.חטק.
"-0.885[8/םס80!ת0ת"15,2340,0/28

FATF The Forty Recommendations [http ://www.fa

Oastת06.12.260) visited[05ס]םם1י"40
תט_32250379_3365814032236930_1_1_1_00,1.

The"או"FATF-השלהחדשיםהקריטריונים":להלן) Forty Recommendations"(.מלבד
המלצה2004בשנתנוספהאלולהמלצות,(18הערהלהלןראו)טרורבנושאהמלצות
FATF:מזומןשלבינלאומיותהעברותבנושא Faf :.

Targets

Cross-border Cash Movements

by Tertvrists and CTJminals

.[א(ש:/4"שש.שבן-0.886[מ8ש0ט0ט48ש/34301987.ף4ע(visited1851ת06.12.260)
16Ibid.
לאכיפתלהירתםהבינלאומיתהמטבעבקרןהוחלטבספטמברעשרהאחדפיגועילאחר17

FA-הידיעלשנקבעוהבינלאומייםהסטנדרטים

~

F;עםמשותפתמתודולוגיההוכנהIMF
theהס105[שיטתבמסגרתהחברותהמדינותשלבבחינהוהוחל Observance0תReports

Standards and Codes(

Terrorist"0FA:ראו,01.10.30מיומההמלצותשמונה18
~

F Special Recommendations

Financing[שקא:/,ל,ץחע.שש6-1אא.8ז4008/0~9עת0ת,2340,0,ח34032032236920-32250379-0

l[(visited1851ם06.12.260) ,OO .htfal[_1_1_1_73.
.שםראו04.10.22מיוםהתשיעיתולהמלצהההסברלדברי19
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לגיטימי,רביםבמקרים,שמקורםבכספיםעוסקיםאנוטרורבמימוןשכן,ההון

פשיעהכארגוניהטרורארגוניבתפיסתהואהקשראולם.בטרורתמיכההואויעדם
להעברתההוןמלבינימשתמשיםשבהןטכניקותבאותןמשתמשיםאשר,דברלכל

גריפתאינהאלהארגוניםשלהעיקריתשמטרתםהגם.מקורםהסתרתתוךכספים
הם,(פעולותיהםלמימוןחוקיתבלתיבפעילותגםעוסקיםחלקםכיאם)רווחים

את,הכספיםמקוראתולהסוותלהסתירבניסיוןהוןהלבנתשלפעולותמבצעים

כיהבינלאומיתהקהילהקבעההנושאיםביןבשלבה.בהםהשימושדרכיואתיעדם
במאבקגםישמשוההוןהלבנתבתופעתלהילחםכדישנוצרווהמנגנוניםהכליםכל

.הטרורבמימוןהחשוב

בפשיעהבמלחמההפיננסיהסקטורשלנדרשתמעורבות.3

שהופקולפרותלהתייחסישכיצדהשאלהנתעוררההמשפטימימראשיתעוד

בבחינתאסורהמגנבנכסרכישתכיהיהודיתבהלכהנקבעלמשלכך.הפשעמן

בחיינשתרשהשחלפוהשניםאלפישבמהלךאלא.20"עבירהעובריידימחזיק"
המעשיתשמשמעותה,21(ריחאיןלכסף)"Pecuniaת0א()101"המימרההמסחר

חובהכלמוטלתהייתהלאסוחריםועלכספיםחלפניעל,בנקאיםעלכיהייתה

המדינותהגיעו20-ההמאהסוףלקראת.שבידיהםהכסףמקורמהלבררמוסרית
מעורבותוהגברתוללאזהעיקרוןשלעמוקתרבותישינויללאכילהכרההמתועשות

בצורהלהילחםניתןלא,ודרכואליוהזורםהכסףמקורכבירורהפרטיהסקטורשל
.22החמורהבפשיעהאפקטיבית
חוקאתחוקקה1970בשנתכבראשרהבריתת-ארצותהייתהבתחוםחלוצה

1970The Bank Secrecy Act ofזיהויחובתהבנקיםעלהוטלושבמסגרתו
בשנת.ללקוחותיהםבנוגעלשלטונותדיווחוחובתתיעודחובת,לקוחותיהםשל

כלליהבנקאייםהרגולטוריםשלהבינלאומיהגגארגוןידיעלנקבעו1988

לווגורם,עברהעובריידימחזיקשהרי:הואגדולועוון,שגנבהחפץהגנבמןלקנותאסור"20
גניבההלכותם"להרמבתורהמשנה)"גונבאינו,לוקחימצאלאשאם,אחרותגניבותלגנוב

.(כד,כסמשלי)"נפשושונאגנבעםחולק"נאמרזהועל;(א,ה
עלשהטילהמסאתלהצדיקכדיבההשתמשאשרVespasianלקיסרהמיוחסתמימרה21

.ברומאהציבורייםבשירותיםהשימוש
ר"פ,ל"זאופלגרהמנוחהעיזבוןמנהל'נמ"בעלביטוחחברהאיילון01/8068א"ע:השוו22

שלמעמדםהמודרניתהכלכלהבחייכינפסקבו,שםהמנויותוהאסמכתאות,349(2)נט
הציבוריותוהמשימותהשלטוניותהחובותבשל,"ציבורימעין"הואהציבורבעייניהבנקים

פעולותיהםעללסמוךונוטהאמוןלבנקיםרוחשהציפור,לפיכך;דיןפיעלעליהםהמוטלות
.חיותהשופטתשלדינהלפסק14בפסקה,שם.אחריהןולחקורלדרושבלא

.הברית-לארצותמזומניםהברחתתופעתעםלהתמודדיועדבראשיתו1970משנתהחוק23
ממשלתשלפעילותהעל.הוןהלבנתשלהעברההאמריקניתלחקיקהנוספה1986בשנת
במסגרתההפועלותהרשויותעלוכןהטרורובמימוןהוןבהלבנתבמלחמתההברית-ארצות
United.:ראו states Department Of Treasury Terrorism and Financial Intelligence www

treasת06.12.260) .gov/offices/eotffc/index .html] Oast visited.
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המוסדעלחובההמטילות,לקוחותשלהזיהויחובותנקבעושבמסגרתםבזל
התנהגותלזהותשיוכלכדיהלקוחשלהעסקיתהפעילותאתלהכירהפיננסי
Know"הלקוחאתהכר"עקרוןנקבעכןכמו.24הוןכהלבנתהחשודהחריגה Your

)Custolner (KYCמהותבדברהלקוחמצדונאותמלאגילוישלדרישההכולל
Customer(עסקיו Due Diligence(25.רגולציהגופיידיעלהוצאודומותהוראות

.27(1115)הביטוחובתחום26(1(5נ(())ההוןשוקבתחוםבינלאומיים
FA-הידיעלנקבעה1996בשנת

~

Fהסקטוררוחבלכלחובותשלסדרה

אתלזהותנדרשואשרוכדומהביטוחחברות,כספיםחלפנילרבותהפיננסי
.הצורך28במקרהלשלטונותולדווחפעולותיהםעלעיןלפקוח,לקוחותיהם

סוחרי,קזינוכגוןפיננסייםלאאחריםלסקטוריםגםהחובותהורחבו2003בשנת
כמתווכיםמשמשיםכשהםוכדומהחשבוןרואי,דיןעורכי,טובותואבניםמקרקעין
הפרטיהסקטורשליזמהגםאלהבינלאומיותליזמותנוספה2000בשנת.29פיננסיים

"וולפסברגקבוצת"עצמםאתשכינוגדוליםבינלאומייםבנקיםעשר-שניםכאשר
)The Wolfsberg Group(שוניםבנושאיםמוסכמיםסטנדרטיםמפרסמיםהחלו

.טרור30ובמימוןהוןבהלבנתלמלחמההקשורים
הגוףשלחובותיושביןבהתנגשותבעיותשלסדרהמעוררותאלודרישות

המשפטמתחוםלושישאחרותחובותלביןלקוחועללדווחהנדרשהפיננסי
.וכדומההפרטיותעלהגנה,חסיונות,סודיות,אמוןחובותכגוןוהציבוריהפרטי
אףלעילוכאמור,מיוחדיםבקשייםזוחקיקהנתקלהלאההפתעהשלמרבהאלא
לראותניתןהדוגמהלשם.העולמיתבבנקאותהחזקיםהגורמיםשללגיבויזכתה

24of

I

the Ban]ing50טBanking Supervision - Prevention of

I

Criminal%0Basel Committee

.http ://www.bis[(1988System for the Purpose Of Money-Laundering (Basel, December

Bamcing08Basel Committee;(06.12.260תpd

~

aast visited.o137rg/publ/bcbsc

.http ://www.bis[(2001

'

for Banis (Basel . October0180800חSupervision- Customer

;

Due

.pda.o85rg/pubUbcbs(visited1851חס06.12.26)
סיכוןבעליחשבונותאחרוכקרהקבלתםמדיניות,לקוחותזיהוי-אלובסיסייםעקרונות25

הוראה)תקיןבנקאיניהולבהוראתהבנקיםעלהמפקחידיעלבישראליושמו-גבוה
http].."רישומיםוניהוללקוחותזיהויהוןהלבנתמניעת"(411מספר ://www.bankisrael

(6
~

12.26%visited)185)l

.

pdn1

!l4

/gov.iudeptdata/pikuaftwnihul

_
takin.

26Identification and Beneficial Ownership for the Securities118ת0(]1תIOSCO, Principles

]http ://www.iosco.org

~

ibraly/index .cfm?whereami=pubdocs[,(2004May(241Industry

(06.12.2608visited1851).
27.ht

~

://ww. iaisweb[(2003Insurance Core Principles and Methodolo

~

y (October115/1

revised(visited1851ת06.12.260) .pdnc03oreprinicplesmethodologyoct358/org.
FA:פיננסיםמוסדותשלדיווחחובת-1996משנתהקריטריונים40ראו28

~

F The Forty

Reconunendations(7996)[עח6://עץע,עי.!8"-0.886[28עת0שט400ש/2340,0,ת322503790

Oastת06.12.260) ViSitad[05"32236930_33658140_1_1_1_6.00,1(40ש1ש.
Recommendationsש0ת]6,אart.12:ראו29 , supraצח0עThe.
30principles.covstan-56([ע"

Theשיק:,/ע,1,1י.10ע Wolfsberg Group Wolfsbetg Standards

(06.12.26%0visited1851)]dards .html.
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Bank-החקיקתכיהעליוןהמשפטביתפסק1974בשנתכבראיך Secrecy Act of

ובחיסיוןבפרטיותזובחקיקהשישהפגיעהלמרותהחוקהאתסותרתאינה1970
.31הבנקאי

פיננסילמודיעיןרשויותשלהקמתן.4
יחידותשלהקמתןהנוהוןבהלבנתהמלחמהשלהחשוביםהנדבכיםאהד

Intelligence(,ט1-פיננסילמודיעין Units"
מאזהוקמואלהיחידות.(5188801

בגופיםבצורךהכרהמתוך,העולםמדינותברובכיוםקיימותוהן,198932שנת
ההוןבהלבנתבמאבקהחוקאכיפתלרשויותויסייעוייחודיתמומחיותשיפתחו

בדרךהנהאלויחידותשלהמרכזיתמטרתן.(טרורבמימוןגם2001.9.11-הולמן)
וממקורותפיננסייםממוסדותהמתקבליםדיווחיםאומידעשלוריכוזקליטהכלל

.החוקאכיפתלרשויות,מסוימיםבמקרים,והעברתוהמידעועיבודניתוח,'3אחרים
טרורובמימוןהוןבהלבנתבמלחמההמתמחותפיננסילמודיעיןהיחידות

הרלוונטיהמידעריכוזידיעלהמערכתייעול(1):מטרותכמהלקדםכדיהוקמו
ויסייעירעיצבוראשרמקצועיגוףהקמת(2);אחדגורםאצלהוןלהלבנת
הפיננסיהמידע"סינון"שלבדרךוזאת,האחרותהחוקאכיפתולרשויותלמשטרה
אקלים"יצירת(3);ועיבודוניתוחולאחרהחוקאכיפתרשויותלידיוהעברתו

.הכלכליותהמודיעיןיחידותלביןהמדווחיםהפיננסייםהמוסדותבין"אמוןשל
ישירותמדווחיםאינםהפיננסייםהמוסדותכאשרכימלמדהבינלאומיהניסיון

תיקיםפתיחת,ראיותאיסוףשלבאוריינטציההפועלאחרגוףלכלאולמשטרה
לרשויותלהעברתוקודםובחינהניתוחעוברהמדווחהמידעוכאשר,הדיןומיצוי

לחקירהתמימיםלקוחותלחשיפתהסיכויאתלהקטיןכדיבכךיש,האכיפה
הדיווחיםבכמותלשיפורגםלהביאובהתאמה,שיפוטילהליךאומשטרתית
יחידותעם,המודיעיניתברמה,מידעלהחלפתהאפשרותשיפור(4);ובאיכותם
גבולותחוצתפשיעההיאהמודרניתשהפשיעהבכךהכרהמתוךל"בחומקבילות

ופורמלייםחוקייםמכשוליםעלולהתגברהפעולהשיתוףיכולתאתלשפרושיש
הפיננסיהמידעביןחיץיצירת(5);בדברהנוגעותהרשויותביןהמידעבהעברת

שוניםויעילותוזהחיץשלהיקפו.הפרטיותעללהגןכדיהאכיפהרשויותלבין
ישעדיין,המשטרהבתוךהוקמהשהיחידהמקוםגםאולם,למדינהממדינה
.הפרטיותעלבמעטולולהגןכדיבהקמתה
FTUלמונחכלליתהגדרה?סמכויותיוומהןתפקידומה,FIU-האפואמהו

31(1974)21.U .S416,Shultz1.Califo~na Bankers Assn.
.באוסטרליההוקמה"Austrac"הראשונההיחידה32
New:זהלענייןראו33 International Law Enforcement4!-)[ . Stessens Money Laundering

183(2000,~Model (Cambridgeראווכן:Gottseling (eds .) Financal.[)ישGleasonו
Overview.ם.[.,2004) e

~
ashington"ם:Intelligence units.
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The(האגמונטארגוןידיעלחוברה Egmont Group

(

לשיתוףגגארגוןהמהווה34'

היאזוהגדרה.פיננסיתלמודיעיןיחידות(להיוםנכון)101ביןבינלאומיפעולה
26המלצהפיעל.לארגוןגופיםלקבלתתנאיהמהווהנמוךמשותףמכנהלמעשה

לאומיכמרכזתשמשאשרכאמוריחידהלהקיםמדינותעלFATF-הארגוןשל
פוטנציאלייםלמקריםהרלוונטיאחרומידעחשודותפעולותעלדיווחיםלקבלת

לידיהצורךבמקרהוהעכרתוניתוחו,המידעעיבוד,טרורומימוןהוןהלבנתשל
למאגריט7ע-השלגישהלהבטיחישתפקידוביצועלצורך.האכיפהרשויות
פעולהלשיתוףיעיליםמנגנוניםלהבטיחהמדינותעל.36משטרתיולמידעמידע

יחידותבידיכילהבטיחישכןכמו.37האחרותהאכיפהרשויותלביןFIU.-הבין
במובןמודיעיניבינלאומיפעולהלשיתוףהדרושיםוהסמכויותהכליםיימסרואלה

במאגרזרהמדינהעבורחיפושלבצעהיכולתהפחותולכל,האפשריביותרהרחב
.38אחריםממשלתייםמידעובמאגרייחידהאותהשבידיהמידע

גופישלהקמתםבחשיבותבינלאומיותאמנותכמהאףהכירוהאחרונותבשנים

[ן(ש://עיייו,:ראו,העולםמכלרשויות60מעלחברותבו,כלכלימודיעיןיחידותשלארגון34
לאיסורהרשותהתקבלה2002מאיבחודש.egmontgroup.orga(visited51%1ת06.12.260)

.האגמונטבארגוןכחברההוןהלבנת
,central:האגמונטארגוןידיעלט17המונחהגדרת35 national agency, responsible for1"

the competentשreceiving (and as pefmitted, requesting) , analysing and disseminating
concerning suspected proceeds of(1):authorities, discloswes Of financial information

national legislation or(6requiredהו)cnme and potential financing of terrorisarn, or

Interpretive."

"
8"

combatתנתת money laundering and terrorism10order1ח,regulation
Financial Intelligence

"""
[http ://www. egם~Note Concerning the Egmont De

~

nition of

interpretive(visited51%1ת06.12.260) .pdfi_6עת_montgroup .org/egmont.
FA-השלהחדשיםבקריטריונים36

~

Fמודיעיןיחידתלהקיםהחברותהמדינותעלכינקבע
centreסש:(,[ל)כלכלי for81%ת860תfIU that serves as8Countries should establish

as permitted, requesting) , analysis and dissemination of STR and other,84ת)receiving

information regarding potential money laundering or terrorist financing . The FTJ should

the financial, administrative and10timely basis80ת,have access , directly or indirectly

fiJnctions, including5"properly undertake10requires4)16בlaw enforcement information

26.8481,16the analysis of

STR

"
. The Folty Recommendations supra note.

המקומיתברמההוןבהלבנתמלחמהעלהאמונותהרשויותביןפעולהשיתוףבעניין37
Countries:נקבע should ensure that policy makers , the wu , law enforcement and

operate, and-0010place which enable themתוsupervisors have effecuve mechanisms

where appropriate coordinate domestically with each other concerning the development

combat ~ney laundering and terrorist10and irnplementation of policies and activities

."עת1סתאת".fbid,אוש.31 their:ראו83

~

competent authorities provide the widest:

possible

81Countriesש should ensure

their

~

'

foreign

~ counterparts . There should be

~

clear

;

and10operation-00range of

i

international

facilitate the prompt and conshvctive exchange directly between0)effective gateways

both money10counterparts , either spontaneously or upon request, of

infonnation

relating

laundering and the underlying predicate offences . Exchanges should be permitted without

40.84"
,unduly restrictive conditions" . Ibid.
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פלרמובאמנת,199939-מטנורמימוןלמניעתבאמנה-כך.פיננסייםמודיעין
ורשהאמנתנחתמה2005בשנת.41שחיתותנגדובאמנהמאורגנת40פשיעהנגד
,באמצעיםלנקוטהפיננסיותהמודיעיןליחידותסמכותהענקתבענייןהמלצותובה
.42הוןכהלבנתהחשודותמדווחותפעולותלגבי,הקפאהכגון

נדרשות,אלובתחומיםחיוני,כאמור,שהואהבינלאומיהפעולהשיתוףבמסגרת
שיתוףלצורךהמתאימיםהכליםאתהרלוונטיותהרשויותבידילספקהמדינות
הפיננסיהמודיעיןיחידותשלאופיין.ונוחיםמהיריםבערוציםאפקטיביפעולה
מןבחלק,מנהליעצמאיגוףהוקםהמדינותמןבחלק.למדינהממדינהמשתנה
רשויותשלאוהאוצרמשרדשל,המשטרהשלזרועשהיאברשותמדוברהמדינות
הןישירההשלכהישמדינהאותהשלהאדמיניסטרטיבילמבנהכיברי.התביעה

.הרלוונטיתבחקיקההגדרתןעלוהןהיחידהסמכויותעל

בישראלהבינלאומייםהכלליםיישום.ג

הוןהלבנתלאיסורהרשותשלהקמתה.1
תנהל"אשרבישראלחדשהרשותשלהקמתהעלהורההוןהלבנתאיסורחוק
העברתבדברתחליט,אותוותאבטחשבמאגרהמידעאתתעבד,המידעמאגראת

לשםהכול,כאמורלגורםותעבירולקבלוזהחוקלפיהמוסמךלגורםהמידע
אתהישראליהמחוקקאימץבכך.43"טרורמימוןאיסורוחוקזהחוקיישום
בפועל.חקירהסמכויותבעלתשאינהכרשותFIU'-השלהאדמיניסטרטיביהמודל

זהחיץ.החקירהרשויותלביןהפיננסיהסקטורביןכחיץאפואהרשותמשמשת
סודיותועלהפרטיותעלהגנהמבטיח,פעולהלשתףהפרטיהסקטורעלמקל

לידיאיכותיפיננסימידערקלהעבירומאפשרלרשותהמדווחהתמיםהמידע
הגבלותשקובעלחוק30בסעיףהיההמחוקקשעשהנוסףאיזון.האכיפהרשויות
החוקמטרותליישוםישמשהמידעכינקבע.המאגרמןבמידעהשימושעלשונות
שלפיהםכלליםלקבועלחוק(ט)30בסעיףהמשפטיםשרהוסמך,בנוסף.בלבד
.נוספותעברותשללחקירתןגםהרשותמןשהועברבמידעשימושייעשה

39.1999.Dec9,(וזרConvention for the Suppression of the Financing of Terrorism (New

ת06.12.260)

~

visited1851)12.ת6קhttp ://untreaty.un.orgEnglisI%TerrorisvConvl[(8)81.84.
Palermo.ל(1)(8)-(ל)40 Convention, art.
41,(8)(1)4[.art,2003.oct[3,)United Nations Convention against Corruption (New York

visited1851)htqpת0 ://www.antikorupsi .org/docsFUNcoventionagainsconuption .pdfi[58
(06.2[.26.

,Laundering:לאמנה14סעיףראו42 Search, Seizure and0תCouncil of Europe Convention

the Financing of Terrorism; (Warsaw0תConfiscation of the Proceeds from Crime and

]htm.h198tqp ://conventions . coe . in
~

TreatyENffreatieslHtmV[2005,May16,)Agreement

lastת2005.12.260) visited(.
.הוןהלבנתאיסורלחוק(ב)29'ס43
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מהרשותהמועברבמידעשימושבדברהתקנותאושרו2006יוליבחודש
למשטרההותר,לדוגמהכך.נוספות44עברותחקירתלשםהוןהלבנתלאיסור
אחריםלגופיםהרשותמידישהתקבלהמידעאתלהעבירהכלליהביטחוןולשירות

להעביררשאיתהרשות,בנוסף.בתקנותהנקובותהעברותחקירתלצורךוזאת
הלבנתאיסורהחוקהוראותיישוםלצורךנעשההדבראם,שברשותההמידעאת
כידומה,המועברבמידעהשימושיכולתהרף.טרור45מימוןאיסורחוקאוהון

תכליתהגשמתלביןהפרטזכויותעלהגנהביןראויהבצורההמאזנתנוסחהנמצאה
.46החוק
47הכנסהמספקודתלפיפיסקליותעברותנכללות,הנוספותהעברותרשימתבין

שהוסמךמשנהניצבבדרגתמשטרהקציןרשאיהתקנותפיעל.48מוסףערךמסוחוק

כדי(ערךניירותרשות,המיסיםרשות)אחרתלרשותמידעהעברתעללהורותכך
.49נחוץהדבראם"נוספתעברה"שללחקירהבמידעשימוששייעשה

רגיליםדיווחיםאלפימאותכמהשנהמדימדווחיםהוןהלבנתלאיסורלרשות
דיווחיםאלפיועודח"ש000,50מעלבמזומןפעולותלמשל,רגילותפעולותעל
מהמהלךכחורגותהפיננסילמוסדשנראופעולותכלומררגילותבלתיפעולותעל

ברשותמעובדיםהדיווחים.זולחריגהסבירההצדקהבידיוושאיןהרגילהעסקי
עשרותבכמה.מתקדמיםתכנהבכלישימושהעושיםמיומניםאנליסטיםידיעל

כדיבושישתמשומנתעלהאכיפהלרשויותאיכותימידעהועברשנהמדימקרים
מתקדמותתכנותבאמצעותנעשהברשותהמידעניתוח.עברייניםלדיןלהעמיד

זאתכל.הוןלהלבנתוחשדותפעולהדפוסיבניתוחשהתמחותםעובדיםידיועל
.נוספיםופרטייםממשלתייםמידעממאגרימידעעםהמידעהצלבתתוךנעשה
האיכותיהפיננסיהמידעבמאגררקלאאפואהנוהרשותשלהמוסףהערך

הביטחוןולשירותישראללמשטרתשהועברבמידעלשימושכללים)הוןהלבנתאיסורתקנות44
.2006-ו"תשס,(אחרתלרשותולהעברתןנוספותעבירותחקירתלשםהכללי

;שוטריםחקירותמחלקת;החוקרתהצבאיתהמשטרה:נכלליםבסעיףהמנוייםהגופיםבין45

.ערךניירותורשותהמוסד
,בלבדמוסמכיםגורמיםידיעלתעשהמידעהעברתכינקבע,הפרטזכויותעלמההגנהכחלק46

ח"ה,2002-ב"תשס,(1'מס)הוןהלבנתאיסורלחוקבתיקוןכילצייןיש.בתקנותכמפורט
."שימושייעשהלאואולם":המיליםממנוונמחקו(ט)30סעיףתוקן3084

.1961-א"תשכ,[חדשנוסח]הכנסהמספקודת47
.1975-ו"תשל,מוסףערךמסחוק48
שעניינםמוסףערךמסלחוק(ב)117וסעיףהכנסהמסלפקודת220סעיף-לדוגמה49

כילהדגישיש.לתקנות7שבסעיףהנוספותהעברותברשימתהנכלליםממסהתחמקות
הואהגיוניאךכיאם,המסעבירותשלחקירהלצורךהיאהמידעהעברתלחוקבהתאם
מתעוררתשאלה.עצמוהמסחובלגבייתגםהמידעישמשלדיןהעברייןשלהעמדתושלאחר

(כופר,הליכיםעיכובלמשל)הפליליההליךכלשהיאמסיבההושלםלאבהםמקריםלגבי

היאהמידעהעברתשלתכליתהולפיובעקרוןהואהמחברלדעתאלהלמקריםהפתרון
לאאםאףזותכליתנוכחויתאפשריכולבמידעוהשימוש"הנוספותעבירות"השלחקירתן
.הפלילייםההליכיםהושלמו

565ז"תשסןא"יהמשפט



שפריהודה

באמצעותהוןלהלבנתחשדותשלהחשיפהביכולתגםאםכי,שבידיהוהייחודי
זרותרשויותעםמודיעינימידעהחלפת,שוניםממקורותמידעשלאינטגרציה
הלבנתשלבהיבטגולמיפיננסימידעבניתוחהתמחותתוךזאתוכל,מקבילות

תאורטיידעשלכמרכזמשמשתשהרשותותוךמוכרותטיפולוגיותבסיסעלהון
.הוןהלבנתבנושאומשפטימחקרי

מטבעשירותינותנישלרגולציה.2
אשר1'דפרקלוהוסףעת,2002בשנת1'מסבתיקוןלחוקהוסףחשובנדבך
היההחוקלחקיקתקודם)מטבעשירותינותנישלרגולציהלראשונהמסדיר
נותן".(חוץמטבעעלהפיקוחמהיבטרקאךישראלבנקידיעלחלקיפיקוח

אובקנייה,מטבעבהמרת,היתרבין,שעיסוקומיככלהוגדר"מטבעשירותי

העמדתנגדאחתבמדינהפיננסייםנכסיםבקבלת,נוסעיםהמחאותשלבפדיון

זוהגדרה.50שקיםובניכיון;כסףשטרותבהחלפת,אחרתבמדינהפיננסייםנכסים
שנותןמיכל.וכדומהמלוןבית,מכולתחנות,עסקכלעלוחלהפונקציונאליתהיא

חדשהיחידה-המטבעשירותינותנירשםאצלברישוםחויבמטבעשירותי
1יב1סעיף.הוןהלבנתלאיסורלרשותלדווחחויבוכן,האוצרבמשרדשהוקמה

רישוםללאמטבעשירותיבמתןשעסקלמימאסרשנתשבצדהעברהקובעלחוק
ונדרשו,הוןהלבנתנגדבמלחמהרבהחשיבותבעלותהנןאלההוראות.במרשם
הוןהלבנת.הבינלאומייםלכלליםכישראלהחקיקהלהשוואתהמאמציםכמסגרת
נותניידיעל,רביםבמקרים,אלאבבנקיםרקמבוצעתאינה,בארץגםכמו,בעולם

המרות,הבנקאיתלמערכתמחוץבינלאומיותהעברותשלבדרךבין,מטבעשירותי
.הכסףשלהאסורמקורואתלהסוותבמטרה,שקיםוניכיון,מטבע

"השחורההרשימה"מישראלשליציאתה.3

הלבנתלאיסורהרשותשלמהקמתהלבד,בתופעהישראלשלמלחמתהבמסגרת

משטרת.בחוקשישהעצוםהפוטנציאלאתהןאףהחקירהרשויותגילו,הון
.הוןלהלבנתבחשדותחקירותמנהלותהחלומ"ומעהמכסאגףויחידותישראל

הוןכמלבינישנחשדיםמיכנגדאישוםכתביאףוהוגשוחקירותנוהלוהיתרבין
בנחישותפעלוהשוניםהרגולטוריםגם.מטבעשירותינותניכדוגמת,מקצועיים
אוכפותהמכסרשויות.מכוחושהוצאוובצוויםבחוקשהוטלוהחובותלאכיפת
הבאתםתוך,מהארץכספיםשלוהכנסההוצאהעלהדיווחחובתאתביעילות

מוודאהבנקיםעלהמפקחגם.עיצומיםועדתבפנישנתפסוהמפריםעשרותשל
בחשבוןהנהנהבדברהצהרותואיסוףותיקיםלקוחותזיהויבדברההוראותביצוע

מטבעשירותינותנישלוהדיווחהרישוםחובתחשיבותעל.הוןהלבנתאיסורלחוק11ג'ס50
'אהשופטדבריובמיוחד)(פורסםטרם)י"מ'נכהן06/3395פ"עראוהוןבהלבנתלמאבק

.(הדיןלפסק14'בערוכינשטיין
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הרשויותעםפעולהמשתףהפיננסיהסקטור,ככלל.בארץהחשבונותכעלימכל
שאינםפיננסייםגופיםאותםונגד,חוקפיעלעליוהמוטלותהחובותבביצוע

באופן.5!עיצומיםומוטליםהליכיםננקטים,עליהםהחלותהחובותאתמקיימים
.מטבע52שירותינותנינגדהאוצרומשרדערךלניירותהרשותפועליםדומה

מאזהשניםובחמשהוןהלבנתלאיסורהחוקחקיקתשמאזהשניםבשש

בכל"תרבותיתמהפכה"בישראלהתחוללההוןהלבנתלאיסורהרשותהוקמה
והרגולטוריםהאכיפהגורמישלמשולבבמאמץ.הוןלהלבנתלהתייחסותהנוגע
לסטנדרטיםבהתאםהפיננסיהסקטורבכלמלאהוןהלבנתמשטרונאכףנפרש

לחובתבנוגעוהן"הלקוחאתהכר"לחובתבנוגעהן,המחמיריםהבינלאומיים
וסופית2002ביוניהוחלט,זאתבעקבות.הוןהלבנתלאיסורלרשותהדיווח

שלוממעקבNCCTהשחורההרשימהמןישראלהוצאתעל2003בספטמבר

מתקופהמשתניםקובעFATY-שההסטנדרטיםכילהדגישחשוב.FAlf53-ה
.54לרשימהמחוץלהישארכדיביישומםלהתמידישראלועל,לתקופה

הפיננסייםלגופיםשנקבעההדיווחחובת.4
שלהדיווחחובתאתבצוויםלקבועהשוניםהרגולטוריםהוסמכולחוק7בסעיף
החוקמכוחבצוויםהשוניםהרגולטוריםקבעוזוסמכותפיעל.הפיננסיםהגופים

,מטבעשירותינותנילגביהאוצרמשרד,בנקאייםתאגידיםלגביישראלבנק)
ושרתיקיםומנהליבורסהחברילגביערךלניירותהרשות,גמלוקופותמבטחים

,לקוחשלהזיהויפרטירישוםלגבישונותהוראות(הדוארבנקלגביהתקשורת
נהנהעלהצהרהדרישת,לדרוששישוהמסמכיםהפרטיםלאימותהדרךכגון

http].ח"ש000,000,1שלבשיעורהיהשהוטלהכספיהעיצוםמסוימיםבמקרים51 :///www.ju
.D2825AC3/sctice.gov-ו9ג46-5[94-2[6-2]99[[1)820[162641002/4 ib

~

fVrdonlyres

2006.מ8ק

בשיעורעיצומיםלהטיל04.4.4-המיוםהעיצומיםועדתשלבהחלטהלראותניתןלכךדוגמה52
אתשהפרולמשכנתאותבנקיםושנימסחרייםבנקיםתשעהעלשקליםאלפימאותשל

לעניין,בנקאייםלתאגידיםהעיצומיםועדתפעילותראו.הוןהלבנתלאיסורהחוקהוראות
http]/040414/(לעיתונותהודעה)הוןהלבנתאיסור ://www.bamdsrael .gov. iUpressnleb

ועדות45-כהתכנסו,2006שנתלתחילתנכון.0404148.תלן](visited1851ת06.12.260)
פיננסייםשירותיםנותניעלח"שמיליון4.4-כשלבסךכספייםעיצומיםהוטלובהן,עיצומים

.(מטבעשירותיונותניבורסהחברי,תיקיםמנהלי,בנקיםלרבות)
הרשימה)הוןהלבנתנגדהבינלאומיהמאמץעםפעולהמשתפותשאינןמדינותלאיתורבאשר53

cooperative:בנושאFATFח"דוראו(השחורה Countries-71שוFATF Report

~

ofthe Fafon

Territories,0[קאן://***.18"-5פס.0[8/א4"37029619/0/0/0004.ת4ק(visited)185ת0

(06.12.26.
המנויותהמדינותאחרונת,מינמאר-בורמההשחורהמהרשימהנמחקהלאחרונהאךכילציין54

סיכוניםלאיתורמרובהאחריותהעולםמדינותעלמטיל,זהצעד.השחורההרשימהעל
יישוםעלהמעקבאתFATF-הארגוןבידימתיראך,מתוחכמותכלכליתפשיעהושיטות

http]-0.888[8/ע800=ת0"2340,0/4,מס32250379_322.הבינלאומייםהסטנדרטים ://www.fatf

Oastמס06.12.26) visited[36992_133916420_1_1_!,4.00וםא.
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הדיווחוחובתהזיהוימסמכישמירת,פניםאלפניםזיהוי,בחשבוןשליטהובעל

.הוןהלבנתלאיסורלרשות
מבוססהראשוןהסוג.55טדי-לדיווחיםשלעיקרייםסוגיםשניקיימיםבעולם

,מסויםאירועבהתרחש,סוגלפיפעולהכלעלדעתשיקולללאדיווחחובתעל
בשםזהמסוגדיווחידועהברית-בארצות.נקבעאשררףהעוברתפעולהכלעלאו

Currency Transaction Report) CTR(.פעולותשלדיווחעלמבוססהשניהסוג
המדווחהגוףשלדעתושיקולפיעלהואהדיווח.רגילותבלתיאוחריגות

מסוגדיווחידועהברית-בארצות.ניסיונופיועל,הלקוחעםהיכרותועלבהתבסס
suspiciousבשםזה Activity Report) SAR(אחרותובמדינותsuspicious) STR

Transaction Report(.
,SAR(השניהסוגמןרקדיווחיםמחייביםFATF-הכללי STR(,רקואילו
גםלאמץבחרו(ועודקנדה,הולנד,אוסטרליה,הברית-ארצות)המדינותמןבחלק
בידיביותרחשובכלימהוויםאלהאוטומטיםדיווחים.אוטומטיתדיווחחובת

כך.חקירהבמהלךכספיםהעברותבאמצעותםלאתרניתןשכן,החקירהרשויות
שמאפשרמה,הראשוןהדולרמןל"מחוהעברהכלמדווחתבאוסטרליהלמשל

רבותמדינות,זאתעם.הוןלהלבנתחשדותביעילותלחקורשםהחקירהלרשויות
.רבכהמידעשלובניתוחבעיבודשישהקושיבשלבעיקר,זושיטהמלאמץנמנעו
ניתןהמורהכלכליתפשיעהכנגדהאכיפהלמאמץותרומתםהדיווחיםחשיבותעל

בבריטניהבעיקרהאחרונותבשניםשפורסמושוניםות"ומדוחממחקריםללמוד

.56הברית-ובארצות
לאחרונהשתוקן,57"הבנקאיהצו"הואהישראליתבחקיקהביותרהחשובהצו

אלהבנקאייםהתאגידיםשלהדיווחחובתהיתרביןנקבעהבצו.2006באוקטובר
פעולותעלהדיווחחובתנקבעההבנקאילצו8בסעיף.58הוןהלבנתלאיסורהרשות
החובהנקבעההבנקאילצו9וכסעיף,הפעולהוגודלסוגלפיהמוגדרותרגילות
סגורהלארשימה.רגילותכבלתיהבנקאיהתאגידבעיניהנתוותפעולותעללדווח
השנייהבתוספתמפורטתרגיליםבלתילדיווחיםעילהשיהיוייתכןאשרמקריםשל
.הבנקאיתלצו

.Stessens,קאו,"ש0ת8,33(ע.55178-159
Tips:[עוקרןהאמריקניח"הדולמשלראה56 and Issues884"11-SAR Activity Review

(6

~

ת12.260

~

visited18א)www.fincen .gov/sarreviewissuelO.pdnשקע:"הבריטיח"הדווכן]

visited)185)ww.socaחס .govuMdownloads/SOCAtheSARsReview FTVAL__Web.pdfi

(06.12.26.
למניעתבנקאייםתאגידיםשלרישומיםוניהולדיווח,זיהויחובות)הוןהלבנתאיסורצו57

.("הבנקאיהצו":להלן)2001-א"תשס,(טרורומימוןהוןהלבנת
כבעלותהעסקאותאופיבשל,אשראיכרטיסיחברותעלגםהחובותהורחבוהתיקוןבמסגרת58

:ראוהאשראיכרטיסיחברותעלהצוהוראותלהחלתכנוגעהסברלדברי.הוןהלבנתסיכוני

ת06.12.260)

,

visited,185)]. [ht)://www.justice.gov.iUMOJHeb/HalbantHordNews/zav.htm

לבנקאותרבעון"תעשהואלעשה-הוןהלבנתאיסורחוק"שנעי-פלאטו'י:סאולהרחבה59
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עלבמזומןלפעולההרגילהדיווחרףנקבע2003בשנתהצותיקוןלאחר
קייםשבהןבמדינותהמקבילותהדיווחלחובותהדומהרףשהואח"ש000,50
IOO:הברית-בארצותלמשל)זהמסוגדיווח

QQ

$

(

עלהדיווחרף,זאתעם.60

נוסףקושי.מדיגבוהברףמדוברכיונראה,ח"ש000,000,1נותרל"מחוהעברות
יצואאויבואאגבשנעשופעולותכיהקובעהבנקאילצו(2)10בסעיףקבוע
כוונת.הרלוונטייםהמסמכיםהוצגושלבנקלאחרמדיווחפטורות,לישראלטובין

ככולהשרובהפיננסיתפעילותדיווחמחובתלפטור-ברורההייתהבצוהמחוקק
הלבנתשלבעולםהמוכרותהטיפולוגיותלנוכחהואשהקושיאלא-לגיטימית

Under(חסרברישומיבין,ויצואיבואפעולותשלבמסווההון Invoicing(ובין
Ovef(יתרברישומי Invoicing(הבנקאיבצוכיוםהמצויהפטור.הסחורהשווישל

ממנוהנובעהסיכוןאתלצמצםמסויםוניסית,לגנבהקוראתפרצהבבחינתהנו
פעולהעלדיווחעילתכשנוספההבנקאילצו1'מסבתיקוןנעשההוןלהלבנת

חובהמקימהזועילה.(השנייהבתוספת)צולאותו18סעיףמכוחרגילהבלתי
שבכךנראה.נכונהכבלתיהנחזית,כאמורמדיווחפטורלקבלתהצהרהעללדווח
שלהלכאוריתאמיתותןאתלבחוןנוספתחובההבנקאייםהתאגידיםעלהוטלה

בתיקון.מדיווחהאמורהפטוראתבקבלםויצואניםיבואניםשלהצהרותיהם
אלויצואיבואפעולותעלחלשאינובאופןהפטורצומצםהבנקאילצו3'מס

סעיףהורחבובמקביל,61לצוהרביעיתבתוספתהמנויותטריטוריותאווממדינות
.נכונהכאינההנחזיתהצופיעלשניתנההצהרהכללכדי18

הנחזותפעולותעללדווחבנקאיתאגידעלחובהנקבעההבנקאילצו9בסעיף
לברראושאלותהשירותמקבלאתלשאולצורךבלארגילותכבלתיבעיניו
חשדועלללקוחלרמוזהאיסורעםאחדבקנהעולהזהפטור.עובדותעמו
()לחהבנקשל

"
שלמאסרעונשהקובעלחוק(ג)7בסעיףגםהמעוגן62(ת1קק71

גדרומהו.הבנקאיהצולהוראותבניגודדיווחשלקיומודברשמגלהלמישנה
.)suspicious("חשוד"הדיווחנקראל"בחוכיראינו?רגילהבלחיהדיווחשל

:ישראלבנקנגידשקבעהחובותבשלושדנהשנער-פלטו.150,29חוברת(ג"תשס)ח"ל

.מידעושמירתדיווח,זיהוי
,(בנקאייםתאגידיםשלרישומיםוניהולדיווח,זיהויחובות)הוןהלבנתאיסורלצו8'ס60

לפעולההדיווחרףהיהלכןקודם.(932ת"ק)ג"תשסבשנתשתוקןכפי,2001-א"תשס
.ח"ש000,200במזומן

שלNCCT-הרשימתעלהמנויותכאלווהטריטוריותהמדינותרשימתנקבעההמתוקןבצו61

FAארגון
~
F;הסתננותלמניעתלחוק1'שבס"מסתנן"להגדרת(1)בפסקההמנויותמדינות

הרשות,אפגניסטאן,יריה'אלג,איראן:שלהלןהמדינותוכן;1954-ד"תשי,(ושיפוטעבירות)
,סומליה,סודאן,מרוקו,מלזיה,המאוחדותהערביותהנסיכויותמועצת,לוב,הפלסטינית
http]24-:ראו-ותוניספקיסטאן : //www.knesset .gov.iVcommittees/heb/materiaUdata/H

חס06.12.26)

~

.aoc ] Oast visited11-06-12-2006-10.
,הבנקאילצו12בסעיףאףמעוגן(אחראחדלכלאוללקוח)דיווחאודותמידעגילויאיסור62

Governor:השווה,זהאיסורשלהבעייתיליישומו.ועיוןגילויאיסורהקובע

~

and Company

(14))751WLR1[2001].Ltd4"ofthe Bank of

Scotland

.
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הפיננסיהמוסדידיעלהנדרשתהבחינהכימלמדהזריםבמקורותשעיוןאלא
ניסיוןשלברמהאלא,לעברהחשדלגבשהמנסהמשטרתיחוקרשלברמהאיננה
Business(הרגילההעסקיתההתנהגותמדפוסחריגהלאתר Conduct8181ז40נ).

הסטנדרטפיעלהמדווחתהפעולהמהותאתיותרתואםהעבריהניסוחזומבחינה
לדיווחיותרנמוךרףמהווהודאי"רגילהבלתיפעולה",מקוםמכל.הבינלאומי63

עלמידעהפיננסיהמוסדבידיאיןלעולםכמעטולמעשה,"השודהפעולה"מאשר
הפיננסיהמוסדאצלהמתגבש"חשד"הכל.הפשעפרותהופקושממנההמקורעברת
.הכסףמקורבדברבדוקמידעבלאהלקוחשלהפיננסיתהפעילותניתוחעלמבוסס

ואילו"אובייקטיביים"דיווחיםהרגיליםהדיווחיםאתלכנותהיאנפוצהשגיאה
עילתקמהאםשהשאלהמכיוון,זאת."סובייקטיביים"רגיליםהבלחיהדיווחיםאת

סובייקטיביבחשדרקתלויהאיננה,רגילהבלתיאוחשודהפעולהבגיןדיווח

המקימותהנסיבותמןגםלהילמדיכולהאםכי,הפיננסילמוסדשהיהספציפי
לדווחבנקאיתאגידמחייבהבנקאילצו9סעיף.לדיווחהפיננסיהמוסדעלחובה
לפרשיש.רגילהכבלתיבפניושנחזיתפעולהעלהוןהלבנתלאיסורלרשות

בלתיפעילותכלומר,הבנקאיהצושלהכלליבהקשר"רגילהבלתי"המונחאת

חשדאוידיעהאיןאםאף,הוןלהלבנתקשורהשהיאלהאמיןסיבהשישרגילה
התבחיניםאתשתואמתפעילות,למשל,כך.מקורעברתלביןהפעילותביןלזיקה

שללכאורהסממניםבעלתפעילותאו,הבנקאילצוהשנייהבתוספתהמפורטים

ישספקשלבמקרה.רגילהבלתיכפעילותייחשבוהוןהלבנתשלפעילותדפוסי
.64הוןהלבנתלאיסורלרשותלדווח

שלבהקמתןהואהוןהלבנתלאיסורהחוקשלהחשוביםהחידושיםאחד
שרשלונציגהרלוונטיהרגולטורשלנציגיםשנימכהניםשבהןהעיצומיםועדות

אפקטיבימנהליאכיפהכלימהוותרבהביעילותהפועלותאלהועדות.המשפטים
הזיהוילחובותבנוגעהצוויםהוראותמקיוםפיננסייםגופיםשלבחריגותלטיפול
עיצומיםועדתשלבכינוסההצורך.לרשות65הדיווחלחובתובנוגעוהאימות
ביקורתבמהלךהצוויםהוראותמביצועחריגותמתגלותכאשרהןעולהכאמור

report10banks:האמריקניהרגולטורהנחיותלמשלראו63 are:

required

,11.11CFR12"Under

may involve money laundering, BSA violations, and celtaln otherא"SUSpicious activity

reasonable explanation for0תthe bank has11.cnmes above prescribed dollar thresholds

unusual transaction after evaluaung the facts , % should be considered SUSpicious, andהם

National Banks01

,

the ~;

Currency

Administrator,0

,

SAR" Comptroller8the

I

bank should file

/http://www.occ .treas .gov[2004occ50"Laundering(4080ן-"Bank Secrecy AcUAnti

.ל2004/1ש1106ט0.50-6ס4](visited!185ת06.12.260)
:להלן)(2004.8.30)2138-06'מסבחוזרהבנקיםעלהמפקחשלזהבענייןהבהרהראו64

pdn.2138[http("המפקחהבהרת" ://www.bankisrael.gov.iUdeptdatvpikuaMaunderAeb/h
lastת06.12.260) visited(.

מכניסיםכשהםהגבולבמעברישנתפסומישלבעניינםהדנהבמכסעיצומיםועדתגםקיימת65
.הוןהלכנתלאיסורלרשותדיווחללאמזומןמוציאיםאו
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(בנקאיבתאגידהבנקיםעלהמפקחיחידתשלביקורתלמשל)הרגולטורשמבצע

יוצאכפועלוהןהוןהלבנתלאיסורלרשותהמגיעיםפגומיםאוחסריםבדיווחיםהן
לדווחפיננסימוסדעלשהיהפיננסיותפעולותעולותשממנהמשטרתיתחקירהשל

.עליהן

הוןהלבנתאיסורשבחוקהעברות.ד

החוקלחקיקתשקדםהדין.1
הוןהלבנתאיסורבחוקשנקבעוהעברותאתנבחןלעילהאמורכלרקעעל

אתקובעהוןהלבנתאיסורלחוק(א)3סעיף.זהלחוק4-ו3בסעיפיםועיקרן
במישרין,שמקורואסורברכושפעולהוהיא"הוןהלבנת"שלהמרכזיתהעברה

לביצועשימשואשר(לחוקהראשונהבתוספתהמנויה)מקורבעברת,בעקיפיןאו
להסתירבמטרהלעילכאמורברכושמעורבשהיהאועברהביצועשאפשר,עברה

אותנועותיואת,מיקומואת,בוהזכויותבעליזהותאת,מקורואתלהסוותאו
.בוהפעולהעשייתאת

החוקוהוראותעברותלהקדמו.ריקבחללנחקקהלאההוןהלבנתעברת
(מעשהלאחרמסייע)העונשיןלחוק260סעיףאתלצייןיש,ראשית.הפלילי66

לועוזראואותומקבלזאתובכלעברהעברפלוניכישיודעמיכינקבעשבו
ההוראותאתלציין'יש,שנית.מעשהלאחרמסייעהריהו,מעונששיימלטבכוונה

העונשיןלחוק31וסעיף(בצוותאמבצע)העונשיןלחוק29סעיףהכלליהפרקמן
נכסיםקבלת)העונשיןלחוק411סעיף:זהבהקשרבמיוחדחשובים.(מסייע)

בעצמו,במזידשקיבלמיעלמאסרשנותשבעשלעונשקבעאשר(בפשעשהושגו

,נגנבבפשעכייודעכשהוא,אחרנכסכלאוערךנייר,כסף,דבר,שלוחידיעלאו
(בעווןשהושגונכסיםקבלת)העונשיןלחוק412סעיף;בונעשהאוהושג,נסחט

נכסכלאוערךנייר,כסף,דבר,שלוחידיעלאובעצמו,שמקבלמידיןכיהקובע

;עווןאותואתהמבצעכדיןדינו-הושגאונלקחבעווןכייודעכשהוא,אחר

נייר,כסף,דברהמחזיקכיהקובע(חשודנכסהחזקת)העונשיןלחוק413סעיף
דעתואתלהניחבידוואין,גנוביםשהםסבירחשדעליהםשישאחרנכסכלאוערך
.חדשיםשישהמאסרדינו-כדיןבהםההחזקהאתשרכשמשפטביתשל

נבדלתההוןהלבנת?הוןהלבנתאיסורחוקשלבחקיקתוהחידושאפואמה
מדוברהוןבהלבנת-הזמןבממד,ראשית.חשוביםהבדליםבכמהאלהמעברות
הלבנתלעברת,שנית.המקורעברתמשלבנפרדבשלבשהיאבהתנהגותכללבדרך
זובעברההדגש.הפשעבזירתכללבדרךמבוצעתאינהוהיא,ישירקרבןאיןההון
בדרךהמסייעים,ההלבנהבתהליךהמעורביםורביעייםשלישייםצדדיםעלהוא
.העברהלביצועעמושותפיםאינםאךהמקורלעברייןזו

הלבנתבעברת.המקורמעברותההוןהלבנתעברתנבדלתהנפשיביסודגם

.("העונשיןחוק":להלן)1977-ז"תשל,העונשיןחוק66
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,הכסףשלמקורואתלהסתירמטרהשלהמיוחדהנפשיהיסודעלהואהדגשההון
שלאבמטרהאחרתפעולהאו,השגתודרכיאתלהסוות,בעליוזהותאתלטשטש

הכוונהמןושונהנפרדתהנהזומטרה.הוןהלבנתלאיסורלרשותדיווחיהיה
.המקורעברתלביצועהדרושההפלילית
הענישהרמת.חילוטשלהסעדובהענקתהענישהברמתהואנוסףהבדל
פרותבלאתלחלטהאפשרותבתוספתמאסרשנותעשר-יחסיתהמחמירה

איסורחוקלחקיקתעדשהיהכפיסמיםמעברותרקולא)מקורעברתמכלהפשע

כחלקההוןהלבנתלעברתבנוגעשחלהמוסריהשינויאתמבטאת-(הוןהלבנת

.לעילשתוארהבינלאומיהתודעתיהשינוימן

המקורעברות.2

ייחשבולחוקהראשונהבתוספתהמנויותהעברותרקכיקובעלחוק(א)2סעיף
הלבנתשלהעברהלהוכחתבסיסלשמשהיכולותעברותכלומר-מקורעברות
רשימת.הוןהלבנתחקיקתלגבימדינותבמספרמקובלתזההקביעה,כאמור.הון

,מסחריאופיבעלותעברותוכןחמורותפליליותעברותכוללתהמקורעברות
וישנןזובדרךללכתבחרוהמדינותכללא.הכנסהמסעברותכוללתאינהאולם

,חוקיתבלתיפעילותבכלשמקורו,הוןהלבנתשבהן,אנגליהכדוגמת,מדינות

שכללהמקורעברותשלרשימהנקבעהאחרותבמדינות.67הוןהלבנתתהווה
חשבוניותשלעברותרקכללאשרהישראליהחוקלעומת,הכנסהמסעברותגם

במקריםהנעברותמקורעברותישנןכיוםגםכילבלשיםיש,זאתעם.68פיקטיביות

כוזברישוםאובמרמהדברקבלת,זיוףשלעברות:כגון,מסעברייניידיעלרבים

עברהמהווהשהמעשהובלבדל"בחושתתבצעיכולמקורעברת.תאגידבמסמכי
העברהבהוכחתרבקושיקייםכיאם,(לחוק(ב)2סעיף)מדינהאותהדיניפיעלגם

הקבועהזוהיאהראויהשהגישהדומה.ישראלימשפטבביתל"בחושבוצעה
תיחשב(מאסרשנותשלוש)מסוימתחומרהמדרגתעברהכלשלפיהפלרמובאמנת
הגדרת-1סעיף)פשיעהבארגונימאבקבחוקנקבעשאכןכפי,מקור69כעברת

לעתמעתהחוקאתלתקןהצורךמןולהימנעאחידותליצורניתןכך.(פשיעהארגון

לפיאו(זרעובדלעניין)(ב)80סעיףלפיהעברההוספתעםלמשלשנעשהכפי
.מקור70כעברות,התעסוקהשירותלחוק(ג)80סעיף

הקובעתלחוקהראשונהלתוספת19בסעיףנקבעהבמיוחדמעניינתמקורעברת

שמקורן,לחוק3סעיףלפי"הוןהלבנתשלעברהגםתיחשבמקורעברתכי

672002Pyoceeds of Crime Act(להלן:"Proceeds of ~crime Act

"

(

וAlldridge:ראוכןכמו;;
182(2003,Money Laundering [aJw (Portland,

.מוסףערךמסלחוק(3)(ב)117סעיף68
Seriousהגדרת69 Crime2.811(5).מאסרשנות4שעונשהכעברה,Palermo Agreement.
,552ח"ס,2004-ד"תשס,(14'מסתיקון)התעסוקהשירותלחוק9בסעיףעקיףתיקוןראו70

.זריםעובדיםכענייןהעברההוספת-זהלתיקון2'ס;04.8.31ביוםבכנסתשהתקבל
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להעמידניתןכיהנהזועברהמשמעות."זובתוספתהמפורטותמהעברותבאחת

אדםעבורהוןשהלביןלאחרלחוק(א)3סעיףלפיבעברה'אאדםאתלדין
בדברהן)להוכיחשישהעברהיסודות,כזהבמקרה.הוןמלביןעצמושהוא'ב

,'אאדםלגבי(להוכיחהשנדרשהידיעהרמתלגביוהןהרכוששלהפלילימקורו
איןאחרתשכן,הוןבהלבנת'באדםאתלדיןלהעמידכדיהנדרשיםמאלהשונים

.זהלסעיףמשמעות
שעליה,לחוק(ב)3שבסעיףהעברהלגביגםמיוחדתמשמעותזומקורלעברת

שביצעמיאתזהסעיףלפילדיןלהעמידניתןזוהוראהבעקבות.בהמשךנדון
שלאבמטרהפעולה)לחוק(ב)3סעיףלפימקורבעברתשמקורוברכושפעולות
מקורבעברתהרכוששלשמקורוובתנאיהוןהלבנתלאיסורלרשותדיווחיהיה

אדםאותואםגםההוןמלביןאתלדיןלהעמידניתןכימכךעולהלכאורה.(אחרת
שהיהובלבד,אחרתמקורמעברתהיההרכוששלשמקורולכךמודעהיהלא

.לחוק(ב)3סעיףלפימעברההואהרכוששלשמקורולכךמודע

הוןהלבנת.3
במטרה(2);ברכושפעולה(1):יסודותמספר(א)3שבסעיףההוןהלבנתלעברת
את,מיקומואת,בוהזכויותבעליזהותאת,מקורואתלהסוותאולהסתיר
הוגדרה-"ברכושפעולה".כסדרןבאלהנדון.בופעולהעשייתאותנועותיו

בין,ברכושאחרתזכותשלאובעלותשלקבלהאוהקניה"כלחוק1בסעיף
,החזקה,קבלה,מסירהשהיאברכושפעולהוכן,בתמורהשלאוביןבתמורה
מתן,תיווך,בהםהחזקהאוערךבניירותפעולה,השקעה,בנקאיתפעולה,המרה

עםאסוררכוששלערבובוכן,נאמנותויצירתיצוא,יבוא,אשראיקבלתאו
,71האנגליתלהגדרהדומהזוהגדרה."אסוררכושאינוהואאםגם,אחררכוש

הלבנתסעיףיוחד,למשל,ששם,האמריקניבחוקההגדרהמןבהרבהרחבהאולם

היאהוןהלבנת,האמריקניבחוקההגדרהפיעל.בלבדפיננסיותלעסקאותההון
Financial)(פיננסיתעסקהבביצועלהשתתפותניסיוןאוהשתתפות Transaction

אותהלקדםבכוונה,מקורכעברותבחוקשצוינועברותשלפרותבהשמעורבים
מוניטאריתעסקהבביצועמעורבותהיאהוןהלבנתכןכמו.72פליליתהתנהגות

)Monetary Transaction(000,10$-מהגדולבסכוםמפשעשהופקרכוששעניינה

בהעברהאו,פשעשלבפרותמדוברכילדעתצריךהיהאויודעהאדםכאשר
מקוראתלהסוותבמטרהמפשעשהופקמאמיןאדםשאותוברכושאוכסףשל

כילצייןיש.כןלעשותניסיוןאובגינומסיםתשלוםאובוהבעלותאת,הרכוש
נמוךעדייןאולם,יחסיתגבוההוא(שניםעשר)לחוק3בסעיףשנקבעהעונש

.73הברית-בארצותשנקבעמזה

71(1)(327.Proceeds of

crime

Act, art.
72(1)4)19565u.s .c18,1986Money Laundering Control Act of.
(1),האמריקניהחוק73

"
הרכושמשוויפעמיםאו000,500$עדשלקנסקובע,151(19565,84(
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ההגדרהשכן,(להלןראו)לחוק4סעיףלגבימיוחדתחשיבותזולהבחנה
המקורלעברייןגםהוןהלבנתשלאישוםהוספתקלותביתרמאפשרתהרחבה

.הפשעבפרות"מחזיק"ה
מקורבעברת(ובעקיפיןבמישרין)שמקורוברכושפעולהאפואהיאהוןהלבנת

שאפשרברכושפעולהאומקורעברתלביצועששימשברכושפעולה,(לעילראו)
שפעולההרכושסוגיאתהגבילהישראליהמחוקק,זאתעם.מקורעברתשלביצוע

,יקרותומתכותלאבניםלחוק4סעיףלענייןהוןהלבנתלהיחשבעשויהבהם

שווי.ועודניידידלאנכסי,ערךניירות,שיטכלילרבותתחבורהכלי,אמנותחפצי
אלף400-מהגבוהבהיקףכספיםאו,ח"שאלף120עללעלותחייבהרכושסוגי
הרכושסוגיהגבלת.74חודשיםשלושהשלתקופהבתוךמצטברותבפעולות,ח"ש

שישרכושלסוגיבקשרתיחקרהוןהלבנתשלהחמורההעברהכילהבטיחנועדה
,זאתעם.זניחיםולא,משמעותייםכסףבסכומיכשמדוברוכן,מוגברחשדלגביהם

,הדוגמהלשם,מקוםמכל.הרכושסוגיעלשהוטלולהגבלותהצדקהישאםספק
עובראינואסורברכושמדוברכיבידיעהמעברייןטרחהשכרהמקבלדיןעורך
000,400כספיםלגביכיום)בתוספתשנקבעהסךמןקטןהטרחהשכראםעברה

.(חודשיםשלושהשלבתקופהח"ש
להוכיחכדיכילחוק5בסעיףנקבעהמצמצמותוההגדרותההחמרותלצד
.הרכושקשורמסוימתעברהלאיזובהוכחהצורךאין,אסורהוארכושכיידיעה
בסדרהמדובר.לעילשתוארכפיההוןהלבנתשלמהותהלאורנדרשתזוהוראה

כיראויכןועל,המקורעברתמביצועבנפרדכללבדרךהמבוצעותפעולותשל

.האסורהרכוששלהפלילימקורועלכלליתידיעהבהוכחתיהיהדי
במטרהברכושהפעולהעשיית-המיוחדתהמטרההואבעברהמרכזייסוד
.וכדומהתנועותיו,הנכסמיקום,בנכסהזכויותבעליאתלהסוותאולהסתיר
מקובליםדפוסיםשללעומקהכרהרכיםבמקריםמחייבתזהיסודשלהוכחתו
שתכליתןפעולותעללהצביעויכולתפיננסייםתהליכיםשלהבנה,העסקיםבעולם

)wu(הפיננסיהמודיעיןליחידתמיוחדתחשיבותישזהבהקשר.עסקיתאיננה

הצלבתם,רגיליםוהבלחיהרגיליםהדיווחיםניתוח.הוןהלבנתלאיסורהרשות-
ממשלתייםממאגריםנוסףמידעועםנוספיםרגיליםובלחירגיליםדיווחיםעם

כיהמודיעיניתברמהחשדעללהצביעכדירביםבמקריםבויש,ופרטיים

,קשאנשיאוקשישויותידיעל,עסקיהיגיוןכלללאנעשו"ברכושפעולות"

לשוןראו.שניהםאושנה20עדשלמאסרעונש,מבניהםכגבוההבעברהמעורבשהיה
[financa:החוק transaction

~

represents8תו"Whoever, knowing that the property involved

8conducts such10attempts0זthe proceeds of some form of unlawfial acuvity, conducts

fact involves the proceeds of specified activity . . . shall be1תtransaction which68820181

twice the value of the property involved]0000,500$more than20101fine80)sentenced

,,more than twenty years)0תfor501תטת1תgreater, or unpns%1the transaction, whichever18

"tor both

.הוןהלבנתאיסורלחוקהשנייההתוספתראו74
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מןהמידעהעברתלאחר.כלכליתכדאיותכלבפעולהאיןשבהןבנסיבותאו
היאהחוקרתהיחידהשלמשימתה,ישראללמשטרתהוןהלבנתלאיסורהרשות
הדורשתקשהמשימהזוהי.בראיותהחשדאתולבסספליליתחקירהלנהל

,75המיסיםרשות,החקירהרשויותכלביןפעולהושיתוףחוקריםשלהכשרה
בשלאלהלחקירותישמיוחדתמורכבות.השוניםהמודיעיןוגופיהרגולטורים

כספיםהעברותוכוללות,בינלאומיותרביםבמקריםהןהריבודפעולותכיהעובדה
בשיתוףהתלויההחקירהעלכמובןשמקשהמה,שונותולטריטוריותלמדינות
.בינלאומיתמשפטיתובעזרהפעולה

דיווחיהיהשלאבמטרהפעולה.4
גםהיאמאסרשנותעשרעונשהאשר"הוןהלבנת"כיקובעלחוק(ב)3סעיף

פיננסימוסדמטעםדיווחיהיהשלאבמטרהכוזבמידעמסירתאוברכושפעולה
לישראלכספיםהכנסתעללדווחשלאבמטרהאו-לחוק7בסעיףכנדרש-
לדיווחלגרוםבמטרהאו-לחוק9בסעיףכנדרש-ממנההוצאתםעלאו

,שקרדיווחגרימת,כהימנעותגםהוןהלבנתהוגדרההאמריקניבדין.נכוןבלתי
.76בדיןשנתחייבולדיווחיםבנוגעשקרלדיווחלגרוםניסיוןאולהימנעותניסיון
.האוסטרלית77בחקיקהאף,למשל,נכללהדומההוראה
יהיהשלאבמטרהפעולותלהיחשבהיכולותהפעולותלמגווןלבלשיםיש
להיותיכולהלכךדוגמה.מידעשלעדכון-איאומסירה-איגםהכוללות,דיווח
במטרהיוםבאותוח"ש000,49שלבסךמזומניםמשיכותשלושהמבצעאדם
000,50כיוםהואבמזומןלפעולההדיווחרף)רגילהפעולהעלדיווחיהיהשלא

שאינהיבואעסקתעללבנקמסמכיםומציגיבואןהואכיהמצהיראדם;(ח"ש
החריגפיעלח"שמיליוןשלל"לחוהעברהעלדיווחיהיהשלאבמטרה,אמיתית
נהנהשלשמואתמלעדכןהנמנעאדםאו;(לעילראו)הבנקאילצו(2)10שבסעיף
כפעולותזהבחשבוןדיווחטעונותפעולותיבוצעושכאשרכדי,בנקבחשבון
הנהנהשםללאהבנקממחשבהוןהלבנתלאיסורלרשותהמידעיועבר,רגילות
.החדש

-מאסרשנותעשר-חמורעונשהמחדשכן,קושימעוררתזועברה

כך.אסור78רכושיהיההדיווחנמנעשלגביוהרכושכידורשתהיאאיןומאידך
במטרה,הלגיטימייםמעסקיושהפיקלגיטימיברכושפעולהמבצעאדםאםלמשל
,מנושיםחששהואשלוהמניעאםגם)הוןהלבנתלאיסורלרשותמדיווחלהימנע

מסמרשותלדרושרשאיתהוןלהלבנתהרשותכיקובעהוןהלבנתאיסורלחוק(ד)31'ס75
.האוצרשרשללאישורובכפוףיימסרהמידע.זהחוקשלאכיפתולצורךלההדרושמידע

76(0)(1)1961,(8)(3)(8)19565u.s .c18,Money Laundering Control Act.
770)as50Conduct Transactions0)Offence"135,1988Financial Transaction Reports Act

"Avoid Reporting Requirements.
.23-54(2006)ולמעשהלהלכההוןהלבנתאיסורבלקין'ורגרוסכן'י78
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(עסקיוהיקףעלמידעיהיההשלטוןבידיכירצוןחוסרסתםאו,משפחהמקרוב

.מאסרשנותעשרשללעונשצפויהואותאורטית,הוןכמלביןייחשבהואהרי
שלזמניתבתפיסהשעסקהליךאגב,נדונהאדר79'ני"מ04/1542פ"בבש
העברהכיוקבעזהלקושינדרשחשיןהשופט.והיקפהזועברהלראשונה,כספים

חשיןהשופט,זאתעם.אסורברכושמדובריהאכילהוכחתהכתנאידורשתאינה

מחד,ואכן.הסעיףשלהפעלתולשקולהחובהאתהכלליתהתביעהעלהטיל
אין,מאידך.לדיןהעמדהעלבהחלטההתביעהמצדדעתשיקולמחייבהסעיף

הבינלאומיהמשטרוהוא,הסעיףנחקקשבוהרחבהבינלאומיההקשרמןלהתעלם
,זהדיווחיםמשטרשליעילותואתלהבטיחוהצורךFIU-לדיווחיםלגביהנוהג
הוןהלבנתבחקיקתגםדומיםסעיפיםישנםכיהעובדהמןלהתעלםאיןואף
למעורבותביטויהיאאלא,טכניתדרישהאינההדיווחחובת.אחרותמדינותשל

פישעלמעורבות,ההוןהלבנתבתופעתבמלחמההפרטיהסקטורשלנדרשת
.זוחמורהתופעהעםבלעדיהלהתמודדניתןלא,בעולםשנצטברהניסיון

א"בעהעברותסעיפיביןביחסהבעייתיותעלחיותהשופטתעמדה,זהבהקשר
"רכוש"למונחהניתןהרחבהפירושלאור,לגישתה.י80"מ'נטובשם03/9796

שמירהשמטרתהעברהעלהמוטלהעונש.רצויהלאתוצאהנוצרת,(ב)3בסעיף
(א)3בסעיףהקבועה"הליבהעברת"עלהמוטללעונשזהה,הדיווחיםמשטרעל

חובתהפרתהיאשעניינה,לחוק10סעיףהוראתנוכחמתחדדתזובעייתיות.לחוק
שללקביעתהבהתאם.8'"אסוררכוש"יהאשהרכוששיידרשמבלי-הדיווח

עצמהכמחילה(ב)3סעיףהוראתפירוש"613(3)נחד"פ,אדר'ני"מ04/1542פ"בש79
:וביושרבאמתעצמנונשאלהבהואולם,הואקלשאינופירוש-וישרתםרכושעלגם

רכושבאותובעשותוביותרקשהעברההואעוברכיוהיודע,וישרתםברכושהעושהאדם
?לרשויותדיווחיהיהשלאבמטרהמעשהיעשהטעם-מה,לרשויותדיווחיהיהשלאבמטרה

ברובם,אכן?שיעשהאסורבמעשהכבדעברייןויהפוךסיכוןעצמועלייטולטעםמה
המחוקקמבקשאותםוהרי,"אסוררכוש"בהעושיםאנשיםאלהיהיוהמקריםשלהמכריע
ייאלצו,המעטוהמה,"אסוררכוש"שאינו"רכוש"בלעושיםבאשרואילו.ברשתלהעלות

יהיה-לדיןיעמדואם-והעונש,שעשואסוריםמעשיםעשוטעם-מהלהסבירהםאף
נוכללא,(א)3סעיףהוראתסביבקובעת(ב)3סעיףשהוראתהביטחוןחגורת.החטאכמידת
לחובההדיווחחובתאתהפכה(ב)3סעיףהוראת.היאהזויהביטחוןחגורתכיעליהלומר

להכריתהצורךשישמפלצתיצרנוכלשונוהחוקאתבפרשנוכילותרניתןולא,ראשונית
התולהארנקוחטיפת,וסכיןטעוןאקדחבאיומימאדםרכושנטילתהוא"שוד"מעשה.מארץ
שודמעשהזה."שוד"מעשההואגם,האשהשלקלהבדחיפהולואשהשלשיכמהעל
,כך.שלנובענייננווכךשודשלבעניינוכך.זהכהריזההרילאזאתובכל,שודמעשהוזה

הייתהשעשהמעשיםבעשותוהמשיבשלמטרתוכייסתברחקירהשללסופהאס,למשל
ראווכן.הדיןלפסק15בפסקה,שם."הנכונהדרכןתדענהכיהרשויותעלחזקה,כטענתו

.811(2)2007עליוןתקדין,(פורסםטרם)י"מ'נכהן06/3395פ"ע
גרדסמןראוהדיןפסקעללביקורת.397(5)נטד"פ,י"מ'נטובשם03/9796א"עראו80

.52'בע,78הערהלעיל,וכלקין
הקובעלחוק(ב)3סעיףלעומתוזאתמאסרחודשי6שלמרביעונשקובעלחוק10סעיף81

.מאסרשנות10שלמרביעונש
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ענישהמדרגיקבעבמסגרתו,לחוקתיקוןהמשפטיםמשרדהציע,חיותהשופטת
.82העברותסעיפיבין

לחוק(ב)3סעיףלפיעברהשביןהיחסבדברהיאהמתעוררתנוספתשאלה
פיועללחוק9סעיףלפיכספיםשלויציאהכניסהעלדיווחחובתשלהפרהלבין
מדיווחלהימנעכדיפעולהמבוצעתאלהבמקרים.לחוק7סעיףמכוחשהוצאצו

.וחלופיותמקבילותדרכיםנתונותהרשויותובידי,הוןהלבנתלאיסורלרשות
המפראתפלילילדיןלהעמידניתן,83כספיםשלהוצאהאולהכנסההנוגעבכל

ועדתבפנילהעמידואו(חודשיםששהשלמאסרעונש)לחוק10סעיףלפיבעברה
חייבתפעולהעלמדווחשאינומדווחלגוףהנוגעבכל.לחוק12סעיףלפיעיצומים
אוהאדםביצעאם.לחוק12סעיףלפיעיצומיםועדתבפנילהעמידוניתןבדיווח
לדיןלהעמידםגםניתן,לרשותדיווחיהיהשלאבמטרהפעולההמדווחהמוסד

.לחוק(ב)3סעיףלפי
פלילילדיןהעמדהמפניהדרךאתחוסמתעיצומיםועדתבפניהעמדההאם

ויציאהכניסה)לחוק9סעיףשלפיעיצומיםלוועדתהנוגעבכל?מעשהאותובגין
עלהוטלאםכי(ב)15בסעיףבמפורשנקבע(לישראלהגבולבמעבריכספיםשל
בשלאישוםכתבנגדויוגשלא,אותושילםוהואזהסעיףלפיכספיעיצוםאדם

"חסינות"לתנאיכיאנורואים,ראשית.הכספיהעיצוםהוטלשבשלהההפרה
ועדתהחליטהאם.שולםזהוכיכספיעיצוםהוטלכיהואלדיןהעמדהמפני

.84לסעיףתתולהאיןהעיצוםשולםלאאםאוכספיעיצוםלהטילשלאהעיצומים
גוףשלהבאתואין,לאמור,שליליהסדרזהמסעיףללמודשישנראה,שנית
,מעובדיומיאו,גוףאותונגדלהגישהדרךאתחוסמתעיצומיםועדתבפנימדווח
אלהנתוניםכימובן.שולםזהאםוגםכספיעיצוםהוטלאםגם,אישוםכתב

הדרךחסומהכילומראיןאולם,האישוםאתהמגישהתובעידיעליישקלו

:הסברדבריראו.2006-ו"התשס,(6'מסתיקון)הוןהלבנתאיסורחוקלתיקוןתזכיר82

FDE79A93/[htqp://www.justice.gov.iUNVrdonlyres-[4-693[א1872-7-נ81461[,169ץ14

(155(visitedחס06.12.26)

"
.10121606/0/29זש1ב80.1

ח"ש000,000,1אוח"ש000,80שלסך-הוןהלבנתאיסורלחוקהרביעיתהתוספתלפי83

.כספיעיצוםזוהוראהשמפרמיעללהטילמוסמכותהעיצומיםועדות.חדשעולהלגבי
מידהאמותמציבה2001-ב"התשס,(כספיעיצום)הוןהלבנתאיסורלתקנות10תקנה

כספיםעלדיווחהמחייב)לחוק9סעיףלפיהפרהעקבהמוטלהכספיהעיצוםהיקףלקביעת
ההיקףאתלבחוןהוועדהשעלנאמר,השארבין.(ממנההיציאהאולישראלהכניסהבעת

מוסמכתלחוק15לסעיףבהתאם.חוזרתאוראשונהבהפרהמדוברואם,ההפרהשלהכספי
עליודווחשלאהסכוםמןחמישהפישהואבשיעורכספיעיצוםהמפרעללהטילהוועדה
-1977-ז"תשל,העונשיןלחוק(4)(א)61בסעיףהקבועהקנסמחציתאוארצהבכניסה

ראו-השלוםמשפטלביתלערעראפשרהעיצומיםועדתהחלטתעל.מביניהםהגבוהלפי
.(פורסםטרם)כספילעיצוםהועדה'נראמנה'ג05/696'ועלדוגמה

הוועדהעלכיקובעת,2001-ב"תשס,(כספיעיצום)הוןהלבנתאיסורלתקנות(1)9תקנה84
הפרה,ראשונההפרההיאההפרה:כגוןקריטריוניםבמספרהעיצוםהטלתלצורךלהתחשב

.הכספיהיקפה,ההפרהחומרת,נמשכתהפרה,חוזרת
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להבהיריש.המתאימיםבמקרים,מעובדיומיאו,מדווחגוףשללדיןלהעמדה
והסעיף,מדווחחובתעליושחלהגוףשלדיווח-איבגיןעברהסעיףבחוקאיןכי

(ב)3סעיףהנולרשותמדיווחלהימנעמטרהשלהנפשיהיסודבהתקייםהמתאים
.85לחוק

מקרהכלשלמנסיבותיומושפעתתהאלנקוטדרךאיזוההחלטהכיברור
לדיןהעמדהליזוםמקוםיהא,גרידאדיווחחובתבהפרתשמדוברמקום.ומקרה

נלוויתשבומקום.הענייןלפיעיצומיםועדתבפניהעמדהאו10סעיףלפי
היאאםובמיוחד,מדיווחלהימנעמטרההמבססתמכוונתפעילותהדיווח-לאי

(ב)3סעיףלפילדיןלהעמידמקוםיהא,הוןהלבנתשלאחרתלפעילותקשורה
שהועמד(מדווחגוףגםשהנו)לנאשםכיהמשפטביתפסקמקוםמכל.לחוק
שלהליךכלפיולנקוטהרשויותעלשהיהטענהתעמודלא(ב)3סעיףפיעללדין
.פלילי86הליךולא,עיצומיםועדת

אסורברכושפעולה.5
שעושהמיכיבוונקבע,אסורברכושפעולהלעשייתהאיסורנקבעלחוק4בסעיף
000,000,2שלקנסאושניםשבעמאסרדינו,אסוררכוששהואבידיעהפעולה

כיהדרישהבמפורשלונוספהולכן,מיוחדתמטרהדורשאינוזהסעיף.ח"ש
.אסורהרכושכילכךמודעיהיההפעולהאתהמבצע
של"ריאוסאקטוס"כלשמשהיכולותהפעולותמגווןאתמרחיבזהמונח
.פיננסית87לפעולהההוןהלבנתעברתהוגבלההברית-בארצותואילו,העברה
.זהסעיףשלהאכיפהלמדיניותבנוגערבותשאלותמתעוררותזאתבעקבות

.דקותחמשבכסףוהחזיקמזומןשהפיקהמקורעברתביצעאדם-לדוגמה
האם?אסורברכוש"פעולה"ביצועשלבעברהגםלדיןלהעמידוניתןהאם

עלנוסף,מאסרשנותעשרשלעונשהטלתמצדיקההכסףהחזקתשלהפעולה
התביעהשלרחבדעתלשיקולמקוםשישדומה?המקורלעברתשנקבעהעונש

פעולה"שלהרחבהההגדרהלנוכחוזאת,מקורעברייניכלפיזהבסעיףבשימוש
."ברכוש

"עינייםעצימת".6

רכושכיידיעהלהוכחתהנוגעבכלכינקבעהוןהלבנתאיסורלחוק4בסעיף
עצימת"להוכיחדייהיהלא,לחוק4סעיףיסודותהוכחתלצורךאסורהוא

פליליתעברהנקבעהשבו2004-ה"תשס,טרורמימוןאיסורלחוק(ה)10לסעיףהשוו85
רכוששהואחשדלגביושישברכושפעולהעלמלדווחשנמנעלמימאסרשנתשעונשה

.שםבסעיףכמפורט,טרור
,(במערכתשמורעותק)(2005.1.11ביוםניתן,פורסםטרם)כהן'ני"מ04/343(ם-י)פ"ת86

.הדיןלפסק3פסקה
.לההנלווהוהטקסט72הערהלעילראו87
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טיבבדברשחשדאדםרואים"כיהעונשיןלהוק(1)(ג)20בסעיףכקבוע"עיניים
נמנעאם,להםמודעשהיהכמיהנסיבותקיוםאפשרותבדבראוההתנהגות
הוא"העינייםעצימת"סעיף.הביקורתהבמבחןעומדתאינהזוהוראה."מלבררם

הלבנתעברתלמעטעברהבכלידיעההוכחתלגביוחלהעונשיןבחוקכלליסעיף
היססולאלמשלהברית-בארצות.וולהוראהאנליטיתהצדקהכלשאיןדומה.הון
סיבהכלואין,הוןמלביניעל"העינייםעצימת"דוקטרינתאתלהחילהמשפטבתי

"העינייםעצימת"בדוקטרינתשימושכילבלשיםיש.הישראליתבדיןזולהוראה

ניתן,זודוקטרינתללאגם,כןכמו.90לחוק3בסעיףהנפשיהיסודלהוכחתאפשרי
.נסיבתיותבראיותהמודעותיסודאתלהוכיחכמובן

פליליתלאחריותסייגים.7
.לרשויותשמדווחלמיתמריציםקובעיםהוןהלבנתאיסורלחוק7-ו6סעיפים

פליליתמאחריותמפטורהמדווחייהנהאלהבסעיפיםהקבועיםהתנאיםבהתקיים
מאחריותפטורלקבלתהתנאיםאתקובעלחוק(1)(א)6סעיף.לחוק4סעיףלפי

פיעלופעולהברכושהפעולהעשייתלפנילמשטרהאדםשלדיווחשהםפלילית
סמוך,הפעולהביצועלאחרמידלמשטרהדיווחאו,לכךבקשרהמשטרההנחיות
.לעשייתההאפשרככל

לחוק7סעיףלפיבדיווחחייבאשרמדווחגוףכיקובעלחוק(2)(א)6סעיף
מעוררזהסעיף.פליליתמאחריותמפטורהואגםייהנהזהסעיףלפידיווחואשר

סעיףכילעילראינו.פליליתמאחריותבפטור"זכייה"להתנאיםבדברשאלות
בצוויםוכי,בנפרדרגולטורכלידיעלשייקבעלצובהתאםדיווחחובתקובע(2)7

גוףהאם.רגילותבלתיפעולותועלרגילותפעולותעלדיווחחובותנקבעואלה
לפטוריזכהרגיללדיווחאוטומטיבאופןגרמהשלוהמחשובמערכתאשרמדווח

במקרהרקרלוונטיתפליליתמאחריותהפטורששאלתמכיוון?פליליתמאחריות
שוודאיהרי,הרכוששלהאסורמקורובדבר"ידיעה"הפיננסילמוסדהייתהשבו

במקרהגםיוענקהפטורהאם.רגילהבלתיפעולהעלדיווחחובתלגביושקמה

המשנהבוועדתהמשפטיםמשרדאתשייצגהקרפיהודית,דאזהמשפטיליועץהמשנה88
עברהלגביפליליתמחשבהשלגבוההיותרהוכההרמתקביעתהיאהמשמעותכיגרסה
153'מספרוטוקול,הכנסתראו.החוקיםבספראחרתעברהכללגבימאשרהתהלבנתשל

.2000ביולי18,ומשפטחוקהחוקהועדתמישיבת
89854(1992.Cir4ש)E

~

d977,United States " Campbell.מתווכתכינקבעזהדיןבפסק
למכוניותמודעתהייתה,סמיםסוחרהואשהקונהשייתכןחשדהכישהודתהמקרקעין

יוקרהמוצר)הסלולרילטלפון,מזומןכסףשלהגדוליםלסכומים,נהגשבהןהמפוארות
הכסףשלהאסורלמקורוכמודעתנחשבה,העסקהשלטבעיהלאולאופי(ימיםכאיתם
כדברלשמועותמודעהיהנאשםכאשרנפסקהדומההלכה."העינייםעצימת"עקרוןמכוח

UnitedאE1d962,AnCowlatos(שcir7.:ראו.בסמיםכסחרחבריושלמעורבות States

720(1992.
(17)05פדאור(פורסםטרם)גילקרוב'נישראלמדינת(א"תמחוזי)03/40289.פ.תהשווה90

286.
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יחולהאם?בלבדרגילהפעולהעל(אוטומטית)דיווחהפיננסיהמוסדשבובו
הפטוריחולהאם?באיחורהגיערגילההבלתיהפעולהעלהדיווחכאשרהפטור
?חסרכשהואהגיערגילההבלתיהפעולהעלהדיווחכאשר

פעולהעלדיווחאין.עצמהבפניעומדתרגילהבלתיפעולהדיווחעלהחובה
נתקיימושבובמקרהשכן,רגילהבלתיפעולהעללדיווחהחובהמןפוטררגילה

עללדווחהיאהחובה,רגילהבלתיפעולהעללדיווחחובההמקימותהנסיבות
בסעיף,ספקכללהסירמנתעל,נקבעכך.אחרדיווחכלולארגילהבלתיפעולה

לפטורכדי8סעיףהוראותלפיפעולהעלבדיווחאין"כיהבנקאילצו(ג)9
כילרשותהדיווחדרכיבתקנותנקבעבדומה."זהסעיףלפיהדיווחמחובות
איןכיהואמכךהיוצאהפועל.91"רגילהבלתיפעולהלמעט"הנהרגילהפעולה
פטורהמקנהדיווח,המדווחהגוףשלהמחשובמערכתשלאוטומטיבדיווחלראות

הסעיףשלהרחבהתכליתועםאחדבקנהאףעולותאלההוראות.פליליתמאחריות
ומלאנרחבפירוטהכוללתרגילהבלתיפעולהעלשמדווחמירקכילהבטיח

הלבנתלאיסורהרשותשללבהתשומתאתומפנה,לדיווחוהסיבותהעובדותשל
דיווחכיברור.פליליתמאחריותבפטוריוכה,הוןהלבנתשללחשד,במועד,הון

הלבתשומתאתמסבואיננוכוללמידעמכילשאינומחשובמערכתשלאוטומטי
.פליליתמאחריותפטורלהעניקכדיבואין,בהחושדהפיננסישהמוסדלפעילות
אתיזכהרגילהבלתיפעולהעלמאוחרדיווחהאם?הדיווחמועדלגבימה
בלתיפעולהעלדיווח"כינקבעבתקנות?פליליתמאחריותבפטורהמדווח
עשייתלאחר,הענייןבנסיבותהאפשרככל,סמוךהמוסמכתלרשותיועבררגילה

להעבירישכינקבעהבנקיםעלהמפקחידיעלשהוצאובהבהרותגם.92"הפעולה
דין.93יום14-מיאוחרלאמקרהובכלהאפשריתבמהירותרגילהבלתיהדיווחאת

.לתקנהבהתאםהדיווחאיכותעלגםחלדומה

?הלאהמה.ה

שלהקריטריונים40-להעדכוניםגםכמו,מתעדכניםהבינלאומייםהסטנדרטים
עורכי:כגוןחופשייםמקצועותבעליכידורשיםאלהקריטריונים.FATF-הארגון
יהלומיםסוחרי,וכן("פיננסייםמתווכים"כמשמשיםהםכאשר)חשבוןורואידין

תיקוניםלרבות,הקייםבמשפטשינוייםצפוייםאלוחידושיםלאור.FIU-לידווחו
שתתאיםכדיהמקומיתהחקיקהאתלעדכןישראלעל.שמכוחוובצוויםבחוק

.המתקדמותהמדינותלקהילתמחווןשובנמצאאחרתהבינלאומייםלסטנדרטים
שבתרגוםבקושיעיקרו,הוןהלבנתאיסורחוקמהפעלתהמצטברהלקח

והגופיםבנקאייםתאגידיםשלדיווחלהעברתומועדיםדרכים)הוןהלבנתאיסורלתקנות1'ס91
.2002-ב"תשס,(המידעלמאגר,לחוקהשלישיתבתוספתהמפורטים

.(2)(א)4'בס,שם92
.64הערהלעיל,המפקחהבהרתראו93
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הרשותבידיהנמצאפיננסיומודיעיןבכללהאכיפהברשויותהמצטברמודיעין
שלפליליבדיןהרשעהלבססהיכולותראיותלכדיבפרטהוןהלבנתלאיסור

.והמאורגנתהחמורהבפשיעההמעורבים
הפליליתההוכחהורמת,בכללהפליליהמשפטכימכברזההבינוהרחבבעולם
פיננסיתבפשיעהכשמדוברמתאימהתמידאינה,בפרטסבירספקלכלשמעבר

אזרחייםהליכיםהמאפשרותהוראותשונותבמדינותנקבעוכךלצורך.מתוחכמת
,הסתברויותמאזןשלהוכחהברמתושימושבפשעהופקכיחשדשישרכושנגד

שלהשבהזכותלחברהזותפיסהפיעל.)Recovery(לחברהולהשיבולחלטוכדי
המקימה,(מיסיםמתשלוםלהשתמטותמרמהמעשיכולל)בפשיעהשהופקרכוש
להעמידצורךשישמבליאזרחיבהליךהרכוששלהשבתולתבועלחברהזכות
.94העברייןאתלדין

מגבלותולצמצםביניהןמידעלהחליףרשויותשליכולתןאתלחזקישבמקביל
רשויותידיעלשנאסףבמידעלראותיש.95רשויותביןמידעהעברתעלקיימות
מידתיותהוראותלקבועויש,אותושאספהלרשותולאלציבורהשייךכמידע

תוךהוןלהלבנתחשדותבירורשלהציבוריתלמטרהבמידעשימוששיאפשרו
.המידע96העברתעלבדיןהיוםהקיימותומגבלותמחסומיםשלוצמצוםהסרה
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