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הבינלאומי בהלבנת הוו

במציאות הישראלית
ב .המאבק הבינלאומי בהלבנת הוו

א.מהי הלבנת הוו?
הנה תהליך של הטמעת רכוש שמקורו

. 1רקע כללי

הלבנת הון ) (Money Laundering

בפשיעה אל תוך המערכת הפיננטית הלגיטימית כזי שניתן יהיה להשתמש

בשנת 2000

מ ללא חשש מרשויות האכיפה! .בטפרות מקובל לראות בהלבנת הון תהליך

הישראלי העברות של הלבנת הון  ,4מאמר זה יזון בשינוי שחוללו עברות

שבו

אלה בזרך התמוזזותן של רשויות האכיפה עם הפשיעה בכלל ועם הפשיעה

מוחזר הכטף שמקורו בפשיעה אל תוך המערכת הפיננטית ; שלב הריבוז

המאורגנת בפרט ,לא ניתן לעטוק בפרשנותן של ההוראות שבחוק מבלי

שמ נעשות הפעולות לטשטוש מקורו של הכטף ; ושלב ההטמעה

לזון ברקע הבינלאומי שקזם לחקיקת החוק ,תכליתו של החוק אינה רק

שבו נמשך הכטף בצורתו החזשה ה " מולבנת " כזי לשמש

חיזוק הכלים שיש ביזי רשויות האכיפה כזי להילחם בפשיעה באמצעות

תלת-שלבי הכולל את השלבים הבאים :שלב ההשמה ),(Placement
) ,(Layering

)(, Integration

נחקק חוק איטור הלבנת הון ,ובמטגרתו נוטפו לטפר החוקים

פעולות אכיפה נגז הרכוש המופק ממנה

את העבריין לניהול אורח חייו .
בשלב ההשמה מוחזר הכטף אל נקוזת קצה במערכת הפיננטית כגון

-

תוצרי הפשיעה  ,אלא גם ניטיון

לקיים את הטטנזרט הבינלאומי שנקבע בעניין זה )יציאה מן יי הרשימה
5

בנק ,חלפן כטפים ,קופת גמל וכזומה .השמת הכטף נעשית לעתים תוך

השחורה " (,

שימוש בזהות בזויה או על יזי איש קש שאינו מגלה עבור מי מבוצעת

הרואה בפעילות של הלבנת הון פעילות המטייעת משמעותית לפשיעה

הפעולה או תוך שימוש בישות קש שהוקמה לצורך כך או תחת כטות

החמורה שיש להוקיעה ולהעניש בגינה בחומרה ,

עטקית )(Business Cover

מאז

של עטק עתיר מזומנים שהפקזות מזומן עבורו

2

אינן מעוררות חשז  .במזינות שבהן קיימת חובת זיווח על פעולות במזומן

בבטיט העקרונות הבינלאומיים שנקבעו עומז הרעיון המוטרי

1989

מנהיגות המזינות המתועשות מהלך של תיאום המאבק

בהלבנת ההון ובפשיעה המאורגנת  ,היקף ההון המופק מפשיעה חמורה

או

מוערך בכ  5%-3%-מן התוצר הכלל עולמי  .6לכל מזינה טיבות רבות

 (3Smurfingלמנות קטנות מרף הזיווח הקבוע בחוק  ,על מנת להתחמק

להילחם בהלבנת הון :בהלבנת הון יש טכנה ליציבות כלכלת המזינה

מתבצע שלב זה לעתים בפיצול טכומי ההפקזה

) Structuring

מזיווח לרשויות.
בשלב הריבוז מתבצעת עיקר פעולת ההלבנה .שלב זה הנו כמעט תמיז

והמשטר ; טיכונים בטקטור הפיננטי; פגיעה בשוק החופשי

משאבים בלתי יעילה ובלתי משוכללת; לחץ בינלאומי וט י כון למוניטין,

מעל לכול  ,המלחמה בהלבנת ההון חשובה משום שהיא אמצעי להקטנת

בינלאומי  ,והוא כולל העברה של כטף ממזינה למזינה  ,לעתים בכטות של
הערבות אגב פעולות יבוא ויצוא .השיטה היא ליצור  ,יש מאין  ,מקור הכנטה

לגיטימי כגון זמי עמלה או תיווך מעטקה פיקטיבית וכזומה  .והכול בניטיון
לטשטש הן את זהות בעליו של בכטף והן את מקורו של הכטף .

בשלב ההטמעה נמשך הכטף מתוך המערכת הפיננטית  ,בליווי תיעוז מתאים ,
כזי ליצור מראית לגיטימית וכזי לא לעורר חשז  ,במקרים רבים משלם

מלבין ההון את המטים המגיעים  ,כביכול  ,מן העטקה הפיקטיבית )המתוכננת
מראש ככזאית גם מבחינת זיני המט(  ,מזובר בתשלום המהווה יי פרמיית

הלבנה " למלבין ההון וגם מעניק לגיטימיות נוטפת להכנטתו.
כל טכניקות ההלבנה המוכרות הכוללות בין היתר שימוש באנשי קש

ובישויות קש  ,פיצול טכומי כטף  ,עטקאות פיקטיביות וכזומה משמשות
בכל אחז מן השלבים שתוארו לעיל ,

-

הקצאת

המוטיבציה של העבריין לבצע עברות  ,והיא מאפשרת פעולה נגז ראשי

הפשע המאורגן  .7האמצעים העומזים לרשות ארגוני הפשע הם רבים
ומגוונים  ,כגון מערכת פיננטית משוכללת ושימוש במבנים משפטיים מורכבים ,
במקרים רבים עומזים לרשות ארגונים אלו אמצעים כטפיים יי בלתי מוגבלים "
ואמצעי תקשורת מוצפנים  ,וכן נהוגים בהם כללי משחק בלתי קונבנציונאלי ים

-

איום ,שימוש בכוח  ,שוחז וקשר של שתיקה ,ארגונים אלה נעזרים בטובי

המומחים

-

עורכי זין  ,רואי חשמן  ,יועצי מט

-

וכזומה לתכנון פעולותיהם,

בעולם הבינו כי ההתמוזזות עם ארגוני הפשיעה מחייבת שינוי תפיטה,

ראשית התבטטה ההכרה כי " לכטף יש ריח  ",שהיא הרעיון שבבטיט

החוק•B

מחז גיטא  ,על רשויות אכיפת החוק להטמיע כי המרזף אחר הכטף איננו
חשוב פחות מתפיטת הערביין  ,וכי יש לראות במלבין ההון  ,ולא רק בערביין
העיקרי  ,זמות שיש להתמוזז עמה  ,מאיזך גיטא  ,על המחוקקים לתת זעתם

על השימוש לרעה שנעשה במוטזות משפטיים כגון נאמנויות  ,מניות למוכ " ז
יהמחרב מנהו נראש הרשות לאיסור הלבנת הוו .הזעות המובעות במאמר זה הנו של המחבר
בלבז ואיו לראותו נעמזות משרז המשפטים .ברצוני להוזות לעו  I/ז שמשון אלבק על הערותיו
והארותיו המועילות.

2

)למוטר כתב זה(  ,מבנים תאגיזיים מורכבים  ,טוזיות בנקאית  ,חטיונות
מקצועיים  ,ולמצוא פתרונות מיזתיים שיאפשרו מלחמה בפשיעה המאורגנת

ובהלבנת ההון לצז שמירה על עקרונות יטוז של הגנה על חיי המטחר ועל

דו גמ ה

של

אופ  I Iנ  Iת

הלבנת

ה ו ו

שלב '-א השמה

כספום שהופקו בפשע

1

עסקה

/

העברה

בנק

שלב ג' -

Offshore

הטמעה

 - Structuringעמה לפי החוק הפדרלי האםריקני שכותרתה"Structuring transactions :
)  .to evade reporting requirement prohibited". 31 U.S.C . § 5324 (2004עמה
זו םכונה לעיתים " ," Smurfingבשל השיםוש באנשי קש )דרדסים( הםפקידים םספר רב
של הפרדות בסכוםי כסף קטנים .וכן ראוB.F. Wi11iams & F.D. Whitney Federa / :
.Money Laundering (Charlottesville, Virginia 1999) 223

זכויות הפרטים והחברות  .במסגרת זו הוטל לראשונה על הסקטור הפרטי
תפקיד אקטיבי באכיפת החוק בכל הנוגע לחובות הזיהוי והאימות של
לקוחות  ,ולחובות הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הוו.

.2

חוק איסור הלבנת הון  ,תש " ס 2000-

כפיית סטנדרטים בינלאומיים

ידי םדינות

ה .G7-

החד-צדדי שנקבע על ידי הםדינות הםתועשות  -ראוFATF Non-Cooperative Countries :
 (Iastנ and Terl'itories (NCCTs) [http: //wwwl.oecd.org/fatfINCCT_en.htm
) .visited on 15.1.05

המרכז את כל הפעילות הבינלאומית אל מול מדינות אחרות  ,התפתח סדר

עולמי חדש 9שבמסגרתו נבנו רשתות ביו-ממשלתיות המחרבות ביו רגולטורים ,

שם.

ביו גופי אכיפה וביו גופים מקצועיים אחרים ממדינות שונות שבהם נקבעים

בנוסף לכלי חשוב נוסף

הסטנדרטים והנורמות המחייבות.

-

חוק םאבק בארגוני פשיעה ,

תשס"ג 2003-

)להלן :יי חוק םאבק

בארגוני פשיעה"  ,להרחבה ראו םאםרו של גי אשד בגיליון זה(.
מיצםן ודםארי םציעים םספר עקרונות אופרטיביים לםאבק מווחי פעילות עמיינית כגון:

כ,ן לצד המשטר הנוקשה של אמנות בינלאומיות בתחום המלחמה

בהלבנת ההוו והפשיעה המאורגנת )כגוו אמנת וינה ס  lואמנת

חילוט רווחי פשיעה ואיסור על הסתרת םקור כספים .ראו בריצםן ודםארי  ,לעיל הערה ,1

פלרמו , ( l l

בפרק  ,3ע י .3

ובמקביל  ,לצד מאמצי חקיקה לאומיים ובינלאומיים כגוו הדירקטיבה

.A.M. Slaughter "The Real New World Order" 76 Foreign AJJairs (1997) 183
10

להבדיל םהםונח ייהון שחור" אשר בםשםעותו הרחבה הוא הון שהופק באםצעים בלתי

חוקיים .ראו ג' מיצםן ושי דםארי איסור הלבנת הון )תשס"ג( בפרק  ,1ע' .6
ה' 20

הוכנה על ידי ארגון

ברשיםה זו נכללו םדינות שלא השכילו להתאים את החקיקה הםקוםית שלהן לסטנדרט

לקראת סוף המאה העשרים .עם היחלשותו של מוסד המדינה כגוף הבלעדי

כשםשפחות פשע בארצות-המית בשנות

השתםשו משת של םכבסות אוטוםטיות ככסות עסקית להפקדות םזוםנים שהופקו

בפעילות פלילית.

)להלן :ייחוק איסור הלבנת הון " או יי החוק " ·(

רשיםת (Non Cooperative Countries and Territories) NCCT
ה (Financia1 Action Task Force) FATF -שנוסד בשנת  1989על

נושא הלבנת ההוו מהווה דוגמה מעניינת למצבו של המשפט הבינלאומי

זהו גם כנראה הםקור לםונח Money Laundering

רמת חיים גבוהה "לגוטומות"

סי

4-2

לאםנת האו"ם נגד סחר בסםים נרקוטיים וחוםרים פסיכוטרופיים )וינה ,

(1988

כ"א  ,1388כרך [http://www. unodc.org/pdf/convention_1988 _en.pdf] 49
) (. Iast visited on 14.1.05
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 11
) ( Pa1ermo Convention), 15 Dec 2000, arts . 1- 3,5- 7להלן :ייאםנת פלרםו" או
"[http://www.uncjin.org/Documents/Conventions ("Palermo Convention
) ./dcatoc/final_documents _2/convention_eng.pdf] (Iast visited on 14.1.05

3

האירופית למלחמה בהלבנת הון  ,12החלו לפעול גופים בינלאומיים כגון
ה FATF -למיסוד סטנדרטים בינלאומיים  ,13וכפייתם של סטנדרטים אלה
על מדינות שלישיות בדרך של לחץ בינלאומי ושל סנקציות  .14בשלב שני

ובנוסף לפעולתו של הFATF -

הצטרפה לפעילות זו גם קרן המטבע הבינלאומית

בבירור מקור הכסף הזורם אליו ודרכו  ,לא ניתן להילחם בצורה אפקטיבית

בפשיעה

החמורה . 19

חלוצה בתחום הייתה
את חוק

ארצות-הברית 20

The Bank Secrecy Act of 1970

אשר כבר בשנת  1970חוקקה
שבמסגרתו הוטלו על הבנקים

 .ls 1MFהפועל היוצא של האמור לעיל הוא כי כיום לא ניתן לבחון את

חובת זיהוי של לקוחותיהם  ,חובת תיעוד וחובת דיווח לשלטונות בנוגע

פרשנותה של הוראה מתחום הלבנת ההון מבלי להכיר את הסטנדרטים

ללקוחותיהם.

נקבעו על ידי ארגון הגג הבינלאומי של הרגולטורים

והמסמכים הבינלאומיים ,גם אם לאלה אין תוקף משפטי מחייב כשלעצמו.

הבנקאיים כללי בזל שבמסגרתם נקבעו חומת הזיהוי של לקוחות ,המטילות

פרשנותן של הוראות הדין בתחום הלבנת ההון צריך שתיעשה בהתאם

חובה על המוסד הפיננסי להכיר את הפעילות העסקית של הלקוח כדי

ולנוכח התכלית הגלומה בהן ,קביעתו

שיוכל לזהות התנהגות חריגה החשודה כהלבנת הון  .21כמו כן נקבע עקרון

לפרשנות המקובלת של כללי

הFATF -

בשנת 1988

 IIהכר את הלקוח

של סטנדרט בינלאומי מחייב וכולל בתחום הלבנת ההון.

II

(KYC) Know Your Customer

הכולל דרישה של גילוי

מלא ונאות מצד הלקוח בדרב מהות עסקיו ).22(Customer Due Diligence
הוראות דומות הוצאו על ידי גופי רגולציה בינלאומיים בתחום שוק ההון

ההכרה כי ")כסף יש ריח" היא הרע' Iן הע Iמו בבסיס ח PI

)  23(10SCOובתחום הביטוח ) .24(IAIS

איס  Iר ה)בכת ה  Iן .המרוף אחרי הה  Iן המ  Iפ  Pמפשיעה

בשנת  1996נקבעה על ידי הFATF -

חמ Iרה איככ  Iחש  Iב פח  Iת מתפיסת העבריין

סדרה של חובות לכל רוחב הסקטור

הפיננסי לרבות חלפני כספים ,חרבות ביטוח וכדומה אשר נדרשו לזהות את

לקוחותיהם ,לפקוח עין על פעולותיהם ולדווח לשלטונות במקרה
בשנת

הFATF -

,2001

בעקבות פיגועי האחד-עשר בספטמבר ,הוחלט בארגון

לשלב את המאבק במימון הטרור עם המאבק בהלבנת הון· בעקמת

זאת נוסחו שמונה המלצות נוסף לארבעים הקיימות ,אשר יוחדו ספציפית
לנושא הטרור  ,ובהן המלצות הנוגעות לבנקאות קורספונדנטית ,לארגוני

צדקה ולנותני שירותי מטבע  .16לכאורה אין התאמה מלאה בין נושא מימון
הטרור לבין נושא הלבנת ההון  ,שכן במימון טרור אנו עוסקים בכספים
שמקורם  ,במקרים רבים ,לגיטימי ויעדם הוא תמיכה בטרור  .אולם הקשר
הוא בתפיסת ארגוני הטרור כארגוני פשיעה לכל דבר  ,אשר משתמשים

באותן טכניקות שבהן משתמשים מלביני ההון להערבת כספים תוך הסתרת
מקורם .הגם שמטרתם העיקרית של ארגונים אלה אינה גריפת רווחים )אם
כי חלקם עוסקים גם בפעילות בלתי חוקית למימון פעולותיהם(  ,הם
מבצעים פעולות של הלבנת הון בניסיון להסתיר ולהסוות את מקור הכספים ,
את יעדם ואת דרכי השימוש בהם  .בשלבה בין הנושאים קבעה הקהילה
הבינלאומית כי כל הכלים והמנגנונים שנוצרו כדי להילחם בתופעת הלבנת

בשנת 2003

הצורך . 2S

הורחבו החובות גם לסקטורים אחרים לא פיננסיים כגון קזינו ,

סוחרי מקרקעין ואבנים טובות  ,עורכי דין  ,רואי חשבון וכדומה כשהם

משמשים כמתווכים פיננסיים  .26בשנת  2000נוספה ליזמות בינלאומיות
אלה גם יזמה של הסקטור הפרטי כאשר שנים-עשר בנקים בינלאומיים
גדולים שכינו את עצמם " קמצת וולפסרבג

II

)(The Wolfsberg Group

החלו

מפרסמים סטנדרטים מוסכמים בנושאים שונים הקשורים למלחמה בהלבנת

הון ובמימון

טרור . 27

דרישות אלו מעוררות סדרה של בעיות בהתנגשות שבין חובותיו של
הגוף הפיננסי הנדרש לדווח על לקוחו לבין חובות אחרות שיש לו מתחום
המשפט הפרטי והציבורי כגון חובות אמון  ,סודיות  ,חסיונות  ,הגנה על
הפרטיות וכדומה  .אלא שלמרבה ההפתעה לא נתקלה חקיקה זו בקשיים
מיוחדים  ,וכאמור לעיל אף זכתה לגיבוי של הגורמים החזקים בבנקאות
העולמית .לשם הדוגמה ניתן לראות איך כרב
העליון כי חקיקת

בשנת 1974

ה Bank Secrecy Act of 1970-

פסק בית המשפט

אינה סותרת את החוקה

למרות הפגיעה שיש בחקיקה זו בפרטיות ובחיסיון

הבנקאי . 28

ההון ישמשו גם במאבק החשוב במימון הטרור .עם זאת ,חשוב להדגיש כי
נושא מימון הטרור חורג מהיקפו של מאמר זה.

 ~.הקמתן של רשויות למודיעין פיננסי
אחד הנדבכים החשובים של המלחמה בהלבנת הון הנו הקמתן של יחידות

.3

מעורבות נדרשת של הסקטור הפיננסי במלחמה בפשיעה

למודיעין פיננסי

עוד מראשית ימי המשפט נתעוררה השאלה כיצד יש להתייחס לפרות

הוקמו מאז שנת  ,29 1989והן קיימות כיום ברוב מדינות העולם  ,מתוך

שהופקו מן הפשע .כך למשל נקבע בהלכה היהודית כי רכישת נכס מגנב

הכרה בצורך בגופים שיפתחו מומחיות ייחודית ויסייעו לרשויות אכיפת

אסורה בבחינת  IIמחזיק ידי עוברי עבירה  .17 I1אלא שבמהלך אלפי השנים

גם במימון טרור( .מטרתן

שחלפו נשתרשה בחיי המסחר המימרה

החוק במאבק בהלבנת ההון )ולמן

ה 11.9.2001-

)לכסף אין

המרכזית של יחידות אלו הנה בדרך כלל קליטה וריכוז של מידע או דיווחים

ריח(  ,18שמשמעותה המעשית הייתה כי על בנקאים  ,על חלפני כספים ועל

המתקבלים ממוסדות פיננסיים וממקורות אחרים  ,30ניתוח ועיבוד המידע

""Pecunia Non Olet

סוחרים לא הייתה מוטלת כל חובה מוסרית לרבר מה מקור הכסף שבידיהם.
לקראת סוף המאה

4

.(Financial Intelligence Units) FIU -

יחידות אלה

ה 20-

והעברתו לרשויות אכיפת החוק.

הגיעו המדינות המתועשות להכרה כי ללא שינוי

היחידות למודיעין פיננסי המתמחות במלחמה בהלבנת הון ובמימון

תרבותי עמוק של עיקרון זה וללא הגברת מעורבותו של הסקטור הפרטי

טרור הוקמו כדי לקדם כמה מטרות (1) :ייעול המערכת על ידי ריכוז המידע

הרלוונטי להלבנת הוו אצל גורס אחד ; ) (2הקמת גוף מקצועי אשר יצבור
ידע ויטייע למשטרה ולרשויות אכיפת החוק האחרות  ,וזאת בדרך של
יי טינוו " המידע הפיננטי והערבתו לידי רשויות אכיפת החוק לאחר ניתוחו

ועיבודו; )(3

יצירת יי אקליס של אמוו " ביו המוטדות הפיננטייס המדווחיס

לביו יחידות המודיעיו הכלכליות .הניטיוו הבינלאומי מלמד כי כאשר
המוטדות הפיננטייס אינס מדווחיס ישירות למשטרה או לכל גוף אחר

15

17

ה(; ,א ועל זה נאמר ייחולק עם גנב שונא נפשו" )משלי כט ,כז(.

18

בכך כדי להקטיו את הטיכוי לחשיפת לקוחות תמימיס לחקירה משטרתית
או להליך שיפוטי  ,ובהתאמה להביא גס לשיפור בכמות הדיווחיס ובאיכותס ;

ייאסור לקנות מו הגנב החפץ שגנב ,ועווו גזול הוא :שהרי מחזיק יזי עורבי ערבה ,וגורם לו
לגנוב גניטת אחרות ,שאם לא ימצא לוקח ,אינו גונב" )משנה תורה להרמב"ם הלכות גניבה

הפועל באוריינטציה של איטוף ראיות  ,פתיחת תיקיס ומיצוי הדיו  ,וכאשר
המידע המדווח עובר ניתוח ובחינה קודס להעברתו לרשויות האכיפה  ,יש

לאחר פיגועי האחז-עשר בספטמבר הוחלט בקרו המטבע הבינלאומית להירתם לאכיפת

הסטנזרטים הבינלאומיים שנקבעו על יזי ה ;FATF -הוכנה מתוזולוגיה משותפת עם הIMF -
והוחל בבחינה של המזינות החרבות במסגרת שיטת Reports on the Observance) ROSC
(.of Standards and Codes
 16שמונה ההמלצות מיום  ,30.10.01ראוFATF Special Recommendations on Terrorist :
Financing [http://wwwl.oecd.org/fatf/SRecsTF_en.htm ] (Iast visited on
) .14.1.05

מימרה המיוחסת לקיסר

Vespasian

אשר השתמש בה כזי להצזיק את המס שהטיל על

השימוש בשירותים הציבוריים רבומא.

19

השוו ע"א

8068/01

איילןן חברה לביטוח בע  IIמ בן מבהל עיזבון המבוחה חיה אופלגר ז  IIל

)טרם פורסם( ,תקזיו עליוו

692 (4)2004

והאסמכתאות המנויות שם ,בו נפסק כי בחיי

) (4שיפור האפשרות להחלפת מידע  ,רבמה המודיעינית  ,עס יחידות מקבילות

הכלכלה המוזר נית מעמזם של הבנקים בעייני הציבור הוא יימעיו ציבורי" ,בשל החובות

בחו " ל מתוך הכרה בכך שהפשיעה המודרנית היא פשיעה חוצת גבולות

השלטוניות והמשימות הציטריות המוטלות עליהם על פי זי;) לפיכ,ך הציבור רוחש לבנקים
אמוו ונוטה לסמוך על פעולותיהם בלא לזרוש ולחקור אחריהו .שם ,בפסקה

ושיש לשפר את יכולת שיתוף הפעולה ולהתגבר על מכשוליס חוקייס
ופורמלייס בהעברת המידע ביו הרשויות הנוגעות

בדבר ; )(5

יצירת חיץ ביו

של השופטת חיות.

20

בתוך המשטרה  ,עדייו יש בהקמתה כדי להגו ולו במעט על הפרטיות .
מהו אפוא

ה,FIU -

מה תפקידו ומהו טמכויותיו? הגדרה כללית למונח

 FIUחורבה על ידי ארגוו האגמונט )  31(The Egmont Groupהמהווה ארגוו
גג לשיתוף פעולה בינלאומי המונה ) 94נכוו להיוס( יחידות למודיעיו

פיננטי . 32

הגדרה זו היא למעשה מכנה משותף נמוך המהווה תנאי לקבלת גופיס
לארגוו .על פי המלצה

26

של ארגוו

הFATF -

22

13

ניתו לצייו את

19

ההמלצות של ארובה ואת הצהרת קינגסטוו משנת

1992

23

להמלצות אלו נוספה בשנת

2004

25

26
27
28
29
30

אשר קבעו

המלצה בנושא העברות בינלאומיות של מזומו:

FATF FatjTargets Cross-border Cash Movements by Terrorists and Crilninais
) t (Iast visited on 19.1.05ן [.http://wwwl.oecd.orglfatf/pdfIPR-20041022_enl.pd

עקרונות בסיסיים אלו

גבוה

24

המלצות ומנגנונים במטרה להיאבק בהלבנת הוו .ראוCFATF 19 Aruba :
]Recommendations (June 1990) [http://www.imolin.orglimolinlenlcfatfI9.html
(Iast visited on 14.1.05); Kingston Declaration on Money Laundering (Kingston ,
tן Jamaica November 5-6, 1992) [http://www.cfatf.orgleng/kingdec/index.pd
) (. Iast visited on 14.1.05
FATF The Forty Recommendations [http://wwwl.oecd.org/fatf/pdf/40Recs - 14
) t (Iast visited on 14.1.05ן ) 2003 _en.pdלהלו :ייהקריטריונים החזשים של ה"FATF -
או " "(. The Forty Recommendationsמלמ המלצות בנושא טרור )ראו להלן הערה (, 16

נוספה לחקיקה האמריקנית הע~רה של הלבנת הוו .על פעילותה של ממשלת

ארצות-הברית במלחמתה בהלבנת הוו ובמימוו הטרור וכו על הרשויות הפועלות במסגרתה

כאמור אשר תשמש כמרכז לאומי לקבלת דיווחיס על פעולות חשודות

Directive 91 /308/EEC ofthe Council of 10 June 1991 on Prevention ofthe 12
Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering
[http://europa.eu.intlsmartapi/cgi/sga_doc?smartapi !celexapi !prod !CELEXn
umdoc&lg=en&numdoc=3199 1L0308&model=guichett] (Iast visited on
14.1.05); Directive 2001 /97IEC ofthe European Parliament and Council of
4 December 2001 Amending Council Directive 91 /308/EEC on Prevention
of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering
[http://europa.eu.intlsmartapi/cgi/sga_doc?smartapi !celexapi !prod !CELEXn
umdoc&lg=en&numdoc=3200 1L0097&model=guichett] (Iast visited on
) .14.1.05

1986

1970

בראשיתו יועז להתמוזז עם תופעת הרבחת מזומנים לארצות-הרבית.

ראוUniled stales Departmenl ofTreasury Terrorism and Financiailnteiiigence :
)[. www.treas.gov/offices/eotffc/index.html] (Iast visited on 25.12.04
Basel Committee on Banking Supervision - Prevention ofCriminal Use ofthe 21
)Banking System for the Purpose ofMoney-Laundering (Basel, December 1988
t (Iast visited on 14.1.05); Basel Committeeן [http://www.bis.orglpubVbcbscI37.pd
on Banking Supervision - Customer Due Diligence for Banks (Basel, October
) t (Iast visited on 14.1.05ן .2001) [http://www.bis.org/pubJJbcbs85.pd

על מדינות להקיס יחידה

ומידע אחר הרלוונטי למקריס פוטנציאלייס של הלבנת הוו ומימוו טרור ,

החוק משנת
בשנת

המידע הפיננטי לביו רשויות האכיפה כדי להגו על הפרטיות  .היקפו של
חיץ זה ויעילותו שוניס ממדינה למדינה  ,אולס גס מקוס שהיחידה הוקמה

14

לפסק-זינה

31

-

-

זיהוי לקוחות ,מזיניות קבלתם ובקרה אחר חשבונות בעלי סיכוו

יושמו בישראל על יזי המפקח על הבנקים בהוראת ניהול בנקאי תקיו )הוראה

מספר  (411יימניעת הלבנת הוו זיהוי לקוחות וניהול רישומים" [http://www.bankisrael .
) t (Iast visited on 14.1.05ן .gov.il/deptdata/pikuah/nihul_takinl411.pd
) IOSCO Objectives and Principles oj Securities Regulation (February 2002
)t (Iast visited on 14.1.05ן[.http://www.iosco.orglpubdocs/pdfflOSCOPDI25.pd
) IAIS Jnsurance Core Principies and Methodoiogy (October 2003
tן [http://www.knuife.gov.pl/komisja/zagranica/zasady_InternationaI03.pd
) (. Iast visited on 14.1.05
ראו  40הקריטריונים משנת  - 1996חובת זיווח של מוסזות פיננסיםFATF The Forty :
]Recommendations (1996) [http://wwwl.oecd.orglfatf/40Recs-1996_en.htm
) (. Iast visited on 14.1.05
ראו.The Forty Recommendations, supra note 14, at art . 12 :
 The Wolfsberg Group Woljsberg Standards [http: //www.wolfsberg) .principles.com/standards.html] (Iast visited on 14.1.05
)Caiijornia Bankers Assn. v. Shuitz, 416 U.S . 21 (1974
היחיזה הראשונה "  "Austracהוקמה באוסטרליה.
ראו לענייו זהG. Stessens Money Laundel'ing _ A New 1nternationai Law :
 .Enjorcement Modei (Cambridge, 2000) 183וכו ראוP. Gleason & G. Gottseling :
)(. eds.) Financial Jnteiiigence Units: An Overview (Washington, D.C ,. 2004
ארגוו של יחיזות מוזיעיו כלכלי ,בו חברות מעל

)(Iast visited on 14.1.05

60

רשויות מכל העולם ,ראו:

] [. http://www.egmontgroup.orglבחוזש מאי  2002התקבלה

הרשות לאיסור הלבנת הוו כחברה בארגוו זה.

"A central, national agency, responsible for receiving (and as permitted , 32
requesting), analyzing and disseminating 10 the competent authonties, disclosures
of financial information: (i) conceming suspected proceeds from crime, or
(ii) required by nalional legislation or regulation, in order 10 counler money
laundering". Jnterpretive Note Concel-ning the Egmont Definition oja Financiai
tןJnteiiigence Unit [http://www.egmontgroup.orglegmont_final_interpretive.pd
) (. Iast visited on 14.1.05

5

צ י לום:

Photos

ג .יישום הכללים הבינלאומיים בישראל
.1

הקמתה של הרשות לאיסור הלבנת הוו

חוק איסור הלבנת הון הורה על הקמתה של רשות חזשה בישראל אשר

מאז הוPמה הרשות )איסור ה)בכת הון התחו))ה בישרא)

יי תנהל את מאגר המיזע ,תעבז את המיזע שבמאגר ותאבטח אותו  ,תחליט

"מהפכה תרבותי'ת' בכ) הכוגע )התייחסות )ה)בכת הון.

בזבר העברת המיזע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם

P

בע בות זאת הוח)ט ע) הוצאת ישרא) מן הרשימה השחורה

כאמור ,הכל לשם יישום חוק זה"
המוזל האזמיניסטרטיבי של

39

הFIU -

.בכך אימץ המחוקק הישרא ל י את

כרשות שאינה בעלת סמכויות חקירה.

בפועל משמשת הרשות אפוא כחיץ בין הסקטור הפיננסי לבין רשויות
החקירה .חיץ זה מקל על הסקטור הפרטי לשתף פעולה  ,מבטיח הגנה על
עיבוז המיזע  ,ניתוחו והערבתו במקרה הצורך ליזי רשויות האכיפה  .לצורך

ביצוע תפקיזו יש להבטיח גישה

של ה FIU-למאגרי מיזע ו למיזע משטרתי .33

על המזינות להבטיח מנגנונים יעילים לשיתוף פעולה בין

הFIU -

לבין

רשויות האכיפה האחרות  .34כמו כן יש להבטיח כי ביזי יחיזות אלה יימסרו
הכלים והסמכויות הזרושים לשיתוף פעולה בינלאומי מוזי עיני במובן הרחב

ביותר האפשרי  ,ולכל הפחות היכולת לבצע חיפוש עבור מזינה זרה במאגר

המיזע שביזי אותה יחיזה ובמאגרי מיזע ממשלתיים

אחרים . 35

של גופי מוזיעין פיננסיים .כך

באמנת פלרמו נגז פשיעה

6

-

מאורגנת 37

ובאמנה נגז

מיזע פיננסי איכותי ליזי רשויות האכיפה.

איזון נוסף שעשה המחוקק היה בסעיף 30

לחוק שקובע הגבלות שונות

על השימוש במיזע מן המאגר ליישום מטרות החוק  .שר המשפטים הוסמך

בסעיף ( 30ט) לחוק לקבוע כללים שלפיהם ייעשה שימוש במיזע שהועבר
מן הרשות גם לחקירתן של עברות נוספות .בשנת

2002

תוקן סעיף זה

ונמחקו ממנו המילים יי ואולם לא ייעשה שימוש במיזע האמור למניעה או
לחקירה של עבירות מס  ",כך שהיום פתוחה בפני שר המשפטים הזרך

בשנים האחרונות הכירו אף כמה אמנות בינלאומיות בחשיטת הקמתם
באמנה למניעת מימון טרור

הפרטיות ועל סוזיות המיזע התמים המזווח לרשות ומאפשר להעביר רק

לקבוע בכללים אפשרות שימוש במיזע גם לחקירה ש ל עברות

מס .40

36

מ , 1999-

שחיתות . 38

לרשות לאיסור הלבנת הון מזווחים מזי שנה כמה מאות אלפי זיווחים
רגילים על פעולות רגילות  ,למשל פעולות במזומן מעל

50,000

 li!Jועוז אלפי

במסגרת שיתוף הפעולה הבינלאומי שהוא ,כאמור ,חיוני בתחומים

זיווחים על פעולות בלתי רגילות כלומר פעולות שנראו למוסז הפיננסי

אלו ,נזרשות המזינות לספק ביזי הרשויות הרלוונטיות את הכלים

כחורגות מהמהלך העסקי הרגיל ושאין ביזיו הצזקה סבירה לחריגה זו.

המתאימים לצורך שיתוף פעולה אפקטיבי בערוצים מהירים ונוחים.

הזיווחים מעובזים רבשות על יזי אנליסטים מיומנים העושים שימוש בכלי

אופיין של יחיזות המוזיעין הפיננסי משתנה ממזינה למזינה .בחלק

תכנה מתקזמים .בכמה עשרות מקרים מזי שנה מועבר מיזע איכותי

מן המזינות הוקם גוף עצמאי מנהלי  ,בחלק מן המזינות מזובר ברשות

לרשויות האכיפה על מנת שישתמשו בו כזי להעמיז לזין עבריינים .ככלל ,

שהיא זרוע של המשטרה  ,של משרז האוצר או של רשויות התביעה .ברי

הסקטור הפיננסי משתף פעולה עם הרשויות בביצוע החובות המוטלות עליו

כי למבנה האזמיניסטרטיבי של אותה מזינה יש השלכה ישירה הן על

על פי חוק ,ונגז אותם גופים פיננסיים שאינם מקיימים את החובות החלות

סמכויות היחיזה והן על הגזרתן בחקיקה הרלוונטית .

עליהם ,ננקטים הליכים ומוטלים עיצומים.

ניתוח המידע סשות נעשה באמצעות תכנות מתקדמות ועל ידי עומים

אף החלה ועדת העיצומים במשרד האוצר לפעול נגד נותני שירותי

מטבע . 42

שהתמחותם בניתוח דפוסי פעולה וחשדות להלבנת הוו .כל זאת נעשה תוך

בארבע השנים שמאז חקיקת החוק לאיסור הלבנת הוו ובשלוש השנים

הצלבת המידע עם מאגרי מידע ממשלתיים ופרטיים נוספים .הערך המוסף

מאז הוקמה הרשות לאיסור הלבנת הוו התחוללה בישראל יי מהפכה

של הרשות הנו אפוא לא רק במאגר המידע הפיננסי האיכותי והייחודי

תרבותית " בכל הנוגע להתייחסות להלבנת הוו .במאמץ משולב של גורמי

שבידיה  ,כי אם גם ביכולת החשיפה של חשדות להלבנת הוו באמצעות

האכיפה והרגולטורים נפרש ונאכף משטר הלבנת הוו מלא בכל הסקטור

אינטגרציה של מידע ממקורות שונים  ,החלפת מידע מודיעיני עם רשויות

הפיננסי בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים  ,הו בנוגע לחובת

זרות מקבילות  ,וכל זאת תוך התמחות בניתוח מידע פיננסי גולמי בהיבט

יי הכר את הלקוח " והו בנוגע לחובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הוו.

של הלבנת הוו על בסיס טיפולוגיות מוכרות ותוך שהרשות משמשת כמרכז

בעקבות זאת  ,הוחלט ביוני

על הוצאת ישראל

של ידע תאורטי  ,מחקרי ומשפטי בנושא הלבנת הוו.

מו הרשימה השחורה  NCCTוממעקב של ה .43FATF -חשוב להדגיש כי
הסטנדרטים

.2

רגולציה של נותני שירותי מטבע

שהFATF -

2002

וסופית בספטמס

2003

קובע משתנים מתקופה לתקופה ,ועל ישראל

להתמיד ביישומם כדי להישאר מחוץ לרשימה.

נדבך חשוב הוסף לחוק בתיקוו מס י  1בשנת  ,2002עת הוסף לו פרק ד '1
אשר מסדיר לראשונה רגולציה של נותני שירותי מטבע )קודם לחקיקת
החוק היה פיקוח חלקי על ידי בנק ישראל אך רק מהיבט הפיקוח על מטבע

חוץ( .יי נותו שירותי מטבע " הוגדר ככל מי שעיסוקו  ,ביו היתר ,בהמרת
מטבע  ,בקנייה או בפדיוו של המחאות נוסעים  ,בקבלת נכסים פיננסיים
במדינה אחת נגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת  ,בהחלפת שטרות

כסף ; ו בניכי וו שקים  .41הגדרה זו היא פונק צי ונא לית וחלה על כל עסק ,
חנות מכולת  ,בית מלוו וכדומה .כל מי שנותו שירותי מטבע חויב ברישום
אצל רשם נותני שירותי המטבע

-

יחידה חדשה שהוקמה במשרד האוצר ,

וכו חויב לדווח לרשות לאיסור הלבנת הוו .סעיף  11יב לחוק קובע עברה

שבצדה שנת מאסר למי שעסק במתו שירותי מטבע ללא רישום במרשם .
הוראות אלה הנו בעלות חשיבות רבה במלחמה נגד הלבנת הוו ,ונדרשו
במסגרת המאמצים להשוואת החקיקה בישראל לכללים הבינלאומיים.

הלבנת הוו בעולם  ,כמו גם בארץ  ,אינה מבוצעת רק בבנקים אלא  ,במקרים
רבים  ,על ידי נותני שירותי מטבע  ,ביו בדרך של העברות בינלאומיות מחוץ
למערכת הבנקאית  ,המרות מטבע ,וניכיוו שקים  ,במטרה להסוות את מקורו
האסור של הכסף .

.3

יציאתה של ישראל מ  IIהרשימה השחורהןן

במסגרת מלחמתה של ישראל בתופעה  ,לבד מהקמתה של הרשות לאיסור
הלבנת הוו  ,גילו רשויות החקירה אף הו את הפוטנציאל העצום שיש בחוק.
משטרת ישראל ויחידות אגף המכס ומע " מ החלו מנהלות חקירות בחשדות

 33בקריטריונים החדשים של הFATF -
כלכלי )"Countries should establish a FIU that serves as a national centre :(FIU
m itted, requesting), analysis and disseminationו for the receiving (and, as pe
m ation regarding potential money laundering or terroristו of STR and other info
financing. The FIU should have access, directly or indirectly, on a timely basis
m ation that it requiresוto the financial, administrative and law enforcement info
to properly undertake its functions, including the analysis ofSTR". The Forty
.Recommendations, supra note 14, at art . 26
נקבע כי על המזינות החברות להקים יחידת מודיעין

34

בענייו שיתוף פעולה ביו הרשויות האמונות על מלחמה בהלבנת הוו רבמה המקומית נקבע:

"Countries should ensure that policy makers, the FIU, law enforcement and
 supervisors have effective mechanisms in place which enable them to cooperate, and where appropriate coordinate domestically with each other
conceming the development and implementation of policies and activities to
.combat money laundering and terrorist financing".lbid, at art . 31
 35ראו"Countries should ensure that their competent authorities provide the :
widest possible range of intemational co-operation to their foreign counterparts.
There should be clear and effective gateways to facilitate the prompt and
constructive exchange directly between counterparts, either spontaneously or
upon request, of information relating to both money laundering and the
mitted without undulyו underlying predicate offences. Exchanges should be pe
.restrictive conditions".lbid, at art . 40
Convention for the Suppression ofthe Financing ofTerrorism (New York ,) 36
90ec. 1999, art. 18(B) [http://untreaty.un.org/English!rerrorism/ConvI2.pdn
) (. Iast visited on 14.1.05
m o Convention, art. 7(1)(a)- (b) 37ו .Pale
United Nations Convention against Corruption (New York), 31 Oct . 2003 , 38
 , 58כ [http: //www.antikorupsi.org/docs/UNcoventiona arts. 14( 1)(a
) .gainscorruption.pdn (Iast visited on 14.1.05

להלבנת הוו  .ביו היתר נוהלו חקירות והוגשו אף כתבי אישום נגד מי

39

שנחשדים כמלביני הוו מקצועיים  ,כדוגמת נותני שירותי מטבע  .גם

 40נכוו להיום טרם נקבעו כללים אלה על יזי שר המשפטים .לתיקון זה ראו סי 13

הרגולטורים השונים פעלו בנחישות לאכיפת החוטת שהוטלו בחוק ובצווים
שהוצאו מכוחו .רשויות המכס אוכפות ביעילות את חובת הדיווח על הוצאה

הלבנת הוו )תיקוו( ,סייח תשסייד .395
41

 42זוגמה לכך ניתו לראות בהחלטה של ועדת העיצומים מיום ה 4.4.04-

לעניין איסור הלבנת הון )הוזעה לעיתונות( [http://www.bankisrael.gov.iVpress/heb/
) .040414/040414a.htm] (Iast visited on 14.1.05

לקוחות ותיקים ואיסוף הצהרות בדס הנהנה בחשטו מכל בעלי החשטנות

של 1,000,000

 . Iillבאופו דומה פעלה גם הרשות לניירות ער,ך ולאחרונה

להטיל עיצומים בשיעור

הוראות החוק לאיסור הלבנת הוו .ראו פעילות ועזת העיצומים לתאגיזים בנקאיים,

ועדת עיצומים  .גם המפקח על הבנקים מוודא ביצוע ההוראות בדס זיהוי

בפני ועדת עיצומים  ,ובמקרים מסוימים הוטלו עליהם עיצומים בשיעור

סי  11ג לחוק איסור הלבנת

הוו.

של מאות אלפי שקלים על תשעה בנקים מסחריים ושני בנקים למשכנתאות שהפרו את

והכנסה של כספים מהארץ ,תוך הבאתם של עשרות המפרים שנתפסו בפני

בארץ  .תאגידים בנקאיים שנתגלו אצלם חריגות בביקורת הועמדו אף הם

סי ( 29ב) לחוק איסור הלבנת הוו.
לחוק איסור

43

באשר לאיתור מדינות שאינו משתפות פעולה עם המאמץ הבינלאומי נגד הלבנת הוו )הרשימה

השחורה( ראו  25קריטריונים the Fatj on Non-cooperative :ןס FATF Report
Countries or Territories [http: //wwwl.oecd.org/fatf/pdfINCCT_en.pdn
) (. Iast visited on 14.1.05

7

מדי ,קושי נוסף קבוע בסעיף

בעולם סוכרת הלבכת הוו בסטווה של פעולות יבוא ויצוא
ברישוסי חטר או יתר .הפטור סזיווח על פעולות אלה הכו
בבחיכת פרצה הPוראת לגכב

אגב יבוא או יצוא טובין לישראל  ,פטורות מדיווח לאחר שלבנק הוצגו
המסמכים הרלוונטיים  ,כוונת המחוקק בצו הייתה רבורה

דיווח פעילות פיננסית שרובה ככולה לגיטימית

.4

(Invoicing

חובת הךיווח שנקבעה לגופים הפיננסיים
לחוק הוסמכו הרגולטורים השונים לקטע בצווים את חובת הדיווח

של הגופים הפיננסיים ,על פי סמכות זו קבעו הרגולטורים השונים בצווים

מכוח החוק )בנק ישראל לגבי תאגידים בנקאיים  ,משרד האוצר לגבי נותני
שירותי מטבע  ,מבטחים וקופות גמל  ,הרשות לניירות ערן לגבי חרבי בורסה

ומנהלי תיקים ושר התקשורת לגבי בנק הדואר( הוראות שונות לגבי רישום
פרטי הזיהוי של לקוח  ,כגון הדרן לאימות הפרטים והמסמכים שיש לדרוש ,

דרישת הצהרה על נהנה ובעל שליטה בחשטן  ,זיהוי פנים אל פנים  ,שמירת
מסמכי הזיהוי וחובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון,

בעולם קיימים שני סוגים עיקריים של דיווחים

לFIU-

44

,הסוג הראשון

מבוסס על חובת דיווח ללא שיקול דעת על כל פעולה לפי סוג  ,בהתרחש
אירוע מסוים  ,או על כל פעולה העוברת רף אשר נקבע ,בארצות-הברית
ידוע דיווח מסוג זה בשם

,(Currency Transaction Report) CTR

הסוג

השני מטסס על דיווח של פעולות חריגות או בלתי רגילות ,הדיווח הוא על
פי שיקול דעתו של הגוף המדווח בהתבסס על היכרותו עם הלקוח  ,ועל פי
ניסיונו  ,בארצות-הברית ידוע דיווח מסוג זה בשם

(Activity Report
כללי

ובמדינות

הFATF -

Suspicious) SAR

אחרות (,Suspicious Transaction Report) STR

מחייב י ם דיווחים רק מן הסוג

השני ),(STR ,SAR

ואילו

רק בחלק מן המדינות )ארצות-הרבית  ,אוסטרליה  ,הולנד  ,קנדה ועוד( בחרו

לאמץ גם חובת דיווח אוטומטית ,דיווחים אוטומטיים אלה מהווים כלי
חשוב ביותר בידי רשויות החקירה  ,שכן ניתן לאתר באמצעותם העברות

כספים במהלן חקירה  ,כן למשל באוסטרליה מדווחת כל העברה מחו " ל
מן הדולר הראשון  ,מה שמאפשר לרשויות החקירה שם לחקור ביעילות

חשדות להלבנת הון  ,עם זאת  ,מדינות רבות נמנעו מלאמץ שיטה זו  ,בעיקר

אלא שהקושי הוא לנוכח

בשל הקושי שיש בעיבוד ובניתוח של מידע כה רב,

חסר ) (Under Invoicing

ובין ברישומי

יתר ) Over

של שווי הסחורה ,הפטור המצוי כיום בצו הבנקאי הנו בבחינת

פרצה הקוראת לגנב  ,וניסיון מסוים לצמצם את הסיכון הנובע ממנו להלבנת

הון נעשה בתיקון מס '  1לצו הבנקאי כשנוספה עילת דיווח על פעולה בלתי
רגילה מכוח סעיף

18

לאותו צו )בתוספת השנייה( ,עילה זו מקימה חובה

לדווח על הצהרה לקבלת פטור מדיווח כאמור  ,הנחזית כבלתי נכונה  ,נראה

שבכן הוטלה על התאגידים הבנקאיים חובה נוספת לבחון את אמיתותן
הלכאורית של הצהרותיהם של יטאנים ויצואנים בקבלם את הפטור האמור
מדיווח,

בסעיף 9

לצו הבנקאי נקבעה חובה על תאגיד בנקאי לדווח על פעולות

הנחזות בעיניו כבלתי רגילות בלא צורן לשאול את מקבל השירות שאלות

או לברר עמו עובדות  ,פטור זה עולה בקנה אחד עם האיסור לרמוז ללקוח
על חשדו של הבנק

(Tipping Offi

המעוגן גם בסעיף ו)ג( לחוק הקובע עונש

מאסר של שנה למי שמגלה דבר קיומו של דיווח בניגוד להוראות הצו

הבנקאי ,מהו גדרו של הדיווח הבלתי רגיל? ראינו כי בחו " ל נקרא הדיווח
יי חשוד "

) (, Suspicious

אלא שעיון במקורות הזרים מלמד כי הבחינה

הנדרשת על ידי המוסד הפיננסי איננה ברמה של חוקר משטרתי המנסה
לגבש חשד לעברה  ,אלא ברמה של ניסיון לאתר חריגה מדפוס ההתנהגות
העסקית

הרגילה ) (,Normal Business Conduct

מבחינה זו הניסוח הערבי

תואם יותר את מהות הפעולה המדווחת על פי הסטנדרט

הבינ ל אומי ,48

מכל מקום  ,יי פעולה בלתי רגילה " ודאי מהווה רף נמון יותר לדיווח מאשר
יי פעולה חשודה "  ,ולמעשה כמעט לעולם אין בידי המוסד הפיננסי מידע על
ערבת המקור שממנה הופקו פרות הפשע ,כל ה " חשד " המתגבש אצל החוקר
מבוסס על ניתוח הפעילות הפיננסית של הלקוח בלא מידע בדוק בדבר
מקור הכסף ,

שגיאה נפוצה היא לכנות את הדיווחים הרגילים דיווחים יי אובייקטיביים "
ואילו את הדיווחים הבלתי רגילים יי סובייקטיביים " .זאת  ,מכ י וון שהשאלה

הצו החשוב ביותר בחקיקה הישראלית הוא יי הצו הבנקאי "

45

 ,שבו

אם קמה עילת דיווח בגין פעולה חשודה או בלתי רגילה  ,איננה תלויה רק

נקבעה בין היתר חובת הדיווח של התאגידים הבנקאיים אל הרשות לאיסור

בחשד סובייקטיבי ספציפי שהיה למוסד הפיננסי  ,כי אם יכולה להילמד

לצו הבנקאי נקבעה חובת הדיווח על פעולות רגילות

לצו

הלבנת הון ,בסעיף 8

המוגדרות לפי סוג וגודל הפעולה  ,ובסעיף 9

גם מן הנסיבות המקימות חובה על המוסד הפיננסי לדיווח ,

סעיף 9

לצו הבנקאי נקבעה החובה

הבנקאי מחייב תאגיד בנקאי לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולה

לדווח על פעולות הנחזות בעיני התאגיד הבנקאי כבלתי רגילות  ,רשימה לא

שנחזית בפניו כבלתי רגילה ,יש לפרש את המונח יי בלתי רגילה " בהקשר

סגורה של מקרים אשר ייתכן שיהיו עילה לדיווחים בלתי רגילים מפורטת

הכללי של הצו הבנקאי  ,כלומר פעילות בלתי רגילה שיש סיבה להאמין

בתוספת השנייה לצו

הבנקאי , 46

לאחר תיקון הצו בשנת
על

50,000

שהיא קשורה להלבנת הון  ,אף אם אין ידיעה או חשד לזיקה בין הפעילות
נקבע רף הדיווח הרגיל לפעולה במזומן

לבין עברת מקור ,כ,ן למשל ,פעילות שתואמת את התבחינים המפורטים

 li!Jשהוא רף הדומה לחובות הדיווח המקבילות במדינות שבהן

בתוספת השנייה לצו הבנקאי  ,או פעילות בעלת סממנים לכאורה של דפוסי

2003

קיים דיווח מסוג זה )למשל בארצות-הברית ($ 10,000 :
הדיווח על העברות מחו " ל נותר

8

-

-

לפטור מחובת

הטיפולוגיות המוכרות בעולם של הלבנת הון במסווה של פעולות יבוא
ויצוא  ,בין ברישומי

בסעיף 7

(2)10

לצו הבנקאי הקובע כי פעולות שנעשו

1,000,000

47

,עם זאת ,רף

 , li!Jונראה כי מדובר רבף גבוה

פעילות של הלבנת הון ייחשבו כפעילות בלתי רגילה ,במקרה של ספק יש

לדווח לרשות לאיסור הלבנת

הון , 49

אחד החידוש יס החשוביס של החוק לאיסור הלבנת הון הוא בהקמתן

של ועדות העי צו מיס שבהן מכהניס שני נציגיס של הרגולטור הרלוונטי

בתהליך ההלבנה  ,המסייעיס בדרך זו לעבריין המקור אך אינס שותפיס

עמו לביצוע העברה .

ונציג של שר המשפטיס .ועדות אלה הפועלות ביעילות רבה מהוות כלי

גס ביסוד הנפשי נבדלת עברת הלבנת ההון מעברות המקור .בעברת

אכיפה מנהלי אפקטיבי לטיפול בחריגות של גופיס פיננסייס מקיוס הוראות

הלבנת ההון הדגש הוא על היסוד הנפשי המיוחד של מטרה להסתיר את

לרשות . 50

מקורו של הכסף  ,לטשטש את זהות בעליו  ,להסוות את דרכי השגתו  ,או

הצוויס בנוגע לחובות הזיהוי והאימות ובנוגע לחובת הדיווח

הצורך בכינוסה של ועדת עיצומיס כאמור עולה הן כאשר מתגלות חריגות

פעולה אחרת במטרה שלא יהיה דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון .מטרה

מביצוע הוראות הצו הבנקאי במהלך ביקורת שמבצע הרגולטור )למשל

זו הנה נפרדת ושונה מן הכוונה הפלילית הדרושה לביצוע עברת המקור.

ביקורת של יחידת המפקח על הבנקיס בתאגיד בנקאי(  ,הן מיווחיס חסריס

המל נוסף הוא רבמת הענישה ובהענקת הסעד של חילוט .רמת הענישה

או פגומיס המגיעיס לרשות לאיסור הלבנת הון והן כפועל יוצא של חקירה

המחמירה יחסית

עשר שנות מאסר בתוספת האפשרות לחלט את כל

משטרתית שממנה עולות פעולות פיננסיות שהיה על מוסד פיננסי לדווח

פרות הפשע מכל ערבת מקור )ולא רק מערבות סמיס כפי שהיה עד לחקיקת

-

חוק איסור הלבנת הון(

עליהן·

-

מבטאת את השינוי המוסרי שחל בנוגע לערבת

הלבנת ההון כחלק מן השינוי התודעתי הבינלאומי שתואר לעיל.

.7העברות שבחוק איסור הלבנת הוז
.1

.2

הדיו שקדם לחקיקת החוק

על רקע כל האמור לעיל נבחן את העברות שנקבעו בחוק איסור הלבנת הון
ועיקרן

בסעיפיס  3ו 4-

לחוק זה .סעיף ( 3א) לחוק איסור הלבנת הון קובע

את הערבה המרכזית של יי הלבנת הון " והיא פעולה רבכוש אסור שמקורו ,

במישרין או בעקיפין  ,בערבת מקור )המנויה בתוספת הראשונה לחוק( ואשר
שימש לביצוע עברה  ,שאפשר ביצוע עברה או שהיה מעורב ברכוש כאמור
לעיל במטרה להסתיר או להסוות את מקורו  ,את זהות בעלי הזכויות בו ,

את מיקומו ,את תנועותיו או את עשיית הפעולה בו .

עברות המקור

סעיף ( 2א) לחוק קובע כי רק העברות המנויות בתוספת הראשונה לחוק
ייחשבו ערבות מקור

-

כלומר ערבות היכולות לשמש בסיס להוכחת הערבה

של הלבנת הון .כאמור  ,קביעה מקובלת במספר מדינות לגבי חקיקת הלבנת
הון .רשימת ערבות המקור כוללת ערבות פליליות חמורות וכן ערבות בעלות
אופי מסחרי  ,אולס אינה כוללת ערבות מס הכנסה .לא כל המדינות בחרו
ללכת בדרך זו  ,וישנן מדינות כדוגמת אנגליה ,שבהן הלבנת הון שמקורו

בכל פעילות בלתי חוקית תהווה הלבנת הון  .52במדינות אחרות נקבעה

עברת הלבנת ההון לא נחקקה בחלל ריק .קדמו לה עברות והוראות

החוק הפלילי  .5Jראשית ,יש לציין את סעיף  260לחוק העונשין )מסייע
לאחר מעשה( שבו נקבע כי מי שיודע כי פלוני ערב עברה ובכל זאת מקבל

.Stessens, supra note 30, at p. 159-178 44
45

אותו או עוזר לו בכוונה שיימלט מעונש  ,הריהו מסייע לאחר מעשה .שנית ,
יש לציין את ההוראות מן הפרק הכללי סעיף  29לחוק העונשין )מבצע
בצוותא( וסעיף

סעיף 411

31

)להלן ,ייהצו הבנקאי"(.

46

בו ; סעיף 412

לחוק העונשין )קבלת נכסיס שהושגו בעוון( הקובע כי דין

מי שמקבל  ,בעצמו או על ידי שלוח  ,דבר  ,כסף ,נייר ערך או כל נכס אחר ,
כשהוא יודע כי בעוון נלקח או הושג
סעיף

413

-

דינו כדין המבצע את אותו עוון ;

לחוק העונשין )החזקת נכס חשוד( הקובע כי המחזיק דרב  ,כסף ,

נייר ערך או כל נכס אחר שיש עליהס חשד סביר שהס גנוביס  ,ואין בידו
להניח את דעתו של בית משפט שרכש את ההחזקה בהס כדין

-

דינו

 47ס' 8

במזומן

הון מדובר בדרך כלל בהתנהגות שהיא בשלב נפרד משלב עברת המקור.

בזירת הפשע  .הדגש בערבה זו הוא על צדדיס שלישייס ורביעייס המעורביס

כפי שתוקן בשנת תשס"נ )ק"ת

200,000

(. 932

קוזס לכן היה רף הזיווח לפעולה

. 1i'J

 48ראו למשל הנחיות הרנולטור האמריקני"Under 12 CFR 21.11, banks are required ,
to report suspicious activity that may involve money laundering, BSA violations ,
and certain other crimes above prescribed do11ar thresholds. If the bank has
no reasonab1e exp1anation for an unusua1 transaction after eva1uating the facts ,
it shou1d be considered suspicious, and the bank shou1d file a SAR" Comptroller
 ofthe Currency Administrator ofNational Banks "Bank Secrecy ActlAntiMoney Laundering" 50 OCC 2004 [http://www.occ.treas.gov/ftplbulletin!2004) .50.doc] (Iast visited 14.1.05
49

ראו הבהרה בעניין זה של המפקח על הבנקיס בחוזר מס'

(30.8.2004 ) 2138-06

)להלן,

ייהבהרת המפקח"( [http://www.bankisrae1.gov.i1/deptdata/pikuah/1aunder/hebl
) t (Iast visited on 14.1.05ן .h2138.pd
50

נבדלת מערבות אלה כמה הבדליס חשוביס .ראשית ,בממד הזמן .בהלבנת

שנית  ,לערבת הלבנת ההון אין קרבן ישיר  ,והיא אינה מבוצעת בדרך כלל

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי ,זיווח וניהול רישומיס של תאניזיס בנק אייס(,

תשס"א ,2001-

מאסר שישה חדשיס .

מה אס כן  ,החידוש בחקיקתו של חוק איסור הלבנת הון? הלבנת ההון

.29 ,150

פלטו-שנער זנה בשלוש החומת שקבע נניז בנק ישראל ,זיהוי,

זיווח ושמירת מיזע.

שבע שנות מאסר על מי שקיבל במזי,ד בעצמו או על ידי שלוח ,דבר  ,כסף ,
נייר ערך או כל נכס אחר  ,כשהוא יודע כי בפשע נגנב  ,נסחט ,הושג או נעשה

להרחבה ראו ר' פלאטו-שנער ייחוק איסור הלבנת הון -עשה ואל תעשה" רבעוו לבנקאות
לייח )תשס"נ( חורבת

לחוק העונשין )מסייע(  .חשוביס במיוחד בהקשר זה :

לחוק העונשין )קבלת נכסיס שהושגו בפשע( אשר קבע עונש של

צו איסור הלבנת הון )חומת זיהוי ,זיווח

וניהול רישומיס של תאניזיס בנקאייס( ,תשס"א2001-

קיימת נס ועזת עיצומיס במכס הזנה בעניינס של מי שנתפסו במערבי הנמל כשהס מכניסיס
או מוציאיס מזומן ללא זיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

51

חוק העונשין,

תשלייז 1977-

)להלן ,ייחוק העונשין"(.

 52ראו) Proceeds of Crime Act 2002 ,להלן[http://www. ("Proceeds of crime Act" ,
).legis1ation.hmso.gov.uk/acts/acts2002/20020029.htm] (last visited on 19.1.05
וכן ראו.P. Al1dridge Money Laundering Law (Portland, Oregon , 2003 ) 182 ,

9

לערבת מקור זו משמעות מיוחזת גס לגבי הערבה שבסעיף ( 3ב) לחוק ,

שעליה נזון בהמשך ,בעקמת הוראה זו ניתן להעמיז לזין לפי סעיף זה את
מי שביצע פעולות ברכוש שמקורו בעברת מקור לפי סעיף ( 3ב) לחוק

)הימנעות מזיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ובתנאי שמקורו של הרכוש
בעברת מקור אחרת( ,לכאורה עולה מכך כי ניתן להעמיז לזין את מלבין
ההון גס אס אותו אזס לא היה מוזע לכך שמקורו של הרכוש היה מערבת

מקור אחרת ,ובלבז שהיה מוזע לכך שמקורו של הרכוש הוא מעברה לפי
סעיף ( 3ב) לחוק ,

.3

הלבנת הון

לעברת הלבנת ההון שבסעיף ( 3א) מספר יסוזות (1) :פעולה ברכוש ; )(2
במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ,את זהות בעלי הזכויות בו  ,את
מיקומו ,את תנועותיו או עשיית פעולה בו  ,נזון באלה כסזרן,

יי פעולה ברכוש "  -הוגזרה בסעיף 1

לחוק כ"הקניה או קבלה של

בעלות או של זכות אחרת ברכוש ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה  ,וכן
פעולה רבכוש שהיא מסירה  ,קבלה  ,החזקה  ,המרה ,פעולה בנקאית  ,השקעה ,
למצולם אוו קשר לתוכו המ אמר  .צולום  :מוטו מולרוי

-

באובאו

פעולה בניירות ערך או החזקה בהס  ,תיוו,ך מתן או קבלת אשראי ,יבוא,
יצוא ויצירת נאמנות  ,וכן ערבוב של רכוש אסור עס רכוש אחר ,גס אס הוא

עורך

 1' 7המ pב 'J

שכר טרחה מעבריין ב'  7יעה כי מ  7ובר

ברכוש אסור איכו עובר עברה אם שכר הטרחה

מ 151 'OO,OOO -בpnופה

ש 'J

P

טן

ש  'Jושה חו  7שים

אינו רכוש אסור "  ,הגזרה זו זומה להגזרה האנגלית  ,55אולס רחבה בהרבה
מן ההגזרה בחוק האמריקני ,ששס  ,למשל  ,יוחז סעיף הלבנת ההון לעסקאות
פיננסיות בלבז  ,על פי ההגזרה בחוק האמריקני  ,הלבנת הון היא השתתפות
או ניסיון להשתתפות בביצוע עסקה

פיננסית ) (Financial Transaction

שמעורביס בה פרות של עברות שצוינו בחוק כעברות מקור ,בכוונה לקזס

אותה התנהגות פלילית  ,56כמו כן  ,הלבנת הון היא מעורבות בביצוע עסקה
רשימה של עברות מקור שכללה גס עברות מס הכנסה  ,לעומת החוק
הישראלי אשר כלל רק עברות של חשבוניות פיקטיביות )סעיף

לחוק מס ערך מוסף ,

תשלייו (. 1975-

)( 117ב)(3

ערבת מקור יכול שתתבצע בחו " ל ובלבז

שהמעשה מהווה עברה גס על פי זיני אותה מזינה )סעיף ( 2ב) לחוק( ,אס
כי קייס קושי רב בהוכחת העברה שבוצעה בחו " ל בבית משפט ישראלי .
זומה שהגישה הראויה היא זו הקבועה באמנת פלרמו שלפיה כל עברה

מזרגת חומרה מסוימת )שלוש שנות מאסר( תיחשב כעברת מקור  ,53כפי
שאכן נקבע בחוק מאבק בארגוני פשיעה

)סעיף - 1

הגזרת ארגון פשיעה(.

כך ניתן ליצור אחיזות ולהימנע מן הצורך לתקן את החוק מעת לעת כפי
שנעשה למשל באחרונה עס הוספת העברה לפי סעיף ( 80ב) )לעניין עובז
זר( או לפי סעיף ( 80ג) לחוק שירות התעסוקה  ,כערבות
ערבת מקור מעניינת במיוחז נקבעה

בסעיף 19

מקור ,54

הגזול

מ$ 10,OOO -

כאשר האזס יוזע או היה צריך לזעת כי מזובר בפרות

של פשע  ,או בהערבה של כסף או רבכוש שאותו אזס מאמין שהופק מפשע
במטרה להסוות את מקור הרכוש  ,את הבעלות בו או תשלוס מסיס בגינו
או ניסיון לעשות כן ,יש לציין כי העונש שנקבע

בסעיף 3

לחוק )עשר שניס(
_

הוא גבוה יחסית ,אולס עזיין נמוך מזה שנקבע בארצות הברית

להבחנה זו חשיבות מיוחזת לגבי סעיף 4

57

,

לחוק )ראו להלן( ,שכן ההגזרה

הרחבה מאפשרת ביתר קלות הוספת אישוס של הלבנת הון גס לעבריין
המקור ה "מ חזיק" בפרות הפשע,

הלבנת הון היא אפוא פעולה ברכוש שמקורו )במישרין ובעקיפין(

בעברת מקור )ראו לעיל(  ,פעולה ברכוש ששימש לביצוע עברת מקור או

לתוספת הראשונה לחוק

פעולה ברכוש שאפשר ביצוע של עברת מקור  ,עס זאת  ,המחוקק הישראלי

לחוק ,

הגביל את סוגי הרכוש שפעולה בהס עשויה להיחשב הלבנת הון לאבניס

שמקורן באחת מהעברות המפורטות בתוספת זו" ,משמעות עברה זו הנה

ומתכות יקרות ,חפצי אמנות ,כלי תחבורה לרבות כלי שיט ,ניירות ער,ך

כי ניתן להעמיז לזין את אזס א ' בערבה לפי סעיף ( 3א) לחוק לאחר שהלבין

אלף ש"ח ,או

הקובעת כי ערבת מקור תיחשב גס ערבה של הלבנת הון " לפי סעיף 3

10

מוניטארית ) (Monetary Transaction

שעניינה רכוש שהופק מפשע בסכוס

נכסי זלא נייזי ועוז ,שווי סוגי הרכוש חייב לעלות על 120

הון עבור אזס ב ' שהוא עצמו מלבין הון ,במקרה כזה ,יסוזות הערבה שיש

כספיס בהיקף הגבוה מ 400-

להוכיח )הן בזבר מקורו הפלילי של הרכוש והן לגבי רמת היזיעה שנזרש

של שלושה חוזשיס  ,58הגבלת סוגי הרכוש נועזה להבטיח כי הערבה החמורה

להוכיחה( לגבי אזס א'  ,שוניס מאלה הנזרשיס כזי להעמיז לזין את אזס

של הלבנת הון תיחקר בקשר לסוגי רכוש שיש לגביהס חשז מוגבר  ,וכן

ב ' בהלבנת הון  ,שכן אחרת אין משמעות לסעיף זה ,

כשמזובר בסכומי כסף משמעותייס ,ולא זניחיס .עס זאת  ,ספק אס יש

אלף ש " ח  ,בפעולות מצטברות בתוך תקופה

הצזקה להגבלות שהוטלו על סוגי הרכוש .מכל מקום  ,לשם הזוגמה  ,עורך

לבנק על עסקת יבוא שאינה אמיתית  ,במטרה שלא יהיה זיווח על העמה

זין המקבל שכר טרחה מעבריין ביזיעה כי מזובר ברכוש אסור אינו עובר

לחו " ל של מיליון ש " ח על פי החריג

לצו הבנקאי )ראו לעיל(;

עברה אם שכר הטרחה קטן מן הסך שנקבע בתוספת )כיום לגבי כספים

או אזם הנמנע מלעזכן את שמו של נהנה בחשבון בנק  ,כזי שכאשר יטצעו

400,000

 Iillבתקופה של שלושה חוזשים(.

שבסעיף (2)10

פעולות טעונות זיווח בחשבון זה כפעולות רגילות  ,יועבר המיזע לרשות

לצז ההחמרות וההגזרות המצמצמות נקבע

בסעיף 5

לחוק כי כזי

לאיסור הלבנת הון ממחשב הבנק ללא שם הנהנה החזש.

להוכיח יזיעה כי רכוש הוא אסור  ,אין צורך בהוכחה לאיזו עברה מסוימת
קשור הרכוש  .הוראה זו נזרשת לאור מהותה של הלבנת ההון כפי שתואר

עברה זו מעוררת קושי  ,שכן מחז עונשה חמור

-

עשר שנות מאסר

-

ומאיזך אין היא זורשת כי הרכוש שלגביו נמנע הזיווח יהיה רכוש אסור.

לעיל  .מזומ בסזרה של פעולות המבוצעות בזרך כלל בנפרז מביצוע עמת

כך למשל אם אזם מבצע פעולה מכוש לגיטימי שהפיק מעסקיו הלגיטימיים ,

המקור  ,ועל כן ראוי כי זי יהיה בהוכחת יזיעה כללית על מקורו הפלילי

במטרה להימנע מזיווח לרשות לאיסור הלבנת הון )גם אם המניע שלו הוא

של הרכוש האסור.

חשש מנושים  ,מקרוב משפחה  ,או סתם חוסר רצון כי ביזי השלטון יהיה

יסוז מרכזי בעברה הוא המטרה המיוחזת

-

עשיית הפעולה ברכוש

במטרה להסתיר או להסוות את בעלי הזכויות בנכס  ,מיקום הנכס  ,תנועותיו

מיזע על היקף עסקיו( הרי הוא ייחשב כמלבין הון  ,ותאורטית הוא צפוי
לעונש של עשר שנות מאסר.

וכזומה .הוכחתו של יסוז זה מחייבת במקרים רבים הכרה לעומק של

בבש " פ  1542 / 04מ  /lי

נ  Iאדר 62

נזונה  ,אגב הליך שעסק בתפיסה זמנית

זפוסים מקובלים בעולם העסקים  ,הבנה של תהליכים פיננסיים ויכולת

של כספים  ,לראשונה עמה זו והיקפה  .השופט חשין נזרש לקושי זה וקבע

הרשות לאיסור הלבנת הון  .ניתוח

 53הגזרת  Serious Crimeכעיסה שעונשה  4שנות מאסר.Palenno Convention, art. 2(b ) .

להצביע על פעולות שתכליתן איננה עסקית .בהקשר זה יש חשיבות מיוחזת
ליחיזת המוזיעין

הפיננסי )- (FIU

הזיווחים הרגילים והבלתי רגילים  ,הצלבתם עם זיווחים רגילים ובלתי
רגילים נוספים ועם מיזע נוסף ממאגרים ממשלתיים ופרטיים  ,יש בו
במקרים רבים כזי להצביע על חשז ממה המוזיעינית כי יי פעולות מכוש "

נעשו ללא כל היגיון עסקי  ,על יזי ישויות קש או אנשי קש ,או בנסיבות

54

שהתקבל בכנסת ביוס

הרכוש שהיה מעורב בעברה כגבוהה מבניהס ,עונש מאסר של עז

שבהן אין בפעולה כל כזאיות כלכלית  .לאחר העברת המיזע מן הרשות

המסים , 59

הרגולטורים וגופי המוזיעין השונים .מורכבות מיוחזת יש לחקירות אלה
בשל העובזה כי פעולות הריבוז הן במקרים רבים בינלאומיות  ,וכוללות

התלויה בשיתוף פעולה ובעזרה משפטית בינלאומית.

.4

גם פעולה ברכוש או מסירת מיזע כוזב במטרה שלא יהיה זיווח מטעם

-

או במטרה שלא לזווח על הכנסת

מוסז פיננסי

כספים לישראל או על הוצאתם ממנה

או

-

כנזרש

-

כנזרש בסעיף

9

לחוק

-

במטרה לגרום לזיווח בלתי נכון  .בזין האמריקני הוגזרה הלבנת הון גם
כהימנעות  ,גרימת זיווח שקר ,ניסיון להימנעות או ניסיון לגרום לזיווח

שקר בנוגע לזיווחים שנתחייבו בזין  .60הוראה זומה נכללה  ,למשל  ,אף
בחקיקה

יש לשים לב למגוון הפעולות היכולות להיחשב פעולות במטרה שלא
יהיה זיווח  ,הכוללות גם אי-מסירה או אי-עזכון של מיזע .זוגמה לכך
יכולה להיות אזם המבצע שלוש משיכות מזומנים בסך של

49 ,000

Iill

באותו יום במטרה שלא יהיה זיווח על פעולה רגילה )רף הזיווח לפעולה
במזומן הוא כיום

 62בש"פ  1542/04מ ' !I

ב  Iאזר )טרס פורסס( ,תקזין עליון

( 3ב) כמחילה עצמה גס על רכוש תס

וישר -

.1694 (1)2004

יי פירוש הוראת סעיף

פירוש שאינו קל הוא ,ואולס הבה נשאל עצמנו

באמת וביושר :אזס העושה יסכוש תס וישר ,והיוזע כי עויס הוא עיסה קשה ביותר בעשותו

באותו רכוש במטרה שלא יהיה זיווח לרשויות ,מה-טעס י עשה מעשה במטרה שלא יהיה
זיווח לרשויות? מה טעס ייטול על עצמו סיכון ויהפוך עיסיין כבז במעשה אסור שיעשה?

אכן ,ברובס המכריע של המקריס יהיו אלה אנשיס העושיס בירכוש אסור' ,והרי אותס
מבקש המחוקק להעלות ברשת .ואילו באשר לעושיס בירכוש' שאינו ' רכוש אסור' ,והמה
המעט ,ייאלצו אף הס להסביר מה-טעס עשו מעשיס אסוריס שעשו ,והעונש
לזין

-

-

אס יעמזו

יהיה כמיזת החטא .חגורת הביטחון שהוראת סעיף ( 3ב) קובעת סביב הוראת סעיף

(, 3א) לא נוכל לומר עליה כי חגורת ביטחון הזויה היא .הוראת סעיף ( 3ב) הפכה את חובת

האוסטרלית . 61

( Iill 50,000

59

ס' ( 31ז) לחוק איסור הלבנת הון קובע כי הרשות להלבנת הון רשאית לזרוש מרשות מס
מיזע הזרוש לה לצורך אכיפתו של חוק זה .המיזע יימסר בכפוף לאישורו של שר האוצר.

סעיף ( 3ב) לחוק קובע כי יי הלבנת הון " אשר עונשה עשר שנות מאסר היא

בסעיף 7

58

ראו התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון.

.Money Laundering Control Act, 18 U.S.C § 1956(a)(3)(8), 1961(1)(e); 60
Financial Transaction Reports Act 1988, § 31 "Offence to Conduct Transactions 61
" .so as to Avoid Reporting Requirements

פעולה במטרה שלא יהיה דיווח

לחוק

20

שנה או שניהס .ראו

לשון החוק"Whoever, knowing that the property involved in a financial :
transaction represents the proceeds of some fonn of unlawful activity, conducts
or attempts to conducts such a financial transaction which in fact involves the
proceeds of specified activity shall be sentenced to a fine of not more than ...
$ 500,000 or twice the value of the property involved in the transaction ,
whichever is greater, or imprisonment for not more than twenty years, or
".both

לנהל חקירה פלילית ולבסס את החשז מאיות .זוהי משימה קשה הזורשת

העמות כספים למזינות ולטריטוריות שונות  ,מה שמקשה כמובן על החקירה

 ;31.8.04סי 2

לתיקון זה

-

הוספת העברה בעניין עובזיס זריס.

( 1) 55ך .Proceeds of crime Act, art . 32
.Money Laundering Control Act of 1986,18 U.S.C § 1956(a)(I ) 56
 57החוק האמריקני ,Jhid, at § 1956(a)(I ) ,קובע קנס של עז  $ 500,000או פעמייס משווי

לאיסור הלבנת הון למשטרת ישראל  ,משימתה של היחיזה החוקרת היא

הכשרה של חוקרים ושיתוף פעולה בין כל רשויות החקירה ,רשות

ראו תיקון עקיף

בסעיף 9

לחוק שירות התעסוקה )תיקון מסי

 (, 14תשס"ז ,2004-

ס"ח

,552

;אזם המצהיר כי הוא יבואן ומציג מסמכים

הזיווח לחובה ראשונית ,ולא ניתן לומר כי בפרשנו את החוק כלשונו יצרנו מפלצת שיש
צורך להכריתה מארץ .מעשה ' שוזי הוא נטילת רכוש מאזס באיומי אקזח טעון וסכין,

וחטיפת ארנק התולה על שיכמה של אשה ולו בזחיפה קלה של האשה ,גס הוא מעשה ' שוז'.
זה מעשה שוז וזה מעשה שו,ד ובכל זאת לא הרי זה כהרי זה .כך בעניינו של שוז וכך
בענייננו שלנו .כ,ך למשל ,אס לסופה של חקירה יסתבר כי מטרתו של המשיב בעשותו
מעשיס שעשה הייתה כטענתו ,חזקה על הרשויות כי תזענה זרכן הנכונה" .שס ,בפסקה

15

לפסק הזין·

11

כי העמה אינה זורשת כתנאי להוכחתה כי יהא מזובר ברכוש אסור  .עם

זאת  ,השופט חשין הטיל על התביעה הכללית את החובה לשקול הפעלתו

גם גוף מזווח( שהועמז לזין על פי סעיף ( 3ב) לא תעמוז טענה שהיה על

הרשויות לנקוט כלפיו הלין של ועזת עיצומים  ,ולא הלין

פלילי . 66

של הסעיף  .ואכן  ,מחז הסעיף מחייב שיקול זעת מצז התביעה בהחלטה

על העמזה לזין .מאיז,ך אין להתעלם מן ההקשר הבינלאומי הרחב שבו
נחקק הסעיף  ,והוא המשטר הבינלאומי הנוהג לגבי זיווחים

לFIU -

והצורן

.S

פעולה ברכוש אסור
לחוק נקבע האיסור לעשיית פעולה מכוש אסור  ,ונקבע בו כי מי

בסעיף 4

להבטיח את יעילותו של משטר זיווחים זה  ,ואף אין להתעלם מן העובזה

שעושה פעולה ביזיעה שהוא רכוש אסור  ,זינו מאסר שבע שנים או קנס

כי ישנם סעיפים זומים גם בחקיקת הלבנת הון של מזינות אחרות .חובת

של

סעיף זה אינו זורש מטרה מיוחזת  ,ולכן נוספה לו

הזיווח אינה זרישה טכנית ,אלא היא ביטוי למעורמת נזרשת של הסקטור

במפורש הזרישה כי המבצע את הפעולה יהיה מוזע לכן כי הרכוש אסור.

הפרטי במלחמה בתופעת הלבנת ההון  ,מעורבות שעל פי הניסיון שנצטמ

ריאוס II

בעולם  ,לא ניתן להתמוזז בלעזיה עם תופעה חמורה זו.

. Iill 2,000,000

מונח זה מרחיב את מגוון הפעולות היכולות לשמש כ  IIאקטוס

של העברה  ,ואילו בארצות-הברית הוגבלה עברת הלבנת ההון לפעולה

שאלה נוספת המתעוררת היא בזבר היחס שבין עמה לפי סעיף ( 3ב)

פיננסית  .67בעקבות זאת מתעוררות שאלות רבות בנוגע למזיניות האכיפה

לחוק לבין הפרה של חובת זיווח על כניסה ויציאה של כספים לפי סעיף

של סעיף זה .

לחוק .במקרים אלה ממצעת פעולה

לזוגמה

9

לחוק ועל פי צו שהוצא מכוח

סעיף 7

-

אזם ביצע עמת מקור שהפיקה מזומן והחזיק בכסף חמש

כזי להימנע מזיווח לרשות לאיסור הלבנת הון  ,וביזי הרשויות נתונות

זקות .האם ניתן להעמיזו לזין גם בעמה של ביצוע  IIפעולה  IIמכוש אסור?

זרכים מקבילות וחלופיות .בכל הנוגע להכנסה או להוצאה של
ניתן להעמיז לזין פלילי את המפר בעמה לפי סעיף

10

כספים , 63

האם הפעולה של החזקת הכסף מצזיקה הטלת עונש של עשר שנות מאסר ,

לחוק )עונש מאסר

נוסף על העונש שנקבע לעמת המקור? זומה שיש מקום לשיקול זעת רחב

לחוק .

של התביעה בשימוש בסעיף זה כלפי עברייני מקור  ,וזאת לנוכח ההגזרה

של ששה חוזשים( או להעמיזו בפני ועזת עיצומים לפי סעיף 12

בכל הנוגע לגוף מזווח שאינו מזווח על פעולה חייבת בזיווח ניתן להעמיזו
בפני ועזת עיצומים לפי סעיף

12

הרחבה של  IIפעולה מכוש ".

לחוק .אם ביצע האזם או המוסז המזווח

פעולה במטרה שלא יהיה זיווח לרשות  ,ניתן גם להעמיזם לזין לפי סעיף

6

•

 IIעצימת עיניים"

בסעיף 4

( 3ב) לחוק.

האם העמזה בפני ועזת עיצומים חוסמת את הזרן מפני העמזה לזין

פלילי בגין אותו מעשה ? בכל הנוגע לוועזת עיצומים שלפי סעיף 9

לחוק

לחוק איסור הלבנת הון נקבע כי בכל הנוגע להוכחת יזיעה כי

רכוש הוא אסור לצורן הוכחת יסוזות סעיף 4
 IIעצימת עיניים

II

כקבוע בסעיף

)( 20ג)(1

לחוק  ,לא יהיה זי להוכיח

לחוק העונשין כי " רואים אזם

)כניסה ויציאה של כספים במעברי הגבול לישראל( נקבע במפורש בסעיף

שחשז בזבר טיב ההתנהגות או בזבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה

( 15ב) כי אם הוטל על אזם עיצום כספי לפי סעיף זה והוא שילם אותו ,

הביקורת . 68

לא יוגש נגזו כתב אישום בשל ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי.

מוזע להם ,אם נמנע מלמרם  .IIהוראה זו אינה עומזת במבחן
סעיף  IIעצימת העיניים

II

הוא סעיף כללי בחוק העונשין וחל לגבי הוכחת

מפני העמזה לזין הוא כי הוטל

יזיעה בכל עמה למעט עמת הלבנת הון .זומה שאין כל הצזקה אנליטית

עיצום כספי וכי זה שולם  .אם החליטה ועזת העיצומים שלא להטיל עיצום

להוראה זו .בארצות-הברית למשל לא היססו בתי המשפט להחיל את

כספי או אם לא שולם העיצום אין תחולה לסעיף  .64שנית  ,נראה שיש

זוקטרינת  IIעצימת העיניים  IIעל מלביני הון  ,ואין כל סיבה להוראה זו בזין

ללמוז מסעיף זה הסזר שלילי  ,לאמור  ,אין הבאתו של גוף מזווח בפני ועזת

הישראלי. 69

ראשית  ,רואים אנו כי תנאי ל  IIחסינות

II

עיצומים חוסמת את הזרן להגיש נגז אותו גוף  ,או מי מעובזיו  ,כתב אישום,
גם אם הוטל עיצום כספי וגם אם זה שולם .מובן כי נתונים אלה יישקלו

.7

על יזי התובע המגיש את האישום  ,אולם אין לומר כי חסומה הזרן להעמזה

סעיפים

לזין של גוף מזווח  ,או מי מעו בזיו  ,במקרים המתאימים  .יש להבהיר כי

לרשויות .בהתקיים התנאים הקבועים בסעיפים אלה ייהנה המזווח מפטור

אין בחוק סעיף עמה בגין אי-זיווח של גוף שחלה עליו חובת מזווח  ,והסעיף

מאחריות פלילית לפי סעיף  4לחוק· סע י ף 6

לחוק קובע את התנאים לקבלת

המתאים בהתקיים היסוז הנפשי של מטרה להימנע מזיווח לרשות הנו

פטור מאחריות פלילית שהם זיווח של אזם למשטרה לפני עשיית הפעולה

סעיף ( 3ב)

לחוק . 65

 6ו 7-

לחוק איסור הלבנת הון קובעים תמריצים למי שמזווח

מכוש ופעולה על פי הנחיות המשטרה בקשר לכ,ך או זיווח למשטרה מיז

ברור כי ההחלטה איזו זרן לנקוט תהא מושפעת מנסיבותיו של כל
מקרה ומקרה .מקום שמזובר בהפרת חובת זיווח גריזא  ,יהא מקום ליזום

לאחר ביצוע הפעולה  ,סמון ככל האפשר לעשייתה.

סעיף 6

לחוק קובע כי גוף מזווח אשר חייב בזיווח לפי

סעיף 7

לחוק

או העמזה בפני ועזת עיצומים לפי העניין .מקום

ואשר זיווח לפי סעיף זה ייהנה גם הוא מפטור מאחריות פל י לית .סעיף זה

שבו נלווית לאי-הזיווח פעילות מכוונת המבססת מטרה להימנע מזיווח ,

בפטור מאחריות פלילית .ראינו

העמזה לזין לפי

12

סייגים לאחריות פלילית

סעיף 10

מעורר שאלות בזבר התנאים ל  IIזכייה

II

קובע חובת זיווח בהתאם לצו שייקבע על יזי כל רגולטור

ובמיוחז אם היא קשורה לפעילות אחרת של הלבנת הון  ,יהא מקום להעמיז

לעיל כי סעיף (2)7

לזין לפי סעיף ( 3ב) לחוק  .מכל מקום פסק בית המשפט כי לנאשם )שהנו

בנפר,ד וכי בצווים אלה נקבעו חובות זיווח על פעולות רגילות ועל פעולות

בלתי רגילות .האם גוף מזווח אשר מערכת המחשוב שלו גרמה באופן

פלילי של המעורבים בפשיעה החמורה והמאורגנת.

אוטומטי לזיווח רגיל יזכה לפטור מאחריות פליליתי מכיוון ששאלת הפטור

בעולם הרחב הבינו זה מכבר כי המשפט הפלילי בכלל  ,ורמת ההוכחה

מאחריות פלילית רלוונטית רק במקרה שבו הייתה למוטז הפיננטי יי יזיעה "

הפלילית שמעבר לכל טפק טביר בפרט  ,אינה תמיז מתאימה כשמזובר

בזבר מקורו האטור של הרכוש  ,הרי שווזאי שקמה לגביו חובת זיווח על

בפשיעה פיננטית מתוחכמת  .לצורך כך נקבעו במזינות שונות הוראות

פעולה בלתי רגילה .האם הפטור יוענק גם במקרה שבו המוטז הפיננטי

המאפשרות הליכים אזרחיים נגז רכוש שיש חשז כי הופק בפשע ושימוש

זיווח )אוטומטית( על פעולה רגילה בלבז? האם יחול הפטור כאשר הזיווח

רבמת הוכחה של מאזן

הטתרבויות  ,כזי לחלטו ולהשיט לחרבה ) (. Recovery

על הפעולה הבלתי רגילה הגיע באיחור? האם יחול הפטור כאשר הזיווח

על פי תפיטה זו לחרבה זכות השבה של רכוש שהופק בפשיעה )כולל מעשי

על הפעולה הבלתי רגילה הגיע כשהוא

חטר 1

החובה על זיווח פעולה בלתי רגילה עומזת בפני עצמה .אין זיווח על

מרמה להשתמטות מתשלום מיטים(  ,המקימה זכות לחברה לתבוע השבתו

של הרכוש בהליך אזרחי מבלי שיש צורך להעמיז לזין את העבריין

.7 3

פעולה רגילה פוטר מן החובה לזווח על פעולה בלתי רגילה ,שכן במקרה

במקביל יש לחזק את יכולתן של רשויות להחליף ביניהן מיזע ולצמצם

שבו נתקיימו הנטיבות המקימות חובה לזיווח על פעולה בלתי רגילה ,

מגבלות קיימות על העברת מיזע בין רשויות  .74יש לראות במיזע שנאטף

החובה היא לזווח על פעולה בלתי רגילה ולא כל זיווח אחר  .כך נקבע  ,על

על יזי רשויות כמיזע השייך לציבור ולא לרשות שאטפה אותו  ,ויש לקבוע

מנת להטיר כל טפק  ,בטעיף ( 9ג) לצו הבנקאי כי יי אין בזיווח על פעולה לפי

הוראות מיזתיות שיאפשרו שימוש במיזע למטרה הציבורית של בירור

כזי לפטור מחובות הזיווח לפי טעיף זה  ".בזומה נקבע

חשזות להלבנת הון תוך הטרה וצמצום של מחטומים ומגבלות הקיימות

הוראות

טעיף 8

בתקנות זרכי הזיווח לרשות כי פעולה רגילה הנה " למעט פעולה בלתי

היום בזין על הערבת

המיזע. 7S

רגילה "  .70הפועל היוצא מכך הוא כי אין לראות בזיווח אוטומטי של מערכת
המחשוב של הגוף המזווח ,זיווח המקנה פטור מאחריות פלילית  .הוראות
אלה עולות אף בקנה אחז עם תכליתו הרחבה של הטעיף להבטיח כי רק

מי שמזווח על פעולה בלתי רגילה הכוללת פירוט נרחב ומלא של העובזות
והטיבות לזיווח  ,ומפנה את תשומת לבה של הרשות לאיטור הלבנת הון ,

 63לפי התוספת הרביעית לחוק איסור הלבנת הוו  -סך של  ri!I 80,000או 1,000,000

 ri!Iלגבי

עולה חזש.
לתקנות איסור הלבנת הוו )עיצום כספי(,

 64תקנה (1)9

תשס"ב ,2001-

קובעת כי על הוועזה

במועז  ,לחשז של הלבנת הון ,יזכה בפטור מאחריות פלילית .רבור כי זיווח

להתחשב לצורך הטלת העיצום במספר קריטריונים כגוו ,ההפרה היא הפרה ראשונה ,הפרה

אוטומטי של מערכת מחשוב שאינו מכיל מיזע כולל ואיננו מטב את תשומת

חוזרת  ,הפרה נמשכת  ,חומרת ההפרה ,היקפה הכספי.

הלב לפעילות שהמוטז הפיננטי חושז בה ,אין ט כזי להעניק פטור מאחריות

 65השוו לסעיף ( 10ה) לחוק איסור מימוו טרור ,תשס"ה 2004-

שמ נקבעה ערבה פלילית שעונשה

שנת מאסר למי שנמנע מלזווח על פעולה רבכוש שיש לגביו חשז שהוא רכוש טרור ,כמפורט

פלילית .

בסעיף שם.

מה לגבי מועז הזיווח? האם זיווח מאוחר על פעולה בלתי רגילה יזכה

66

ת"פ (ם-י)

פסקה 3

343 /04

לפסק

מ  /lי נ' כהן )טרם פורסם  ,ניתו ביום

(11.1.2005

)עותק שמור במערכת( ,

הזיו.

את המזווח בפטור מאחריות פלילית? בתקנות נקבע כי יי זיווח על פעולה

67

ראו לעיל הערה  56והטקסט הנלווה לה.

בלתי רגילה יועבר לרשות המוטמכת טמו,ך ככל האפשר בנטיבות העניין ,

68

המשנה ליועץ המשפטי זאז  ,יהוזית קרפ  ,שייצגה את משרז המשפטים בוועזת המשנה
גרסה כי המשמעות היא קביעת רמת הוכחה יותר גבוהה של מחשבה פלילית לגבי ערבה

לאחר עשיית הפעולה "  .71גם בהבהרות שהוצאו על יזי המפקח על הבנקים

של הלבנת הוו מאשר לגבי כל ערבה אחרת בספר החוקים .ראו הכנסת ,פרוטוקול מס י

נקבע כי יש להעביר את הזיווח הבלתי רגיל במהירות האפשרית ובכל

מקרה לא יאוחר מ  14-יום  .72זין זומה חל גם על איכות הזיווח בהתאם

מישיבת ועזת החוקה חוק ומשפט ,

69

18

ביולי

153

.2000

 .United States v. Campbe//, 977 F.2d (4 th Cir. 1992) 854בפסק זיו זה נקבע כי
מתווכת מקרקעיו שהוזתה כי חשזה שייתכו שהקונה הוא סוחר סמים  ,הייתה מוזעת

לתקנה.

למכוניות המפוארות שבהו נהג  ,לסכומים הגזולים של כסף מזומו ,לטלפוו הסלולרי )מוצר
יוקרה באותם ימים( ולאופי הלא טבעי של העסקה  ,נחשבה כמוזעת למקורו האסור של
הכסף מכוח עקרוו ייעצימת העיניים "  .הלכה זומה נפסקה כאשר נאשם היה מוזע לשמועות

ה.מה הלאה?

בזבר מעורמת של חבריו בסחר בסמים.

th

).720 (7 Cir. 1992

הטטנזרטים הבינלאומיים מתעזכנים  ,ורק בשנה האחרונה פורטם עזכון

ל 40-

הקריטריונים של ארגון

ה.FATF -

קריטריונים אלה זורשים כי עורכי

70

סי 1

לתקנות איסור הלבנת הוו )זרכים ומועזים להערבת זיווח של תאגיזים בנקאיים

והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק  ,למאגר המיזע(  ,תשס"ב .2002-

זין  ,רואי חשבון  ,טוחרי יהלומים ועוז יזווחו לרשות לאיטור הלבנת הון.

71

שם,

ישנם שינוים משפטיים נוטפים  .על ישראל לעזכן את החקיקה המקומית

72

ראו הבהרת המפקח  ,לעיל הערה .49

כזי שתתאים לטטנזרטים הבינלאומיים  ,אחרת נמצא שוב מחוץ לקהילת
המזינות המתקזמות.

הלקח המצטרב מהפעלת חוק איטור הלבנת הון  ,עיקרו בקושי שבתרגום
מוזיעין המצטבר ברשויות האכיפה בכלל ומוזיעין פיננטי הנמצא ביזי

הרשות לאיטור הלבנת הון בפרט לכזי ראיות היכולות לבטט הרשעה בזין

ראוUnited States v. Antzoll/atos, 962 F.2d ,

בס י )( 4א)(. 2

.The Forty Recommendations, sllpra note 14, at art . 3 73
74

למסקנה זומה ראו אצל מ י חובב  ,לי סבה ומ י אמיר )עורכים( מגמות בקרימינולוגיה:
תאוריה ,מדיניות ויישום )תשס " ג(

.684

 75ראוThe 9/11 Commission Report - Final Report ofthe National Commission ,
on TerroristAttacks Upon the United States, p.417 [http://a257.g.akamaitech .
מ netl7/25712422/05aug20041 050/www.gpoaccess.gov/911 /pdf/fullreport.pd

) (. Iast visited 14.1.05
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