
הוובהלבנתהבינלאומי pהמאב
הישראליתבמציאות

הוו?הלבנתא.מהי
שמקורורכושהטמעתשלתהליךהנה ) Money Laundering (הוןהלבנת

להשתמשיהיהשניתןכזיהלגיטימיתהפיננטיתהמערכתתוךאלבפשיעה

תהליךהוןבהלבנתלראותמקובלבטפרותהאכיפה!.מרשויותחששללאמ

שבו ,) Placement (ההשמהשלבהבאים:השלביםאתהכוללתלת-שלבי

הריבוזשלב ;הפיננטיתהמערכתתוךאלבפשיעהשמקורוהכטףמוחזר

) Layering (, ההטמעהושלב ;הכטףשלמקורולטשטושהפעולותנעשותשמ

) Integration (, לשמשכזי "מולבנת"ההחזשהבצורתוהכטףנמשךשבו

 .חייואורחלניהולהעברייןאת

כגוןהפיננטיתבמערכתקצהנקוזתאלהכטףמוחזרההשמהבשלב

תוךלעתיםנעשיתהכטףהשמתוכזומה.גמלקופתכטפים,חלפןבנק,

מבוצעתמיעבורמגלהשאינוקשאישיזיעלאובזויהבזהותשימוש

כטותתחתאוכךלצורךשהוקמהקשבישותשימושתוךאוהפעולה

עבורומזומןשהפקזותמזומניםעתירעטקשל ) Business Cover (עטקית
2 

במזומןפעולותעלזיווחחובתקיימתשבהןבמזינות.חשזמעוררותאינן

או Structuring (ההפקזהטכומיבפיצוללעתיםזהשלבמתבצע

3Smurfing ( להתחמקמנתעל ,בחוקהקבועהזיווחמרףקטנותלמנות

לרשויות.מזיווח

תמיזכמעטהנוזהשלבההלבנה.פעולתעיקרמתבצעתהריבוזבשלב

שלבכטותלעתים ,למזינהממזינהכטףשלהעברהכוללוהוא ,בינלאומי

הכנטהמקור ,מאיןיש ,ליצורהיאהשיטהויצוא.יבואפעולותאגבהערבות

בניטיוןוהכול .וכזומהפיקטיביתמעטקהתיווךאועמלהזמיכגוןלגיטימי

 .הכטףשלמקורואתוהןבכטףשלבעליוזהותאתהןלטשטש

 ,מתאיםתיעוזבליווי ,הפיננטיתהמערכתמתוךהכטףנמשךההטמעהבשלב

משלםרביםבמקרים ,חשזלעוררלאוכזילגיטימיתמראיתליצורכזי

(המתוכננתהפיקטיביתהעטקהמן ,כביכול ,המגיעיםהמטיםאתההוןמלבין

פרמייתייהמהווהבתשלוםמזובר ,המט)זינימבחינתגםככזאיתמראש

להכנטתו.נוטפתלגיטימיותמעניקוגםההוןלמלבין "הלבנה

קשבאנשישימושהיתרביןהכוללותהמוכרותההלבנהטכניקותכל

משמשותוכזומהפיקטיביותעטקאות ,כטףטכומיפיצול ,קשובישויות

 ,לעילשתוארוהשלביםמןאחזבכל

המחברשלהנוזהבמאמרהמובעותהזעותהוו.הלבנתלאיסורהרשותנראשמנהויהמחרב

הערותיועלאלבקשמשוןז /Iלעולהוזותברצוניהמשפטים.משרזנעמזותלראותוואיובלבז

המועילות.והארותיו

הוובהלבנתהבינלאומיהמאבקב.
כללי.רקע 1

החוקיםלטפרנוטפוובמטגרתוהון,הלבנתאיטורחוקנחקק 2000בשנת

עברותשחוללובשינוייזוןזהמאמר , 4הוןהלבנתשלהעברותהישראלי

הפשיעהועםבכללהפשיעהעםהאכיפהרשויותשלהתמוזזותןבזרךאלה

מבלישבחוקההוראותשלבפרשנותןלעטוקניתןלאבפרט,המאורגנת

רקאינההחוקשלתכליתוהחוק,לחקיקתשקזםהבינלאומיברקעלזון

באמצעותבפשיעהלהילחםכזיהאכיפהרשויותביזישישהכליםחיזוק

ניטיוןגםאלא ,הפשיעהתוצרי-ממנההמופקהרכושנגזאכיפהפעולות

הרשימהיימן(יציאהזהבענייןשנקבעהבינלאומיהטטנזרטאתלקיים
5 
המוטריהרעיוןעומזשנקבעוהבינלאומייםהעקרונותבבטיט ,) "השחורה

לפשיעהמשמעותיתהמטייעתפעילותהוןהלבנתשלבפעילותהרואה

 ,בחומרהבגינהולהענישלהוקיעהשישהחמורה

המאבקתיאוםשלמהלךהמתועשותהמזינותמנהיגות 1989מאז

חמורהמפשיעההמופקההוןהיקף ,המאורגנתובפשיעהההוןבהלבנת

רבותטיבותמזינהלכל . 6עולמיהכללהתוצרמן-3%-5%בכמוערך

המזינהכלכלתליציבותטכנהישהוןבהלבנתהון:בהלבנתלהילחם

הקצאת-החופשיבשוקפגיעההפיננטי;בטקטורטיכונים ;והמשטר

למוניטין,כוןיוטבינלאומילחץמשוכללת;ובלתייעילהבלתימשאבים

להקטנתאמצעישהיאמשוםחשובהההוןבהלבנתהמלחמה ,לכולמעל

ראשינגזפעולהמאפשרתוהיא ,עברותלבצעהעברייןשלהמוטיבציה

רביםהםהפשעארגונילרשותהעומזיםהאמצעים . 7המאורגןהפשע

 ,מורכביםמשפטייםבמבניםושימושמשוכללתפיננטיתמערכתכגון ,ומגוונים

 "מוגבליםבלתיייכטפייםאמצעיםאלוארגוניםלרשותעומזיםרביםבמקרים

יםקונבנציונאליבלתימשחקכלליבהםנהוגיםוכן ,מוצפניםתקשורתואמצעי

בטובינעזריםאלהארגוניםשתיקה,שלוקשרשוחז ,בכוחשימושאיום,-

פעולותיהם,לתכנוןוכזומה-מטיועצי ,חשמןרואי ,זיןעורכי-המומחים

תפיטה,שינוימחייבתהפשיעהארגוניעםההתמוזזותכיהבינובעולם

 • Bהחוקשבבטיטהרעיוןשהיא ,"ריחישלכטף"כיההכרההתבטטהראשית

איננוהכטףאחרהמרזףכילהטמיעהחוקאכיפתרשויותעל ,גיטאמחז

בערבייןרקולא ,ההוןבמלביןלראותישוכי ,הערבייןמתפיטתפחותחשוב

זעתםלתתהמחוקקיםעל ,גיטאמאיזך ,עמהלהתמוזזשישזמות ,העיקרי

ז"למוכמניות ,נאמנויותכגוןמשפטייםבמוטזותשנעשהלרעההשימושעל

חטיונות ,בנקאיתטוזיות ,מורכביםתאגיזייםמבנים ,זה)כתב(למוטר

המאורגנתבפשיעהמלחמהשיאפשרומיזתייםפתרונותולמצוא ,מקצועיים

ועלהמטחרחייעלהגנהשליטוזעקרונותעלשמירהלצזההוןובהלבנת
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ווההלבנתשלת Iנ IIאופהגמדו

השמה-'אשלב

עסקה

העברה

הטמעה-ג'שלב Offshoreבנק

הפרטיהסקטורעללראשונההוטלזובמסגרת .והחברותהפרטיםזכויות

שלוהאימותהזיהוילחובותהנוגעבכלהחוקבאכיפתאקטיביתפקיד

הוו.הלבנתלאיסורלרשותהדיווחולחובות ,לקוחות

בינלאומייםסטנדרטיםכפיית . 2

הבינלאומיהמשפטשללמצבומעניינתדוגמהמהווהההווהלבנתנושא

הבלעדיכגוףהמדינהמוסדשלהיחלשותועםהעשרים.המאהסוףלקראת

סדרהתפתח ,אחרותמדינותמולאלהבינלאומיתהפעילותכלאתהמרכז

 ,רגולטוריםביוהמחרבותביו-ממשלתיותרשתותנבנושבמסגרתו 9חדשעולמי

נקבעיםשבהםשונותממדינותאחריםמקצועייםגופיםוביואכיפהגופיביו

המחייבות.והנורמותהסטנדרטים

המלחמהבתחוםבינלאומיותאמנותשלהנוקשההמשטרלצדכ,ן

 ,) llפלרמוואמנת lסוינהאמנת(כגווהמאורגנתוהפשיעהההוובהלבנת

הדירקטיבהכגווובינלאומייםלאומייםחקיקהמאמצילצד ,ובמקביל

בלתיבאםצעיםשהופקהוןהואהרחבהבםשםעותואשרשחור"ייהוןםהםונחלהבדיל

 . 6ע' , 1בפרק(תשס"ג)הוןהלבנתאיסורדםאריושימיצםןג'ראוחוקיים.

בשנותבארצות-המיתפשעכשםשפחות Money Launderingלםונחהםקורכנראהגםזהו

שהופקוםזוםניםלהפקדותעסקיתככסותאוטוםטיותםכבסותשלמשתהשתםשו 20ה'

פלילית.בפעילות

בפשעשהופקוכספום
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"לגוטומות"גבוההחייםרמת

Structuring -שכותרתה:האםריקניהפדרליהחוקלפיעמהStructuring transactions " 
) 2004 ( 5324 § . to evade reporting requirement prohibited". 31 U.S.C . עמה

רבםספרהםפקידים(דרדסים)קשבאנשיהשיםושבשל ," Smurfing "לעיתיםםכונהזו

 B.F. Wi11iams & F.D. Whitney Federa /ראו:וכןקטנים.כסףבסכוםיהפרדותשל
223 ) 1999 Money Laundering (Charlottesville, Virginia . 
 ·)"החוקייאו "הוןהלבנתאיסורייחוק(להלן:-2000ס"תש ,הוןהלבנתאיסורחוק

ארגוןידיעלהוכנה NCCT (Non Cooperative Countries and Territories)רשיםת

 .-G7הםדינותידיעל 1989בשנתשנוסד ) Financia1 Action Task Force) FATFה-
לסטנדרטשלהןהםקוםיתהחקיקהאתלהתאיםהשכילושלאםדינותנכללוזוברשיםה

 FATF Non-Cooperative Countriesראו:-הםתועשותהםדינותידיעלשנקבעהחד-צדדי
Iast ( נand Terl'itories (NCCTs) [http: //wwwl.oecd.org/fatfINCCT_en.htm 

) 15.1.05 visited on . 
שם.

םאבקחוקיי(להלן:-2003תשס"ג ,פשיעהבארגוניםאבקחוק-נוסףחשובלכליבנוסף

זה).בגיליוןאשדגישלםאםרוראולהרחבה ,פשיעה"בארגוני

כגון:עמייניתפעילותמווחילםאבקאופרטיבייםעקרונותםספרםציעיםודםארימיצםן

 , 1הערהלעיל ,ודםאריבריצםןראוכספים.םקורהסתרתעלואיסורפשיעהרווחיחילוט

 . 3יע , 3בפרק

183 ) 1997 ( A.M. Slaughter "The Real New World Order" 76 Foreign AJJairs . 
 ) 1988 ,(וינהפסיכוטרופייםוחוםריםנרקוטייםבסםיםסחרנגדהאו"םלאםנת 4-2סי 10

 ] [http://www. unodc.org/pdf/convention _1988 _ en.pdf 49כרך , 1388כ"א
) 14.1.05 Iast visited on (. 

11 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 
1- 3,5- 7 . Pa1ermo Convention), 15 Dec 2000, arts ( :להלן)אופלרםו"ייאםנת

" http://www.uncjin.org/Documents/Conventions ("Palermo Convention [ 
) 14.1.05 dcatoc/final_ documents _ 2/convention _ eng.pdf] (Iast visited on /. 
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כגוןבינלאומייםגופיםלפעולהחלו , 12הוןבהלבנתלמלחמההאירופית

אלהסטנדרטיםשלוכפייתם , 13בינלאומייםסטנדרטיםלמיסוד FATFה-

שניבשלב . 14סנקציותושלבינלאומילחץשלבדרךשלישיותמדינותעל

הבינלאומיתהמטבעקרןגםזולפעילותהצטרפה FATFה-שללפעולתוובנוסף

ls1MF . אתלבחוןניתןלאכיוםכיהואלעילהאמורשלהיוצאהפועל

הסטנדרטיםאתלהכירמבליההוןהלבנתמתחוםהוראהשלפרשנותה

כשלעצמו.מחייבמשפטיתוקףאיןלאלהאםגםהבינלאומיים,והמסמכים

בהתאםשתיעשהצריךההוןהלבנתבתחוםהדיןהוראותשלפרשנותן

קביעתובהן,הגלומההתכליתולנוכח FATFה-כללישלהמקובלתלפרשנות

ההון.הלבנתבתחוםוכוללמחייבבינלאומיסטנדרטשל

 PIחבבסיסמו Iהען Iהרע'היאריח"יש"(כסףכיההכרה

מפשיעה Pפ Iהמן Iההאחריהמרוףן. Iהה(בכתר Iאיס

העברייןמתפיסתת Iפחב Iחש Iאיככרה Iחמ

בארגוןהוחלטבספטמבר,האחד-עשרפיגועיבעקבות , 2001בשנת

בעקמתהון·בהלבנתהמאבקעםהטרורבמימוןהמאבקאתלשלב FATFה-

ספציפיתיוחדואשרהקיימות,לארבעיםנוסףהמלצותשמונהנוסחוזאת

לארגוניקורספונדנטית,לבנקאותהנוגעותהמלצותובהן ,הטרורלנושא

מימוןנושאביןמלאההתאמהאיןלכאורה . 16מטבעשירותיולנותניצדקה

בכספיםעוסקיםאנוטרורבמימוןשכן ,ההוןהלבנתנושאלביןהטרור

הקשראולם .בטרורתמיכההואויעדםלגיטימירבים,במקרים ,שמקורם

משתמשיםאשר ,דברלכלפשיעהכארגוניהטרורארגוניבתפיסתהוא

הסתרתתוךכספיםלהערבתההוןמלבינימשתמשיםשבהןטכניקותבאותן

(אםרווחיםגריפתאינהאלהארגוניםשלהעיקריתשמטרתםהגםמקורם.

הם ,פעולותיהם)למימוןחוקיתבלתיבפעילותגםעוסקיםחלקםכי

 ,הכספיםמקוראתולהסוותלהסתירבניסיוןהוןהלבנתשלפעולותמבצעים

הקהילהקבעההנושאיםביןבשלבה .בהםהשימושדרכיואתיעדםאת

הלבנתבתופעתלהילחםכדישנוצרווהמנגנוניםהכליםכלכיהבינלאומית

כילהדגישחשובזאת,עםהטרור.במימוןהחשובבמאבקגםישמשוההון

זה.מאמרשלמהיקפוחורגהטרורמימוןנושא

בפשיעהבמלחמההפיננסיהסקטורשלנדרשתמעורבות . 3

לפרותלהתייחסישכיצדהשאלהנתעוררההמשפטימימראשיתעוד

מגנבנכסרכישתכיהיהודיתבהלכהנקבעלמשלכךהפשע.מןשהופקו

17עבירהעובריידימחזיק IIבבחינתאסורה I1 . השניםאלפישבמהלךאלא

אין(לכסף " Pecunia Non Olet "המימרההמסחרבחיינשתרשהשחלפו

ועלכספיםחלפניעל ,בנקאיםעלכיהייתההמעשיתשמשמעותה , 18ריח)

שבידיהם.הכסףמקורמהלרברמוסריתחובהכלמוטלתהייתהלאסוחרים

שינויללאכילהכרההמתועשותהמדינותהגיעו-20ההמאהסוףלקראת

הפרטיהסקטורשלמעורבותוהגברתוללאזהעיקרוןשלעמוקתרבותי

אפקטיביתבצורהלהילחםניתןלא ,ודרכואליוהזורםהכסףמקורבבירור

 . 19החמורהבפשיעה

חוקקה 1970בשנתכבראשר 20ארצות-הבריתהייתהבתחוםחלוצה

הבנקיםעלהוטלושבמסגרתו The Bank Secrecy Act of 1970חוקאת

בנוגעלשלטונותדיווחוחובתתיעודחובת ,לקוחותיהםשלזיהויחובת

הרגולטוריםשלהבינלאומיהגגארגוןידיעלנקבעו 1988בשנתללקוחותיהם.

המטילותלקוחות,שלהזיהויחומתנקבעושבמסגרתםבזלכלליהבנקאיים

כדיהלקוחשלהעסקיתהפעילותאתלהכירהפיננסיהמוסדעלחובה

עקרוןנקבעכןכמו . 21הוןכהלבנתהחשודהחריגההתנהגותלזהותשיוכל

II הלקוחאתהכרKYC) Know Your Customer II ( גילוישלדרישההכולל

 . Customer Due Diligence)22 (עסקיומהותבדרבהלקוחמצדונאותמלא

ההוןשוקבתחוםבינלאומייםרגולציהגופיידיעלהוצאודומותהוראות

) 23(10SCO הביטוחובתחום) 24(IAIS . 

הסקטוררוחבלכלחובותשלסדרה FATFה-ידיעלנקבעה 1996בשנת

אתלזהותנדרשואשרוכדומהביטוחחרבותכספים,חלפנילרבותהפיננסי

 . 2Sהצורךבמקרהלשלטונותולדווחפעולותיהםעלעיןלפקוחלקוחותיהם,

 ,קזינוכגוןפיננסייםלאאחריםלסקטוריםגםהחובותהורחבו 2003בשנת

כשהםוכדומהחשבוןרואי ,דיןעורכי ,טובותואבניםמקרקעיןסוחרי

בינלאומיותליזמותנוספה 2000בשנת . 26פיננסייםכמתווכיםמשמשים

בינלאומייםבנקיםשנים-עשרכאשרהפרטיהסקטורשליזמהגםאלה

החלו ) The Wolfsberg Group) IIוולפסרבגקמצת"עצמםאתשכינוגדולים

בהלבנתלמלחמההקשוריםשוניםבנושאיםמוסכמיםסטנדרטיםמפרסמים

 . 27טרורובמימוןהון

שלחובותיושביןבהתנגשותבעיותשלסדרהמעוררותאלודרישות

מתחוםלושישאחרותחובותלביןלקוחועללדווחהנדרשהפיננסיהגוף

עלהגנה ,חסיונות ,סודיות ,אמוןחובותכגוןוהציבוריהפרטיהמשפט

בקשייםזוחקיקהנתקלהלאההפתעהשלמרבהאלא .וכדומההפרטיות

בבנקאותהחזקיםהגורמיםשללגיבויזכתהאףלעילוכאמור ,מיוחדים

המשפטביתפסק 1974בשנתכרבאיךלראותניתןהדוגמהלשםהעולמית.

החוקהאתסותרתאינה Bank Secrecy Act of-1970החקיקתכיהעליון

 . 28הבנקאיובחיסיוןבפרטיותזובחקיקהשישהפגיעהלמרות

פיננסילמודיעיןרשויותשלהקמתן .~

יחידותשלהקמתןהנוהוןבהלבנתהמלחמהשלהחשוביםהנדבכיםאחד

אלהיחידות .) Financial Intelligence Units) FIU-פיננסילמודיעין

29שנתמאזהוקמו מתוך ,העולםמדינותברובכיוםקיימותוהן , 1989

אכיפתלרשויותויסייעוייחודיתמומחיותשיפתחובגופיםבצורךהכרה

מטרתןטרור).במימוןגם-11.9.2001ה(ולמןההוןבהלבנתבמאבקהחוק

דיווחיםאומידעשלוריכוזקליטהכללבדרךהנהאלויחידותשלהמרכזית

המידעועיבודניתוח , 30אחריםוממקורותפיננסייםממוסדותהמתקבלים

החוק.אכיפתלרשויותוהעברתו

ובמימוןהוןבהלבנתבמלחמההמתמחותפיננסילמודיעיןהיחידות

המידעריכוזידיעלהמערכתייעול ) 1 (מטרות:כמהלקדםכדיהוקמוטרור
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יצבוראשרמקצועיגוףהקמת ) 2 ( ;אחדגורסאצלהוולהלבנתהרלוונטי

שלבדרךוזאת ,האחרותהחוקאכיפתולרשויותלמשטרהויטייעידע

ניתוחולאחרהחוקאכיפתרשויותלידיוהערבתוהפיננטיהמידע "טינוויי

המדווחיסהפיננטייסהמוטדותביו "אמוושלאקליסיייצירת ) 3 (ועיבודו;

כאשרכימלמדהבינלאומיהניטיווהכלכליות.המודיעיויחידותלביו

אחרגוףלכלאולמשטרהישירותמדווחיסאינסהפיננטייסהמוטדות

וכאשר ,הדיוומיצויתיקיספתיחת ,ראיותאיטוףשלבאוריינטציההפועל

יש ,האכיפהלרשויותלהעברתוקודסובחינהניתוחעוברהמדווחהמידע

משטרתיתלחקירהתמימיסלקוחותלחשיפתהטיכויאתלהקטיוכדיבכך

 ;ובאיכותסהדיווחיסבכמותלשיפורגסלהביאובהתאמה ,שיפוטילהליךאו

מקבילותיחידותעס ,המודיעיניתרבמה ,מידעלהחלפתהאפשרותשיפור ) 4 (

גבולותחוצתפשיעההיאהמודרניתשהפשיעהבכךהכרהמתוךל"בחו

חוקייסמכשוליסעלולהתגברהפעולהשיתוףיכולתאתלשפרושיש

ביוחיץיצירת ) 5 ( ;בדברהנוגעותהרשויותביוהמידעבהעברתופורמלייס

שלהיקפו .הפרטיותעללהגוכדיהאכיפהרשויותלביוהפיננטיהמידע

הוקמהשהיחידהמקוסגסאולס ,למדינהממדינהשוניסויעילותוזהחיץ

 .הפרטיותעלבמעטולולהגוכדיבהקמתהישעדייו ,המשטרהבתוך

למונחכלליתהגדרהטמכויותיו?ומהותפקידומה , FIUה-אפואמהו

FIU 31 (האגמונטארגווידיעלחורבה(The Egmont Group ארגווהמהווה

 . 32פיננטילמודיעיויחידותלהיוס)(נכוו 94המונהבינלאומיפעולהלשיתוףגג

גופיסלקבלתתנאיהמהווהנמוךמשותףמכנהלמעשההיאזוהגדרה

יחידהלהקיסמדינותעל FATFה-ארגוושל 26המלצהפיעללארגוו.

חשודותפעולותעלדיווחיסלקבלתלאומיכמרכזתשמשאשרכאמור

 ,טרורומימווהווהלבנתשלפוטנציאלייסלמקריסהרלוונטיאחרומידע

12 Directive 91 /308/EEC ofthe Council of 10 June 1991 on Prevention ofthe 
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 1 L0308&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 1 L0097&model=guichett] (Iast visited on 
) 14.1.05 . 

קבעואשר 1992משנתקינגסטווהצהרתואתארובהשלההמלצות 19אתלצייוניתו 13

 CFATF 19 Arubaראו:הוו.בהלבנתלהיאבקבמטרהומנגנוניםהמלצות
] Recommendations (June 1990) [http://www.imolin.orglimolinlenlcfatfI9.html 
, Iast visited on 14.1.05); Kingston Declaration on Money Laundering (Kingston ( 

 tJamaica November 5-6, 1992) [http://www.cfatf.orgleng/kingdec/index.pdן
) 14.1.05 Iast visited on (. 

14 -FATF The Forty Recommendations [http: //wwwl.oecd.org/fatf/pdf/40Recs 
) 14.1.05 Iast visited on ( ןt2003 _ en.pd :להלו)ה-שלהחזשיםייהקריטריוניםFATF " 

 ,) 16הערהלהלן(ראוטרורבנושאהמלצותמלמ .)" The Forty Recommendations "או

מזומו:שלבינלאומיותהעברותבנושאהמלצה 2004בשנתנוספהאלולהמלצות

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

לאכיפתלהירתםהבינלאומיתהמטבעבקרוהוחלטבספטמברהאחז-עשרפיגועילאחר 15

 IMFה-עםמשותפתמתוזולוגיההוכנה ; FATFה-יזיעלשנקבעוהבינלאומייםהסטנזרטים
 Reports on the Observance) ROSCשיטתבמסגרתהחרבותהמזינותשלבבחינהוהוחל

of Standards and Codes (. 
 FATF Special Recommendations on Terroristראו: , 30.10.01מיוםההמלצותשמונה 16

Financing [http://wwwl.oecd.org/fatf/SRecsTF_en.htm ] (Iast visited on 
) 14.1.05 . 

לווגורםערבה,עורבייזימחזיקשהריהוא:גזולועווושגנב,החפץהגנבמולקנותייאסור 17

גניבההלכותלהרמב"םתורה(משנהגונב"אינולוקח,ימצאלאשאםאחרות,גניטתלגנוב

כז).כט,(משלינפשו"שונאגנבעםייחולקנאמרזהועל ;)אה,

עלשהטילהמסאתלהצזיקכזיבההשתמשאשר Vespasianלקיסרהמיוחסתמימרה 18

רבומא.הציבורייםבשירותיםהשימוש

ל IIזאופלגרחיההמבוחהעיזבוןמבהלבןמ IIבעלביטוחחברהאיילןן 8068/01ע"אהשוו 19

בחייכינפסקבושם,המנויותוהאסמכתאות 692 ) 4 ( 2004עליוותקזיופורסם),(טרם

החובותבשלציבורי",יימעיוהואהציבורבעייניהבנקיםשלמעמזםניתהמוזרהכלכלה

לבנקיםרוחשהציבורלפיכ,ךזי;(פיעלעליהםהמוטלותהציטריותוהמשימותהשלטוניות

לפסק-זינה 14בפסקהשם,אחריהו.ולחקורלזרושבלאפעולותיהםעללסמוךונוטהאמוו

חיות.השופטתשל

לארצות-הרבית.מזומניםהרבחתתופעתעםלהתמוזזיועזבראשיתו 1970משנתהחוק 20

ממשלתשלפעילותהעלהוו.הלבנתשלהע~רההאמריקניתלחקיקהנוספה 1986בשנת

במסגרתההפועלותהרשויותעלוכוהטרורובמימווהוובהלבנתבמלחמתהארצות-הברית

 Uniled stales Departmenl ofTreasury Terrorism and Financiailnteiiigenceראו:
) 25.12.04 www.treas.gov/offices/eotffc/index.html] (Iast visited on [. 

21 Basel Committee on Banking Supervision - Prevention ofCriminal Use ofthe 
) 1988 Banking System for the Purpose ofMoney-Laundering (Basel, December 

Iast visited on 14.1.05); Basel Committee ( ןthttp://www.bis.orglpubVbcbscI37.pd [ 
on Banking Supervision - Customer Due Diligence for Banks (Basel, October 

) 14.1.05 Iast visited on ( ןt2001) [http://www.bis.org/pubJJbcbs85.pd . 
סיכוובעליחשבונותאחרובקרהקבלתםמזיניותלקוחות,זיהוי-אלובסיסייםעקרונות 22

(הוראהתקיובנקאיניהולבהוראתהבנקיםעלהמפקחיזיעלבישראליושמו-גבוה

:http .רישומים"וניהוללקוחותזיהויהווהלבנתיימניעת ) 411מספר //www.bankisrael [ 
) 14.1.05 Iast visited on ( ןtgov.il/deptdata/pikuah/nihul_takinl411.pd . 

23 ) 2002 IOSCO Objectives and Principles oj Securities Regulation (February 
) 14.1.05 Iast visited on ( ןthttp://www.iosco.orglpubdocs/pdfflOSCOPDI25.pd [. 

24 ) 2003 IAIS Jnsurance Core Principies and Methodoiogy (October 
 ] thttp://www.knuife.gov.pl/komisja/zagranica/zasady _InternationaI03.pdן
) 14.1.05 Iast visited on (. 

 FATF The Fortyפיננסים:מוסזותשלזיווחחובת- 1996משנתהקריטריונים 40ראו 25
] Recommendations (1996) [http://wwwl.oecd.orglfatf/40Recs-1996_en.htm 
) 14.1.05 Iast visited on (. 

 . The Forty Recommendations, supra note 14, at art . 12ראו: 26
27 -The Wolfsberg Group Woljsberg Standards [http: //www.wolfsberg 

) 14.1.05 principles.com/standards.html] (Iast visited on . 
28 ) 1974 ( 21 . Caiijornia Bankers Assn. v. Shuitz, 416 U.S 
באוסטרליה.הוקמה " Austrac "הראשונההיחיזה 29

 G. Stessens Money Laundel'ing _ A New 1nternationai Lawזה:לענייוראו 30
183 ) 2000 , Enjorcement Modei (Cambridge . ראו:וכוP. Gleason & G. Gottseling 

) 2004 ,. eds.) Financial Jnteiiigence Units: An Overview (Washington, D.C (. 
ראו:העולם,מכלרשויות 60מעלחברותבוכלכלי,מוזיעיויחיזותשלארגוו 31

) 14.1.05 http://www.egmontgroup.orgl] (Iast visited on [. התקבלה 2002מאיבחוזש

זה.בארגווכחברההווהלבנתלאיסורהרשות

32 , A central, national agency, responsible for receiving (and as permitted " 
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 oj a Financiai 
 tJnteiiigence Unit [http://www.egmontgroup.orglegmont_final_interpretive.pdן
) 14.1.05 Iast visited on (. 
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 Photosלום:יצ

בישרא(התחו((ההוןה(בכת(איסורהרשותמה Pהומאז

הון.(ה(בכת(התייחסותהכוגעבכ(תרבותי'ת'"מהפכה

השחורההרשימהמןישרא(הוצאתע(הוח(טזאתבות Pבע

לצורך .האכיפהרשויותליזיהצורךבמקרהוהערבתוניתוחו ,המיזעעיבוז

 .משטרתימיזעומיזעלמאגרי FIUה-שלגישהלהבטיחישתפקיזוביצוע 33ל

לבין FIUה-ביןפעולהלשיתוףיעיליםמנגנוניםלהבטיחהמזינותעל

יימסרואלהיחיזותביזיכילהבטיחישכןכמו . 34האחרותהאכיפהרשויות

הרחבבמובןעינימוזיבינלאומיפעולהלשיתוףהזרושיםוהסמכויותהכלים

במאגרזרהמזינהעבורחיפושלבצעהיכולתהפחותולכל ,האפשריביותר

 . 35אחריםממשלתייםמיזעובמאגרייחיזהאותהשביזיהמיזע

הקמתםבחשיטתבינלאומיותאמנותכמהאףהכירוהאחרונותבשנים
36 

 ,-1999מטרורמימוןלמניעתבאמנה-כךפיננסיים.מוזיעיןגופישל

 . 38שחיתותנגזובאמנה 37מאורגנתפשיעהנגזפלרמובאמנת

בתחומיםחיוניכאמור,שהוא,הבינלאומיהפעולהשיתוףבמסגרת

הכליםאתהרלוונטיותהרשויותביזילספקהמזינותנזרשותאלו,

ונוחים.מהיריםבערוציםאפקטיביפעולהשיתוףלצורךהמתאימים

בחלקלמזינה.ממזינהמשתנההפיננסיהמוזיעיןיחיזותשלאופיין

ברשותמזוברהמזינותמןבחלק ,מנהליעצמאיגוףהוקםהמזינותמן

בריהתביעה.רשויותשלאוהאוצרמשרזשל ,המשטרהשלזרועשהיא

עלהןישירההשלכהישמזינהאותהשלהאזמיניסטרטיבילמבנהכי

 .הרלוונטיתבחקיקההגזרתןעלוהןהיחיזהסמכויות

בישראלהבינלאומייםהכלליםיישוםג.
הווהלבנתלאיסורהרשותשלהקמתה . 1

אשרבישראלחזשהרשותשלהקמתהעלהורההוןהלבנתאיסורחוק

תחליט ,אותוותאבטחשבמאגרהמיזעאתתעבזהמיזע,מאגראתתנהליי

לגורםותעבירולקבלוזהחוקלפיהמוסמךלגורםהמיזעהעברתבזבר
ל 39 אתיהישראהמחוקקאימץ.בכךזה"חוקיישוםלשםהכלכאמור,

חקירה.סמכויותבעלתשאינהכרשות FIUה-שלהאזמיניסטרטיביהמוזל

רשויותלביןהפיננסיהסקטורביןכחיץאפואהרשותמשמשתבפועל

עלהגנהמבטיח ,פעולהלשתףהפרטיהסקטורעלמקלזהחיץהחקירה.

רקלהעבירומאפשרלרשותהמזווחהתמיםהמיזעסוזיותועלהפרטיות

האכיפה.רשויותליזיאיכותיפיננסימיזע

שונותהגבלותשקובעלחוק 30בסעיףהיההמחוקקשעשהנוסףאיזון

הוסמךהמשפטיםשר .החוקמטרותליישוםהמאגרמןבמיזעהשימושעל

שהועברבמיזעשימושייעשהשלפיהםכלליםלקבועלחוק )ט( 30בסעיף

זהסעיףתוקן 2002בשנתנוספות.עברותשללחקירתןגםהרשותמן

אולמניעההאמורבמיזעשימושייעשהלאואולםייהמיליםממנוונמחקו

הזרךהמשפטיםשרבפניפתוחהשהיוםכך ,"מסעבירותשללחקירה

 .מסעברותשלחקירהגםבמיזעשימושאפשרותבכלליםלקבוע 40ל

זיווחיםאלפימאותכמהשנהמזימזווחיםהוןהלבנתלאיסורלרשות

אלפיועוז li!J 50,000מעלבמזומןפעולותלמשל ,רגילותפעולותעלרגילים

הפיננסילמוסזשנראופעולותכלומררגילותבלתיפעולותעלזיווחים

זו.לחריגהסבירההצזקהביזיוושאיןהרגילהעסקימהמהלךכחורגות

בכלישימושהעושיםמיומניםאנליסטיםיזיעלרבשותמעובזיםהזיווחים

איכותימיזעמועברשנהמזימקריםעשרותבכמהמתקזמים.תכנה

 ,ככללעבריינים.לזיןלהעמיזכזיבושישתמשומנתעלהאכיפהלרשויות

עליוהמוטלותהחובותבביצועהרשויותעםפעולהמשתףהפיננסיהסקטור

החלותהחובותאתמקיימיםשאינםפיננסייםגופיםאותםונגזחוק,פיעל

עיצומים.ומוטליםהליכיםננקטיםעליהם,
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עומיםידיועלמתקדמותתכנותבאמצעותנעשהסשותהמידעניתוח

תוךנעשהזאתכלהוו.להלבנתוחשדותפעולהדפוסיבניתוחשהתמחותם

המוסףהערךנוספים.ופרטייםממשלתייםמידעמאגריעםהמידעהצלבת

והייחודיהאיכותיהפיננסיהמידעבמאגררקלאאפואהנוהרשותשל

באמצעותהוולהלבנתחשדותשלהחשיפהביכולתגםאםכי ,שבידיה

רשויותעםמודיעינימידעהחלפת ,שוניםממקורותמידעשלאינטגרציה

בהיבטגולמיפיננסימידעבניתוחהתמחותתוךזאתוכל ,מקבילותזרות

כמרכזמשמשתשהרשותותוךמוכרותטיפולוגיותבסיסעלהווהלבנתשל

הוו.הלבנתבנושאומשפטימחקרי ,תאורטיידעשל

מטבעשירותינותנישלרגולציה . 2

 1 'דפרקלוהוסףעת , 2002בשנת 1ימסבתיקוולחוקהוסףחשובנדבך

לחקיקת(קודםמטבעשירותינותנישלרגולציהלראשונהמסדיראשר

מטבעעלהפיקוחמהיבטרקאךישראלבנקידיעלחלקיפיקוחהיההחוק

בהמרתהיתר,ביו ,שעיסוקומיככלהוגדר "מטבעשירותינותוייחוץ).

פיננסייםנכסיםבקבלת ,נוסעיםהמחאותשלבפדיוואובקנייה ,מטבע

שטרותבהחלפת ,אחרתבמדינהפיננסייםנכסיםהעמדתנגדאחתבמדינה

 ,עסקכלעלוחלהליתונאציפונקהיאזוהגדרה . 41שקיםוובניכיו ;כסף

ברישוםחויבמטבעשירותישנותומיכלוכדומה.מלוובית ,מכולתחנות

 ,האוצרבמשרדשהוקמהחדשהיחידה-המטבעשירותינותנירשםאצל

עברהקובעלחוקיב 11סעיףהוו.הלבנתלאיסורלרשותלדווחחויבוכו

 .במרשםרישוםללאמטבעשירותיבמתושעסקלמימאסרשנתשבצדה

ונדרשוהוו,הלבנתנגדבמלחמהרבהחשיבותבעלותהנואלההוראות

הבינלאומיים.לכלליםבישראלהחקיקהלהשוואתהמאמציםבמסגרת

במקרים ,אלאבבנקיםרקמבוצעתאינה ,בארץגםכמו ,בעולםהווהלבנת

מחוץבינלאומיותהעברותשלבדרךביו ,מטבעשירותינותניידיעל ,רבים

מקורואתלהסוותבמטרה ,שקיםוניכיוומטבע,המרות ,הבנקאיתלמערכת

 .הכסףשלהאסור

השחורהןןהרשימה IIמישראלשליציאתה . 3

לאיסורהרשותשלמהקמתהלבד ,בתופעהישראלשלמלחמתהבמסגרת

בחוק.שישהעצוםהפוטנציאלאתהואףהחקירהרשויותגילו ,הווהלבנת

בחשדותחקירותמנהלותהחלומ"ומעהמכסאגףויחידותישראלמשטרת

מינגדאישוםכתביאףוהוגשוחקירותנוהלוהיתרביו .הוולהלבנת

גם .מטבעשירותינותניכדוגמת ,מקצועייםהווכמלבינישנחשדים

ובצוויםבחוקשהוטלוהחוטתלאכיפתבנחישותפעלוהשוניםהרגולטורים

הוצאהעלהדיווחחובתאתביעילותאוכפותהמכסרשויותמכוחו.שהוצאו

בפנישנתפסוהמפריםעשרותשלהבאתםתוךמהארץ,כספיםשלוהכנסה

זיהויבדסההוראותביצועמוודאהבנקיםעלהמפקחגם .עיצומיםועדת

החשטנותבעלימכלבחשטוהנהנהבדסהצהרותואיסוףותיקיםלקוחות

הםאףהועמדובביקורתחריגותאצלםשנתגלובנקאייםתאגידים .בארץ

בשיעורעיצומיםעליהםהוטלומסוימיםובמקרים ,עיצומיםועדתבפני

ולאחרונהער,ךלניירותהרשותגםפעלהדומהבאופו . Iill 1,000,000של

 . 42מטבעשירותינותנינגדלפעולהאוצרבמשרדהעיצומיםועדתהחלהאף

השניםובשלושהווהלבנתלאיסורהחוקחקיקתשמאזהשניםבארבע

מהפכהייבישראלהתחוללההווהלבנתלאיסורהרשותהוקמהמאז

גורמישלמשולבבמאמץהוו.להלבנתלהתייחסותהנוגעבכל "תרבותית

הסקטורבכלמלאהווהלבנתמשטרונאכףנפרשוהרגולטוריםהאכיפה

לחובתבנוגעהו ,המחמיריםהבינלאומייםלסטנדרטיםבהתאםהפיננסי

הוו.הלבנתלאיסורלרשותהדיווחלחובתבנוגעוהו "הלקוחאתהכריי

ישראלהוצאתעל 2003בספטמסוסופית 2002ביוניהוחלט ,זאתבעקבות

כילהדגישחשוב . 43FATFה-שלוממעקב NCCTהשחורההרשימהמו

ישראלועללתקופה,מתקופהמשתניםקובע FATFשה-הסטנדרטים

לרשימה.מחוץלהישארכדיביישומםלהתמיד

מודיעיןיחידתלהקיםהחברותהמזינותעלכינקבע FATFה-שלהחדשיםבקריטריונים 33

 " Countries should establish a FIU that serves as a national centre :(FIU (כלכלי
itted, requesting), analysis and dissemination וmfor the receiving (and, as pe 

ation regarding potential money laundering or terrorist וmof STR and other info 
financing. The FIU should have access, directly or indirectly, on a timely basis 

ation that it requires וmto the financial, administrative and law enforcement info 
to properly undertake its functions, including the analysis ofSTR". The Forty 

26 . Recommendations, supra note 14, at art . 
נקבע:המקומיתרבמההוובהלבנתמלחמהעלהאמונותהרשויותביופעולהשיתוףבענייו 34

Countries should ensure that policy makers, the FIU, law enforcement and " 
-supervisors have effective mechanisms in place which enable them to co 

operate, and where appropriate coordinate domestically with each other 
conceming the development and implementation of policies and activities to 

31 . combat money laundering and terrorist financing".lbid, at art . 
 " Countries should ensure that their competent authorities provide theראו: 35

. 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 

itted without unduly וmunderlying predicate offences. Exchanges should be pe 
40 . restrictive conditions".lbid, at art . 

36 ,) Convention for the Suppression ofthe Financing ofTerrorism (New York 
90ec. 1999, art. 18(B) [http://untreaty.un.org/English!rerrorism/ConvI2.pdn 

) 14.1.05 Iast visited on (. 
37 ) o Convention, art. 7(1)(a)- (b וmPale . 
38 , 2003 . United Nations Convention against Corruption (New York), 31 Oct 

:httpכ, 58 //www.antikorupsi.org/docs/UNcoventiona arts. 14( 1 )(a [ 
) 14.1.05 gainscorruption.pdn (Iast visited on . 

הוו.הלבנתאיסורלחוק )ב( 29סי 39

איסורלחוק 13סיראוזהלתיקוןהמשפטים.שריזיעלאלהכלליםנקבעוטרםלהיוםנכוו 40

 . 395תשסיידסייח(תיקוו),הווהלבנת

 .הווהלבנתאיסורלחוקג 11סי 41

בשיעורעיצומיםלהטיל-4.4.04המיוםהעיצומיםועדתשלבהחלטהלראותניתולכךזוגמה 42

אתשהפרולמשכנתאותבנקיםושנימסחרייםבנקיםתשעהעלשקליםאלפימאותשל

בנקאיים,לתאגיזיםהעיצומיםועזתפעילותראוהוו.הלבנתלאיסורהחוקהוראות

 ] http://www.bankisrael.gov.iVpress/heb /לעיתונות)(הוזעההוןהלבנתאיסורלעניין
) 14.1.05 040414/040414a.htm] (Iast visited on . 

(הרשימההווהלבנתנגדהבינלאומיהמאמץעםפעולהמשתפותשאינומדינותלאיתורבאשר 43

 FATF Reportןס the Fatj on Non-cooperativeקריטריונים: 25ראוהשחורה)
Countries or Territories [http: //wwwl.oecd.org/fatf/pdfINCCT_en.pdn 

) 14.1.05 Iast visited on (. 
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ויצואיבואפעולותשלבסטווההווהלבכתסוכרתבעולם

הכואלהפעולותעלסזיווח.הפטוריתראוחטרברישוסי

לגכבוראת Pהפרצהבבחיכת

הפיננסייםלגופיםשנקבעההךיווחחובת . 4

הדיווחחובתאתבצוויםלקטעהשוניםהרגולטוריםהוסמכולחוק 7בסעיף

בצוויםהשוניםהרגולטוריםקבעוזוסמכותפיעלהפיננסיים,הגופיםשל

נותנילגביהאוצרמשרד ,בנקאייםתאגידיםלגביישראל(בנקהחוקמכוח

בורסהחרבילגביערןלניירותהרשות ,גמלוקופותמבטחים ,מטבעשירותי

רישוםלגבישונותהוראותהדואר)בנקלגביהתקשורתושרתיקיםומנהלי

 ,לדרוששישוהמסמכיםהפרטיםלאימותהדרןכגון ,לקוחשלהזיהויפרטי

שמירת ,פניםאלפניםזיהוי ,בחשטןשליטהובעלנהנהעלהצהרהדרישת

הון,הלבנתלאיסורלרשותהדיווחוחובתהזיהוימסמכי
44 

הראשון,הסוג FIUל-דיווחיםשלעיקרייםסוגיםשניקיימיםבעולם

בהתרחש ,סוגלפיפעולהכלעלדעתשיקולללאדיווחחובתעלמבוסס

בארצות-הבריתנקבע,אשררףהעוברתפעולהכלעלאו ,מסויםאירוע

הסוג ,) Currency Transaction Report) CTRבשםזהמסוגדיווחידוע

עלהואהדיווחרגילות,בלתיאוחריגותפעולותשלדיווחעלמטססהשני

פיועל ,הלקוחעםהיכרותועלבהתבססהמדווחהגוףשלדעתושיקולפי

 Suspicious) SARבשםזהמסוגדיווחידועבארצות-הברית ,ניסיונו

Activity Report ( אחרותובמדינותSuspicious Transaction Report) STR (, 

ואילו ,) STR ,SAR (השניהסוגמןרקדיווחיםםימחייב FATFה-כללי

בחרוועוד)קנדה ,הולנד ,אוסטרליה ,(ארצות-הרביתהמדינותמןבחלקרק

כלימהוויםאלהאוטומטייםדיווחיםאוטומטית,דיווחחובתגםלאמץ

העברותבאמצעותםלאתרניתןשכן ,החקירהרשויותבידיביותרחשוב

ל"מחוהעברהכלמדווחתבאוסטרליהלמשלכן ,חקירהבמהלןכספים

ביעילותלחקורשםהחקירהלרשויותשמאפשרמה ,הראשוןהדולרמן

בעיקר ,זושיטהמלאמץנמנעורבותמדינות ,זאתעם ,הוןלהלבנתחשדות

רב,כהמידעשלובניתוחבעיבודשישהקושיבשל
45 

שבו, "הבנקאיהצוייהואהישראליתבחקיקהביותרהחשובהצו

לאיסורהרשותאלהבנקאייםהתאגידיםשלהדיווחחובתהיתרביןנקבעה

רגילותפעולותעלהדיווחחובתנקבעההבנקאילצו 8בסעיףהון,הלבנת

החובהנקבעההבנקאילצו 9ובסעיף ,הפעולהוגודלסוגלפיהמוגדרות

לארשימה ,רגילותכבלתיהבנקאיהתאגידבעיניהנחזותפעולותעללדווח

מפורטתרגיליםבלתילדיווחיםעילהשיהיוייתכןאשרמקריםשלסגורה

 , 46הבנקאילצוהשנייהבתוספת

במזומןלפעולההרגילהדיווחרףנקבע 2003בשנתהצותיקוןלאחר

שבהןבמדינותהמקבילותהדיווחלחובותהדומהרףשהוא li!J 50,000על
47 

רףזאת,,עם )$ 10,000 :בארצות-הברית(למשלזהמסוגדיווחקיים

גבוהרבףמדוברכיונראה, li!J 1,000,000נותרל"מחוהעברותעלהדיווח

שנעשופעולותכיהקובעהבנקאילצו ) 2 ( 10בסעיףקבוענוסףקושימדי,

הוצגושלבנקלאחרמדיווחפטורות ,לישראלטוביןיצואאויבואאגב

מחובתלפטור-רבורההייתהבצוהמחוקקכוונת ,הרלוונטייםהמסמכים

לנוכחהואשהקושיאלא-לגיטימיתככולהשרובהפיננסיתפעילותדיווח

יבואפעולותשלבמסווההוןהלבנתשלבעולםהמוכרותהטיפולוגיות

 Over (יתרברישומיובין ) Under Invoicing (חסרברישומיבין ,ויצוא

Invoicing ( בבחינתהנוהבנקאיבצוכיוםהמצויהפטורהסחורה,שווישל

להלבנתממנוהנובעהסיכוןאתלצמצםמסויםוניסיון ,לגנבהקוראתפרצה

בלתיפעולהעלדיווחעילתכשנוספההבנקאילצו 1 'מסבתיקוןנעשההון

חובהמקימהזועילההשנייה),(בתוספתצולאותו 18סעיףמכוחרגילה

נראה ,נכונהכבלתיהנחזית ,כאמורמדיווחפטורלקבלתהצהרהעללדווח

אמיתותןאתלבחוןנוספתחובההבנקאייםהתאגידיםעלהוטלהשבכן

האמורהפטוראתבקבלםויצואניםיטאניםשלהצהרותיהםשלהלכאורית

מדיווח,

פעולותעללדווחבנקאיתאגידעלחובהנקבעההבנקאילצו 9בסעיף

שאלותהשירותמקבלאתלשאולצורןבלארגילותכבלתיבעיניוהנחזות

ללקוחלרמוזהאיסורעםאחדבקנהעולהזהפטור ,עובדותעמולברראו

עונשהקובעלחוקו(ג)בסעיףגםהמעוגן ) Tipping Offiהבנקשלחשדועל

הצולהוראותבניגודדיווחשלקיומודברשמגלהלמישנהשלמאסר

הדיווחנקראל"בחוכיראינורגיל?הבלתיהדיווחשלגדרומהוהבנקאי,

הבחינהכימלמדהזריםבמקורותשעיוןאלא ,) Suspicious ( "חשודיי

המנסהמשטרתיחוקרשלברמהאיננההפיננסיהמוסדידיעלהנדרשת

ההתנהגותמדפוסחריגהלאתרניסיוןשלברמהאלא ,לעברהחשדלגבש

הערביהניסוחזומבחינה ,) Normal Business Conduct (הרגילההעסקית

 ,אומיהבינהסטנדרטפיעלהמדווחתהפעולהמהותאתיותרתואם 48ל

מאשרלדיווחיותרנמוןרףמהווהודאי "רגילהבלתיפעולהיי ,מקוםמכל

עלמידעהפיננסיהמוסדבידיאיןלעולםכמעטולמעשה ,"חשודהפעולהיי

החוקראצלהמתגבש "חשד"הכלהפשע,פרותהופקושממנההמקורערבת

בדברבדוקמידעבלאהלקוחשלהפיננסיתהפעילותניתוחעלמבוסס

 ,הכסףמקור

 "אובייקטיבייםיידיווחיםהרגיליםהדיווחיםאתלכנותהיאנפוצהשגיאה

שהשאלהווןימכ ,זאת ".סובייקטיבייםיירגיליםהבלתיהדיווחיםאתואילו

רקתלויהאיננה ,רגילהבלתיאוחשודהפעולהבגיןדיווחעילתקמהאם

להילמדיכולהאםכי ,הפיננסילמוסדשהיהספציפיסובייקטיביבחשד

לצו 9סעיף ,לדיווחהפיננסיהמוסדעלחובההמקימותהנסיבותמןגם

פעולהעלהוןהלבנתלאיסורלרשותלדווחבנקאיתאגידמחייבהבנקאי

בהקשר "רגילהבלתיייהמונחאתלפרשישרגילה,כבלתיבפניושנחזית

להאמיןסיבהשישרגילהבלתיפעילותכלומר ,הבנקאיהצושלהכללי

הפעילותביןלזיקהחשדאוידיעהאיןאםאף ,הוןלהלבנתקשורהשהיא

המפורטיםהתבחיניםאתשתואמתפעילותלמשל,כ,ןמקור,עברתלבין

דפוסישללכאורהסממניםבעלתפעילותאו ,הבנקאילצוהשנייהבתוספת

ישספקשלבמקרהרגילה,בלתיכפעילותייחשבוהוןהלבנתשלפעילות

 , 49הוןהלבנתלאיסורלרשותלדווח
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בהקמתןהואהוןהלבנתלאיסורהחוקשלהחשוביסיסהחידושאחד

הרלוונטיהרגולטורשלנציגיסשנימכהניסשבהןמיסצוהעיועדותשל

כלימהוותרבהביעילותהפועלותאלהועדותהמשפטיס.שרשלונציג

הוראותמקיוספיננסייסגופיסשלבחריגותלטיפולאפקטיבימנהליאכיפה

 . 50לרשותהדיווחלחובתובנוגעוהאימותהזיהוילחובותבנוגעהצוויס

חריגותמתגלותכאשרהןעולהכאמורעיצומיסועדתשלבכינוסההצורך

(למשלהרגולטורשמבצעביקורתבמהלךהבנקאיהצוהוראותמביצוע

חסריסמיווחיסהן ,בנקאי)בתאגידהבנקיסעלהמפקחיחידתשלביקורת

חקירהשליוצאכפועלוהןהוןהלבנתלאיסורלרשותהמגיעיספגומיסאו

לדווחפיננסימוסדעלשהיהפיננסיותפעולותעולותשממנהמשטרתית

עליהן·

הוזהלבנתאיסורשבחוק.העברות 7
החוקלחקיקתשקדםהדיו . 1

הוןהלבנתאיסורבחוקשנקבעוהעברותאתנבחןלעילהאמורכלרקעעל

קובעהוןהלבנתאיסורלחוק )א( 3סעיףזה.לחוק-4ו 3בסעיפיסועיקרן

 ,שמקורואסוררבכושפעולהוהיא "הוןהלבנתיישלהמרכזיתהערבהאת

ואשרלחוק)הראשונהבתוספת(המנויהמקורבערבת ,בעקיפיןאובמישרין

כאמורברכושמעורבשהיהאועברהביצועשאפשר ,עברהלביצועשימש

 ,בוהזכויותבעליזהותאת ,מקורואתלהסוותאולהסתירבמטרהלעיל

 .בוהפעולהעשייתאתאותנועותיואתמיקומו,את

והוראותעברותלהקדמוריק.בחללנחקקהלאההוןהלבנתעברת

(מסייעהעונשיןלחוק 260סעיףאתלצייןישראשית, . 5Jהפליליהחוק

מקבלזאתובכלעברהערבפלוניכישיודעמיכינקבעשבומעשה)לאחר

 ,שניתמעשה.לאחרמסייעהריהו ,מעונששיימלטבכוונהלועוזראואותו

(מבצעהעונשיןלחוק 29סעיףהכלליהפרקמןההוראותאתלצייןיש

 :זהבהקשרבמיוחדחשוביס .(מסייע)העונשיןלחוק 31וסעיףבצוותא)

שלעונשקבעאשרבפשע)שהושגונכסיס(קבלתהעונשיןלחוק 411סעיף

 ,כסף ,דברשלוח,ידיעלאובעצמובמזי,דשקיבלמיעלמאסרשנותשבע

נעשהאוהושגנסחט, ,נגנבבפשעכייודעכשהוא ,אחרנכסכלאוערךנייר

דיןכיהקובעבעוון)שהושגונכסיס(קבלתהעונשיןלחוק 412סעיף ;בו

 ,אחרנכסכלאוערךניירכסף, ,דבר ,שלוחידיעלאובעצמו ,שמקבלמי

 ;עווןאותואתהמבצעכדיןדינו-הושגאונלקחבעווןכייודעכשהוא

 ,כסף ,דרבהמחזיקכיהקובעחשוד)נכס(החזקתהעונשיןלחוק 413סעיף

בידוואין ,גנוביסשהססבירחשדעליהסשישאחרנכסכלאוערךנייר

דינו-כדיןבהסההחזקהאתשרכשמשפטביתשלדעתואתלהניח

 .חדשיסשישהמאסר

ההוןהלבנתהון?הלבנתאיסורחוקשלבחקיקתוהחידוש ,כןאסמה

בהלבנתהזמן.בממדראשית,חשוביס.הבדליסכמהאלהמערבותנבדלת

המקור.עברתמשלבנפרדבשלבשהיאבהתנהגותכללבדרךמדוברהון

כללבדרךמבוצעתאינהוהיא ,ישירקרבןאיןההוןהלבנתלערבת ,שנית

המעורביסורביעייסשלישייסצדדיסעלהואזובערבההדגש .הפשעבזירת

שותפיסאינסאךהמקורלעברייןזובדרךהמסייעיס ,ההלבנהבתהליך

 .העברהלביצועעמו

בעברתהמקור.מעברותההוןהלבנתעברתנבדלתהנפשיביסודגס

אתלהסתירמטרהשלהמיוחדהנפשיהיסודעלהואהדגשההוןהלבנת

או ,השגתודרכיאתלהסוות ,בעליוזהותאתלטשטש ,הכסףשלמקורו

.מטרההוןהלבנתלאיסורלרשותדיווחיהיהשלאבמטרהאחרתפעולה

המקור.עברתלביצועהדרושההפליליתהכוונהמןושונהנפרדתהנהזו

הענישהרמתחילוט.שלהסעדובהענקתהענישהרבמתהואנוסףהמל

כלאתלחלטהאפשרותבתוספתמאסרשנותעשר-יחסיתהמחמירה

לחקיקתעדשהיהכפיסמיסמערבותרק(ולאמקורערבתמכלהפשעפרות

לערבתבנוגעשחלהמוסריהשינויאתמבטאת-הון)הלבנתאיסורחוק

לעיל.שתוארהבינלאומיהתודעתיהשינוימןכחלקההוןהלבנת

המקורעברות . 2

לחוקהראשונהבתוספתהמנויותהעברותרקכיקובעלחוק )א( 2סעיף

הערבהלהוכחתבסיסלשמשהיכולותערבותכלומר-מקורערבותייחשבו

הלבנתחקיקתלגבימדינותבמספרמקובלתקביעה ,כאמורהון.הלבנתשל

בעלותערבותוכןחמורותפליליותערבותכוללתהמקורערבותרשימתהון.

בחרוהמדינותכללאהכנסה.מסערבותכוללתאינהאולס ,מסחריאופי

שמקורוהוןהלבנתשבהןאנגליה,כדוגמתמדינותוישנן ,זובדרךללכת

נקבעהאחרותבמדינות . 52הוןהלבנתתהווהחוקיתבלתיפעילותבכל

44 159-178 . Stessens, supra note 30, at p . 
-2001תשס"אבנקאייס),תאניזיסשלרישומיסוניהולזיווחזיהוי,(חומתהוןהלבנתאיסורצו 45

הבנקאי").ייהצו(להלן,

לבנקאותרבעוותעשה"ואלעשההון-הלבנתאיסורייחוקפלאטו-שנערר'ראולהרחבה 46

זיהוי,ישראל,בנקנניזשקבעהחומתבשלושזנהפלטו-שנער . 29 , 150חורבת(תשס"נ)לייח

מיזע.ושמירתזיווח

אייס),בנקתאניזיסשלרישומיסוניהולזיווחזיהוי,(חובותהוןהלבנתאיסורלצו 8ס' 47

לפעולההזיווחרףהיהלכןקוזס .) 932(ק"תתשס"נבשנתשתוקןכפי ,-2001תשס"א

 . 1i'J 200,000במזומן

 " Under 12 CFR 21.11, banks are requiredהאמריקני,הרנולטורהנחיותלמשלראו 48
, 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 ActlAnti 

Money Laundering" 50 OCC 2004 [http: //www.occ.treas.gov/ftplbulletin!2004-
) 14.1.05 50.doc] (Iast visited . 

(להלן, ) 30.8.2004 ( 2138-06מס'בחוזרהבנקיסעלהמפקחשלזהבענייןהבהרהראו 49

 ] http://www.bankisrae1.gov.i1/deptdata/pikuah/1aunder/heblהמפקח")ייהבהרת
) 14.1.05 Iast visited on ( ןth2138.pd . 

מכניסיסכשהסהנמלבמערבישנתפסומישלבעניינסהזנהבמכסעיצומיסועזתנסקיימת 50

הון.הלבנתלאיסורלרשותזיווחללאמזומןמוציאיסאו

העונשין").,ייחוק(להלן-1977תשלייזהעונשין,חוק 51

 ] http://www. ("Proceeds of crime Act "(להלן, Proceeds of Crime Act 2002ראו, 52
) 19.1.05 legis1ation.hmso.gov.uk/acts/acts2002/20020029.htm] (last visited on . 

 . P. Al1dridge Money Laundering Law (Portland, Oregon , 2003 ( 182ראו,וכן
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באובאו-מולרוימוטו :צולום .אמרהמלתוכוקשראוולמצולם

ובר 7מכייעה 7ב'מעברייןטרחהשכר J'ב pהמ 1 ' 7עורך

טן Pהטרחהשכראםעברהעובראיכואסורברכוש

שים 7חוושה J'ש J'שופה pnב OO,OOO' 151מ-

החוקלעומת ,הכנסהמסעברותגסשכללהמקורעברותשלרשימה

 ) 3 )(ב( 117(סעיףפיקטיביותחשבוניותשלעברותרקכללאשרהישראלי

ובלבזל"בחושתתבצעיכולמקורערבת .)-1975תשלייו ,מוסףערךמסלחוק

אסלחוק), )ב( 2(סעיףמזינהאותהזיניפיעלגסעברהמהווהשהמעשה

 .ישראלימשפטבביתל"בחושבוצעההעברהבהוכחתרבקושיקייסכי

עברהכלשלפיהפלרמובאמנתהקבועהזוהיאהראויהשהגישהזומה

כפי , 53מקורכעברתתיחשבמאסר)שנות(שלושמסוימתחומרהמזרגת

פשיעה).ארגוןהגזרת- 1(סעיףפשיעהבארגונימאבקבחוקנקבעשאכן

כפילעתמעתהחוקאתלתקןהצורךמןולהימנעאחיזותליצורניתןכך

עובז(לעניין )ב( 80סעיףלפיהעברההוספתעסבאחרונהלמשלשנעשה
54 

 ,מקורכערבות ,התעסוקהשירותלחוק )ג( 80סעיףלפיאוזר)

לחוקהראשונהלתוספת 19בסעיףנקבעהבמיוחזמעניינתמקורערבת

 ,לחוק 3סעיףלפי"הוןהלבנתשלערבהגסתיחשבמקורערבתכיהקובעת

הנהזועברהמשמעותזו",בתוספתהמפורטותמהעברותבאחתשמקורן

שהלביןלאחרלחוק )א( 3סעיףלפיבערבה 'אאזסאתלזיןלהעמיזניתןכי

שישהערבהיסוזותכזה,במקרההון,מלביןעצמושהוא 'באזסעבורהון

שנזרשהיזיעהרמתלגביוהןהרכוששלהפלילימקורובזבר(הןלהוכיח

אזסאתלזיןלהעמיזכזיהנזרשיסמאלהשוניס ,א'אזסלגבילהוכיחה)

 ,זהלסעיףמשמעותאיןאחרתשכן ,הוןבהלבנת 'ב

 ,לחוק )ב( 3שבסעיףהערבהלגביגסמיוחזתמשמעותזומקורלערבת

אתזהסעיףלפילזיןלהעמיזניתןזוהוראהבעקמתבהמשך,נזוןשעליה

לחוק )ב( 3סעיףלפימקורבעברתשמקורוברכושפעולותשביצעמי

הרכוששלשמקורוובתנאיהוןהלבנתלאיסורלרשותמזיווח(הימנעות

מלביןאתלזיןלהעמיזניתןכימכךעולהלכאורהאחרת),מקורבעברת

מערבתהיההרכוששלשמקורולכךמוזעהיהלאאזסאותואסגסההון

לפימעברההואהרכוששלשמקורולכךמוזעשהיהובלבזאחרת,מקור

 ,לחוק )ב( 3סעיף

הוןהלבנת . 3

 ) 2 ( ;ברכושפעולה ) 1 (יסוזות:מספר )א( 3שבסעיףההוןהלבנתלעברת

את ,בוהזכויותבעליזהותאתמקורו,אתלהסוותאולהסתירבמטרה

כסזרן,באלהנזון ,בופעולהעשייתאותנועותיואתמיקומו,

שלקבלהאוכ"הקניהלחוק 1בסעיףהוגזרה- "ברכושפעולהיי

וכן ,בתמורהשלאוביןבתמורהביןברכוש,אחרתזכותשלאובעלות

 ,השקעה ,בנקאיתפעולההמרה, ,החזקה ,קבלה ,מסירהשהיארבכושפעולה

יבוא,אשראי,קבלתאומתןתיוו,ך ,בהסהחזקהאוערךבניירותפעולה

הואאסגסאחר,רכושעסאסוררכוששלערבובוכן ,נאמנותויצירתיצוא

בהרבהרחבהאולס , 55האנגליתלהגזרהזומהזוהגזרה ,"אסוררכושאינו

לעסקאותההוןהלבנתסעיףיוחז ,למשל ,ששסהאמריקני,בחוקההגזרהמן

השתתפותהיאהוןהלבנת ,האמריקניבחוקההגזרהפיעל ,בלבזפיננסיות

 ) Financial Transaction (פיננסיתעסקהבביצועלהשתתפותניסיוןאו

לקזסבכוונהמקור,כעברותבחוקשצוינועברותשלפרותבהשמעורביס

עסקהבביצועמעורבותהיאהוןהלבנת ,כןכמו , 56פליליתהתנהגותאותה

בסכוסמפשעשהופקרכוששעניינה ) Monetary Transaction (מוניטארית

בפרותמזוברכילזעתצריךהיהאויוזעהאזסכאשר $ OOO,10מ-הגזול

מפשעשהופקמאמיןאזסשאותורבכושאוכסףשלבהערבהאו ,פשעשל

בגינומסיסתשלוסאובוהבעלותאת ,הרכושמקוראתלהסוותבמטרה

שניס)(עשרלחוק 3בסעיףשנקבעהעונשכילצייןישכן,לעשותניסיוןאו
_ 57 

 ,הבריתבארצותשנקבעמזהנמוךעזייןאולסיחסית,גבוההוא

ההגזרהשכןלהלן),(ראולחוק 4סעיףלגבימיוחזתחשיבותזולהבחנה

לעברייןגסהוןהלבנתשלאישוסהוספתקלותביתרמאפשרתהרחבה

הפשע,בפרותחזיק""מההמקור

ובעקיפין)(במישריןשמקורוברכושפעולהאפואהיאהוןהלבנת

אומקורעברתלביצועששימשברכושפעולה ,לעיל)(ראומקורבעברת

הישראליהמחוקק ,זאתעס ,מקורעברתשלביצועשאפשרברכושפעולה

לאבניסהוןהלבנתלהיחשבעשויהבהסשפעולההרכושסוגיאתהגביל

ער,ךניירותשיט,כלילרבותתחבורהכליאמנות,חפצייקרות,ומתכות

אוש"ח,אלף 120עללעלותחייבהרכושסוגישוויועוז,נייזיזלאנכסי

תקופהבתוךמצטברותבפעולות ,ח"שאלף-400מהגבוהבהיקףכספיס

החמורההערבהכילהבטיחנועזההרכושסוגיהגבלת , 58חוזשיסשלושהשל

וכן ,מוגברחשזלגביהסשישרכושלסוגיבקשרתיחקרהוןהלבנתשל

ישאסספק ,זאתעסזניחיס.ולאמשמעותייס,כסףבסכומיכשמזובר
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עורך ,הזוגמהלשם ,מקוםמכלהרכוש.סוגיעלשהוטלולהגבלותהצזקה

עובראינואסורברכושמזוברכיביזיעהמעברייןטרחהשכרהמקבלזין

כספיםלגבי(כיוםבתוספתשנקבעהסךמןקטןהטרחהשכראםעברה

400,000 Iill חוזשים).שלושהשלבתקופה

כזיכילחוק 5בסעיףנקבעהמצמצמותוההגזרותההחמרותלצז

מסוימתעברהלאיזובהוכחהצורךאין ,אסורהוארכושכייזיעהלהוכיח

שתוארכפיההוןהלבנתשלמהותהלאורנזרשתזוהוראה .הרכושקשור

עמתמביצועבנפרזכללבזרךהמבוצעותפעולותשלבסזרהמזומ .לעיל

הפלילימקורועלכלליתיזיעהבהוכחתיהיהזיכיראויכןועל ,המקור

האסור.הרכוששל

ברכושהפעולהעשיית-המיוחזתהמטרההואבעברהמרכזייסוז

תנועותיו ,הנכסמיקום ,בנכסהזכויותבעליאתלהסוותאולהסתירבמטרה

שללעומקהכרהרביםבמקריםמחייבתזהיסוזשלהוכחתווכזומה.

ויכולתפיננסייםתהליכיםשלהבנה ,העסקיםבעולםמקובליםזפוסים

מיוחזתחשיבותישזהבהקשרעסקית.איננהשתכליתןפעולותעללהצביע

ניתוח .הוןהלבנתלאיסורהרשות- ) FIU (הפיננסיהמוזיעיןליחיזת

ובלתירגיליםזיווחיםעםהצלבתם ,רגיליםוהבלתיהרגיליםהזיווחים

בויש ,ופרטייםממשלתייםממאגריםנוסףמיזעועםנוספיםרגילים

 "מכושפעולותייכיהמוזיעיניתממהחשזעללהצביעכזירביםבמקרים

בנסיבותאוקש,אנשיאוקשישויותיזיעל ,עסקיהיגיוןכלללאנעשו

הרשותמןהמיזעהעברתלאחר .כלכליתכזאיותכלבפעולהאיןשבהן

היאהחוקרתהיחיזהשלמשימתה ,ישראללמשטרתהוןהלבנתלאיסור

הזורשתקשהמשימהזוהימאיות.החשזאתולבסספליליתחקירהלנהל

 , 59המסיםרשותהחקירה,רשויותכלביןפעולהושיתוףחוקריםשלהכשרה

אלהלחקירותישמיוחזתמורכבותהשונים.המוזיעיןוגופיהרגולטורים

וכוללות ,בינלאומיותרביםבמקריםהןהריבוזפעולותכיהעובזהבשל

החקירהעלכמובןשמקשהמה ,שונותולטריטוריותלמזינותכספיםהעמות

בינלאומית.משפטיתובעזרהפעולהבשיתוףהתלויה

דיווחיהיהשלאבמטרהפעולה . 4

היאמאסרשנותעשרעונשהאשר "הוןהלבנתייכיקובעלחוק )ב( 3סעיף

מטעםזיווחיהיהשלאבמטרהכוזבמיזעמסירתאוברכושפעולהגם

הכנסתעללזווחשלאבמטרהאו-לחוק 7בסעיףכנזרש-פיננסימוסז

או-לחוק 9בסעיףכנזרש-ממנההוצאתםעלאולישראלכספים

גםהוןהלבנתהוגזרההאמריקניבזין .נכוןבלתילזיווחלגרוםבמטרה

לזיווחלגרוםניסיוןאולהימנעותניסיוןשקר,זיווחגרימת ,כהימנעות

אף ,למשל ,נכללהזומההוראה . 60בזיןשנתחייבולזיווחיםבנוגעשקר

 . 61האוסטרליתבחקיקה

שלאבמטרהפעולותלהיחשבהיכולותהפעולותלמגווןלבלשיםיש

לכךזוגמהמיזע.שלאי-עזכוןאואי-מסירהגםהכוללות ,זיווחיהיה

49שלבסךמזומניםמשיכותשלושהמבצעאזםלהיותיכולה ,000 Iill 

לפעולההזיווח(רףרגילהפעולהעלזיווחיהיהשלאבמטרהיוםבאותו

מסמכיםומציגיבואןהואכיהמצהיר;אזם ) Iill 50,000כיוםהואבמזומן

העמהעלזיווחיהיהשלאבמטרה ,אמיתיתשאינהיבואעסקתעללבנק

לעיל);(ראוהבנקאילצו ) 2 ( 10שבסעיףהחריגפיעלח"שמיליוןשלל"לחו

יטצעושכאשרכזי ,בנקבחשבוןנהנהשלשמואתמלעזכןהנמנעאזםאו

לרשותהמיזעיועבר ,רגילותכפעולותזהבחשבוןזיווחטעונותפעולות

החזש.הנהנהשםללאהבנקממחשבהוןהלבנתלאיסור

-מאסרשנותעשר-חמורעונשהמחזשכן ,קושימעוררתזועברה

אסור.רכושיהיההזיווחנמנעשלגביוהרכושכיזורשתהיאאיןומאיזך

 ,הלגיטימייםמעסקיושהפיקלגיטימימכושפעולהמבצעאזםאםלמשלכך

הואשלוהמניעאם(גםהוןהלבנתלאיסורלרשותמזיווחלהימנעבמטרה

יהיההשלטוןביזיכירצוןחוסרסתםאו ,משפחהמקרוב ,מנושיםחשש

צפויהואותאורטית ,הוןכמלביןייחשבהואהריעסקיו)היקףעלמיזע

מאסר.שנותעשרשללעונש

1542פ"בבש זמניתבתפיסהשעסקהליךאגב ,נזונה 62אדר Iני l/מ 04/

וקבעזהלקושינזרשחשיןהשופט .והיקפהזועמהלראשונה ,כספיםשל

 . Palenno Convention, art. 2(b (מאסר.שנות 4שעונשהכעיסה Serious Crimeהגזרת 53
 , 552ס"ח ,-2004תשס"ז ,) 14מסי(תיקוןהתעסוקהשירותלחוק 9בסעיףעקיףתיקוןראו 54

זריס.עובזיסבענייןהעברההוספת-זהלתיקון 2סי ; 31.8.04ביוסבכנסתשהתקבל

 . Proceeds of crime Act, art . 32)ך 1 ( 55
56 ) Money Laundering Control Act of 1986,18 U.S.C § 1956(a)(I . 
משוויפעמייסאו $ 500,000עזשלקנסקובע , Jhid, at § 1956(a)(I (האמריקני,החוק 57

ראושניהס.אושנה 20עזשלמאסרעונשמבניהס,כגבוההבעברהמעורבשהיההרכוש

 " Whoever, knowing that the property involved in a financialהחוק:לשון
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 . 

הון.הלבנתאיסורלחוקהשנייההתוספתראו 58

מסמרשותלזרושרשאיתהוןלהלבנתהרשותכיקובעהוןהלבנתאיסורלחוק )ז( 31ס' 59

האוצר.שרשללאישורובכפוףיימסרהמיזעזה.חוקשלאכיפתולצורךלההזרושמיזע

60 ;) Money Laundering Control Act, 18 U.S.C § 1 956(a)(3)(8), 1961(1)(e . 
61 Financial Transaction Reports Act 1988, § 31 "Offence to Conduct Transactions 

" so as to Avoid Reporting Requirements . 
סעיףהוראתפירושיי . 1694 ) 1 ( 2004עליוןתקזיןפורסס),(טרסאזר Iב ' I!מ 1542/04בש"פ 62

עצמנונשאלהבהואולסהוא,קלשאינופירוש-וישרתסרכושעלגסעצמהכמחילה )ב( 3

בעשותוביותרקשהעיסההואעויסכיוהיוזעוישר,תסיסכושהעושהאזסוביושר:באמת

יהיהשלאבמטרהמעשהעשהימה-טעסלרשויות,זיווחיהיהשלאבמטרהרכושבאותו

שיעשה?אסורבמעשהכבזעיסייןויהפוךסיכוןעצמועלייטולטעסמהלרשויות?זיווח

אותסוהריאסור',בירכושהעושיסאנשיסאלהיהיוהמקריסשלהמכריעברובסאכן,

והמהאסור',רכוש'שאינובירכוש'לעושיסבאשרואילוברשת.להעלותהמחוקקמבקש

יעמזואס-והעונששעשו,אסוריסמעשיסעשומה-טעסלהסבירהסאףייאלצוהמעט,

סעיףהוראתסביבקובעת )ב( 3סעיףשהוראתהביטחוןחגורתהחטא.כמיזתיהיה-לזין

חובתאתהפכה )ב( 3סעיףהוראתהיא.הזויהביטחוןחגורתכיעליהלומרנוכללא ,)א( 3

שישמפלצתיצרנוכלשונוהחוקאתבפרשנוכילומרניתןולאראשונית,לחובההזיווח

וסכין,טעוןאקזחבאיומימאזסרכושנטילתהואשוזי'מעשהמארץ.להכריתהצורך

שוז.''מעשההואגסהאשה,שלקלהבזחיפהולואשהשלשיכמהעלהתולהארנקוחטיפת

וכךשוזשלבעניינוכךזה.כהריזההרילאזאתובכלשו,דמעשהוזהשוזמעשהזה

בעשותוהמשיבשלמטרתוכייסתברחקירהשללסופהאסלמשל,כ,ךשלנו.בענייננו

בפסקהשס,הנכונה".זרכןתזענהכיהרשויותעלחזקהכטענתו,הייתהשעשהמעשיס

הזין·לפסק 15
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עם .אסורברכושמזובריהאכילהוכחתהכתנאיזורשתאינההעמהכי

הפעלתולשקולהחובהאתהכלליתהתביעהעלהטילחשיןהשופט ,זאת

בהחלטההתביעהמצזזעתשיקולמחייבהסעיףמחז ,ואכן .הסעיףשל

שבוהרחבהבינלאומיההקשרמןלהתעלםאיןמאיז,ךלזין.העמזהעל

והצורן FIUל-זיווחיםלגביהנוהגהבינלאומיהמשטרוהוא ,הסעיףנחקק

העובזהמןלהתעלםאיןואף ,זהזיווחיםמשטרשליעילותואתלהבטיח

חובתאחרות.מזינותשלהוןהלבנתבחקיקתגםזומיםסעיפיםישנםכי

הסקטורשלנזרשתלמעורמתביטויהיאאלאטכנית,זרישהאינההזיווח

שנצטמהניסיוןפישעלמעורבות ,ההוןהלבנתבתופעתבמלחמההפרטי

זו.חמורהתופעהעםבלעזיהלהתמוזזניתןלא ,בעולם

 )ב( 3סעיףלפיעמהשביןהיחסבזברהיאהמתעוררתנוספתשאלה

סעיףלפיכספיםשלויציאהכניסהעלזיווחחובתשלהפרהלביןלחוק

פעולהממצעתאלהבמקריםלחוק. 7סעיףמכוחשהוצאצופיועללחוק 9

נתונותהרשויותוביזי ,הוןהלבנתלאיסורלרשותמזיווחלהימנעכזי

 , 63כספיםשללהוצאהאולהכנסההנוגעבכלוחלופיות.מקבילותזרכים

מאסר(עונשלחוק 10סעיףלפיבעמההמפראתפלילילזיןלהעמיזניתן

 .לחוק 12סעיףלפיעיצומיםועזתבפנילהעמיזואוחוזשים)ששהשל

להעמיזוניתןבזיווחחייבתפעולהעלמזווחשאינומזווחלגוףהנוגעבכל

המזווחהמוסזאוהאזםביצעאםלחוק. 12סעיףלפיעיצומיםועזתבפני

סעיףלפילזיןלהעמיזםגםניתן ,לרשותזיווחיהיהשלאבמטרהפעולה

לחוק. )ב( 3

לזיןהעמזהמפניהזרןאתחוסמתעיצומיםועזתבפניהעמזההאם

לחוק 9סעיףשלפיעיצומיםלוועזתהנוגעבכל ?מעשהאותובגיןפלילי

בסעיףבמפורשנקבעלישראל)הגבולבמעבריכספיםשלויציאה(כניסה

 ,אותושילםוהואזהסעיףלפיכספיעיצוםאזםעלהוטלאםכי )ב( 15

הכספי.העיצוםהוטלשבשלהההפרהבשלאישוםכתבנגזויוגשלא

הוטלכיהואלזיןהעמזהמפני IIחסינות IIלתנאיכיאנורואים ,ראשית

עיצוםלהטילשלאהעיצומיםועזתהחליטהאם .שולםזהוכיכספיעיצום

שישנראה ,שנית . 64לסעיףתחולהאיןהעיצוםשולםלאאםאוכספי

ועזתבפנימזווחגוףשלהבאתואין ,לאמור ,שליליהסזרזהמסעיףללמוז

אישום,כתב ,מעובזיומיאו ,גוףאותונגזלהגישהזרןאתחוסמתעיצומים

יישקלואלהנתוניםכימובןשולם.זהאםוגםכספיעיצוםהוטלאםגם

להעמזההזרןחסומהכילומראיןאולם ,האישוםאתהמגישהתובעיזיעל

כילהבהיריש .המתאימיםבמקרים ,בזיומעומיאו ,מזווחגוףשללזין

והסעיף ,מזווחחובתעליושחלהגוףשלאי-זיווחבגיןעמהסעיףבחוקאין

הנולרשותמזיווחלהימנעמטרהשלהנפשיהיסוזבהתקייםהמתאים

 . 65לחוק )ב( 3סעיף

כלשלמנסיבותיומושפעתתהאלנקוטזרןאיזוההחלטהכיברור

ליזוםמקוםיהא ,גריזאזיווחחובתבהפרתשמזוברמקוםומקרה.מקרה

מקוםהעניין.לפיעיצומיםועזתבפניהעמזהאו 10סעיףלפילזיןהעמזה

 ,מזיווחלהימנעמטרההמבססתמכוונתפעילותלאי-הזיווחנלוויתשבו

להעמיזמקוםיהא ,הוןהלבנתשלאחרתלפעילותקשורההיאאםובמיוחז

(שהנולנאשםכיהמשפטביתפסקמקוםמכל .לחוק )ב( 3סעיףלפילזין

עלשהיהטענהתעמוזלא )ב( 3סעיףפיעללזיןשהועמזמזווח)גוףגם

 . 66פליליהליןולא ,עיצומיםועזתשלהליןכלפיולנקוטהרשויות

S . אסורברכושפעולה

מיכיבוונקבע ,אסורמכושפעולהלעשייתהאיסורנקבעלחוק 4בסעיף

קנסאושניםשבעמאסרזינו ,אסוררכוששהואביזיעהפעולהשעושה

לונוספהולכן ,מיוחזתמטרהזורשאינוזהסעיף . Iill 2,000,000של

אסור.הרכושכילכןמוזעיהיההפעולהאתהמבצעכיהזרישהבמפורש

 IIריאוסאקטוס IIכלשמשהיכולותהפעולותמגווןאתמרחיבזהמונח

לפעולהההוןהלבנתעברתהוגבלהבארצות-הבריתואילו ,העברהשל

האכיפהלמזיניותבנוגערבותשאלותמתעוררותזאתבעקבות . 67פיננסית

 .זהסעיףשל

חמשבכסףוהחזיקמזומןשהפיקהמקורעמתביצעאזם-לזוגמה

אסור?מכוש IIפעולה IIביצועשלבעמהגםלזיןלהעמיזוניתןהאםזקות.

 ,מאסרשנותעשרשלעונשהטלתמצזיקההכסףהחזקתשלהפעולההאם

רחבזעתלשיקולמקוםשישזומההמקור?לעמתשנקבעהעונשעלנוסף

ההגזרהלנוכחוזאת ,מקורעברייניכלפיזהבסעיףבשימושהתביעהשל

 ."מכושפעולה IIשלהרחבה

6 • II עיניים"עצימת

כייזיעהלהוכחתהנוגעבכלכינקבעהוןהלבנתאיסורלחוק 4בסעיף

להוכיחזייהיהלא ,לחוק 4סעיףיסוזותהוכחתלצורןאסורהוארכוש

II עינייםעצימתII אזםרואים"כיהעונשיןלחוק ) 1 )(ג( 20בסעיףכקבוע

שהיהכמיהנסיבותקיוםאפשרותבזבראוההתנהגותטיבבזברשחשז

 . 68הביקורתבמבחןעומזתאינהזוהוראה . IIמלמרםנמנעאםלהם,מוזע

הוכחתלגביוחלהעונשיןבחוקכלליסעיףהוא IIהעינייםעצימת IIסעיף

אנליטיתהצזקהכלשאיןזומההון.הלבנתעמתלמעטעמהבכליזיעה

אתלהחילהמשפטבתיהיססולאלמשלבארצות-הבריתזו.להוראה

בזיןזולהוראהסיבהכלואין ,הוןמלביניעל IIהעינייםעצימת IIזוקטרינת

 . 69הישראלי

פליליתלאחריותסייגים . 7

שמזווחלמיתמריציםקובעיםהוןהלבנתאיסורלחוק-7ו 6סעיפים

מפטורהמזווחייהנהאלהבסעיפיםהקבועיםהתנאיםבהתקייםלרשויות.

לקבלתהתנאיםאתקובעלחוק 6ףיסעלחוק· 4סעיףלפיפליליתמאחריות

הפעולהעשייתלפנילמשטרהאזםשלזיווחשהםפליליתמאחריותפטור

מיזלמשטרהזיווחאולכ,ךבקשרהמשטרההנחיותפיעלופעולהמכוש

לעשייתה.האפשרככלסמון ,הפעולהביצועלאחר

לחוק 7סעיףלפיבזיווחחייבאשרמזווחגוףכיקובעלחוק 6סעיף

זהסעיףלית.יפלמאחריותמפטורהואגםייהנהזהסעיףלפיזיווחואשר

ראינופלילית.מאחריותבפטור IIזכייה IIלהתנאיםבזברשאלותמעורר

רגולטורכליזיעלשייקבעלצובהתאםזיווחחובתקובע ) 2 ( 7סעיףכילעיל

פעולותועלרגילותפעולותעלזיווחחובותנקבעואלהבצוויםוכיבנפר,ד

12 



באופןגרמהשלוהמחשובמערכתאשרמזווחגוףהאםרגילות.בלתי

הפטורששאלתמכיווןפליליתימאחריותלפטוריזכהרגיללזיווחאוטומטי

 "יזיעהייהפיננטילמוטזהייתהשבובמקרהרקרלוונטיתפליליתמאחריות

עלזיווחחובתלגביושקמהשווזאיהרי ,הרכוששלהאטורמקורובזבר

הפיננטיהמוטזשבובמקרהגםיוענקהפטורהאםרגילה.בלתיפעולה

הזיווחכאשרהפטוריחולהאםבלבז?רגילהפעולהעל(אוטומטית)זיווח

הזיווחכאשרהפטוריחולהאםבאיחור?הגיערגילההבלתיהפעולהעל

 1חטרכשהואהגיערגילההבלתיהפעולהעל

עלזיווחאיןעצמה.בפניעומזתרגילהבלתיפעולהזיווחעלהחובה

במקרהשכןרגילה,בלתיפעולהעללזווחהחובהמןפוטררגילהפעולה

 ,רגילהבלתיפעולהעללזיווחחובההמקימותהנטיבותנתקיימושבו

על ,נקבעכך .אחרזיווחכלולארגילהבלתיפעולהעללזווחהיאהחובה

לפיפעולהעלבזיווחאיןייכיהבנקאילצו )ג( 9בטעיף ,טפקכללהטירמנת

נקבעבזומה ."זהטעיףלפיהזיווחמחובותלפטורכזי 8טעיףהוראות

בלתיפעולהלמעט"הנהרגילהפעולהכילרשותהזיווחזרכיבתקנות

מערכתשלאוטומטיבזיווחלראותאיןכיהואמכךהיוצאהפועל . 70 "רגילה

הוראות .פליליתמאחריותפטורהמקנהזיווחהמזווח,הגוףשלהמחשוב

רקכילהבטיחהטעיףשלהרחבהתכליתועםאחזבקנהאףעולותאלה

העובזותשלומלאנרחבפירוטהכוללתרגילהבלתיפעולהעלשמזווחמי

 ,הוןהלבנתלאיטורהרשותשללבהתשומתאתומפנה ,לזיווחוהטיבות

זיווחכירבורפלילית.מאחריותבפטוריזכההון,הלבנתשללחשז ,במועז

תשומתאתמטבואיננוכוללמיזעמכילשאינומחשובמערכתשלאוטומטי

מאחריותפטורלהעניקכזיטאיןבה,חושזהפיננטישהמוטזלפעילותהלב

 .פלילית

יזכהרגילהבלתיפעולהעלמאוחרזיווחהאםהזיווח?מועזלגבימה

פעולהעלזיווחייכינקבעבתקנותפלילית?מאחריותבפטורהמזווחאת

 ,הענייןבנטיבותהאפשרככלטמו,ךהמוטמכתלרשותיועבררגילהבלתי

הבנקיםעלהמפקחיזיעלשהוצאובהבהרותגם . 71 "הפעולהעשייתלאחר

ובכלהאפשריתבמהירותרגילהבלתיהזיווחאתלהעבירישכינקבע

בהתאםהזיווחאיכותעלגםחלזומהזין . 72יום-14מיאוחרלאמקרה

לתקנה.

הלאה?ה.מה
עזכוןפורטםהאחרונהבשנהורק ,מתעזכניםהבינלאומייםהטטנזרטים

עורכיכיזורשיםאלהקריטריונים . FATFה-ארגוןשלהקריטריונים-40ל

הון.הלבנתלאיטורלרשותיזווחוועוזיהלומיםטוחרי ,חשבוןרואי ,זין

המקומיתהחקיקהאתלעזכןישראלעל .נוטפיםמשפטייםשינויםישנם

לקהילתמחוץשובנמצאאחרת ,הבינלאומייםלטטנזרטיםשתתאיםכזי

המתקזמות.המזינות

שבתרגוםבקושיעיקרו ,הוןהלבנתאיטורחוקמהפעלתהמצטרבהלקח

ביזיהנמצאפיננטיומוזיעיןבכללהאכיפהברשויותהמצטברמוזיעין

בזיןהרשעהלבטטהיכולותראיותלכזיבפרטהוןהלבנתלאיטורהרשות

והמאורגנת.החמורהבפשיעההמעורביםשלפלילי

ההוכחהורמת ,בכללהפליליהמשפטכימכברזההבינוהרחבבעולם

כשמזוברמתאימהתמיזאינה ,בפרטטבירטפקלכלשמעברהפלילית

הוראותשונותבמזינותנקבעוכךלצורך .מתוחכמתפיננטיתבפשיעה

ושימושבפשעהופקכיחשזשישרכושנגזאזרחייםהליכיםהמאפשרות

 .) Recovery (לחרבהולהשיטלחלטוכזי ,הטתרבויותמאזןשלהוכחהרבמת

מעשי(כוללבפשיעהשהופקרכוששלהשבהזכותלחרבהזותפיטהפיעל

השבתולתבועלחברהזכותהמקימה ,מיטים)מתשלוםלהשתמטותמרמה

 . 73העברייןאתלזיןלהעמיזצורךשישמבליאזרחיבהליךהרכוששל

ולצמצםמיזעביניהןלהחליףרשויותשליכולתןאתלחזקישבמקביל

שנאטףבמיזעלראותיש . 74רשויותביןמיזעהעברתעלקיימותמגבלות

לקבועויש ,אותושאטפהלרשותולאלציבורהשייךכמיזערשויותיזיעל

בירורשלהציבוריתלמטרהבמיזעשימוששיאפשרומיזתיותהוראות

הקיימותומגבלותמחטומיםשלוצמצוםהטרהתוךהוןלהלבנתחשזות

 . 7Sהמיזעהערבתעלבזיןהיום

לגבי ri!I 1,000,000או ri!I 80,000שלסך-הווהלבנתאיסורלחוקהרביעיתהתוספתלפי 63

חזש.עולה

הוועזהעלכיקובעת ,-2001תשס"בכספי),(עיצוםהווהלבנתאיסורלתקנות ) 1 ( 9תקנה 64

הפרהראשונה,הפרההיאההפרהכגוו,קריטריוניםבמספרהעיצוםהטלתלצורךלהתחשב

הכספי.היקפהההפרה,חומרת ,נמשכתהפרה ,חוזרת

שעונשהפליליתערבהנקבעהשמ-2004תשס"הטרור,מימוואיסורלחוק )ה( 10לסעיףהשוו 65

כמפורטטרור,רכוששהואחשזלגביושישרבכושפעולהעלמלזווחשנמנעלמימאסרשנת

שם.בסעיף

343 )ם-י(ת"פ 66  ,במערכת)שמור(עותק ) 11.1.2005ביוםניתו ,פורסם(טרםכהןנ'י l/מ 04/

 .הזיולפסק 3פסקה

לה.הנלווהוהטקסט 56הערהלעילראו 67

המשנהבוועזתהמשפטיםמשרזאתשייצגה ,קרפיהוזית ,זאזהמשפטיליועץהמשנה 68

ערבהלגביפליליתמחשבהשלגבוההיותרהוכחהרמתקביעתהיאהמשמעותכיגרסה

 153ימספרוטוקולהכנסת,ראוהחוקים.בספראחרתערבהכללגבימאשרהווהלבנתשל

 . 2000ביולי 18 ,ומשפטחוקהחוקהועזתמישיבת

69 854 ) 1992 . United States v. Campbe//, 977 F.2d (4th Cir . כינקבעזהזיובפסק
מוזעתהייתה ,סמיםסוחרהואשהקונהשייתכוחשזהכישהוזתהמקרקעיומתווכת

(מוצרהסלולרילטלפוומזומו,כסףשלהגזוליםלסכומים ,נהגשבהוהמפוארותלמכוניות

שלהאסורלמקורוכמוזעתנחשבה ,העסקהשלטבעיהלאולאופיימים)באותםיוקרה

לשמועותמוזעהיהנאשםכאשרנפסקהזומההלכה ."העינייםייעצימתעקרוומכוחהכסף

 United States v. Antzoll/atos, 962 F.2dראו,בסמים.בסחרחבריושלמעורמתבזבר
) 1992 . 720 (7

th Cir . 
בנקאייםתאגיזיםשלזיווחלהערבתומועזים(זרכיםהווהלבנתאיסורלתקנות 1יס 70

 .-2002תשס"ב ,המיזע)למאגר ,לחוקהשלישיתבתוספתהמפורטיםוהגופים

 .) 2 )(א( 4יבסשם, 71

 . 49הערהלעיל ,המפקחהבהרתראו 72

73 3 . The Forty Recommendations, sllpra note 14, at art . 
בקרימינולוגיה:מגמות(עורכים)אמיריומסבהלי ,חובבימאצלראוזומהלמסקנה 74

 . 684ג)"(תשסויישוםמדיניותתאוריה,

- The 9/11 Commission Reportראו, 75 Final Report ofthe National Commission 
. on TerroristAttacks Upon the United States, p.417 [http://a257.g.akamaitech 
netl7/257 12422/05aug20041 050/www.gpoaccess.gov/911מ /pdf/fullreport.pd 
) 14.1.05 Iast visited (. 

13 


