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 .הכנסת הכסף הלא חוקי במערכות הפיננסיות השונות(: Placement) השמה' שלב א

 .שימוש בעסקים עתירי מזומן ועוד, רכישת זכיות, Offshore -שימוש ב, עסקים פיקטיביים, אנשי קש, שימוש בחשבונות של קרובי משפחה: דוגמאות

 

למשל בעת הכנסת הכסף אל המערכת    , מקור הכסףטשטוש (: Layering) ריבוד' שלב ב

 .שלא מבדילה במקור הכסף הלא חוקי, הפיננסית

 .העברות בין חברות ועסקים ועוד, ('וכו  שיק בנקאי, שיק, מזומן)שינוי צורת הכסף , העברות בינלאומיות, המרת כספים, העברות בין חשבונות: דוגמאות

 

 .הפיכת הכסף לחוקי בדרך כלל על ידי תשלום מסים (:Integration)הטמעה ' שלב ג

"(.      פרמיית הלבנה)"תשלום מס  ;('יאכטות וכו, רכבי פאר)רכישת מותרות  ;קרנות/ע"ניי/ השקעה בחברות ;ן"השקעה בנדל; מכירת יהלומים: דוגמאות

 .בשלב זה יבוצע תכנון מס. על מנת לשוות להונו מראה לגיטימי, לשלם מס כחוק" מעוניין"מלבין ההון , לעיתים כחלק משלב ההטמעה

 הון בהלבנת שלבים
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יהודה שפר/ העבירות שבחוק איסור הלבנת הון: מקור  
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 כספים 
 )*(שמקורם בפשיעה 

 
סחר  , סחיטה באיומים

 סחר בבני, בסמים
 הימורים לא  , אדם 

 חוקיים

 "קש"הקמת חברת 
 ל בבעלות"בחו 
 אליה  )העבריין   

 (מועברים כספים

 / קניית יהלומים 
  1 -קרקע בבלגיה ב
 מיליון דולר  

:עסק לגיטמי  
 דוכן מיץ גזר

,מאפייה, מסעדה   
גן אירועים   

 נרשמות]
 [הכנסות שלא היו 

 חברה ישראלית
 מייעצת לחברה 

 הבין לאומית

 /מכירת היהלומים
 -הקרקע ב 
 מיליון דולר 10

 "קש"לחברת 
 

 נוצר רווח הון

 אורח חיים
לגיטמי   

 דיבידנדים
או /ו   

 משכורות 
 לעבריין

 הפרת  ; (שמקבל עובד ציבור)שוחד ; סחר בסמים; רצח וניסיון לרצח; סחר בלתי חוקי בנשק)*( 
הוצאת חשבוניות  ; (לא המהמר)עבירות הימורים ; גניבת רכב; פטנטים וסימני מסחר, זכויות יוצרים

 ; הונאה; עבירות לפי חוק ניירות ערך דוגמת שימוש במידע פנים והרצת מניות; מס פיקטיביות
 כולל גם  )עבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה לדוגמה סחיטה באיומים ; הברחת סחורות במכס

 גם אי דיווח על מחזור הכנסות  -2016מחודש מרץ ; (התייחסות לעובד ציבור המסייע לארגון פשיעה
 .₪אלף  170מ בסך "בארבע שנים או אי דיווח על מע₪ מיליון  2.5בשנה או ₪ בסך מיליון ( לא רווח)
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 הון להלבנת עיקריות דרכים
 על פעולות בנקאיות חשודות" חלש"הברחה של כסף מזומן למדינות שבהן קיים פיקוח; 

העברות אלקטרוניות בדויות של כספים; 

 דיווח ותיעוד פיצול של הפקדות והעברות בסדרת פעולות פטורות מחובת; 

שימוש בחברות בדויות כצינור להעברת כספים; 

ניפוח רווחי הון בדיווחים לרשויות; 

ייבוא ויצוא בחשבוניות מזויפות בשערוך מנופח של הסחורה; 

שימוש בחלפני כספים לפעולות המרה והעברה של סכומי כסף גדולים; 

 בדויות" הלוואה"עסקאות; 

 (ן"נדל, חפצי אמנות, זהב, יהלומים)קניית נכסי ערך; 

 (להשקעות חברות , ביטוח, קבלנות)השקעות מזומנים בחברות עתירות ממון עסקי; 

 לביצוע עסקאות מלבינות" קש"ובחברות " קש"שימוש באנשי. 
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הון בהלבנת במאבק בישראל משמעותית התקדמות חלה האחרונות בשנים. 

2000 בשנת נחקק הון הלבנת איסור חוק. 

טרור ומימון הון הלבנת לאיסור הרשות הוקמה החוק מכוח.   

ריח יש לכסף"-הפשיעה ארגוני ראשי עם להתמודד מנת על כי ההבנה התבססה השנים עם".       

 .לקוחות ואימות זיהוי בנושא החוק באכיפת אקטיבי תפקיד הפרטי הסקטור על לראשונה הוטל

המערכת את מערב וכן ומנהליים פליליים :שונים אמצעים בין משלב ההון בהלבנת המאבק        

 .הפרטי והמגזר הממשלתית

 רקע
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 החוק שבבסיס ההיגיון
הקטנת המוטביציה של העבריין לביצוע עבירות וכן נקיטת צעדים כנגד ראשי הפשע המאורגן. 

מיגור פשיעה חמורה. 

לחץ בינלאומי להוספת נדבכים הקשורים בהלבנת הון. 

הלבנת הון מובילה לסכנה ליציבות כלכלת המדינה. 

פגיעה בשוק החופשי בשל הקצאת משאבים בלתי יעילה. 

 

 

.מן התוצר הכלל עולמי 3%-5% -קרן המטבע הבינלאומית מעריכה את היקף ההון המופק מפשיעה חמורה בכ  

 
.ח בשנה"מיליארד ש 50-20 -יקף הלבנת ההון בישראל מוערך בסך של כה  
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 לאומי בין מבט
אמנות בינלאומיות בתחום המלחמה בהלבנת הון והפשיעה המאורגנת  : 

קבעה עבירת הון שמקורה בסמים, 1988, אמנת וינה. 

 ם כנגד פשע מאורגן בינלאומי"האו אמנת, 2000, פלרמואמנת. 

 הארגון המרכזי  .1989פעילות גופים בינלאומיים החלה בשנתFATF   שהינו ארגון בינלאומי שמטרתו

 .שנועדה להיאבק בהלבנת ההון ובמימון הטרור, במישור הלאומי והבינלאומי, לפתח ולקדם מדיניות

40 ארגון ה המלצות- FATF מהוות את המסגרת המחייבת למאבק בהלבנת הון ומימון הטרור. 

בין המלצות הארגון:  

הלבנת הון תיקבע כעבירה פלילית בחוק;  

זיהוי מקור הכספים ודיווחים      , חובה אקטיבית של מוסדות פיננסים לזיהוי והכרת לקוח

 ;לרשויות אודות עסקאות חשודות או בלתי רגילות

חובת זיהוי לקוח בידי עורכי דין ורואי חשבון. 

 
12 



 המשך-לאומי בין מבט

 המלצות ארגון ה 40הוחלט להרחיב את , 2001בעקבות אירועי הטרור בספטמבר-FATF          ולשלב את

 .  המאבק במימון הטרור עם המאבק בהלבנת הון

ארגוני    , אך כיוון שיעדו הוא תמיכה בטרור, יתכן שמקור הכסף לגיטימי: מימון טרורלגבי !!! דגש חשוב

הטרור נתפסים כארגוני פשיעה לכל דבר ועניין וכן משתמשים בטכניקות זהות לטכניקות שבהן                

 .משתמשים מלביני ההון

 ב"חוקק בארה 1970בשנתThe Bank Secrecy Act of  - על הבנקים מוטלת חובת זיהוי של לקוחותיהם  ,

 .תיעוד ודיווח לשלטונות

 הכר את הלקוח"נקבע עיקרון  1988בשנת( "Know Your Customer )       דרישה לגילוי מלא ונאות מצד

 (.ארגון הגג של רגולטורים בנקאיים)הלקוח על עסקיו 

ישום העיקרון לאחר מכן בתחום שוק ההון והביטוח. 
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 המשך-לאומי בין מבט

 הוקמו רשויות למודיעין פיננסי -1989שנת(FIU )  המרכזות וקולטות את כל הדיווחים והמידע 

 .  המתקבלים ממוסדות פיננסים ומקורות אחרים     

 .לאחר עיבוד וניתוח המידע מתבצעת העברת מידע לרשויות אכיפת החוק     
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 ...הקטנטונת ארצנו
 בכנסת אושר חוק איסור הלבנת הון ,לאחר שנים של הכנת חקיקה, 2000באוגוסט. 

מכוח חוק איסור הלבנת הון [ומימון טרור]הוקמה הרשות לאיסור הלבנת הון  2002 בשנת  , 

 .  כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון    

 לעבדו ולהחליט בדבר העברתו לגורם, תפקיד הרשות כפי שנקבע בחוק הינו לנהל את מאגר המידע     

 .  המוסמך לשם יישום החוק     

 אלף   50לרשות מדווחים מדי שנה אלפי דיווחים רגילים על פעולות רגילות כמו הפקדות מזומן מעל

 .וכן פעולות בלתי רגילות שנראות למוסד הפיננסי כחריגות₪ 

 מי שעיסוקו בין היתר          )הסדיר את נושאי נותני שירותי מטבע  2002 לחוק בשנת 1תיקון מספר

כל נותן שירותי מטבע חוייב לדווח לרשות        (. החלפת שטרות כסף ובנכיון שיקים, בהמרת מטבע

 .  לאיסור הלבנת הון

 הוחלט על יציאת ישראל מהרשימה השחורה של  2002ביוניNCCT  וממעקבFATF. 

15 .2005 -ה"התשס, נכנס לתוקפו חוק איסור מימון טרור 2005 באוגוסט 
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 המידע מאגר 

 (2016 בשנת התקבל בנושא החוק) מידע למסור גם יהיה ניתן תקנות לכשיקבעו-המסים רשות לעניין 

17 



18 



  ברכוש פעולה הגדרת

 :מגדיר 1סעיף , 2000-ס"תש, חוק איסור הלבנת הון

 

 וכן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש"

פעולה בניירות ערך   , השקעה, פעולה בנקאית, המרה, החזקה, קבלה, פעולה ברכוש שהיא מסירה 

 וכן ערבוב של  , ייצוא ויצירת נאמנות, ייבוא, מתן או קבלת אשראי, תיווך, או החזקה בהם

 ."גם אם הוא אינו רכוש אסור, רכוש אסור עם רכוש אחר
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 לחוק קובע כי רק העבירות בתוספת הראשונה לחוק מוגדרות עבירות שייחשבו כעבירות מקור אשר ישמשו  ( א)2סעיף

 .עוגן להוכחת עבירה של הלבנת הון

 !רק עבירות אלה יכולות לשמש בסיס להוכחת העבירה של הלבנת הון: המשמעות    

כך נקבעה שורה ארוכה של עבירות פליליות ועבירות בעלות אופי מסחרי אשר ישמשו כעבירת מקור. 

 :הנמנות בתוספת הראשונהשל העבירות חלקית  רשימהלהלן       

פטנטים  , הפרת זכויות יוצרים ;(שמקבל עובד ציבור)שוחד  ;סחר בסמים ;רצח וניסיון לרצח ;סחר בלתי חוקי בנשק 

עבירות לפי חוק ניירות ערך דוגמת   ;הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות ;(לא המהמר) עבירות הימורים ;גניבת רכב ;וסימני מסחר

כולל גם התייחסות  )עבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה  ;הברחת סחורות במכס ;הונאה ;שימוש במידע פנים והרצת מניות

בארבע  ₪ מיליון  2.5בשנה או ₪ בסך מיליון ( לא רווח)אי דיווח על מחזור הכנסות גם -2016מחודש מרץ  ;(לעובד ציבור המסייע לארגון פשיעה

 .₪אלף  170מ בסך "שנים או אי דיווח על מע

 ל ורק בהנחה שלפי דיני אותה מדינה מדובר בעבירה"לחוק גם במקרה שבו ביצוע העבירה היה בחו( ב)2בהתאם לסעיף  ,

 .אזי ניתן להאשים את החשוד בהלבנת הון בעבירה בישראל

 מקור עבירת
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 : שלושה מקרים נקבעו לעניין עבירות הלבנת הון

 4וסעיף  ;(ב)3סעיף  ;(א)3סעיף 

 : עבירה לפי סעיף זה כוללת שני יסודות מצטברים - (א)3סעיף 

 ;פעולה ברכוש שמקורו בעבירת מקור( 1)

 .מיקומו או תנועותיו או עשיית פעולה בו, את זהות בעלי הזכויות בו, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו( 2)

 

לחוק שדן בחילוט רכוש   21לפי סעיף , מאסר של עשר שנים או קנסות כבדים ובנוסף לאפשרות חילוט רכוש: העונש

 .לחוק שדן בחילוט רכוש בהליך אזרחי 22בהליך פלילי וסעיף 

 
דן באדם שביצע את עבירת המקור והפיק רווח מעבירה פלילית וכן בכל מי שביצע פעולה מתוך ( א)3למעשה סעיף 

 (. המעגל הקרוב ביותר)מטרה להלבין את הכספים שהושגו בעבירת מקור 
 . דין אחר/חוק העונשין-בגין עבירת המקור
 .חוק איסור הלבנת הון-בגין הלבנת ההון

 הון הלבנת עבירות

21 

.הדין הפלילי קדם לחוק איסור הלבנת הון ולכן קדמו לחוק עבירות והוראות החוק הפלילי  
 החידוש  . הרי הוא מסייע לאחר מעשה, לחוק העונשין הקובע כי מי שיודע כי פלוני עבר עברה ומקבל אותו או עוזר כך שהוא יימלט מעונשו 260דוגמה מובהקת הינו סעיף 

 .אין בהכרח קורבן ישיר מהעבירה, כמו כן. היינו הפעולה יכולה להתבצע בשלב נפרד מעבירת המקור, זמן הפעולה מימדנטרול -בחוק הלבנת הון



 :  עבירה לפי סעיף זה כוללת שני יסודות מצטבריםגם - (ב)3סעיף 

 ;(לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, כדי לגרום לדיווח בלתי נכון)*המוסר מידע כוזב העושה פעולה ברכוש או (1)

לחוק  ' א8או לפי סעיף ( שמטיל חובות על נותני שירותים פיננסיים)לחוק  7במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף (2)

שקובע חובת דיווח על כספים בעת  )לחוק  9או לפי סעיף ( שמטיל חובת דיווח על סוחרים באבנים יקרות)

 .הכניסה לישראל והיציאה ממנה

 

לחוק שדן בחילוט   21לפי סעיף , מאסר עשר שנים או קנסות כבדים ובנוסף קיימת אפשרות חילוט רכוש: העונש

 .לחוק שדן בחילוט רכוש בהליך אזרחי 22רכוש בהליך פלילי וסעיף 

 

במטרה להטמיע את  , מדובר בפעולות שבוצעו בדרך כלל על ידי האדם שלא ביצע את עבירת המקור

 (.מעגל שני ושלישי לעבירה)' חברת קש וכו, עסק לגיטימי שעובד, הכסף במערכת פיננסית כגון בנק

 הון הלבנת עבירות
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 4סעיף 

 ; (ובשווי שנקבע בה)בידיעה שהוא רכוש אסור כמפורט בתוספת השנייה , פעולה ברכושעשיית 

 

 .ח נכון להיום"ש 200,000מאסר שבע שנים או קנס של : העונש

  

 :והסכומים המתאימים בהתאם לתוספת השנייה "אסור  רכוש"סוגי 

 .אבנים יקרות, כלי תחבורה, חפצי אמנות -₪  150,000שווי מעל 

,  פיקדונות כספיים, לרבות המחאות בנקאיות -במצטבר בתקופה של שלושה חודשים ₪  500,000כספים מעל 

 .השקעות בקופות גמל ובקופות פנסיה, חיסכון

 הון הלבנת עבירות
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 פטור מאחריות פלילית"לחוק איסור הלבנת הון קובעים תמריץ למי שמדווח בדמות  7-ו 6סעיפים." 

 דיווח למשטרה לפני עשיית פעולה ברכוש ופעולה בהתאם  : לחוק קובע כי התנאים לקבלת הפטור הינם 6סעיף

לפי  )סמוך כלל האפשר לעשייתה , להנחיות המשטרה לאחר מכן או דיווח למשטרה מיד לאחר ביצוע הפעולה

 (.יום 14-לא יאוחר מ-הבהרות שונות

 מפטור ייהנה גם הוא , 6ואשר דיווח לפי סעיף  7לחוק קובע כי גוף מדווח אשר חייב בדיווח לפי סעיף  6סעיף

 .פליליתמאחריות 

 הפלילית לאחריות סייגים
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 (  ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, חובות זיהוי)צו איסור הלבנת הון

 .2015הצו חל על עורכי דין ורואי חשבון ותוקפו החל בספטמבר . 2014-ה"התשע

 עסקי שירות נותני - רלוונטית נוספת חקיקה
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 תרגול
 .האם נענתה לבקשה. הבן ביקש שתחביא את הכסף ואמר לה שמקור הכספים בסחר בסמים. במזומן₪  400,000אם קיבלה מבנה 1.

 ...את הכסף השקיע במניות חברת טבע והפסיד את רוב השקעתו. תמורת רצח עבריין בכיר₪  100,000רוצח שכיר קיבל 2.

גם אם לפעמים , החגיגה חייבת להימשך, תחגגו כל עוד אתם יכולים"אם חשודה בהונאה מסרה את כרטיס האשראי שלה לילדיה ואמרה להם 3.

 [דיון בכל האפשרויות-הילדים לא ידעו על מקור הכספים. ]בכרטיס אשראי₪  100,000הילדים רכשו בגדי מותגים בסך ...". החגיגה נגמרת

 .בחקירתו התנצל על השוד, על ידי לקוחות הבנק[ ששדד₪  85,400עם ]שודד בנק נתפס ביציאה מהבנק 4.

 ?שיחולו על הצדדים המשתתפים באירועים דלעיל על פי חוק איסור הלבנת הון, אם בכלל, מהם הסעיפים הרלוונטיים: נדרש
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 !תודה על ההקשבה
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