
מקרה החברה ציבורית והבנק

האשראי  בתחום  הפעילה  ציבורית,  חברה 
לקו עבור  לנכות  נהגה  הלא־מוסדי,  ־בשוק 

)״למוטב  מוגבלת  שסחירותם  צ׳קים  חותיה 
לאדם  אותם  להעביר  ניתן  שלא   – בלבד״( 
אחר והם ניתנים לפירעון רק על ידי המוטב, 

בהפקדה לחשבון הרשום על שמו. 
חשבון  לפתוח  החברה  נהגה  כך,  לצורך 

ולש בחירתו,  לפי  בבנק  ללקוח,  ייעודי  ־בנק 
־עבד לטובתה את מלוא הכספים אשר עתי

באמצעות  בחשבון,  מופקדים  להיות  דים 
פתיחת  לאחר  לבנק.  הלקוח  הוראות שמסר 
החשבון ומסירה של הודעת ההמחאה וכתב 
לקוח  נתן  לבנק,  הבלתי־חוזרות  ההוראות 
הצ׳קים  את  בבנק(  החשבון  )ובעל  החברה 
שאינם סחירים לחברה, קיבל כנגדם אשראי 
כוח  בייפוי  הציבורית  החברה  את  וצייד 
הצ׳קים  את  להפקיד  לה  המאפשר  מתאים, 

לחשבונו בבנק.
שנתן   הבלתי־חוזרת  להוראה  בהתאם 
היה  החשבון,  פתיחת  במועד  לבנק  הלקוח 

הנצב הזכות  יתרות  את  להעביר  הבנק  ־על 
רות בחשבון, העולות על 100 שקל, מיד עם 
הבנק  לחשבון  בנקאית  בהעברה  היווצרותן, 
של החברה הציבורית. ואולם, החל מתאריך 
מסוים סירב הבנק לכבד את מתווה הפעילות 
המשפט  בית  של  לפתחו  הגיע  והנושא  הזה 

המחוזי בתל אביב.1
הציבורית  החברה  התובעות,  לטענת 
פעי־ תחילת  לפני   ,2014 בשנת לבנק   פנתה 

ששני  לאחר  זה.  למתווה  בהתאם  לותה 
נוסח  לרבות  המתווה,  את  אישרו  הצדדים 

החלה  לבנק,  המופנית  הזכות  המחאת 
במתווה  ללקוחותיה  אשראי  במתן  החברה 
ללא  כך,  פעלה  היא  שנים  שלוש  במשך  זה. 

־כל טענה מצד הבנק: הבנק כיבד כדבר שבש
גרה את הוראת ההמחאה אשר ניתנה לו על 

־ידי לקוחותיה )שהם גם לקוחות הבנק( והע
חשבונות  באותם  שנצברו  הכספים  את  ביר 
לחשבון החברה הציבורית, שהתנהל אף הוא 

באותו בנק.
אחת  ביקשה   ,2017 בנובמבר  ואולם, 
הציבורית(  החברה  של  )לקוחה  התובעות 
לפעול בהתאם למתווה ולפתוח חשבון בנק 
השעבוד  דרך  על  בו,  הזכויות  המחאת  תוך 
לטובת החברה הציבורית. הבנק סירב והודיע 
על כך בדצמבר 2017. לטענת הבנק, הוא אכן 
כ״פיילוט״,  למתווה  בהתאם  לפעול  הסכים 
במהלכו  שהצטבר  הרע  הניסיון  לאור  אולם 

־וכפועל יוצא משינוי במדיניות ניהול הסיכו
ברגול משינוי  גם  שנבע  ההון,  והלבנת  ־נים 

פעילות  עוד  לאפשר  שלא  החליט  הוא  ציה, 
במתווה זה והודיע על כך לחברה הציבורית.

צודק  כי  השופטת,  קבעה  בהחלטתה 
בעייתיות  מעורר  שהמתווה  בטענתו  הבנק 
עליו,  המוטלים  לחובות  בהקשר  וסיכונים 
הון  הלבנת  האוסרת  החקיקה  במסגרת 
לאור  התגברה  זו  בעייתיות  טרור.  ומימון 
בנושא,  )רגולטוריים(  מאסדרים  שינויים 
שקבעו רשויות האכיפה בארץ ובעולם, בדגש 
על תפקידם של המוסדות הפיננסיים כחלק 

ממערך הלחימה בהלבנת הון ובכספי טרור.
האחרו בשנים  כי  הוסיף,  המשפט  ־בית 

חובות  הבנקאיים  התאגידים  על  הוטלו  נות 
לקוחו כלפי  וניהול  בקרה  דיווח,  ־זיהוי, 

בהלבנת  הבינלאומי  מהמאבק  כחלק  תיהם, 
כמו  בישראל,  הניסיון  הטרור.  ובמימון  הון 
כספים  הלבנת  כי  הוכיח,  כולו,  בעולם  גם 

־נעשית במקרים רבים באמצעות ניצול המע
רכת הבנקאית, תוך הפקדת כספים במערכת, 

רו״ח יהודה ברלב, ברלב ושות׳ - ביקורת 
חקירתית. מאמר זה מוקדש לזכרו של 
 אבי - צבי ברלב ז״ל, יליד קרקוב, 
ניצול שואה, דמות מופת ליושרה, חוכמה, 
חזון, תעוזה, נאמנות ותרומה למדינה.

ביקורת חקירתית

לא נש״מים לרווחה
 רואי החשבון כגורם במניעת הלבנת הון בעקבות 
 דוח FATF מסוף 2018, והתקנות החלות עליהם | 
מאמר שני בסדרה < יהודה ברלב
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המרתם למטבע זר במידת הצורך והעברתם 
בין חשבונות בנקים ומדינות שונות. 

בצורה  להתבצע  עשויות  אלה  פעולות 
־מתוחכמת, למשל: פעולות בנקאיות באמצ

עות מיופי כוח, על מנת להסתיר את זהותם 

כדי למנוע מהמוסדות הפיננסיים לשמש כלי 
שרת בידי מלביני הון, הטילו מדינות שונות, 
המערכת  על  חובות  שורת  ישראל,  וביניהן 
הגלובליזציה של  ניצול  תוך  זאת,  הבנקאית. 
המערכות הפיננסיות הממוחשבות למלחמה 

בהלבנת הון וכספי טרור.
בישראל  ההון  הלבנת  למניעת  החקיקה 
נכנסה לתוקף בשנת 2.2002 בפועל, הדגש על 
בשנים  הושלם  הרלוונטית  החקיקה  אכיפת 
כלל   2000 בשנת  זה,  בהקשר  האחרונות. 
ב״רשימה  ישראל  מדינת  את   3FATIF ארגון 
משתפות  שאינן  מדינות   15 בת  שחורה״ 

בפב אולם,  ההון.  הלבנת  בהדברת  ־פעולה 
את  אליו  לצרף   FATIF החליט   2016 רואר 
ישראל על תקן של משקיפה, לאור החקיקה 
והאכיפה אשר הוחלו בישראל לאורך השנים. 
הארגון התנה את קבלתה כחברה מן המניין 
בה  אשר  מקיפה,  בביקורת  שתעמוד  ככל 

עמדה ישראל בהצלחה באוקטובר 2018.
הצ׳קים.  נכיון  חברת  של  למקרה  נחזור 

כספים  העברות  למעשה;  הכספים  בעלי  של 
על  הפיקוח  בהם   )Off Shore( מס  למקלטי 
הבנקאים  הסודיות  וחוקי  רופף  המטבע 

חשבו באמצעות  כספים  העברת  ־חמורים; 
מנת  על  קורספונדנט,  וחשבונות  מעבר  נות 
לטשטש את מקורם; ביצוע הלוואות בדויות. 
בחקי העיד  התובעות  אחת  מטעם  ־עד 
המת תחת  בבנק  הפעילות  מטרת  על  ־רתו 

ווה המתואר:
מוסתרת  הינה  זו  שליטה  אולם  שאלה: 
ולא מתועדת, כלשונך. שאלתי היא, ממי היא 

מוסתרת ולא מתועדת?
תשובה: מוסתרת מגופים שבודקים את 

החשבונות )של החברה הציבורית(.
שאלה: מי?

תשובה: משטרה.
שאלה: משטרה?

תשובה: יחידת הלבנת ההון.
כאמור, חלק גדול מהפעילות לשם הלבנת 
הבנקאית.  המערכת  באמצעות  מתבצע  הון 

הניסיון בישראל, כמו גם 
בעולם כולו, הוכיח, כי הלבנת 
כספים נעשית במקרים רבים 

באמצעות ניצול המערכת 
הבנקאית, תוך הפקדת כספים 

במערכת, המרתם למטבע 
זר במידת הצורך והעברתם 

בין חשבונות בנקים ומדינות 
שונות. פעולות אלה עשויות 
להתבצע בצורות מתוחכמות



ביקורת חקירתית

נותני שירותי מטבע 
מקום  יש  )נש״מים(4  מטבע  שירותי  לנותני 
העולמית  ההון  הלבנת  בתעשיית  מרכזי 
נתנו  והאסדרה  הביקורת  וגופי  ובישראל 

מפו כי  אם  כבוד,  של  מקום  ־לנש״מים 
בדוח מבקר  המקומית.  ההון  בהלבנת  קפק, 
2016, בפרק על המאבק הכל־  המדינה לשנת

ובפשיעה המאורגנת,  בפשיעה החמורה  כלי 
חושף המבקר, יוסף שפירא, כשלים בפיקוח 
על נש״מים שבחצרותיהם הון שחור רב, וכן 

כשלים במערך החילוט. בדוח נכתב:
קיימת  השונים  האכיפה  גורמי  ״בקרב 

הפי מהפעילות  ניכר  חלק  ולפיה  ־הערכה 
באמצ נעשה  הפשיעה  ארגוני  של  ־ננסית 

המטבע  שירותי  נותני  תחום  נש״מים.  עות 
מצע  מהווה  והוא  רגולטורי  בחוסר  מאופיין 
נרחב,  בהיקף  פשיעה  גורמי  לחדירת  נוח 
מס.  ועבירות  הון  הלבנת  עבירות  ולביצוע 
היא  ההסדרה  היעדר  של  הבולטת  התוצאה 
ויצירת  לענף  עברייניים  גורמים  כניסת 
תשתית להעלמת מסים ולהלבנת הון בהיקף 
כצינור  הנש״מים  משמשים  לעיתים  נרחב. 

החמצן הכלכלי של ארגוני הפשע. 
״...קיימים ליקויים מתמשכים בכל הנוגע 
הנש״מים:  על  המדינה  של  ובקרה  לפיקוח 
קיים מספר לא מבוטל של נש״מים הפועלים 

בדר השלטון  בחירת  האחרונים.  ־בעשורים 
הסיכון  את  מצמצמת  דמוקרטיות  כים 

־למשטר ריאקציונרי, אשר ילאים את המוס
דות הפיננסיים ויגרום בכך לאובדן ההון של 

מלביני הכספים.
־< אוכלוסייה מוכרת: מדינת ישראל מור

כבת מקיבוץ גלויות. מלביני הכספים יכולים 
המת מדינה  אותה  יוצאי  עם  קשר  ־ליצור 

ורקע  אם  שפת  אותה  בעלי  בארץ,  גוררים 
המאפשרים  תנאים   – גיאוגרפי־תרבותי 

בנקל לעבוד יחדיו.
הבנקאית  המערכת  בנקאית:  סודיות   >
והגישה  סגורה  למערכת  נחשבת  בישראל 
אליה, אף על ידי גורמי שלטון, נעשית בדרך 
לגורמים  מאפשר  זה  מצב  בלבד.  משפטית 
כמסווה  זו  בסודיות  להשתמש  עבריינים 

לפעולותיהם הבלתי חוקיות. 
מאר מאורגן  פשע  גורמי  ־כניסת 

לאורך  הגדילה  העולים,  של  המוצא  צות 
כמדינת  בישראל  היקף השימוש  השנים את 
שנות  ראשית  עד  מחו״ל.  שחור  להון  מקלט 
הוגדר הפשע המאורגן כאחד משני  ה־2000 
לצד  ישראל,  על  ביותר  הגדולים  האיומים 
האיומים הצבאיים החיצוניים. לכך התלוותה 
באופן מסורתי תעשיית הלבנת ההון, כגורם 

המסייע לפשע המאורגן.

של  האמיתי  לבעלים  באשר  שקיפות  העדר 
היא  הציבורית  שהחברה  והעובדה  החשבון, 
בעייתיות  גם  מעלה  שלו,  בפועל  הבעלים 

החש בעל  לזיהוי  הבנק  בחובת  ־הקשורה 
טענה  זו  לבעיה  בנוגע  ממנו.  הנהנה  או  בון 
עצמה  שהיא  בהינתן  כי  הציבורית,  החברה 
לגביה  שבוצעה  הרי  בבנק,  חשבון  בעלת 
קיימים  לא  ולכן  הלקוח״  את  ״הכר  בדיקת 

במתווה סיכוני ציות הקשורים לכך. 
העו זו.  טענה  דחה  המשפט  ־בית 

של  לקוחה  היא  הציבורית  שהחברה  בדה 
אינה  ולפיכך  אקראית,  עובדה  היא  הבנק, 
בדבר  עקרונית  קביעה  על  להשליך  צריכה 
בנוסף,  למתווה.  בהתאם  שירות  למתן  חיוב 
למרות שהחברה הציבורית לקוחה של הבנק 
פתרון  בכך  אין  בו,  המתנהל  אחר  בחשבון 
לבעייתיות כפי שהוצגה, הואיל ובחשבון זה 
- שהיא הבעלים האמיתיים שלו - לא נקשרו 
ומערכת  הסכמית  מערכת  הבנק  לבין  בינה 
 זיהוי וניטור הנדרשים באשר לבעלי חשבון.
סירובו  כי  המשפט,  בית  קבע  זאת  כל  לאור 
שהוא  ככל  השירות,  את  להעניק  הבנק  של 
עליו  המוטלים  החובות  על  גם  מבוסס 
בהתאם לחקיקה למניעת הלבנת הון ומימון 

טרור, הוא תם לב והגון.
מתנת העסקי  והעולם  המשפט  ־בית 

הון  הלבנת  פעולות  לפיה  מהמשוואה  קים 
בכלכלה  פגיעה  ומהוות  כלכלי  לנזק  גורמות 
בקביעה הפשוטה,  הלאומית. הם מתמקדים 
לפיה הלבנת הון היא עבירה לפי החוק ולכן 

יש למנוע אותה ולמגרה.

ישראל כמקום מקלט להון שחור
שנים  עשרות  מזה  משמשת  ישראל  מדינת 
כמקום מקלט להון שחור, כפי שהוא מוגדר 
שהועברו.  הכספים  של  המוצא  במדינות 
הסיבות להעדפתה של ישראל על ידי מלביני 

הכספים הן:
ה־80  שנות  מאמצע  מטבע:  יציבות   >

מחי ביציבות  הישראלי  המשק  ־נמצא 
החלי ושערי  המטבע  יציבות  יחסית.  ־רים 

פין מקטינה את הסיכון של בעלי ההון בעת 
הפקדת הכספים בבנקים ובמוסדות פיננסיים 

בארץ.
הדמוק השלטון  שלטונית:  יציבות  ־< 
יציבות כלכלית. הסי ־רטי בישראל מאפשר 

כון לשחיקה בערך הכסף כמעט שאינו קיים 
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אינה  והמשטרה  לחוק,  בניגוד  רישום  ללא 
־פועלת נגדם; דרישות הסף המינימליות לרי

ארגוני  על  מקלות  מטבע  שירותי  נותן  שום 
נרשמים  בפועל  זה.  לתחום  לחדור  הפשיעה 

מהפ שהנהנה  שעה  כנש״מים  קש  ־אנשי 
הפיקוח  יחידת  פשיעה;  ארגון  הוא  עילות 
מועט,  ביקורות  מספר  עורכת  נש״מים  על 
היוצר פרצה המקלה על חדירת ארגוני  דבר 

פשיעה ועברייני פשיעה חמורה לתחום״. 
הצורך  על  למדים  אנו  לעיל  מהאמור 

פעו על  דיווח  מתן  בעת  יתרה  ־בהקפדה 
איסור  חוק  לפי  רגילות  בלתי  כספיות  לות 

מעור הכספי  בתהליך  כאשר  הון,  ־הלבנת 
בים נש״מים. בדח השנתי של הרשות לאיסור 
2015, בפרק  ומימון טרור לשנת  הון  הלבנת 
ההלבנות,  בתחום  מגמות  לסקירת  הנוגע 

נאמר בנוגע לנש״מים:
העיק ההון  הלבנת  לדפוסי  ־״ביחס 

ריים שאותרו בכתבות שהופצו בשנת 2015, 
העברות  במזומן;  שימוש  על  להצביע  ניתן 
מטבע  שירותי  בנותן  שימוש  בינלאומיות; 

־)צ׳יינג׳(; ושימוש בישויות חברות קש כדפו
סים העיקריים, שזוהו בכמעט 50% מכתבות 

הרשות שהופצו.
שירותי  בנותני  השימוש  ״...מגמת 
טרור  מימון  או  הון  הלבנת  לצורך  המטבע 

נמשכה גם בשנת 2015. סקטור נותני שירותי 
מאפיינים  בעל  פיננסי  סקטור  הינו  המטבע 

לני יותר  לפגיע  אותו  ההופכים  ־ייחודיים, 
צול לצורך ביצוע הלבנת הון או מימון טרור, 
נותני  קיימים מקרים בהם  זאת,  לצד  כאשר 
להטמעת  ביודעין  מסייעים  מטבע  שירותי 
של  הפעילות  מחזור  במסגרת  פשיעה  כספי 

נותן שירותי המטבע״.
בדברי ההסבר להצעת חוק איסור הלבנת 
מסמכים  גילוי  בעניין   ,)13 מס׳  )תיקון  הון 
שבידי רשם נותני שרותי המטבע לצורך הליך 
״ההצדקה  הבאים:  הדברים  נכתבו  פלילי, 

נתו קבלת  נוכח  התחדדה  האמור  ־לתיקון 
בהל המטבע  שירותי  נותני  תפקיד  על  ־נים 

בנת הון ובהעלמת מס, וכחלק מהמאבק בהון 
השחור. נתונים אלה, המבוססים על פעילות 
האחרונות,  בשנים  והאכיפה  הפיקוח  גורמי 
מלמדים שבמקרים רבים עבירות הלבנת הון 

־והעלמות מס מבוצעות תוך שימוש בשירו
תיהם של נותני שירותי מטבע״.

 נותני שירות עסקי - 
עורכי דין ורואי חשבון 

איסור  צו  לתוקף  נכנס   2015 בספטמבר 
הלבנת הון )חובות זיהוי, ניהול רישומים של 

ומי הון  הלבנת  למניעת  עסקי  שירות  ־נותן 
ורואי  דין  עורכי  על  מטיל  הצו  טרור(.  מון 

־חשבון את החובות הבאים: לזהות את לקו
חותיהם, לבצע הליך ״הכרת הלקוח״ ולשמור 
רישומים. הצו אינו כולל חובת דיווח לרשות 
זאת,  עם  טרור.  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור 
עורך  לפיהם  אתיים,  כללים  קיום  הצו  קובע 
דין או רואה חשבון לא יבצעו פעולה שיש בה 
להערכתם רמת סיכון גבוהה להלבנת הון או 

למימון טרור. 
לדברי הייעוץ המשפטי של ועדת החוקה, 
חוק ומשפט באפריל 2016, בשנים האחרונות 
זיהו ארגונים בינלאומיים שימוש הולך וגובר 
לצורך  עסקי  שירות  נותני  של  בשירותיהם 
המאבק  התגברות  עקב  הון.  הלבנת  פעילות 
פונים  עבריינים  הון,  בהלבנת  הבינלאומי 
כספים,  להלבנת  יותר  מתוחכמות  לשיטות 
של  במומחיות  לרעה  שימוש   - היתר  ובין 
אנשי מקצוע אלה, אף ללא ידיעתם. בהקשר 
ישנו  כי  נטען,  חשבון  ורואי  דין  עורכי  של 
שלהם  הנאמנות  חשבונות  של  לרעה  ניצול 
להסתרת רכוש אסור, וניצול יכולתם להקים 
ישויות משפטיות מורכבות במטרה לטשטש 

את הבעלים והמקור של הרכוש.
המקצועיות  הלשכות  עמדת  בעקבות 
חובת  כאמור  בוטלה  החוקה,  ועדת  והערות 

 ״סקטור נותני שירותי 
המטבע הינו סקטור פיננסי 

בעל מאפיינים ייחודיים, 
ההופכים אותו לפגיע יותר 

לניצול לצורך ביצוע הלבנת 
 הון או מימון טרור, כאשר 
 לצד זאת, קיימים מקרים 
בהם נותני שירותי מטבע 

מסייעים ביודעין להטמעת 
 כספי פשיעה במסגרת 

מחזור הפעילות של נותן 
שירותי המטבע״



ביקורת חקירתית

לרשות  חשבון  ורואי  דין  עורכי  של  הדיווח 
לאיסור הלבנת הון. אלו הביעו חשש מפגיעה 
בחיסיון וביחסי האמון שאמורים להיות בין 
כזו  וכן מכך שחובה  לקוחו,  לבין  עו״ד/רו״ח 
הופכת בעלי מקצועות חופשיים ל״סייענים״ 
על  דיווח  באמצעות  רשויות  של  פעילים 

הפעילות של לקוחותיהם. 
חברי ועדת החוקה הוטרדו גם מהפגיעה 

מכני לעו״ד/רו״ח  להיגרם  שעלולה  ־הקשה 
חשש  שאין  שעה  למשרדו,  מפקח  של  סתו 
קונקרטי להפרת הוראות החוק או הצו, וכל 
קיום  על  שגרתי  פיקוח  היא  הכניסה  מטרת 
הוראות הצו. לכן, ביקשה הוועדה להגביל את 
סמכות  את  להפעיל  המפקח  של  האפשרות 
חשש  קיים  בהם  למקרים  רק  שלו,  הכניסה 

־להפרת הוראות החוק והצו, או שנותן השי
רות העסקי אינו משתף פעולה עם המפקח. 

ביישום  להתחיל  יהיה  שניתן  מנת  על 
החובות,  יתר  לגבי  הבינלאומי  הסטנדרט 
בכפוף  זאת,  מהחוק.  הדיווח  חובת  הוסרה 
בנושא  אתיים  כללים  התקנת  על  להסכמה 
איסור הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, נקבע 
מתווה חלופי שאומץ על ידי הוועדה, במטרה 
עורכי  את  שניתן  כמה  עד  ולהרחיק  לנסות 
עבור  פעולות  מביצוע  החשבון  ורואי  הדין 
של  עננה  מעליהם  שמרחפת  לקוחותיהם, 
חשד להלבנת הון. כדי לעשות זאת, נדרשים 
והכרה  זיהוי  לבצע  חשבון  ורואי  דין  עורכי 

מתבק שהם  שהפעולה  וככל  הלקוח,  ־של 

התיקון נועד להילחם בהון 
השחור, להעמיק את גביית 

המס ולצמצם העלמת הכנסות 
בידי עברייני מס. איננו 

חולקים על יכולתו של התיקון 
להשיג מטרות מס אלו, אך 

ניתן להציב סימני שאלה לגבי 
יכולתו בנושא המלחמה בהון 

השחור. ככלל, הישגי החקיקה 
במלחמה בהון השחור, 

בישראל ובעולם, נתונים 
למחלוקת ובמיוחד במבחן 

העלות/תועלת

שים לבצע עבור הלקוח מעוררת אצלם חשד 
את  הכרתם  על  בהתבסס   – הון  להלבנת 
הלקוח ועל המידע שיש בידם אודותיו – הם 

נדרשים שלא לבצע אותה.5
לאיסור  הרשות  פרסמה  זמן,  באותו 
אדומים  ״דגלים  טרור  ומימון  הון  הלבנת 
במתן שירות עסקי״.6 מטרת המסמך: ״לספק 
עסקי  שירות  לנותני  יסייעו  אשר  תבחינים, 
להיות  העשויה  לקוחות  של  פעילות  בזיהוי 
מימון  או  הון  הלבנת  מבחינת  גבוה  בסיכון 
העסקי  שירות  שנותן  מצב  ולמנוע  טרור, 
מימון  או  הון  הלבנת  למטרות  לרעה  ינוצל 
נועד  המסמך  כן,  כמו  ידיעתו.  ללא  טרור 
גישה  ביישום  עסקי  שירות  לנותני  לסייע 
מבוססת סיכון במסגרת הליך הכרת הלקוח, 
ומטרת  אופי  הבנת  לנהנים,  בקשר  לרבות 

הקשר העסקי וסוג השירות העסקי הניתן״. 
עם  פרקים  משלושה  מורכב  זה  מסמך 
ביחס  אדומים  דגלים  וכולל  משנה  סעיפי 
יעדם;  או  הכספים  מקור  הלקוח;  לבאים: 
מכירה  קנייה,  שניתן:  העסקי  השירות  סוג 
או חכירה לדורות של נדל״ן, קנייה או מכירה 
של עסק; ניהול נכסי הלקוח - ניהול כספים, 
ניירות ערך וחשבונות במוסד פיננסי; קבלה, 
הקמה  לצורך  כספים  של  העברה  או  החזקה 
נאמנות;  חשבונות  תאגיד;  של  ניהול  או 
אין  הדברים,  מטבע  רגילות.  בלתי  עסקאות 
המדובר ברשימה סגורה וממצה אלא במספר 
הדגלים  של  בהתקיימם  נפוצות.  דוגמאות 

לבחון  העסקי  השירות  נותן  על  האדומים, 
אם קיים חשש שפעילות הלקוח היא בסיכון 

גבוה להלבנת הון או למימון טרור. 
מסמך זה מתבסס על מסמך מקיף ביותר 
 Moneyבן 160 עמודים מיוני 2013 שכותרתו
Laundering and TIerrorist Financing Vul�
7nerabilities of Legal Professionals שפורסם 
היא  המסמך  מטרת   .FATIF ארגון  ידי  על 
להציג את הְּפִגיעּות להלבנת הון ומימון טרור 
השירות  לאור  משפטיים,  מקצוע  בעלי  של 
תיאור  ניתן  כן,  כמו  נותנים.  המשפטי שהם 

־של הדגלים האדומים לקיום הלבנת הון ומי
אסדרה,  גופי  למשפטנים,  כסיוע  טרור  מון 
ויחידות  עצמי  בציות  תאגידים  גופי שלטון, 

אכיפה.
תיקון  הכנסת  אישרה   2016 במארס 

עבי כי  הקובע,  הון  הלבנת  איסור  ־לחוק 
לפי  מקור  כעבירות  יוכרו  חמורות  מס  רות 

חמו מס  עבירות  הון.  הלבנת  איסור  ־חוק 
רות כוללות: עבירות לפי סעיף 220 לפקודת 
מס הכנסה; עבירות לפי סעיף 98)ג2( לחוק 
מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(; ועבירות לפי 
סעיף 117)ב()1( או )3( עד )8( או )ב1( לחוק 

־מס ערך מוסף. על עבירות אלה יחולו העונ
שים לפי חוק איסור הלבנת הון, ובהם ענישה 
מאסר(  שנות  עשר  )עד  יותר  מחמיר  ברף 
ואפשרות חילוט רכוש. כמו כן, תוכל הרשות 
באופן  מידע  להעביר  הון  הלבנת  לאיסור 

ישיר לרשות המיסים.
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החשבוניות  בתחום  עבירות  בנוסף, 
אם  מקור,  עבירות  ייחשבו  הפיקטיביות 
בוצעו ״בנסיבות מחמירות״, כהגדרתן בחוק 
מס  עבירת  מקרקעין,  מיסוי  בתחום  מע״מ. 
אי־דיווח  כללה  אם  מקור  כעבירת  תיחשב 
על עסקאות, השמטת שווי מכירה או רכישה 
הרף  על  העולה  בסכום  במקרקעין  זכות  של 
הקבוע בחוק, וכן דיווח פרטים כוזבים אודות 

זהות הצדדים לעסקה.
על פי הצעת החוק, התיקון נועד להילחם 

ולצ המס  גביית  את  להעמיק  השחור,  ־בהון 
מצם העלמת הכנסות בידי עברייני מס. כותב 

התי של  יכולתו  על  חולק  אינו  אלו  ־שורות 
להציב  ניתן  אך  אלו,  להשיג מטרות מס  קון 
המלחמה  בנושא  יכולתו  לגבי  שאלה  סימני 
בהון השחור. ככלל, הישגי החקיקה במלחמה 

־בהון השחור, בישראל ובעולם, נתונים למח
לוקת ובמיוחד במבחן העלות/תועלת, מאחר 
שעלות יישום החקיקה מסתכמת במיליארדי 

דולרים. 
אינדיקציה ראשונה לעלויות יישום החוק 

־ניתן לראות בהודעת משרד המשפטים מדצ
 ,FATIFמבר 2018, על צירופה של ישראל ל־
35 מדי־  הארגון הבינלאומי היוקרתי המונה
־נות חברות בלבד. בדו״ח הביקורת של האר

משלוש  כאחת  ישראל  מופיעה  מ־82018  גון 
יעי מבחינת  בעולם  המובילות  ־המדינות 

לות המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. אלא 
שכמות הגופים שנטלו חלק בתהליך, מלמדת 

 כדי להרחיק עד כמה 
 שניתן את עורכי הדין 

ורואי החשבון מביצוע 
פעולות חשודות עבור 

לקוחותיהם, עליהם לבצע 
 זיהוי והכרה של הלקוח. 

ככל שהפעולה שהם 
מתבקשים לבצע עבורו 

מעוררת אצלם חשד להלבנת 
 הון - בהתבסס על הכרתם 

את הלקוח ועל המידע שיש 
בידם אודותיו - הם נדרשים 

שלא לבצע אותה

לבדה על העלויות הניכרות של זמן, משאבי 
למאבק  בהכנות  רק  הכרוכות  וכסף  אנוש 

יעיל בהלבנות ובמימון טרור.
את  מציינת  המשפטים  משרד  הודעת 
ישראל,  משטרת  לתהליך:  הרבים  השותפים 
רשות המיסים, רשות ניירות ערך, פרקליטות 
ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  המדינה, הרשות 
משרד  ההון,  שוק  רשות  ישראל,  בנק  טרור, 
התקשורת, משרד הכלכלה, רשות התאגידים, 
הממונה על נותני שירות עסקי, מועצת רואי 
המוסד,  הכללי,  הביטחון  שירות  החשבון, 
הביטחון,  משרד  בצה״ל,  המודיעין  אגף 
המטה לביטחון לאומי, מטה לאומי ללוחמה 
כלכלית בטרור, משרד האוצר, משרד החוץ, 

האפו המשפטים,  במשרד  הסנקציות  ־מטה 
בנוסף,  ועוד.  והכונס הרשמי  טרופוס הכללי 
בתהליך היו מעורבים כ־40 גופים מפוקחים 
בורסה,  בנקים, חברי  ובהם  מהמגזר הפרטי, 
נותני  וגמל,  ביטוח  חברות  תיקים,  מנהלי 
הדואר,  בנק  סוחר,  זירות  מטבע,  שירותי 
החשבון,  רואי  לשכת  הדין,  עורכי  לשכת 

הבורסה ליהלומים ועוד. 
2014־2017  בשנים   ,FATIF דוח  לפי 
אישום  כתבי   50 בממוצע  בישראל  הוגשו 
מתוכם  ו־34  הון,  הלבנת  בעבירות  בשנה 
הסתיימו בהרשעה. בשנים 2013־2017 הגיעו 
אחת  עבירה  בגין  הרשעות  לכדי  תיקים   37
בני  ל־26  בנוגע  טרור,  מימון  של  יותר  או 
וישויות משפטיות. בשנים 2013־2017  אדם 

בממוצע  אירו  מיליון   24.6 ישראל  חילטה 
בשנה.

שיתוף  כי  הביקורת,  בדוח  צויין  עוד 
המאבק  בתחום  בישראל  הלאומי  הפעולה 
וכולל  מקיף  הוא  טרור,  ומימון  הון  בהלבנת 
יוצרות  אשר  הרלוונטיות,  הרשויות  כל  את 
אסטרטגיה  לפיתוח  יעילה  פלטפורמה  יחד 
פעילות  טרור.  ומימון  הון  הלבנת  למניעת 
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא 
)בין שתי הרשויות  ביותר בעולם  מהיעילות 
במודיעין  נעזרים  האכיפה  גופי  המובילות(. 

נוס וממקורות  ־הפיננסי שמתקבל מהרשות 
הלבנת  עבירות  במקצועיות  וחוקרים  פים, 

הון. 
ניתן   FATIF של  הביקורת  בדוח  מעיון 
לראות את החשיבות הרבה שמייחס הארגון 
הלבנת  נגד  במערכה  כגורם  החשבון  לרואי 
הון. דוח הביקורת של FATIF על ישראל כולל 
החשבון  רואה  מוזכרים  בהם  עמודים,   278
 )auditor( פעמים והמבקר )accountant( 120
10 פעמים. לשם השוואה, עורכי הדין מוזכ־

רים בדוח הביקורת 145 פעמים.
כנו־ רואי החשבון מסווגים   ,FATIF  לפי

תני שירותים עסקיים שאינם גופים פיננסיים 
 DNFBPs הסיווג ל־ FATIF 9 לפי.)DNFBPs(
משתנה בהתאם לתחום השיפוט. בדרך כלל 
כלולים בהגדרה זו לפחות נותני השירותים:10 

חיצו חשבון  רואי  מבקרים,  חשבון  ־רואי 
שירו ומספקי  קזינו  בתי  מס;  ויועצי  ־ניים 
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לחברות;  נותני שירותים  הימורים;  תים של 
באבנים  סוחרים  יקרות;  במתכות  סוחרים 
יקרות; עורכי דין; נוטריונים ונותני שירותים 
נדל״ן;  סוכני  אחרים;  עצמאיים  משפטיים 

נאמנויות.
 DNFBPs השיפוט,  תחומי  במרבית 
ונותני  פיננסיים  לגופים  בדומה  מפוקחים 
מותאמות  תקנות  יש  אף  לחלקם  אשראי. 

הייחו הון  הלבנת  איומי  עם  ־להתמודדות 
היא,  לכך  הסיבה   FATIF לפי  להם.  דיים 
שבמשך השנים, בעקבות החקיקה המוגברת 

ופי אשראי  במוסדות  הון  הלבנת  ־למניעת 
ננסיים, נאלצו העבריינים לעבור למגזר הלא־
הכנסותיהם מפעי להסתיר את  כדי  ־פיננסי 

לות עבריינית.

 כללים אתיים 
לרואי חשבון ועורכי דין 

במסגרת המאבק נגד הלבנת הון ומימון טרור 
נקבעו  הבינלאומיים,  לסטנדרטים  ובהתאם 
בישראל כללים אתיים לרואי חשבון ועורכי 
דין, במטרה למנוע סיוע לפעילות של הלבנת 

הון:
< נותן השירות העסקי יבחן את הסיכון 
להלבנת הון או מימון טרור בשירות העסקי 
בטופס  המתאים  במקום  ויציין  המבוקש, 

שעשה זאת. 
< הערכת הסיכון תתבצע תוך הסתייעות 

הרבי בתוספת  המנויים  אדומים״  ־ב״דגלים 
עית לצו, ובאלו המצויים באתר של הרשות. 

< על נותן השירות העסקי לבדוק אם שם 
הלקוח מופיע ברשימת פעילי הטרור וארגוני 

הטרור שמפרסם משרד הביטחון.
השי העסקי  השירות  נותן  לדעת  אם  ־< 

להלבנת  גבוה  בסיכון  מצוי  המבוקש  רות 
מביצוע  להימנע  עליו  טרור,  מימון  או  הון 

הפעולה עבור הלקוח.

לסיכום 
מוג היא  ואין  רבות  הגדרות  הון  ־להלבנת 

את  לאמץ  ניתן  זאת,  עם  עצמו.  בחוק  דרת 
ההגדרה הבאה:11 הלבנת הון היא פעולה או 
ברכוש,  או  בכסף  הנעשות  פעולות,  אוסף 

בפעי שמקורם  כספים  להטמיע  ־במטרה 
אופי  הנושאת  מערכת  בתוך  עבריינית,  לות 
של  חוקי  הבלתי  מקורו  טשטוש  תוך  חוקי, 

להלבנת  ההתייחסות  זו,  הגדרה  לפי  הכסף. 
הון נוגעת רק לכסף שמקורו או השימוש בו 

אינו חוקי. 
מעיון בחוק אנו רואים שאין זו ההגדרה 
איסור  חוק  לחוק   3 סעיף  לאור  המשפטית, 
העושה  )א(,  קטן  סעיף  לפי  הון.  הלבנת 
פעולה ברכוש אסור )רכוש שמקורו בעבירה, 
להסתיר  במטרה  עבירה(,  לביצוע  או שימש 
הזכויות  בעלי  זהות  מקורו,  את  להסוות  או 
בו, מיקומו, תנועותיו, או עשיית פעולה בו, 
הוא עבריין לפי החוק, אולם לפי סעיף קטן 
פעולה  העושה  לעבריין  מתייחס  החוק  )ב(, 
כך  אסור.  ברכוש  דווקא  ולאו  בכלל  ברכוש 
רכוש  כל  על  לחול  נועד  לחוק  3)ב(  שסעיף 
שהוא, ולא רק על רכוש אסור,12 והחוק אינו 
בפעילות  שמקורם  לכספים  רק  מתייחס 

עבריינית.
החובות המוטלות על רואי החשבון בצו 
אינן   2015 מספטמבר  הון  הלבנת  איסור 
רואה חשבון שאינו מבקר  ברורות מאליהן. 
הקיימות  בטכניקות  מצוי  אינו  חקירתי, 
להלבנת הון. אלו משתנות מעת לעת, לאור 
המסחר,  בתחום  ובעולם  בארץ  השינויים 

בטכ השימוש  בכסף.  והשימוש  ־האשראי 
משנה  ומסחרית  פיננסית  בפעילות  נולוגיה 
המעבר  לדוגמה,  ההון.  בהלבנת  מגמות 

־במסחר בניירות ערך מתעודות פיזיות לרי
דלת  ופותח  אחת  דלת  סוגר  מחשב,  שומי 

אחרת לעבריינים.
הון,  בהלבנת  מגמות  לאתר  מנת  על 

ולהיזהר ממעורבות בעסקאות חשו ־לזהות 
דות, וזאת בנוסף למסמך הדגלים האדומים, 
על רואי החשבון להרחיב את הידע הבסיסי 

שלהם גם בתחום זה.  
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