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לימור מרגולין-יחידי1

פתח דבר - תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון
ביום 16�3�29 התקבל בכנסת תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-

ו"התיקון לחוק"(, וביום  "החוק", "חוק איסור הלבנת הון"  2000 )להלן: 
16�10�7, שישה חודשים לאחר פרסומו ברשומות, הוא נכנס לתוקף.2

המהותיות  המס  עבירות  כל  את  לראשונה  מגדיר  לחוק  התיקון 
כעבירות מקור.3 כמו כן, הוא מסמיך את פקיד המכס, כהגדרתו בחוק,

לקבל מידע ממאגר המידע ולעשות בו שימוש.
תוספות  כמה  הכולל  מצומצם  בהיקף  בתיקון  מדובר  לכאורה, 
בסעיפים בודדים, והוספת עבירות ספורות לתוספת הראשונה - תיקון 
המוגבל רק לשני ההיבטים שצוינו לעיל. בפועל, התיקון לחוק מבשר 
שינוי תפישה של ממש ביחס לתכלית החוק, והשלכותיו חורגות מעבר 
על  לחול  נועד  הוא  החוק  שנחקק  בעת  כך,  לעיל.  שנזכרו  להיבטים 
הרי  נועד לטפל בעברייני מס,4 גורמי פשיעה מאורגנת, ובמוצהר לא 

את  פורש  הוא  לחוק  התיקון  שלאחר 
היא.  באשר  מס  עבריינות  על  תחולתו 
להיות  עשויות  לחוק  לתיקון  ועוד,  זאת 
השלכות לא מבוטלות על הליכי התפיסה 
שלבי  בכל  מרבית  שחשיבותם  והחילוט, 
שאליהם  הסיכונים  היקף  ועל  ההליך, 
נישומים  של  מייצגים  להיחשף  עלולים 

וחשודים.
כחלק  מוצג  לחוק  שהתיקון  אף  משכך, 

שהוא  דומה  הון,  הלבנת  איסור  חוק  של  אבולוציונית  מהתפתחות 
בעתיד,  יתבהרו  ומשמעויותיה  שהיקפה  ממש,  של  מהפכה  מבטא 
בהוראות  שימוש  האכיפה  רשויות  יעשו  שבה  מהדרך  ודאי  ויושפעו 

החוק ומהאופן שיפורש בבית המשפט.
אדרש לעיקרי החידושים בחוק, על רקע המצב שקדם  במאמר זה,5
לתיקון לחוק, ואפנה את הזרקור לנושאים עיקריים שעשויים להתעורר 
בעתיד בקשר לפרשנות התיקון לחוק, אשר יש להניח, יעסיקו את בתי 

שופטת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. בעלת תואר ראשון ושני מאוניברסיטת    1
ת"א. דנה בתיקי שחיתות ציבורית, עבירות כלכליות ועבירות מס.

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000�  2
תיקון פריט 17 והוספת פריטים 17א - 17ג לתוספת הראשונה.   3

ביטוי לכך ניתן בשעתו בסיפא של סעיף 30)ט( לחוק בנוסחו המקורי: "ואולם לא ייעשה    4
שימוש במידע האמור לחקירה או למניעה של עבירות מס".

המאמר נכתב בעקבות הרצאה שניתנה ביום עיון בלשכת עורכי הדין במחוז תל אביב    5
ביום 16�11�21�

מהתפתחות  כחלק  מוצג  לחוק  שהתיקון  ״אף 
דומה  הון,  הלבנת  איסור  חוק  של  אבולוציונית 
שהיקפה  ממש,  של  מהפכה  מבטא  שהוא 
ודאי  ויושפעו  בעתיד,  יתבהרו  ומשמעויותיה 
שימוש  האכיפה  רשויות  יעשו  שבה  מהדרך 
בהוראות החוק ומהאופן שיפורש בבית המשפט״

מדובר  זה  מוקדם  בשלב  הדברים  מטבע  הבאות.  בשנים  המשפט 
בהרהורים ראשוניים בלבד.

להתייחס  בלי  לחוק,  בתיקון  החידושים  משמעות  את  להבין  ניתן  לא 
למצב שקדם לתיקון לחוק, ולשם כך אחזור ואזכיר בתמצית שבתמצית 
העבירה  על  אעמוד  כן,  כמו   .2000 בשנת  החוק  לחקיקת  הרקע  את 
הרלוונטית ביותר לתיקון לחוק, היא העבירה של "איסור הלבנת הון" 
לפי סעיף 3)א( לחוק, המבוצעת ביחס לרכוש אסור שמקורו בכל אחת 

מעבירות המקור.

הרקע לחקיקת החוק
המונח "הלבנת הון" מתאר פעולות המבוצעות ביחס לרכוש שמקורו
בפעילות לא חוקית, שמטרתן להסתיר את אי החוקיות ולהטמיע את
לגיטימית, כספית  מערכת  בכל  או  הפיננסית  במערכת  רכוש  אותו 
הרכוש את  לזהות  קושי  שיהיה  באופן 

הלא חוקי. 
כעבירה  הון  הלבנת  של  עבירה  הוספת 
עצמאית בספר החוקים, מבטאת הכרה 
ההון,  הלבנת  של  הפעולה  שעצם  בכך 
מפירות  ליהנות  לעבריין  המאפשרת 
החברתיים  בערכים  פוגעת  מעשיו, 
יציבות  את  מכתימה  להגנה;  הראויים 
אותה,  ומערערת  הפיננסית  הפעילות 
ללא קשר לעבירות המקור שביצע העבריין. המסר המועבר הוא כי יש 
להתמודד עם מעשים הנעשים משיקולים כלכליים, באמצעים שיפגעו 

בתמריץ הכלכלי לבצעם.
בקהילה  הבנה  התגבשה  העשרים  המאה  של  האחרונים  בעשורים 
הון  הלבנת  בפעילות  ולהילחם  ידיים  לשלב  צורך  שיש  הבינלאומית 
דולרים,  מיליארדי  מאות  של  ובהטמעתם  פשיעה,  ארגוני  שמבצעים 
רווחי עבירות סמים, זנות, הימורים, סחר בנשק וכיוצא באלו, במערכת 
את  ולמנוע  הכסף  של  מקורו  את  להסוות  במטרה  והכול  הפיננסית, 
כוח  המתועשות  המדינות  שבע  הקימו   1989 בשנת  לפיכך,  זיהויו. 
 ,)Financial Action Task Force(  FATF-ה בינלאומי,  משימה 
ספורות  שנים  תוך  העולם.  ברחבי  הון  בהלבנת  להילחם  במטרה 
הפך ה-FATF לגוף רב עוצמה, אשר פעולתו כוללת גיבוש המלצות 
והנחיות במישור הבינלאומי ופרסומן, וכן עריכת ביקורות, כשמדינות 

הוספת עבירות המס כעבירות מקור בחוק איסור 
הלבנת הון - אבולוציה או רבולוציה? 
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להיכלל  עלולות  בביקורות,  נכשלות  או  את ההנחיות  שאינן מבצעות 
ב"רשימות שחורות" ולהתמודד עם סנקציות מכבידות.

חלק  ישראל  מדינת  הייתה  לא   FATF-ה לפעילות  הראשון  בעשור 
מהמאבק הבינלאומי. גם חקיקה האוסרת הלבנת הון לא הייתה קיימת 
בישראל. להיפך, מדינת ישראל נחשבה ארץ מקלט עבור מלביני הון 
 FATF-בשל צירוף גורמים פוליטיים, כלכליים ודמוגרפים - עד כי ה -
הכניס את ישראל ל"רשימה שחורה" של מדינות שלא שיתפו פעולה 
במלחמה בהלבנת הון. במצב דברים זה, נחשפה מדינת ישראל לסיכון 

כלכליות  סנקציות  הטלת  של 
במוניטין  קשה  ופגיעה  משמעותיות, 
והבנקאית.  הכלכלית  המערכת  של 
בארצות  הרשויות  הזהירו  בפועל, 
באירופה  מהמדינות  ובאחדות  הברית 
גופים  עם  ִעסקאות  עשיית  מפני 
בדבר  הנחיות  והוציאו  ישראלים, 
עם  הפיננסית  הפעילות  הגבלת 

ישראלים. 
מציאות זו, שיצרה צורך דחוף להוציא 
את מדינת ישראל מהרשימה השחורה, 
יחד עם הפנמה הדרגתית של חשיבות 

הובילו  בינלאומי,  ובשיתוף פעולה  המאבק בפשיעה בכלים כלכליים 
בהתאמה  בישראל,  הון  הלבנת  שיאסור  חוק  לחוקק  להחלטה 
לדרישות ולהנחיות ה-FATF. בעבודת חקיקה מאומצת, תוך פרק זמן 
קצר יחסית, נחקק באוגוסט 2000 החוק,6 ובשנת 2003 הוצאה מדינת 

�FATF-ישראל מהרשימה השחורה שפרסם ה

העבירה של איסור הלבנת הון ועבירת המקור שבבסיסה
החוק כולל כמה עבירות, כשהרלוונטית ביותר לעניינו היא העבירה של 

"איסור הלבנת הון" הקבועה בסעיף 3)א( לחוק, וזהו נוסחה: 

 )4( עד   )1( בפסקאות  כאמור  רכוש  שהוא  ברכוש,  פעולה  "העושה 
)בחוק זה - רכוש אסור(, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את 
זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, 

6     לעיל ה"ש 2, והצעת חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, ה"ח 2809�

עצמאית  כעבירה  הון  הלבנת  של  עבירה  ״הוספת 
בספר החוקים, מבטאת הכרה בכך שעצם הפעולה 
של הלבנת ההון, המאפשרת לעבריין ליהנות מפירות 
להגנה;  הראויים  החברתיים  בערכים  פוגעת  מעשיו, 
ומערערת  הפיננסית  הפעילות  יציבות  את  מכתימה 
העבריין.  שביצע  המקור  לעבירות  קשר  ללא  אותה, 
מעשים  עם  להתמודד  יש  כי  הוא  המועבר  המסר 
שיפגעו  באמצעים  כלכליים,  משיקולים  הנעשים 

בתמריץ הכלכלי לבצעם״

דינו - מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61)א(
)4( לחוק העונשין-

)1(  רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;
)2(  רכוש ששימש לביצוע עבירה;

)3(  רכוש שאפשר ביצוע עבירה.
)4(  רכוש שנעברה בו עבירה"7

"עבירה"(  החוק  )ובלשון  המקור  עבירת  הוגדרה  לחוק,  2)א(  בסעיף 
בתוספת  כמפורט  כ"עבירה 

הראשונה".8 
רשימה  מונה  הראשונה  התוספת 
לחלקן  שניתן  עבירות,  של  סגורה 
משותפים  מאפיינים  בעלות  לקבוצות 
ובהם: חומרת העבירה והעונש הקבוע 
לצידה,9 סוג העבירה וזיקתה לפעילות 
וכן אופייה הכלכלי  של ארגוני פשיעה,10

ומניב ה"תשואה" של העבירה.11
הודגש  מס,  לעבירות  הנוגע  בכל 
בדיונים המקדימים שהחוק לא נועד 
לחול על עבירות אלה,  תכליתו אינה 
להיאבק בהון שחור שמקורו בעבירות מס, ואין הוא מכוון למעלימי 
עבירות  ברשימת  נכללו  לא  בהתאמה,  ממס.  ולהשתמטות  12מס 

בלבד:  עבירות  שתי  זולת  המטריאליות,  המס  עבירות  המקור 
הוצאת חשבוניות כוזבות בכוונה להתחמק מתשלום מס בנסיבות 

לעיל ה"ש 2�   7
שם.   8

לדוגמה: עבירות לפי פקודת הסמים - פריט 1, סחר בנשק - פריט 2, שוחד - פריט 6�   9
לדוגמה: סמים וסחר בנשק לעיל, הימורים - פריט 5, הפרת זכויות יוצרים - פריט 16,    10

זנות והפצת חומר תועבה - פריטים 3, 4� 
 - 10, קבלת דבר במרמה  9, גניבת רכב וסחר ברכב - פריט  לדוגמה: גניבה - פריט    11

פריט 11�
אגף  יועהמ"ש  אלדר,  טלי  עו"ד   :1�11�99 מיום  חוקה  לוועדת  משנה  ועדת  דיוני  מתוך    12
המכס: "יש סוג אחד של עבירות שלא עליהן מתכוונים. לא מדובר על השתמטות מדיווח 
או על אי דיווח על מסים..."; עו"ד יהודית קרפ, המשנה ליועהמ"ש: "לעניין ההון השחור...

אני רוצה לומר שבדרך כלל עבירות המס הן עבירות של השתמטות מתשלום מס שהן 
בדרך כלל אנטיתזה לדרכי הפעילות של הלבנת כספים, משום שמה שמלבין הכספים 
מבקש זה בעצם את הלגיטימציה של ההון והשיטה של התחמקות ממס או אי הצהרה 
על מס היא לא מהשיטות של הלבנת הון"; עו"ד גלוריה וייסמן, משרד המשפטים: "אני 
באותם  השימוש  את  לאפשר  מסכים  היה  בקלות  לא  הישראלי  שהמחוקק  משערת 

דיווחים ובאותו מאגר של מידע לגבי הנושא של עבירות מס והון שחור". 
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לגביהן הובהר, כי הן  מחמירות והברחת טובין לפי פקודת המכס.13
הון,  להלבנת  כאמצעי  כבדים  ועבריינים  פשיעה  ארגוני  משמשות 

ומרכיב המרמה בהן מובהק. 

שינוי הדרגתי בתפישה של עבירות מס כעבירות מקור
והנה, בעוד שבמועד חקיקת החוק לא הייתה כוונה לכלול עבירות מס 
ברשימת עבירות המקור, כשעבריינות המס נתפשה כקשורה להכנסות 
ושונה במהותה מעבריינות של ארגוני פשיעה מקצוענים, הרי  חוקיות, 

שינוי  חל  החוק  חקיקת  שלאחר  שבשנים 
והתביעה,  האכיפה  גורמי  בקרב  בתפישה 
בסטנדרטים  השינויים  את  גם  שתאם 
ובהם   ,FATF-ה שפרסם  הבינלאומיים 
נקבע שיש לראות בעבירות המס עבירות 

מקור. 
המס  לעבירות  בהתייחסות  השינוי 
לגבי  בתפישה  יותר  רחב  שינוי  מבטא 
אכיפה כלכלית. זאת, תוך הכרה בצורך 
מעשי  למיגור  מקיפה  כלכלית  באכיפה 
שיטתית,  כלכלית  ועבריינות  שחיתות 

ושימת הדגש על היבטי המרמה והגניבה מקופת הציבור, על שימוש 
נפסד בכספי המס שהועלמו לקידום פעילות עבריינית, ועל החדרת 
העובדה  הודגשה  בנוסף,  הלגיטימי.  הפיננסי  לשוק  השחור  הכסף 
ההתנהגות  לדפוסי  דומים  המס  בעבירות  ההתנהגות  שדפוסי 

בעבירות הלבנת הון. 
בהקשר האחרון אעיר, שרשויות האכיפה והתביעה התקשו להתמודד 
עם טענות של חשודים ונאשמים בהלבנת הון, לפיהן מקור הכספים 
הוא בעבירות מס שאינן עבירות מקור.14 בנוסף, גורמי האכיפה מצאו 
את עצמם חסרי אונים מול מקרים מובהקים לשיטתם של פעילות 
הכסף  שמקור  הנדרשת  במידה  להוכיח  היה  ניתן  כשלא  עבריינית, 
מס  מתשלום  התחמקות  להוכיח  היה  ניתן  אך  מקור,  מעבירת  הוא 

סעיף 117)ב()3( לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1975 - פריט 17, סעיפים 211 - 212    13
לפקודת המכס ]נוסח חדש[ - פריט 15. יצוין כי בהצעת החוק נכללה עבירה זו בלבד.
 ,)15�12�2009 בנבו,  )פורסם  ללום  נ'  ישראל  מדינת   40346/05 )ת"א(  ת.פ.  לדוגמה:    14
הדסק הצרפתי בבנה"פ סניף ירקון. בע"פ 734/10 מדינת ישראל נ' ללום )פורסם בנבו, 
2011�5�18(, הוסכם על ביטול ההכרעות העקרוניות בערכאה דלמטה והותרתן בצריך 

עיון.

כוונה  ״בעוד שבמועד חקיקת החוק לא הייתה 
המקור,  עבירות  ברשימת  מס  עבירות  לכלול 
להכנסות  כקשורה  נתפשה  המס  כשעבריינות 
ארגוני  של  מעבריינות  במהותה  ושונה  חוקיות, 
פשיעה מקצוענים, הרי שבשנים שלאחר חקיקת 
האכיפה  גורמי  בקרב  בתפישה  שינוי  חל  החוק 
והתביעה, שתאם גם את השינויים בסטנדרטים 
נקבע  ובהם   ,FATF-ה שפרסם  הבינלאומיים 

שיש לראות בעבירות המס עבירות מקור״

את  למצות  היה  ניתן  לא  ואחרים,  אלה  במקרים  הכנסות.  אותן  על 
היו  הדין עם העבריינים, שכן מעשי העבירה שהניבו את הכסף לא 
שפיטים - בשל מועד ביצועם, מקום ביצועם, זהות העבריינים וכיוצא 
באלה נתונים - ויתר הפעולות העברייניות, שהמשיכו להתבצע ביחס 
לאותם כספים, לא היו שפיטות בהיעדר עבירת מקור. וכך, התפתחה 
ההבנה שאם עבירות המס יוגדרו כעבירות מקור, ניתן יהיה לעשות 
אכיפה  של  המטרות  השגת  לשם  הון,  הלבנת  של  בכלי  שימוש 
מאפשר  הון  הלבנת  של  הכלי  ודוק,  והרתעה.  מניעה  אפקטיבית, 
עבירות  על  כבדים  עבריינים  לתפוס 
חמורות,  עבירות  לכספי  שקשורות  מס 
קאפונה".15 אל  "מודל  המכונה  במודל 

הדין  את  למצות  גם  מאפשר  זה  כלי 
בשרשרת  חוליה  שהם  עבריינים  עם 
ואינם בהכרח  השימוש בכספי העבירה, 
את  שהניבו  המקוריות  העבירות  מבצעי 
הכסף, וזאת לצד עברייני עבירות המקור 

או ללא קשר אליהם.
שהשינוי  לציין  ראוי  התמונה  להשלמת 
בפרשנות  גבית"  ל"רוח  זכה  בתפישה 
בתי  החוק.  חקיקת  שלאחר  בשנים  המשפט  בתי  מצד  מרחיבה 
לראות  שאפשרו  משפטיות,  קונסטרוקציות  שתי  אישרו  המשפט 
מקור.  עבירות  המבססים  ככאלה  מס,  עבריינות  של  במעשים 
הוצאת  של  המקור  עבירת  שימשה  הראשונה,  בקונסטרוקציה 
חשבוניות פיקטיביות כשער כניסה לייחוס עבירות נוספות על חוק 
מס ערך מוסף )להלן: "חוק מע"מ"(,16 שלא נכללו ברשימת עבירות 
מעשי  בגין  לנאשמים  יוחסו  השנייה,  בקונסטרוקציה  המקור.17
במסמכי  כוזב  ורישום  זיוף,  מרמה,  של  עבירות  ממס,  השתמטות 
תאגיד, שהן עבירות מקור, ובתי המשפט דחו טענות לפיהן מדובר 

15   ישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט מיום 16�1�4, פרוטוקול מס' 90, בע' 21, 28, 34�
16   חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975�

התחמקות  כוונת  יסודותיה  שבין  לבדה,  המקור  בעבירת  בשימוש  הקושי  בשל  זאת,    17
החיוב  את  מגדילה  פיקטיביות  חשבוניות  שהוצאת  בעוד  עצמו,  העבריין  אצל  ממס  
הקבועה  זו  היא  האמורה  לסיטואציה  יותר  המתאימה  והעבירה  להיפך,  ולא  במס 
אחר  שאדם  לכך  להביא  במטרה  שפעל  במי  העוסקת  מע"מ  לחוק  117)ב1(  בסעיף 
סעיף  לפי  המקור  בעבירת  הרשעה  מנע  לא  האמור  הקושי  מס.  מתשלום  יתחמק  
117)ב()3( לחוק מע"מ במקרים של הוצאת חשבוניות כוזבות במטרה לעזור לאחר, 
כשבית המשפט מצא בנסיבות העניין בפעולות בכללותן, לאו דווקא אלה של הוצאת 
החשבוניות שבגינן יוחסה העבירה, מטרה להתחמקות של העבריין ממס. למשל: ע"פ 

5783/12 גלם נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 2014�9�11(.
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בייחוס מלאכותי של העבירות, תוך עקיפת הכוונה שלא לכלול את 
עבירות המס ברשימת עבירות המקור, כדי להיכנס לגדרי החוק.18

מהלכים לתיקון החוק 
על  נפרשו  מקור  כעבירות  מס  עבירות  להוספת  החקיקה  מהלכי 
העשרים  המאה  של  הראשון  העשור  במחצית  החלו  הם  שנים.  פני 
הנוגעים  תיקונים  נדרשים  כי  צוין  חוק שבה  ואחת, כשהוגשה הצעת 

את  להרחיב  והוצע  המסים,  לרשות 
עבירות  ולכלול  בלבד  מע"מ  עבירות 
נוספות, המתאפיינות בשימוש  מע"מ 
לא  המוצע  התיקון  ובזיוף.19  במרמה 
הבשיל לדבר חקיקה עקב התנגדות. 

15�8�31 התפרסמה הצעת חוק  ביום 
ולהגברת  מסים  גביית  להעמקת 
תשלום  לאכיפת  )אמצעים  האכיפה 
הון(  הלבנת  מפני  ולהרתעה  מסים 
תשע"ה-20,2015 חקיקה(,  )תיקוני 

ובדברי ההסבר נכתב: 
בחוק  תיקונים  כמה  לערוך  "מוצע 
להגביר  שמטרתם  הון  הלבנת  איסור 

את המלחמה ב'הון השחור' שמקורו בעבירות מס חמורות ולייעל את 
המוחזר  שחור  הון  מייצרות  אלה  עבירות   ]...[ זה�  בהקשר  האכיפה 
התיקון  מטרת  להלבינו.  במטרה  החוקית  הכלכלית  הפעילות  למעגל 
היא לייעל את המשטר של איסור הלבנת הון ולאפשר חשיפה יעילה 

של הלבנת הון אשר מקורה בעבירות מס חמורות אלה".21
עוד הובהר בהצעת החוק כי קביעת עבירות המס כעבירות מקור עולה 

22�FATF-בקנה אחד עם הדרישות הבינלאומיות של ה

 .)29�5�2008 בנבו  )פורסם  גבאי  נ'  ישראל  מדינת   40210/06 )ת"א(  ת.פ.  לדוגמה:    18
והערעור שהוגש לבית המשפט העליון בין היתר ביחס לטענה זו לא הוכרע בשל הגעה 
2011�3�7(. כמו כן, צ"א  )פורסם בנבו  גבאי נ' רשות המסים   6495/08 להסכמות ע"פ 

30939-06-11 מדינת ישראל נ' גאון )פורסם בנבו 11�7�24(.
הצעת חוק איסור הלבנת הון )תיקון מס' 7( , התשס"ז-2007, ה"ח 748�    19

תשלום  לאכיפת  )אמצעים  האכיפה  ולהגברת  המסים  גביית  להעמקת  חוק  הצעת    20
מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון( )תיקוני חקיקה(, התשע"ה-2015, ה"ח 1658�

21    שם בעמ' 1664�
בשלושה דיונים בוועדת חוקה חוק ומשפט, עלה כי בחודש נובמבר 2015 היה ביקור     22
של נציגי ה-FATF, בסיומו סוכם על הצטרפות של ישראל כמשקיפה לארגון בכפוף 
לתיקון ליקויים שהתגלו ולביקורת. בין היתר ציינו חברי ה- FATF את הצורך בהוספת 
חמורות  מס  עבירות  של  מהכללה  שהימנעות  והובהר  מקור,  כעבירות  מס  עבירות 

מול  אונים  חסרי  עצמם  את  מצאו  האכיפה  ״גורמי 
עבריינית,  פעילות  של  לשיטתם  מובהקים  מקרים 
כשלא ניתן היה להוכיח במידה הנדרשת שמקור הכסף 
התחמקות  להוכיח  היה  ניתן  אך  מקור,  מעבירת  הוא 
מתשלום מס על אותן הכנסות. במקרים אלה ואחרים, 
לא ניתן היה למצות את הדין עם העבריינים, שכן מעשי 
בשל   - שפיטים  היו  לא  הכסף  את  שהניבו  העבירה 
וכיוצא  העבריינים  זהות  ביצועם,  מקום  ביצועם,  מועד 
ויתר הפעולות העברייניות, שהמשיכו   - נתונים  באלה 
להתבצע ביחס לאותם כספים, לא היו שפיטות בהיעדר 

עבירת מקור״

כעולה מן המקובץ, המאבק בהלבנת הון בתחילת הדרך שם דגש על 
טיפול בפשיעה המאורגנת, נטרול הרווחיות מהפעילות של עבריינות 
הפשיעה  לרשות  העומדים  הכספים  היקף  והקטנת  מאורגנת, 
של  המניע  הכוח  שהוא  כלכלי  הכספי  בפן  לפגוע  כדי  המאורגנת, 
על  הדגש  את  שמה  האמורה  ההצעה  ואילו  מאורגנת.  עבריינות 
עבריינות כלכלית שמניבה כסף, מייצרת הון שחור שאינו מדווח ולא 
משולם עליו מס, לאו דווקא בהקשרם של גורמי פשיעה מאורגנת. 
האחרונה  החוק  הצעת  בעקבות 

נחקק תיקון 14 לחוק.

כעבירות   שהתווספו  המס  עבירות 
מקור

המס  עבירות  התווספו  לחוק  בתיקון 
המפורטות  ממס,  להתחמק  במטרה 
הכנסה24 מס  פקודת  מע"מ,23 בחוק 

)להלן: "שלושת  וחוק מיסוי מקרקעין25
חוקי המס"(. 

המקור  עבירות  ליתר  חריג  באופן 
הראשונה,  בתוספת  המפורטות 
או  התנאים  17-17ג,  בפריטים  פורטו 

הנסיבות שרק בהתקיימם נחשבת עבירת המס כעבירת מקור. 
ואלה ארבע הקבוצות של עבירות מס המהוות עבירות מקור: 

הקבוצה הראשונה, עבירות על חוק מע"מ הקשורות לשימוש בחשבוניות 
למעשה מדובר  כוזבות, שנעברו בנסיבות מחמירות, כהגדרתן בחוק.26
במתכונתו  לחוק  בתוספת  שנכללה  היחידה  העבירה  של  בהרחבה 
המקורית, תוך התאמה והרחבה לעבירות דומות נוספות, בשל הקשיים 

שהתעוררו ביישום אותה עבירה, כמפורט לעיל.27
הקבוצה השנייה, עבירות על שלושת חוקי המס, שהתקיים בהן תנאי 

החומרה של זיקת העבירה לארגון פשיעה או ארגון טרור.28

ועלולה להשפיע לרעה על ההצטרפות לארגון  כעבירות מקור תקשה על הביקורת, 
)ישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט מיום 16�1�4, פרוטוקול מס' 90, בע' 17-19�
23     חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975. למעט עבירה על סעיף 117)ב()2( לחוק.

24  פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ"א-1961�
25  חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג-1963�

26     סעיף 117)ב2( לחוק מע"מ מגדיר מהן נסיבות מחמירות לצורך העבירות הנזכרות.
27  פריט 17 לתוספת.

28   פריטים 17א)ג(, 17ב)ג(, 17ג)ג( לתוספת.
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הקבוצה השלישית, עבירות על שלושת חוקי 
לפיו  החומרה  תנאי  בהן  שהתקיים  המס, 
העבירה בוצעה על ידי מי שאינו החייב במס.29
הקבוצה הרביעית, עבירות על שלושת חוקי 
הנובע  החומרה  תנאי  בהן  שהתקיים  המס, 
העבירה  בוצעה  אליו  שביחס  סף,  מסכום 
מצטבר  מינימלי  מסכום  או  מס  שנת  בכל 
בארבע שנים.30 קבוצה זו כוללת גם עבירות 

משמעותית  נמוך  העבירה  סכומי  סף  שבהן  המס,  חוקי  שלושת  על 
ההגדרה  בתחכום.31 נעברה  כשהעבירה  וזאת  כלל,  קיים  לא  או 
בקבוצה הרביעית של ביצוע עבירה בתחכום, שונה במאפייניה מיתר 

הקריטריונים בכל ארבע הקבוצות, ומחייבת התייחסות נפרדת. 

תנאי החומרה של תחכום
מהו אותו "תחכום" שמאפשר לראות בעבירת מס מטריאלית בסכומים 

נמוכים יחסית, כעבירת מקור לצורך עבירה של איסור הלבנת הון? 
עסקינן במושג עמום, שאין לו הגדרה בחוק, שגבולות פרשנותו עשויים 
בו באף  ולהשתנות מעת לעת, אשר לא אותר שימוש  להיות רחבים 

הוראת חוק פלילית נוספת.
בהקשרם של ניסוחים עמומים, אמר בית המשפט:

ועד  כוללני  באופן  פלילי  איסור  של  מניסוחו  מנוס  אין  לעיתים  "אכן, 
מדובר  האם  אינה  המפתח  שאלת  פגם.  כל  בכך  אין  מסוים  לגבול 
לצפות  הפרט  על  המקשה  עמימות  נוצרת  האם  אלא  כוללני,  בניסוח 

מהי ההתנהגות שמבקש החוק לאסור".32
עבירת  את  המגדיר  כמרכיב  "בתחכום"  במונח  השימוש  מקטרגי 
סובייקטיביות,  מתפישות  ויושפע  מעורפל  המונח  כי  יטענו  המקור, 
ניתן לצפות טענות לפיהן בהיעדר הגדרה של תחכום   משתנות. עוד 
בעקרון  פגיעה  וקיימת  פלילית,  בחקיקה  הנדרשת  הוודאות  נפגמת 
והעונש  הון  הלבנת  של  העבירה  בחומרת  בהתחשב  זאת,  החוקיות. 
המכבידים  והחילוט  התפיסה  בהליכי  גם  כמו  לצידה.  הקבוע  הכבד 
הנלווים להליך, והכול בשל מעשים הנובעים מעבירות מס בסכומים 

17ג)ה( לתוספת. הכוונה למי שביצע את הלבנת ההון ולא  17ב)ד(,  17א)ד(,  29     פריטים 
את עבירת המס.

30     פריטים 17א)א(, 17ב)א(, 17ג)א()ב( לתוספת.
31     פריטים 17א)ב(, 17ב)ב( ופריט 17ג)ג( לתוספת.

32     ע"פ 766/07   כהן נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 2007�11�19(.

נמוכים, שנעברו בנסיבות שלא ניתן לצפות 
מראש אם ייחשבו בסופו של יום להתנהגות 

ב"תחכום", אם לאו. 
יצביעו  "בתחכום"  במונח  השימוש  מצדדי 
שכוונתו  במושג  שמדובר  כך  על  מצדם 
להגדירו  ניתן  ולא  נכון  לא  אשר  ברורה, 
מצבים,  של  סגורה  לרשימה  ולהגבילו 
בהגדרה  מסוימת  עמימות  כשאותה 
מאפשרת גמישות הכרחית במציאות משתנה. עוד יטענו שחזקה על 
ואף על בתי המשפט, שישכילו לזהות את  והתביעה,  גורמי החקירה 
נסיבות המקיימות את התחכום הנדרש,  המקרים שבהם מתקיימות 

ולהבחין בינם ובין יתר המקרים. 
בהקשרן של הטענות הנזכרות, דומני שיש להעיר שהמונח "בתחכום" 
אינו בא בחלל ריק, ואף  שאינו נזכר בחקיקה, הרי שהוא מופיע באופן 
מסוימות,  עבירות  אם  קביעה  של  בהקשרה  הפסוקה  בהלכה  תדיר 
בוצעו  אכן  מחמירות",  "בנסיבות  ביצוע  של  חלופה  להן  שקיימת 
"נסיבות מחמירות" למרכיב  בנסיבות כאלה. בכל הנוגע לזיקה שבין 

ה"תחכום" נאמר:
"ההבדל בין זיוף ומרמה 'רגילים' לבין זיוף ומרמה בנסיבות מחמירות - 
אינו הבדל של מהות, אלא הבדל של היקף, מימדים, מידת התחכום, 

המאמץ או התכנון שהושקע בו וכיו"ב".33
וכן:

מיוחדות  נסיבות  עמה  כורכת  מחמירות  בנסיבות  מרמה  "עבירת 
וגורמים  ההיקף,  התחכום,  התכנון,  השיטה,  המרמה,  צורת   מבחינת 
מעין אלה ]...[ איתורן של נסיבות מחמירות תלוי בנסיבותיו של המקרה 

ובמאפייניו המיוחדים".34

ע"פ 8325/05   בלס נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 10.1.2007(.    33
ע"פ 2333/07  תענך נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 2010�7�12( )להלן: "פרשת תענך"(.    34
ובכל הנוגע לפירושו של המונח "נסיבות מחמירות", שאף הוא לא זכה להגדרה בחוק, 
 ,)7�2�1984 בנבו  )פורסם  ישראל  מדינת  מילר   נ'    548/82 בע"פ  המשפט  בית  אמר 
בפסקה 3: "על הקשיים שבמונח הסתום, המעורפל והבלתי ברור "נסיבות מחמירות" 
כי  625, נאמר,  144/63, בעמ'  עמד בית משפט זה סמוך להכללתו לראשונה...בע"פ 
"נוח לו שלא נכתב יותר משנכתב" ומיד הוסיף: "עכשיו שנכתב - אין אנו יכולים למחקו 
מוגדר  והלא  ברור  הבלתי  המונח  גורם  אשר  לקשיים  ער  אני  שגם  הספר...מתוך  מן 
מספיק, אין לי אלא להצטרף לאותם המבקרים, אשר ביקשו להפנות תשומת לבו של 
המחוקק לצורך בשינוי ההוראה הסתומה. ואולם גם אם לא נעשה הדבר עד כה, אין לנו 
אלא לתת תוקף לכוונת המחוקק, כפי שהיא מסתברת מנוסח הסעיף". לגישה אחרת, 
התובע  נ'  פלק-מזרחי  2350/10  סג"מ  רע"פ  ראו:  השנים,  בחלוף  ביקורתית,  שאינה 

הצבאי הראשי )פורסם בנבו, 2010�8�10(.

בשינויים  להקיש  כך,  אם  יהיה,  ״ניתן 
בתי  התייחסו  שבו  מהאופן  המחויבים 
מחמירות",  "בנסיבות  למושג  המשפט 
עוצב  אלא  בחקיקה,  הוגדר  לא  הוא  שאף 
המושג  לעניין  גם  פסיקתית,  בפרשנות 
של  הפירוש  דרך  מבחינת  הן  "בתחכום", 

המושג והן מבחינת תוכנו״

ים
מר

מא
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ניתן יהיה, אם כך, להקיש בשינויים המחויבים מהאופן שבו התייחסו בתי 
המשפט למושג "בנסיבות מחמירות", שאף הוא לא הוגדר בחקיקה,35

הן  "בתחכום",  המושג  לעניין  גם  פסיקתית,  בפרשנות  עוצב  אלא 
מבחינת דרך הפירוש של המושג והן מבחינת תוכנו.

ודוק, ייחודו של השימוש במונח "תחכום" אינו מתמצה בכך שהוא לא 
גם  ביטוי  לידי  בא  הייחוד  נוספות.  פליליות  עבירות  בהגדרת  משמש 
ובהסכמת  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת  של  לדרישות  שבהתאם  בכך 
כניסתו לתוקף של התיקון  נציגי הפרקליטות, הוסכם שבד בבד עם 
היתר,  בין  שתידרש  המדינה,  פרקליט  מטעם  הנחיה  תפורסם  לחוק, 
למשמעות המונח "תחכום", לפרשנותו, ולמגבלות שתגביל את עצמה 
הפרקליטות בפרשנות החוק ובנקיטת הליכים. עיון בפרוטוקולים של 
פשרה  פרי  היא  הסכמה  שאותה  מלמד  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת 
בייחודיות  והכרה  גורמים שונים שהיו מעורבים בהליכי החקיקה,  בין 
של עבירות המס מבין כלל עבירות המקור. בעטיה הוסכם, שהיבטים 

מסוימים בתיקון לחוק, הרלוונטיים רק 
לעבירות מס, יופיעו בהנחיות פנימיות 
מקור  עבירות  על  ישפיעו  ולא  בלבד 

קיימות.36
אני  בכלליות,  להנחיה  אדרש  בטרם 
של  בהקשרו  להעיר  לנכון  מוצאת 
ניתנו  ההנחיה  במסגרת  כי  התחכום, 
מבטאות  חלקן  לתחכום.37 דוגמאות 
התנהגויות מובהקות בתחכום, דוגמת 

שימוש בחברות דיגיטליות, בזירות לסחר במטבע וירטואלי ובתוכנות 
מחשב מתוחכמות וכן שימוש במקלטי מס, אך חלק אחר מהדוגמאות 
התנהגויות  סיבוביות,  פעולות  ביצוע  או  קש  באיש  לשימוש  מתייחס 
שתכליתן היא אמנם הסתרה, אך במקרים לא מעטים מידת התחכום 

למעט ביחס לעבירות על חוק מע"מ, שבהן נקבע סעיף מחמיר שמוגדרים בו תנאים    35
הנסיבות   ,19 בה"ש  שצוין  כפי  מע"מ.  לחוק  117)ב2(  סעיף   - מחמירות  לנסיבות 
המחמירות לצורך עבירות על חוק מע"מ מוגדרות בחוק מע"מ עצמו ולפיכך, הקבוצה 
מושג  כוללת  אינה  בנסיבות מחמירות  עבירות  לביצוע  היא  שבה הדרישה  הראשונה 

עמום.
20, 27. תשומת הלב לכך שבעוד  16�3�20 בע'  ישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט מיום      36
שהוסכם לייחד הנחיה לעניין עבירות המס כעבירות מקור בין היתר כדי שלא תחול על 
עבירות קיימות, הרי שבכיוון הזרימה ההפוך צפויה החלה של הפרשנות שהתגבשה 
בהלכה הפסוקה ביחס לעבירות המקור שאינן עבירות מס, גם על עבירות המס, הכול 

כמפורט בהמשך.
סעיף 3 להנחיה הכולל דוגמאות וכן הפנייה לאתר של ה-FATF המפרט התנהגויות    37

אופייניות של הלבנת הון.

שבהן אינה גבוהה ועצם אזכורן עשוי להביא להרחבת המונח על ידי 
גורמי האכיפה. 

שימוש  הכוללת  הייחודית  שההגדרה  להעריך  ניתן  דבר,  של  סיכומו 
בנוגע לעבירות מס  בייחוד  נמוכים,  במונח "תחכום", ביחס לסכומים 
הכנסה, שבהן ההכנסה מושא העבירה היא ההכנסה ברוטו ולא סכום 
המס שהועלם, יחד עם המבנה המיוחד של חוק ולצדו הנחיה פנימית, 
יביאו לכך שיהיו התדיינויות לא מעטות בבתי משפט בשאלה אם אכן 
שעתידות  הטענות  אופי  על  בתחכום.  שנעברה  מס  בעבירת  מדובר 
לעלות ועיתוי ההכרעה בהן אעמוד בהמשך, שכן הדברים נכונים לכל 

הוראות ההנחיה ולא רק לנושא התחכום.

הנחיית פרקליט המדינה - מדיניות אכיפה
כפי שצוין, הוסכם על פרסום הנחיית פרקליט מדינה בצמוד לכניסתו 
אחרי  ימים  שלושה   ,10�10�16 ביום  ואכן  לחוק,  התיקון  של  לתוקף 
לחוק,  התיקון  של  לתוקף  כניסתו 
המדינה  פרקליט  הנחיית  פורסמה 
מספר 23�2 "מדיניות האכיפה בעבירות 
עבירות המקור  הון כאשר  של הלבנת 

הן עבירות מס" )להלן: "ההנחיה"(.38 
שצמודה  חקיקה  דבר  של  המתכונת 
לעורר  עשויה  פנימית,  הנחיה  אליו 
מורכבות. זאת, משום שהנחיה פנימית 
מחויבת  מנהלית  שרשות  מסמך  היא 
לו, ויש להניח שבכוונת גורמי התביעה לנהוג בהגינות ולהקפיד לפעול 
בהתאם להנחיה. עם זאת, בהיותה הנחיה פנימית ולא מעבר לכך, הרי 
שגורמי התביעה יכולים לסטות ממנה כשיש טעמים המצדיקים זאת. 
בנוסף, מדובר בהנחיה פנימית שניתן לשנותה: כאשר גובשה לראשונה 
היא נוסחה בהתאם לדרישות הרשות המחוקקת, ואולם בעתיד, אם 
לא  שינויה,  או  תיקון ההנחיה  על  כל מגבלה  ואין  תיקונים,  בה  יוכנסו 
תהא כל מעורבות של גורמי החקיקה או של גופים אחרים, זולת רשות 
התביעה, בתוכנם של אותם תיקונים. וכך, בעת הזו ההנחיה משקפת 
הסכמות ואיזונים בהתאם לדרישות המחוקק, אך אין כל ערובה לכך 
ולצרכים  חדשות  לתפיסות  בהתאם  שינויים,  בעתיד  בה  יחולו  שלא 

מס"  עבירות  הן  המקור  עבירות  כאשר  הון  הלבנת  של  בעבירות  האכיפה  38    "מדיניות 
הנחיות פרקליט המדינה 23�2, תשע"ז-2016�

ים
מר

מא

״בעת הזו ההנחיה משקפת הסכמות ואיזונים בהתאם 
שלא  לכך  ערובה  כל  אין  אך  המחוקק,  לדרישות 
חדשות  לתפיסות  בהתאם  שינויים,  בעתיד  בה  יחולו 
יותר  טובה  דוגמה  שאין  ודומה  משתנים,  ולצרכים 
לשינויים כאלה, מאשר השינוי שחל בנוגע להכללת 

עבירות המס עצמן בחוק איסור הלבנת הון״
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משתנים, ודומה שאין דוגמה טובה יותר לשינויים כאלה, מאשר השינוי 
שחל בנוגע להכללת עבירות המס עצמן בחוק איסור הלבנת הון.

אשר לתוכן ההנחיה, יש להניח שבכוונת מכוון, כדי לא לכבול את ידי 
לפרשנות  מרחב  שמותירות  במילים  שימוש  נעשה  התביעה,  רשויות 
ולסטייה מהמגבלות, מצד רשויות התביעה, ומן העבר השני פותחות 

פתח לטענות ולטרוניות בהקשר זה, מצד מייצגי חשודים ונאשמים.39
בין  ההתאמה  את  לבצע  שנועדו  כללים,  של  שורה  מפרטת  ההנחיה 
הפרשנות לעבירות אחרות ובין הייחודיות של עבירות המס, וזאת מתוך 
בין  ההסתרה,  ובמטרות  במעשים  ההתנהגות,  בדפוסי  בדמיון  הכרה 

לעבירת  מקור  כעבירת  המס  עבירת 
הלבנת ההון. 

לא  כי  בפסיקה  נקבע  לדוגמה,  כך 
עבירת  יסודות  בין  הפרדה  נדרשת 
הלבנת  עבירת  ליסודות  המקור 
ליבון  המחייבת  והשאלה  ההון,40
גם  לחול  יכולה  זו  קביעה  האם  היא 
בדמיון  בהתחשב  המס,  עבירת  על 
ביסודות העבירות ובמאפייניהן. בעניין 
זה מורה ההנחיה בסעיף 8, שבמקרה 
עבירת  בין  מוחלטת  התמזגות  של 

המס לעבירת הלבנת ההון, לא תיוחס לנאשם עבירה של הלבנת הון, 
אלא אם קיימת פגיעה עצמאית בערך מוגן מובהק אחר של הלבנת 
הון. באותו אופן, נקבע בהנחיה בסעיף 9 שבמקרים של הלבנה עצמית, 
זהות  ויש  כשפעולות ההסתרה נעשות לצורך הסתרת עבירת המס, 
בין דפוסי ההסתרה בהקשרן של שתי העבירות, כך שהפגיעה בערך 

המוגן של הלבנת הון היא מינימלית, לא יתווסף אישום בהלבנת הון.
אלה  אם  היינו  המעשים,  מטרת  של  בזיהוי  עוסקת  נוספת  דוגמה 
או  מס,  עבירת  שהיא  המקור,  עבירת  ביצוע  הסתרת  למטרת  בוצעו 
שיש מטרה של הסתרת פירות העבירה. נושא זה לובן בפסיקה ללא 
מכל  להיות  יכולה  ההסתרה  שמטרת  ונקבע  המס,  לעבירות  קשר 
גורם שהוא, לאו דווקא מהרשות לאיסור הלבנת הון או מהרשויות.41

  16  ,7  ,4 בסעיפים  "לדוגמה"/"למשל"   ,3 בסעיף  "כגון"  המילים:  מופיעות  39    בהנחיה 
ו"ככלל" בסעיפים 5, 9-12, 18�

ע"פ 8325/05 בלס נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 2007�1�10(., ע"פ 8265/13 מלכיאל     40
נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 2016�3�10(.

 4980/07 2011�2�20(. ע"פ  נ' רכט )פורסם בנבו  מדינת ישראל   4202/09 41    ת.פ. )ת"א( 

עבירת  של  גילוי  למנוע  שנועדה  שהסתרה  הובהר  השני  העבר  מן 
המקור או לאפשר להמשיך ולבצע את עבירת המקור, אינה מבססת 
את המטרה הנדרשת לצורך ביסוס כוונת ההסתרה בעבירת הלבנת 
הון.42 ואולם, כשמדובר בעבירת מקור שהיא עבירת מס, לאור הדמיון 
בין סוג הפעולות שנעשות כדי לקדם הסתרה של כל אחת מהעבירות, 
נקבע  בהנחיה  ההסתרה.  מושא  את  לזהות  רבים  במקרים  קושי  יש 
בסעיף 10 בהקשר זה, שמעשים שמטרתם הסתרה של ביצוע עבירת 
המס ולא מעבר לכך, אינם מצדיקים ייחוס עבירה של הלבנת הון. עם 
זאת, אין בהוראה כדי לפתור את הקושי שבאיתור המטרה העיקרית 
או הבלעדית בבסיס מעשי ההסתרה, 
להיות  עשויים  זה  בעניין  שאף  ודומה 
שמיעת  לאחר  רק  שבהם  מקרים 
מטרת  את  לחלץ  יהיה  ניתן  ראיות 

המעשים.
שעשוי  למתח  נוגעת  אחרת  דוגמה 
להיווצר בין ההגדרה של רכוש אסור 
וההשלכות  בהקשר של עבירות מס, 
לגיטימי  ברכוש  זה  רכוש  ערבוב  של 
בחשבון  החזקתו  של  בדרך  ולו 
העסק, ובין הטענה שעיקרו של אותו 
רכוש אסור הוא פרי עבודה לגיטימית וחוקית של הנאשם, שהפך נגוע 
עקב השמטת ההכנסה ואי תשלום המס. התייחסות מסוימת לנושא 
זה מצויה בסעיף 11 להנחיה, שלפיו שלא יוגש אישום בהלבנת הון על 
עצם ההחזקה של הרכוש האסור, שהיא כשלעצמה פעולה ברכוש.43

אין מדובר בסייג מוחלט, שכן באישור פרקליט מחוז ובמקרים חריגים, 
רשויות  יתייחסו  כיצד  השאלה  ומתעוררת  אישום,  להגיש  יהיה  ניתן 
דיבידנד  לצורכי העסק, חלוקת  האכיפה למקרים של שימוש בכסף 
החורגות  כפעולות  בעיניהן  ייחשב  מאלה  ומה  בעלים,  הלוואת  או 

מהחזקה גרידא.
בסוגיות  הנחיות  וקובעת  נושאים  בכמה  עוסקת  ההנחיה  ודוק, 
מסוימות בלבד. ניתן להעריך במידת סבירות גבוהה שיתעוררו סוגיות 
שהן  מס  לעבירות  ההלכות  התאמת  למידת  באשר  נוספות  רבות 

כהן נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 10�11�4( )להלן: "פרשת כהן"(.
ע"פ 8551/11 סלכגי נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 2012�8�12(.     42

לעיל ה"ש 2, סעיף 1 לחוק הגדרת "פעולה ברכוש": "...וכן פעולה ברכוש שהיא מסירה,     43
קבלה, החזקה...".
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״יש להניח שתוך שנים ספורות, כשיוגשו כתבי אישום 
סוגיות  יתעוררו  מס,  עבירת  היא  בהן  המקור  שעבירת 
למידת  הנוגע  בכל  שיפוטית,  הכרעה  שיחייבו  רבות 
ההתאמה של הפרשנות שניתנה עד כה בבתי המשפט 
לחוק, על כל מרכיביו, לאור הרחבת תכליתו למלחמה 
כוללת בעבריינות כלכלית. בהקשר זה הובעה הדעה, 
שהאמצעים הדרסטיים והפרשנות המרחיבה היו נכונים 
- ארגוני  בהקשרו של "קהל היעד" המקורי של החוק 

פשיעה - ולא בהקשרם של עברייני מס״
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קווים  אין  זה  ובשלב  בהנחיה  התייחסות  אין  לגביהן   - מקור  עבירות 
מנחים כלל - שיחייבו ליבון וגיבוש עמדה. כך, לדוגמה, לא מן הנמנע 
שהעובדה שאת עבירת המקור לא צריך להוכיח באמצעות הרשעה, 
עם  יחד  העבירה,  מיסודות  חלק  שהיא  נסיבה  בהוכחת  מדובר  אלא 
כניסתו  מועד  לפני  להתבצע  הייתה  יכולה  המקור  שעבירת  העובדה 
לתוקף של התיקון לחוק, ובלבד שפעולות הלבנת הון נעשו לאחריו, 
ויחד עם  כך שהיא אינה מתיישנת בהקשר של עבירת הלבנת ההון, 
העובדה שעבירת המקור יכולה להתבצע גם מחוץ לישראל במדינה 
היקף  בשל  מורכבות,  סוגיות  ייצרו  עבירה,  מבססים  המעשים  שבה 
ההתפרשות הנרחב של עבירות המס, כעבירות מקור, מבחינת הזמן, 
המקום, ודרגת ההוכחה. יש להניח שתוך שנים ספורות, כשיוגשו כתבי 
רבות  סוגיות  יתעוררו  מס,  עבירת  היא  בהן  המקור  שעבירת  אישום 
שיחייבו הכרעה שיפוטית, בכל הנוגע למידת ההתאמה של הפרשנות 
לאור הרחבת  כל מרכיביו,  על  שניתנה עד כה בבתי המשפט לחוק, 
הובעה  זה  בהקשר  כלכלית.  בעבריינות  כוללת  למלחמה  תכליתו 
נכונים  היו  המרחיבה  והפרשנות  הדרסטיים  שהאמצעים  הדעה, 

של  המקורי  היעד"  "קהל  של  בהקשרו 
החוק - ארגוני פשיעה - ולא בהקשרם 
יש  השני,  העבר  מן  מס.44 עברייני  של 
מטרה,  סעיף  כולל  אינו  שהחוק  לזכור 
לתיקון  ועד  חקיקתו  שמאז  ובשנים 
ארגוני  כלפי  רק  לא  יושם  הוא  לחוק 
לו  נתנו  המשפט  שבתי  אלא  פשיעה, 
לעבירות  ביחס  גם  מרחיבה  פרשנות 
שאין  דומות,  נוספות  ועבירות  מרמה 

שוני בינן ובין עבירות המס.45 
ולבסוף, לעניין סוג הטענות שיועלו ודרך הטיעון, יש להניח שיוצגו טענות 
של  קיומו  על  מבוסס  יהיה  שהאישום  מקום  כך,  מגוונות.  מקדמיות 
תחכום, תיטען טענה מקדמית לפיה כתב האישום אינו מגלה עבירה או 

ועדת  לחברי  שהפיץ  במסמך  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  של  המשפטי  היועץ  44   כדברי 
חוקה ביום 16�1�3 לקראת דיון בתיקונים לחוק איסור הלבנת הון - הוצא מהאינטרנט: 
יחליט  זמן  ולאחר  מסוימת,  למטרה  שנועד  חוק  ייקח  המחוקק  כי  מניעה  כל  "אין 
להרחיב את מטרותיו ואת היקף תחולתו של אותו החוק. ואולם, במקרה כזה שומה על 
המחוקק לשים לב לכך שייתכן כי האיזונים שנעשו בחוק המקורי שעה שתכליתו היתה 
מצומצמת למלחמה בפשיעה המאורגנת, אינם מתאימים לחוק "המורחב" שתכליתו 

היא תכלית רחבה יותר של מלחמה בכל עבריינות כלכלית".
45     ראו לעיל בה"ש 19�

בו פגם,46 משום שנעדר ממנו התחכום הנדרש. בנוסף, צפויות  שנפל 
דעת  שיקול  בהפעלת  פגמים  בדבר  נוספות  מקדמיות  טענות  להיטען 
על ידי רשות התביעה ביישום ההנחיה, פגיעה בהגינות ההליך,47 ועתירה 

לביקורת שיפוטית על ההחלטה המנהלית בדבר הגשת כתב אישום. 
מרבית ההכרעות בטענות המקדמיות לא יוכלו להינתן על יסוד עובדות 
כתב האישום בלבד, אלא יחייבו שמיעת ראיות, על מנת שתהיה בפני 
בית המשפט תמונה כוללת, שתאפשר הכרעה. כפועל יוצא מכך, גם 
במקרים שבהם בסופו של דבר ייקבע שלא היה מקום לייחוס עבירת 
המס כעבירת מקור, יצטרך להתנהל ראשית הליך משפטי, המאפשר 
המשתמע  כל  על  ראייתי,  בירור  ויידרש  התפיסה,  סמכויות  הפעלת 

מכך. 

סמכויות קבלת מידע וסמכויות חקירה
עד לתיקון לחוק לא נמנתה רשות המסים עם הגופים שרשאים לקבל 
מידע ממאגר המידע של הרשות לאיסור הלבנת הון. במסגרת התיקון 
להעברת  המנגנונים  ונקבעו  לרשימה,  המסים  רשות  נוספה  לחוק, 
מידע ממאגר המידע לפקיד מכס חוקר 
לצורך ביצוע תפקידו, בין ביוזמת הרשות 
עוד  חוקר.48 מכס  פקיד  לבקשת  ובין 
שהועבר  מידע  כי  לחוק  בתיקון  נקבע 
לפקיד מכס חוקר לא ייעשה בו שימוש 
לרבות  סמכויותיו,  ביצוע  לשם  אלא 

האפשרות לחקור עבירות נוספות.49
להיות  שעשויות  ההשלכות  בשל 
לרשויות  מהמאגר  המידע  להעברת 
המס, וכדי למנוע מצב שהמידע יועבר מרשויות המס לגופים אחרים, 
נקבעו בתיקון לחוק הוראות שנועדו לתחום את השימוש ולהגבילו. כך, 
התווספה בתיקון לחוק הוראה כללית, המופנית לכל הגופים מקבלי 
המידע, שעניינה שמירה על פרטיות במסגרת העברת המידע וקבלתו, 
כדי שהשימוש בו לא יפגע במידה העולה על הנדרש בפרטיות אדם.50

וכי  בנוסף, נקבע שהשימוש במידע הוא רק למטרות שהותרו בחוק, 
)להלן:   1982  - ]נוסח משולב[, תשמ"ב  הדין הפלילי  לחוק סדר   )4()3(149 46     סעיפים 

"החסד"פ"(.
47     סעיף 149)10( לחסד"פ.

48     סעיפים 30)ב1( ו-)ה( לחוק.
49     סעיף 30)ז1( ו-)ח( לחוק.

סעיף 29ב לחוק.   50

עם  המסים  רשות  נמנתה  לא  לחוק  לתיקון  ״עד 
הגופים שרשאים לקבל מידע ממאגר המידע של 
הרשות לאיסור הלבנת הון. במסגרת התיקון לחוק, 
המנגנונים  ונקבעו  לרשימה,  המסים  רשות  נוספה 
להעברת מידע ממאגר המידע לפקיד מכס חוקר 
ובין  הרשות  ביוזמת  בין  תפקידו,  ביצוע  לצורך 

לבקשת פקיד מכס חוקר״
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מהרשות  אליה  שהגיע  במידע  שימוש  לעשות  רשאית  המסים  רשות 
שהן  ובלבד  אחרות,  עבירות  חקירת  לצורך  גם  הון  הלבנת  לאיסור 

קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע מלכתחילה.  
המסדירות  תקנות  פורסמו   9�3�17 ביום 
המסים,  לרשות  המידע  העברת  את 
והשימוש שניתן לעשות במידע. בתקנות 
מידע  )כללים לבקשת  הון  איסור הלבנת 
לפקיד  המוסמכת  הרשות  מן  והעברתו 
נקבעו  תשע"ז-51,2017 חוקר(,  מכס 
ודרכי  למידע  בקשה  להגשת  הכללים 
סודיות  הוראת  לרבות  המידע,  העברת 
איסור  בתקנות  שהועבר.52  לחומר  ביחס 
במידע  לשימוש  )כללים  הון  הלבנת 
שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת 

כי  נקבע  תשע"ז-2017,   אחרת(,  לרשות  ולהעברתו  נוספות  עבירות 
על  להחליט  רשאי  בתקנות,  כהגדרתו  המסים,  ברשות  מוסמך  גורם 
נוספות  עבירות  חקירת  לשם  מהרשות  שהתקבל  במידע  שימוש 
שהוגדרו בתקנות ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות האמורות 
העברת  על  להחליט  רשאי  המוסמך  הגורם  כן,  כמו  לדין.  והעמדתם 
מידע לגורם חיצוני, אם מצא כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל 
מהרשות יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, חקירת עבירות 
נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין.53

שימוש  לעשות  האיסור  על  המשנה  מחוקק  חזר  התקנות  במסגרת 
במידע בהקשרן של עבירות אחרות, אלא לפי התקנות או אם נקבע 

אחרת בהוראת חוק מפורשת.54
ומטבע   ,2017 אפריל  בחודש  רק  לתוקף  נכנסו  האמורים  ההסדרים 
ויישום  ביצועם  לאופן  להידרש  אפשרות  כל  זה  בשלב  אין  הדברים 
ראוי להסב את תשומת הלב  זאת,  הוראות החוק הלכה למעשה. עם 

תקנות איסור הלבנת הון )כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד     51
מכס חוקר(, תשע"ז-2017, ק"ת 7788. )להלן: "תקנות"(.

אליו,  הגיע  המוסמכת  מהרשות  שהמידע  חוקר  מכס  פקיד  לתקנות:   8 בסעיף  שם     52
ישמור את המידע באופן שתימנע גישה אליו מכל תקשורת חיצונית וכן תימנע גישה 

מגורמים שאינם מורשים לעיין ולטפל בו.
במסגרת  מוסמך  גורם  של  בסמכותו  עוסק   4 סעיף  לתקנות.   3  - ו   2 בסעיפים  53    שם 
המוסמך  בישראל  לגורם  מידע  להעביר  המדינה  ביטחון  על  והגנה  בטרור  המאבק 

לפעול למניעת טרור.
מתקיימים  אינם  המידע  העברת  על  האיסורים  כי  הובהר  לתקנות   6 בסעיף  שם   54

בהעברת המידע לרשויות התביעה לשם העמדה לדין וניהול הליך משפטי.

לנושא אחד שנעדר מהחוק והתקנות ומחייב התייחסות: העברת מידע 
לרשות המסים לשם חקירת עבירות מס, הופכת את אותו מידע לחלק 
בלתי נפרד מתיק החקירה, וממילא מביאה לחשיפתו בפני פקיד שומה 
שהשימוש  נאמר  בחוק  אמנם  אזרחי. 
במידע הוא רק לשם ביצוע סמכויות פקיד 
המכס החוקר, ואכן נקבעו כללים בתקנות 
במידע  השימוש  אופן  את  המסדירים 
והיקף השימוש בו, הכול לקידום המלחמה 
בשונה  המסים,  רשות  ואולם,  בעבריינות. 
חקירה  זרוע  כוללת  אחרות,  מרשויות 
זיקה  ביניהן  שיש  אזרחית,  וזרוע  פלילית 
ומחוקק  המחוקק  שתיקת  גומלין.  וקשרי 
אזרחי  שומה  לפקיד  מאפשרת  המשנה 
לעשות שימוש במידע שהתקבל מהרשות 
אזרחית,  שומה  עריכת  לשם  החקירה  בתיק  ומצוי  הון  הלבנת  לאיסור 
ללא קשר לשאלה אם המידע הבשיל לכדי הליך פלילי אם לאו. לכך 
עשויות להיות השלכות לא מבוטלות על הליכי הגבייה האזרחיים, ודומה 

שנושא זה מחייב חשיבה וליבון.

השפעת התיקון לחוק על הליכי התפיסה והחילוט
כפי שצוין בפתח הדברים, התיקון לחוק לא עוסק בנושא החילוט. עם 
זאת, מטבע הדברים להרחבת עבירות המקור והוספת עבירות המס 
והחילוט,  התפיסה  הליכי  על  ועקיפה  ישירה  השלכה  יש  המהותיות 
לרבות  וחילוט,  להינקט הליכי תפיסה  הגורמים כלפיהם עשויים  ועל 
ונאשמים. נושא החילוט על שלביו השונים הוא  מייצגים של חשודים 
האומר  בקצירת  בו.  עוסק  אינו  זה  ומאמר  יריעה,  ורחב  נכבד  נושא 
הון  איסור הלבנת  בנוגע לחילוט, לפי חוק  אזכיר מושכלות ראשונים 
מנת  על  מתעורר,  הנושא  שבהם  הפלילי  בהליך  השונים  והשלבים 

לאפשר התייחסות להשלכות התיקון לחוק על נושא החילוט.
גזלן,  של  בלעו  הוצאת  וכוללת  משולבת  החילוט  של  תכליתו  כידוע, 
ומפעולות  המקורית  מהעבירה  שנצמחה  הכספית  ההנאה  שלילת 
הלבנת ההון, לשם הרתעה והעברת מסר נורמטיבי, וכן מרכיב עונשי 
זיקה  בעל  רכוש  של  רק  אינו  החילוט  בהתאמה,  עונשי.55 מעין  או 

"פרשת  )להלן:   .)8�1�2016 בנבו  )פורסם  ג'סארי  נ'  ישראל  6212/14   מדינת  ע"א       55
ג'סארי"(.

מאפשרת  המשנה  ומחוקק  המחוקק  ״שתיקת 
במידע  שימוש  לעשות  אזרחי  שומה  לפקיד 
ומצוי  הון  הלבנת  לאיסור  מהרשות  שהתקבל 
בתיק החקירה לשם עריכת שומה אזרחית, ללא 
הליך  לכדי  הבשיל  המידע  אם  לשאלה  קשר 
פלילי אם לאו. לכך עשויות להיות השלכות לא 
ודומה  האזרחיים,  הגבייה  הליכי  על  מבוטלות 

שנושא זה מחייב חשיבה וליבון״
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שווי. באותו  אחר  רכוש  על  גם  לחול  יכול  אלא  לעבירה, 
הליך החילוט כולל שלושה שלבים: שלב החקירה; שלב הגשת כתב 
בשלב  הרשעה.  לאחר  חילוט  של  סופי  שלב  ההליך;  ובירור  האישום 
לפקודת  בהתאם  היא  הרכוש  תפיסת  המקרים,  במרבית  החקירה, 
סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )להלן: "פקודת סדר הדין הפלילי"(.56

מאפייני התפיסה מכוח פקודת סדר הדין הפלילי ידועים, ודי להזכיר 
העובדה  את  מאד,  ארוך  להיות  שעשוי  התפוסים,  החזקת  משך  את 

הוא  התפיסה  הליכי  על  האחראי  שהגורם 
לגבי  שההשגות  העובדה  את  וכן  שוטר, 
מהלכי התפיסה נדונות בבית משפט שלום. 
הגשת  לאחר  הזמניים,  החילוט  הליכי  על 
ועל הליכי החילוט הסופיים,  כתב האישום, 

חולש חוק איסור הלבנת הון.57
התפיסה  הליכי  כי  להעיר  המקום  זה 
והחילוט, מכוח חוק איסור הלבנת הון, עוררו 
במהלך השנים ביקורת מצד ההגנה, בעיקר 

בשלב התפיסה לפני הגשת כתב אישום, בחקירות מורכבות מרובות 
חשודים ומעורבים. הטענות החוזרות ונשמעות הן שאין להגנה יכולת 
אינם  הם  לשיטתה  אם  אף  התפיסה,  הליכי  עם  להתמודד  אמתית 
עומדים בתנאים שנקבעו בחוק. זאת, בין משום שחומרי החקירה ואופי 
בשלב  קושי  שיש  משום  בין  בפניהם;  גלויים  אינם  והיקפם  החשדות 
ובין  ומעמדם;  המעורבים  למיהות  הנוגעות  טענות  לברר  החקירה 
משום שקשה בשלב החקירה לאמוד את סבירות היחס שבין היקפי 
הדין  סדר  פקודת  לפי  התפיסה  היקפי  ובין  החשד  פי  על  העבירות 
הפלילי. כמו כן, נטען כי אין מתאם בין כמות התיקים שבהם נפתחת 
חקירה ונעשה שימוש בתפיסה לפי פקודת סדר הדין הפלילי והיקפי 
אותן תפיסות, ובין התיקים שבסופו של דבר מוגש בהם כתב אישום; 
ומבין אלה האחרונים נטען שהיקף הרכוש שמחולט בסופו של דבר 
הטענה,  לפי  הזמני.  החילוט  ולהליכי  לתפיסות  יחסית  מצומצם  הוא 

פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, תשכ"ט-1969. כידוע, נקבע        56
 1236/97 ע"פ  זה:  בשלב  מקבילים  תפיסה  מסלולי  קיימים  כי  הפסוקה  בהלכה 
מדינת ישראל נ' חוזה )פורסם בנבו 1997�6�5(, וראו את ההבהרות בהקשר זה בדנ"פ 
3384/09 אברם נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 2009�7�26(, ובע"פ 6145/15 פישר נ' 
מדינת ישראל )פורסם בנבו 2015�10�25( )להלן: "פרשת פישר"(, ואת האמור בתזכיר 

חוק סדר הדין הפלילי )חילוט תקבולי עבירה(, תשע"ב-2012�
]נוסח  המסוכנים  הסמים  לפקודת  36ג-י  סעיפים  להוראות  מפנה  לחוק   23 סעיף        57
חדש[, תשל"ג - 1973 בשינויים המחויבים ואת סדרי הדין בהליכי החילוט מסדירות 

תקנות הסמים המסוכנים )סדרי דין לעניין חילוט רכוש(, תש"ן-1990�

במהלך  ההגנה  מצד  שנשמעה  ״הביקורת 
בתי  של  המרחיבה  הפרשנות  כנגד  השנים 
חילוט,  בהליכי  העוסקת  בפסיקה  המשפט 
מכוח חוק איסור הלבנת הון, עתידה להישמע 
וחילוט  תפיסה  להליכי  בנוגע  שאת  ביתר 
בקשר לרכוש אסור, שמקורו בעבירות מס״

שאושרו,  הזמני  והחילוט  התפיסה  להיקף  מקום  היה  לא  בדיעבד 
אין בה כדי לרפא את  כשהשבת הרכוש בסיום ההליך כעבור שנים, 

הנזקים בשנים שחלפו.58
הפרשנות  כנגד  השנים  במהלך  ההגנה  מצד  שנשמעה  הביקורת 
חילוט,  בהליכי  העוסקת  בפסיקה  המשפט  בתי  של  המרחיבה 
בנוגע  שאת  ביתר  להישמע  עתידה  הון,  הלבנת  איסור  חוק  מכוח 
להליכי תפיסה וחילוט בקשר לרכוש אסור, שמקורו בעבירות מס.59

בהתאם לנוסחו של התיקון לחוק, עשויות 
להתעורר בהקשר זה סוגיות ייחודיות שיש 
בהן פוטנציאל למורכבות יתרה. נעמוד על 

כמה דוגמאות בעניין זה: 
הכנסה,  השמטת  עבירת  כידוע  ראשית, 
לפי פקודת מס הכנסה, עוסקת בהשמטה 
ולא  ברוטו,  ההכנסה  סכום  של  הסתרה  או 
בהעלמה של הכנסה חייבת60 או של סכום 
המס שנגרע. ודוק, עצם הקביעה כי לצורכי 
קביעת היקף עבירות הלבנת ההון והחילוט הנגזר מהן, נלקח בחשבון 
כלל הרכוש שהיה מעורב בביצוע העבירה, ולא רק הרווח או העמלה, 
אין בה חידוש והיא אינה ייחודית לעבירה זו, אלא חלה על כל העבירות 
לפיה  המקובלת,  להלכה  באשר  נכונים  דברים  אותם  הכלכליות.61
לצורך קביעת היקף החילוט אין להתחשב בהוצאות.62 עם זאת, קיים 
שלגביהן  הכלכליות,  העבירות  בין  נפקות,  לו  להיות  שעשויה  הבדל, 
בשל  הכנסות,  השמטת  עבירת  ובין  הנזכרת,  הפסיקה  התגבשה 

מנתוני המחלקה לאכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה שהובאו לידיעתי, המבוססים        58
על מעקב פר תיק בשנים האחרונות, עולה כי בשלב החילוט לאחר הרשעה בין -60%

נפגעי  וכן  הרשויות  את  הכוללים  ג',  לצדדי  מועברים  או  מחולטים  מהתפוסים   83%
עבירה.

ראוי לציין שהיועץ המשפטי של ועדת החוקה חוק ומשפט הציע בנייר עמדה שהופץ        59
את  לשקול  "מוצע   :)3( ס"ק  בע'2  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  לחברי   3�1�16 ביום 
האפשרות להגביל את השימוש האפשרי בהוראות החילוט הנרחבות שבחוק איסור 
הלבנת הון בשלבי הביניים שעד להרשעה, בכל הנוגע לחקירה של עבירות מס", אלא 
שהצעה זו שספק אם היא ישימה במציאות, שכן קשה להניח שיימצא רכוש בר חילוט 
לא  ממילא  הסופיים,  החילוט  הליכי  בשלב  רק  תהא  לראשונה  הרכוש  תפיסת  אם 

התקבלה.
הכנסות בקיזוז הוצאות המותרות לניכוי.       60

פרשת  וכן   ,)3�11�2014 בנבו,  )פורסם  ישראל  משטרת  נ'  טולוטו   5723/14 בש"פ       61
המימון  מקורות  עם  להתמודד  נועד  הון  הלבנת  איסור  "...חוק   :56 ה"ש  לעיל  פישר 
של פעילות עבריינית מאורגנת ומתוחכמת. לשם כך, החוק מאפשר לחלט ממלבין 
ההון רכוש בשווי הרכוש בו נעברה העבירה כולה, גם אם הסכום אותו קיבל המלבין 

כעמלה על פעולותיו היה נמוך יותר".
פרשת כהן, לעיל ה"ש 42�       62

ים
מר
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העובדה שההכנסה כשלעצמה היא הכנסה לגיטימית מעמל כפיים, 
בשונה  זאת,  המס.  לרשויות  מדיווח  מהשמטתה  נוצרת  ופליליותה 
מעבירת הימורים לדוגמה, אשר בה כל הפעילות אסורה, ללא קשר 

לרווחי הנאשם.
שנית, ההלכה המקובלת בעבירות 
היא  חילוט  ובהליכי  הון  הלבנת 
רכוש  עם  אסור  רכוש  שערבוב 
הרכוש  לכלל  לגרום  עשוי  כשר 
להפוך לנגוע, אלא אם ניתן בצורה 
63. בכל  ברורה להפריד בין הרכוש
הנוגע לעבירות מס, ובעיקר עבירה 
פקודת  לפי  הכנסה  השמטת  של 
מס הכנסה, הרי שההכנסה ברוטו 
שהושמטה נכנסת לחשבון העסק 
ומתערבבת בשגרה עם יתר כספי 
העסק  כספי  שכלל  כך  העסק, 

עשויים להיות בני חילוט.
אחת  לחוק,  בהתאם  שלישית, 

החזקת  הכנסה,  של  במקרה  החזקתו.  היא  אסור  ברכוש  הפעולות 
עשויה  נוספת,  פעולה  כל  ביצוע  ללא  העסק,  ידי  על  העסק  תקבולי 
וחילוט  תפיסה  הליכי  לאפשר  ובהתאמה,  הון,  הלבנת  עבירת  לבסס 

ביחס לחשבון העסק בהיקפים כמפורט לעיל.
של  היחסי  לחלקו  מוגבל  אינו  החילוט  כי  נקבע  בפסיקה  רביעית, 
הליכי  להחיל  ניתן  זה,  דברים  במצב  העבירה.64 במעשי  העבריין 
תפיסה וחילוט ביחס למלוא היקף העבירות, גם לגבי למי שעזר לאחר 
להתחמק ממס, גם אם הרכוש האסור כלל לא היה בשליטתו, לרבות 

רכוש של מייצג הנחשד בעזרה ללקוחו.
גם בהקשרם של הליכי החילוט, מצמצמת ההנחיה את היקף החילוט,65
ומורה בסעיף 16 כי במקרים של ערבוב רכוש, שמקורו בעבירת המס, 
עם רכוש לגיטימי, הבקשה לסעדים זמניים תופעל בזהירות ובמידתיות, 

ב"ש )חי'( 2797/03 מדינת ישראל נ' תענך )להלן: "פרשת  תענך"(, סעיף 264; פרשת        63
ג'סארי, לעיל ה"ש 55�

64     ב"ש )ת"א( 91405/08 מדינת ישראל נ' גבאי )פורסם בנבו, 2008�1�26(, ע"ח -55233
01-16 מדינת ישראל נ' נחמני )פורסם בנבו 2016�4�4(, ע"פ 6785/09 זוארץ נ' מדינת 

ישראל )פורסם בנבו, 2011�2�2(.
בכל הנוגע לקשיים הנובעים מהעובדה שההסדרים הם במסגרת הנחיה פנימית, אני        65

מפנה לפרק הדן בהנחיה.

או  פשיעה  לארגוני  הזיקה  התחכום,  מידת  כגון  בשיקולים  בהתחשב 
טרור וכיוצא בזה. זאת, תוך קביעת קריטריונים לתחימת החלק הנגוע 
מתוך כלל הרכוש ומתן הוראה בסעיף 17 כי הבקשה לסעדים זמניים 
19 כי בשלב של חילוט  תוגבל רק לחלק הנגוע. כמו כן, נקבע בסעיף 
סופי, היקף החילוט שיתבקש ייקח 
הנגוע  הרכוש  היקף  את  בחשבון 
מתוך כלל הרכוש, תוך התייחסות 

לשאלת הסרת המחדל.

על הסרת מחדל והליכי חילוט
לעמוד  עשויים  החילוט  הליכי 
להשבת  פעולות  מול  בתחרות 
במסגרת  כידוע,  שהושמט.  המס 
יש  המס,  בדיני  אכיפה  פעולות 
המחדל,  להסרת  יתרה  משמעות 
לקופת  שנגזל  המס  השבת 
המדינה, בין כחלק מההליך הפלילי 
ובין במסגרת הסמכויות האזרחיות 
של רשות המסים. במישור האזרחי קיימת פרוצדורה של עיקול רכוש 
בצו בית משפט, ואף במקרים מתאימים של תפיסת הרכוש ממש, אלא 
ובמישור  מיידית,66  ואינה  מקדימים  תנאים  לה  שיש  בפעולה  שמדובר 

הפלילי מדובר במהלך שנעשה רק מרצונו של הנאשם.
במקרים  המס  רשויות  ניסו  לחוק,  התיקון  של  לתוקף  כניסתו  לפני 
פקודת  לפי  מס,  לעבירות  בקשר  כספים  של  תפיסה  לבצע  בודדים, 
את  לקדם  כדי  הון,  הלבנת  לעבירות  קשר  ללא  הפלילי,  הדין  סדר 
השבת המס לאוצר המדינה. אלא שמדובר במהלך לא פשוט מבחינת 
אורחא,  אגב  ולו  הכיר,  העליון  המשפט  בית  כי  להעיר  מעניין  הדין.67

66     לדוגמה בפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, 1961, נ"ח 6בסעיף 194: ")א( היתה לפקיד 
)1( אם כבר  ייגבה... רשאי הוא  השומה סיבה לחשוש, כי המס על הכנסה פלונית לא 
נשום אותו אדם לענין אותה הכנסה...לדרוש בהודעה בכתב, שהאדם יתן מיד ערובה, 
כדי הנחת דעתו של פקיד השומה, לתשלום המס... )ג( לא שילם הנישום את המס או 
לא נתן את הערובה לפי סעיף קטן )א()1(, רשאי בית המשפט המוסמך על פי בקשת 
פקיד השומה, לתת צו, אף שלא בפני הנישום... )2(על עיקול רכושו ואם נוכח כי יש חשש 

סביר שהמס לא ייגבה וכי אין די בעיקול כדי להבטיח את גבייתו - על תפיסת רכושו".
ה"ת  תיק:  אותו  של  בהקשרו  השונות  ובערכאות  במותבים  השונות  הדעות  את  ראו       67
)לא   13434-11-14 )ב"ש(  ע"ח  ישראל  מדינת  נ'  אלרייאט   11342-09-14 )ב"ש( 
פורסם( מדינת ישראל נ' אלרייאט )פורסם בנבו, 2015�2�16(, ת.פ. )ב"ש( -48173-12

13 מדינת ישראל נ' אלרייאט )פורסם בנבו, 2015�12�3( ועפ"ג )ב"ש( 27475-01-16 
אלרייאט נ' מדינת ישראל )לא פורסם(.

שהליכי  הרי  מקור,  כעבירות  המס  עבירות  הוספת  ״עם 
התפיסה של רכוש לצורך חילוט מתבצעים גם ביחס לרכוש 
שמקורו בעבירות מס. כפועל יוצא מכך, יכולות רשויות המס 
להיפרע  לפעול  המתאימים,  התנאים  בהתקיים  האזרחיות, 
מאותם כספים תפוסים המוחזקים מכוח צו שיפוטי, וזאת אם 
שיש  שנקבע  הסכום  על  בערכם  עולים  התפוסים  הכספים 
לגיטימיות  בדבר  שאלות  לעורר  עשויה  זו  מציאות  לחלט. 
של  בהקשר  הייתה  התפיסה  שתכלית  משום  שכזה,  מהלך 
הלבנת הון ובהקשר של התנהלות פלילית, ולא בהקשר של 
עבירות מס ומחדל אזרחי, הגם שאין מניעה להטיל עיקול על 

הכספים התפוסים״
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באפשרות לבצע תפיסה של כספים בקשר לעבירות מס, לפי פקודת 
סדר הדין הפלילי, והשתמעה מהחלטתו האפשרות לרתום את הליכי 

התפיסה לגביית המס הפלילי.68
של  התפיסה  שהליכי  הרי  מקור,  כעבירות  המס  עבירות  הוספת  עם 
רכוש לצורך חילוט מתבצעים גם ביחס לרכוש שמקורו בעבירות מס. 
יכולות רשויות המס האזרחיות, בהתקיים התנאים  יוצא מכך,  כפועל 
המוחזקים  תפוסים  כספים  מאותם  להיפרע  לפעול  המתאימים, 

אם  וזאת  שיפוטי,  צו  מכוח 
עולים  התפוסים  הכספים 
שנקבע  הסכום  על  בערכם 
זו  מציאות  לחלט.  שיש 
עשויה לעורר שאלות בדבר 
שכזה,  מהלך  לגיטימיות 
התפיסה  שתכלית  משום 
הלבנת  של  בהקשר  הייתה 
התנהלות  של  ובהקשר  הון 
של  בהקשר  ולא  פלילית, 
עבירות מס ומחדל אזרחי,69

הגם שאין מניעה להטיל עיקול על הכספים התפוסים. 
נושא נוסף הנובע מהוספת עבירות המס כעבירות מקור, בהקשר של 
הליכי החילוט, עניינו ייעוד הרכוש התפוס. לפי חוק איסור הלבנת הון, 
האכיפה  לקידום  פעילות  ומממן  החילוט  לקרן  מועבר  שחולט  רכוש 
של חוק איסור הלבנת הון. לעומת זאת, לפי חוקי המס, כספי מסים 
ומהווים  המדינה,  לאוצר  חוזרים  מחדל  הסרת  במסגרת  המשולמים 
כך  אם  מדובר  ממנה.  שנגזלו  כספים  של  הציבור  לקופת  השבה 
בשתי "תחנות סופיות" שונות, המיוצגות שתיהן על ידי גורמי התביעה, 
כשלנאשם יש אינטרס ברור שהכספים שממילא נלקחים ממנו ישמשו 

קודם כל להסרת מחדל המס.
בהיקש מפסיקה מוקדמת שבה הכירו בתי המשפט באפשרות לנגוס 
לפיצוי  פיצוי של קרבנות תמימים שעתירתם  לצורך  בקופת החילוט 

"עם  בקובעו:   )17�12�2012 בנבו,  )פורסם  סעדי  נ'  ישראל  מדינת   8793/12 בש"פ       68
בתחום  אם  גם  עבירה,  לביצוע  חשד  קיים  כי  ומשנתברר  הכספים  משנתפסו  זאת, 
"יש  כי:  ציין  המס, רשאית היתה המשטרה לתפוס את הכסף", תוך שבית המשפט 
להבחין בין המסלול האזרחי במסגרתו רשויות המס יכולים לנקוט הליכי גבייה ועיקול 
כנגד הנישום רק לאחר הוצאת השומה, לבין הליכי תפיסה לפי הפקודה המתנהלים 

במישור הפלילי".
69     שם.

ידי  על  להיטען  ניתן להעריך שעשויה  מוכרעת,70  זכות  על  התבססה 
נאשמים טענה, שיש לאפשר שימוש בכספים התפוסים גם למטרת 
השבת הגזלה לציבור ופיצוי הציבור קורבן העבירה, בדרך של הסרת 
המחדל, וזאת בטרם חילוטם, כשהאינטרס של הנאשמים להסיר את 
המחדל באמצעות הכספים התפוסים הוא ברור. יצוין שהסדר דומה 
של החרגת כספים מתוך קופת החילוט, לצורך תשלום החוב לרשויות 
ידי בית המשפט, אף כשעבירות המס לא היו  המס, אושר בעבר על 
המקור  מעבירות  חלק 
אפשר  מקרה.71 באותו 
של  הוספתן  שעם  להעריך 
לרשימת  המס  עבירות 
עבירות המקור, תיטען ביתר 
תוקף הטענה שיש לאפשר 
מחדל  להסיר  לנאשם 

באמצעות אותם כספים. 

השפעת התיקון לחוק על 
המייצגים

התיקון לחוק אינו אומר דבר 
אינה  שתיקתו  אך  דין,  ועורכי  מס  יועצי  חשבון,  רואי  המייצגים,  לגבי 
מלמדת על כך שהתיקון לחוק לא נוגע למייצגים, להיפך. לאור הוספת 
שהם  והשירות  המייצגים  תפקיד  ואופי  מקור  כעבירות  המס  עבירות 
מעניקים ללקוחותיהם, ניתן להעריך בדרגת ודאות גבוהה, שחשיפת 
70     "...הכספים שנתפסו אצל המערער אינם של רוכשי סמים, רוכשי נשק בלתי חוקי, או 
משתמשים בשירותי מין, אשר בעקרון אינם זכאים לבקש השבה, אלא של אזרחים 
תמימים, שרומו על-ידי המערער, ושילמו סכום מופרז עבור רכב שאותו לא התכוונו 
לקנות. והנה אנו יודעים עתה להיכן התגלגל כספם וכיצד הולבן הונם - של חלקם 
לפחות. נוכח האמור הכספים מיועדים להיות מחולטים עכשיו, ואולם אם כך ייעשה 
- הם לא צפויים להיות מוחזרים, אף לא בחלקם, לרוכשים המרומים. בנסיבות אלה, 
דומה כי במקום לעשות שימוש בכלי -הלגיטימי - של חילוט רכושו של המערער... 
ראוי כי נפתח חלופה, בגדרה המערער יוכל לפצות את קורבנותיו. אם ייעשה כן, יהיה 
לחוק  )א(   21 בסעיף  המשפט  לבית  המוקנה  הדעת  בשיקול  שימוש  לעשות  מקום 
איסור הלבנת הון - ולא לחלט רכושו של המערער ... פיצוי זה, אם יינתן, ישיג תכליות 
דומות לאלו שבבסיס הליך החילוט מכוח חוק איסור הלבנת הון, שעליהן עמדנו לעיל 
- הן המטרה ההרתעתית, הן המטרה הקניינית. אך באותה איבחה יביא פיצוי זה אף 
להטבת נזקם של אותם פרטים מן הציבור שאנו יודעים כי נפגעו באופן ספציפי מידי 

המערער..." - ע"א 8679/06 חביץ נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 2008�12�30(
71     "חילוט הרכוש האסור אינו מהווה, כשלעצמו, סילוק חובותיו של המערער לרשויות 
המס, והוא בגדר סנקציה העומדת בפני עצמה. אלא שמתוך הרכוש שחולט, סכום 
של  5,500,000 ש"ח נמסר לרשויות המס בגין סכומי מע"מ שנשארו בידי המערער 
המדינה  החליטה  החילוט,  בהיקף  ובהתחשב  מע"מ,  חוק  על  העבירות  במסגרת 
לראות במערער כמי ששילם את כל חובו לרשויות מס ערך מוסף, וסגרה את התיק 

בעניין זה" - ע"פ 8109/15 אביטן נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 2016�6�9(.

החילוט,   היקף  את  ההנחיה  מצמצמת  החילוט,  הליכי  של  ״בהקשרם 
ומורה בסעיף 16 כי במקרים של ערבוב רכוש, שמקורו בעבירת המס, 
עם רכוש לגיטימי, הבקשה לסעדים זמניים תופעל בזהירות ובמידתיות, 
או  פשיעה  לארגוני  הזיקה  התחכום,  מידת  כגון  בשיקולים  בהתחשב 
טרור וכיוצא בזה. זאת, תוך קביעת קריטריונים לתחימת החלק הנגוע 
מתוך כלל הרכוש ומתן הוראה בסעיף 17 כי הבקשה לסעדים זמניים 
תוגבל רק לחלק הנגוע. כמו כן, נקבע בסעיף 19 כי בשלב של חילוט 
הנגוע  הרכוש  היקף  את  בחשבון  ייקח  שיתבקש  החילוט  היקף  סופי, 

מתוך כלל הרכוש, תוך התייחסות לשאלת הסרת המחדל״
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להליכי  ולכל הפחות  וחילוט,  לדין  לסיכוני חקירה, העמדה  המייצגים 
תפיסה לקידום החילוט, תגדל. 

ומצבים  אפשרויות  של  נרחבת  משרעת  שקיימת  אציין,  זה  בהקשר 
כשלעתים  האסור,  לרכוש  קשר  לו  שיש  ייעוץ  להינתן  יכול  שבהם 
גופה,  הפלילית  מהפעולה  כחלק  להיחשב  עשויה  המייצג  פעולת 
יכול להתבטא בתכנוני מס, בביצוע פעולות  הייעוץ  ובמקרים אחרים 
רכישה ומכירה, בייעוץ בעת העברת כסף לישראל מחוץ לארץ ועוד 
זאת  אסור.  לרכוש  מכוונת  כשהפעולה  הכול,  פעולות.  וכהנה  כהנה 

ועוד, ניתן לצפות שלקוחות ירבו לטעון 
לייעוץ שקיבלו מהמייצגים, הסתמכות 
או  להנחיה  בהתאם  ופעולה  עליהם, 

לאחר אישור דוחות וגילוי מלא. 
החשיפה לסיכונים, מבחינת המייצגים, 
פלילי  לדין  שבהעמדה  לסיכון  מעבר 
שהוא ברור, נוגעת גם לפגיעה בשמם 
הליכי  ובקניינם.  בפרנסתם  הטוב, 
לחול  עשויים  והחילוט  התפיסה 
מפירות  נהנו  שלא  למרות  עליהם, 
אלא  לעבריין,  שהגיע  האסור  הרכוש 

להיות  עשוי  חילוט  לקראת  התפיסה  הליכי  והיקף  טרחה,  משכר  רק 
בשווי עבירות הלבנת ההון ולא בגובה הנאתם הכספית. במצב דברים 
נגד המייצגים  יינקטו הליכים פליליים  זה, גם אם בסופו של דבר לא 
של  הממושכת  הביניים  תקופה  עלולה  סופי,  בצו  יחולט  לא  ורכושם 

החקירה לפגוע במייצגים פגיעה לא מבוטלת.
המייצגים  עמדת  הוצגה  לחוק,  לתיקון  שקדמו  הדיונים  במהלך 
בפרט.72 המייצגים  על  להשלכות  ובהקשר  בכלל  לחוק  התיקון  נגד 

לחוק,   13 שבתיקון  העובדה  היתר,  בין  הודגשה,  הטענות  במסגרת 
שהתקבל ביום 14�7�30, נקבעו חובות דיווח על מייצגים וסנקציות שהן 
המחוקק  ביטא  שבכך  העמדה,  הובעה  כן  היותר.73 לכל  משמעתיות 
את עמדתו בכל הנוגע למידת החשיפה ועוצמת החשיפה לסיכון שבה 
לחוק  תיקון  במסגרת  האחורית,  בדלת  מקום  ואין  המייצגים,  עומדים 
בהשתתפות עו"ד גרוסמן, דחוח וברון מטעם לשכת עוה"ד, רו"ח בלנגה וכן לוביסט   72
מטעם לשכת רו"ח, וגינדי נשיא לשכת יועצי המס בישיבות ועדת חוקה חוק ומשפט 

וכן חוו"ד של עוה"ד חן, מזרחי ורוזן - עוזר מיום 16�8�1 בקשר לרו"ח.
חוק איסור הלבנת הון )תיקון מס' 13(, התשע"ד-2014, ס"ח 2468. בסימן ג שכותרתו:        73
רו"ח    או  כעו"ד  עסקי"  שירות  "נותן  מוגדר  עסקי"  שירות  נותן  על  המוטלות  "חובות 

ומפורטות "פעולות של שירות עסקי".

שאינו מאזכר כלל את המייצגים, להעמידם בסיכון להליכים פליליים 
ולהליכי תפיסה וחילוט.

יוער כי הפתרון שנמצא גם במקרה זה הוא הכללת סייגים במסגרת 
ההנחיה. ואלה הסייגים:

הלבנת  בעבירת  מייצג  של  לדין  העמדה  כי  נקבע  להנחיה   5 בסעיף 
הון, בקשר לשירות שנתן ללקוחו, כשעבירת המקור היא עבירת מס, 
שלו  שהסיוע  מייצג,  כי  נקבע  עוד  מחוז.  פרקליט  באישור  תיעשה 
התבטא במתן עצה למטרת תכנון מס, והוא לא ביצע פעולה ברכוש 
או מתן שירות עסקי כהגדרתו בחוק, 
ולא הייתה לו ידיעה כי מדובר ברכוש 
אסור, לא יועמד לדין. בכך יש צמצום 
שמאפשרות  החוק  הוראות  של 
ברכוש  לפעולה  בקשר  לדין  העמדה 
לעניין  עיניים.   עצימת  של  במצב 
של  רכוש  של  חילוט  לצורך  תפיסה 
יבוצעו  כי לא   18 מייצג, נקבע בסעיף 
בשלב  חילוט,  לצורך  תפיסה  הליכי 
ממייצג  בשווי"  "רכוש  של  החקירה, 
שסייע להלבנת הון, אם הראיות בדבר 
ראיות  ללא  בלבד,  הלקוח  הודעת  על  מבוססות  המייצג  מעורבות 
תומכות, כשמטבע הדברים לא ניתנו הגדרות למהותה ועוצמתה של 

הראיה התומכת.
וגם  מאוד,  גדולה  הייתה  לחוק  לתיקון  המייצגים  מצד  ההתנגדות 
המיתון בהנחיות ספק אם מניח את דעתם, מתוך חששם לפיחות זוחל 
בהנחיות  אלא  בחקיקה  קבועות  לא  כשהמגבלות  כלפיהם,  באכיפה 

פנימיות.
גם בנושא זה קשה לצפות עד כמה ועד מתי ירסנו את עצמם גורמי 
האכיפה בכל הנוגע למייצגים, ולא ניתן להעריך אם גם בחלוף הזמן 
תיוותר על כנה הגישה המצדיקה ריסון או שמא תחול אף  בעניין זה 
המייצגים  של  אחריותם  היקף  את  שתרחיב  הדרגתית,  התפתחות 

ודרגת חשיפתם לסיכונים.
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רואי  המייצגים,  לגבי  דבר  אומר  אינו  לחוק  ״התיקון 
חשבון, יועצי מס ועורכי דין, אך שתיקתו אינה מלמדת 
על כך שהתיקון לחוק לא נוגע למייצגים, להיפך. לאור 
תפקיד  ואופי  מקור  כעבירות  המס  עבירות  הוספת 
המייצגים והשירות שהם מעניקים ללקוחותיהם, ניתן 
המייצגים  שחשיפת  גבוהה,  ודאות  בדרגת  להעריך 
הפחות  ולכל  וחילוט,  לדין  העמדה  חקירה,  לסיכוני 

להליכי תפיסה לקידום החילוט, תגדל״
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סוף דבר
מבטא  לחוק  התיקון  אם  השאלה  את  הצגתי  המאמר  בכותרת 

כעולה  טבעית.  התפתחות  או  מהפכה 
התיקון  ומאופי  שנסקרו  השינויים  מהיקף 
והשלכותיו, מתבקשת התשובה, שגם אם 
מבחינת  שעתו  שהגיעה  בתיקון  מדובר 
הסביבה  והתפתחות  החוק  התפתחות 
העבריינית, הן ברמה המקומית והן ברמה 
מהפכה  בבחינת  שהוא  הרי  הבינלאומית, 
על  מיידיות  השפעות  בעלת  ממש,  של 
ההתנהלות בתיקים שייחקרו ויבוררו בבית 

משפט. 
לחוק  התיקון  עיונית,  המשפטית  ברמה 
תפישתיים,  לשינויים  להוביל  עתיד 
של  בחינה  תחייב  שהוצגה  והמורכבות 
אותן סוגיות ופיתוח הלכות. בין היתר, יהיה 
הלכות  לפתח  מקום  יש  אם  לשקול  צורך 
שתחולתן מוגבלת להליך המשלב עבירות 
עבירות  מיתר  ונבדלות  הון  והלבנת  מס 

המקור.
תיקי  לריבוי  הוא  והצפי  גם ברמה המעשית,  צפוי  השינוי המשמעותי 
בנוסף,  ספורות.74  שנים  תוך  מס  עבירות  על  המבוססים  הון  הלבנת 
 צפוי שינוי בחלוקת תיקי המס בין הערכאות. כידוע, הסמכות העניינית 

74     אציין בהקשר זה כי ממסמך של גורמי האכיפה מול משרד האוצר עולה שהדרישה 
מצדם לשם ביצוע התיקון לחוק היא להגדלת מספר החוקרים ברשויות המס ומספר 

הפרקליטים בגורמי התביעה והוספת עשרות תקנים.

3 היא של  בתיקים הכוללים עבירה של איסור הלבנת הון לפי סעיף 
המקור  שעבירות  התיקים,  יוגשו  ובהתאמה,  המחוזי.  המשפט  בית 
המשפט  לבית  מס,  עבירות  הן  בהם 
של  הסטה  להיות  ועתידה  המחוזי, 
מבית  המהותיות  המס  בעבירות  הטיפול 
המחוזי.  המשפט  לבית  שלום  משפט 
על  העומס  מבחינת  גם  השלכות  לכך 
 בית המשפט המחוזי וגם מבחינת שינויים 
למרכיב  בהתייחסות  הענישה  במדיניות 
לשקול  ראוי  זה,  בהקשר  המס.  עבירות 
כך  בחוק,75 תיקון  לערוך  מוצדק  אם 
לקבוע  המחוז  לפרקליט  סמכות  שתינתן 
הון  הלבנת  תיק  יוגש  ערכאה  לאיזו 
וזאת בהתחשב  המבוסס על עבירות מס, 
בדרגת החומרה והמורכבות שלו, כמו גם 
מול  אל  המס  עבירות  של  בדומיננטיות 

הדומיננטיות של עבירות הלבנת ההון. 
התקופה  מהפכה,  בכל  כמו  ולסיום, 
הראשונה של ההסתגלות למציאות חדשה 
של  תקופה  יציבה,  פחות  להיות  צפויה 
זו  בתקופה  החובה  מוטלת  המשפט  בית  ועל  הלכות,  ופיתוח  שינויים 
להקפיד הקפדה יתרה על קיום הליך הוגן ושמירה על זכויות כל הצדדים, 
יוצרו. על  יקום  לא  ושהגולם  תישמר  לחוק  התיקון  שתכלית  ולהבטיח 

 - תשמ"ד  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  השנייה  והתוספת  51)א()1()ב(  סעיף       75
�1984

ומאופי  שנסקרו  השינויים  מהיקף  ״כעולה 
התיקון והשלכותיו, מתבקשת התשובה, שגם 
מבחינת  שעתו  שהגיעה  בתיקון  מדובר  אם 
הסביבה  והתפתחות  החוק  התפתחות 
ברמה  והן  המקומית  ברמה  הן  העבריינית, 
של  מהפכה  בבחינת  שהוא  הרי  הבינלאומית, 
ממש, בעלת השפעות מיידיות על ההתנהלות 
בתיקים שייחקרו ויבוררו בבית משפט. כמו בכל 
ההסתגלות  של  הראשונה  התקופה  מהפכה, 
יציבה,  פחות  להיות  צפויה  חדשה  למציאות 
בית  ועל  הלכות,  ופיתוח  שינויים  של  תקופה 
להקפיד  זו  בתקופה  החובה  מוטלת  המשפט 
הקפדה יתרה על קיום הליך הוגן ושמירה על 
זכויות כל הצדדים, ולהבטיח שתכלית התיקון 

לחוק תישמר ושהגולם לא יקום על יוצרו״
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