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 ' בטבת התשפ"בה
 2021בדצמבר  9
 

חוזר נותני שירותים פיננסים 
2021-10-3 
 סיווג: כללי

 
 

 ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים
  

"(, הון הלבנת איסור חוק" –)להלן  2000-( לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס1יג)ג()11תוקף סמכותי לפי סעיף ב

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח  8)ו( וסעיף 5 ף, סעי2016-)ד( לחוק המאבק בטרור, התשע"ו95סעיף 

והחל מיום  2018-וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ח

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי  14.11.2021

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, ל 9)ו( וסעיף 5, וסעיף 2018-למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"חאשראי 

)להלן  2018-ט(, התשע"טרור ומימון הון הלבנת למניעת באשראי לתיווך מערכת מפעילדיווח וניהול רישומים של 

, הון הלבנת איסור בחוק כהגדרתה כתהמוסמ הרשות ראש עם בהתייעצות"(, הון הלבנת איסור צווי" –ביחד 

 להלן הוראותיי:

 כללי .1

נותני שירותים פיננסיים, כמו גופים פיננסיים אחרים, חשופים לאפשרות שיתבצעו באמצעותם עבירות של 

הלבנת הון ומימון טרור העלולות לחשוף אותם, בין היתר לסיכונים משפטיים, סיכונים תפעוליים וסיכוני 

 מוניטין. 

 שנקבעונורמות בינלאומיות במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור,  ותמיישמה הוראותצווי איסור הלבנת הון כוללים 

, ים פיננסייםשירות נותני. במסגרת זו מחויבים FATF (Financial Action Task Force)1-ההמלצות ארגון ב

(, Risk Based Approach - RBAטרור )ליישם גישה מבוססת סיכון למניעת הלבנת הון ומימון בין השאר, 

שמשמעותה ביצוע תהליכים סדורים לזיהוי והערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ונקיטת אמצעים לניהולם 

 והפחתתם בהתאם לעוצמתם.

באימוץ גישה השירותים הפיננסיים להנחות את נותני היא  ,זה חוזר של' ב בנספח הנכללות, הוראותהמטרת 

להתמודד באפקטיביות עם סיכוני הלבנת הון  שירותים פיננסייםמבוססת סיכון כאמור, על מנת לאפשר לנותן 

גיבוש מדיניות ונהלים לניהול סיכוני הלבנת הון, מינוי אחראי למילוי חובות על ידי בין היתר,  . זאת,ומימון טרור

, בהתאם לסיכונים שזוהו נותן השירותים הפיננסיים, משאבי הקצאה יעילה שלאיסור הלבנת הון ומימון טרור, 

 . וקביעת נהלים לקיום בקרה שוטפת וליישום תקין ואפקטיבי של הליך הכר את הלקוח

בנוסף, ובעקבות פניות שהתקבלו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון באשר למורכבות הטכנית שכרוכה בעמידה 

את האפשרות להחתים מקבל שירות שזוהה בדרך  ,זה חוזרג' של  בנספח, מוצע להסדירבדרישה לחתימת מקור, 

                                              
1 The FATF Recommendations –Financing of Terrorism & Proliferation International Standards on Combating Money Laundering and the   2012משנת. 
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של מפגש פנים אל פנים, על הצהרת נהנה ועל הצהרת בעל שליטה, באחת משתי הדרכים הבאות, חלף הדרישה 

 להצהרה בחתימת מקור:

 ;ISO 19794-7לאומי -הביןגבי פד ייעודי שעומד בתקן  עלה של מקבל השירות חתימ (א)

 הפיננסיים השירותים נותן נציגשל  חתומההצהרה  בליווישאינה חתימת מקור, ה של מקבל השירות, חתימ (ב)

 .על הצהרת נהנה ועל הצהרת בעל שליטה בפניוהשירות חתם  שמקבלכך  על

 

"(, המאוחד החוזר" –של החוזר המאוחד לעניין שירותים פיננסיים מוסדרים )להלן  5ולבסוף, כדי שחלק 

שמוקדש לתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור יהיה נוח לשימוש, נעשו מספר שינויים מבניים שיתוקנו אף הם 

בפרק א' של החוזר, וסדר הפרקים שונה בהתאם  5במסגרת חוזר זה. במסגרת שינויים אלו רוכזו הגדרות חלק 

 לתוכנם. 

 המאוחד החוזר תיקון .2

 'אשמפורטים בנספח , יבואו השינויים 5חלק  הגדרות את מרכזששל החוזר המאוחד,  5 לחלקבפרק א'  (א)

 לחוזר זה. 

"ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אצל  שעניינו, המאוחד החוזר של 5 לחלקב'  בפרק, 'א בסימן (ב)

 ' לחוזר זה.ב בנספח המצורפים,  5-1 סעיפים יבואושירותים פיננסיים מוסדרים",  נותן

", פנים אל פנים בזיהוי מקור מחתימת פטורחוזר המאוחד, שעניינו "השל  5' לחלק ג בפרק', ב בסימן (ג)

 . זה בנספח ג' לחוזר ףהמצור ,1 סעיףיבוא 

 תחולה .3

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח הוראות חוזר זה יחולו על נותן שירותים פיננסיים שחל על פעילותו 

פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, וניהול רישומים של נותני שירות בנכס 

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך או  2018-התשע"ח

 .2019-באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ט

 תחילה .4

חודשים מיום פרסום  6אשר תחילתם  )ח(5 –)ז( ו5)ד(,5, 2למעט סעיפים , פרסומוביום  יחולוחוזר זה הוראות 

 .החוזר

 

 

 

 

 

 ד"ר משה ברקת                                                                                                           

 הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון                                                                                         
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 'א נספח

 א' פרק

 הגדרות

 איסור הלבנת הון, אלא אם נאמר אחרת. ויצוב כהגדרתן זה בחלקכל ההגדרות 

 ציבור זר או איש ציבור מקומי;  איש     –" ציבור איש"

בן  לרבותבחמש שנים האחרונות,  בישראל בכיר ציבורי תפקיד בעל                           – "מקומי ציבור איש"

 יועץ, בו שליטה בעל שהואמשפחה של תושב חוץ כאמור או תאגיד 

לעניין  ;מאלה אחד של עסקי שותף או הזר הציבור איש של אישי ומינוי

לרבות נשיא המדינה, ראש  - "תפקיד ציבורי בכיר בישראלזה, "

הממשלה, שר, סגן שר, חבר כנסת, ראש רשת מקומית, סגן ראש רשות 

מקומית, שופט, קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה, קצין משטרה 

בחברות  ,בדרגת סנ"צ ומעלה, מנכ"ל או סמנכ"ל במשרד ממשלתי

-בעל תפקיד בכיר בארגונים ביןים, יממשלתיות ובתאגידים סטטוטור

 ;לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה

 ;הון הלבנת איסור לחוק)א( 29 בסעיף כמשמעותה     –" המוסמכת הרשות"

 ;2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס   –" הון הלבנת איסור חוק"

 על, שחל מוסדרים פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו   –" פיננסיים יםנותן שירות"

 ; הון הלבנת איסור מצווי אחד פעילותו

 מערכת מפעיל וצו אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותניצו   –" הצווים" או" איסור הלבנת הון ויצו"

 ;באשראי לתיווך

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל   –" באשראי לתיווך מערכת מפעיל צו"

-מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ט

2019; 

)א( לצו 6פנים, בהתאם לסעיף  אלמי שמזהה את מקבל השירות, פנים      –הפיננסיים" "נציג נותן השירותים 

)א( לצו 7בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי ולסעיף  שירותנותני 

 מפעיל מערכת לתיווך באשראי;

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני    "צו נותני שירות בנכס פיננסי

; והחל מיום 2018-למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ח  – "שירותי אשראי ונותניאשראי  שירותי

14.11.2021 

או מהמועד שבו הודיע נותן שירות בנכס פיננסי לממונה שהוא מעוניין 

)ב( לצו איסור הלבנת 27להחיל על עצמו את הוראות הצו בהתאם לסעיף 

הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי 

, צו איסור 2021-ת הלבנת הון ומימון טרור )תיקון(, התשפ"אלמניע

הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס 

פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, 

 .2018-התשע"ח
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 'ב נספח

 'ב פרק

 מוסדרים פיננסיים יםומימון טרור אצל נותן שירות הלבנת הון סיכוניניהול  –' א סימן

 

 ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור מדיניות .1

לצו  15לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, לפי סעיף  בכתביקבע מדיניות  פיננסיים יםנותן שירות (א)

 לפי, באשראי לתיווך מערכת מפעיל לצו 16 סעיףלפי ו אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותני

 ומימון הון הלבנת לסיכוני בהתאםאיסור הלבנת הון,  ויהעניין, המתייחסת ליישום החובות על פי צו

מדיניות " –זה )להלן  סימןלהלן, ועל פי הוראות  4 סעיף לפי שביצע הסיכונים בהערכת שאותרו טרור

 "(.ומימון טרור ניהול סיכוני הלבנת הון

 ל, בין היתר, התייחסות לאלה:וכלתמדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור  (ב)

 (;3ובסעיף  (5)ב()2 פירוט בסעיףקיום תשתית ארגונית מתאימה )ראו  (1)

 (;4פירוט בסעיף זיהוי והערכת סיכונים )ראו  (2)

 .(5בסעיף להפחתת סיכון )ראו פירוט והנהלים שיגובשו אמצעים  (3)

 הדירקטוריון תפקידי .2

  –פיננסיים יהיה אחראי על  דירקטוריון נותן שירותים

 כוני הלבנת הון ומימון טרוראישור מדיניות ניהול סי (א)

דירקטוריון נותן שירותים פיננסיים ידון במדיניות לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, כמפורט  (1)

 אותה.  , ויאשר1 בסעיף

הדירקטוריון ידון בצורך לעדכן את מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אחת לשנה  (2)

ובכל מקרה לפחות, בעת שינוי מהותי בפעילות נותן שירותים פיננסיים או בסביבה שבה הוא פועל, 

של נותן השירותים  סיכוני הלבנת הון ומימון טרורשהוא בעל השלכה על שינוי נסיבות  יחולבו 

 הפיננסיים. 

 ובקרה פיקוח (ב)

 ומימון הון הלבנת סיכוני ניהול מדיניות יישום אחר ויבקר יפקח פיננסיים שירותים נותן דירקטוריון

  –ובכלל זה , טרור

ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שהוגשו לו על ידי האחראי למילוי חובות איסור  בדוחות ידון (1)

"(, סמוך למועד הגשתם, ויוודא כי סיכוני חובות למילוי אחראי" –הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 הלבנת הון ומימון טרור מטופלים באופן אפקטיבי על ידי נותן השירותים הפיננסיים;

יקבע אילו דיווחים תקופתיים נדרשים בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור, ובכלל זה הגדרת  (2)

 מקבלי הדיווחים, תוכנם ותדירותם;

המחייבים  בניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרוראירועים חריגים וכשלים משמעותיים יקבע  (3)

 של דיווחים כאמור;  ואת מועדי הגשתםמתכונתם דיווח מידי לדירקטוריון, את 

 ;העובדים לידיעת הובאו טרור ומימון הון הלבנת סיכוני ניהול מדיניות עיקריש יוודא (4)
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יוודא קיום נהלי עבודה בנותן השירותים הפיננסיים, התואמים את מדיניות ניהול סיכוני הלבנת  (5)

הון ומימון טרור של נותן השירותים הפיננסיים, ובכלל זה נהלים המתייחסים למתן שירות ללקוח 

חדש, העברות כספים לרבות אל צדדי ג', קביעת הרשאות למתן אישור על ביצוע פעולות ואיתור 

 ירועים המחייבים בטיפול מיוחד ובדיווח ;א

יוודא הקצאת משאבים הולמים לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, לרבות ציוד טכני וכוח אדם  (6)

 מיומן;

בנושא איסור הלבנת  תכנית הדרכה להגברת מודעות של עובדים רלוונטיים להוראות הדיןיוודא כי  (7)

 הון ומימון טרור מיושמת כנדרש; 

 את מינוי האחראי למילוי חובות ואת תכנית העבודה השנתית שלו;יאשר  (8)

יעריך לפחות אחת לשנה את מידת האפקטיביות של אופן ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור  (9)

 בנותן השירותים הפיננסיים, ויפקח על תיקון הליקויים שנמצאו.

 יחיד שהוא פיננסיים שירותים נותן (ג)

 פעילותו את שמנהל מי על לעיל)ב( -)א(2שהוא יחיד, יחולו הוראות סעיפים  פיננסייםבנותן שירותים 

 .המחויבים בשינויים והכל, הפיננסיים השירותים נותן של

  אחראי למילוי חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור .3

 חובותאחראי למילוי  מינוי (א)

שירותים הנותן משרה ביהיה נושא  לחוק איסור הלבנת הון, 8לפי סעיף  אחראי למילוי חובות (1)

 ;למעט דירקטוראו מנהל בכיר שכפוף ישירות לנושא משרה, פיננסיים, ה

פגוע ביכולתו לבצע עצמאי במילוי תפקידו ולא ימלא כל תפקיד שעלול לאחראי למילוי חובות יהיה  (2)

 כראוי את תפקידו או להגבילו;

 ;לצורך ביצוע תפקידו וניסיון רלוונטי כישורים, אחראי למילוי חובות יהיה בעל ידע (3)

 יםשירותהנותן  אצלמידע המצויים או רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך  יהאחראי למילוי חובות יה (4)

 הדרושים לביצוע תפקידו; ,הפיננסיים

, לכל הפיננסיים יםשירותהגישה ישירה לכל בעל תפקיד בנותן  בעל יהאאחראי למילוי חובות  (5)

, הפיננסיים יםלהיכנס לכל אתרי פעילות נותן השירותוזכות  מערכות המידע המשמשות לפעילותו

 .תפקידו ביצועלצורך 

 פיננסיים שירותים בנותן חובות למילוי אחראי תפקידי (ב)

ים שירותהבנותן טרור אחראי למילוי חובות ירכז את פעילות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון  (1)

  –זה , ובכלל הפיננסיים

, לנושאי משרה בו ולעובדיו בעניין ניהול סיכוני הפיננסיים יםלדירקטוריון נותן השירות ייעץ (א)

 הלבנת הון ומימון טרור;

 ;מיושמת כנדרש מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרורש יוודא (ב)

ולכל הפחות בנושאים ליישום מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור, כתובים  םיגבש נהלי (ג)

 ;אלו מיםוכן בקרות בתחוהמוזכרים בחוזר זה, 

בהם נדרשים תיקונים  הפיננסיים יםשירותהיאתר נהלים ותהליכים פנימיים בנותן  (ד)

הסיכונים,  בהתחשב בעוצמתושינויים כדי לשפר את ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, 

 ויוודא את עדכונם;

אמצעים יבצע בדיקות מדגמיות סדירות של ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ושל בקרות ו (ה)

 הפחתתם; את שנועדו להבטיח 
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או )ג( לצווים 2בהתאם לסעיף אנשי ציבור זרים  שהם מקבלי שירותיאשר התקשרויות עם  (ו)

 ; לסימן זה )ב(5סעיף לפי  שזוהו כבעלי סיכון גבוה מקבלי שירות

יגבש ויפעל ליישום תכנית הדרכה להגברת מודעות של עובדים רלוונטיים להוראות הדין  (ז)

 ;)ח(5 לסעיףבהתאם והאמצעים לקיומה בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור 

 השירותים נותן שלולמנהל הכללי  שישנה, ככל ,ביקורת, לוועדת לדירקטוריון יגיש (ח)

הלבנת הון ומימון טרור, אחת לשנה לפחות דוח בכתב על מצב ניהול סיכוני  הפיננסיים

וכן את תכנית העבודה  (2)ב()2 לסעיף בהתאם דיווחים תקופתייםו( 1)ב()2 לסעיףבהתאם 

 ;השנתית שלו

 שירותיםה נותןלמנהל הכללי של ו שישנה, ככל ,ביקורת לוועדת, לדירקטוריוןידווח  (ט)

כשל משמעותי בניהול סיכוני הלבנת הון ומימון אירוע חריג או על  ,בתוך זמן סביר ,יםפיננסיה

 (. 3)ב()2 לסעיףבהתאם טרור, 

המידע המועבר לרשות המוסמכת במסגרת הדיווחים הרגילים והבלתי יבצע בקרה על  (י)

 .ויוודא שלמות ואיכות המידע רגילים,

ישתתף בדיוני הדירקטוריון הנוגעים לדוחות סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אחראי למילוי חובות  (2)

ויוכל לבקש באופן ישיר מהדירקטוריון להוסיף  ()ח(1)ב()3 לסעיף בהתאםשהוגשו לדירקטוריון, 

 ;לסדר היום של הדירקטוריון דיון בנושא ללא קשר לכפיפותו הארגונית

לניהול סיכוני הלבנת הון מדיניות שה יוודאבחברת האם חובות  אחראי למילויבקבוצת חברות,  (3)

ים להוראות ידו ושכפופ-בקרב כל התאגידים שנשלטים על , מיושמים כנדרשבנושאם נהליהו

שבכל אחת  יבחן האחראי בחברת האם, בין היתר, בישראל ומחוצה לה. בכלל זה,, החוק והצווים

לניהול סיכוני הלבנת הון והנהלים ם המדיניות וליישמהחברות הבנות הוקצו משאבים מתאימים 

ידע, כישורים וניסיון בנושא, ושהאחראי למילוי חובות בכל אחת מחברות הקבוצה, הוא בעל 

 . לצורך ביצוע תפקידוהולמים 

 בשינויים המחויבים.)ב(, 3ף נותן שירותים פיננסיים שהוא יחיד, יחולו הוראות סעיעל  (4)

 

 זיהוי והערכה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור .4

מימון טרור יגבש מסמך הערכת סיכונים, בו יזוהו ויוערכו סיכוני הלבנת הון ופיננסיים  םנותן שירותי (א)

 נותן ידי על סיכון מבוססת גישה ליישום התשתית את הו. הערכת הסיכונים תהווהניצבים בפני

 .שזוהוהסיכונים  הפחתתל ווהימתאימים לנ באמצעים נקיטהשיאפשר  באופן, הפיננסיים השירותים

 של, ובכל מקרה האחת לשנ לפחותהערכת הסיכונים הצורך בעדכון יבחן את  פיננסיים םנותן שירותי (ב)

, הפיננסיים השירותיםשינוי נסיבות רלוונטי לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור, לפי שיקול דעתו של נותן 

 .הממונה ידי על שנערכה ביקורת בשל הפרות גילוי של מקרה בכל זה ובכלל

ייקח בחשבון, לכל הפחות, את הגורמים הבאים, תוך ים פיננסיים נותן שירות ,בהערכת הסיכונים (ג)

 אופי, היקף ומורכבות פעילותו:התייחסות ל

, בדגש על מדינות בסיכון גבוה הפיננסיים יםהשירותוטריטוריות אליהם חשוף נותן מדינות  (1)

 )סיכון מדינה(; FATF -להלבנת הון ואיסור מימון טרור כפי שפורסמו על ידי ה

 )סיכון לקוח(; השירות מקבלמאפייני  (2)

 סוג המוצר או השירות )סיכון מוצר(; (3)

 הפעולה המבוצעת )סיכון עסקה, שירות(;והיקף סוג  (4)

 )סיכון הפצה(. ניתנת הפעולהערוץ ההפצה שבאמצעותו  (5)
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גבש את הערכת הסיכונים על פי מידע שיאסוף הן מגורמים פנים ארגוניים נותן שירותים פיננסיים י (ד)

הערכת סיכונים סקטוריאלית, ארגוניים כגון מסמך הערכת סיכונים לאומית, -והן מגורמים חוץ

איסור הלבנת הון,  וירשימת פעולות שיכול שיראו כפעולות בלתי רגילות המנויות בתוספת הרביעית לצו

החלטות ועדת והרשות המוסמכת,  רסמים באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןמסמכים בנושא שמפו

מסמכי רשימות ארגוני טרור ופעילי טרור שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וו עיצומים

 .FATF-טיפולוגיות של ה

חדש, פרקטיקה עסקית  שירותהנובעים מפיתוחו של מוצר חדש,  הערכת הסיכונים תתייחס לאיומים (ה)

 ;עבור מוצר חדש או קייםאו כזו שעודכנה חדשה, לרבות אמצעי הפצה, או שימוש בטכנולוגיה חדשה 

 עסקית בפרקטיקה שימוש, חדש שירות, חדש מוצר השקת כל לפני תיערך פרטנית סיכונים הערכת

 . חדשה טכנולוגיה פיתוח או חדשה

 אמצעים להפחתת סיכון .5

 הלקוח הליך של הכרת (א)

מקבל שירות של זיהוי והכרת  כיםליהשיתייחסו לאופן יישום היקבע נהלים  אחראי למילוי חובות (1)

איסור הלבנת הון, כך שהיקף ההליך ותדירותו ייקבעו בהתאם למידת הסיכון  וילצו 2לפי סעיף 

  ;טרורלהלבנת הון ומימון  מקבל השירותשל 

 ים המנחים שבנספח א' לסימן זה;הליך של הכרת מקבל השירות ייערך בהתאם לקוו (2)

האם מקבל  ,בין השאר ,יבחן יםפיננסי יםשירות נותן מקבל השירות, הכרתשל  הליך במסגרת (3)

; לשם כך הוא רשאי לעשות שימוש ב"טופס איש ציבור זר" שבתוספת הוא איש ציבור שירותה

  השנייה לצווי איסור הלבנת הון ולטופס שבנספח ב' לסימן זה, לפי העניין;

יובילו לגילוי עובדת  מקבל השירותכי ביצוע בדיקות נוספות להכרת  פיננסיים יםסבר נותן שירות (4)

 אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותני צו)ב( ל11גיבושו או קיומו של דיווח לפי סעיף 

רשאי הוא להימנע מביצוע הבדיקות לפי העניין, , באשראי לתיווך מערכת מפעיל לצו)ב( 12 וסעיף

בנכס  שירות נותני לצו)ב( 13לסעיף  בהתאםעל חשש כאמור,  המוסמכתהאמורות ולדווח לרשות 

 ., לפי העניין)ב( לצו מפעיל מערכת לתיווך באשראי14 וסעיף אשראי שירותיפיננסי ונותני 

 בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור מקבלי שירותטיפול ב (ב)

. בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור שירות מקבלייקבע נהלים לסיווג  מילוי חובותאחראי ל (1)

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, עשויים לראות כל אחד מאלה כמקבל שירות בסיכון גבוה:

 ;זר ציבור איש (א)

 תושב חוץ שעל פניו אין לו זיקה לישראל; (ב)

או  לצווי איסור הלבנת הוןמקבל שירות ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה  (ג)

 מדינה או טריטוריה כאמור; מול פעילות מבצעמקבל שירות ה

בחוזר המאוחד, לעניין  422-411מקבל שירות שזוהה ואומת באופן מקוון, כמוסדר בסעיפים  (ד)

 'התקשרות מרחוק עם מקבל שירות באופן מקוון';

 שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותני)ב( לצו 11בל שירות שהועבר בגינו דיווח לפי סעיף מק (ה)

 .לצו מפעיל מערכת לתיווך באשראי )ב(12 ףוסעי אשראי

בסיכון  מקבל שירותזיהה כי מדובר בלהתנהלות במקרים בהם יקבע נהלים  אחראי למילוי חובות (2)

 מדובר כי פיננסיים שירותים נותן, זיהה לגרוע מהאמור מבלי; גבוה להלבנת הון ולמימון טרור

 :כדלקמן יפעלבסיכון גבוה,  שירות במקבל

 ;זה לסימןא' מוגבר לפי נספח  הכרת לקוחשל יבצע הליך  (א)
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 פעולות ביצוע לשם השירות מקבלעם  להתקשרותאחראי למילוי חובות היקבל את אישורו של  (ב)

 .עבורו נוספות

 

  אלקטרוניות העברות (ג)

 ישמקבל שירות בתוך ישראל, יוודא כי  עבורהעברה אלקטרונית  המבצע פיננסיים יםשירות נותן (1)

 שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותניא)א( לצו 7סעיף  לפיבאפשרותו להעביר את פרטי המעביר 

הנעבר, לפי דרישה, תוך שלושה ימי עסקים ממועד הדרישה, או באופן  הפיננסי מוסד, לאשראי

 רשויות אכיפה.מידי ל

המעביר  של הזיהוי פרטישל  קיומם לבחינתמבוסס סיכון  נוהל יקבע פיננסייםשירותים  נותן (2)

, אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירותנותני  לצו( 7)-(1א)א()7 בסעיף הקבועיםוהנעבר, 

או בדיקתם   הזיהוי פרטי רישום כאשר גם, לישראל מחוץ אלקטרוניות העברות שקיבל במקרים

 . אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותני א לצו7אינו נדרש לפי סעיף 

 :הבאים לנושאים התייחסות גם יכלולזה  נוהל (3)

אשר לא  העברות איתורהסבירים שעל נותן השירותים הפיננסיים לנקוט לצורך  האמצעים (א)

 ; בדיעבד והן העברות ביצוע בעת הן, לעיל( 2) פסקהב כמפורט הזיהוי פרטי ןבה ונכלל

 המתאימים וההליכים(, א) פסקהלפי  אותרה אשרהאם לקבל, לדחות או לעכב העברה,  (ב)

, היתר בין, להתייחס ניתן זה לעניין; בדיעבד שאותרו העברות לגבי מעקב לצורך בהם שינקוט

 ומהות המקבל זהות, ההעברה סכום, ההעברה מבוצעת שממנה למדינה, החסר המידע לסוג

 . התשלום

העברה עבור מקבל השירות  המקבל פיננסיים שירותים נותןהן על  יחולו לעיל( 3)-ו( 2) פסקאות (4)

 .מתווך שדרכו בוצעה ההעברהכ שמשמשפיננסיים  שירותים נותןוהן על 

 בקרה (ד)

בנכס פיננסי  שירות נותנילצו  10 ףיקבע נהלים לקיום בקרה שוטפת לפי סעי אחראי למילוי חובות

 - ובכלל זהלפי העניין, , באשראי לתיווך מערכת מפעיל לצו 11 וסעיף אשראי שירותיונותני 

מידת הסיכון לפי והכל ובעלי שליטה, נהנים , מקבלי שירותיוודא את נכונות המידע הקיים לגבי  (1)

 הון ולמימון טרור;שלהם להלבנת 

בהליך הכר את הלקוח,  האם היא תואמת למידע עליו הוצהרויבחן  מקבל שירותיעקוב אחר פעילות  (2)

 אם היא עולה בקנה אחד עם הערכת הסיכון שבוצעה לגביו;וכן ה

בסיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור, על ידי הוספת  מקבל שירותיבצע בקרה מוגברת על פעילות  (3)

 בקרות והגדלת תדירותן;

וניהול רישומים לפי  דיווח, מערך ניטור ובקרה לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, בקרה יטמיע (4)

בחינה פעולות חריגות יבוסס, בין היתר, על  איתור וצווי איסור הלבנת הון;חוק איסור הלבנת הון 

  ;עסקי או כלכלי הגיון וללאלא צפויות של פעולות 

( לעיל, יבדוק את הרקע ומטרת 4זיהה נותן שירותים פיננסיים פעילות חריגה בהתאם לפסקה ) (5)

ן האם הפעילות עולה כדי פעילות החייבת בדיווח בלתי רגיל; ממצאי הפעילות החריגה ויבח

הבדיקה יתועדו בכתב וישמרו כנדרש בצו. דיווח על פעולה בלתי רגילה יתבצע בפרק הזמן הקצר 

ביותר בנסיבות העניין. במקרה של נסיבות מיוחדות, עיכוב בלתי נמנע או כאשר נותן השירותים 

 מוצדק, יתעד את הסיבות לעיכוב וישמור תיעוד זה. הפיננסיים רואה את העיכוב כ
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 ניהול רישומים ושמירתם (ה)

 שירות נותנילצו  16-ו)ג( 4 פיםיקבע נהלים לניהול רישומים ושמירתם לפי סעי אחראי למילוי חובות

לפי העניין, לצו מפעיל מערכת לתיווך באשראי,  17-ו)ד( 4 פיםוסעי אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני 

, בין היתר, יוכל פיננסיים םנותן שירותישהרישומים יישמרו באופן זמין ונגיש, כך כי ובכלל זה יוודא 

 .דין פי על המידע את לדרוש הרשאי, אחר גורםלהגיב בזמן סביר לדרישות מידע של הממונה או של 

 מימון טרור והפצת נשק להשמדה המונית )פרוליפרציה( (ו)

קבע את נהלי השימוש ברשימות של ארגוני ופעילי טרור ופרוליפרציה י חובות למילוי אחראי (1)

 מערכת מפעיל לצו 15 וסעיף אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותנילצו  14בהתאם לסעיף 

 ; העניין לפי, באשראי לתיווך

בהתאם , יפעל גם לעיל (1) פסקההתאמה מול הרשימות כאמור ב פיננסיים יםזיהה נותן שירות (2)

, חוק המאבק בתוכנית הגרעין של 2016-להוראות הרלוונטיות בחוק המאבק בטרור, התשע"ו

 .2018-וחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, תשע"ח 2012-איראן, התשע"ב

 דיווחים (ז)

 שירות נותני צול 11, לפי סעיף המוסמכתיקבע נהלים לעניין דיווח לרשות אחראי למילוי חובות  (1)

לפי העניין,  לצו מפעיל מערכת לתיווך באשראי, 12וסעיף  אשראי שירותינכס פיננסי ונותני ב

לרבות נוהל המסדיר דיווח על פעולה בלתי רגילה, אשר יכלול תיעוד מפורט של הליך קבלת 

ובהר, כי חובת דיווח על פעולה בלתי יההחלטה ביחס לדיווח על פעולה בלתי רגילה; לעניין זה 

 אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותני צול)ב( 11לפי סעיף המוסמכת רגילה לרשות 

או ניסיון לביצוע חלה גם לגבי פעולה לפי העניין, , )ב( לצו מפעיל מערכת לתיווך באשראי12וסעיף 

ם אין ידיעה או חשד לזיקה בין הפעולה הנחזית כקשורה להלבנת הון או מימון טרור אף אפעולה 

 איסור הלבנת הון;לחוק  2האמורה לבין עבירת מקור לפי סעיף 

שירותים פיננסיים ידווח מידית לממונה על מקרים מיוחדים אשר דווחו לרשות המוסמכת  נותן (2)

ן בניהול סיכוני הלבנת הו משמעותייםאירועים חריגים וכשלים  על וכןבמסגרת חובות הדיווח, 

 (;3)ב()2 לסעיף בהתאםומימון טרור 

שירותים פיננסיים ידווח מידית לממונה על כל חקירה בה נחקרים חשדות להלבנת הון או  נותן (3)

 השירותים נותןנגד  המתנהלת, וכן על כל חקירה הפיננסיים השירותים נותן באמצעותמימון טרור 

ידי בעל השליטה בו, -תאגיד הנשלט על, וכן תאגיד השולט בו או תאגיד בשליטתואו  הפיננסיים

 ;ככל שנודע לו על דבר קיומה

, המוסמכת לרשות שהועברו הדיווחים מספר על לשנה אחת לממונה ידווח פיננסיים שירותים נותן (4)

בנכס פיננסי  שירות נותני לצו 12-ו 11 בסעיפים כמפורט, המדווחת הפעילות והיקף, סוגיהם לפי

 .העניין לפי, באשראי לתיווך מערכת מפעיל לצו 13-ו 12 יםוסעיפ אשראי שירותיונותני 

 עובדים והדרכת גיוס (ח)

ייקח בחשבון שיקולים הנוגעים לסיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור  פיננסיים יםנותן שירות (1)

יקבע נהלים שיבטיחו קיומם של סטנדרטים, לרבות של יושרה,  וכןבעת גיוס עובדים חדשים 

 לקבלת עובדים חדשים בהתאם לאופי התפקיד. 

כי הם  להבטיח מנת על, שונים עובדים בין הבחנה תוךיבצע הדרכות,  פיננסיים יםנותן שירות (2)

ן ומימון איסור הלבנת הון המוטלות עליהם ואופן יישומן, את סיכוני הלבנת הו חובותמכירים את 

שנקבעו לניהול והפחתת סיכונים  האמצעיםוכן את  הפיננסיים יםשירותהטרור להם חשוף נותן 

 )א(.4אלו בהתאם לסעיף 
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כדי להבטיח שהמידע המצוי בידי העובדים עדכני וכולל מידע על  שוטף בסיס על יבוצעו ההדרכות (3)

 טכניקות, שיטות ומגמות עכשוויות. 

 לרבות עובדי חברות כוח אדם. -זה, "עובדים"  סעיףלעניין 
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 הלקוח הכרת של הליך לביצוע מנחים קוויםא':  נספח

 

שיתייחס,  יכולו , יבוצע על פי רמת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרורשירות למקבלהכרת הלקוח  של הליך .1

 :אלה לבירורבין היתר, 

 איסור הלבנת הון;  צווי לפי הנדרשים הזיהוי פרטי (א)

 ; והיקפה המתוכננת הפעילות טיבההתקשרות עם נותן השירותים הפיננסיים,  מטרת (ב)

 ;הפיננסים השירותים לנותן הכספים העברת אופן (ג)

 ;הפיננסיים השירותים לנותן המועבריםהכספים  מקור (ד)

 ;ציבור איש הוא השליטה בעל או הנהנה, השירות מקבל האם (ה)

 בירור הזיקה לישראל;  –תושב חוץ או תאגיד שאינו רשום בישראל  לגבי (ו)

 ;התאגידשל  פעילותהענף ו פעילותבירור היקף ה –שירות שהוא תאגיד  מקבללגבי  (ז)

 ; השירות מקבל עבורשל פעילות פיננסית שקשורה למדינה זרה  קיומה (ח)

שאינו מקבל שירות או שאדם  אחר אדם עבורבמבצע את הפעילות  השירות מקבל האם –של נהנה  קיומו (ט)

 ;מכוון את הפעילותאחר שאינו מקבל שירות 

 הון הלבנת באיסור הקשורות מסיבות, השירות מקבללהעניק שירותים ל פיננסי גוףקודם של  סירוב (י)

 ;טרור מימון או

 הנאמנות, הנהנים ומטרת הנאמנות. יוצראודות  בירור – כנאמן משמש השירות שמקבלשירות  במתן (יא)

 

 אלה:  לבירור, לכל הפחות 1לקוח מוגבר יתייחס, בנוסף לנושאים המפורטים בסעיף  הכרת של הליך .2

 משאביו הפיננסיים של מקבל השירות, בין היתר, על ידי שימוש במידע פומבי; מקור (א)

 של מקבל השירות ורמת הכנסתו; עיסוקו (ב)

 פיננסית נוספת בנותן השירותים הפיננסיים, ככל שישנה. פעילות (ג)
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  מקומי ציבור איש טופס': בנספח 

תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות,  ת/ה בעל/האם אתנא לסמן  .1

 )לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה(:להלן כמפורט 

]  [   איני בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ 

 לארץ

 כנסת]  [   חבר 

 ומעלה אלוף תת בדרגת]  [   קצין צבא  נשיא מדינה ]  [   

 ומעלה"צ סנ בדרגת משטרה קצין]  [     ממשלהראש ]  [   

] [  מנכל או סמנכל במשרד ממשלתי, בחברות  שר] [ 

 ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים 

 , פרט/י:"לבינ בארגונים בכיר תפקיד בעל] [   שר סגן] [ 

 

 ]  [   תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט/י:    מקומית ראשות]  [   ראש 

 מקומית רשות ראש סגן] [  

 ]  [   שופט

 

או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש  2האם יש לך בן משפחה .2

 השנים האחרונות?

 לא]  [    ]  [   כן

שלהלן )לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה 

 שונה(:

]  [   איני בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ 

 לארץ

 כנסת]  [   חבר 

 ומעלה אלוף תת בדרגת]  [   קצין צבא  נשיא מדינה ]  [   

 ומעלה"צ סנ בדרגת משטרה קצין]  [     ממשלהראש ]  [   

] [  מנכל או סמנכל במשרד ממשלתי, בחברות  שר] [ 

 ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים 

 , פרט/י:"לבינ בארגונים בכיר תפקיד בעל] [   שר סגן] [ 

 

 ]  [   תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט/י:    מקומית ראשות]  [   ראש 

 מקומית רשות ראש סגן] [  

 ]  [   שופט

 

 

                                              
 .בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה 2
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 בשם תאגיד? ת/ה פועל/האם את .3

 לא]  [    ]  [   כן

האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ נא לסמן אם התשובה היא חיובית, 

 :או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן )לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה(

]  [   איני בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ 

 לארץ

 כנסת]  [   חבר 

 ומעלה אלוף תת בדרגת]  [   קצין צבא  נשיא מדינה ]  [   

 ומעלה"צ סנ בדרגת משטרה קצין]  [     ממשלהראש ]  [   

] [  מנכל או סמנכל במשרד ממשלתי, בחברות  שר] [ 

 ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים 

 פרט/י:, "לבינ בארגונים בכיר תפקיד בעל] [   שר סגן] [ 

 

 ]  [   תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט/י:    מקומית ראשות]  [   ראש 

 מקומית רשות ראש סגן] [  

 ]  [   שופט
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 'ג נספח

 'ג פרק

 פטור מחתימת מקור בזיהוי פנים אל פנים – 'ב סימן

 

 פנים אל פנים בזיהוי שליטה ובעל נהנה הצהרת על מקור מחתימת פטור .1

לצווי איסור הלבנת הון, בעת ביצוע חובות זיהוי ואימות בדרך של זיהוי פנים אל פנים,  5על אף האמור בסעיף 

 על נהנה ועל הצהרה על בעל שליטה )להלןמקבל שירות על הצהרה רשאי נותן שירותים פיננסיים להחתים 

 באחד האמצעים הבאים:  "(הצהרה" –

 המפורסם, ISO 19794-7 לאומי-הביןשעומד בתקן  ייעודי פדגבי  עלמקבל השירות על הצהרה  חתימת (א)

 ; 3לאומי-הבין התקינה ארגוןבאתר 

המאפשרת תיעוד איכותי של החתימה וקישורה באופן  אחרתמקבל השירות על הצהרה בדרך  חתימת (ב)

 יםהשירות נותן נציג בפניתיעשה  החתימה"(. דיגיטלייםבאמצעים  חתימה" – מאובטח להצהרה )להלן

 בסמוך לחתימת מקבל השירות כאמור: שלהלן ההצהרות על יחתום אשר, הפיננסיים

 בהתאם, פנים אל פנים השירות מקבל את זיהה הפיננסיים השירותים נותן נציג לפיה הצהרה (1)

 מערכת מפעיל לצו)א( 7 לסעיף או אשראי שירותי ונותני פיננסי בנכס שירות נותני לצו)א( 6 לסעיף

 ;לצווים 4 לסעיף בהתאם הזיהוי מסמכי פי על וכן, העניין לפי, באשראי לתיווך

 עלנציג נותן השירותים הפיננסיים  בפני דיגיטלייםבאמצעים  חתםהשירות  מקבללפיה  הצהרה (2)

 .העניין לפי, שליטה בעל הצהרה על אונהנה  הצהרת

 

 

  

                                              
3 .html55938https://www.iso.org/standard/ 
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 דברי הסבר

 'ב פרק

 ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אצל נותן שירותים פיננסיים מוסדרים –א'  סימן

 טרור ומימון הון הלבנת סיכוני ניהולמדיניות  – 1 לסעיף

 לפילצו מפעיל מערכת לתיווך באשראי,  16וסעיף  אשראי שירותי ונותני פיננסי בנכס שירות נותני לצו 15 סעיף

ניהול סיכונים לצורך מילוי חובותיו לפי הצווים. וננסיים יקבע מדיניות, כלים כי נותן שירותים פי קובעיםהעניין, 

 סיכוני לניהול הפיננסיים השירותים נותן מדיניות תתייחס, בין היתר, אליהם נושאים לקבוע מוצע, לכך בהתאם

אמצעים הו ומימון טרור הון הלבנת סיכוני והערכת זיהויתשתית ארגונית מתאימה;  קיום ובהם הון הלבנת

 .של הסיכונים הללו להפחתתם

 הדירקטוריוןתפקידי  – 2 לסעיף

 בצורךו סיכוני הלבנת הון ומימון טרור לניהולמדיניות בשירותים פיננסיים ידון  נותןדירקטוריון  כי לקבוע מוצע

בנותן השירותים הפיננסיים,  המדיניותיפקח ויבקר את אופן יישום  הדירקטוריון, כן. אותה יאשר אףו לעדכנה

 בסעיף זה דירקטוריון לרבות ועדה מוועדותיו.  כמפורט בהוראות הסעיף.

 אחראי למילוי חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור – 3 לסעיף

כי נושא משרה בנותן  לקבוע מוצעלחוק איסור הלבנת הון קובע חובת מינוי אחראי למילוי החובות.  8 סעיף

ימונה כאחראי למילוי חובות בנותן , השירותים הפיננסיים או מנהל בכיר שכפוף לו ישירות, למעט דירקטור

לפי סעיף  יכהן במקביל כאחראי להטמעת הכללים והנהליםויכול שאחראי למילוי חובות  השירותים הפיננסיים

אחראי למילוי חובות יהיה . 2016-ננסיים מוסדרים(, תשע"וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיל 36

לחוק  36יוכל לכהן במקביל, למשל, כאחראי להטמעת כללים ונהלים, בהתאם לסעיף עצמאי במילוי תפקידו ו

עלול זה לא  ככל שמילוי תפקיד 2016-הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

ותנאים נוספים  ,כן נקבעו תנאי כשירות למינויוכאחראי למילוי חובות. פגוע ביכולתו לבצע כראוי את תפקידו ל

 לשם ביצוע תפקידו כנדרש. ,שנועדו להבטיח את פעילותו העצמאית והאפקטיבית

 יםשירותהבנותן  טרורלמילוי חובות ירכז את פעילות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון  אחראיכי  לקבוע מוצע

יכללו, בין היתר, ייעוץ לדירקטוריון, לנושאי המשרה ולעובדי נותן השירותים הפיננסיים,  ותפקידיו, הפיננסיים

וכן  כנדרש יישומה ווידוא המדיניות ליישום נהלים גיבוש; טרור ומימון הון הלבנת סיכוני ניהול לגבילפי העניין, 

 בסיכון גבוה.שירות  כמקבלישזוהו  שירות ומקבליזרים התקשרויות עם אנשי ציבור  אישור

 זיהוי והערכה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור – 4 לסעיף

שייבחן  ,לקבוע כי נותן שירותים פיננסיים יגבש מסמך לזיהוי ולהערכה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור מוצע

ונטי, ואשר יתייחס לשורה של גורמים שמפורטים או כאשר יש שינוי נסיבות רלו לשנהויעודכן לפחות אחת 

 בסעיף.

 הפיננסיים השירותים נותן חשוף אליהן טריטוריות או מדינות בחשבון תיקח הסיכונים הערכת כי מוצע, היתר בין

, בדגש על מדינות בסיכון גבוה של פשיעה מאורגנת או זאת. השירות מקבלי פעילות באמצעות ביןו במישרין בין
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גבוהה או מדינות עם בקרות לקויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כפי שפורסמו בדוחות הערכה שחיתות 

 . FATF-והתקדמות של ה

, משימוש היתר בין, הנובעיםמוצע לקבוע כי הערכת הסיכונים תתייחס לאיומים שונים המפורטים בסעיף,  עוד

 בטכנולוגיה חדשה או עדכון טכנולוגיה קיימת.

 מוצר השקת טרםכגון  מראש קבועים במקרים שתיערך פרטנית סיכונים הערכת לבצע יש כי לקבוע מוצעכן,  כמו

 .או פרקטיקה עסקית חדשה חדש

 אמצעים להפחתת סיכון – 5 לסעיף

 טרור ומימון הון הלבנת סיכון להפחתת לאמצעים שיתייחסו נהלים יקבע פיננסיים שירותים נותן כי לקבוע מוצע

 :כדלקמן

 הליך של הכרת הלקוח –)א(  5 לסעיף

 כי לקבוע מוצע בהתאםהחובה לבצע הליך הכרת לקוח.  אתמטיל על נותן שירותים פיננסיים  לצווים 2 סעיף

 הקבוע לפי שירות מקבל והכרת זיהוי של ההליכים יישום לאופן שיתייחסו נהלים יקבע חובות למילוי האחראי

. נהלים אלו יבטיחו סטנדרטיים אתיים ומקצועיים, במטרה למנוע ניצול נותן השירותים הפיננסיים, בכוונה בצו

 או שלא בכוונה, על ידי גורמים פליליים לצורכי הלבנת הון ומימון טרור. 

 לצורך. זה סימןהליך הכרת הלקוח יתבצע בהתאם לקווים המנחים שבנספח א' ל כילקבוע  מוצעכן,  כמו

 שבתוספת" זר ציבור איש"טופס בלהשתמש  הפיננסיים השירותיםנותן  רשאי יהיה, ראשונית התקשרות

אשר יכיל לכל הפחות  , או בטופס אחרהעניין לפי, זה' לסימן ב שבנספח ולטופס הון הלבנת איסור לצווי השנייה

 את השאלות שנקבעו בטפסים אלו. 

 גבוה להלבנת הון ומימון טרורטיפול במקבלי שירות בסיכון  –)ב( 5 לסעיף

גבוה להלבנת הון  בסיכוןשירות  כמקבלימקבלי שירות  לסיווגיקבע נהלים  חובות למילוי האחראילקבוע כי  מוצע

ומימון טרור, מתוך תפיסה שיש להתייחס באופן מחמיר יותר לחשבונות אלה. כן, נקבעה רשימה לא סגורה של 

. נותן שירותים פיננסיים גבוה בסיכוןם יכול שיראה אותם כמקבלי שירות שנותן שירותים פיננסיי שירות מקבלי

 למילויוכן לקבל את אישורו של האחראי  של הכרת לקוח מוגבר,לבצע הליך  יידרששזיהה מקבל שירות כאמור, 

 .עבורו נוספות פעולות ביצוע לשם השירות מקבלעם  להתקשרותחובות 

 העברות אלקטרוניות –)ג( 5 לסעיף

מוצע לקבוע כי נותן שירותים פיננסיים המבצע פעולה של העברה אלקטרונית בתוך ישראל,  –( 1) קטן לסעיף

 יוודא כי באפשרותו להעביר, לפי דרישה, את פרטי המעביר, למוסד הפיננסי הנעבר או לרשויות האכיפה. 

המידע  מהוא לצו נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי, קובע בין היתר, 7סעיף  –( 3)-( ו2) קטן לסעיף

 הפיננסיים השירותים נותן כי לקבוע מוצעהמינימלי הנדרש בעת קבלת העברה אלקטרונית מחוץ לישראל. 

 לשיקול בהתאם, נוסף רשנד למידע היתר בין המתייחסים סיכון מבוססי נהלים יקבע, כאמור העברה המקבל

. מידע נוסף כאמור מתקבל לא כאמור נוסף מידע כאשר הפעולה ולאופן, הפיננסיים השירותים נותן של דעתו
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( לצו נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי, כולם 7)-(1א)א()7יתייחס לפרטי הזיהוי הקבועים בסעיף 

 או חלקם.

 

 בקרה –)ד( 5 סעיף

 יםקובע באשראי לתיווך מערכת מפעיל לצו 11 וסעיף אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותנילצו  10 ףסעי

כי נותן שירותים פיננסיים יקיים בקרה שוטפת לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי 

שוטפת כאמור שיתייחסו, בין היתר, החוק. מוצע לקבוע כי נותן שירותים פיננסיים יקבע נהלים לעניין בקרה 

 המפורטים בסעיף.  לנושאים

. פעילותם אחר שוטף מעקב לקיים עליו, השירות מקבלי את להכיר הפיננסיים השירותים נותן של מחובתו כחלק

 נותן על, חריגותלהבטיח שיהיו לו אמצעים לזהות פעולות  כןבאופן יעיל אחר הסיכונים ולהפחיתם, ו לפקח בכדי

לגבי פעילותם הרגילה והסבירה של מקבלי  ועדכני רלוונטי מידעיש לו  כי להבטיח הפיננסיים השירותים

 מקרים לאתרבסיס מידע זה הוא גם יוכל  על. הלקוחהשירות, בהתאם למידע שמסרו במסגרת הליך הכר את 

 או, עסקי או כלכלי הגיון נעדרות עסקאות כגון, חריגותפעולות  מבצעהחשש שמקבל השירות  מתעורר שבהם

 .הלקוח את הכר בהליך השירות מקבל הצהיר עליו המידעעם  ותמתיישב שאינן פעולות

של הפעילות החריגה, ובכלל זה בדיקת  את יבחן הפיננסיים השירותים שנותן לאחר רקכן, מוצע לקבוע כי  כמו

 .רגיל בלתי בדיווח דרשנ האם החלטה יקבל הוא, הנדונה הפעולהמקבל השירות ומטרת  שלהרקע 

 ניהול רישומים ושמירתם – )ה(5 לסעיף

לצו מפעיל  17-ו)ד( 4 פיםוסעי אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותנילצו  16 -ו)ג( 4 פיםסעיל בהתאם

יקבע נהלים לניהול רישומים  חובות למילוי האחראיכי  לקבוע מוצעהעניין,  לפימערכת לתיווך באשראי, 

 השירותים נותן, בין היתר, כי הרישומים יישמרו באופן זמין ונגיש במערכות שיוודא, תוך כאמורושמירתם 

 המידע את לדרוש הרשאי, אחר גורם של או הממונהלדרישות מידע של  סביר בזמן, כך שיוכל להגיב הפיננסיים

 .  דין פי על

 מימון טרור והפצת נשק להשמדה המונית )פרוליפרציה( – )ו(5 לסעיף

אופן השימוש ברשימות של ארגוני ופעילי טרור  לעניין נהלים יקבע פיננסיים שירותים נותן כי לקבוע מוצע

לצו מפעיל  15וסעיף  אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותנילצו  14ופרוליפרציה, בהתאם לחובתו בסעיף 

 מערכת לתיווך באשראי, לפי העניין.

 דיווחים –)ז( 5 לסעיף

דיווח על פעולה  לרבותמוסמכת, הנהלים לעניין דיווחים לרשות  יקבע פיננסיים שירותים נותן כי לקבוע מוצע

 אשראי שירותיבנכס פיננסי ונותני  שירות נותני צול 11סעיף בלחובות הדיווח הקבועות  בהתאםבלתי רגילה, 

לדווח לממונה  נדרש פיננסיים שירותים נותן. כמו כן, העניין לפי, באשראי לתיווך מערכת מפעיל לצו 12 ובסעיף

 .סעיףהמפורטים ב מיוחדיםבמקרים 

 גיוס והדרכת עובדים –)ח( 5 לסעיף
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לקבוע כי בעת גיוס עובדים נותן שירותים פיננסיים יבחן גם שיקולים הקשורים להלבנת הון ומימון טרור.  מוצע

 יעביר הדרכות לעובדים בנושא הלבנת הון ומימון טרור. פיננסיים שירותים נותןכמו כן, 

 ג'  פרק

 פטור מחתימת מקור בזיהוי פנים אל פנים –ב'  סימן

 מקור על הצהרת נהנה ובעל שליטה בזיהוי פנים אל פנים מחתימת פטור – 1 לסעיף

 החתמת אופן עלובפרט  ,הליך הזיהוי ביצוע, להקל על פיננסיים שירותים נותניבקרב  שזיהינו לצורך כמענה

 בכלים שימוש לאפשר וכדי, כנדרש הצהרותושמירת ה הצהרת בעל שליטה אומקבל השירות על הצהרת נהנה 

חתימת  לחובת, מוצע לקבוע חלופות דיגיטליביצוע פעולות רבות באופן  שמאפשרים ,החדישים הטכנולוגיים

כי החלופות להלן מוצעות כאשר נותן השירותים הפיננסיים מבצע זיהוי פנים אל פנים בהתאם  יובהר. מקור

 .אשראיב לתיווך מערכת מפעיל לצו 7לצו נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי וסעיף  6לסעיף 

 זיהוי של בדרך ואימות זיהוי חובות ביצוע בעת או נציגו, למתווה המוצע יוכל נותן שירותים פיננסיים בהתאם

באחד מהאמצעים  שליטה בעל על הצהרה ועל נהנה עלהצהרה  להחתים את מקבל השירות על ,פנים אל פנים

 הבאים:

 ;ISO 19794-7לאומי -פד ייעודי שעומד בתקן הבין (א)

נציג נותן השירותים הפיננסיים  הצהרותל בהתאםחתימה שאינה חתימת מקור, בליווי הצהרה חתומה,  (ב)

 המפורטות בסעיף.

 

גובשו לאחר התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים במשטרה, בפרקליטות, במשרד המשפטים  המוצעות החלופות

וברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, והן מאפשרות להגשים את התכליות שבבסיס הדרישה לחתימת מקור, 

 לרבות ההיבט הראייתי,  ברמת ודאות מספקת. 
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