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 רקע

הועדה   . 2000 ס"התש, הון הלבנת איסור חוק הועדה להטלת עיצום כספי הוקמה מתוקף

מונה שלושה חברים  והם: הממונה, יושב ראש, עובד שמינה הממונה מבין אנשי משרדו, 

 ומשפטאי שמינה שר המשפטים מבין עובדי משרדו.

הועדה מתכנסת מספר פעמים בכל שנה ודנה בדוחות הביקורת המכילים את תוצאות 

בוחנים את עמידתו של הביקורות שנעשו ע"י מחלקת האכיפה ביחידת נותני שירותי מטבע  ה

 נותן שירותי המטבע בהוראות החוק והצו..

לחוק איסור הלבנת הון  8או  7בסמכות הועדה להטיל עיצום כספי על הפרות לפי סעיפים 

 .2000התש"ס 

 ( לחוק העונשין. 4)א()61שיעור  העיצום הכספי נקבע בחוק ע"פ השיעור הקבוע בסעיף 

 איסור לתקנות בהתאםהלי העבודה נקבעו ום כספי  ונסדרי עבודתה של הועדה להטלת עיצו

 .2002 ב"התשס(, כספי עיצום) הון הלבנת

 בתקנות אלו מפורטות גם אמות המידה להטלת העיצום הכספי לצד שיעורי העיצום הכספי.

בסיום עבודת הועדה יוצא פרוטוקול החלטה מסודר שנשלח למפר  המונה את ריכוז 

הביקורת יחד עם תגובת המפרים כשבסיומו מובאת החלטת ההפרות כפי שעלו בדוחות 

 הועדה בצורה מנומקת והעיצום הכספי שהוחלט.

 כל החלטות הועדה מתקבלות תמיד ברוב דעות.

 30על החלטות הועדה ודרישה לתשלום עיצום כספי  ניתן לערער בפני בית משפט שלום, תוך 

 ימים מיום נמסרה החלטה/דרישה כאמור.

כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הורו הועדה או בית משפט אין בערעור 

 אחרת. 

ח לפקודת הסמים המסוכנים 36כספי העיצומים  מופקדים לזכות הקרן שהוקמה לפי סעיף  

 .1973-)נוסח חדש(, התשל"ג

 .2007-2016להלן מצורף אוסף מקובץ של החלטות ועדת עיצומים שניתנו  בין השנים 

 



 

 2007בשנת  -  הועדה לעיצום כספית והחלט

 שמעון תורג'מן -  החלטת הועדה לעיצום כספי

  תיאור הנסיבות:

נערכה ביקורת במשרדי החברה "צ'יינג' הראל", בניהולו של שמעון תורג'מן, בקניון  2006באוגוסט  1ביום 

 הראל במבשרת ציון.

 במשרד האוצר.הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע 

  ממצאי הביקורת:

 . 2006ועד חודש יולי  2005ממצאי הביקורת הנם לתקופה שבין חודש יולי  .1

המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע, הרשום במרשם נותני שירותי מטבע מחודש ספטמבר  .2

2004 . 

המפר לכאורה לא ביצע זיהוי של מבקש השירות ורישום פרטי הזיהוי כנדרש על פי הוראות סעיף  .3

 לצו.  2

 לצו. 3המפר לכאורה לא ביצע אימות פרטים ודרישת מסמכים כנדרש על פי הוראות סעיף  .4

 לצו. 4המפר לכאורה לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף  .5

 לצו. 7יר את כל פרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף המפר לכאורה לא העב .6

 9המפר לכאורה לא מילא אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף  .7

 לצו.

 נשלחה למפר הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 7.12.2006ביום 

השמיע המפר לכאורה את טענותיו  23.1.2007העביר המפר לכאורה טיעונים בכתב, וביום  8.1.2007ביום 

 בפני הועדה. 

 : החלטת הועדה

לאחר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני המפר לכאורה, קובעת הועדה כי המפר הפר את הוראות חוק איסור 

ואת הוראות צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  2000-הלבנת הון, התש"ס

 .2002-מטבע(, התשס"בשירותי 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11תקנה ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות ב

 "(. התקנות" -)להלן 2001-)עצום כספי(, התשס"ב

לתקנות. הועדה שקלה את  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עצום כספי הקבועות בתקנה 

העובדה שמדובר בהפרה ראשונה, היקפה הכספי הקטן של ההפרה והיקף פעילות נמוך יחסית של נותן 

בו שירותי המטבע בעיסוקו זה וכן את שיתוף הפעולה של המפר במהלך הביקורת. עוד שקלה הועדה את מצ

 הרפואי של המפר ואת הודעתו לפיה הפסיק את הנוהג של רישום מספר עסקאות קטנות כעסקה אחת. 



 

לאור כל אלה, החליטה הועדה שלא למצות את הדין עם המפר ולא להטיל עליו עצום כספי ולהסתפק 

 בהתראה. 



 

 קובי בר – החלטת הועדה לעיצום כספי

 תיאור הנסיבות:

( 1נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי המטבע בקניון חוצות )רח' בן גוריון , 2006ביולי  3ביום שני, 

 (, אשקלון.23ובקניון גירון )רח' בן גוריון 

 הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

  ממצאי הביקורת:

להפעלת שני סניפים, סניף במרשם שירותי מטבע  2004בנובמבר  11 -המפר לכאורה נרשם ביום ה .1

חוצות וסניף גירון. עד לתאריך זה הופעלו הסניפים על ידי מר גרגורי וולושין. לפיכך, הביקורת 

 .2006ועד ליולי  2004מתייחסת לפעילות העסק מחודש נובמבר 

מממצאי הביקורת עולה כי נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על  .2

"( החוק)להלן: " 2000-ת החייבות בדיווח, וזאת בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, התש"סעסקאו

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(,  6ולסעיף 

 "(.הצו)להלן: " 2002-התשס"ב

כנדרש על פי הוראות נותן שירותי המטבע לא ביצע זיהוי מבקש השירות ולא רשם פרטי הזיהוי  .3

לצו. נותן שירותי המטבע לא ציין תאריך לידה/ תאריך התאגדות, לא ציין את מין הלקוח  2סעיף 

 ולא רשם את מען הלקוח בפעולות שבוצעו על ידו.

נותן שירותי המטבע לא מילא אחר דרישת אימות פרטי מבקש השירות ולא קיבל לידיו יפוי כח,  .4

  לצו. 3כנדרש על פי סעיף 

 לצו. 4נותן שירותי המטבע לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף  .5

נותן שירותי המטבע לא מילא אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות  .6

 לצו. 9סעיף 

נותן שירותי המטבע לא מילא אחר חובת רישום ושמירת העתקים של המחאות כנדרש על פי  .7

 לצו.  9 -( ו1()ה()3)7ים הוראות סעיפ

 השמיע המפר לכאורה את טענותיו בפני הועדה. 13.12.2007ביום  .8

 החלטת הועדה:

לאחר שהועדה בחנה את ממצאי דוח הביקורת ואת טיעוני המפר, קובעת הועדה כי המפר הפר את הוראות 

וי, דיווח וניהול ואת הוראות צו איסור הלבנת הון )חובות זיה 2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 .2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

המפר דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון באופן חלקי ודיווחים אלה לא כללו פרטים החייבים בדיווח 

בהתאם להוראות הצו. ההפרה נמשכה תקופה ארוכה וכללה הפרת החובה בהליך זיהוי הלקוחות, הפרת 

לרשות לאיסור הלבנת הון, וכן הפרות הוראות המחייבות את נותן שירותי המטבע חובת הדיווח על פעולות 

לדרוש הצהרה מאת מבקש השירות ולשמור את המסמכים המעידים על זיהוי הלקוחות ועל הפעולות 

 שביצע עבור לקוחותיו. 



 

הועדה התרשמה כי המפר ידע על קיומן של הוראות החוק והצו הקובעות חובות זיהוי, דיווח ושמירת 

מסמכים, והיה אדיש להן. כן התרשמה הועדה שהמפר לא שיתף פעולה במהלך הביקורת ואף במהלך הדיון 

 בפני הועדה. 

ין מסכל את מטרת החוק חובות הדיווח, הזיהוי ושמירת המסמכים הינן חובות מהותיות אשר אי מילו

 להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת בקובעו את חובות הזיהוי והדיווח שכן קיום חובות אלה מספקות בידי 

הרשויות כלים לאתר פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה הוא סיכל למעשה 

 היכולת לבקר ולפקח על פעילותו. את 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע 

ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  עיסקאות בין מדינות

הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני 

ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח 

לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל 

יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה 

מתוך הכרה כי בשל  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא 

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב  ex anteועבריינים. חובת דיווח רחבה 

 " כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(. התקנות" -)להלן 2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך, נבחנו  9ועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הועדה פ

 נסיבות המקרה בכללותן. 

בשיקולי דעת הועדה הובאו בחשבון היקפי הפעולות המשמעותיים שנעשו אצל נותן שירותי המטבע ואשר 

שיתף פעולה עם הועדה וסרב היו חייבות בדיווח ורישום, משך זמן ההפרות וכן העובדה כי המפר לא 

 להתייחס לשאלות הועדה לגופו של עניין. מנגד, שקלה הועדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר.

)חמישים אלף שקלים חדשים(,  50,000₪לאור כל אלה, החליטה הועדה להטיל על המפר עיצום כספי בסך 

, 1.8.08 -, ויתר התשלומים ב1.7.08 -תשלומים חודשיים שווים. התשלום הראשון ישולם ב 5 -שיושלמו ב

 .1.11.08 -ו 1.10.08, 1.9.08



 

 עמנואל אביחי ערוסי – החלטת הועדה לעיצום כספי

 תיאור הנסיבות:

 , תל אביב.24, נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי המטבע בשד' המעפילים 2007אוגוסט  29ביום רביעי, 

 .שירותי מטבע במשרד האוצר הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני

 ממצאי הביקורת:

ומאז העסק פועל ללא רישום במרשם נותני  2005הפעילות בבית העסק החלה בחודש ינואר  .1

 שירותי מטבע וכן אינו משתמש בתוכנה ייעודית לצורך פעילות העברת כספים.

, מועד בו לפי 2007מאי  21 -ועד ליום ה 2007בינואר  9 -ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין ה .2

 הצהרתו של המפר לכאורה הוא הפסיק את פעילותו, עד לקבלת אישורי רישום מאת הרשם.

נותן שירותי המטבע מבצע בעיקר פעילות של קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת  .3

 נכסים פיננסיים במדינה אחרת.

בדים בארץ וכן שיקים עיקר הפעילות הינה קבלת מזומנים מבעלי אזרחות תאילנדית העו .4

שהתקבלו בארץ וזאת לשם העברת כספים למוטבים בתאילנד, בהתאם לפרטים שנמסרו ממבקשי 

 השירות.

העברת הכספים מבוצעת מספר פעמים בחודש )בדולר ארה"ב( במרוכז לחשבון אחד בתאילנד.  .5

 מחשבון זה פוצלו הכספים והועברו למוטבים.

 העסקאות בתקופה שנבדקה(.  22מתוך  16שקלים ) 50,000רובן של ההעברות שבוצעו עלו על  .6

הביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על  .7

"( החוק)להלן: " 2000-עסקאות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

ח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיוו 6ולסעיף 

 "(.הצו)להלן: " 2002-התשס"ב

פעולות החייבות בדיווח לרשות. שוויין המצרפי  16הביקורת איתרה באמצעות בדיקה ממוחשבת  .8

 ₪. 2,363,883-של פעולות אלו מסתכם ב 

 2נותן השירות לא ביצע זיהוי של מבקש השירות ורישום פרטי הזיהוי כנדרש על פי הוראות סעיף  .9

 לצו. 

o  .בכל העסקאות החייבות בדיווח לא נרשמו פרטי מען של הלקוחות 

o  .בכל עסקאות החייבות בדיווח לא נרשם תאריך לידה/תאריך התאגדות/מינו של הלקוח 

 לצו.  4נותן השירות לא דרש הצהרת מבקש שירות ממבקשי השירות כנדרש על פי הוראות סעיף  .10

 9נותן השירות לא מילא אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף  .11

 לצו.

נותן השירות לא מילא אחר חובת רישום ושמירת העתקים של המחאות כנדרש על פי הוראות  .12

 לצו. 9 -( ו1()ה()3)7סעיפים 

נותן השירות לא דרש יפוי כוח ממבקש שירות עבור תאגיד בפעולה החייבת דיווח בניגוד להוראות  .13

 לצו. 3סעיף 

 שלח נותן שירותי המטבע טיעונים בכתב באמצעות עו"ד אירנה ליבשיץ. 21.10.07ביום  .14



 

 הועדה.  השמיעו המפר לכאורה ובאת כוחו טיעונים בעל פה בפני 13.12.2007ביום  .15

 החלטת הועדה:

לאחר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי המפר הפר את הוראות 

 החוק ואת הוראות הצו, כפי שיובהר להלן.

 תמצית טיעוני המפר:

 שם צוין כי לא מוטלות עליו חובות דיווח. 28.3.01המפר הסתמך על מכתב בנק ישראל למפר מיום  .1

 לא היה מודע להוראות החוק המחייבות רישום ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. המפר  .2

העבירות נשוא החוק טעונות מחשבה פלילית והוכחה על ידיעה בפועל או כוונה שלא לדווח או  .3

 התעלמות מודעת מהוראות החוק.

 ₪. 50,000ל הפעולות אינן חייבות בדיווח, שכן סכום הפעולה עבור כל לקוח ולקוח אינה עולה ע .4

 להלן תובא התייחסות הועדה לכל אחד מטיעוני המפר:

המכתב עליו הסתמך המפר קדם למועד בו הוטלו חובות דיווח על העוסקים במתן שירותי מטבע.  .1

מן המפורסמות שאי ידיעת החוק אינה פוטרת, ושעה שהוטלו חובות על העוסקים במתן שירותי 

 מטבע, חלו חובות אלו גם על המפר.

לענין זה, חוזרת הועדה על הכלל לפיו העובדה שהמפר לא ידע את הוראות החוק, אינה פוטרת  .2

מאחריות כאשר ההוראות לא מולאו על ידו. עם זאת, הועדה מדגישה שהעובדה כי המפר פעל 

כנותן שירותי מטבע ללא רישום אינה נשקלת הן לענין הקביעה שהמפר הפר את הוראות החוק 

גובה העיצום הכספי, שכן פעילות מתן שירותי מטבע ללא רישום מסורה להליך והצו והן לענין 

 הפלילי בלבד, ולא להליך במסגרת הועדה לעיצום כספי.

קיים הבדל עקרוני ומשמעותי בין הליך פלילי על עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ובין הליך בפני  .3

ליך מינהלי שמשמעותו ועדה לעיצום ועדת העיצומים. הוועדה אינה דנה בהליך פלילי אלא בה

כספי. בהליך ועדות העיצומים לא נדרשת הוכחת ידיעה בפועל או כוונה שלא לדווח או התעלמות 

(. מקום בו נמצא 21.10.07מדעת מהוראות החוק, כפי שנטען על ידי המפר )בטיעונים בכתב מיום 

ים ודיווח על פעולות החייבות כי הופרו הוראות החוק והצו לענין זיהוי לקוחות, רישום פרט

 בדיווח, ניתן לנקוט בהליך של ועדות עיצומים.

צו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי מטבע קובע את החובות החלות על נותן שירותי המטבע  .4

לרבות רישום פרטי הזיהוי של מבקשי השירות, אימות פרטים, חובות דיווח ושמירת מסמכים. 

לצו. בין חובות אלו נכללת החובה לדווח על מתן שירותי מטבע של  6ת בסעיף חובות הדיווח קבועו

קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת, כאמור בסעיף 

( לחוק, כאשר צד אחד של העסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם ובמספר זהות, אם 3ג )א() 11

 לפחות.₪  1,000שווי העסקה הוא 

לאור העובדה שנמצא כי ברישומי המפר לא נכללו כל הפרטים הנדרשים באשר לזהות הצדדים 

 לעסקה, היה על המפר לדווח על הפעולות הטעונות דיווח. 

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת בקובעו את חובות הזיהוי והדיווח שכן קיום חובות אלה מספקות בידי 

 לבנת הון. הרשויות כלים לאתר פעולות של ה



 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים 

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  וביצוע עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת

ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק 

היא כי מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם 

עולה חריגה. לו תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פ

אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון 

 -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

משרתת כהלכה את מטרות  ex anteפקטיבי אחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה א

החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל 

 " איתורן של הלבנות הון.

עור לחוק עיצום כספי בשי 7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(. התקנות" -)להלן 2001-הון )עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך, נבחנו  9ה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הועדה פועלת על פי אמות המיד

הנסיבות בכללותן. בשיקולי דעת הועדה הובאו בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא 

שיתף פעולה עם צוות הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, היקפה הכספי של ההפרה והתרשמותה כי 

₪ )  5,000שלא למצות את הדין עם המפר ולהטיל עליו עצום כספי בסך של פעל בתום לב, והחליטה 

 (.חמשת אלפים שקלים חדשים

 



 

 נועם נסים  - החלטת הועדה לעיצום כספי

 תיאור הנסיבות:

 , נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי המטבע.2006באוקטובר  26ביום חמישי, 

 שירותי מטבע במשרד האוצר.הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני 

 ממצאי הביקורת:

, מועד הביקורת במשרדי נותן 2006ועד אוקטובר  2005ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין ינואר  .1

 שירותי המטבע. 

 .16.5.05המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .2

במתן שירותי מטבע מבלי שנרשם במרשם נותני  2005בינואר  1המפר לכאורה פעל מתאריך ה  .3

 .16.5.2005שירותי במשרד האוצר. לנותן שירותי המטבע הונפקה תעודת רישום ביום 

נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על עסקאות החייבות בדיווח,  .4

לצו איסור הלבנת  6"( ולסעיף החוק)להלן: " 2000-וזאת בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "(.הצו)להלן: " 2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

בשווי כולל של ₪,  50,000פעולות של המרת מטבע ששווי כל אחת לפחות  35הביקורת איתרה  .5

ון ומימון טרור )להלן: "הרשות"(. אשר היו חייבות בדיווח לרשות לאיסור הלבנת ה₪,  5,801,730

  ₪. 2,989,432בשווי כולל של  2006פעולות שבוצעו בשנת  18מתוך עסקאות אלה לא דווחו 

נותן שירותי המטבע לא ביצע זיהוי של מבקש השירות ורישום פרטי הזיהוי כנדרש על פי הוראת  .6

 לצו.  2סעיף 

מבקשי השירות ולא קיבל לידיו יפוי כוח, נותן שירותי המטבע לא מילא אחר דרישת אימות פרטי  .7

 לצו. 3כנדרש על פי סעיף 

 לצו. 4נותן שירותי המטבע לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראת סעיף  .8

 לצו. 9נותן השירות לא מילא אחר חובת שמירת מסמכים כנדרש על פי הוראת סעיף  .9

 טלת עיצום כספי.נשלחה למפר הודעה על הגשת בקשה לה 21.10.2007ביום  .10

 .22.11.2007המפר לכאורה העביר באמצעות בא כוחו טיעונים בכתב ביום  .11

 כוחו, את טענותיו בפני הועדה. -השמיע המפר לכאורה, באמצעות בא 13.12.2007ביום  .12

 החלטת הועדה:

לאחר שהועדה בחנה את ממצאי הביקורת ואת טיעוני המפר, קובעת הועדה כי המפר ביצע עסקאות אשר 

( ללא שדיווח עליהן, וזאת "הרשות"היו חייבות בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: 

( וצו איסור הלבנת הון )חובות "החוק")להלן:  2000-בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 (."הצו)להלן: " 2002-זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הועדה מקבלת את טיעוני המפר לפיה לא חלה חובת דיווח על פעולות המרה שבוצעו במטבעות של יין יפני 

וכתר צ'כי, לאור העובדה שחישוב ההמרה לפיו בוצע ערך העסקאות בטעות יסודו. עם זאת, עדיין נותרו 

 החוק והצו.  פעולות אשר על המפר היה לדווח עליהן לרשות, ואלו לא דווחו בניגוד להוראות

 לצו כמפורט בממצאי הביקורת לעיל.  9 -ו 4, 3כן נמצאו הפרות של סעיפים 



 

חובות הדיווח והזיהוי הינן חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם 

 של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

והדיווח שכן קיום חובות אלה מספקות בידי  המחוקק ראה חשיבות מיוחדת בקובעו את חובות הזיהוי

הרשויות כלים לאתר פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה הוא סיכל למעשה 

 את היכולת לבקר ולפקח על פעילותו. 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע 

עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על 

החוק היא כי מלביני הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של 

ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז 

איסור הלבנה יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק 

מתוך הכרה כי בשל  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות 

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב  ex anteועבריינים. חובת דיווח רחבה 

 " כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(,  2-)כ 1977-חוק העונשין, התשל"ז( ל4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(. התקנות" -)להלן 2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

המטבע ואת בבואה של הועדה לקבוע את גובה העיצום הכספי, בחנה הועדה את ההפרות של נותן שירותי 

לתקנות. הועדה שקלה מחד את העובדה כי מדובר  9אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

בהפרה ראשונה של המפר, היקפה הכספי אינו גבוה וכן כי המפר שיתף פעולה בגילוי ההפרה ותוצאותיה. 

 מנגד, מדובר בהפרות שהינן מהותיות לצורך יישום משטר איסור הלבנת הון.

שיושלם בשני ₪,  10,000לאור האמור לעיל, החליטה הועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של 

 .16.4.08ביום ₪  5,000 -ו 16.3.08ביום ₪  5,000תשלומים חודשיים שווים: 

 



 

 מ.ד. יעקובי בע"מ   החלטת הועדה לעיצום כספי

 תיאור הנסיבות:

רה למתן שירותי מטבע " מ.ד. יעקובי בע"מ" ברחוב , נערכה ביקורת במשרדי החב2006בינואר  17ביום 

 , קרית ביאליק. 16שד' ירושלים 

 .הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

  ממצאי הביקורת:

 . 26.3.03המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .1

 . 2006ועד חודש ינואר  2002הינם לתקופה שבין חודש מאי  ממצאי הביקורת .2

הביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על  .3

 2000-עסקאות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  לצו איסור הלבנת הון )חובות 6( ולסעיף "החוק")להלן:

 "(.הצו)להלן: " 2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ₪  9,892,140פעולות בהיקף של  82הביקורת איתרה  .4

 )א( לצו. 6כמתחייב על פי הוראות סעיף 

פעולות שפוצלו במטרה אשר נראו לכאורה כ₪  332,503פעולות בהיקף של  6הביקורת איתרה  .5

 )ב( לצו.6לעקוף את חובת הדיווח, ולא דווחו בניגוד לסעיף 

המפר לכאורה לא ביצע רישום פרטי הזיהוי של מבקש השירות ומקבל השירות כנדרש על פי  .6

 לצו.  2הוראות סעיף 

 לצו. 3המפר לכאורה לא ביצע אימות פרטים ודרישת מסמכים כנדרש על פי הוראות סעיף  .7

 9כאורה לא מילא אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף המפר ל .8

 לצו.

 נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 23.11.2006ביום 

 שלח המפר לכאורה את תגובתו בכתב, באמצעות ב"כ.  11.1.2007ביום 

 יכום פעילות אכיפה מתוקן.נשלח לב"כ המפר לכאורה דוח ס 14.1.2007בתאריך 

 השמיע המפר לכאורה את טענותיו בפני הועדה באמצעות ב"כ. 23.1.2007בתאריך 

 החלטת הועדה:

לאחר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי במסגרת פעילותו של נותן 

איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח שירותי המטבע התגלו הפרות של הוראות החוק והוראות הצו לצו 

 "(.הצו)להלן: " 2002-וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הועדה תתיחס להפרות השונות כפי שתוארו בדוח הביקורת ובטיעוני נותן שירותי המטבע להפרות אלה. 

בגין הפרות שבוצעו קודם לעריכת באשר לטיעון נותן שירותי המטבע, לפיו אין זה הוגן להטיל עיצום כספי 

הכנס מטעם הרשות לאיסור הלבנת הון, שם הוסברו לנותני שירותי המטבע חובותיהם מכח החוק והצו, 



 

תשיב הועדה כי עריכת כנסים אלה הינה בגדר שירות ועזרה למגזר נותני שירותי המטבע. מטרת הכנס היא 

הצו ולהבהיר נקודות ככל שאלה מתבקשות על ידי לאפשר למגזר זה להכיר טוב יותר את הוראות החוק ו

הנוכחים. עם זאת, עריכת הכנס אינה מחוייבת על ידי הרשויות, ואין מקום לקביעה כי אין להטיל עיצום 

כספי לפני מועד זה. מה גם, שכידוע אי ידיעת החוק אינה פוטרת, וחובות הדיווח והזיהוי מפורטות בחוק 

 ובצו.

נותן שירותי המטבע לפיה במועד הביקורת עדיין לא קמה החובה לדווח על הועדה מקבלת את טענת 

, ועל כן אין להטיל עיצום כספי על עסקאות שבוצעו במועד זה 2006עסקאות שבוצעו בחודש ינואר 

 ושלכאורה לא דווחו.

ם על פי ממצאי הדוח החברה פעלה בחלק מסניפיה מבלי שהיה בידיה תעודת רישו –פעילות ללא רישום 

ממשרד האוצר עבור סניפים אלה. בהקשר זה תציין הועדה כי אין בסמכותה לקבוע עיצום כספי בגין 

 טריון לענין הטלת עיצום כספי.יעובדה זו, ונושא זה לא נלקח כקר

חובת הדיווח על עסקאות בלתי רגילות קבועה בצו והינה נוספת לחובה  –דיווח על עסקאות בלתי רגילות 

רגילות. חובת דיווח זו מחייבת את נותן שירותי המטבע להכיר את לקוחותיו ואת אופי  לדווח על עסקאות

העסקה המבוצעת על ידו עבור הלקוח, וכאשר עסקה נחזית בעיניו כבלתי רגילה עליו לדווח עליה לרשות 

ילות, לאיסור הלבנת הון. יודגש כי הדיווח על עסקאות בלתי רגילות שונה במהותו מדיווח על עסקאות רג

ולא ניתן לקבוע רף אובייקטיבי שיאפשר דיווח אוטומטי בגין עסקאות כאלה. זאת ועוד, בצו נקבע 

מפורשות כי יכול שיראו כפעולה בלתי רגילה פעילות של מבקש שירות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת 

 )א( לצו.6הדיווח שנקבעה בסעיף קטן 

קורת וכחלק ממצאי הדוח נכללו אותן עסקאות מספר במהלך הבי –כפילויות בחישוב גובה ההפרות 

פעמים, וזאת כאשר היו מספר הפרות בגין אותן עסקאות. כלומר, עסקה שלגביה נתגלתה הפרה הן בהליך 

רישום פרטי הזיהוי והן ברישום מין מבקש השירות, חושבה כהפרה בסכום של פעמיים גובה העסקה, ועל 

פן חלקי טענה זו של החברה, במובן זה שאכן היקף הפעילות הכולל כך מלינה החברה. הועדה מקבלת באו

של נותן שירותי המטבע לא גדל במצב זה. עם זאת, כל הפרה מצויינת כהפרה עצמאית, וכאשר נתגלו 

 מספר הפרות לגבי אותה עסקה, ניתן להטיל בגין כל אחת מהן עיצום כספי נפרד ומצטבר.

יף אחד של נותן שירותי המטבע, שם לא נמצאו מסמכי זיהוי של הביקורת בוצעה בסנ –שמירת מסמכים 

פעולות שנעשו בסניפים האחרים. החברה הציגה ביום הדיון את מסמכי הזיהוי של סניפים אלה, והועדה 

 התרשמה כי החברה פועלת באופן מסודר, תוך הקפדה על שמירת המסמכים הנדרשים. 

ינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין יודגש כי חובות הדיווח והזיהוי אינן בבח

 מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי 

מטבע ולאתר פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי הרשויות לבקר את פעילותם של נותני שירותי 

 המטבע הוראות אלה הוא סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח על פעילותו. 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

יבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע "התמודדות אפקט

עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על 



 

הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני 

מומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח ההון פועלים באורח פתלתול וער

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז 

וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה כי בשל  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא - בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח

הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות 

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב  ex anteועבריינים. חובת דיווח רחבה 

" )הדגשה תורן של הלבנות הון.כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל אי

 אינה במקור(. לפיכך, החליטה הועדה להטיל על המפר עצום כספי.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

ש"ח(,  מליון 2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(.התקנות" -)להלן 2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עצום כספי הקבועות בתקנה 

לה את העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה של המפר, כי המפר שיתף פעולה המקרה בכללותן. הועדה שק

עם אנשי הביקורת וכי נראה על פניו כי הוא הפנים את הוראות החוק והצו וכי הוא פועל לתיקון הליקויים 

 שנתגלו והחליטה במקרה זה להסתפק בהתראה בלבד.



 

 יובל דהן  - החלטת הועדה לעיצום כספי

 תיאור הנסיבות:

, נערכה ביקורת בשני סניפים למתן שירותי מטבע "כסף מדבר" ברחוב דרך העצמאות 2006בינואר  17ביום 

 בחיפה.  5בחיפה וברח' נחום חת  74

 .הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

 . 1998המפר לכאורה משמש כבעל העסק משנת 

  ממצאי הביקורת:

 . 9.7.03המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .1

 . 2006ועד חודש ינואר  2002ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין חודש מאי  .2

הביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על  .3

 2000-ניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"סעסקאות החייבות בדיווח, וזאת ב

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  6( ולסעיף "החוק")להלן:

 "(.הצו)להלן: " 2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ₪  39,939,446פעולות בהיקף של  284הביקורת אתרה  .4

 )א( לצו. 6כמתחייב על פי הוראות סעיף 

אשר נראו לכאורה כפעולות שפוצלו במטרה ₪  142,479פעולות בהיקף של  2הביקורת איתרה  .5

 )ב( לצו.6לעקוף את חובת הדיווח, ולא דווחו בניגוד לסעיף 

על  ידנייםהביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים  .6

)ה( לחוק ושל תקנות איסור הלבנת הון )דרכים 7אות חייבות בדיווח, תוך הפרה של סעיף עסק

ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, 

 (."התקנות")להלן:  2000-למאגר המידע(, התשס"ב

קבל השירות כנדרש על פי המפר לכאורה לא ביצע רישום פרטי הזיהוי של מבקש השירות ומ .7

 לצו.  2הוראות סעיף 

 לצו. 3המפר לכאורה לא ביצע אימות פרטים ודרישת מסמכים כנדרש על פי הוראות סעיף  .8

 לצו. 4המפר לכאורה לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף  .9

 ו.לצ 7המפר לכאורה לא העביר את כל פרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף  .10

 9המפר לכאורה לא מילא אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף  .11

 לצו.

 נשלחה למפר הודעה על הגשת בקשה להטלת עצום כספי. 23.11.2006ביום 

 השמיע המפר לכאורה את טענותיו בפני הועדה וכן הגיש לועדה תמצית טענות בכתב.  23.1.2007ביום 



 

 החלטת הועדה:

חר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי נותן שירותי המטבע הפר את לא

)להלן: "החוק"( ואת הוראות צו איסור הלבנת הון )חובות  2000-הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 (.)להלן: "הצו" 2002-זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

ההפרות כללו ליקויים בהליך זיהוי הלקוחות, הפרת חובת הדיווח על פעולות רגילות ובלתי רגילות, הפרת 

 החובה לשמור מסמכים וכן דיווח שלא בהתאם להנחיות ראש הרשות לאיסור הלבנת הון.

ברי הועדה, באשר לטענה כי המפר עדיין מדווח באופן ידני לרשות לאיסור הלבנת הון, הדבר נבדק על ידי ח

 ואכן כדבריו נכון למועד הדיון המפר מדווח באופן ממוחשב על הפעולות בשני הסניפים שבבעלותו. 

עם זאת, יצויין כי עדיין נתגלו הפרות מהותיות ביחס לחובות הזיהוי והדיווח. חובות אלה אינן בבחינת 

טרת החוק להתחקות אחר חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל את מ

 מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי 

הרשויות לבקר את פעילותם של נותני שירותי מטבע ולאתר פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי 

 המטבע הוראות אלה הוא סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח על פעילותו. 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03ריו של כבוד השופט חשין בע"א לעניין זה ראה דב

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע 

תמיד ועקשני על עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מ

הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני 

ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח 

כי אז טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, 

וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה כי בשל  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות 

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב  ex ante. חובת דיווח רחבה ועבריינים

" )הדגשה כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

 אינה במקור(. 

 לאור האמור לעיל החליטה הועדה להטיל על המפר עיצום כספי.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7טיל על המפר בהפרה לפי סעיף לחוק, רשאית הועדה לה 14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(.תקנות עיצום כספי)להלן: " 2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן.



 

בשיקולי הועדה הובאו בחשבון מחד היקפי הפעולות הלא מדווחות של נותן שירותי המטבע ומהות 

מאידך, שקלה הועדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, העובדה כי המפר שיתף  ההפרות כפי שפורטו לעיל.

פעולה במהלך הביקורת ולאחריה וכן תיקן ליקויים והחליטה שלא למצות עם המפר את הדין ולהטיל עליו 

 תשלומים חודשיים שווים. 10-)חמישים אלף שקלים חדשים( אשר ישולמו ב 50,000₪עיצום כספי בסך 



 

 אחמד קשוע – הועדה לעיצום כספיהחלטת 

 תיאור הנסיבות:

 , נערכה ביקורת במשרדי העסק למתן שירותי מטבע על שם אחמד קשוע בטירה. 2005באפריל  4ביום 

 .הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, בשיתוף משטרת ישראל

 ואילך.  2003ל המפר לכאורה משמש כבעל העסק מחודש אפרי

  ממצאי הביקורת:

 . 14.4.04המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .1

 . 2005ועד אפריל  2003ממצאי הביקורת הנם לתקופה שבין חודש אפריל  .2

הביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על  .3

 2000-עסקאות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  6( ולסעיף "החוק")להלן:

 "(.הצו)להלן: " 2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

וחו לרשות לאיסור הלבנת הון אשר לא דו₪  7,859,474פעולות בהיקף של  41הביקורת אתרה  .4

 )א( לצו. 6כמתחייב על פי הוראות סעיף 

על  ידנייםהביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים  .5

)ה( לחוק 7, תוך הפרה של סעיף 2004ויולי  2003עסקאות חייבות בדיווח בין החודשים אוגוסט 

)דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים ושל תקנות איסור הלבנת הון 

 (."התקנות")להלן:  2000-המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע(, התשס"ב

 2המפר לכאורה לא ביצע רישום פרטי זיהוי של מבקש ומקבל השירות כנדרש על פי הוראות סעיף  .6

 לצו. 

 לצו. 3ת מסמכים כנדרש על פי הוראות סעיף המפר לכאורה לא ביצע אימות פרטים ודריש .7

 לצו. 4המפר לכאורה לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף  .8

 לצו. 6המפר לכאורה לא דיווח על עסקאות כנדרש על פי הוראת סעיף  .9

 לצו. 7המפר לכאורה לא העביר את כל פרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף  .10

 9ילא אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף המפר לכאורה לא מ .11

 לצו.

 נשלחה למפר הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 21.05.2006ביום 

התקבלה תגובה בכתב מהמפר לכאורה, יחד עם בקשה לדחיית מועד דיון הועדה. בהתאם  13.06.2006ביום 

 23.1.2007טלת עיצום כספי נדחה פעמיים ובסופו של דבר ביום לבקשות המפר, הדיון בפני הועדה לה

 כוחו, את טענותיו בפני הועדה. -השמיע המפר לכאורה, באמצעות בא



 

 החלטת הועדה:

לאחר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי נותן שירותי המטבע הפר את 

)להלן: "החוק"( ואת הוראות צו איסור הלבנת הון )חובות  2000-הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 )להלן: "הצו"(. 2002-זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

ההפרות כללו ליקויים בהליך זיהוי הלקוחות, כאשר נותן שירותי המטבע לא ביצע רישום פרטי זיהוי של 

הפר את חובת הדיווח על פעולות רגילות, הפר את החובה לשמור  הלקוח ושל מבקש השירות ואימותם,

 מסמכים וכן לא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פי הנחיות ראש הרשות.

 עסקאות אשר היו חייבות בדיווח. 41ממצאי הביקורת מלמדים כי המפר לא דיווח כלל על 

חינת חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בב

 את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי 

ת הון. משהפר נותן שירותי הרשויות לבקר את פעילותם של נותני שירותי מטבע ולאתר פעולות של הלבנ

 המטבע הוראות אלה הוא סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח על פעילותו. 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע 

עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על 

הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני 

ורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח ההון פועלים בא

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז 

וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה כי בשל  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא -א עקרון הדיווח בנוי עליו: העיקרון הו

הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות 

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב  ex anteועבריינים. חובת דיווח רחבה 

" )הדגשה חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון. כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על

 אינה במקור(. 

בטענות המפר כפי שנטענו על ידו בכתב וביום הועדה, לא נמצא הצדק להפרת הוראות החוק והצו, הוראות 

 שהן מנשמת אפו של החוק.

 לאור האמור לעיל החליטה הועדה להטיל על המפר עיצום כספי.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7דה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף לחוק, רשאית הוע 14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(.התקנות" -)להלן 2001-ב)עיצום כספי(, התשס"

לתקנות. לצורך כך, נבחנו  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נסיבות המקרה, הן לחומרה והן לקולא.



 

בשיקולי הועדה הובאו בחשבון מחד היקפי הפעולות הלא מדווחות של נותן שירותי המטבע ומהות 

ן את העובדה כי המפר לא תיקן ליקויים ולא דיווח באופן ממוחשב לגבי חלק ההפרות כפי שפורטו לעיל, וכ

מהדיווחים. מאידך, הועדה הביאה בחשבון את העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה של המפר והחליטה 

)שלושים וחמש אלף שקלים חדשים( ₪  35,000שלא למצות עימו את הדין ולהטיל עליו עיצום כספי בסך 

 .תשלומים חודשיים שווים 10-אשר ישולמו ב



 

 2008בשנת  ת הועדה לעיצום כספיוהחלט

 שחר המרות בע"מ -הועדה לעיצום כספי  

 תאורות הנסיבות:

 

נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי מטבע. הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על  2007אפריל  26ביום 

 נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. 

 
  באינטרנט לפירסום - 2007-2010 בתקופה שניתנו עיצומים ועדת החלטות .א

 . 26.1.06המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .ב

הביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על עסקאות  .ג

לצו  6החוק( ולסעיף  -)להלן  2000-ור הלבנת הון, התש"סהחייבות בדיווח, וזאת בניגוד לחוק איס

 2002-איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הצו(. -)להלן 

החברה פעלה במתן שירותי מטבע עוד בטרם נרשמה במרשם נותני שירותי מטבע כנדרש על פי סעיף  .ד

 ג לחוק. 11

אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון כמתחייב ₪  761,830פעולות בהיקף של  5אתרה הביקורת  .ה

 )א( לצו.6על פי סעיף 

ש"ח אשר נחזתה כפעולה שמטרתה לעקוף  את  74,158הביקורת איתרה פעולה אחת בהיקף של  .ו

 )ב( לצו. 6חובת הדיווח, ולא דווחה לרשות לאיסור הלבנת הון בניגוד לסעיף 

 לצו.  2יצעה רישום פרטי זיהוי לקוחות כנדרש על פי הוראות סעיף החברה לא ב .ז

 לצו. 3החברה לא ביצעה אימות פרטים ודרישת מסמכים כנדרש על פי הוראות סעיף  .ח

 לצו. 9החברה לא מילאה אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף  .ט

 

   תמצית טענות המפר לכאורה

היה סניף בראש פינה אלא רק בצפת. לטענתו, בחברה נוהגים לרשום מאין  המפר טוען כי לא .א

 ₪. 64,000  -הלקוחות והלקוחות היו מראש פינה, סה"כ היקף העסקאות מאזור זה עומד על כ

למעט ביחס לאמור בס"ק )א( לעיל, לא חלק המפר על קביעות הביקורת ולמעשה טען בדיון שאין לו  .ב

 מה להגיד. 

 סגר את הסניף בצפת ופתח שני סניפים בכרמיאל.המפר טוען כי  .ג

המפר טוען כי מר יחיאל בן אבו ישב בסניף בצפת וכיום יש בניהם סכסוך, על כן מר בן אבו לא  .ד

 התייצב לדיון בוועדה לעיצום כספי.

המפר טוען כי בעקבות הביקורת שידרגו את המחשבים ואת התוכנות. בנוסף לכך טוען כי הם  .ה

 שעות.  3 -כ מקבלים הדרכה של

 המפר טוען כי פעלו לתיקון הליקויים, עברו על כל פעולה ופעולה מהשנה האחרונה ופעלו לתיקונן. .ו

 



 

 :החלטת הועדה
 

כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי 

החוק( ובצו איסור הלבנת הון  –)להלן  2000-התש"סהמפר הפר הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, 

 הצו(. –)להלן  2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

וכללו הפרות של הוראות החוק והצו, לרבות הפרת  2007ועד מרץ  2006ההפרות נמשכה החל מחודש מרץ 

 בלתי רגילה.חובת הדיווח על פעולות רגילות ופעולה 

 

חובות הזיהוי והדיווח הינן מהותיות ביותר לצורך יישום הוראות החוק ולאיתור ואכיפה כנגד פעילות הלבנת 

הון וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית 

נותני שירותי מטבע, ולהתחקות אחר  המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון של

פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח 

 את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

 חובת הדיווח הקבועה בחוק הינה מהותית ובילתה אין.

 

לצו,  9יהוי ודיווח של הלקוחות, ובהתאם לסעיף החובות המוטלות על נותן שירותי המטבע אינן מתמצות בז

עליו לשמור את כל המסמכים הכוללים את פרטי הדיווח והצהרות מקבל השירות "במצורף ובאורח נגיש". 

מהביקורת עולה כי החברה לא נהגה לשמור טופסי הצהרת מבקש השירות ומסמכי זיהוי של לקוחותיה 

 "...)ג(לצו הקובעת:  9הפר נותן שירותי המטבע את הוראת סעיף המבצעים עסקאות החייבות בדיווח.  בכך 

 לתקופה ,נגיש ובאורח )ב( במצורף-קטנים )א( ו בסעיפים כאמור המסמכים את ישמור מטבע שירותי נותן

 )הדגשה אינה במקור(. ".המטבע שירות שבה ניתן השנה מתום לפחות שנים שבע של

אי שמירת המסמכים ו/או אי היכולת להציגם בפני גורמי הביקורת או גורמי אכיפה, כשנדרש, גם היא פוגעת  

ביישום החוק, שכן יש חשיבות ליכולת בדיקת מסמכי הזיהוי, הצהרות שניתנו על ידי מקבלי שירות ויתר 

 פרטי הדיווח. 

 

לחוק עיצום כספי בשיעור שלא  7פי סעיף לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה ל 14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(, ומחצית או  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום  11רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 התקנות(.  -)להלן  2001-כספי(, התשס"ב

 

לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עצום כספי הקבועות בתקנה 

המקרה, הן לחומרה והן לקולא. כאמור, המפר הפר חובות מהותיות הקבועות בחוק ובצו, חובות שהן 

ווח בלתי רגיל בגין מעיקרי החוק ונדרשות לשם יישומו. הועדה רואה בחומרה את העובדה, כי לא הועבר די

 פעולה שנחזתה כפיצול של עסקת המרה למספר עסקאות. 

כמו כן, הועדה רואה בחומרה את העובדה, כי נותן שירותי המטבע לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש 

לצו וכפועל יוצא לא דרש העתק יפוי כוח או כתב נאמנות, ולכן סוקלה האפשרות להתחקות אחר  4בסעיף 

 מיתי של הפעולות המבוצעות.הנהנה הא

 

בשיקולי דעת הוועדה הובאו בחשבון היקף הפעולות שנעשו אצל נותן שירותי המטבע ואשר היו חייבות 

 ברישום ודיווח ומשך זמן ההפרה. 

 

מנגד, שקלה הועדה בכך כי זוהי הפרה ראשונה של המפר וכי שיתף פעולה עם צוות הביקורת בגילוי ההפרה 

 ותוצאותיה.

 



 

ר האמור לעיל, החליטה הועדה שלא למצות את הדין עם המפר ולהשית על המפר עיצום כספי בסך של לאו

 תשלומים חודשיים שווים. 10 -)שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים(, אשר ישולמו ב ₪ 75,000



 

 

 ירון בן עמי -  החלטת הועדה לעיצום כספי

 .₪ 20,000על החלטה זו הוגש ערעור והקנס הועמד על 

החליט בהמ"ש להעלות   23/8/2011בערעור  בבהמ"ש המחוזי שהוגש ע"י מ. האוצר בתאריך 

 ₪. 30,000ל ₪  20,000גובה העיצום מסך של 

 

 :תיאור הנסיבות

 , ירושלים. 2, נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי מטבע ברחוב בן יהודה 2007במאי  3ביום 

 .תני שירותי מטבע במשרד האוצרהביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נו

 

  :ממצאי הביקורת

 . 19.12.07 -ועד ל  12.2.04ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .א

 2ממצאי הביקורת מתייחסים לשני סניפי נותן שירותי מטבע, הסניף ברחוב בן יהודה  .ב

 , ירושלים. 13בירושלים וסניף נוסף ברח' בן יהודה 

המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על הביקורת העלתה כי נותן שירותי  .ג

החוק(  -)להלן  2000-עסקאות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(,  6ולסעיף 

 הצו(. -)להלן  2002-התשס"ב

 לצו.  2מטבע לא ביצע רישום פרטי זיהוי לקוחות כנדרש על פי הוראות סעיף נותן שירותי  .ד

 3נותן שירותי מטבע לא ביצע אימות פרטים ודרישת מסמכים כנדרש על פי הוראות סעיף  .ה

 לצו.

 לצו. 4נותן שירותי מטבע לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף  .ו

של מלוא הפרטים הנדרשים לצורך מסירת דיווח מלא נותן שירותי מטבע לא ביצע רישום  .ז

 לצו. 7לרשות לאיסור הלבנת הון כנדרש על פי הוראות סעיף 

נותן שירותי מטבע לא מילא אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות  .ח

 לצו. 9סעיף 

 

 נשלחה למפר הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי.  19.05.2008ביום 

השמיע המפר לכאורה,  17.7.2008התקבלה תגובה בכתב מב"כ המפר לכאורה, וביום  14.07.08ביום 

 כוחו,  את טענותיו בפני הועדה.-באמצעות בא

 :החלטת הועדה

הועדה בחנה את ממצאי הביקורת המפורטים בדו"ח הביקורת ואת טיעוני המפר לכאורה, וקובעת 

 כדלקמן:

)להלן  2000 -אות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס נותן שירותי מטבע הפר את הור .1

החוק( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(,  -

 הצו(.  -)להלן  2002-התשס"ב

הועדה דוחה את טענות ב"כ המפר לכאורה לעניין פגמים פרוצדורליים בהליך, וזאת  .2

 מהטעמים הבאים:

. 20.5.08אשית, לוועדה הוגשה "בקשה להטלת עיצום כספי" הנושאת את התאריך ר .א

המפר קיבל הודעה על הגשת בקשה המפרטת את תיאור העובדות המהוות את 



 

ההפרה וכן את המקום והזמן שבהם בוצעה ההפרה )כפי שמופיע בבקשה להטלת 

העובדות  עיצום כספי(. להודעה צורף דו"ח ממצאי הביקורת ולמעשה מלוא כל

הרלבנטיות להפרה היו בפני המפר. למען הסדר הטוב, הציעה הועדה למפר לדחות 

את הדיון על מנת שתוגש ה"בקשה להטלת עיצום כספי" אולם המפר בחר שלא 

 לדחות את הדיון.

( לתקנות, לפירוט תיאור העובדות 2)ב()2שנית, באשר לדרישה הקבועה בתקנה  .ב

כי תיאור העובדות כפי המופיע בבקשה עומד  המהוות את ההפרה הועדה סבורה,

בדרישת התקנות, בייחוד לאור העובדה כי לבקשה צורף דו"ח ממצאי הביקורת 

עמודים(,  21המפרט באופן רחב ומקיף את העובדות המהות את ההפרה )בהיקף של 

וזאת בנוסף לנספחים הרבים לדו"ח, כאשר ברור לכל בר בי רב כי הדו"ח מאפשר 

 ותי המטבע להתגונן כיאות.לנותן שיר

שלישית, באשר לתוכן הדו"ח, הועדה דוחה את טענתו של המפר לכאורה בעניין  .ג

ניסוח הדו"ח. הדו"ח מנוסח באופן ברור ופרטני, המאפשר להתחקות אחר כל אחת 

מההפרות המוזכרות בה ונתמכת באסמכתאות הנדרשות )למעט כמפורט בהחלטה 

 זו(.

, לפיה ניתן לרשום את פרטי החברה כמבקש שירות, וזאת הועדה דוחה את טענת המפר .3

 מהנימוקים המפורטים להלן:

 סעיף ההגדרות בצו קובע, כי מבקש שירות הנו: .א

"מי שמבקש שירות מנותן שירותי המטבע, בין בעבור עצמו ובין  .1

 בעבור אחר". 

 סעיף ההגדרות קובע, כי מקבל שירות הנו: .ב

ע, אף אם אדם אחר ביקש "מי שמקבל שירות מנותן שירותי מטב .2

 את השירות בעבורו".

טיפולוגיה מוכרת בהלבנת הון הנה שימוש בישויות אחרות על מנת להסתיר  .א

את בעל הזכויות האמיתי, תוך יצירת מצג כי הפעולה מבוצעת למטרות 

לגיטימיות חוקיות. הדבר יכול להיעשות הן על ידי "איש קש" אשר פועל 

ורגן של חברה אשר עושה שימוש בחברה בשמה של חברה והן על ידי א

למטרות בלתי חוקיות. משכך, הדרישה לקבלת פרטיו הן של מבקש 

השירות והן של מקבל השירות נועדה לצמצם פער זה, שכן יש אפשרות 

להתחקות אחר מי שמבצע בפועל את הפעולה בייחוד כאשר זהותו אינה 

 תואמת את זהות מקבל השירות.

פרשנות לפיה יכול מבקש השירות להציג עצמו כאורגן של החברה )ולרשום  .ב

את שמה של החברה כמבקש השירות( מהווה למעשה עקיפה של הדרישה 

לקבלת שמו של מבקש השירות, שכן במצב זה וכפי שאכן אירע בפועל, אין 

 כל אפשרות לדעת מיהו האדם אשר ביקש את השירות עבור החברה. 

ה בבירור, כי מחוקק המשנה ראה את מבקש השירות כאדם, מנוסח הצו עול .ג

( לצו שמהם עולה בבירור, כי 2)3 -( ו1)3וזאת למשל מהוראות סעיפים 

מבקש השירות יכול להיות רק אדם ולא תאגיד )שכן המחוקק מתייחס 

( 3)3לרישום פרטי זיהוי על פי תעודת זהות או על פי דרכון(. כמו כן, סעיף 

ב בו מקבל השירות הנו תאגיד ובעניין זה קובע הוראות לצו מתייחס למצ

 מפורטות לעניין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה.



 

( לצו עולה, כי אף אם אדם הנו אורגן של 3)3יתרה מכך, מהוראות סעיף  .ד

החברה, עדיין מוטלת עליו חובה להציג כתב נאמנות או ייפוי כוח מאת 

 ותן שירותי המטבע. החברה לצורך ביצוע הפעולה אצל נ

לאור האמור לעיל, הועדה דוחה את פרשנותו של המפר לגבי אפשרות רישום החברה כמבקש  .4

  שירות כאשר אדם ביקש שירות זה בעבורה.

ביחס לאי רישום תאריך לידה, מען, מין ותאריך התאגדות, המפר אינו חולק על כך שביצע  .5

לם הועדה לא קיבלה עד עצם היום הזה את ההפרות. המפר טען, כי הוא פועל להשלמתם או

 כל הודעה מאת הפר, לפיה הליקויים תוקנו.

ביחס לטענה שעניינה היעדר רישום סיווג תאגיד מקבלת הועדה חלקית את טענתו של המפר.  .6

לדיווחי נותני  2000 –בהתאם להנחיות הרשות לפי החוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 

לרשום )תחת קובץ ישויות( אם מדובר בתאגיד הרשום  שירותי מטבע )מדווח( קיימת חובה

בישראל או תאגיד הרשום במדינה זרה. היות והביקורת לא התייחסה לאבחנה זו מתעלמת 

 הועדה מסוגיה זו.

הועדה אינה מקבלת את טענתו של המפר,  -ביחס לחובת אימות פרטים ושמירת מסמכים  .7

, טענתו של המפר נטענת בעלמא וללא יתראשלפיה הביקורת לא ביססה הפרות לעניין זה. 

לדו"ח  3.4, עיון בסעיף שניתכל נימוקים ואסמכתאות המאפשרות התייחסות לטענתו. 

לדו"ח  3.4, בסעיף שלישיתמעלה, כי הועדה נימקה ופירטה כדבעי את ההפרות לעניין זה. 

ם, עריכת הקלסרי 8קיים פירוט באשר לפעולות שהתבצעו על ידי המבקרים, לרבות לקיחת 

מיפוי של המסמכים והצלבתם אל מול החומר המצוי במערכות המידע ששימשו את נותן 

פעולות המרה שחייבות בדיווח רגיל לרשות.  792 -שירותי המטבע. הביקורת התייחסה ל

בפסקה האחרונה בסעיף זה מציינת הביקורת כדלקמן: "בחינת החומר שעל בסיסו נערך 

קרים לא נמצאו בכלל העתקים של מסמכי זיהוי או שנמצא המ במרביתהמיפוי מעלה כי 

העתק של מסמך זיהוי אחד..." )ההדגשות אינן במקור(. דו"ח הביקורת לא פירט באופן 

מדויק את מספר המקרים בהם נמצאה ההפרה, אולם מהמלה מרבית ברור, כי לכל הפחות 

 מהמקרים הייתה הפרה של הוראות הצו לעניין שמירת מסמכים. במחצית

הועדה אינה מקבלת את טענתו של המפר שקיימת חובה  -ביחס לחובת שמירת המסמכים  .8

לשמור אך ורק העתק של תעודת הזהות ולא של המסמך המאמת הנוסף, וקובעת כי נותן 

משתמעת לשני פנים, בקבעה כי לצו ברורה ואינה  9שירותי מטבע הפר הוראה זו. לשון סעיף 

ועל מסמכי הזיהוי;  4נותן שירותי מטבע ישמור על הצהרת מקבל השירות כאמור בסעיף "

". כיוצא מכך, המסמך כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות -לענין זה, "מסמכי זיהוי" 

ש לצו כלול אף הוא ברשימת המסמכים שנדר 3הנוסף ששימש לצורך אימות כמפורט בסעיף 

 לשמרם. 

המקרים, נותן שירותי מטבע הפר את  10 -באי מילוי אחר טופס הצהרת מבקש השירות ב .9

ההצהרות שנמצאו ללא חתימת מבקש השירות. בעניין זה  573 -לצו. כך גם ביחס ל 4סעיף 

הפרות, היות וטענה זו נטענה בעלמא  473 -הועדה דוחה את טענתו של המפר, לפיה מדובר ב

מכתא. העובדה שפעולות אלו בוצעו ברובן על ידי נותני שירותי מטבע אחרים, ובהיעדר כל אס

אינה נזקפת לזכות המפר אלא לחובתו, שכן פעילות של הטמעה ו/או הסתרת מקור כספים 

יכול שתעשה גם באמצעות נותן שירותי מטבע, דבר המקשה עוד יותר בהתחקות אחר מקור 

הפעולות החייבות בדיווח שלא מולאו לגביהן טופס  142הכספים. מאחר ובביקורת לא פורטו 

 הצהרת מבקש שירות, הועדה אינה מתייחסת להפרות אלו.



 

הועדה אינה מקבלת את טענותיו של המפר,  -ביחס לרישום פרטי נותן השירות על גבי הטופס  .10

כי מדובר בהפרה שולית יחסית, מה גם שהועדה לא קיבלה עד עצם היום הזה כל הודעה 

 ר, לפיה הליקויים תוקנו.מאת הפ

הועדה מקבלת את טענתו של המפר, לפיה לא בוצעה אבחנה בדו"ח הביקורת בין פעולות  .11

המרה אשר כללו ניכיון שיקים לבין פעולות המרה שלא כללו ניכיון שיקים ומשום כך רואה 

 לנכון שלא להתייחס לסוגיית שמירת עותק מצולם של שיקים. 

לא דווחו לרשות, מבדיקה מול הרשות עולה, כי דיווחים אלו  ביחס לשלושת החודשים אשר .12

 , דהיינו ארבעה ימים לאחר מועד הדיון בועדה. 21.7.08הגיעו למשרדי הרשות רק ביום 

 לסיכום, על אף קבלת חלק מטענותיו של המפר עולה בבירור כי נותן שירותי המטבע: .13

לדו"ח  3.3לצו )ראה סעיף  2לא ביצע רישום פרטי זיהוי כנדרש על פי הוראות סעיף  .א

 הביקורת למעט ההתייחסות לסיווג התאגיד כמפורט לעיל(;

לא ביצע אימות פרטים, דרישת מסמכים ושמירת מסמכים כנדרש על פי הוראות  .ב

 לדו"ח הביקורת(; 3.4לצו )ראה סעיף  9 -ו 3סעיפים 

 3.5ף לצו )ראה סעי 4לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף  .ג

 לדו"ח(. 3.5.1.3לדו"ח הביקורת למעט ס"ק 

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי  .14

מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת 

וח שכן אלו הם הכלים הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיו

העומדים בידי הרשויות לבקר את פעילותם של נותני שירותי מטבע ולאתר פעולות של הלבנת 

הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה הוא סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח 

 על פעילותו. 

' נ' מדינת חביב שם טוב ואח 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  .15

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקישראל

כספים  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  מחייבת וביצוע עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם,

היסוד של החוק  הנחת קיפות מלאה.ש קיוםועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק  ההון מלביניהיא כי 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה.  דיווחאם תוטל חובת 

וזה אומנם , כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. אמרנולו אחרת 

דיווח גורף, דיווח רחב  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח  שחוקהעיקרון 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות  - ומלא

כהלכה את  משרתת ex anteים. חובת דיווח רחבה אחר עבירות ועבריינ אפקטיביבאורח 

, ובכך מקלה היא על חשיפתן ברכושמטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

" )ההדגשה אינה במקור(. לפיכך, החליטה הועדה להטיל על ועל איתורן של הלבנות הון.

 המפר עצום כספי.

לחוק עיצום  7מפר בהפרה לפי סעיף לחוק, רשאית הועדה להטיל על ה 14בהתאם לסעיף  .16

-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

מליון ש"ח(, ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות  2-)כ 1977

 "התקנות"(. -)להלן 2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11בתקנה 

לתקנות. לצורך כך,  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עצום כספי הקבועות בתקנה  .17

נבחנו נסיבות המקרה, הן לחומרה והן לקולא. כאמור, המפר הפר חובות מהותיות הקבועות 

 בחוק ובצו, חובות שהן מעיקרי החוק ונדרשות לשם יישומו.



 

היקף הפעולות שנעשו אצל נותן שירותי המטבע ואשר בשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון  .18

היו חייבות ברישום ודיווח ומשך זמן ההפרה, וכן העובדה כי הפר חובות מהותיות הקבועות 

 בחוק ובצו, חובות שהן מעיקרי החוק ונדרשות לשם יישומו.

ת מנגד, שקלה הועדה בכך כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, שיתוף פעולה עם צוות הביקור

 בגילוי ההפרה ותוצאותיה, תיקון הליקויים ונסיבותיו האישיות של המפר. 

 ₪ 50,000לאור האמור לעיל, החליטה הועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של  .19

 .(תשלומים חודשיים שווים 5 -)חמישים אלף שקלים חדשים(, אשר ישולם ב



 

 וולושין  גריגורי - כספי לעיצום הוועדה 

 הנסיבות:תיאור 

 

( ובקניון 1, נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי המטבע בקניון חוצות )רח' בן גוריון 2006ביולי  3ביום שני, 

 (, אשקלון.23גירון )רח' בן גוריון 

בוצע גיבוי של מערכות המחשוב בעסק על ידי המפקח רו"ח מר דרור אביב. ביצוע  2006ביולי  7ביום שישי, 

 ר גרגורי וולושין.הגיבוי תואם עם מ

 הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

 תמצית ממצאי הביקורת:

 

של צו איסור  2002נותן שירותי המטבע החל במתן שירותי מטבע לפני כניסתו לתוקף בחודש מאי  .א

)להלן:  2002 –בע(, התשס"ב הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מט

 "(.הצו"

נשלח מכתב למפר לכאורה, מטעם משרד האוצר, לפיו עליו להרשם כנותן שירותי  2.12.02ביום  .ב

 2003בקשה לרישומו כנותן שירותי מטבע ובחודש יוני  2003מרץ  31-מטבע. המפר הגיש ביום ה

 2004ון חוצות. בחודש ינואר אושרה פעילותו של המפר לכאורה כנותן שירותי מטבע בסניף בקני

 אושרה הפעלתו של סניף גירון.

( וסופה 2002דו"ח הביקורת הינו לתקופה אשר תחילתה במועד תחולת צו איסור הלבנת הון )מאי  .ג

 , עת העביר נותן שירותי המטבע את עסקו לקובי בר )המפעיל הנוכחי(.2004בנובמבר 

מבלי שנרשם   2003ליוני  29ר הלבנת הון ועד ליום נותן שירותי המטבע פעל מתאריך תחולת צו איסו .ד

  במרשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

נותן שירותי המטבע לא ביצע זיהוי מבקש השירות ולא רשם פרטי הזיהוי כנדרש על פי הוראות  .ה

 לצו.  2סעיף 

יפוי כח, נותן שירותי המטבע לא מילא אחר דרישת אימות פרטי מבקש השירות ולא קיבל לידיו  .ו

  לצו. 3כנדרש על פי סעיף 

 לצו. 4נותן שירותי המטבע לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף  .ז

הביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על עסקאות  .ח

 לצו. 6החייבות בדיווח כנדרש על פי הוראת סעיף 

לא מילא אחר חובת רישום מסודר ושמירת העתקים של המחאות כנדרש על  נותן שירותי המטבע .ט

 לצו. 9  -( ו1()ה()3)7פי הוראות סעיפים 

 

 החלטת הועדה:

 

לאחר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי המפר הפר את הוראות חוק 

 הוראות הצו."( ואת החוק)להלן: " 2000 –איסור הלבנת הון, התש"ס 

ההפרה כללה הן את הפרת החובה בהליך זיהוי הלקוחות ורישום פרטי זיהוי הנדרשים על פי החוק והצו, 

 והן הפרת חובת הדיווח על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

קות אחר החובות הקבועות בחוק ובצו הינן חובות מהותיות והכרחיות לצורך יישום מטרת החוק להתח

 מקורם של כספים ואיתור פעילות החשודה בהלבנת הון ומימון טרור.



 

 9796/03הפסיקה הכירה בחשיבות משטר הדיווחים וקיום הוראות החוק והצו כלשונן. לעניין זה ר' ע"א 

 . 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל

 פר עיצום כספי.לפיכך, החליטה הועדה להטיל על המ

 

לחוק עיצום כספי בשיעור שלא  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(, ומחצית או  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום  11 רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה

 "(. התקנות" -)להלן 2001-כספי(, התשס"ב

 

לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 המקרה בכללותן. 

 

מחד, מדובר בהפרות יסודיות ומהותיות שאי מילוין עשוי לסכל את הפעילות של הרשויות השונות העוסקות 

בחשיפת וחקירת עבירות הלבנת הון ומימון טרור. מנגד, הועדה התחשבה בכך כי זוהי הפרה ראשונה של 

 . 2004תי מטבע מאז שנת המפר,  הזמן שחלף מאז ביצוע ההפרות וכן כי המפר אינו מחזיק ברשיון למתן שירו

הועדה לא הטילה עיצום כספי  בגין העובדה שנותן שירותי המטבע פעל מעל שנה  מבלי שנרשם במרשם נותני 

שירותי מטבע במשרד האוצר, שכן ההליך בגין עבירה זו הינו פלילי והועדה אינה מוסמכת להטיל בגינו עיצום 

 כספי.

)עשרים אלף שקלים חדשים(,  ₪ 20,000מפר עיצום כספי בסך לאור כל אלה, החליטה הועדה להטיל על ה

 .1.8.08והתשלום השני ישולם ביום  1.7.08תשלומים שווים. התשלום הראשון ישולם ביום  2 -שיושלמו ב



 

 ירון יפלח –הועדה לעיצום כספי

 תיאור הנסיבות:

 7/11/2007בתאריך  ממכתב שהתקבל מהיחידה לחקירות הונאה מחוז מרכז של משטרת ישראל עולה כי

₪  440,000 –שיקים בסכום כולל של כ  92, נתניה, כשברשותו 17נעצר המפר לכאורה ברחוב ירמיהו 

 כשמתוכם שלושה שיקים פתוחים לגמרי ) חסרי סכום, מוטב(.

  ממצאי הביקורת:

 המפר לכאורה עסק במתן שירותי מטבע מבלי שנרשם במרשם נותני שירותי מטבע.  .1

 . 7.11.2007ועד ליום  2006ת הינם לתקופה שבין חודש מרץ ממצאי הביקור .2

נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור דיווח על פעולות החייבות  .3

לצו  6( ולסעיף "החוק")להלן: 2000-בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 2002-דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב איסור הלבנת הון )חובות זיהוי,

 "(.הצו)להלן: "

המפר לכאורה לא ביצע רישום פרטי הזיהוי של מבקש השירות ומקבל השירות ולא אימת את  .4

 לצו.  3 -ו 2פרטי הזיהוי, כנדרש על פי הוראות סעיפים 

 לצו. 4ת סעיף המפר לכאורה לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הורא .5

המפר לכאורה לא מילא אחר חובת דיווח כל פרטי הפעולה ולא שמר מסמכים כנדרש על פי  .6

 לצו. 9 -ו 7הוראות סעיפים 

השמיע  17.09.08נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי וביום  18.8.08ביום 

 המפר לכאורה את טענותיו בפני הועדה. 

 החלטת הועדה:

חר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי במסגרת פעילותו של נותן לא

והוראות צו איסור הלבנת  2000-שירותי המטבע התגלו הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 . 2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, תשס"ב

רה כללה ליקויים בהליך זיהוי לקוח, אי דרישת הצהרת מבקש שירות, אי מילוי אחר חובת אימות ההפ

פרטים, אי קבלת ושמירת מסמכים והפרת חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: 

 "הרשות"(. 

 טיעוני המפר נשמעו במהלך הדיון ונשקלו על ידי הועדה, כפי שיפורט להלן. 

 

בדוח סיכום ההפרות מובאים ציטוטים מתוך הודעת החשוד )להלן: "הודעת המפר  -עילות ללא רישיון פ

השרון. כאשר נשאל המפר לכאורה במה הוא עובד,  –בתחנת משטרה נתניה  7.11.07 -לכאורה"( שנמסרה ב

המפר  מהודעת"אני פורע שיקים. אני מקבל שיקים מאנשים ואני מוסר להם כסף בתמורה". השיב: 

לכאורה והשיקים שנתפסו בחזקתו עולה כי הוא עסק במתן שירותי מטבע מבלי שנרשם במרשם נותני 

שירותי מטבע. הועדה מציינת כי אין בסמכותה להטיל עיצום כספי בגין פעילות נותן שירותי מטבע ללא 

 . ג לחוק איסור הלבנת הון11רישום, ולפיכך לא הטילה עיצום כספי בגין הפרת הוראת 



 

פעולות רגילות ופעולה אחת בלתי רגילה אשר לא  2ממצאי הביקורת מצביעים על  -אי דיווח על פעולות 

דווחו לרשות ואשר בגינן הופרו הוראות הצו השונות. מהודעת המפר בחקירתו במשטרה עולה כי המפר לא 

הכיר כלל את חובות הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ולא דיווח על פעולות אלו. יתרה מכך, המפר טען 

  "אני אפילו לא יודע מה זה הרשות לאיסור הלבנת הון."חקירה: ב

פעולות רגילות. באשר לדיווח על פעולה  2הועדה קובעת כי על נותן שירותי המטבע היתה חובה לדווח על 

בלתי רגילה, הועדה לא שוכנעה שאכן התבצעה פעולה בלתי רגילה החייבת בדיווח, ועל כן לא מטילה 

 ך. עיצום כספי בגין כ

בחקירתו במשטרה העיד המפר כי לא צילם את תעודות הזהות של מבצעי  – אי שמירת מסמכי זיהוי

 לצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי מטבע.  9 -, ו3, 2עסקאות. בכך, הפר המפר את סעיפים 

יות אשר אי מילוין יודגש כי חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהות

 מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת בקיום חובות הזיהוי והדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות 

שירותי המטבע  לבקר את פעילותם של נותני שירותי מטבע ולאתר פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן

 הוראות אלה הוא סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח על פעילותו. 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

רבות העברות כספים וביצוע "התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המע

עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על 

הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני 

ל חובת דיווח ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוט

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז 

וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

כי בשל מתוך הכרה  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות 

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב  ex anteועבריינים. חובת דיווח רחבה 

" )הדגשה כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

 אינה במקור(. 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

הלבנת הון  לתקנות איסור 11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(.התקנות" -)להלן 2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך, נבחנו  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נסיבות המקרה בכללותן. 

הועדה שקלה את העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, העובדה כי נמצאו שתי פעולות שלא דווחו 

ן הכספי הנמוך, וכן הודעתו בפני הועדה כי הוא עובד כשכיר אצל קבלן בניין ולא עוסק יותר במתן והיקפ



 

שירותי מטבע, וכן יתר נסיבותיו האישיות שהועלו במלך הדיון, והחליטה שלא למצות את הדין עם המפר 

  בלבד.₪  5,000ולהטיל עליו עצום כספי בסך 



 

 ניר נחשון  -הועדה לעיצום כספי 

  ר הנסיבות:תיאו

 

נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי מטבע. הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על  2007אפריל  26ביום 

 נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

 ממצאי הביקורת:

 

 . 2007ועד לחודש אפריל  2006ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין חודש נובמבר  .א

 . 8.11.06המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .ב

הביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על  .ג

)להלן: "החוק"(  2000-עסקאות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(,  לצו 6ולסעיף 

 "(.הצו)להלן: " 2002-התשס"ב

ש"ח אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת  3,561,812.5פעולות בהיקף של  30הביקורת איתרה  .ד

 )א( לצו. 6הון כמתחייב על פי סעיף 

בצעו באותו יום על ידי אותו מבקש שירות, פעולות המרה רצופות שהת 26הביקורת איתרה  .ה

ש"ח אשר נחזו כפעולות  1,707,022אשר שוויין המצרפי של פעולות אלה מסתכם בסך של 

)ב( 6שמטרתן לעקוף  את חובת הדיווח, ולא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון בניגוד לסעיף 

 לצו. 

 3דרש על פי הוראות סעיף נותן שירותי המטבע לא ביצע אימות פרטים ודרישת מסמכים כנ .ו

 לצו.

 לצו. 4נותן שירותי המטבע לא דרש ממבקשי שירות הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף  .ז

 לצו. 7נותן שירותי המטבע לא העביר את כל פרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף  .ח

הוראות נותן שירותי המטבע לא מילא אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי  .ט

 לצו. 9סעיף 

 

 החלטת הועדה:

 

כעולה מממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי 

( ובצו איסור "החוק")להלן:  2000-המפר לכאורה הפר הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 (."הצו")להלן:  2002-ם של נותני שירותי מטבע(, התשס"בהלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומי

וכללה הפרות של הוראות החוק והצו, לרבות   2007ועד אפריל  2006ההפרה נמשכה החל מחודש נובמבר 

 הפרת חובת הדיווח על פעולות רגילות ופעולות בלתי רגילות.

חוק ולאיתור ואכיפה כנגד פעילות הלבנת חובות הזיהוי והדיווח הינן מהותיות ביותר לצורך יישום הוראות ה

הון וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית 

המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון של נותני שירותי מטבע, ולהתחקות אחר 

מטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי ה

 את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

 חובת הדיווח הקבועה בחוק הינה מהותית ובילתה אין.

 



 

לחוק עיצום כספי בשיעור שלא  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(, ומחצית או  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61ף יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעי

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום  11רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(. התקנות" -)להלן 2001-כספי(, התשס"ב

ת. לצורך כך, נבחנו נסיבות לתקנו 9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

המקרה בכללותן. כאמור, המפר הפר חובות מהותיות הקבועות בחוק ובצו, חובות שהן מעיקרי החוק 

 ונדרשות לשם יישומו.

בשיקולי דעת הוועדה הובאו בחשבון היקף הפעולות אשר היו חייבות ברישום ודיווח ותקופת ההפרה. 

ראשונה, בעובדה כי הביקורת התרחשה זמן קצר לאחר  מאידך, הועדה התחשבה בכך שמדובר בהפרה

שהמפר רכש את החברה ושמיד לאחריה מכר אותה, בגילו הצעיר של המפר ובמצב הכלכלי הקשה אליו 

 נקלע. 

)חמישה עשר אלף ₪  15,000לאור האמור לעיל, החליטה הועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של 

 תשלומים חודשיים שווים. 20 -שקלים חדשים(, אשר ישולמו ב

  



 

 החברה  העממית לאשראי בע"מ  -הועדה לעיצום כספי 

 תיאור הנסיבות:

 

, רחובות 68, נערכה ביקורת במשרדי החברה למתן שירותי מטבע ברחוב הרצל 2006באוקטובר  26ביום 

 , ראשון לציון. 33וברחוב הרצל 

 מטבע במשרד האוצר.הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי 

 

  ממצאי הביקורת:

 

 . 2003המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מחודש מרץ  .א

 .  2006ועד חודש אוקטובר  2002ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין חודש מאי  .ב

 החברה עסקה במתן שירותי מטבע בטרם נרשמה במרשם נותני שירותי מטבע. .ג

נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור דיווח על פעולה  החייבת  .ד

לצו  6( ולסעיף "החוק")להלן: 2000-בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 2002-איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 "(.הצו)להלן: "

המפר לכאורה לא ביצע רישום פרטי הזיהוי של מבקש השירות ומקבל השירות ולא אימת את פרטי  .ה

 לצו.   3 -ו 2הזיהוי, כנדרש על פי הוראות סעיפים 

 לצו. 4המפר לכאורה לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראת סעיף  .ו

טי הפעולה ולא שמר מסמכים כנדרש על פי הוראות המפר לכאורה לא מילא אחר חובת דיווח כל פר .ז

 לצו. 9 -ו 7סעיפים 

 לחוק. 8החברה לא מילאה אחר חובת מינוי אחראי על חובות תאגיד כנדרש על פי הוראת סעיף  .ח

בוצעו מספר עסקאות נכיון שסכומן  19.2.03מנתונים שהוצאו מתוכנת "חשבשבת" עלה כי ביום  .ט

 ו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. מבלי שאלה דווח₪,  500,000מעל 

 

 החלטת הועדה:

 

לאחר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי במסגרת פעילותו של נותן 

והוראות צו איסור הלבנת  2000-שירותי המטבע התגלו הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

  . 2002-ח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, תשס"בהון )חובות זיהוי, דיוו

ההפרה כללה ליקויים בהליך זיהוי לקוח, אי דרישת הצהרת מבקש שירות, אי מילוי אחר חובת אימות 

פרטים, אי קבלת ושמירת מסמכים והפרת חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: 

 "הרשות"(. 

 מעו באריכות במהלך הדיון ונשקלו על ידי הועדה, כפי שיפורט להלן. טיעוני המפר נש

באשר לממצאי הביקורת לפיו נותן שירותי המטבע פעל טרם נרשם במרשם נותני  -פעילות ללא רישיון 

, קבע הוראת מעבר לפיה מי שעסק במתן שירותי 2002 -חוק איסור הלבנת הון )תיקון(, מ –שירותי מטבע 

מטבע ביום תחילתו של חוק זה, יהיה רשאי להמשיך לתת שירותי מטבע עד להחלטת הרשם בבקשתו, 

דים הקבועים בחוק. הועדה תציין כי אין בסמכותה לקבוע הפרה ועיצום כספי בגין פעילות בהתאם למוע

 נותן שירותי מטבע ללא רישום, ולפיכך לא שקלה זאת במסגרת הדיון בתיק זה. 

 

)סכום הפעולה הנכון ₪  169,999ממצאי הביקורת מצביעים על פעולה אחת בשווי של  - אי דיווח על פעולה

אשר לא דווחה לרשות ואשר בגינה הופרו הוראות הצו השונות. הפעולה שבוצעה אצל ₪(  160,999.49הינו 



 

נותן שירותי המטבע ואשר לא דווחה לרשות היתה מסירת צ'ק בשקלים על ידי לקוח וקבלת תמורה בדולרים.  

פעולת נכיון המפר טען באמצעות בא כוחו כי אין המדובר בפעלה החייבת בדיווח שכן פעולה זו אינה בגדר 

לאור העובדה שנותן שירותי המטבע לא גבה ריבית בגין קבלת הצ'ק, אלא גבה עמלה עבור פעולת המרת 

מטבע. באשר לאי דיווח על פעולה מסוג המרה, טען המפר כי מכיוון שזו נעשתה באמצעות צ'ק, אין חובה 

 לדווח עליה, שכן החובה היא על פעולות המרה במזומן. 

( 2)א()6י על נותן שירותי המטבע היתה חובה לדווח על פעולה זו כפעולת המרה לאור סעיף הועדה קובעת כ

ומעלה חייבת בדיווח. לאור הקביעה כי פעולה זו הינה פעולת ₪  50,000לצו, לפיו פעולת המרה בשווי של 

 ולת נכיון."המרה" אשר היתה חייבת בדיווח, הועדה אינה מכריעה בשאלה האם פעולה זו מהווה בנוסף פע

 

במסגרת הביקורת נמצא כי נותן שירותי המטבע ביצע פעולות ניכיון בהן שווי השירות עלה  - פעולות ניכיון

מבלי שאלו דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. נותן שירותי המטבע טען כי הוא ₪,  500,000על 

שבון החברה ולא לחשבונו הפרטי. הועדה שימש כנאמן לאחיו שרכש נכס, ובטעות הועברו כספים אלה לח

לומדת על פעילות נותן שירותי המטבע מהמסמכים שנמצאו אצלו במהלך הביקורת ובעקבותיה, ואלו 

הצביעו כי בחשבון החברה בוצעו פעולות כספיות בסכומים משמעותיים שהיו חייבות בדיווח. עם זאת, לאור 

 נכיון, הועדה לא תטיל עיצום כספי בגין הפרה זו. גרסת המפר והספק האם אכן הפעולות היו מסוג 

 

לסיכום הפרות חובות הדיווח כפי שתואר לעיל, יודגש כי חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות 

כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים 

 ן.  ולחשוף פעולות של הלבנת הו

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות 

לבקר את פעילותם של נותני שירותי מטבע ולאתר פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע 

 הוראות אלה הוא סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח על פעילותו. 

 

לחוק, נמצא על ידי צוות  8באשר להוראה בדבר מינוי אחראי לחובות תאגיד על פי סעיף  - ימינוי אחרא

הביקורת שהאחראי שמונה בחברה לא מילא את תפקידו כמתחייב על פי חוק. מינוי אחראי לחובות התאגיד 

ת החוק והצו, אינה רק בגדר קביעה כי פלוני הינו אחראי, ותפקיד זה מחייב כי האחראי ידאג לביצוע הוראו

יוודא כי הדיווחים מועברים כסדרם לרשות, ידאג להדרכת העובדים וכיו"ב. הועדה התרשמה כי האחראי 

 לא ביצע תפקיד זה כנדרש. 

 

לחוק עיצום כספי בשיעור שלא  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(, ומחצית או  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום  11רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(.התקנות" -)להלן 2001-כספי(, התשס"ב

( 4)א()61קבוע בסעיף לחוק ניתן להטיל עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על הקנס ה 8בשל הפרה לפי סעיף 

 ₪(.  202,000 -לחוק העונשין )כ

 

לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 המקרה בכללותן. 

הועדה שקלה את העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא שיתף פעולה עם צוות הביקורת בגילוי 

שלא דווחה והיקפה הכספי של ההפרה וכן הודעתו לרשם  אחתותוצאותיה, העובדה כי נמצאה פעולה  ההפרה

נותני שירותי מטבע על הפסקת פעילותו כנותן שירותי מטבע, והחליטה שלא למצות את הדין עם המפר 

 בלבד. ₪  5,000ולהטיל עליו עצום כספי בסך  

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי.



 

 דנה הראל -לעיצום כספי  עדה הו

 
 תיאור הנסיבות:

 

 , בת ים. 82, נערכה ביקורת אצל נותן שירותי המטבע  ברחוב בלפור 2007ביולי  25ביום 

 הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

  ממצאי הביקורת:

 

 .  2008ועד חודש יולי  2006ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין חודש אוגוסט  .א

המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מחודש יולי  .ב

2006 . 

 נותן שירותי המטבע והמנהל בפועל הינו גילי הראל, בעלה של דנה הראל.  .ג

לאיסור הלבנת הון ומימון טרור דיווחים ממוחשבים  נותן שירותי המטבע החל להעביר לרשות .ד

 . 2006החל בחודש אוגוסט 

פעולות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד לצו  6נותן שירותי המטבע לא שמר מסמכי זיהוי לגבי  .ה

 2002-איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, תשס"ה

 (.הלבנת הון""צו איסור )להלן: 

 לצו. 3 -ו 2נותן שירותי המטבע לא ציין את מין הלקוח  וזאת בניגוד להוראות סעיפים  .ו

 לצו. 4נותן שירותי המטבע לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף  .ז

נותן שירותי המטבע לא מילא אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות  .ח

 ו.לצ 9סעיף 

 הערכה כי נותן שירותי המטבע ביצע פעולות נוספות אשר לא נרשמו במערכת המחשב. .ט

 

  נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי.  24.6.08ביום 

  מאת גיל הראל. 15.7.08לועדה נשלחו טיעונים בכתב מיום 

 מצעות בא כוחו. השמיע המפר לכאורה את טענותיו בפני הועדה בא 17.09.08ביום 

 החלטת הועדה:

 

  הועדה בחנה את ממצאי דוח הביקורת וטיעוני המפר, וקובעת כדלקמן:

 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום  4למפר לכאורה הומצא החומר הנוגע לבקשה בהתאם לסעיף  .1

)ב( לתקנות עיצום כספי נקבע כי 4(.  בתקנה "תקנות עיצום כספי")להלן:  2001-כספי(, תשס"ב

המפר לכאורה זכאי לעיין בחומר שצורף לבקשה וכן בחומר אחר הנוגע להפרה שלא צורף אליה, 

למעט מידע חסוי. המפר לא פנה בבקשה לקבל חומר נוסף לעיונו ולא טען טענה בענין זה עד למועד 

 נוסף מלבד זה שנמסר למפר. הדיון. ממילא יצויין כי בפני הועדה לא היה חומר 

הועדה אינה מוסמכת להטיל עיצום כספי על פעילות מתן שירותי מטבע ללא רישום וכן על אי דיווח  .2

 על מנהלי סניפים למתן שירותי  מטבע, ואינה מטילה עיצום כספי בגין הפרות אלו. 

ות אשר המפר ביצע הועדה קיבלה את הסבר המפר, לפיו העסקאות אשר לא דווחו על ידו הינן עסקא .3

אצל נותן שירותי מטבע אחר, ולפיכך, אלה היו צריכות להיות מדווחות על ידי מי שנתן את השירות. 

 המפר הציג מסמכים לצורך ביסוס גרסתו.



 

לצו איסור הלבנת הון כאשר לא ציין את מין מבקש  3 -ו 2הועדה קובעת כי המפר הפר את סעיפים  .4

קבלה את טיעוני המפר כי מדובר בתקלה מיחשובית וכי הוא פעל ומקבל השירות. עם זאת, הועדה 

   לתיקון ההפרה עם גילויה וכן להחלפת התוכנה על מנת שהפרה זו לא תישנה.

לאחר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי במסגרת פעילותו של נותן 

לצו איסור הלבנת  3 -ו 2סור הלבנת הון והוראות סעיפים שירותי המטבע התגלו הפרות של הוראות חוק אי

 הון.  

לאחר שהועדה שקלה את מכלול הנסיבות, את העובדה כי מדובר בהפרה שאינה חמורה, את העובדה כי 

המפר פעל לתיקון הליקויים ואת שיתוף הפעולה של המפר בגילוי ההפרה ותוצאותיה, החליטה הועדה 

 לבד.להסתפק במקרה זה בהתראה ב

 
 



 

  אבנר מוכטר - כספי לעיצום הועדה

 
 תיאור הנסיבות:

 

, נערכה ביקורת במשרדי העסק למתן שירותי מטבע שטמפפר צ'ינג' ברחוב שטמפפר 2007בספטמבר  4ביום 

 , פתח תקווה.30

 הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

  ממצאי הביקורת:

 

המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע בעל תעודת רישום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .א

10.05.06  . 

 .  2007ועד חודש ספטמבר  2006ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין חודש מאי  .ב

הביקורת העלתה כי המפר לכאורה לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור דיווחים על  .ג

 2000-החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ספעולות 

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  6( ולסעיף "החוק")להלן:

 "(.הצו)להלן: " 2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

שירות ולא אימת את פרטי המפר לכאורה לא ביצע רישום פרטי הזיהוי של מבקש השירות ומקבל ה .ד

 לצו.   3 -ו 2הזיהוי, כנדרש על פי הוראות סעיפים 

 לצו. 4המפר לכאורה לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראת סעיף  .ה

המפר לכאורה לא מילא אחר חובת דיווח כל פרטי הפעולה ולא שמר מסמכים כנדרש על פי הוראות  .ו

 לצו. 9 -ו 7סעיפים 

 

 נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 23.7.08ביום 

 השמיע את טענותיו בפני הועדה. 17.09.08וביום  29.7.08המפר לכאורה שלח טיעונים בכתב מיום 

 

  תמצית טענות המפר לכאורה:

 

המפר לכאורה טוען כי הינו אסיר משוחרר ובתהליך גמילה מסמים, וכי את העסק פתח לאחר  .1

 בחזרה לסמים. רמאסר. לטענתו עם הזמן  החל להיות חייב כספים לאנשים והחל להידרדשחרורו מ

לטענת המפר לכאורה עם תחילת חקירת המשטרה כנגדו, מסר את הרישיון לעסוק כנותן שירותי  .2

מטבע והפסיק את פעילותו כנותן שירותי מטבע ומאז מנסה לשקם עצמו. לשאלת הועדה כיצד הוא 

המפר לכאורה כי פתח אתר פרסומי באינטרנט. לדבריו, הוא מתגורר אצל אמו,  מתפרנס היום, ענה

 הוא גרוש ומשלם מזונות. 

לטענת המפר לכאורה, הוא חייב כספים רבים לאנשים, ובין היתר,  מתנהלים נגדו הליכים במס  .3

 הכנסה. המפר לכאורה מציג מסמכים אודות התיקים שעומדים כנגדו בהוצאה לפועל. 

ו בכתב טען המפר לכאורה כי ככל שהיו טעויות בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, אלו נבעו בטיעוני .4

 מחוסר ידיעת החוק וכן המורכבות בניהול עסק מסוג זה.

המפר לכאורה לא מציג טענות לגופן להפרות כפי שהוצגו בדו"ח הביקורת. בטיעוניו בכתב ציין כי  .5

לא ידע שמספר שיקים מאותו לקוח המגיעים לסכום ו, ₪ 50,000לא זכור לא שפרט שיקים מעל 

 נחשבים כפעולה אחת החייבת בדיווח. ₪ 50,000העולה על 

 



 

 החלטת הועדה:

 

לאחר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי המפר הפר את הוראות חוק 

 איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי מטבע. 

ההפרה כללה ליקויים בהליך זיהוי הלקוחות, אי דרישת הצהרת מבקש השירות, אי מילוי אחר חובת אימות 

 בלת ושמירת מסמכים והפרת חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. פרטים, אי ק

ואשר  803,925.50החייבות בדיווח בסך כולל של  ןעסקאות ניכיו 10ממצאי הביקורת מעלים כי נתגלו לפחות 

 לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון.

 

 

יודגש כי חובות הדיווח והזיהוי הינן חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר 

 מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

 

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת בקביעת חובות הזיהוי והדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות 

רותי מטבע ולאתר פעולות היכולות להצביע על הלבנת הון ומימון טרור. לבקר את פעילותם של נותני שי

 משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה הוא סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח על פעילותו. 

 

לחוק עיצום כספי בשיעור שלא  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(, ומחצית או  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61מהקנס הקבוע בסעיף יעלה על פי עשרה 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום  11רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(.התקנות" -)להלן 2001-כספי(, התשס"ב

 

לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות  9ות בתקנה הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבוע

אקונומי של המפר -המקרה בכללותן. הועדה שקלה את העובדה שמדובר בהפרה ראשונה, את מצבו הסוציו

 וכן את העובדה שהמפר הפסיק את פעילותו כנותן שירותי מטבע לאחר הביקורת. 

ם צוות הביקורת לגילוי ההפרה וכי המפר מנגד, הועדה שקלה את העובדה כי המפר לא השכיל לשתף פעולה ע

הפר חובות מהותיות הקבועות בחוק ובצו, חובות שהן מעיקרי החוק ונדרשות לשם יישומו. בשיקול דעת 

הוועדה הובאו בחשבון היקף הפעולות שנעשו אצל נותן שירותי המטבע ואשר היו חייבות ברישום ודיווח 

 ומשך זמן ההפרה.

 

 10,000יטה הועדה שלא למצות את הדין עם המפר ולהטיל עליו עיצום כספי בסך לאור האמור לעיל,  החל

 תשלומים חודשיים שווים. 10 -)עשרת אלפים שקלים חדשים( אשר ישולמו ב ₪

 



 

   קש קש המרת מטבע בע''מ   -הועדה לעיצום כספי 

 :תיאור הנסיבות

 

 , תל אביב. 53ע ברחוב קינג ג'ורג' , נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי מטב2007בדצמבר  25ביום 

 הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

  :ממצאי הביקורת

 

 .  2007ועד דצמבר  2004ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין יולי  .א

על עסקאות הביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון  דיווחים  .ב

לצו  6החוק( ולסעיף  -)להלן  2000-החייבות בדיווח, וזאת בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 2002-איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הצו(. -)להלן 

לרשות לאיסור הלבנת הון אשר לא דווחו ₪  3,065,670פעולות בהיקף של  30הביקורת איתרה  .ג

 )א( לצו.6כמתחייב על פי סעיף 

 לצו.  2נותן שירותי מטבע לא ביצע רישום פרטי זיהוי לקוחות כנדרש על פי הוראות סעיף  .ד

 לצו. 3נותן שירותי מטבע לא ביצע אימות פרטים ודרישת מסמכים כנדרש על פי הוראות סעיף  .ה

 לצו. 4הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף נותן שירותי מטבע לא דרש ממבקש השירות  .ו

נותן שירותי מטבע לא מילא אחר חובת מינוי אחראי על חובות התאגיד כנדרש על פי הוראות סעיף  .ז

 לחוק. 8

נותן שירותי מטבע לא מילא אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף  .ח

 לצו. 9

 
 

 :החלטת הועדה
 

י הביקורת המפורטים בדו"ח הביקורת ואת טיעוני ב"כ המפר לכאורה, וקובעת הועדה בחנה את ממצא

 כדלקמן:

 

לאחר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי נותן שירותי המטבע  .1

הפר את הוראות החוק ואת הוראות הצו. ההפרה כללה ליקויים ברישום פרטי הלקוח, דרישת 

ת ויפוי כוח או כתב נאמנות, דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הצהרת מבקש שירו

 שמירת מסמכי זיהוי והצהרת מבקש השירות ויפוי כוח. 

לצו וכפועל  4לאור העובדה, כי נותן שירותי המטבע לא דרש הצהרה ממבקש השירות כנדרש בסעיף  .2

התחקות אחר הנהנה האמיתי של יוצא לא דרש יפוי כוח או כתב נאמנות, סוקלה האפשרות ל

הפעולות המבוצעות. הטענה, לפיה מדובר בעובדים קבועים של נותני שירותי מטבע אחרים אינה 

רלבנטית, וחובה זו חלה לגבי כל מי שמבקש שירות מנותן שירותי המטבע. יתרה מכך, היעדר בירור 

י רגילים לרשות בהתאם על ידי נותן שירותי המטבע מסכל את האפשרות להעביר דיווחים בלת

)ב( לצו, וכן מגביר את אפשרות טשטוש מקור הכספים ו/או בעלי הזכויות בכספים, 6להוראות סעיף 

 דבר אשר מטבע הדברים יקשה על רשויות האכיפה לבצע את מלאכתן. 

הועדה קובעת כי נותן שירותי מטבע הפר את חובת הדיווח בכך שלא דיווח על עסקאות רגילות  .3

באחריות נותן שירותי מטבע לוודא כי הדיווחים שנשלחים לרשות לאיסור הלבנת הון כנדרש. 



 

העביר ב"כ המפר לכאורה  15.9.08תקינים ותואמים לעסקאות אשר התבצעו בפועל. עם זאת, ביום 

מכתב עם שלושה דיסקטים המתייחס לתיקון הליקויים, ומבדיקת מחלקת האכיפה והביקורת 

דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והועברו דיווחים בגין עולה, כי תוקן היעדר ה

 .08/07 -ו 12/06, 1/05החודשים 

הועדה רואה לנכון לציין, כי מדו"ח הביקורת עולה, כי לשאלת הביקורת לגבי  –ניכיון המחאות  .4

תכולת הכספת מסר מר הרוש כי בכספת אין דבר. אולם, התברר כי בכספת נמצאו ההמחאות 

פורט לעיל. לגופו של עניין, הועדה קובעת, כי היה על נותן שירותי המטבע לבצע רישום של כמ

ההמחאות במעמד קבלתן שכן קבלת ההמחאה מהווה חלק מתהליך מתן שירותי מטבע ויש לראות 

את תחולת החובות במעמד קבלת ההמחאה, בין אם הוחלט לכבדה באותו מועד ובין אם הוחלט 

ר יותר. כמו כן, קביעה זו אף מונעת את סיכול האפשרות לבצע רישום פרטי לכבדה במועד מאוח

זיהוי, אימות פרטים, דרישת מסמכים )הצהרת מבקש שירות, ייפוי כוח/כתב נאמנות( שעלולה לא 

ההמחאות שטרם הוקלדו  56לגבי להתקיים לאחר מכן. יתרה מכך, מדברי ב"כ המפר לפיהן 

במזומן, אך אלו בהחלט יכולים להיות חלק מההתחשבנות לגביהם לא ניתנה תמורה כלשהי 

עולה, כי אין כל מניעה שנותן שירותי המטבע אף ישלים את העסקה, אף ללא התייצבות  העסקית

 מאוחרת של הלקוח אצל נותן שירותי המטבע.

 באשר להתנהלות האחראי על חובות התאגיד, עליו ללמוד ולהכיר את הוראות החוק והצו על בוריין .5

ולהיות אחראי לכך שכל הפעולות בעסק מבוצעות כנדרש על פי דין, שאם לא כן נותן שירותי המטבע 

 לא יוכל למלא את הוראות החוק והצו ובמקרה דנן לא יוכל לוודא כי הליקויים לא ישנו.  

חובות הדיווח, הזיהוי ושמירת המסמכים אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות  .6

אשר אי מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות  מהותיות

של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים 

העומדים בידי הרשויות לבקר את פעילותם של נותני שירותי מטבע ולאתר פעולות של הלבנת הון. 

 ירותי המטבע הוראות אלה הוא סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח על פעילותו. משהפר נותן ש

לחוק עיצום כספי  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף  .7

 2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

 11או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה מליון ש"ח(, ומחצית 

 "(.התקנות" -)להלן 2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך, נבחנו  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עצום כספי הקבועות בתקנה  .8

המפר הפר חובות מהותיות הקבועות בחוק ובצו, נסיבות המקרה, הן לחומרה והן לקולא. כאמור, 

 חובות שהן מעיקרי החוק ונדרשות לשם יישומו.

בשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון היקף הפעולות שנעשו אצל נותן שירותי המטבע ואשר היו  .9

חייבות ברישום ודיווח ומשך זמן ההפרה, וכן העובדה כי הפר חובות מהותיות הקבועות בחוק ובצו, 

 ות שהן מעיקרי החוק ונדרשות לשם יישומו.חוב

מנגד, שקלה הועדה בכך כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, שיתוף פעולה עם צוות הביקורת בגילוי  .10

 ההפרה ותוצאותיה ותיקון הליקויים.

)חמישים אלף  ₪ 50,000לאור האמור לעיל, החליטה הועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של  .11

   ולמו בשני תשלומים חודשיים שווים.ד, אשר יששקלים חדשים( בלב



 

 אימפולייט בע"מ  –ועדה לעיצום כספי 

 
  תיאור הנסיבות:

 

נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי מטבע. הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על  2008ינואר  16ביום 

 נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

 ממצאי הביקורת:

 

 . 16.01.08 -ועד ל  11.05.02ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .1

 . 29.06.03המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .2

הביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים על עסקאות  .3

 6"( ולסעיף החוק)להלן: " 2000-לחוק איסור הלבנת הון, התש"סהחייבות בדיווח, וזאת בניגוד 

 2002-לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 "(.הצו)להלן: "

החברה פעלה במתן שירותי מטבע עוד בטרם נרשמה במרשם נותני שירותי מטבע כנדרש על פי סעיף  .4

 ג לחוק. 11

ש"ח אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון  1,374,511פעולות בהיקף של  2הביקורת אתרה  .5

 )א( לצו.6כמתחייב על פי סעיף 

ש"ח אשר נחזו כפעולות שמטרתן לעקוף  את חובת  1,134,010פעולות בהיקף של  2הביקורת אתרה  .6

 ו. )ב( לצ6הדיווח, ולא דווחה לרשות לאיסור הלבנת הון בניגוד לסעיף 

 לצו.  2החברה לא ביצעה רישום פרטי זיהוי לקוחות כנדרש על פי הוראות סעיף  .7

 לצו. 3החברה לא ביצעה אימות פרטים ודרישת מסמכים כנדרש על פי הוראות סעיף  .8

 לצו. 4החברה לא דרשה ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיף  .9

 לצו. 5השירות כנדרש על פי הוראות סעיף החברה לא ביצעה זיהוי פנים אל פנים של מבקש  .10

 לצו 9החברה לא מילאה אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי הוראות סעיף  .11

 

 

 החלטת הועדה:

 

כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי 

( ובצו איסור הלבנת "החוק")להלן:  2000-הלבנת הון, התש"ס המפר הפר הוראות הקבועות בחוק איסור

 (."הצו")להלן:  2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 וכללו הפרות של הוראות החוק והצו. 2008ועד ינואר  2002ההפרות נמשכו החל מחודש מאי 

 

מהותיות ביותר לצורך יישום הוראות החוק ולאיתור ואכיפה כנגד פעילות הלבנת חובות הזיהוי והדיווח הינן 

הון וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית 

המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון של נותני שירותי מטבע, ולהתחקות אחר 

של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח  פעולות

 את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

 



 

לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עצום כספי הקבועות בתקנה 

ותיות הקבועות בחוק ובצו, חובות שהן מעיקרי החוק המקרה, הן לחומרה והן לקולא. המפר הפר חובות מה

 ונדרשות לשם יישומו. 

 

בשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון היקף הפעולות שנעשו אצל נותן שירותי המטבע והעובדה, כי לאורך כל 

חיי החברה זו לא מילאה אחר החובה למילוי הצהרת מבקש השירות וזיהוי הלקוחות פנים אל פנים את 

 לצו. 2שירות טרם ביצוע מתן שירותי מטבע כמפורט בסעיף מבקש ה

 

בהתחשב כי מדובר בחברה עם היקפים כספיים משמעותיים, וכן לאור העובדה כי באופן קבוע לא דרש נותן 

לצו וכפועל יוצא העתק יפוי כוח או כתב נאמנות,  4שירותי המטבע ממבקש השירות הצהרה כנדרש בסעיף 

 קבוע האפשרות להתחקות אחר הנהנה האמיתי של הפעולות המבוצעות. סוקלה לחלוטין ובאופן

הועדה אינה מקבלת את גרסת נותן שירותי המטבע, לפיה הוא לא ידע על קיום דרישה זו בצו ולכן לא נהג 

 9, סעיף 4(, סעיף 3)3הקיימת בצו ובאה לידי ביטוי במספר סעיפים )סעיף  מהותיתעל פיה. מדובר בדרישה 

ופס הצהרת מבקש השירות המופיעה בתוספת הראשונה לצו(. נותן שירותי המטבע אף לא נתן כל וכמובן ט

 הסבר המניח את הדעת מדוע דווקא דרישה זו לא קוימה על ידו. 

 הועדה לקחה בחשבון את התקופה הארוכה בה בוצעו ההפרות, דהיינו למעלה מחמש שנים וחצי )!(.

 

לצו,  9מטבע אינן מתמצות בזיהוי ודיווח של הלקוחות, ובהתאם לסעיף החובות המוטלות על נותן שירותי ה

עליו לשמור את כל המסמכים הכוללים את פרטי הדיווח והצהרות מקבל השירות "במצורף ובאורח נגיש". 

כפועל יוצא מהאמור לעיל, נותן שירותי המטבע לא שמר את טופסי הצהרת מבקש השירות היות וכאמור לא 

של חובה זו, וכן עולה מן הביקורת כי לא נשמרו מסמכי זיהוי של לקוחותיה המבצעים  ידע על קיומה

 נותן "...)ג(לצו הקובעת:  9עסקאות החייבות בדיווח. בכך הפר נותן שירותי המטבע את הוראת סעיף 

 של לתקופה ,נגיש ובאורח )ב( במצורף-קטנים )א( ו בסעיפים כאמור המסמכים את ישמור מטבע שירותי

 (. הדגשה אינה במקור" ).המטבע שירות שבה ניתן השנה מתום לפחות שנים שבע

אי שמירת המסמכים ו/או אי היכולת להציגם בפני גורמי הביקורת או גורמי אכיפה, כשנדרש, גם היא פוגעת 

ביישום החוק, שכן יש חשיבות ליכולת בדיקת מסמכי הזיהוי, הצהרות שניתנו על ידי מקבלי שירות ויתר 

 פרטי הדיווח. 

לחוק עיצום כספי בשיעור שלא  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(, ומחצית או  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום  11רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(. התקנות" -)להלן 2001-כספי(, התשס"ב

 

מנגד,  שקלה הועדה בכך כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, את שיתוף הפעולה עם צוות הביקורת בגילוי 

 ההפרה ותוצאותיה ופעילותה של החברה לתיקון הליקויים. 

 

)מאה אלף שקלים  ₪ 100,000לאור האמור לעיל, החליטה הועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של 

 תשלומים חודשיים שווים.  10 -חדשים(, אשר ישולמו ב

 



 

 2009בשנת  ת הועדה לעיצום כספיוהחלט

 ( בע"מ1999צ'יינג' ספוט ע.ל. ) -החלטת הועדה לעיצום כספי 

 
  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת בחברה, במטרה לבחון את קיום החובות המוטלות עליה, כפי שנקבעו בהוראות  27.1.09ביום 

 החוק. הביקורת בוצעה ע"י צוות משולב של מפקחים ממשרד האוצר/ מחלקת נותני שירותי מטבע .

 

 :ממצאי הביקורת

 .27.1.09 – 1.4.06ממצאי הביקורת הינם לתקופה  .י

מטבע הרשום, כאשר תעודת הרישום הונפקה לחברה ביום המפר לכאורה הינו נותן שירותי  .יא

13.4.03. 

 בגבעתיים. 1משרדי החברה ממוקמים ברחוב שנקין  .יב

 50,000ששווי כל עסקה ₪  7,425,386עסקאות המרת מטבעות בשווי מצרפי של  83הביקורת איתרה  .יג

רשות בניגוד , אשר לא הועברו בגינם דיווחים ל4/06 – 11/08לפחות שבוצעו במהלך התקופה ₪ 

( לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני 2)א()6לנדרש על פי סעיף 

 הצו(. –)להלן  2002 –שירותי מטבע(, תשס"ב 

לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים  4מדו"ח הביקורת עולה, כי החברה הפרה את הוראות תקנה  .יד

נקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, ומועדים להעברת דיווח של תאגידים ב

 11/08 – 4/06תקנות הדיווח(, שכן דיווחים בגין התקופה  –)להלן  2002 –למאגר המידע(, תשס"ב 

 .18.12.08הרשות(, רק ביום  –הועברו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 27.1.09 – 10.5.06לצו מצאה, כי בתקופה  2הביקורת העלתה, כי החברה הפרה את הוראות סעיף  .טו

 50,000שסכום כל אחת מהן ₪  1,716,999עסקאות החייבות בדיווח בשווי מצרפי של  24קיימות 

 ומעלה, בגינן אין ציון של מען הלקוח.₪ 

עסקאות חייבות  9קיימות  24.11.08 – 10.5.06מסקירת רישומי המערכת עולה, כי בתקופה שבין 

ומעלה, אשר בוצעו מול לקוח ₪  50,000שסכום כל אחת מהן ₪,  722,666מצרפי של  בדיווח, בשווי

' אשר אינו מספר הזהות האמיתי 30בודד )צ'יינג' ספוט רמת השרון(, אשר בגינם הוזן מספר זהות '

 של הלקוח.

 8 -נכון למועד הביקורת, גב' ליאורה חיטרון )אשר טענה כי היא מונתה כמנהלת החברה לפני כ .טז

חברה שבשליטתה המלאה(  –נים ואת שירותיה לחברה היא נותנת באמצעות חברת דולנט בע"מ ש

לא הייתה רשומה אצל רשם נותני שירותי מטבע כגורם האחראי על מילוי חובות התאגיד. ממסמכי 

 בקשת הרישום עולה, כי כממונה על חובות התאגיד מונתה הגב' ענת ברק, מנהלת לשעבר בחברה. 

 

התקבלה במשרדי הרשם עולה, כי הגב' ענת ברק סיימה את עבודתה בחברה בחודש מאי מהודעה ש .יז

. הודעה על מינויה של גב' ליאורה חיטרון כממונה על חובות התאגיד התקבלה במשרדי הרשם 2007

 .2009רק בחודש פברואר 

)להלן  2000 –)א( לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס 8הביקורת מצאה, אפוא, כי הופרה הוראת סעיף  .יח

ועד לחודש פברואר  2007החוק( בכך שהחברה פעלה ללא מינוי אחראי בתקופה שבין חודש מאי  –

 )ב( לחוק.8.  כמו כן, הביקורת מצאה כי החברה הפרה את הוראות סעיף 2009



 

 :החלטת הועדה

א כי כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצ

החוק( ובצו איסור  –)להלן  2000-המפר לכאורה הפר הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 הצו(. –)להלן  2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

ותר לצורך יישום הוראות החוק חובות רישום פרטי הזיהוי, אימות הפרטים הזיהוי והדיווח הינן מהותיות בי

ולאיתור ואכיפה כנגד פעילות הלבנת הון וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן אלו הם הכלים העומדים בידי 

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל ובמקרה הנדון, של 

הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, נותני שירותי מטבע, ולהתחקות אחר פעולות של הלבנת 

 סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

 חובת הדיווח הקבועה בחוק הינה מהותית ובילתה אין.

לצו, כאשר לא רשמה את מען הלקוח כנדרש על פי  2כפי שניתן להיווכח, החברה הפרה את הוראות סעיף 

כמו כן, הועדה רואה חומרה יתרה בכך שהזנת ₪.  1,716,999ות החייבות בדיווח בהיקף כולל של הצו, בעסקא

וזאת אף אם ₪,  722,666העסקאות בהיקף כולל של  9 -"( אינו מספר הזהות של הלקוח ב30מספר הזהות )"

יים( מקשה תתקבל טענתה של החברה כי הדבר נעשה בתום לב, שכן הזנת מספר זהות שגוי )אף אם השם ק

ולעתים אף מסכל את יכולת ההתחקות אחר אותן פעולות שבוצעו כאמור. יצוין, כי על אף שמדובר בלקוח 

 הפרות.   9 -אירועים שונים ולכן יש לראותן כ 9 -אחד, הרי שההפרה בוצעה ב

ח של לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיוו 4כמו כן, החברה הפרה את הוראות תקנה 

 –)להלן  2002 –תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע(, תשס"ב 

הועברו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  11/08 – 4/06תקנות הדיווח(, שכן דיווחים בגין התקופה 

בר אשר חייב את החברה להעביר , ואף אלו לא נקלטו בשל פגם בדיווח, ד18.12.08הרשות(, רק ביום  –)להלן 

 . שנים )!( בדיווחים לרשות 3מהאמור עולה, כי היה איחור של כמעט . 2009דיווח מתקן בפברואר 

אף אם תתקבל טענת החברה, לפיה מר סופר היה אחראי לביצוע הדיווחים הרגילים לרשות, הרי שאין הדבר 

דיווחים מועברים לרשות במועדם, דבר אשר לית מקהה את העובדה, כי היה על גורמי החברה לוודא, כי ה

 מאן דפליג כי לא נעשה.

יצוין, כי הדיווח המאוחר נעשה רק לאחר שמנהל יחידת נותני שירותי מטבע, מר יואב צבר, הבהיר למר עופר 

סופר, כי עליו לדווח רטרואקטיבית, ומשום כך לא ניתן לזקוף לזכותה של החברה את היוזמה למשלוח 

 המאוחר.הדיווח 

איחור בדיווחים בתקופה כה ארוכה פוגע ולעתים אף מסכל את יכולתה של הרשות לבצע את תפקידיה על 

פי דין ביחס לנתונים המתקבלים באיחור, וכפועל יוצא מקשה על גופי החקירה בחקירת עבירות הלבנת הון 

 ומימון טרור. 

לחוק ימנה אחראי למילוי החובות.  7וראות סעיף )א( לחוק קובע, כי תאגיד שחלות עליו חובות לפי ה8סעיף 

לחוק,  7האחראי למילוי חובות התאגיד נדרש לפעול לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף 

 )ב( לחוק(.8להדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין )ראה סעיף 

האחראי. החלטה זו נועדה כדי שיהיה גורם אחד  על מינוי החלטה של החברהמהסעיף עולה, כי נדרשת 

מטעם החברה שידע, כי הוא האחראי לפיקוח על תחום זה ויפעל ליישומו, והן על מנת שיהיה ברור שהחברה 

 מודעת לחובותיה על פי החוק, התקנות והצווים ונתנה את דעתה לכך במינוי אחראי.

ניתן לקבל טענה, כי מינויו של אדם שאינו קיים פרשנות תכליתית של החוק מובילה למסקנה, לפיה לא 

)א( לחוק. כמו כן, פרשנות תכליתית של החוק אף 8כאחראי למילוי חובות עומד בדרישות הוראות סעיף 

מובילה למסקנה, כי בכל מקום בו האחראי למילוי חובות התאגיד נפטר, עזב את החברה וכיו"ב, יש לפעול 

 )א( לחוק במקרה זה. 8קומו של אותו גורם וקיימת תחולה לסעיף למינוי אחראי למילוי החובות במ



 

פרשנות זו מתיישבת עם תפקידי האחראי למילוי חובות התאגיד. ברור, כי אחראי למילוי חובות התאגיד 

שאינו קיים, נפטר, עזב את החברה וכו', אינו יכול לפעול לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות 

 )ב( לחוק(.8להדרכת העובדים, לקיום החובות כאור ולפיקוח על מילוין )כנדרש על פי סעיף  לחוק, 7סעיף 

כראיה לכך ניתן להביא את דברי החברה עצמה, לפיה גב' חיטרון הייתה האחראית למילוי חובות התאגיד, 

כאחראית  דהיינו אף החברה סברה כי לאחר עזיבת גב' ברק, הרי שאין כל משמעות למינויה של גב' ברק

 למילוי חובות התאגיד.

מינתה החברה כדבעי את גב' חיטרון כאחראית למילוי חובות התאגיד מעידה,  2009העובדה, כי בפברואר 

כי החברה גילתה את דעתה בצורך במינוי של אחראי למילוי חובות התאגיד על ידי האורגנים המוסמכים 

 בחברה.

ההצהרות הנלוות לשוברי האגרה. אולם, שוברי האגרה  החברה הביאה כאסמכתאות את הרישום על גבי

כשלעצמם אינם רלבנטיים, היות והם אינם בגדר החלטה של החברה, מה גם שאפשרות החתימה על השובר 

 ניתנת גם למבקש הרישום. 

ו' לצו בלבד, הרי שטענה זו בלתי 11בכל הקשור לטענת החברה, לפיה הייתה הפרה של הוראות סעיף 

)א( לחוק קובע 8ו' לחוק מתייחסים לשתי סוגיות שונות. בעוד סעיף 11)א( לחוק וסעיף 8שכן סעיף רלבנטית, 

ו' מתייחס 11את החובה המהותית של מינוי אחראי לצורך מילוי חובותיו על פי החוק והצו, הרי שסעיף 

כל רלבנטיות לחובה  לעדכון רשם נותני שירותי מטבע בדבר שינויים בפרטי נותן שירותי המטבע, אך אין לכך

 המהותית של מינוי האחראי.

 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

מיליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה  ומחצית או רבע מהסכום המצוין

 תקנות עיצום כספי(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

 

 לתקנות עיצום כספי.  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

ניתן להיווכח, נותן שירותי המטבע הפר לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה, הן לחומרא והן לקולא. כפי ש

 חובות מהותיות הקבועות בחוק ובצו, חובות שהן מעיקרי החוק ונדרשות לשם יישומו.

בשיקול דעת הועדה הובא בחשבון היקפן של ההפרות וחומרתן, וכן היקפי פעילות החברה. מאידך, הועדה 

ילוי חובות התאגיד, וכי מדובר בהפרה התחשבה בכך שהחברה פעלה לתיקון הליקויים, מינתה אחראי למ

 ראשונה, וכן את נסיבותיה האישיות של גב' חיטרון. 

)ב( לחוק רשאית הועדה להטיל עיצום כספי בגין אי מינוי אחראי למילוי החובות, בשיעור 14בהתאם לסעיף 

חלף ממועד ( לתקנות עיצום כספי תיתן הועדה את דעתה לזמן ש2)9כאשר בהתאם לתקנה ₪,  202,000של 

כניסתו לתוקף של אותו סעיף ועד למינוי האחראי, וכן בעובדה שבתקופה שלא היה אחראי נעשו הפרות לפי 

 לחוק.  7סעיף 

לחוק היא אינה רשאית להטיל עיצום כספי  14הועדה מקבלת את עמדתה של החברה, לפיה בהתאם לסעיף 

 )ב( לחוק.8בגין הפרת הוראות סעיף 

לחוק החליטה הועדה בהחלטת רוב להשית על המפר עיצום כספי  7לאור האמור לעיל, בגין הפרות סעיף 

 )שלושים אלף שקלים חדשים(.  ₪ 30,000בסך  

)חמישים אלף שקלים  ₪ 50,000)א( לחוק החליטה הועדה להשית עיצום כספי של 8בגין הפרת הוראות סעיף 

 חדשים(. 



 

שר )שמונים אלף שקלים חדשים( א ₪ 80,000ת עיצום כספי בסך כולל של לסיכום, הועדה החליטה להשי

 תשלומים שווים.  10 -ישולמו ב 

 



 

 דני דרויש -הועדה לעיצום כספי  

 

 :הנסיבות תיאור

 

 ניתנה זו החלטה. ח"ש 100,000 בגובה כספי עיצום המפר על להטיל הוועדה החליטה 11.1.2009 ביום

 :המטבע שירותי נותן כי הוועדה מצאה בו העיצומים ועדת בפני הדיון בעקבות

 

, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור לצו 2 סעיף הוראות פי על כנדרש זיהוי פרטי רישום ביצע לא .1

 (;הצו - להלן) 2002-ב"התשס(, מטבע שירותי נותני של רישומים וניהול דיווח

 3 סעיפים הוראות פי על כנדרש מסמכים ושמירת מסמכים דרישת, פרטים אימות ביצע לא .2

 ;לצו 9 -ו

 .לצו 4 סעיף הוראות פי על כנדרש הצהרה השירות ממבקש דרש לא .3

 

 ש"ביהמ, לכך בהמשך. לוועדה הדיון החזרת על הורה ש"ביהמ. ש"לביהמ ערעור הוגש זו החלטה על

 הקלסרים של לתוכנם פרטנית התייחסות של דרך על הביקורת ח"דו השלמת על, היתר בין, הורה

 המסמכים וקבלת השמירה, הזיהוי חובות על לענות כדי זה בתוכן יש האם לשאלה זה ובכלל, שנמצאו

, בקלסרים המצוי בתיעוד פגמים קיימים הביקורת שלדעת ככל כי, הוסיף ש"ביהמ. בצו הקבועות

 אחרים לליקויים ביחס פעולתה לאופן בדומה מספריים נתונים מסירת תוך, אלה פגמים לפרט עליה

 .  מצאה אשר

 נותני על הפיקוח יחידת ידי על בוצעה זו ביקורת. משלימה ביקורת בוצעה ש"ביהמ להחלטת בהתאם

 '.  ושות יודלביץ, גינזבורג, הוגן חשבון רואי משרד עם בשיתוף, האוצר במשרד מטבע שירותי

  :המשלימה הביקורת ממצאי

 

 ש"ביהמ להחלטת בהתאם הנוספת הבדיקה לביצוע התייחס המשלימה הביקורת ח"דו .א

 של ההפעלה בתקופת שבוצעו להפרות התייחס המשלים ח"הדו(. המשלים ח"הדו – להלן)

 בהתבסס, בירושלים 2 יהודה בן ברחוב'" יינג'צ יורו" המטבע שירותי נותן של הקודם עסקו

ה המידע ועל הביקורת ידי על שעובד הממוחשב המידע על  הקלסרים על בהתבסס שמּופָּ

 וסיומה 8.1.04 ביום שתחילתה בתקופה ושבוצעו(, ובהווה בעבר) הביקורת בפני שהוצגו

 .30.11.06 ביום

 כך, המטבע שירותי נותן של הפעילות בהיקף גידול התגלה כי, עולה המשלים ח"מהדו .ב

 המקורי הביקורת ח"בדו צוינו שלא נוספות פעולות 87 -ל גם התייחס המשלים ח"שהדו

 המשלים ח"הדו. חדשים שקלים מיליון 16.5-כ של נוסף בהיקף(, הראשון ח"הדו – להלן)

-כ הוא הכולל ששוויין לצו( א)6' ס לפי בדיווח חייבות פעולות 1,496-ל הכל בסך מתייחס

 .חדשים שקלים מיליון 211.2

 אותרו כי עולה המשלים ח"מהדו, לצו 3 סעיף הוראות פי על כנדרש פרטים אימות לעניין .ג

  לגבי כי, נמצא המשלים ח"בדו. שנבדקו הקלסרים ארבעת בתוך נוספים זיהוי מסמכי 345

 צילומים נמצאו לא, לצו( א)6 סעיף לפי בדיווח החייבות, יחידים לקוחות מול פעולות 609

, נמצא המשלים ח"בדו, כן כמו. השירות מבקש של האימות מסמך של או/ו זיהוי מסמך של

 לא, לצו( א)6 סעיף לפי בדיווח החייבות, תאגידים מסוג לקוחות מול פעולות 815 לגבי כי

 828 לגבי כאשר, השירות מבקש של האימות מסמך או/ו הזיהוי מסמך של צילומים נמצאו

 כתב או הכוח ייפוי כתב של העתקים נמצאו לא תאגידים מסוג לקוחות מול שבוצעו פעולות

 (.הפעולה ביצוע למועד תקפים) הנאמנות



 

 הצהרות כלל נמצאו לא הראשון ח"בדו –( לצו 4 סעיף) שירות מבקש הצהרת דרישת לעניין .ד

, כאמור, נמצאו המשלים ח"בדו. פעולות 1,127 לגבי לצו 4 סעיף פי על כנדרש שירות ממבקש

, השירות ממבקש הצהרות כלל נמצאו לא פעולות 619 לגבי כאשר, שבוצעו פעולות 1496

 ההצהרה במילוי ליקויים 2 לפחות היו הצהרות 424 לגבי, שאותרו ההצהרות 877 ומתוך

 .בהצהרה ליקויים 5 לפחות היו הצהרות 453 ולגבי

, הביקורת מבצעי לטענת שכן, לצו 9 סעיף לפי בהפרות גידול נמצא, המשלים ח"לדו בהתאם .ה

 .  לצו 9 סעיף בדרישת עומדת אינה חלקית הצהרה שמירת

-בא באמצעות, המפר השמיע 3.5.2010 וביום, המפר כ"מב בכתב תגובה התקבלה 18.4.2010 ביום

   .הוועדה בפני טענותיו את, כוחו

 :הוועדה החלטת
 

 :כדלקמן וקובעת, המפר טיעוני ואת המשלים ח"בדו המפורטים הביקורת ממצאי את בחנה הוועדה

, הון הלבנת איסור בחוק הקבועות הוראות את( המפר - להלן) הפר מטבע שירותי נותן .1

 רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור ובצו( החוק - להלן) 2000 - ס"התש

 (. הצו - להלן) 2002-ב"התשס(, מטבע שירותי נותני של

אשר הנו מקל יותר ביחס להפרות שבוצעו,  ,ש"לביהמ שהוגש המשלים ח"שהדו לטענה ביחס .2

 מדובר אין כי, הוועדה בפני בדיון הודה המפר, המפר כ"ב בפני שהוצג ח"מהדו שונה

דו"ח שהוגש ל בהחלטתה תתייחס היא כי, בדיון הבהירה הוועדה. מהותיים בהבדלים

 . ביחס להפרות שבוצעו המפר עם המקלים נתוניםלביהמ"ש, דהיינו ל

 הביקורת צוות של אובייקטיביות והיעדר מגמתיות בדבר טענותיו את מבסס אינו המפר .3

 .הביקורת בהתנהלות דופי כל מצאה לא הוועדה. המשלימה

 הצהרת ללא פעולות 1,127 נמצאו הראשונה שבביקורת בעוד כי, עולה המשלים ח"מהדו .4

 שמדובר אף על. שירות מבקש הצהרת ללא פעולות 619 נמצאו המשלים ח"בדו, שירות מבקש

 אמנם. משמעותי הפרות בהיקף מדובר עדיין, הראשון ח"מהדו מחצית בכמעט נמוכה בכמות

 ולגבי ההצהרה במילוי ליקויים שני לפחות היו הצהרות 424 לגבי אולם, הצהרות 877 אותרו

 .ההצהרה במילוי ליקויים חמישה לפחות היו הצהרות 453

 הפרה מהווה חלקית הצהרה של קיומה לפיה, המפר טענת את גיסא מחד מקבלת הוועדה .5

 ניתן לא, גיסא מאידך. כלל הצהרה דרש שלא מטבע שירותי נותן מאשר חמורה פחות

 .שהתקבלו בהצהרות הקיימים הרבים מהליקויים להתעלם

 שוליים ליקויים הינם ההצהרות במילוי הליקויים לפיה, הטענה את מקבלת אינה הוועדה .6

 את קובע הראשונה לתוספת המפנה, לצו 4 סעיף. בחשיבותם משניים, טכניים לפרטים ביחס

 האכיפה רשויות על מקשה מהפרטים חלק מילוי אי. ההצהרה במסגרת למלא שיש הפרטים

, למשל כך. טרור ממון או הון הלבנת לאתר, מידע והעשרת הצלבה, היתר בין, המבצעות

 על מולא אכן הטופס האם בדיקה על מקשה אף'( א בחלק) ההצהרה טופס על חתימה היעדר

 . לאו אם השירות מבקש ידי

 ההיקף את להפחית כדי בהם יש שהתגלו הממצאים כי, סבורה הוועדה, השיקולים במכלול .7

 . הראשון ח"לדו ביחס המשלים ח"בדו שהתגלו ההפרות של הכוללים והחומרה

 עומדת אינה חלקית הצהרה שמירת לפיה, הביקורת מבצעי טענת את מקבלת אינה הוועדה .8

שנם הוועדה קובעת, כי יש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו, כאשר י. לצו 9 סעיף בדרישת

 9מצבים בהם הצהרת מבקש השירות חסרה ביותר, ומשליכה על אי קיום הוראות סעיף 

 לצו.



 

לצו, הועדה  4במקרה דנן, על אף המילוי החלקי של הצהרת מקבל השירות בהתאם לסעיף  .9

לצו ביחס לשמירת הצהרת מבקש השירות על אף  9קובעת, כי התקיימו הוראות סעיף 

 .לצו 9 סעיף לפי ההפרות היקףיש לראות במקרה דנן הפחתה ב, משכך המילוי החלקי שלהן.

 וזאת, שירות כמבקש החברה פרטי את לרשום ניתן לפיה, המפר טענת את דוחה הוועדה .10

 :להלן המפורטים מהנימוקים

 :הנו שירות מבקש כי, קובע בצו ההגדרות סעיף .א

 בעבור ובין עצמו בעבור בין, המטבע שירותי מנותן שירות שמבקש מי"

 ". אחר

 :הנו שירות מקבל כי, קובע ההגדרות סעיף 

 את ביקש אחר אדם אם אף, מטבע שירותי מנותן שירות שמקבל מי"

 ".בעבורו השירות

 בעל את להסתיר מנת על אחרות בישויות שימוש הנה הון בהלבנת מוכרת טיפולוגיה .ב

. חוקיות לגיטימיות למטרות מבוצעת הפעולה כי מצג יצירת תוך, האמיתי הזכויות

 ידי על והן חברה של בשמה פועל אשר" קש איש" ידי על הן להיעשות יכול הדבר

 הדרישה, משכך. חוקיות בלתי למטרות בחברה שימוש עושה אשר חברה של אורגן

, זה פער לצמצם נועדה השירות מקבל של והן השירות מבקש של הן פרטיו לקבלת

 זהותו כאשר בייחוד הפעולה את בפועל שמבצע מי אחר להתחקות אפשרות יש שכן

 .השירות מקבל זהות את תואמת אינה

 שמה את ולרשום) החברה של כאורגן עצמו להציג השירות מבקש יכול לפיה פרשנות .ג

 של שמו לקבלת הדרישה של עקיפה למעשה מהווה( השירות כמבקש החברה של

 מיהו לדעת אפשרות כל אין, בפועל אירע שאכן וכפי זה במצב שכן, השירות מבקש

 . החברה עבור השירות את ביקש אשר האדם

 וזאת, כאדם השירות מבקש את ראה המשנה מחוקק כי, בבירור עולה הצו מנוסח .ד

 השירות מבקש כי, בבירור עולה שמהם לצו( 2)3 -ו( 1)3 סעיפים מהוראות למשל

 פי על זיהוי פרטי לרישום מתייחס המחוקק שכן) תאגיד ולא אדם רק להיות יכול

 השירות מקבל בו למצב מתייחס לצו( 3)3 סעיף, כן כמו(. דרכון פי על או זהות תעודת

 בעלי של הזיהוי פרטי רישום לעניין מפורטות הוראות קובע זה ובעניין תאגיד הנו

 .השליטה

, החברה של אורגן הנו אדם אם אף כי, עולה לצו( 3)3 סעיף מהוראות, מכך יתרה .ה

 ביצוע לצורך החברה מאת כוח ייפוי או נאמנות כתב להציג חובה עליו מוטלת עדיין

 . המטבע שירותי נותן אצל הפעולה

 רישום אפשרות לגבי המפר של פרשנותו את דוחה הוועדה, לעיל האמור לאור .ו

 . בעבורה זה שירות ביקש אדם כאשר שירות כמבקש החברה

 קיימת לפיה, המפר של טענתו את מקבלת אינה הוועדה - המסמכים שמירת לחובת ביחס .11

 המסמך של ולא מסע תעודת או חוץ דרכון, הזהות תעודת של העתק ורק אך לשמור חובה

 ואינה ברורה לצו 9 סעיף לשון. זו הוראה הפר מטבע שירותי נותן כי וקובעת, הנוסף המאמת

 כאמור השירות מקבל הצהרת על ישמור מטבע שירותי נותן" כי בקבעה, פנים לשני משתמעת

 זיהוי לצורך שנמסר מסמך כל -" זיהוי מסמכי, "זה לענין; הזיהוי מסמכי ועל 4 בסעיף

 כמפורט אימות לצורך ששימש הנוסף המסמך, מכך כיוצא(. במקור אינן ההדגשות" )ואימות

 . לשמרם שנדרש המסמכים ברשימת הוא אף כלול לצו 3 בסעיף

 באמצעות בוצעה הפעולה כאשר – ראשית, האשראי כרטיס צילום לשמירת הקשור בכל .12

 של האשראי כרטיס פרטי את יש ממילא המטבע שירותי שלנותן הרי האשראי כרטיס



 

 3 סעיף פי שעל הרי אשראי כרטיס באמצעות מבוצעת אינה הפעולה כאשר – שנית. הלקוח

 ומספר תמונה הנושא מסמך; להציג יכול שהלקוח למסמכים באשר מדרגיות קיימת לצו

 הנושא מסמך ובהיעדרו(, ב"וכיו מילואים תעודת, עובד תעודת, נהיגה רישיון כדוגמת) זהות

 . אשראי כרטיס עם ובהיעדרו לידה ותאריך מען וכן זהות מספר או שם

 המטבע שירותי נותן שממילא הרי, אחרת תעודה הייתה לא שללקוח וככל אם, מקרה בכל .13

 ובכך, שימוש כל בו לעשות רשאי אינו והוא בלבד הפרטים אימות לצרכי התעודה את מצלם

 .המחוקק שקבע כפי הראוי האיזון מתקיים

 ואת ההפרות טיב את, המשלים ח"בדו שהתגלה הפעילות היקף את שקלה הוועדה, לסיכום .14

 פעילותו את הפסיק שהמפר לכך הוועדה ידי על ניתנה ניכרת התחשבות, כן כמו. חומרתן

 .המפר של האישיות ולנסיבותיו מטבע שירותי כנותן

 ולהשית המפר על שהוטל הכספי העיצום את להפחית הוועדה החליטה, לעיל האמור לאור .15

 ישולמו אשר(, חדשים שקלים אלף וחמישה חמישים) ₪ 55,000 בסך כספי עיצום עליו

 .אחד בתשלום



 

 מ"בע 1990 ויצוא יבוא פיננסי ליווי שחף-הועדה לעיצום כספי 

 :ממצאי הביקורת

 . 9.9.06ועד ליום  30.6.02ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .א

 . 24.9.03המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .ב

ג 11נותן שירותי המטבע עסק במתן שירותי מטבע בטרם התקבל אישור הרשם, תוך הפרת סעיף  .ג

פעולות המסתכמות  27,369החוק(. בעניין זה אותרו  –)להלן  2000 –לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס 

 .24.9.03ועד ליום  30.6.02אשר התבצעו מיום  ₪ 290,879,610למחזור של 

הרשות(, תוך הפרת הוראות סעיף  –נותן שירותי המטבע לא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון )להלן  .ד

יווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, תשס"ב ( לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, ד1)א()6

 הצו(, כמפורט להלן: –)להלן  2002 –

עסקאות של ניכיון צ'קים,  12הביקורת איתרה  - ₪ 500,000עסקאות ניכיון מעל לסכום של  .1

 אשר לא דווחו לרשות. ₪ 7,853,113המסתכמות לסכום של 

כאשר התמורה  ₪ 500,000ומעלה ומתחת לסכום של  ₪ 50,000עסקאות ניכיון מסכום של  .2

עסקאות בהן  331הביקורת איתרה  –שקיבל הלקוח הייתה במלואה או בחלקה במזומן 

עלה החשד, כי הלקוחות קיבלו את התמורה במלואה או בחלקה במזומן, עסקאות 

 .₪ 27,836,833המסתכמות לסכום של 

עסקאות  70 -( לצו, בנוגע ל2)א()6רת הוראות סעיף נותן שירותי המטבע לא דיווח לרשות, תוך הפ .ה

ומעלה ומסתכמות  ₪ 50,000של העמדת אשראי דוקומנטארי והעברת כספים לחו"ל מסכום של 

 .₪ 7,919,458לסכום של 

( לצו, 1)ב()6נותן שירותי המטבע לא דיווח לרשות על פעולות בלתי רגילות, תוך הפרת הוראות סעיף  .ו

. ₪ 50,000 -ל ₪ 49,900ל ניכיון צ'קים, אשר כל אחת מהן בסכום הנע בין עסקאות ש 6 -בנוגע ל

 . ₪ 299,700סכום כלל העסקאות האמורות מסתכם לסך של 

( לצו. 3)3נותן שירותי המטבע לא ביצע אימות פרטים ודרישת מסמכים, כנדרש על פי הוראות סעיף  .ז

שבוצעו על  ₪ 19,390,842כום של עסקאות החייבות בדיווח, המסתכמות לס 160הביקורת איתרה 

ידי לקוחות שהם חברות, שבהן נותן שירותי המטבע לא דרש ייפוי כוח מהשליחים אשר ביצעו את 

 העסקאות עבור החברה שביקשה את השירות.

לצו. הביקורת  4נותן שירותי המטבע לא דרש הצהרת מבקש שירות, כנדרש על פי הוראות סעיף  .ח

לגביהן נותן , ₪ 35,689,946ת בדיווח לרשות, המסתכמות לסך של עסקאות החייבו 343איתרה 

שירותי המטבע לא דרש ולא שמר טפסי הצהרת מבקש שירות ממקבל השירות. לדברי מר יעקב 

שוגר, הוא סבר כי נותן שירותי המטבע אינו מבצע עסקאות החייבות בדיווח לרשות ולכן לא דרש 

 שירות.ממקבלי השירות טופס הצהרת מבקש 

 

 נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי.  27.4.09ביום 

  השמיע המפר לכאורה, את טענותיו בפני הועדה. 16.7.09ביום 



 

 :החלטת הועדה

כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי 

החוק( ובצו איסור  –)להלן  2000-הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס המפר לכאורה הפר הוראות

 הצו(. –)להלן  2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

וכללו הפרות של הוראות החוק והצו, לרבות הפרת חובת  9.9.06ועד ליום  30.6.02ההפרות נמשכו החל מיום 

 הדיווח על פעולות רגילות ופעולות בלתי רגילות.

יב לחוק. עם זאת, הועדה אינה מוסמכת להטיל 11עיסוק ללא רישום במרשם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 

ו)ה( 11 -ג ו11עיצום כספי רק בשל עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם בניגוד להוראות סעיפים 

 סת לעובדה זו בדו"ח הביקורת. לחוק, ומשום כך אינה מתייח

לחוק הועדה אינה מטילה עיצום כספי בגין ההפרות שבוצעו בשנה הראשונה  36כמו כן, בהתאם לסעיף 

 לחוק. 8 -ו 7לכניסתם לתוקף של סעיפים 

חובות הדיווח הינן מהותיות ביותר לצורך יישום הוראות החוק ולאיתור ואכיפה כנגד פעילות הלבנת הון 

יעה המאורגנת, שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית וכנגד הפש

המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון של נותני שירותי מטבע, ולהתחקות אחר 

פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח 

 ת הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.א

 חובת הדיווח הקבועה בחוק הינה מהותית ובילתה אין.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  מחייבת עסקאות בין מדינות ברחבי העולם,

 ההון מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחת שקיפות מלאה. קיוםהפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

טוטלית  דיווחחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא ל

, כי אז יצרנו פרצות אמרנווגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

איסור הלבנה בנוי עליו:  שחוקוזה אומנם העיקרון פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. יוא

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך  - ומלאיווח רחב דיווח גורף, ד -העיקרון הוא עקרון הדיווח 

אחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה  אפקטיביבחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

ex ante ובכך ברכושכהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות  משרתת ,

 " )ההדגשה אינה במקור(.ון.מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות ה

במקרה הנדון, הפרת חובות הדיווח על ידי נותן שירותי המטבע נעשתה בשיטתיות, הן בנוגע לפעולות רגילות 

והן בנוגע לפעולות בלתי רגילות. נותן שירותי המטבע לא העביר לרשות כל דיווח ממועד תחילת פעילותה של 

דיווח נותן שירותי המטבע דיווח ידני,  2006ה ועד לסוף שנת , כאשר ממועד ז2005החברה ועד תחילת שנת 

בניגוד לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים 

 . תוכן דיווחים אלו היו "אין מה לדווח" )אמ"ל(. 2002 –בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע(, תשס"ב 

הועדה רואה בחומרה רבה את העובדה, כי בגין פעולות שהיה על נותן שירותי המטבע לדווח לרשות לא זו 

דהיינו יצר, הלכה בלבד שנותן שירותי המטבע לא דיווח עליהן, אלא שאף העביר לרשות "דיווח אמ"ל", 

 . למעשה, מצג שווא כלפי הרשות, לפיה אין כל פעולה החייבת בדיווח לרשות

שלא דווחו כפעולות בלתי רגילות  ₪ 50,000 -ועד ל ₪ 49,900באשר לפעולות במזומן שבוצעו בסכומים שבין 

)ב( לצו, נותן שירותי המטבע ידווח לרשות על פעולות של מבקש השירות הנחזות 6לרשות, בהתאם לסעיף 



 

ה כי מטרתה לעקוף את חובת ( צוינה דוגמה לפעולה זו: "פעילות שנרא1בעיניו כבלתי רגילות, כאשר בס"ק )

 הדיווח שנקבעה בסעיף קטן )א(". 

)הבנייה(, מהווה למעשה טיפולוגיה מוכרת של הלבנת הון, על בסיסה  Structuringפעילות זו המכונה באנגלית 

)ב( 3נעשה ניסיון לטשטש את מקור הכספים, וזאת מבלי שלרשויות תהיה יכולת לעקוב אחר פעולה זו. סעיף 

 7יחס בין היתר, למצבים עובדתיים בהם נעשית פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף לחוק מתי

 )נבו((. מדינת ישראל נ' שלמה גואטה 132/03ת.פ. לחוק או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון )ראה 

 

לצו, בנוגע ( 1)ב()6תוך הפרת הוראות סעיף  ,לא דיווח לרשות על פעולות בלתי רגילותנותן שירותי המטבע 

)כאשר שתי עסקאות  ₪ 50,000 -ל ₪ 49,900עסקאות של ניכיון צ'קים אשר כל אחת מהן בסכום הנע בין  6 -ל

 לחוק(.  36אינן נלקחות בחשבון במסגרת העיצום הכספי בהתאם לסעיף 

, שכן היעדר הדיווח מסכל את אפשרות הרשות לקבל את הועדה רואה את היעדר הדיווח בחומרה רבה

דע לגבי אותם גורמים אשר פעולותיהם מהווה טיפולוגיה מוכרת של הלבנת הון, ובמקרים המתאימים המי

 )ב( לחוק.3עולה כדי עבירה לפי סעיף 

)א( לצו(, והן 9לצו )ושמירתה כמפורט בסעיף  4באשר להיעדר דרישת הצהרת מבקש שירות כמפורט בסעיף 

בגין מחדלים אלו סוכלה האפשרות להתחקות אחר הנהנה ( לצו, הרי ש3)3טופס ייפוי כוח כמפורט בסעיף 

 האמיתי של הפעולות המבוצעות.

הועדה אינה מקבלת את גרסתו של מר שוגר, לפיה הוא סבר כי הוא אינו מבצע עסקאות החייבות בדיווח, 

 ומשום כך גם לא דרש הצהרת מבקש שירות. כפי שניתן להיווכח מהיעדר הדיווחים לרשות, מדובר בהפרה

 שיטתית ומתמשכת של חובות הדיווח, הן בנוגע לפעולות רגילות והן בנוגע לפעולות בלתי רגילות.

לחוק עיצום כספי בשיעור שלא  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

יון ש"ח(, ומחצית מיל 2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום  11או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 התקנות(.  –)להלן  2001-כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

ן לקולא. כפי שניתן להיווכח, נותן שירותי המטבע הפר חובות מהותיות הקבועות המקרה, הן לחומרא וה

 בחוק ובצו, חובות שהן מעיקרי החוק ונדרשות לשם יישומו.

ההפרות הנ"ל הנן הפרות חמורות, המצדיקות הטלת עיצום כספי משמעותי. גלגול האחריות לפתחו של רואה 

קילה, שכן לחברה קיימת אחריות על כל פעילותה, בין אם זו החשבון של החברה אינו יכול להוות נסיבה מ

 מבוצעת על ידי מנהל החברה, עובדיה או כל גורם אחר שמונה על ידי החברה. 

בשיקול דעת הועדה הובאו בחשבון היקפן הכספי הרב והתמשכותן של הפעולות לגביהן התגלו הפרות הדיווח 

קש שירות ושמירתה. כמו כן, נלקח בחשבון היקף הפעילות והפרות אי דרישת ייפוי כוח וטופס הצהרת מב

של החברה, העובדה כי ההפרות בוצעו באופן שיטתי, וכן החומרה היתרה בנוגע לדיווחי אמ"ל ובנוגע לאי 

 העברת הדיווחים הבלתי רגילים לרשות.

רבים )על אף מאידך, התחשבה הועדה בכך שמדובר בהפרה ראשונה, בטענתו של מר שוגר על הפסד כספים 

שמר שוגר לא הביא כל אסמכתאות לכך ועל אף שלא ביקש מהועדה להתחשב בעובדה זו(, בשיתוף הפעולה 

עם הביקורת, וכן כי ביצע צעדים מהותיים להימנעות הישנות הפרות על חוק איסור הלבנת הון )הוחלף מנהל 

 החשבונות, נרכשה מערכת ממוחשבת לדיווח ובוצעו הדרכות לעובדים(.

)תשע מאות אלף   ₪ 900,000לאור האמור לעיל, החליטה הועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של 

 תשלומים חודשיים שווים. 12 -שקלים חדשים(, אשר ישולמו ב



 

 סימון קריכלי  -הועדה לעיצום כספי 

 תיאור הנסיבות:

 

 , מודיעין סנטר.21ברח' צאלון , נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי המטבע 2008אפריל  7ביום שני, 

 הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

 ממצאי הביקורת:

 

 . 2004נותן שירותי המטבע הינו בעל רשיון לעסוק במתן שירותי מטבע החל מחודש ינואר  .א

 . 2008ועד לחודש אפריל  2004ממצאי הביקורת הינם לתקופה החל מחודש ינואר  .ב

עסקאות המרת מטבע החייבות בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון  139במהלך הביקורת אותרו  .ג

הרשות(. ממצאי הביקורת עולה כי בחודשים מסוימים נותן שירותי המטבע  –ומימון טרור )להלן 

לא דווחו ₪  1,800,000 -עסקאות בסכום כולל של כ 20וכתוצאה מכך   לא העביר דיווחים לרשות,

)להלן:  2000-על ידו. בכך הפר נותן שירותי המטבע את הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי  6"( וסעיף החוק"

 "(.הצו: ")להלן 2002-מטבע(, התשס"ב

ממצאי הביקורת העלו כי נותן שירותי המטבע ביצע עסקאות מסוג קבלת נכסים פיננסיים במדינה  .ד

לפחות, כאשר לא נרשם מספר ₪  1,000אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת בשווי של 

פי סעיף על  כפעולה בלתי רגילההזהות של המוטב. נותן שירותי המטבע לא דיווח על עסקאות אלו 

 ( לצו.3)ב()6

נותן שירותי המטבע לא ביצע רישום פרט זיהוי )מען;מין( של מבקש השירות כנדרש על פי הוראות  .ה

עסקאות החייבות בדיווח לא נרשם מענו של הלקוח,  121 -לצו. ממצאי הביקורת העלו כי ב 2סעיף 

 עסקאות החייבות בדיווח לא נרשם מינו של הלקוח.  84 -וב

 לצו.  4כנדרש על פי הוראות סעיף ת לא דרש ממבקש השירות הצהרה נותן השירו .ו

 3.8.2009נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי וביום    31.05.2009ביום 

 השמיע המפר לכאורה את טיעוניו בעל פה בפני הועדה.

 החלטת הועדה

 

תי המטבע, קובעת הועדה כי במסגרת פעילותו של לאחר בחינת ממצאי הביקורת ושמיעת טיעוני נותן שירו

החוק( והוראות  –)להלן  2000-נותן שירותי המטבע התגלו הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 –)להלן  2002-צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, תשס"ב

  הצו(. 

יים ברישום פרטי זיהוי מלאים של הלקוח, ליקויים בהעברת דיווחים לרשות לאיסור ההפרה כללה ליקו

 הרשות( וכן ליקויים בקבלת הצהרת מבקש שירות.  –הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

  טיעוני המפר נשמעו במהלך הדיון ונשקלו על ידי הועדה, כפי שיפורט להלן:

 

וכי הליקויים שנמצאו במהלך הביקורת  נעשו בשוגג. עם זאת,  פעל בתום לבהועדה השתכנעה כי המפר  .1

יש להדגיש כי על כל נותן שירותי מטבע למלא בדקדקנות אחר הוראות החוק והצו, ולוודא כי יהיו בידיו 

 את כל הפרטים הנדרשים לזיהוי הלקוח ולדיווח על פעולות החייבות בדיווח.

 

ם מין הלקוח, הועדה השתכנעה כי החסר נבע מליקוי לעניין הליקויים שנמצאו ביחס להעדר רישו

   בתוכנה שבאמצעותה עבד המפר, וכי ליקוי זה תוקן זה מכבר.



 

( )קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים 3ג)א()11לגבי אי דיווח על פעולות לפי סעיף  .2

אינו מזוהה בשם ומספר זהות,  וצד לעסקה ₪  1,000פיננסיים במדינה אחרת(, שהינן בסכום העולה על 

ולא ניתנה לו שום הנחיה לגבי מילוי מספר זיהוי המוטב. הועדה  GMTטען המפר כי פעל באמצעות חברת 

אינה מקבלת טענה זו כיוון שהחובות על פי הצו חלות על נותן שירותי מטבע המספק שירות זה, בין אם 

 י מטבע נוסף.הוא מבצע זאת ישירות ובין אם באמצעות נותן שירות

לחוק עיצום כספי בשיעור  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף  .3

מליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(. התקנות" -)להלן 2001-הון )עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך, נבחנו  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .4

הנסיבות בכללותן. בשיקול דעת הועדה הובאה בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא 

ויים כפי שיתף פעולה באופן מלא עם צוות הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, כי הוא תיקן את הליק

שהופיעו בדוח הביקורת, היקפה הכספי של ההפרה, התרשמותה כי פעל בתום לב ונסיבותיו האישיות, 

חמשת אלפים ₪ )  5,000והחליטה שלא למצות את הדין עם המפר ולהטיל עליו עצום כספי בסך של  

 (, שישולם בשני תשלומים חודשיים.שקלים חדשים



 

 אווי בע"מאחים נ -החלטת הועדה לעיצום כספי 

 
  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת בחברה, במטרה לבחון את קיום החובות המוטלות עליה, כפי שנקבעו  26.02.08ביום 

 בהוראות החוק. הביקורת בוצעה ע"י צוות מפקחים ממשרד האוצר .

 

 :ממצאי הביקורת

 – 30.6.02כן לגבי בדיקת פעילות המרה, ו 26.2.08 – 11.5.02ממצאי הביקורת הינם לתקופה  .א

 לגבי בדיקת פעילות ניכיון המחאות והעברות נכסים פיננסיים לחוץ לארץ. 26.2.08

המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום, כאשר תעודת הרישום הונפקה לחברה ביום  .ב

 .2003דיווחה החברה בדיעבד על הפסקת פעילות, החל מינואר  2006בנובמבר  6. ביום 20.5.03

עלתה, כי החברה עסקה במתן שירותי מטבע, מבלי שקיבלה את אישור הרשם, תוך הביקורת ה .ג

 החוק(.  -)להלן  2000-ג' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס11הפרה של סעיף 

אשר התבצעו בטרם ₪,  149,301,675פעולות, המסתכמות למחזור של  2,179הביקורת איתרה  .ד

הינן עסקאות ₪  32,187,065ן, בהיקף של פעולות מתוכ 42 -קיבלה החברה את אישור הרשם 

 לפחות.₪  500,000חייבות בדיווח, בסכום של 

)כאשר החל ממועד זה כלל החשבוניות שהופקו  31.12.02ועד ליום  30.6.02פעולות אלו בוצעו מיום  .ה

על ידי החברה בוטלו ורישום העסקאות נערך תחת חברת אשראים אמינים בע"מ, המוחזקת על 

 .לים(ידי אותם בע

הרשות( דיווחים ידניים בניגוד  –החברה העבירה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן  .ו

לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים  2לתקנה 

תקנות הדיווח(  –)להלן  2002 –המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע( התשס"ב 

 .₪ 32,187,065עסקאות בהיקף כולל של  42 -ות ראש הרשות, בנוגע לולהנחי

לצו, כאשר במסגרת בדיקה שבוצעה נמצא,  4הביקורת העלתה, כי החברה הפרה את הוראות סעיף  .ז

החברה לא דרשה ולא שמרה טפסי הצהרת מבקש ₪,  32,187,065עסקאות בסכום של  42כי לגבי 

 שירות ממקבל השירות.

)א( לחוק בכך שלא מינתה אחראי למילוי 8, כי החברה הפרה את הוראות סעיף הביקורת העלתה .ח

החובות. יצוין, כי החברה עדיין רשומה במרשם נותני שירותי מטבע, ובכלל זה משלמת אגרה 

 שנתית.

ובעקבות הביקורת שבוצעה בחברה, העבירה החברה דיווח  8.7.08הביקורת הוסיפה, כי ביום  .ט

פעולות בסכום כולל של  53, בגין 2002ועד לדצמבר  2002שבין יולי מתוקן לרשות, לתקופה 

 הפעולות דווחו ככוללות מזומן שניתן על ידי החברה. .₪ 36,277,574

 

 :החלטת הועדה

כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי 

החוק( ובצו איסור  –)להלן  2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"סהמפר לכאורה הפר הוראות הקבועות 

 הצו(. –)להלן  2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הועדה אינה דנה בסוגיית הטלת עיצום כספי רק בשל עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם בניגוד 

 ו)ה( לחוק.11 -ג ו11ים להוראות סעיפ



 

לחוק ימנה אחראי למילוי החובות.  7)א( לחוק קובע, כי תאגיד שחלות עליו חובות לפי הוראות סעיף 8סעיף 

לחוק,  7האחראי למילוי חובות התאגיד נדרש לפעול לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף 

 )ב( לחוק(.8מילוין )ראה סעיף  להדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על

על מינוי האחראי. החלטה זו נועדה כדי שיהיה גורם אחד  החלטה של החברהמהסעיף עולה, כי נדרשת 

מטעם החברה שידע, כי הוא האחראי לפיקוח על תחום זה ויפעל ליישומו, והן על מנת שיהיה ברור שהחברה 

 נה את דעתה לכך במינוי אחראי. מודעת לחובותיה על פי החוק, התקנות והצווים ונת

המופנה לרשם נותני שירותי מטבע, בו היא מציינת כי בישיבת דירקטוריון של החברה שהתקיימה  18.3.08 

הוחלט למנות את מר יצחק מימון לתפקיד של קצין הציות של החברה. במסמך זה אף מפרטת  12.3.08ביום 

ברה גילתה את דעתה בצורך במינוי של קצין הציות על ידי החברה את תפקידיו של קצין הציות. בכך, אף הח

 האורגנים המוסמכים בחברה, כאשר באותו מקרה המינוי נעשה על ידי הדירקטוריון.

אמנם מר שאול נאוי הצהיר בדיון בועדת העיצומים של חברת אשראים אמינים בע"מ, כי מיום כניסת החוק 

רשומה במרשם נותני שירותי מטבע הוא שימש כאחראי על  לתוקף בכל חברה אשר הייתה בניהולו והייתה

חובות התאגיד. דא עקא, כי לא הוצגה בפני הועדה החלטה של חברה כלשהי הממנה אותו כאחראי, הן בדיון 

בועדת העיצומים של אשראים אמינים בע"מ והן בדיון זה. לחברה שני בעלי מניות שהנם גם שני המנהלים, 

 ווקא מר שאול נאוי הנו האחראי על חובות התאגיד.כך שכלל לא ברור כי ד

מר נאוי הביא כאסמכתא את הרישום על גבי ההצהרות הנלוות לשוברי האגרה. אולם, שוברי האגרה 

כשלעצמם אינם רלבנטיים, היות והם אינם בגדר החלטה של החברה, מה גם שאפשרות החתימה על השובר 

 ניתנת גם למבקש הרישום. 

)א( לצו. על אף טענת החברה, לפיה היא 8ועדה קובעת כי החברה הפרה את הוראות סעיף לאור האמור, ה

, החברה עדיין רשומה ועדיין משלמת אגרה שנתית, כך שעד למועד זה 2003לא פעילה החל מחודש ינואר 

 מדובר בהפרה נמשכת. 

שמרה טפסי הצהרת מבקש  לצו, כאשר ולא דרשה ולא 4כפי שניתן להיווכח, החברה הפרה את הוראות סעיף 

 שירות. 

בנוגע לדיווחים הידניים, הרי שהחברה לא דיווחה לרשות כמתחייב בתקנות הדיווח והנחיות ראש הרשות, 

 ₪. 32,187,065בהיקף של 

בו ציינה הרשות, כי הדיווח אינו בהתאם לתקנות הדיווח ואף  25.9.03בעניין זה ראוי לציין מכתב מיום 

 דיווח שהועבר הנו דיווח ידני בניגוד להנחיות ראש הרשות.ציינה במפורש כי ה

לחוק עיצום כספי בשיעור  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מיליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה ומחצית או רבע מהסכום 

 תקנות עיצום כספי(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לחוק, הועדה אינה רשאית להטיל עיצום כספי בגין ההפרות שבוצעו בשנה הראשונה  36בהתאם לסעיף 

 לחוק. 8 -ו 7לכניסתם לתוקף של סעיפים 

 לתקנות עיצום כספי.  9לת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הועדה פוע

( ולא בהזדמנות הראשונה לאחר 2008ביחס לדיווחים הידניים, הרי שתיקון הליקויים המאוחר )אפריל 

לתקנות עיצום כספי, והוא  1( הנו בגדר "הפרה נמשכת" כהגדרתה בתקנה 25.9.03משלוח מכתב הרשות )

 ()ג( לתקנות עיצום כספי. 1)9אמת מידה לעניין הטלת עיצום כספי בהתאם לתקנה  מהווה

לחוק הועדה אינה מטילה עיצום כספי בגין ההפרות שבוצעו בשנה הראשונה לכניסתם  36בהתאם לסעיף 

 לחוק. 8 -ו 7לתוקף של סעיפים 



 

 במקרה דנן, נותרו אפוא שתי הפרות רלבנטיות:

 לחוק(. 36בות התאגיד )החברה עדיין קיימת במרשם  ובכפוף להוראות סעיף אי מינוי אחראי למילוי חו .1

 תיקון הליקויים המאוחר ביחס לדיווחים הידניים לרשות. .2

)ב( לחוק, רשאית הועדה להטיל עיצום כספי בגין אי מינוי אחראי למילוי החובות, בשיעור 14בהתאם לסעיף 

עיצום כספי תיתן הועדה את דעתה לזמן שחלף ממועד ( לתקנות 2)9כאשר בהתאם לתקנה ₪,  202,000של 

כניסתו לתוקף של אותו סעיף ועד למינוי האחראי, וכן בעובדה שבתקופה שלא היה אחראי נעשו הפרות לפי 

לחוק. במקרה דנן לא היה מינוי אחראי עד עצם היום הזה אם כי הועדה התחשבה בכך שהחל מחודש  7סעיף 

 ילות בחברה. לא הייתה כל פע 2003ינואר 

לאור האמור לעיל, בגין תיקון הליקויים המאוחר ביחס לדיווחים הידניים החליטה הועדה להשית על המפר 

)א( לחוק 8)חמישים אלף שקלים חדשים( ובנוסף בגין הפרת הוראות סעיף ₪  50,000עיצום כספי בסך של 

 )חמישים אלף שקלים חדשים(. ₪  50,000החליטה הועדה להשית עיצום כספי של 

)מאה אלף שקלים חדשים( אשר  ₪ 100,000כום, הועדה החליטה להשית עיצום כספי בסך כולל של לסי

 תשלומים שווים.   10 -ישולם ב



 

 דניאל יחזקאל  –החלטת הועדה לעיצום כספי 

 תיאור הנסיבות:

 

 אביב. , תל114, נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי המטבע ברח' יהודה הלוי 2008למאי  18ביום ראשון, 

 הביקורת בוצעה על ידי צוות מפקחים  ממשרד האוצר, יחידת נותני שירותי מטבע .

 

 ממצאי הביקורת:

 

 . 2006נותן שירותי המטבע הינו בעל  אישור לעסוק במתן שירותי מטבע החל מחודש מאי  .1

 . 2008ועד לחודש מאי  2006ממצאי הביקורת הינם לתקופה החל מחודש מרץ  .2

 בע הינו העובד היחיד בעסק  ומבצע פעילות של המרת מטבעות בלבד. נותן שירותי המט .3

 מהביקורת עולה כי המפר לכאורה היה רושם את עסקאותיו בדף נייר בטרם העבירם למחשב.  .4

המתועדות על גבי נייר. ₪  716,190עסקאות המרה בסך כולל של  11במהלך הביקורת אותרו  .5

 הרשות(.  -ת הון ומימון טרור )להלןעסקאות אלו לא דווחו לרשות לאיסור הלבנ

"( החוק)להלן: " 2000-בכך הפר נותן שירותי המטבע את הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(,  6וסעיף 

 "(. הצו)להלן: " 2002-התשס"ב

ן שירותי המטבע לא ביצע רישום פרטי הזיהוי של מבקש השירות ממצאי הביקורת העלו כי נות .6

 . 3לצו ולא אימתם כנדרש על פי סעיף  2כאמור בסעיף 

שבוצעו מול נתוני שירותי מטבע ₪  605,740עסקאות בסכום כולל של  9במהלך הביקורת אותרו  .7

י שירותי המטבע. אחרים. לדברי המפר לכאורה, הוא, ולא לקוחותיו, ביצע פעולות אלו אצל נותנ

 הביקורת מצאה כי לא ניתן לאשש או להזים את דברי המפר לכאורה בעניין זה.

ש"ח, אשר לכאורה פוצלו, ולפיכך היה  140,000 -הביקורת איתרה שתי פעולות בסכום כולל של כ .8

 )ב( לצו. 6לדווח עליהן לרשות על פי סעיף 

 

 החלטת הועדה:

 

לאחר בחינת ממצאי הביקורת ושמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי במסגרת פעילותו של 

החוק( והוראות  –)להלן  2000-נותן שירותי המטבע התגלו הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 -)להלן 2002-טבע(, תשס"במצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי 

 הצו(.

ההפרה כללה ליקויים ברישום פרטי זיהוי מלאים של הלקוח ושמירת מסמכי זיהוי וכן ליקויים בהעברת 

  הרשות(.  -דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

שיאפשרו לו לקיים הועדה השתכנעה כי המפר לכאורה פעל בתום לב וכי לאחר הביקורת הוא נקט בצעדים 

  את הוראות החוק והצו.

עם זאת, החובות הקבועות בחוק ובצו הינן חובות מהותיות והכרחיות לצורך יישום מטרת החוק להתחקות 

אחר מקורם של כספים ואיתור פעילות החשודה בהלבנת הון ומימון טרור. לפיכך, על כל מי שעוסק במתן 

כל הוראות הצו, ולוודא כי יהיו בידיו את כל הפרטים הנדרשים  שירותי מטבע להקפיד למלא בדקדקנות את

   לזיהוי הלקוח ולדיווח על פעולות החייבות בדיווח.

 9796/03הפסיקה הכירה בחשיבות משטר הדיווחים וקיום הוראות החוק והצו כלשונן. לעניין זה ר' ע"א 

 . 2108 , בעמ'2099(, 1)2005על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל



 

לחוק עיצום כספי בשיעור שלא  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מיליון ש"ח(, ומחצית  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

נות איסור הלבנת הון )עיצום לתק 11או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

  "(. התקנות" -)להלן 2001-כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך, נבחנו הנסיבות  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

בכללותן. בשיקולי דעת הועדה הובאו בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא שיתף פעולה 

צוות הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, היקף הפעילות הנמוך של העסק, היקפה הכספי של ההפרה  עם

והתרשמותה כי פעל בתום לב, וכן נסיבותיו האישיות,  והחליטה שלא למצות את הדין עם המפר ולהטיל 

 שווים. ( שישולם בשלושה תשלומים ששת אלפים שקלים חדשים₪ )  6,000עליו עיצום כספי בסך של  

 

  :תיאור הנסיבות

 

נערכה ביקורת בחברה, במטרה לבחון את קיום החובות המוטלות עליה, כפי שנקבעו  30.06.2009ביום 

"החוק"(. הביקורת בוצעה ע"י יחידת נותני שירותי  –)להלן  2000-בהוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 מטבע, משרד האוצר.

 

  :ממצאי הביקורת

 

 . 30.6.09 – 1.2.2006ת הינם לתקופה ממצאי הביקור .1

 .09.03.2006החברה הוקמה ביום  .2

 . 2006המפר לכאורה בעל רישיון למתן שירותי מטבע החל מחודש מרץ  .3

 הביקורת העלתה כי החברה עוסקת בניכיון המחאות. .4

 )א( לחוק הינו מר אסף טוכמאיר.8האחראי על חובות התאגיד לפי סעיף  .5

וכן העתק של המחאה נוספת בסך ₪,  1,800,000ניכיון בסכום כולל של עסקאות  3הביקורת איתרה  .6

 –בגינן לא העבירה החברה דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן ₪,  200,000

"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק ולצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח, וניהול רישומים של נותני 

 "הצו"(. –)להלן  2002-"בשירותי מטבע( התשס

לצו ולא מילאה אחר החובה לשמור  4הביקורת העלתה, כי החברה הפרה את הוראות סעיף  .7

 ₪.  1,000,000עסקאות בסכום של  3לצו לגבי  9מסמכים בהתאם להוראת סעיף 

הצהרות שונות של מבקש שירות, החתומות  3נמצא כי קיימות ₪  1,000,000בעסקה בסכום של   .8

 מבקשי שירות שונים, אולם אף אחת מהן לא נחתמה על ידי החברה.  2על ידי 

 הצהרות מבקש שירות לא נרשם תאריך העסקה ופרטי מאמת הנתונים.  3 -ב .9

)א( לחוק. האחראי על חובות התאגיד, כפי 8הביקורת העלתה, כי החברה הפרה את הוראות סעיף  .10

 21.7.2009שנערך למר טוכמאייר ביום  שעלה ממסמכי הרישום, הינו מר אסף טוכמאייר. בתשאול

מסר מר טוכמאייר כי אין ממונה על חובות החברה וכי מינויו נעשה ללא ידיעתו, וכי הוא אינו מכיר 

 את החובות המוטלות עליו כאחראי. 

 :החלטת הועדה

כי כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא 

"החוק"( ובצו איסור הלבנת  –)להלן  2000-החברה הפרה הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(. –)להלן  2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב



 

והשניה בסך ₪ מיליון עסקאות החייבות בדיווח, האחת בסך של  2הועדה קובעת כי החברה לא דיווחה על 

לא אימתה את פרטי הזהות של מבצעי הפעולה, לא שמרה ייפוי כוח ולא דרשה ולא שמרה ₪,  200,000של 

 טפסי הצהרת מבקש שירות. 

אף אם הצ'קים שניתנו למפרה הוחלפו במועד מאוחר יותר, כגרסת המפרה, היה על החברה במועד ביצוע 

העסקה להקפיד ולמלא אחר כל החובות הקבועות בחוק ובצו. אם העסקה בוטלה או השתנתה, היה על 

טי העסקה, "הרשות"( ולעדכן את פר –החברה לדווח על כך לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 באופן שיהיו בידי הרשות הפרטים המלאים. 

חובות הזיהוי והדיווח הינן מהותיות ומטרתן לאפשר לרשויות לאתר ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון 

ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות 

שירותים פיננסיים בכלל ובמקרה הנדון, של נותני שירותי מטבע, ולהתחקות  הפיננסית המתבצעת אצל נותני

אחר פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר 

 ולפקח אחר הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

 בילתן אין.חובת הזיהוי, דיווח ושמירת מסמכים הקבועות בחוק הינן מהותית ו

"תאגיד שחלות עליו חובות לפי )א( לחוק: 8לעניין החובה למנות אחראי על חובות התאגיד, קובע סעיף 

האחראי למילוי חובות התאגיד נדרש לפעול לקיום החובות  ימנה אחראי למילוי החובות." 7הוראות סעיף 

החובות כאמור ולפיקוח על מילוין  לחוק, להדרכת העובדים לקיום 7המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף 

 )ב( לחוק(.8)ראה סעיף 

מהסעיף עולה, כי נדרשת החלטה של החברה על מינוי האחראי. החלטה זו נועדה כדי שיהיה גורם אחד 

מטעם החברה שידע, כי הוא האחראי לפיקוח על תחום זה ויפעל ליישומו, והן על מנת שיהיה ברור שהחברה 

 החוק, התקנות והצווים ונתנה את דעתה לכך במינוי אחראי. מודעת לחובותיה על פי 

 כעולה מדוח הביקורת, אסף טוכמאייר שמונה כאחראי, כלל לא ידע על מינויו.  

חודשים ולאחר מכן הוא הוחלף ובמקומו  3 -במהלך הביקורת, הודיעה החברה כי מינויו של טוכמאייר היה ל

 מונה רפי בן עמי.

הביקורת נמצא כי בפועל לחברה לא היה אחראי ולאור האמור קובעת הועדה כי מהתמונה שעלתה במהלך 

  )א( לצו. 8החברה הפרה את הוראות סעיף 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7 סעיף)א( לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי 14בהתאם לסעיף 

מיליון ש"ח(,  2-)כ 1977-ין, התשל"ז( לחוק העונש4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

 ספי. לתקנות עיצום כ 9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

לחוק, עיצום כספי בשיעור  )א(8סעיף )ב( לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי 14בהתאם לסעיף 

( לתקנות 2)9כאשר בהתאם לתקנה ₪(,  202,000( לחוק העונשין )4)א()61שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 

ותו סעיף ועד למינוי האחראי, עיצום כספי תיתן הועדה את דעתה לזמן שחלף ממועד כניסתו לתוקף של א

 לחוק.  7וכן בעובדה שבתקופה שלא היה אחראי נעשו הפרות לפי סעיף 

במסגרת שיקולי הועדה לקביעת גובה העיצום שקלה הועדה את מספר ההפרות והיקפן הכספי, את העובדה 

תי מטבע. עם שהמפר פעל לתיקון ליקויים שנמצאו ואת העובדה שהודיע על הפסקת פעילותו כנותן שירו

ו)ג( 11זאת, יצויין כי החברה לא השיבה לרשם נותני שירותי מטבע את תעודת הרישום, כמתחייב על פי סעיף 

לחוק.  עוד שקלה הועדה כי מדובר בגורמים הפעילים בשוק הפיננסי ומודעים לחובות על פי החוק והצו, כי 

 ראות החוק והצו ככתבן וכלשונן. החברה לוותה בייעוץ משפטי והיה עליה להקפיד על מילוי הו



 

לאור האמור לעיל, בגין הפרות הדיווח והעדר שמירת מסמכי הזיהוי החליטה הועדה להשית על המפר עיצום 

)א( לחוק החליטה הועדה להשית 8)חמישה עשר אלף ש"ח(, ובגין הפרת הוראת סעיף ₪  15,000כספי בסך של 

 ש"ח(. )שלושים אלף ₪  30,000עיצום כספי בסך של 

)ארבעים וחמישה אלף שקלים חדשים(  ₪ 45,000לסיכום, הועדה החליטה להשית עיצום כספי בסך כולל של 

 תשלומים חודשיים שווים.   5 -אשר ישולם ב



 

  מ"בע אמינים אשראים - כספי לעיצום הועדה החלטת

 
  :תיאור הנסיבות

החובות המוטלות עליה, כפי שנקבעו נערכה ביקורת בחברה, במטרה לבחון את קיום  26.02.08ביום 

 בהוראות החוק. הביקורת בוצעה ע"י צוות משולב של מפקחים ממשרד האוצר/ מחלקת נותני שירותי מטבע.

 :ממצאי הביקורת

 – 30.6.02לגבי בדיקת פעילות המרה, וכן  26.2.08 – 11.5.02ממצאי הביקורת הינם לתקופה  .ז

 לגבי בדיקת פעילות ניכיון המחאות והעברות נכסים פיננסיים לחוץ לארץ. 26.2.08

המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע הרשום, כאשר תעודת הרישום הונפקה לחברה ביום  .ח

20.5.03. 

( וסניף בפתח 5(, סניף בירושלים )רחוב חפצדי 3סניפים; סניף בתל אביב )רחוב אחוזת בית  3לחברה  .ט

העבירה החברה דיווח לרשם נותני שירותי מטבע על  9.5.07(. ביום 14)רחוב משה דיין  תקווה

 הפסקת פעילות סניף פתח תקווה, ואף הוחזרה תעודת הרישום של החברה.

הביקורת העלתה, כי החברה עסקה במתן שירותי מטבע, מבלי שקיבלה את אישור הרשם, תוך  .י

 החוק(.  -)להלן  2000-ן, התש"סג' לחוק איסור הלבנת הו11הפרה של סעיף 

אשר התבצעו בטרם , ₪ 171,420,565פעולות, המסתכמות למחזור של  2,022הביקורת איתרה  .יא

הינן עסקאות , ₪ 45,402,609פעולות מתוכן, בהיקף כולל של  54קיבלה החברה את אישור הרשם. 

 לפחות.  ₪ 500,000חייבות בדיווח בסכום של 

י לאחר השבת תעודת הרישום של החברה בנוגע לסניף בפתח תקווה, כמו כן, הביקורת מצאה, כ .יב

 -ו)ג( ו11וזאת בניגוד להוראות סעיפים , ₪ 398,154.5פעולות בהיקף כולל של  7ביצעה החברה 

 ו)ה( לחוק.11

לצו, כאשר במסגרת בדיקה שבוצעה נמצא,  3הביקורת העלתה, כי החברה הפרה את הוראות סעיף  .יג

החייבות בדיווח לרשות, שבוצעו על ידי לקוחות שהם חברות והמסתכמות עסקאות  38כי לגבי 

לא אימתה החברה את פרטי הזהות ולא שמרה העתק ייפוי כוח. כמו כן,  ₪ 29,634,081לסכום של 

עסקאות החייבות בדיווח לרשות, שבוצעו על ידי לקוחות יחידים )מבקש שירות שהוא תושב(  4לגבי 

 לא שמרה החברה העתק ת.ז. מהלקוח כנדרש. ₪ 2,4603,83המסתכמות לסכום של 

לצו, כאשר במסגרת בדיקה שבוצעה נמצא,  4הביקורת העלתה, כי החברה הפרה את הוראות סעיף  .יד

החייבות בדיווח לרשות והמסתכמות לסכום , ₪ 500,000עסקאות בסכום של לפחות  1,207כי לגבי 

 -אביב ו-בסניף בתל ₪ 933,254,589.35כולל של עסקאות ניכיון בסכום  1,150) ₪ 972,804,118של 

בסניף בירושלים(, החברה לא דרשה ולא  ₪ 39,549,529.37עסקאות ניכיון בסכום כולל של  57

 שמרה טפסי הצהרת מבקש שירות ממקבל השירות.

( 1)א()6הרשות(, תוך הפרת הוראות סעיף  –החברה לא דיווחה לרשות לאיסור הלבנת הון )להלן  .טו

 2002 –לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, תשס"ב 

עסקאות בהיקף של  278) ₪ 210,741,278עסקאות בהיקף כולל של  285 -הצו(, ביחס ל –)להלן 

בסניף  ₪ 5,354,418.88היקף כולל של עסקאות ב 7 -אביב ו-בסניף בתל ₪ 205,387,859.63

 בירושלים(.

לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים  2החברה העבירה לרשות דיווחים ידניים בניגוד לתקנה  .טז

להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע( 

עסקאות בהיקף  429 -יות ראש הרשות, בנוגע לתקנות הדיווח( ולהנח –)להלן  2002 –התשס"ב 

 7 -אביב ו-בסניף בתל ₪ 347,020,653.92עסקאות בהיקף של  422) ₪ 352,833,033.62כולל של 

 בסניף בירושלים(. ₪ 5,812,379.70עסקאות בהיקף כולל של 



 

)א( לחוק בכך שעד למועד הביקורת לא 8הביקורת העלתה, כי החברה הפרה את הוראות סעיף  .יז

מינתה החברה אחראי למילוי החובות. הודעה על מינוי אחראי על חובות התאגיד התקבלה במשרדי 

 , לאחר ובעקבות הערות הביקורת.18.3.08רשם נותני שירותי מטבע רק ביום 

ובעקבות הביקורת שבוצעה בחברה, העבירה החברה דיווח  8.7.08הביקורת הוסיפה, כי ביום  .יח

 מתוקן לרשות, כמפורט להלן:

לתקופה שבין , ₪ 1,500,602,392פעולות בהיקף כספי של  3,396דיווח בגין  -אביב -סניף תל .1

 . 2008במרץ  30ועד  2003בינואר  2

ביוני  8לתקופה שבין , ₪ 51,914,094  פעולות בהיקף כספי של 87דיווח בגין  -סניף ירושלים  .2

 . 2008במרץ  30ועד  2004

 .מן שניתן על ידי החברההפעולות דווחו ככוללות מזו

 

 נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 11.2.09ביום 

 

   השמיע המפר לכאורה, את טענותיו בפני הועדה. 17.5.09ביום 

 :החלטת הועדה

כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי 

החוק( ובצו איסור  –)להלן  2000-המפר לכאורה הפר הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 הצו(. –)להלן  2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הועדה אינה דנה בסוגיית הטלת עיצום כספי רק בשל עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם בניגוד 

 ו)ה( לחוק. 11 -ו)ג( ו11ו)ה( לחוק, וכן בהפרות לפי סעיפים 11 -ג ו11להוראות סעיפים 

תור ואכיפה כנגד פעילות הלבנת חובות הזיהוי והדיווח הינן מהותיות ביותר לצורך יישום הוראות החוק ולאי

הון וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית 

המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל ובמקרה הנדון, של נותני שירותי מטבע, ולהתחקות אחר 

אות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח פעולות של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע הור

 את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

 

 חובת הדיווח הקבועה בחוק הינה מהותית ובילתה אין.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  מחייבת סקאות בין מדינות ברחבי העולם,יע

 מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחת שקיפות מלאה. קיוםהפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

 דיווחפועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת  ההון

, כי אז יצרנו אמרנוטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

איסור הלבנה בנוי  שחוקוזה אומנם העיקרון פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. יפרצות וא

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -העיקרון הוא עקרון הדיווח  עליו:

 אחר עבירות ועבריינים. אפקטיביהכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה  

 " )ההדגשה אינה במקור(.מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון. , ובכךברכושפעולות 



 

לצו, כאשר לא אימתה את פרטי הזהות, לא  4 -ו 3כפי שניתן להיווכח, החברה הפרה את הוראות סעיפים 

 שמרה ייפוי כוח ולא דרשה ולא שמרה טפסי הצהרת מבקש שירות. 

במועד הדיון טען מר נאוי, כי הביא עמו שני קלסרים וציין, כי במסמך שמר שאול נאוי הקריא בפני הועדה 

הוא סמוך ובטוח שאם הועדה תעיין בהם היא תמצא בהם את מסמכי הזיהוי, תעודות זהות ופרוטוקולים 

או  3למיניהם. במועד הדיון לא הציג מר נאוי כל מסמך אשר יש בו כדי להוכיח, כי הפרות כלשהן של סעיף 

 .לצו לא אירעו 4

 יתרה מכך, לאחר הדיון שלחה יו"ר הועדה, גב' מיכל הולצמן, מכתב לחברה בו ביקשה, בין היתר כדלקמן:

"אסמכתאות שלטענת החברה היו מצויות בידיה במועד הביקורת, לתיעוד עסקאות שבוצעו על ידי 

 ()ז( לדו"ח הביקורת".4יחידים וחברות, לפי העניין, כמפורט בסעיף ו')

על מנת שהועדה תוכל לקבל החלטה על סמך נתונים מדויקים, וזאת לאור טענת החברה כי  בקשה זו נועדה

 היו בידיה אי אלו מסמכים במועד הביקורת שהיו מפוזרים בקלסרים שונים.

 תגובתו של מר נאוי הייתה כדלקמן:

תויקו  "כפי שציינתי בדברי בוועדה, מסמכי הזיהוי של לקוחות החברה לא נשמרו באופן מצורף אלא

בשוטף בצירוף למסמכים נוספים על פי ראות עינינו. מסמכים אלו פזורים על פני עשרות קלסרים 

 אשר מדגם מהם הוצג בפני הועדה."

החברה לא הציגה, אפוא, כל אסמכתא לטענותיה, בעוד שניתנה לה הזדמנות מלאה לכך. למותר לציין, כי 

כתא במועד הדיון לקיומו של מסמך זיהוי, ובעוד שלגבי למעט טענה בעלמא לא הוצגה בפני הועדה כל אסמ

 נושאים אחרים כדוגמת דיווחים שהועברו לטענת החברה לרשות הציגה החברה במהלך הדיון אסמכתאות.

 לאור האמור לעיל, הועדה קובעת את קביעותיה בעניין זה על סמך האמור בדו"ח הביקורת. 

לצו  4רטי זיהוי והן באי דרישת ייפוי כוח(, והפרת הוראות סעיף לצו )הן באי אימות פ 3הפרת הוראות סעיף 

)באי דרישת טופס הצהרת מבקש שירות( מסכלת לחלוטין את האפשרות להתחקות אחר הנהנה האמיתי של 

הפעולות המבוצעות, שכן אין אפשרות לוודא עבור מי מבוצעות אותן פעולות וכן כי ניתן ייפוי כוח או כתב 

 גורם אשר הפעולות מבוצעות עבורו.נאמנות מאותו 

הפרת הוראות אלו ממילא אף מסכלת את האפשרות להעברת דיווחים בלתי רגילים לרשות, שכן כך למשל 

לא יוכל נותן שירותי המטבע להתחקות אחר פעולה המבוצעת עבור גורם מפוקפק ו/או כאשר קיימת 

 הנהנה האמיתי לגבי אותה פעולה. אינדיקציה לכך שמבצע הפעולה מנסה להסתיר או להסוות את

הפרת הוראות אלו לא זו בלבד שאינה מונעת את השימוש בנותן שירותי המטבע לצורך הלבנת הון, אלא אף 

מקשות ולעיתים אינן מאפשרות לגופי האכיפה להתחקות אחר מלביני ההון ולבצע חקירה והעמדה לדין של 

 עבריינים. 

לת את מערך המימון חוץ בנקאי מהגדולים במדינת ישראל. היקפי כפי שהחברה ציינה בדיון, היא מנה

 פעילות החברה מעידים, כי החברה מנהלת פעילות כספית בהיקפים עצומים.

לצו מגיעים לסך עצום של  3לצו, וכן ביחס לסעיף  4היקפי ההפרות המפורטים בדו"ח בעיקר ביחס לסעיף 

 מיליארד ש"ח. 

חים לרשות ולאחר קבלת אסמכתאות הרי שלאור האסמכתאות שהוצגו בכל הקשור להיעדר העברת הדיוו

בפני הועדה על ידי החברה בסיכומו של דבר נותן שירותי המטבע לא דיווח לרשות על פעולות רגילות, תוך 

 )א( לצו, ביחס לחודשים הבאים:6הפרת הוראות סעיף 

 2004אוגוסט  .1
 2004ספטמבר  .2
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גם במקרה דנן, מדובר בהפרות . ₪מיליון  171 -היקף הפרת אי הדיווח בחודשים לעיל מגיע לסך של כ

בהיקפים גדולים. במאמר מוסגר יצוין, כי האסמכתאות שהוצגו בפני הועדה על ידי החברה בנוגע לחודשים 

 עשו באופן ידני ובניגוד לתקנות הדיווח.לגביהם טענה החברה כי דיווחה לרשות נ

בנוגע לדיווחים הידניים, הרי שהחברה לא דיווחה לרשות כמתחייב בתקנות הדיווח והנחיות ראש הרשות, 

אשר הנם הדיווחים שלטענת החברה  ₪מיליון  107כאשר יש להוסיף סך של  ,₪ מיליון 353 -בהיקף של כ

 וזאת בגין חודשים רבים., ₪מיליון  460 -להיקף כולל של כהועברו לרשות. דהיינו הפרה זו מגיע 

למעט טענה בעלמא, לא העבירה החברה כל אסמכתא לטענתה, לפיה היו תקופות שבהן הרשות הורתה 

לחברה שלא לשלוח דיווחים עד הסדרת עניין כזה או אחר. ההפך הוא הנכון, מהמכתבים שהועברו מהרשות 

 שלוח הדיווחים לרשות. לחברה עולה ביקורת על אופן מ

בו ציינה הרשות, כי הדיווח אינו בהתאם לתקנות הדיווח ואף  25.9.03בעניין זה ראוי לציין מכתב מיום 

ציינה במפורש כי הדיווח שהועבר הנו דיווח ידני בניגוד להנחיות ראש הרשות. כמו כן, במכתב נוסף מיום 

ופן שגוי ומהווה הפרה של תקנות הדיווח. החברה התריעה הרשות, כי הדיווח לרשות נעשה בא 22.1.06

 התבקשה להעביר דיווח חוזר, ממוכן ותקין.

לסיכום האמור, החברה הפרה באופן שיטתי ומתמשך את הוראות התקנות )וכפועל יוצא את הוראות סעיף 

 מיליון ש"ח. 460 -)ה( לחוק( בכל הקשור לדרכי הדיווח, וזאת בהיקף עצום של כ7

לחוק ימנה אחראי למילוי החובות.  7חוק קובע, כי תאגיד שחלות עליו חובות לפי הוראות סעיף )א( ל8סעיף 

לחוק,  7האחראי למילוי חובות התאגיד נדרש לפעול לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף 

 )ב( לחוק(.8להדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין )ראה סעיף 

על מינוי האחראי. החלטה זו נועדה כדי שיהיה גורם אחד  החלטה של החברהיף עולה, כי נדרשת מהסע

מטעם החברה שידע, כי הוא האחראי לפיקוח על תחום זה ויפעל ליישומו, והן על מנת שיהיה ברור שהחברה 

 מודעת לחובותיה על פי החוק, התקנות והצווים ונתנה את דעתה לכך במינוי אחראי.

המופנה לרשם נותני שירותי מטבע, בו היא מציינת כי  18.3.08דנן, החברה הציגה מסמך מיום  במקרה

הוחלט למנות את מר יצחק מימון לתפקיד של  12.3.08בישיבת דירקטוריון של החברה שהתקיימה ביום 

 קצין הציות של החברה. במסמך זה אף מפרטת החברה את תפקידיו של קצין הציות. 

ה גילתה את דעתה בצורך במינוי של קצין הציות על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, כאשר בכך, אף החבר

במקרה דנן המינוי נעשה על ידי הדירקטוריון.אמנם מר שאול נאוי הצהיר, כי מיום כניסת החוק לתוקף בכל 

ובות חברה אשר הייתה בניהולו והייתה רשומה במירשם נותני שירותי מטבע הוא שימש כאחראי על ח

התאגיד. דא עקא, כי לא הוצגה בפני הועדה החלטה של החברה הממנה אותו כאחראי. לחברה שני בעלי 

מניות שהנם גם שני המנהלים, וכן החברה הפעילה שלושה סניפים, כך שכלל לא ברור כי דווקא מר שאול 

אי. יתרה מכך, בדו"ח נאוי הנו האחראי, וכאסמכתא לכך ניתן להביא את מינויו של מר יצחק מימון כאחר

הביקורת שבוצעה בחברת אחים נאווי בע"מ צוין, כי מר שאול נאוי לא היה מודע כלל לחובת החתמת הלקוח 

לצו. הדבר מהווה אינדיקציה נוספת לכך שמר נאוי לא היה מודע לכל החובות  4על הצהרה, כמתחייב מסעיף 

 בות התאגיד. החלות עליו, אם וככל שהוא סבר שהוא אחראי למילוי חו



 

מר שאול  נאוי הביא כאסמכתא את הרישום על גבי ההצהרות הנלוות לשוברי האגרה. אולם, שוברי האגרה 

כשלעצמם אינם רלבנטיים, היות והם אינם בגדר החלטה של החברה, מה גם שאפשרות החתימה על השובר 

 ניתנת גם למבקש הרישום. 

 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

מיליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

ת איסור הלבנת הון לתקנו 11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 תקנות עיצום כספי(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

 

 לתקנות עיצום כספי.  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה, הן לחומרא והן לקולא. כפי שניתן להיווכח, נותן שירותי המטבע הפר 

 תיות הקבועות בחוק ובצו, חובות שהן מעיקרי החוק ונדרשות לשם יישומו.חובות מהו

 , המצדיקות הטלת עיצום כספי משמעותי.הפרות חמורות בהיקפים עצומיםההפרות הנ"ל הנן 

בשיקול דעת הועדה הובא בחשבון היקפן העצום של ההפרות וחומרתן, וכן היקפי פעילות החברה. מאידך, 

ברה פעלה לתיקון הליקויים, מינתה אחראי למילוי חובות התאגיד, וכי מדובר הועדה התחשבה בכך שהח

 בהפרה ראשונה. 

על כל פעילותה בעבר כפעילות במזומן, אולם התברר כי הדיווח  2008החברה העבירה דיווח מתוקן באפריל 

ל נאוי, לפיה בכל הקשור לפעילות החברה במזומן היה שגוי. עם זאת, הועדה מקבלת את טענתו של מר שאו

 הדיווח על מזומן נבע מטעות בהקלדת קוד הדיווח. 

( ולא בהזדמנות הראשונה לאחר 2008ביחס לדיווחים הידניים, הרי שתיקון הליקויים המאוחר )אפריל 

לתקנות עיצום כספי, והוא  1" כהגדרתה בתקנה הפרה נמשכת" ( הנו בגדר25.9.03משלוח מכתב הרשות )

 ()ג( לתקנות עיצום כספי. 1)9ין הטלת עיצום כספי בהתאם לתקנה מהווה אמת מידה לעני

)ב( לחוק רשאית הועדה להטיל עיצום כספי בגין אי מינוי אחראי למילוי החובות, בשיעור 14בהתאם לסעיף 

( לתקנות עיצום כספי תיתן הועדה את דעתה לזמן שחלף ממועד 2)9כאשר בהתאם לתקנה , ₪ 202,000של 

ל אותו סעיף ועד למינוי האחראי, וכן בעובדה שבתקופה שלא היה אחראי נעשו הפרות לפי כניסתו לתוקף ש

לחוק. במקרה דנן לא היה מינוי אחראי עד למועד הביקורת וניתן אף לראות כי קיימות הפרות רבות  7סעיף 

 לחוק, כמפורט בהרחבה לעיל.  7וחמורות של סעיף 

עיצום כספי בגין ההפרות שבוצעו בשנה הראשונה לכניסתם  לחוק, הועדה אינה מטילה 36בהתאם לסעיף 

 לחוק. 8 -ו 7לתוקף של סעיפים 

לחוק החליטה הועדה בהחלטת רוב להשית על המפר עיצום כספי  7לאור האמור לעיל, בגין הפרות סעיף 

ר )ארבע  מאות וחמישים אלף שקלים חדשים(, על אף עמדת אחד מחברי הועדה אשר סב ₪ 450,000בסך  

כי היקף ההפרות וחומרתן וכן היקפי פעילות החברה מצדיקים הטלת עיצום כספי גבוה יותר. בגין הפרת 

 )חמישים אלף שקלים חדשים(.  ₪  50,000)א( לחוק החליטה הועדה להשית עיצום כספי של 8הוראות סעיף 

אלף שקלים חדשים( )חמש  מאות  ₪ 500,000לסיכום, הועדה החליטה להשית עיצום כספי בסך כולל של 

 תשלומים שווים. 12 -אשר ישולמו ב



 

 )שושנה מור(  מור 'יינג'צ -ועדת עיצומים החלטה 

 תיאור הנסיבות:

 , אשדוד.14, נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי המטבע ברח' שבט לוי 2008לדצמבר  8ביום  .1

 .במשרד האוצרהביקורת בוצעה על ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע  .2

באמצעות גב' שושנה מור ועסק בהמרת  2005נותן שירותי המטבע החל לפעול בחודש אוקטובר  .3

 מטבעות והעברות כספים מחו"ל. 

 ממצאי הביקורת:

 . 2005נותן שירותי המטבע הינו בעל אישור לעסוק במתן שירותי מטבע החל מחודש אוקטובר  .1

ועד  2005ממצאי הביקורת מתייחסים לתקופת פעילות נותן שירותי המטבע מחודש אוקטובר  .2

 . 2008לחודש דצמבר 

אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת ₪  517,322עסקאות בסך כולל של  9במהלך הביקורת אותרו  .3

 הרשות(.  -הון ומימון טרור )להלן

"( החוק)להלן: " 2000-ר הלבנת הון, התש"סבכך הפר נותן שירותי המטבע את הוראות חוק איסו

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(,  6וסעיף 

 "(. הצו)להלן: " 2002-התשס"ב

ש"ח שבוצעו מול חברות, נותן שירותי  121,440עסקאות בסך כולל של  2 -הביקורת העלתה כי ב .4

 ( לצו. 3)3יפוי כוח כמתחייב לפי סעיף המטבע לא קיבל לידיו 

נותן שירותי המטבע לא ביצע רישום פרט זיהוי )שם; מס. ת.ז.; מען;מין( של מבקש השירות  .5

₪  105,110עסקאות בשווי  2 -לצו. ממצאי הביקורת העלו כי ב 2כנדרש על פי הוראות סעיף 

₪  599,088עסקאות בשווי  10 -החייבות בדיווח לא נרשם שם מבקש השירות ומספר זהותו, ב

לא נרשמה ₪  222,860עסקאות בשווי  4 -החייבות בדיווח לא נרשם מינו של מבקש השירות וב

 כתובת מבקש השירות. 

 נשלחה למפרה לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 30/9/2009ביום 

 ה. השמיעה המפרה לכאורה את טיעוניה בעל פה בפני הועד 5.1.2010ביום 

 החלטת הועדה:

לאחר בחינת ממצאי הביקורת וטיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי במסגרת פעילותו של נותן 

והוראות צו איסור הלבנת  2000-שירותי המטבע התגלו הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 . 2002-(, תשס"בהון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע

ההפרה כללה ליקויים בהליך זיהוי הלקוחות והפרת חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור 

 הרשות(.  -)להלן 

הועדה השתכנעה כי המפרה פעלה בתום לב תוך הבנה מוטעית של החובות המוטלות עליה במסגרת 

 עיסוקה כנותן שירותי מטבע. 



 

בחוק ובצו הינן חובות מהותיות והכרחיות לצורך יישום מטרת החוק  עם זאת, החובות הקבועות

להתחקות אחר מקורם של כספים ואיתור פעילות החשודה בהלבנת הון ומימון טרור. הפסיקה הכירה 

חביב שם טוב  9796/03בחשיבות משטר הדיווחים וקיום הוראות החוק והצו כלשונן. לעניין זה ר' ע"א 

 . 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקואח' נ' מדינת ישראל

לחוק, עיצום כספי בשיעור  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף 

מיליון ש"ח(,  2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11נסיבות המפורטות בתקנה ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים ה

 "(. התקנות" -)להלן 2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך, נבחנו  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

המפרה, כי היא  הנסיבות בכללותן. בשיקולי דעת הועדה הובאו בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של

שיתפה פעולה עם צוות הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, היקף הפעילות הנמוך של העסק, היקפה 

הכספי של ההפרה והתרשמותה כי פעלה בתום לב, וכן העובדה כי העסק למתן שירותי מטבע נסגר מיד 

והחליטה שלא למצות לאחר הביקורת והנסיבות האישיות של משפחת המפרה כפי שתוארו בפני הועדה, 

( שישולם חמשת אלפים שקלים חדשים)₪  5,000את הדין עם המפרה ולהטיל עליה עיצום כספי בסך של 

 בארבעה תשלומים שווים. 



 

 2010בשנת  ת הועדה לעיצום כספיוהחלט

 דוד גולן )אמריקאן צ'יינג'( –החלטת הועדה לעיצום כספי 

 תיאור הנסיבות:

, ירושלים, אשר במסגרתה 13נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי המטבע ברחוב התנופה  7.10.08ביום 

 (. 12.07.09; 06.11.08; 7.10.08בוצעו שלושה ביקורים בעסקו של נש"מ )

 .הביקורת בוצעה על ידי צוות מפקחים ממשרד האוצר, יחידת נותני שירותי מטבע

 ממצאי הביקורת:

ו נותן שירותי מטבע בעל תעודת רישום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום המפר לכאורה הינ .1

7.8.05 . 

 . 7.10.08ממצאי הביקורת הינם לתקופה של מיום הנפקת תעודת הרישום ועד ליום  .2

 –הביקורת העלתה כי המפר לכאורה לא העביר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן  .3

, וזאת בניגוד 2005חייבות בדיווח בין החודשים אוגוסט ועד נובמבר הרשות( דיווחים על פעולות ה

לצו איסור הלבנת הון  6החוק( ולסעיף  –)להלן  2000-להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 הצו(. –)להלן  2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 .2007התקבל ברשות במהלך חודש יולי  2006הדיווח בגין חודש אוקטובר  .4

 נותן שירותי המטבע העביר דיווחים לרשות המתייחסים לפעילות בשתי כתובות שונות. .5

הביקורת איתרה פעולות הנחזות לפיצול של עסקה באותו יום החייבת בדיווח, כאשר סכום כל  .6

 פעולה נמוך מהסכום החייב בדיווח. 

 לצו. 2הזיהוי כנדרש על פי הוראת סעיף  המפר לכאורה לא ביצע רישום פרטי .7

 לצו.  3המפר לכאורה לא ביצע אימות פרטים ודרישת מסמכים כנדרש על פי הוראת סעיף  .8

 לצו. 4המפר לכאורה לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראת סעיף  .9

פי  המפר לכאורה לא מילא אחר חובת דיווח כל פרטי הפעולה ולא שמר מסמכים כנדרש על .10

 לצו. 9 -( ו1()ה()2)7הוראות סעיפים 

נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. המפר לכאורה העביר  1.10.09ביום 

 השמיע טיעונים בעל פה בפני הוועדה.  27.10.10וביום  5.11.09טיעונים בכתב במכתב מיום 

 החלטת הוועדה:

לאחר בחינת ממצאי הביקורת ושמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו 

החוק(  –)להלן  2000-של נותן שירותי המטבע התגלו הפרות של הוראות החוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 2002-מטבע(, תשס"ב והוראות צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי

 הצו(.  –)להלן 

ההפרה כללה ליקויים ברישום פרטי זיהוי מלאים של הלקוח, מילוי הצהרת מבקש שירות וכן ליקויים 

 הרשות( בגין חודש אחד.  -בהעברת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 



 

וא נקט בצעדים שיאפשרו לו לקיים את הוועדה השתכנעה כי המפר פעל בתום לב וכי לאחר הביקורת ה

 הוראות החוק והצו. 

עם זאת, החובות הקבועות בחוק ובצו הינן חובות מהותיות והכרחיות לצורך יישום מטרת החוק 

להתחקות אחר מקורם של כספים ואיתור פעילות החשודה בהלבנת הון ומימון טרור. לפיכך, על כל מי 

לא בדקדקנות את כל הוראות הצו, ולוודא כי יהיו בידיו את כל שעוסק במתן שירותי מטבע להקפיד למ

 הפרטים הנדרשים לזיהוי הלקוח ולדיווח על פעולות החייבות בדיווח. 

 9796/03הפסיקה הכירה בחשיבות משטר הדיווחים וקיום הוראות החוק והצו כלשונן. לעניין זה ר' ע"א 

 . 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל

הוועדה קיבלה את הסברו של נותן שירותי המטבע לעניין הכתובות השונות שהוצגו במסמכים השונים, 

לפיו מדובר באותו הבניין בעל שתי כתובות וכי לאחר עריכת הביקורת נותן שירותי המטבע תיקן לכתובת 

 אחת. 

 3בוע כי נותן שירותי המטבע הפר הוראות סעיף הועדה החליטה כי ממצאי הביקורת, לא היו בהם בכדי לק

לצו, זאת, בין היתר, בהתחשב בטענתו של ב"כ  9בעניין אימות פרטים ושמירת מסמכים כנדרש על פי סעיף 

 נותן שירותי מטבע, כי ישנו חומר נוסף שאינו נבדק על ידי מבצעי הביקורת.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7ה לפי סעיף לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפר 14בהתאם לסעיף 

מליון ש"ח(,  2.2-)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 ות(. התקנ –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך, נבחנו  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

הנסיבות בכללותן. בשיקולי דעת הוועדה הובאו בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא 

ון הליקויים שיתף פעולה עם צוות הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, העובדה שהמפר פעל לתיק

שנמצאו, היקף הפעילות של העסק, היקפה הכספי של ההפרה והתרשמותה כי פעל בתום לב, והחליטה 

חמשת אלפים שקלים חדשים( ₪ )  5,000שלא למצות את הדין עם המפר ולהטיל עליו עיצום כספי בסך של 

 שישולם בשני תשלומים שווים. 

 .ימים מיום קבלת החלטה זו לבית משפט שלום 30למפר זכות ערעור על החלטת ועדת העיצומים תוך 



 

 )לשעבר דבח לוי והשקעות בע"מ( שילת יזמות בע"מ -פ.א.י  החלטת הועדה לעיצום כספי

 ח"ש 150,000ל הוקטן עיצום וגובה בחלקו נתקבל הערעור . משפט לבית ערעור הוגש זו החלטה על

  :הנסיבותתיאור 

 

נערכה ביקורת במשרדי החברה, במטרה לבחון את עמידתה בחובות בהתאם לחוק איסור  6.4.2009ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  –)להלן  2000-הלבנת הון, התש"ס

הון"(. הביקורת בוצעה על ידי  "הצו"; "צו איסור הלבנת –)להלן  2002-נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 .צוות מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

 עיקרי ממצאי הביקורת:

 דוח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי. 

 . 5.4.09 – 22.8.06ממצאי הביקורת הינם לתקופה  .1

 .2.11.05החברה הוקמה ביום  .2

 . 2006באפריל  24ישיון למתן שירותי מטבע החל מיום החברה הינה בעלת ר .3

 החברה עוסקת בניכיון המחאות. .4

 -פעולות ניכיון החייבות בדיווח החל מ 2,817הביקורת איתרה על פי נתוני המחשב של החברה  .5

 .5.4.2009ועד לתאריך  22.8.2006

 לות.פעו 2,214העבירה החברה דיווחים על  2008אוקטובר  -עד ל 2006מאוגוסט  .6

הביקורת העלתה כי החברה לא העבירה דיווחים על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד  .7

 )ב( לצו איסור הלבנת הון, במקרים הבאים:6לחוק ולסעיף 

 אי התאמה בין חתימת מבקש השירות לבין זהותו האמיתית של מבקש השירות.  .1

 שונים באותו יום.ביצוע עסקאות בהמחאות שנמשכו מחשבונות ע"י לקוחות  .2

 פיצול עסקאות בין נושא משרה בחברה לבין החברה.  .3

 פיצול עסקאות בין מספר מקבלי שירות.  .4

עסקאות שבוצעו ע"י חברה אשר מורשה החתימה בה הינו דמות ציבורית מוכרת,  .5

 שהורשע בעבירות מרמה והונאה.

חותיה המאוגדים כחברות ( לצו בכך שלא נהגה לדרוש ייפוי כוח מלקו3)3החברה הפרה את סעיף  .8

 ₪. 124,496,193לגבי עסקאות בסכום של 

 לעניין הצהרת מבקש שירות. 4החברה הפרה את הוראות סעיף  .9

 לצו. 9מסמכים בהתאם להוראת סעיף החברה לא מילאה אחר החובה לשמור  .10

 נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי.  22.11.09ביום 

 השמיע המפר לכאורה טיעונים בעל פה בפני הוועדה באמצעות ב"כ.  29.7.10ביום 



 

 : החלטת הוועדה

לאור עמדת הועדה, כפי שהובאה לעיל בסמוך לטיעוני החברה, נמצא כי החברה הפרה הוראות הקבועות 

הול "החוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וני –)להלן  2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(.  –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הרשות( על פעולות  -ההפרה כללה הפרת חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

)ב( לצו,  -)א( ו6רגילות ובלתי רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון וסעיף 

 י רישום פרטי זיהוי, קבלת כתב יפוי כוח והצהרות מבקשי שירות. וכן א

כפי שפורט בהרחבה, נמצאו כשלים מהותיים בהעברת דיווחים לראשות לאיסור הלבנת הון, ואלו עלולים 

 לסכל ולפגוע במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

מהותית ומטרתה לאפשר לרשויות לאתר חובת הדיווח, ובכללה חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, הינה 

ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי העומד בידי 

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, של 

ע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטב

 אחר הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

בנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע "התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הל

עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על 

הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני 

יהם רק אם תוטל חובת דיווח ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלל

. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו ועל כל פעולה חריגהטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים 

וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי פרצות ואיפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב  - אדיווח גורף, דיווח רחב ומל -עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

 הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות ועבריינים.

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר  ex anteחובת דיווח רחבה 

 אינה במקור(. )ההדגשהפעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון." 

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

מיליון  2.3 -)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

 תקנות איסור ל 11ש"ח(, ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

קרים בהם לא הועבר דיווח על פעולה בשיקולי דעת הוועדה הובאו בחשבון העובדות כי מדובר במספר מ

בלתי רגילה, היקפה הכספי של ההפרה, שיתוף פעולה חלקי של המפר, ואי נקיטת פעולות לביטול ההפרות, 

₪  250,000מחד, ומאידך, זו היא הפרה ראשונה של המפר, והחליטה להשית על המפר עיצום כספי בסך של 

 תשלומים חודשיים שווים.  10 -שישולם ב 

 



 

 ממיסטבלובזזה  חלטת הועדה לעיצום כספיה

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת בחברה, במטרה לבחון את קיום החובות המוטלות עליה, כפי שנקבעו  6.8.2009ביום 

החוק(. הביקורת בוצעה ע"י יחידת נותני שירותי  –)להלן  2000-בהוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 מטבע, משרד האוצר.

 צאי הביקורת:עיקרי ממ

המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע רשום על פי תעודת רישום שהונפקה לסניף ביום  .1

29.6.2003. 

 , הינו בעל העסק ומנהלו.311004113מר זזה ממיסטבלוב, ת.ז.  .2

 2009ואוגוסט  2003ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין מאי  .3

ברשווילי. נמסר לביקורת כי בעל העסק, הביקורת הציגה את עצמה בפני עובד הדלפק, מה דוד ד .4

מר זזה ממסיטבלוב, הינו חולה, אולם לאחר שיחה עם ראש אגף של נותני שירותי מטבע השתכנע 

להגיע למקום כדי לאפשר את קיום הביקורת. מר דברשווילי לא איפשר לצוות הביקורת להיכנס 

 לתוך בית העסק עד להגעתו של מר ממיסטבלוב.

לפחות כל אחת, ₪  50,000בסך של ₪,  160,800עסקאות בהיקף כולל של  2הביקורת איתרה  .5

)א( לצו איסור 6הרשות( לפי סעיף  -החייבות בדיווח לרשות איסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן

 -)להלן 2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח, וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע( התשס"ב

 לא דווחו לרשות.  "הצו"(. עסקאות אלו

)א( לצו בכך שלא נרשמו בגינן תאריך 2עסקאות, המפר לכאורה הפר גם את הוראות סעיף  2באותן  .6

אף ₪  78,756התאגדות של מקבל השירות, מינו, או מענו. באחת מן העסקאות, בהיקף של \לידה

 לא נרשמו שמו ותעודת הזיהוי של מקבל השירות.

בוצעו מספר עסקאות בטווח של דקות המסתכמות לסכום החייב מקרים בהם  4בנוסף, נמצאו  .7

כמו כן, נמצא מקרה אחד של ביצוע עסקה ₪.  318,093בדיווח. עסקאות אלו מסתכמות לסכום של 

כלומר סכום ₪,  63,015ימים, כך שכלל העסקאות הסתכמו לסכום של  4אחת כל יום במשך 

)ב( לצו המתייחסות לדיווח פעולות 6ל הוראות הדיווח, המפר לכאורה עבר ע-החייב בדיווח. באי

 בלתי רגילות.

נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. המפר לכאורה העביר  19.1.2010ביום 

 .15.9.2010והשמיע טיעונים בעל פה בפני הוועדה ביום  24.3.2010טיעונים בכתב במכתב הנושא תאריך 

 החלטת הוועדה

 

צאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי כעולה ממ

החוק(, בצו איסור הלבנת  –)להלן  2000-החברה הפרה הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

ובתקנות  הצו( –)להלן  2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת 

 תקנות הדיווח( . –)להלן  2002 -השלישית לחוק, למאגר המידע(, התשס"ב

מאת רם נאור, ב"כ החברה, וכן בדיון בפני הועדה. ההחלטה  6.4.10טיעוני החברה הועברו במכתב מיום 

 חס לממצאי הביקורת וטיעוני המפר, כמפורט:תתיי



 

החברה לא העבירה דיווחים לרשות על עסקה אחת שהייתה חייבת בדיווח לפי  - אי דיווח לרשות

לא דווחה לרשות. לכן הוועדה מוצאת הפרה של ₪,  82,044)א( לצו. עסקה זו, בסכום של 6סעיף 

ביקורת, הוועדה מקבלת את טיעון )א( לצו. בעסקה השנייה המופיעה בדו"ח ממצאי ה6סעיף 

המפר לפיו מדובר בפעולה פנימית של נותן שירותי המטבע לרכישת מטבע בבנק, ועל כן אין חובה 

 לדווח עליה.

אף אם החברה החליטה להסתמך על רואה חשבון חיצוני, באשר לביצוע  – הסתמכות על רו"ח

על החברה, משום הסרת אחריות  חובותיה, אין בהסתמכות על אדם אחר לביצוע חובות החלות

 החברה. 

 2הוועדה קובעת כי קיימת גם הפרה של הוראת סעיף  - לצו לעניין רישום פרטי זיהוי 2הפרת סעיף 

תאריך לידה; ₪:  82,044לצו מאחר ולא נרשמו את הפרטים הבאים ביחס לעסקה אחת בסכום 

וועדה מקבלת את טיעון המפר מין; ומען. בעסקה השנייה המופיעה בדו"ח ממצאי הביקורת, ה

לפיו מדובר בפעולה פנימית של נותן שירותי המטבע לרכישת מטבע בבנק, ועל כן אין חובה לרשום 

 פרטי זיהוי מקבל השירות. 

: הוועדה קובעת כי הייתה הפרה של חובת הדיווח על עסקאות אי דיווח על עסקאות בלתי רגילות

)ב( לצו. נמצאו ארבעה מקרים שבהם בוצעו בטווח של דקות עסקאות ע"י 6בלתי רגילות לפי ס' 

בנוסף לכך, נמצאו ₪.  318,093לקוח זהה המסתמכות לסכום החייב בדיווח, בסכום כולל של 

עה ימים ע"י אותו לקוח, כך שכלל העסקאות מקרה אחד בו בוצעה פועלה כל יום למשך ארב

 העולה על חובת הדיווח. ₪,  63,015מסתכמות לסכום של 

כשלים בהעברת דיווחים או בהעברת דיווחים ללא הפרטים הנדרשים על פי דין עלולים לסכל 

 ולפגוע במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

חביב שם טוב ואח' נ' מדינת  9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקישראל

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע 

עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על 

יות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני הפעולות הפיננס

ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז 

וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה לביני הון להתחמק מן הדין. יצרנו פרצות ואיפשרנו למ

מתוך הכרה כי בשל  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות 

 ועבריינים.

רתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר מש ex anteחובת דיווח רחבה 

" )ההדגשה אינה פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

 במקור(.

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

מיליון  2.3 -)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61ס הקבוע בסעיף בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנ

לתקנות איסור  11ש"ח(, ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 תקנות עיצום כספי(.  –)להלן  2001-הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב



 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9כספי הקבועות בתקנה הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

בשיקולי דעת הוועדה הובאו בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא שיתף פעולה עם 

 צוות הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, העובדה שהמפר פעל לתיקון הליקויים שנמצאו ומאז שהתגלו

ההפרות הוא מדווח לרשות, היקפה הכספי של ההפרה והתרשמות הוועדה כי פעל בתום לב. גם הובאה 

בחשבון טווח הזמן שעבר מאז ההפרות, העובדה שההפרות נעשו בתחילת ימי הפעילות של העסק ובסמוך 

 לחוק. 36ל"תקופת החסד" שניתנה בסעיף 

שישולם ₪  3,000לכן, הוועדה החליטה שלא למצות את הדין עם המפר ולהטיל עליו עיצום כספי בסך של 

 בתשלום אחד. 



 

 ( בע"מ 1999צ'יינג' ספוט א.ס. ) –החלטת הוועדה לעיצום כספי 

  :תיאור הנסיבות

 

וצר לקבלת נשלחה לנותן שירותי המטבע דרישה מאת מחלקת אכיפה וביקורת במשרד הא 15.2.2009ביום 

מידע בנוגע לשני סניפים אותם הוא מפעיל. על סמך המידע שהתקבל מנותן שירותי המטבע בוצעה ביקורת 

 ממוחשבת ע"י יחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. 

 עיקרי ממצאי הביקורת:

המפר לכאורה הינו נותן שירותי המטבע רשום על פי תעודת רישום שהונפקה לחברה ביום  .1

14.4.2003 . 

 2000-)א( לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס8מנהל החברה והאחראי על חובות התאגיד לפי סעיף  .2

 "החוק"( הינו מר אריה סגל.  –)להלן 

 )ב( לחוק בעניין אחראי על חובות תאגיד לא מולאו.  -)א( ו8הראות סעיף  .3

  :ממצאי הביקורת בסניף רעננה .4

 .30.11.08 – 1.1.2007ממצאי הביקורת הינם לתקופה  .1

ששווי כל ₪ מיליון  19-עסקאות המרת מטבע ששוויין המצרפי כ 114הביקורת איתרה  .2

 –לפחות החייבות בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן ₪  50,000עסקה 

)א( לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח, וניהול רישומים של 6"הרשות"( לפי סעיף 

 "הצו"(.  –)להלן  2002-בע( התשס"בנותני שירותי מט

לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של  4החברה הפרה את תקנה  .3

תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע(, 

 – 1/07"תקנות הדיווח"(, שכן דיווחים על העסקאות בתקופה  –)להלן  2002 -התשס"ב

לא  11/08 – 3/08ודיווחים בגין החודשים  2008הועברו לרשות בחודש דצמבר  2/08

 הועברו כלל לרשות.

לצו, בשל אי רישום שם ותעודת זהות של מקבל השירות  2החברה הפרה את הוראת סעיף  .4

בעסקה אחת, אי רישום תאריך לידה/ תאריך התאגדות של מקבל השירות בעסקאות 

 מען.  החייבות בדיווח והעדר רישום

עסקאות החייבות בדיווח נרשם מספר כלשהו  6 -מסקירת רישומי המערכת נמצא כי ב .5

 במקום מספר זהות מקבל השירות.

 

 ממצאי הביקורת בסניף כפר סבא

)א( לחוק הינו מר אריה סגל. מנהל העסק הינו מר 8הבעלים והאחראי על חובות התאגיד לפי סעיף  .1

 עידו סגל. 

 . 31.12.2008 – 1.1.2007ממצאי הביקורת הינם לתקופה  .2

 3.4 -ושווין המצרפי כ₪,  50,000עסקאות המרת מטבע ששוויי כל עסקה מעל  48הביקורת איתרה  .3

 )א( לצו. 6אשר חייבות בדיווח לרשות לפי סעיף ₪, מיליון 



 

 2/08 – 1/07לתקנות הדיווח, שכן דיווחים על העסקאות בתקופה  4החברה הפרה את תקנה  .4

לא הועברו לרשות נכון למועד  12/08 – 3/08ודיווחים בגין החודשים  5.2.2009הועברו לרשות ביום 

 . 2009הביקורת במאי 

לצו בשל אי רישום מין, אי רישום תאריך לידה/ תאריך  2החברה הפרה את הוראת סעיף  .5

 העדר רישום מען.התאגדות, אי רישום שמו של מקבל השירות בעסקאות החייבות בדיווח ו

נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. המפר לכאורה העביר  22.11.09ביום 

 השמיע טיעונים בעל פה בפני הוועדה.  17.6.2010וביום  24.1.10טיעונים בכתב במכתב מיום 

 :החלטת הוועדה

עוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טי

"החוק"(, בצו איסור  –)להלן  2000-החברה הפרה הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"(  –)להלן  2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

רת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים ובתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעב

 "תקנות הדיווח"( . –)להלן  2002 -בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע(, התשס"ב

מאת אריה סגל, מנהל החברה, וכן בדיון בפני הועדה.  24.1.10טיעוני החברה הועברו במכתב מיום 

 ההחלטה תתייחס לממצאי הביקורת וטיעוני המפר, כמפורט:

החברה העבירה דיווחים באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון  - איחור בהעברת דיווחים לרשות

הועברו בחודש פברואר  2008יוני  –"הרשות"(, כאשר דיווחים לחודשים מרץ  –ומימון טרור )להלן 

 2009הועברו בחודש מרץ  2008יוני  – 2007לפעולות בסניף רעננה, ודיווחים לחודשים ינואר  2009

 2000-)ה( לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס7לפעולות בסניף כפר סבא. בכך הפרה החברה את סעיף 

 לתקנות הדיווח.  4"החוק"( ואת הוראות תקנה  –)להלן 

 

אף אם החברה החליטה כי סופר אחראי להעביר  – האחריות על העברת הדיווחים היתה על סופר

א הועברו במועדם וכסדרם, ובכך הופרה חובת הדיווח. את הדיווחים לרשות, בפועל הדיווחים ל

החברה רשאית לקבוע הסדרים פנימיים באשר לביצוע חובותיה, אך אין בהסתמכות על אדם אחר 

 לביצוע חובות החלות על החברה, משום הסרת אחריות החברה. 

ות כי סופר בהקשר זה נטען על ידי החברה שסוכם עם הרש - מכתב דרישה לסופר להעביר דיווחים

יהיה אחראי על העברת הדיווחים והעובדה שנשלחה דרישה לסופר להעביר את הדיווחים מלמדת 

שגם הרשויות ראו בו כאחראי לעניין זה, ואין לייחס לחברה הפרות אלו. הועדה קובעת לאחר 

לשם קבלת מענה לשאלה מי  01.02.2009בחינת הממצאים כי הפנייה אל עופר סופר נעשתה ביום 

הם לקוחותיו וזאת מאחר ונטען על ידו שהוא מדווח עבור מספר חברות לרבות החברה נשואת 

נתקבלה תשובתו ובמעמד זה ניתנה לו הוראה ע"י יחידת האכיפה  08.02.2009החלטה זו. ביום 

להשלים את כל הדיווחים שלא בוצעו על ידו וזאת כדי שהדיווחים יועברו בהקדם והחברה תתקן 

באופן מיידי. הפנייה לסופר אינה מסירה את אחריות החברה להעברת הדיווחים  את הליקויים

שדווחו  2007-2008לרשות במועד כנדרש. כמו כן, יצוין כי מכתב דרישה להעברת הדיווחים לשנים 

 . 15.2.09על ידי החברה נשלח גם לחברה ביום 

החובה להעביר דיווחים  - העדר הודעה מהרשות בדבר העובדה שדיווחים לא מועברים במועדם

לרשות במועד קבועה בחוק, בצו ובתקנות הדיווח, ואי העברת הדיווח מהווה הפרה של הוראות 

אלה. אין מחובתה של הרשות להודיע כי החובות הקבועות בחוק אינן מבוצעות והחובה לקיום 

 ההוראות הינה על החברה. 



 

לצו לא הופרה  2ה קובעת כי הוראת סעיף הוועד - לצו לעניין רישום פרטי זיהוי 2הפרת סעיף 

מאחר ולא נעשתה ביקורת פיזית בעסקו של נותן שירותי המטבע ולפיכך ייתכן כי ברשותו פרטי 

 הזיהוי המפורטים בסעיף. 

הועדה מקבלת את טיעון המפר לפיו מדובר בפעולה  – אי רישום פרטי זיהוי של מקבל השירות

ישת מטבע בבנק, ועל כן אין חובה לרשום פרטי זיהוי מקבל פנימית של נותן שירותי המטבע לרכ

 השירות. 

הסבר החברה  – אי רישום פרטי זיהוי בעסקאות שבוצעו מול סניפים אחרים של ציינג' ספוט

בעניין זה היה כי לא נרשמו מספרי זיהוי מקבלי שירות לאור ארגון פנימי של רשת ציינג' ספוט 

( לצו, כאשר 3)7ועדה קובעת כי החברה הפרה את הוראות סעיף בפעילות בין סניפיה השונים. ה

בפועל נרשמו פרטי זיהוי חסרים. רישום ודיווח פעולות ללא פרטים מזהים מדויקים פוגע במילוי 

החובות הקבועות בחוק ובצו, ובעיקרן זיהוי הלקוח בפרטי זיהוי מלאים, לרבות שמו המלא של 

 ו התאגדותו, מין הלקוח ומענו. הלקוח, מספר זהותו, תאריך לידתו א

 

כשלים בהעברת דיווחים או בהעברת דיווחים ללא הפרטים הנדרשים על פי דין עלולים לסכל 

 ולפגוע במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

חביב שם טוב ואח' נ' מדינת  9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקישראל

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע 

עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על 

היסוד של החוק היא כי מלביני  הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת

ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז 

יקרון שחוק איסור הלבנה וזה אומנם העיצרנו פרצות ואיפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה כי בשל  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות 

 ועבריינים.

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר  ex anteחובת דיווח רחבה 

" )ההדגשה אינה פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

 במקור(.

)א( 8לעניין החובה למנות אחראי על חובות התאגיד, קובע סעיף  - אחראי על חובות התאגיד

בהתאם  ימנה אחראי למילוי החובות." 7הוראות סעיף "תאגיד שחלות עליו חובות לפי לחוק: 

)ב( לחוק האחראי למילוי חובות התאגיד נדרש לפעול לקיום החובות המוטלות על 8לסעיף 

 לחוק, להדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין.  7התאגיד לפי הוראות סעיף 

התאגיד. על האחראי מוטלת האחריות מנהל החברה, מר אריה סגל, מונה כאחראי על חובות 

לעקוב ולוודא מילוי הוראות החוק, אף אם אדם אחר הוסמך לבצען. עם זאת, הועדה קובעת כי 

 )א( לחוק.8לא נמצאה הפרה של סעיף 

בדוח הביקורת אכן הוחלפו בטעות נתוני העסקאות  - שיוך נתוני פעילות סניף כפר סבא לרעננה

ר אינו מוסיף או גורע מאחר ושני הסניפים בבעלות החברה, ולגבי ביחס לשני הסניפים, אך הדב

 שניהם התקיים הליך זה. 



 

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

מיליון  2.3 -)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור  11ש"ח(, ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 ו נסיבות המקרה בכללותן. נבחנ

בשיקולי דעת הוועדה הובאו בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא שיתף פעולה עם 

צוות הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, העובדה שהמפר פעל לתיקון הליקויים שנמצאו ומאז שהתגלו 

הוועדה כי פעל בתום לב והחליטה שלא  ההפרות הוא מדווח לרשות, היקפה הכספי של ההפרה והתרשמות

תשלומים חודשיים  5 -שישולם ב₪  30,000למצות את הדין עם המפר ולהטיל עליו עיצום כספי בסך של 

 שווים. 



 

 

 ( בע"מ 1999) צ'יינג' ספוט ד.ז. –החלטת הוועדה לעיצום כספי 

  :תיאור הנסיבות

מחלקת אכיפה וביקורת במשרד האוצר לקבלת  נשלחה לנותן שירותי המטבע דרישה מאת 15.2.2009ביום 

מידע בנוגע לסניף שאותו הוא מפעיל. על סמך המידע שהתקבל מנותן שירותי המטבע בוצעה ביקורת 

 ממוחשבת ע"י יחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. 

 עיקרי ממצאי הביקורת

שהונפקה לחברה ביום המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע רשום על פי תעודת רישום  .1

13.4.2003. 

 . 2/2009 – 1/2007ממצאי הביקורת הינם לתקופה  .2

 נושא המשרה היחיד בחברה הוא זיו דוד. .3

לפחות כל אחת, ₪  50,000בסך של , ₪ 7,450,007עסקאות בהיקף כולל של  70הביקורת איתרה  .4

"הרשות"( לפי סעיף  –ואשר הינן חייבות בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

)א( לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, 6

 הצו(. –)להלן  2002-התשס"ב

לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים  4החברה הפרה את תקנה  .5

 –)להלן  2002 -, למאגר המידע(, התשס"בבנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק

הועברו לרשות בחודש דצמבר  11/08 – 1/07תקנות הדיווח(, שכן דיווחים על העסקאות בתקופה 

2008 . 

לצו המחייב רישום פרטי זיהוי )תאריך  2נותן שירותי המטבע הפר את הוראת סעיף  .6

 לידה/התאגדות, רישום מין מקבל/מבקש השירות ומען(. 

נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. המפר לכאורה העביר  14.1.2010ביום 

השמיע  27.10.2010מאת ב"כ החברה, עו"ד ישראל פלדמן. ביום  18.2.10טיעונים בכתב במכתב מיום 

 המפר לכאורה טיעונים בעל פה בפני הוועדה. 

 :החלטת הוועדה

הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי  כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח

"החוק"(, בצו איסור  –)להלן  2000-החברה הפרה הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"(  –)להלן  2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים ובתקנות איסור הלבנת 

 "תקנות הדיווח"(. –)להלן  2002 -בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע(, התשס"ב

מאת עו"ד ישראל פלדמן, ב"כ החברה, וכן בדיון בפני הוועדה  18.2.10טיעוני החברה הועברו במכתב מיום 

 ד זיו.על ידי מנהל החברה, דו

קביעת הוועדה מתבססת על העובדה כי החברה העבירה דיווחים באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון 

לתקנות הדיווח, שכן  4)ה( לחוק ותקנה 7"הרשות"(. החברה הפרה את הוראות סעיף  –ומימון טרור )להלן 

מהאמור עולה  .2008דצמבר  הועברו לרשות רק בחודש 2008אוקטובר  – 2007דיווחים בגין התקופה ינואר 

 כי דיווחים הועברו לרשות באיחור של עד שנה ועשרה חודשים. 



 

טיעון החברה לפיו רו"ח סופר היה אחראי לביצוע הדיווחים לרשות וכי היא הייתה משוכנעת שהדיווחים 

ות מועברים כסדרם, אינו מרפא את הפגם של אי העברת הדיווחים לרשות. אין במינוי אחראי על חוב

 החברה או הסתמכות על אדם אחר לביצוע חובות החלות על החברה, משום הסרת אחריות החברה. 

לא נתקבלה בחברה התראה בדבר העובדה שהיא לא מעבירה דיווחים  14.1.10באשר לטענה לפיה עד ליום 

אי העברת לרשות, יצוין כי החובה להעביר דיווחים לרשות במועד קבועה בחוק, בצו ובתקנות הדיווח, ו

הדיווח מהווה הפרה של הוראות אלה. הפנייה לרו"ח סופר להעביר דיווחים לרשות נעשתה לאחר שנאמר 

ליחידת נותני שירותי מטבע כי רו"ח סופר מדווח עבור החברה ועבור נותני שירותי מטבע נוספים. רו"ח 

קביל התבצעה פנייה סופר התבקש להשלים את הדיווחים החסרים בכדי לעצור את הפרות החברה ובמ

לחברה. כמובן שאין בפנייה זו בכדי להסיר מהחברה את האחריות להעברת הדיווחים לרשות במועד 

 כנדרש. 

אי העברת דיווחים במועד עלולה לסכל את יכולתה של הרשות לבצע את תפקידיה על פי דין, וכפועל יוצא 

 ור. מקשה על גופי החקירה בחקירת עבירות הלבנת הון ומימון טר

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע 

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת 

הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באורח 

פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה 

ולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואיפשרנו למלביני הון מעל לסכום מסוים ועל כל פע

דיווח  -וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות  - גורף, דיווח רחב ומלא

 פקטיבי אחר עבירות ועבריינים.באורח א

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות  ex anteחובת דיווח רחבה 

 " )ההדגשה אינה במקור(.ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

פיזית בעסקו של נותן שירותי  לצו לא הופרה מאחר ולא נעשתה ביקורת 2הוועדה קובעת כי הוראת סעיף 

 המטבע ולפיכך ייתכן כי ברשותו פרטי הזיהוי המפורטים בסעיף. 

פרטי הדיווח לגבי מבקש השרות ומקבל  -( לצו 3)7הוועדה קובעת כי החברה הפרה את הוראות סעיף 

ן( מאחר והוזנו במערכת הממוחשבת פרטים חסרים )מען, תאריך לידה/ תאריך התאגדות ומי -השרות 

 ובכך הועבר לרשות דיווח חסר. 

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

מיליון  2.3 -)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור  11קיים הנסיבות המפורטות בתקנה ש"ח(, ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהת

 תקנות עיצום כספי(.  –)להלן  2001-הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

שבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא שיתף פעולה עם בשיקולי דעת הוועדה הובאו בח

צוות הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, העובדה שהמפר פעל לתיקון הליקויים שהתגלו, היקפה הכספי 

של ההפרה והתרשמות הוועדה כי פעל בתום לב. כמו כן, התחשבה הועדה בנסיבות האישיות של המפר 



 

 5 -שישולם ב 15,000₪את הדין עם המפר ולהטיל עליו עיצום כספי בסך של והחליטה שלא למצות 

 תשלומים חודשיים שווים. 

 

  .ימים מיום קבלת החלטה זו לבית משפט שלום 30למפר זכות ערעור על החלטת ועדת העיצומים תוך 



 

 בע"מג' ספוט ג.ז. נצ'יי –החלטת הוועדה לעיצום כספי 

  :תיאור הנסיבות

 

נשלחה לנותן שירותי המטבע דרישה מאת מחלקת אכיפה וביקורת במשרד האוצר לקבלת  15.2.2009ביום 

מידע בנוגע לשני סניפים אותם הוא מפעיל. על סמך המידע שהתקבל מנותן שירותי המטבע בוצעה ביקורת 

 ממוחשבת ע"י יחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. 

 עיקרי ממצאי הביקורת 

לכאורה הינו נותן שירותי מטבע רשום על פי תעודת רישום שהונפקה לחברה ביום המפר  .1

13.4.2003. 

 . 2/2009 – 1/2007ממצאי הביקורת הינם לתקופה  .2

לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים  4החברה הפרה את תקנה  .3

 –)להלן  2002 -מאגר המידע(, התשס"בבנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, ל

הועברו לרשות לאיסור  11/08 – 1/07"תקנות הדיווח"(, שכן דיווחים על העסקאות בתקופה 

 . 2008הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"( בחודש דצמבר 

 :הסניף בפתח תקוה ממצאים לגבי .4

 נושאי המשרה הינם זיו גיא ברק וזיו בוים גלית.  .1

ששווי כל ₪ מיליון  55.6 -עסקאות המרת מטבע ששוויין המצרפי כ 350תרה הביקורת אי .2

)א( לצו איסור הלבנת הון 6לפחות החייבות בדיווח לרשות לפי סעיף ₪  50,000עסקה 

 –)להלן  2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 "הצו"(. 

לצו המחייב רישום פרטי זיהוי )תאריך  2את סעיף נותן שירותי המטבע הפר את הור .3

 לידה/התאגדות, רישום מין מקבל/מבקש השירות ומען(.

 :הסניף בגבעת סביוןממצאים לגבי  .5

 נושא המשרה הינו זיו גיא ברק. .1

ששווי כל ₪ מיליון  13.5-עסקאות המרת מטבע ששוויין המצרפי כ 101הביקורת איתרה  .2

)א( לצו. מבדיקת הועדה עם 6בדיווח לרשות לפי סעיף לפחות החייבות ₪  50,000עסקה 

צוות הביקורת עולה כי נפלה טעות סופר, שכן בדוח הביקורת פורטו נתוני סניף פתח 

 תקוה ביחס לפעילות הסניף בגבעת סביון. 

לצו המחייב רישום פרטי זיהוי )תאריך  2נותן שירותי המטבע הפר את הוראת סעיף  .3

 ן מקבל/מבקש השירות ומען(.לידה/התאגדות, רישום מי

נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. המפר לכאורה העביר  14.1.2010ביום 

השמיע המפר  17.6.2010מאת ב"כ החברה, עו"ד ישראל פלדמן. ביום  18.2.10טיעונים בכתב במכתב מיום 

 לכאורה טיעונים בעל פה בפני הוועדה. 



 

 :החלטת הוועדה

כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי 

"החוק"(, בצו איסור  –)להלן  2000-החברה הפרה הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"(  –הלן )ל 2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

ובתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים 

 "תקנות הדיווח"( . –)להלן  2002 -בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע(, התשס"ב

בפני הועדה  מאת עו"ד ישראל פלדמן, ב"כ החברה, וכן בדיון 18.2.10טיעוני החברה הועברו במכתב מיום 

 על ידי מנהל החברה, זיו גיא ברק.

קביעת הועדה מתבססת על העובדה כי החברה העבירה דיווחים באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון 

לתקנות הדיווח, שכן  4)ה( לחוק ותקנה 7"הרשות"(. החברה הפרה את הוראות סעיף  –ומימון טרור )להלן 

מהאמור עולה  .2008הועברו לרשות רק בחודש דצמבר  2008אוקטובר  – 2007דיווחים בגין התקופה ינואר 

 כי דיווחים הועברו לרשות באיחור של עד שנה ועשרה חודשים. 

טיעון החברה לפיה רו"ח סופר היה אחראי לביצוע הדיווחים לרשות וכי היא הייתה משוכנעת שהדיווחים 

יווחים לרשות. אין במינוי אחראי על חובות מועברים כסדרם, אינה מרפאה את הפגם של אי העברת הד

 החברה או הסתמכות על אדם אחר לביצוע חובות החלות על החברה, משום הסרת אחריות החברה. 

לא נתקבלה בחברה התראה בדבר העובדה שהיא לא מעבירה  14.1.10באשר לטענה שנשמעה לפיה עד ליום 

לרשות במועד קבועה בחוק, בצו ובתקנות הדיווח, ואי דיווחים לרשות, יצויין כי החובה להעביר דיווחים 

העברת הדיווח מהווה הפרה של הוראות אלה. הפנייה לרו"ח סופר להעביר דיווחים לרשות נעשתה לאחר 

שנאמר ליחידת נותני שירותי מטבע כי סופר מדווח עבור החברה ועבור נותני שירותי מטבע נוספים, אז 

החסרים כדי לעצור את הפרות החברה ובמקביל התבצעה פנייה  הוא התבקש להשלים את הדיווחים

 לחברה. כמובן שאין בפנייה זו להסיר מהחברה את האחריות להעברת הדיווחים לרשות במועד כנדרש. 

אי העברת דיווחים במועד עלולה לסכל את יכולתה של הרשות לבצע את תפקידיה על פי דין, וכפועל יוצא 

 קירת עבירות הלבנת הון ומימון טרור. מקשה על גופי החקירה בח

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע 

בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות עיסקאות 

הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באורח 

פעולה פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל 

מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואיפשרנו למלביני הון 

דיווח  -וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח להתחמק מן הדין. 

א ניתן יהא אחרת להתחקות מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, ל - גורף, דיווח רחב ומלא

 באורח אפקטיבי אחר עבירות ועבריינים.

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות  ex anteחובת דיווח רחבה 

 " )ההדגשה אינה במקור(.ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

לא הופרה מאחר ולא נעשתה ביקורת פיזית בעסקו של נותן שירותי  לצו 2הוועדה קובעת כי הוראת סעיף 

 המטבע ולפיכך ייתכן כי ברשותו פרטי הזיהוי המפורטים בסעיף. 



 

פרטי הדיווח לגבי מבקש השרות ומקבל  -( לצו 3)7הועדה קובעת כי החברה הפרה את הוראות סעיף 

אריך לידה/ תאריך התאגדות ומין( ובכך השרות מאחר והוזנו במערכת הממוחשבת פרטים חסרים )מען, ת

 הועבר לרשות דיווח חסר. 

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

מיליון  2.3 -)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור  11ו רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה ש"ח(, ומחצית א

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 . נבחנו נסיבות המקרה בכללותן

בשיקולי דעת הוועדה הובאו בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא שיתף פעולה עם 

צוות הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, העובדה שהמפר פעל לתיקון הליקויים שהתגלו, היקפה הכספי 

והחליטה שלא למצות של ההפרה, התרשמות הוועדה כי פעל בתום לב וכן נסיבות אישיות שהובאו בדיון 

  תשלומים חודשיים שווים. 5 -שישולם ב₪  25,000את הדין עם המפר ולהטיל עליו עיצום כספי בסך של 



 

 שלווה קריכלי -החלטת וועדת עיצומים 

 תיאור הנסיבות:

, תל אביב 2פינת בית אשל  1, נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי המטבע ברח' יפת 2008במאי  15ביום 

 יפו.

 .הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

 ממצאי הביקורת:

. דוח 2007נותן שירותי המטבע הינו בעל רישיון לעסוק במתן שירותי מטבע החל מסוף שנת  .1

 . 15.5.08ועד  1.1.08 -הביקורת מתייחס לתקופה מיום ה

החל ממועד הרישיון לעסוק כנותן שירותי מטבע, העביר נותן שירותי המטבע לרשות לאיסור  .2

 2008הרשות( דיווח אחד בלבד לפיו לא ביצע בחודש אפריל  –הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 פעולות החייבות בדיווח )אמ"ל(. 

חייבות בדיווח, וזאת הביקורת העלתה כי המפר לכאורה לא העביר לרשות דיווחים על פעולות ה .3

לצו איסור  6( ולסעיף "החוק")להלן: 2000-בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן:  2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 "(.הצו"

ירות ולא אימת את המפר לכאורה לא ביצע רישום פרטי הזיהוי של מבקש השירות ומקבל הש .4

 לצו.  3 -ו 2פרטי הזיהוי, כנדרש על פי הוראות סעיפים 

 לצו. 4המפר לכאורה לא דרש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראת סעיף  .5

המפר לכאורה לא מילא אחר חובת דיווח כל פרטי הפעולה ולא שמר מסמכים כנדרש על פי  .6

 לצו. 9 -ו 7הוראות סעיפים 

ע רשם את העסקאות שביצע באופן ידני, כאשר שמות הלקוחות ופרטי זיהויים נותן שירותי המטב .7

לא נכללו ברישומים אלה, ובמקומם נרשמו שמות קוד מספריים של הלקוחות או שימוש בשם 

 חלקי )ללא שם משפחה( של הלקוחות.

 הביקורת העלתה כי נותן שירותי המטבע ועובדו סרבו לתת הסברים ביחס לרישומים הידניים .8

בדפי המחברת ולגבי הזהויות שעומדות מאחורי שמות הקוד שנרשמו במקומם של פרטי 

 הלקוחות. 

הביקורת העלתה כי פעולות ההמרה אותן ביצע נותן שירותי המטבע אינן מתועדות באופן שוטף,  .9

ובמקום זאת אחת למספר ימים מוזנות עשרות פעולות ברצף וכך כל פעולה שמתועדת משקפת 

אחת או מקבץ של פעולות שהתבצעו באותו יום או במהלך מספר ימים. כמו כן, פעולת המרה 

תיעוד פעולות ההמרה אינו כולל את פרטי מבקש השירות ומקבל השירות כלל אלא רק את סוג 

 המטבע והסכום שהומר. 

 נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 03/11/2009ביום 

מיע המפר לכאורה את טיעוניו בעל פה בפני הועדה. במהלך הדיון הגיש ב"כ המפר הש 5.1.2010ביום 

 . 4.1.2010לכאורה תמצית טיעון בכתב מיום 



 

 החלטת הועדה:

לאחר בחינת ממצאי הביקורת ושמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי במסגרת  .1

 2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ספעילותו של נותן שירותי המטבע התגלו הפרות של הוראות 

החוק( והוראות צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן 

 הצו(.  –)להלן  2002-שירותי מטבע(, תשס"ב

לצו, ליקויים  2ההפרות כללו ליקויים ברישום פרטי זיהוי מבקשי ומקבלי השירות בהתאם לסעיף  .2

לצו, אי מילוי  3רטי מבקשי ומקבלי השירות ודרישת מסמכים בהתאם לסעיף בביצוע אימות פ

לצו, אי מילוי אחר חובת  4החובה לדרוש הצהרות ממבקשי השירות כנדרש על פי הוראת סעיף 

לצו, וכן  9 -ו 7דיווח כל פרטי הפעולה והעדר שמירת מסמכים כנדרש על פי הוראות סעיפים 

ת על פעולות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור ליקויים בהעברת דיווחים לרשו

 לצו.  6הלבנת הון וסעיף 

נוהג נותן שירותי המטבע לרשום את פרטי לקוחותיו באמצעות שמות קוד הינו ממצא חמור  .3

בפרטי זיהוי ביותר, שכן הוא פוגע באושיות החובות הקבועות בחוק ובצו, ובעיקרן זיהוי הלקוח 

, לרבות שמו המלא של הלקוח, מספר זהותו, תאריך לידתו או התאגדותו, מין הלקוח, מלאים

ומענו. כל פרטי זיהוי אלו לא נכללו ברישומי נותן שירותי המטבע, והוא אף לא העביר שמות אלה 

 במהלך הביקורת או לאחריה. 

לא שבתשובה, למפר ניתנה האפשרות לתקן ליקוי מהותי זה ולמסור פרטים אלו בפני הועדה א .4

 88נמסרו לוועדה תשובות עמומות. כך, כשנשאל המפר לכאורה על ידי הוועדה לעניין קוד מס' 

זה מישהו השיב כי " 150". וכשנשאל לגבי קוד הוא חבר, אני מכיר אותו, קוראים לו אליהשיב כי "

 ". שגר בקרית שרת בחולון

י מצורפים שמות הלקוחות לצד מספרם העביר ב"כ המפר מכתב בו הוא מציין כ 17.1.2010ביום  .5

 )קוד הזיהוי שניתן להם על ידי המפר( ומספר הטלפון שלהם. 

דא עקא, שרשימה זו חלקית ועדיין רב הנסתר על הגלוי, כאשר הלקוחות העומדים מאחורי ביצוע 

הפעולות עדיין עלומים. שיטה זו חותרת תחת מטרת החוק ומסכלת את האפשרות להתחקות אחר 

 ים והלקוחות שעליהם היה צריך לדווח. הכספ

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת בקביעת חובות הזיהוי והדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי  .6

הרשויות לבקר את פעילותם של נותני שירותי מטבע ולאתר פעולות היכולות להצביע על הלבנת 

סיכל למעשה את היכולת לבקר  הון ומימון טרור. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה הוא

 ולפקח על פעילותו. 

האיסור על שימוש בשמות קוד לזיהוי לקוחות הינו אחד מאבני היסוד במשטר איסור הלבנת הון  .7

 FATF (The Financial Action -להמלצות ה 5ומימון טרור. לעניין זה מתייחסת המלצה 

Task Force,)  שהינו הגוף הקובע את ההמלצות והסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים את

 המדינות לעניין המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. 

5.1 Financial institutions should not be permitted to keep anonymous accounts or 
accounts in fictitious names. 



 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03"א הועדה מפנה לדברי כבוד השופט חשין בע .8

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע 

עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על 

יננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני הפעולות הפ

ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז 

למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה  יצרנו פרצות ואפשרנו

מתוך הכרה כי בשל  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות 

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב  ex anteועבריינים. חובת דיווח רחבה 

 " כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

באשר לנטען ביחס לשיתוף הפעולה מצד המפר במהלך הביקורת, הועדה מיישבת את הסתירה  .9

כי המפר אכן מסר נתונים  הלכאורית הקיימת על פי ב"כ המפר לעניין שיתוף הפעולה, וקובעת

ומידע לפי בקשת צוות הביקור. עם זאת, צוות הביקורת נמצא ללא מענה כאשר שאלו לעניין פרטי 

 הלקוחות. 

לחוק עיצום כספי  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף  .10

 2-)כ 1977-ק העונשין, התשל"ז( לחו4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

 11מליון ש"ח(, ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "(. התקנות" -)להלן 2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות. לצורך כך,  9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .11

בחנו הנסיבות בכללותן. בשיקול דעת הועדה הובאה בחשבון מחד, העובדה כי זוהי הפרה ראשונה נ

של המפר, היקפה הכספי של ההפרה, מצבו הבריאותי של המפר, העובדה כי רכש תוכנה חדשה 

במטרה למנוע ליקויים אלה בעתיד ונסיבותיו האישיות. מאידך, הועדה שקלה את שיתוף הפעולה 

מפר עם צוות הביקורת ועם הועדה לעניין פרטי זיהוי הלקוחות ויתר ההפרות כפי החלקי של ה

חמש עשרה אלף שקלים ₪ )  15,000שנמנו לעיל, והחליטה להטיל עליו עיצום כספי בסך של 

 (, שישולם בשישה תשלומים חודשיים שווים.חדשים



 

 

 2011בשנת  -  ת הועדה לעיצום כספיוהחלט

 יהודה מיכאלי  – כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 
  :תיאור הנסיבות

נשלחה לנותן שירותי המטבע דרישה מאת מחלקת אכיפה וביקורת במשרד האוצר לקבלת  15.2.2009ביום 

מידע ובה, בין היתר דרישה לקבל את כל נתוני הפעילות של החברה, ומידע אודות דיווחי החברה לרשות 

 לאיסור הלבנת הון.

 עיקרי ממצאי הביקורת 

 

 .19.2.2003המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע רשום על פי תעודת רישום שאושרה לחברה ביום  .א

 .30.11.2008ועד ל  1.1.2007ממצאי הביקורת הינם מתייחסים לתקופה החל מ  .ב

לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים  4החברה הפרה את תקנה  .ג

 –)להלן  2002 -פורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע(, התשס"בבנקאיים והגופים המ

"תקנות הדיווח"(, שכן דיווחים על העסקאות בתקופת הביקורת הועברו לרשות לאיסור הלבנת הון 

 . 2008ומימון טרור )להלן: "הרשות"( בחודש דצמבר 

 ממצאים: .ד

 . 016944795נושא המשרה הינו מר יהודה מיכאלי בעל מספר ת.ז  .1

שווי כל , ₪מיליון  63.9 -עסקאות המרת מטבע ששוויין המצרפי כ 229הביקורת איתרה  .2

)א( לצו איסור הלבנת הון 6לפחות החייבות בדיווח לרשות לפי סעיף  ₪ 50,000עסקה 

 –)להלן  2002-תי מטבע(, התשס"ב)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירו

 "הצו"(. 

לצו המחייב רישום פרטי זיהוי )תאריך  2נותן שירותי המטבע הפר את הוראת סעיף  .3

 לידה/התאגדות, רישום מין מקבל/מבקש השירות ומען(, כמפורט להלן:

עסקאות המרה החייבות בדיווח לרשות.  21-אי רישום מין ותאריך לידה/התאגדות ב .א

 . ₪ 1,884,853ר בעסקאות אלו הינו הסכום המצטב

עסקאות המרה החייבות בדיווח לרשות. הסכום המצטבר  19-אי רישום מען ב .ב

  . ₪ 1,814,823בעסקאות אלו הינו 

אי רישום מספר זהות בעסקת המרה אחת החייבת בדיווח לרשות. סכום העסקה הינו  .ג

170,250 ₪. 

 

השמיע  24.5.2011גשת בקשה להטלת עיצום כספי. ביום נשלחה למפר לכאורה הודעה על ה 24.3.2011ביום 

 המפר לכאורה טיעונים בעל פה בפני הוועדה באמצעות בא כוחו. 

כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי 

"החוק"(, בצו איסור הלבנת  –ן )להל 2000-החברה הפרה הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"( ובתקנות  –)להלן  2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת 

 "תקנות הדיווח"( . –הלן )ל 2002 -השלישית לחוק, למאגר המידע(, התשס"ב



 

טיעוני החברה הועברו בדיון בפני הועדה על ידי בא כוח החברה, עו"ד רונן רוזנבלום. ההחלטה תתייחס 

 :לממצאי הביקורת וטיעוני המפר, כמפורט

טיעון החברה לפיה רו"ח סופר היה אחראי לביצוע  -האחריות על העברת הדיווחים היתה על רו"ח סופר

משוכנעת שהדיווחים מועברים כסדרם, אינה מרפאה את הפגם של אי  הוכי היא היית הדיווחים לרשות

העברת הדיווחים לרשות. אין במינוי אחראי על חובות החברה או הסתמכות על אדם אחר לביצוע חובות 

 החלות על החברה, משום הסרת אחריות החברה. 

החובה להעביר דיווחים לרשות במועד  -עדםהעדר הודעה מהרשות בדבר העובדה שדיווחים לא מועברים במו

קבועה בחוק, בצו ובתקנות הדיווח, ואי העברת הדיווח מהווה הפרה של הוראות אלה. הפנייה לרו"ח סופר 

להעביר דיווחים לרשות נעשתה לאחר שנאמר ליחידת נותני שירותי מטבע כי סופר מדווח עבור החברה ועבור 

א התבקש להשלים את הדיווחים החסרים כדי לעצור את הפרות החברה נותני שירותי מטבע נוספים, אז הו

ובמקביל התבצעה פנייה לחברה.  כמובן שאין בפנייה זו להסיר מהחברה את האחריות להעברת הדיווחים 

 לרשות במועד כנדרש. 

יוצא אי העברת דיווחים במועד עלולה לסכל את יכולתה של הרשות לבצע את תפקידיה על פי דין, וכפועל 

מקשה על גופי החקירה בחקירת עבירות הלבנת הון ומימון טרור. כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03הדיווחים בע"א 

סקאות יכספים וביצוע ע העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות  מחייבתבין מדינות ברחבי העולם, 

פועלים באורח פתלתול  ההון מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםהשונות, תוך 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום  דיווחת וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חוב

פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. י, כי אז יצרנו פרצות ואאמרנומסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

דיווח גורף, דיווח רחב  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח  שחוקוזה אומנם העיקרון 

 אפקטיבישל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח מתוך הכרה כי ב - ומלא

 אחר עבירות ועבריינים.

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה  

 " )ההדגשה אינה במקור(., ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכוש

 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

מיליון ש"ח(,  2.3 -)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

תקנות איסור הלבנת הון ל 11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן וביניהן היקף הפעילות הגדול של החברה. 

באו בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא שיתף פעולה עם צוות בשיקולי דעת הוועדה הו

הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, העובדה שהמפר פעל לתיקון הליקויים שהתגלו, היקפה הכספי הנמוך 

של ההפרה, ונסיבותיו הרפואיות החריגות הקשות של מנהל החברה. הוועדה התרשמה כי פעל בתום לב 

תשלומים  3 -שישולם ב ₪ 10,000טה שלא למצות את הדין עם המפר ולהטיל עליו עיצום כספי בסך של  והחלי

 חודשיים שווים. 

 ימים מיום קבלת החלטה זו לבית משפט שלום. 30למפר זכות ערעור על החלטת ועדת העיצומים תוך 



 

 

 אב מגדן בע"מ  – כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 
  תיאור הנסיבות:

 

נשלחה לנותן שירותי המטבע דרישה מאת מחלקת אכיפה וביקורת במשרד האוצר לקבלת  15.2.2009ביום 

מידע ובה, בין היתר דרישה לקבל את כל נתוני הפעילות של החברה, ומידע אודות דיווחי החברה לרשות 

 לאיסור הלבנת הון. 

 עיקרי ממצאי הביקורת 

 

 .26.3.2003רשום על פי תעודת רישום שאושרה לחברה ביום המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע  .א

 .18.12.2008ועד ל  1.1.2007ממצאי הביקורת הינם מתייחסים לתקופה החל מ  .ב

לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים  4החברה הפרה את תקנה  .ג

 –)להלן  2002 -מידע(, התשס"בבנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר ה

"תקנות הדיווח"(, שכן דיווחים על העסקאות בתקופת הביקורת הועברו לרשות לאיסור הלבנת הון 

 . 2008ומימון טרור )להלן: "הרשות"( בחודש דצמבר 

 ממצאים: .ד

 . 014282388נושא המשרה הינו מר אברהם מגד בעל מספר ת.ז  .1

ששווי כל  ₪מיליון  112.4 -עסקאות המרת מטבע ששוויין המצרפי כ 505הביקורת איתרה  .2

)א( לצו איסור הלבנת הון 6לפחות החייבות בדיווח לרשות לפי סעיף  ₪ 50,000עסקה 

 –)להלן  2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 "הצו"(. 

עסקאות מול חברות אשר לא אומתו, וחייבות בדיווח לרשות  19רת בנוסף איתרה הביקו .3

 9,444,551המסתכמות לסכום של 

לצו המחייב רישום פרטי זיהוי )תאריך  2נותן שירותי המטבע הפר את הוראת סעיף  .4

 לידה/התאגדות, רישום מין מקבל/מבקש השירות ומען( כמפורט להלן:

ה החייבות בדיווח לרשות. הסכום עסקאות המר 186אי רישום כתובת הלקוח ב  .א

 ש"ח . 31,564,869המצטבר בעסקאות אלו הינו 

עסקאות המרה החייבות בדיווח לרשות.  34 -רישום חלקי של כתובת הלקוח ב .ב

 ש"ח. 5,133,530הסכום המצטבר בעסקאות אלו הינו 

עסקאות המרה. הסכום המצטבר  4-רישום מס' דרכון בשדה כתובת הלקוח ב .ג

 .₪ 909,043הינו  בעסקאות אלו

 

השמיע  24.5.2011נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. ביום  24.3.2011ביום 

 המפר לכאורה טיעונים בעל פה בפני הוועדה באמצעות בא כוחו. 

 

 החלטת הוועדה:

טבע, נמצא כי כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המ

"החוק"(, בצו איסור הלבנת  –)להלן  2000-החברה הפרה הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"( ובתקנות  –)להלן  2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב



 

בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת  איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים

 "תקנות הדיווח"( . –)להלן  2002 -השלישית לחוק, למאגר המידע(, התשס"ב

טיעוני החברה הועברו בדיון בפני הועדה על ידי בא כוח החברה, עו"ד רונן רוזנבלום. ההחלטה תתייחס 

 :לממצאי הביקורת וטיעוני המפר, כמפורט

 

טיעון החברה לפיה רו"ח סופר היה אחראי לביצוע  -היתה על רו"ח סופרהאחריות על העברת הדיווחים 

משוכנעת שהדיווחים מועברים כסדרם, אינה מרפאה את הפגם של אי  ההדיווחים לרשות וכי היא היית

העברת הדיווחים לרשות. אין במינוי אחראי על חובות החברה או הסתמכות על אדם אחר לביצוע חובות 

 שום הסרת אחריות החברה. החלות על החברה, מ

 

החובה להעביר דיווחים לרשות במועד  -העדר הודעה מהרשות בדבר העובדה שדיווחים לא מועברים במועדם

קבועה בחוק, בצו ובתקנות הדיווח, ואי העברת הדיווח מהווה הפרה של הוראות אלה. הפנייה לרו"ח סופר 

להעביר דיווחים לרשות נעשתה לאחר שנאמר ליחידת נותני שירותי מטבע כי סופר מדווח עבור החברה ועבור 

בקש להשלים את הדיווחים החסרים כדי לעצור את הפרות החברה נותני שירותי מטבע נוספים, אז הוא הת

ובמקביל התבצעה פנייה לחברה.  כמובן שאין בפנייה זו להסיר מהחברה את האחריות להעברת הדיווחים 

 לרשות במועד כנדרש. 

 אי העברת דיווחים במועד עלולה לסכל את יכולתה של הרשות לבצע את תפקידיה על פי דין, וכפועל יוצא

מקשה על גופי החקירה בחקירת עבירות הלבנת הון ומימון טרור. כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03הדיווחים בע"א 

סקאות יכספים וביצוע ע העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות  מחייבתבין מדינות ברחבי העולם, 

פועלים באורח פתלתול  ההון מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםהשונות, תוך 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום  חדיוווערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת 

פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. י, כי אז יצרנו פרצות ואאמרנומסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

דיווח גורף, דיווח רחב  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח  שחוקוזה אומנם העיקרון 

 אפקטיבישי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח מתוך הכרה כי בשל הקו - ומלא

 אחר עבירות ועבריינים.

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה  

 " )ההדגשה אינה במקור(., ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכוש

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

מיליון ש"ח(,  2.3 -)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

תקנות איסור הלבנת הון ל 11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן וביניהן היקף הפעילות הגדול של החברה. 

באו בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא שיתף פעולה עם צוות בשיקולי דעת הוועדה הו

הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, העובדה שהמפר פעל לתיקון הליקויים שהתגלו, היקפה הכספי של 

ההפרה, נסיבותיו האישיות של המפר, התרשמות הוועדה כי פעל בתום לב והחליטה שלא למצות את הדין 

 תשלומים חודשיים שווים.  6 -שישולם ב ₪ 18,000ר ולהטיל עליו עיצום כספי בסך של  עם המפ

 ימים מיום קבלת החלטה זו לבית משפט שלום. 30למפר זכות ערעור על החלטת ועדת העיצומים תוך 



 

 מגד אהרון חלפנות כספים בע"מ  – כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 

  תיאור הנסיבות:

 

נשלחה לנותן שירותי המטבע דרישה מאת מחלקת אכיפה וביקורת במשרד האוצר לקבלת  15.2.2008ביום 

מידע, בין היתר בין היתר דרישה לקבל את כל נתוני הפעילות של החברה, ומידע אודות דיווחי החברה לרשות 

 לאיסור הלבנת הון. 

 

 עיקרי ממצאי הביקורת 

 

 .26.3.2003טבע רשום על פי תעודת רישום שאושרה לחברה ביום המפר לכאורה הינו נותן שירותי מ .א

 .22.2.2009ועד ל  1.1.2007ממצאי הביקורת הינם מתייחסים לתקופה החל מ  .ב

לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים  4החברה הפרה את תקנה  .ג

 –)להלן  2002 -ר המידע(, התשס"בבנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאג

"תקנות הדיווח"(, שכן דיווחים על העסקאות בתקופת הביקורת הועברו לרשות לאיסור הלבנת הון 

 . 2008ומימון טרור )להלן: "הרשות"( בחודש דצמבר 

 ממצאים: .ד

 . 033561523נושא המשרה הינו מר אהרון מגד בעל מספר ת.ז  .1

ששווי כל  ₪מיליון  21.2 -טבע ששוויין המצרפי כעסקאות המרת מ 190הביקורת איתרה  .2

)א( לצו איסור הלבנת הון 6לפחות החייבות בדיווח לרשות לפי סעיף  ₪ 50,000עסקה 

 –)להלן  2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 "הצו"(. 

 -ששוויין המצרפי כ ₪ 50,000לבין  49,900עסקאות שסכומן בין  4הביקורת איתרה  .3

 )ב( לצו איסור הלבנת הון.6החייבות בדיווח לרשות לפי ס'  199,988

עסקאות אשר בוצעו אל מול מלכ"רים וחברות מבלי לאמת את פרטי  26הביקורת איתרה  .4

 ( לצו איסור הלבנת הון.3)3הזיהוי הנדרשים בהתאם לסעיף 

מחייב רישום פרטי זיהוי )תאריך לצו ה 2נותן שירותי המטבע הפר את הוראת סעיף  .5

 לידה/התאגדות, רישום מין מקבל/מבקש השירות ומען( כמפורט להלן:

ש"ח בהן לא נרשמו כלל פרטי מען של  890,993עסקאות המסתכמות לסכום של  7 .א

 הלקוחות. 

ש"ח בהן לא נרשמו כלל פרטי מין  409,540עסקאות המסתכמות לסכום של  4 .ב

 הלקוחות.

החייבות בדיווח, בהן לא נרשם תאריך הלידה של הלקוח. עסקאות אלו העסקאות  38 .ג

 ש"ח. 5,011,050מסתכמות לסכום של 

ש"ח בהן לא  1,662,100, המסתכמות לסכום של 90-ו -90עסקאות בין הקופות  11 .ד

 נרשמו כלל פרטי המען ומין של הלקוחות.

 

השמיע  24.5.2011לת עיצום כספי. ביום נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להט 24.3.2011ביום 

 המפר לכאורה טיעונים בעל פה בפני הוועדה באמצעות בא כוחו. 

 



 

 החלטת הוועדה:

כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי 

"החוק"(, בצו איסור הלבנת  –להלן ) 2000-החברה הפרה הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"( ובתקנות  –)להלן  2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת 

 "תקנות הדיווח"( . –)להלן  2002 -השלישית לחוק, למאגר המידע(, התשס"ב

טיעוני החברה הועברו בדיון בפני הועדה על ידי בא כוח החברה, עו"ד רונן רוזנבלום. ההחלטה תתייחס 

 :לממצאי הביקורת וטיעוני המפר, כמפורט

טיעון החברה לפיה רו"ח סופר היה אחראי לביצוע  -האחריות על העברת הדיווחים היתה על רו"ח סופר

משוכנעת שהדיווחים מועברים כסדרם, אינה מרפאה את הפגם של אי  השות וכי היא הייתהדיווחים לר

העברת הדיווחים לרשות. אין במינוי אחראי על חובות החברה או הסתמכות על אדם אחר לביצוע חובות 

 החלות על החברה, משום הסרת אחריות החברה. 

החובה להעביר דיווחים לרשות במועד  -במועדםהעדר הודעה מהרשות בדבר העובדה שדיווחים לא מועברים 

קבועה בחוק, בצו ובתקנות הדיווח, ואי העברת הדיווח מהווה הפרה של הוראות אלה. הפנייה לרו"ח סופר 

להעביר דיווחים לרשות נעשתה לאחר שנאמר ליחידת נותני שירותי מטבע כי סופר מדווח עבור החברה ועבור 

הוא התבקש להשלים את הדיווחים החסרים כדי לעצור את הפרות החברה  נותני שירותי מטבע נוספים, אז

ובמקביל התבצעה פנייה לחברה.  כמובן שאין בפנייה זו להסיר מהחברה את האחריות להעברת הדיווחים 

 לרשות במועד כנדרש. 

על יוצא אי העברת דיווחים במועד עלולה לסכל את יכולתה של הרשות לבצע את תפקידיה על פי דין, וכפו

מקשה על גופי החקירה בחקירת עבירות הלבנת הון ומימון טרור. כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03הדיווחים בע"א 

סקאות יכספים וביצוע ע העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות  מחייבתבין מדינות ברחבי העולם, 

פועלים באורח פתלתול  ההון מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםהשונות, תוך 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום  דיווחבת וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חו

פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. י, כי אז יצרנו פרצות ואאמרנומסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

דיווח גורף, דיווח רחב  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח  שחוקוזה אומנם העיקרון 

 אפקטיביבשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח מתוך הכרה כי  - ומלא

 אחר עבירות ועבריינים.

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה 

 " )ההדגשה אינה במקור(., ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכוש

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14אם לסעיף בהת

מיליון ש"ח(,  2.3 -)כ 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

ות איסור הלבנת הון לתקנ 11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן וביניהן היקף הפעילות הגדול של החברה. 

בשיקולי דעת הוועדה הובאו בחשבון העובדה כי זוהי הפרה ראשונה של המפר, כי הוא שיתף פעולה עם צוות 

הביקורת בגילוי ההפרה ותוצאותיה, העובדה שהמפר פעל לתיקון הליקויים שהתגלו, היקפה הנמוך מאוד 



 

עם המפר ולהטיל הכספי של ההפרה, התרשמות הוועדה כי פעל בתום לב והחליטה שלא למצות את הדין 

 תשלומים חודשיים שווים.  6 -שישולם ב ₪ 10,000עליו עיצום כספי בסך של 

 ימים מיום קבלת החלטה זו לבית משפט שלום. 30למפר זכות ערעור על החלטת ועדת העיצומים תוך 

 



 

 השקעותאינטר  -שמעון בן עמי  - החלטת הוועדה לעיצום כספי 

 לבית המשפט. הערעור נדחה. על החלטה זו הוגש ערעור 

  תיאור הנסיבות:

 

מ אינטר שירותים פיננסים במטרה לבחון את עמידתה בחובות בהתאם "נערכה ביקורת בע 30.6.2009ביום 

"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון"( וצו איסור הלבנת הון  –)להלן  2000-לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור  –)להלן  2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 .נותני שירותי מטבע במשרד האוצר יחידת ן"(. הביקורת בוצעה על ידי הלבנת הו

 עיקרי ממצאי הביקורת:

  

 דוח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי. 

 

 . 1.6.2002-30.6.2009ממצאי הביקורת הינם לתקופה  .א

 . 2003העסק בעל רישיון למתן שירותי מטבע החל מחודש אפריל  .ב

 ק עוסק בניכיון המחאות ומתן הלוואות.העס .ג

החייבות בדיווח ₪  351,000פעולות בסכום של  2הביקורת איתרה בנתוני המחשב של החברה  .ד

לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "רשות" או "רשות לאיסור הלבנת הון"( לפי סעיף 

 )א( לצו. העסק לא העביר אודותן דיווחים לרשות.6

 251,000, לא דיווח העסק על פעולה אחת החייבת בדיווח בסכום של 2005וסט בחודש אוג 

 ש"ח. 

  לא דיווח העסק על פעולה אחת החייבת בדיווח. מעבר לאמור לעיל,  2009בחודש אפריל

, העביר העסק דיווחים על פעולות אחרות 2009, ועד לחודש יוני 2003מחודש פברואר 

 ו. )א( לצ6החייבות בדיווח לפי סעיף 

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווחים על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד בנוסף,  .ה

 )ב( לצו, במקרים הבאים:6לסעיף 

  ביצוע עסקאות בהמחאות אשר נמשכו מאותו חשבון, ואשר המועדים שנרשמו בהן פרושים

 מיליון ש"ח. 8.4-כהמחאות שסכומן הכולל  211-לאורך מספר ימי עסקים רצופים. זאת, ב

  .ביצוע עסקאות בהמחאות מאותם חשבונות ע"י לקוחות שונים, לכאורה, באותו היום

 מיליון ש"ח. 3.4-מקרים שסכומם הכולל כ 82-זאת, ב

  לקוחות,  3עסקאות נפרדות עם  5הופעת חתימות שונות של אותו מבקש שירות בלפחות

 ש"ח . 294,119 -כאשר סכומן הכולל של העסקאות הינו כ

 

 בין העסקאות הבלתי רגילות שלגביהן לא הועברו דיווחים: .ו

  הביקורת בדקה דוגמאות החתימה של מספר מבקשי שירות זהים בעסקאות שונות. בנוסף, נבדקו

מאפיינים של רצפי פעולות אשר הוזנו למערכת המידע הממוחשבת של העסק, כדי לאתר דפוסי 

ת תקינה של נותן שירותי מטבע. הדוח מצא כי העסק נהג פעולה חריגים אשר אינם מאפיינים פעילו

לעיתים להזין למערכת המידע מספר עסקאות באופן רציף, בהפרש של מספר דקות, בין עסקה 

דקות וכי אכן קיימת אי התאמה בין החתימות שלכאורה נחתמו על ידי  10-לעסקה, במהלך של כ

 לקוחות, 3עסקאות נפרדות עם  5ות פחהתאמה בחתימת לקוחות בל-נמצאה איאותו הלקוח. 

 .)ב( לצו6לרשות כנדרש לפי סעיף  לגביהן המפר לכאורה לא דיווח₪,  294,119 -סכומן הכולל כש



 

  ,15-, לבין ה2004באפריל,  25-ימי עסקים בתקופה שבין ה 52במהלך על פי ממצאי דוח הביקורת 

העסקאות בוצעו עבור חברת ₪.  12,671,673עסקאות המסתכמות לסכום של  65, בוצעו 2004ביולי 

FTSIS  הנשלטת ע"י חברה זרה. מנהלה הרשום היה עו"ד אשר הושעה לצמיתות בעקבות הרשעתו

ביצעה  FTSISבעבירות של שימוש בכספי נאמנות של לקוחותיו, מספר שנים מאוחר יותר. חברת 

את כל עסקאות הניכיון בתקופה המוזכרת לעיל בלבד ולא ביצעה עסקאות ניכיון נוספות עם המפר 

המחאות ביום בממוצע(. התמורה  19לכאורה. בכל יום, בתקופה הנ"ל, נוכה מספר רב של המחאות )

אשר נרשמה במערכת כתשלום בגין עסקאות אלה הייתה בהמחאות בלבד. סכומי העסקאות ליום 

היו בחלק מהמקרים קרובים מאוד לסף הדיווח בגין עסקאות אשר התמורה בגינן משולמת 

אולם אף פעם לא עברו את סף הדיווח. אף אחת מהעסקאות הניכיון אשר ₪(,  500,000בהמחאות )

 בעסק לא דווחה לרשות. FTSISביצעה חברת 

 אשר פוצלו בין מקבלי עסקאות ניכיון של המחאות השייכות לגורם אחד הביקורת מצאה מספר ,

  שירות שונים בסכומים גבוהים, וכן פיצול עסקאות בין נושא משרה בחברה לבין החברה.

( לצו בכך שנהג שלא לדרוש ייפוי כוח מלקוחותיו המאוגדים 3)3העסק הפר את הוראות סעיף  .ז

 ₪. 908,685כחברות לגבי עסקאות בסכום של 

עסקאות  32עסקאות מתוך  7-ניין הצהרת מבקש שירות ב)א( לצו לע 4העסק הפר את הוראות סעיף  .ח

העסק לא מילא אחר החובה לשמור  ש"ח. 737,945-שנבדקו, המסתכמות לסכום כולל של כ

)א( לצו. העסק לא נהג לשמור יפויי כוח מטעם לקוחותיה שהם  9מסמכים בהתאם להוראת סעיף 

עסקאות מתוך  7-ת מבקש שירות בחברות. מבדיקה מדגמית עולה כי העסק לא שמר גם על הצהר

 ש"ח.  737,945-עסקאות שנבדקו, המסתכמות ל 32

 )א( לצו :2העסק הפר הוראות סעיף  .ט

החייבות בדיווח בהן ₪(  441,415עסקאות )בסכום כולל של  12נמצאו  –אי רישום שם מבקש שירות .1

 לא נרשם שם מבקש השירות.

עסקאות החייבות בדיווח  12נמצאו  – שירותאי רישום מספר זהות של מבקש שירות או מקבל  .2

מיליון ש"ח בהן לא נרשמו מספרי הזהות של מבקשי השירות.  441,415-המסתכמות לסכום של כ

עסקאות החייבות בדיווח לא נרשם מספר זהות של מקבל השירות. עסקאות אלה  2-כמו כן, ב

 ש"ח. 61,892מסתכמות לסכום של 

עסקאות החייבות  12נמצאו  –: מען, מין, תאריך לידה מקבל שירותאי רישום פרטי מבקש שירות או  .3

 בדיווח בהן לא נרשמו פרטי מען, מין ותאריך לידה של מבקש השירות. 

 

עסקאות בהן לא נרשם תאריך לידה  2ש"ח. כמו כן, אותרו  441,415סכומן הכולל של עסקאות אלה 

 ש"ח. 61,892של מקבל השירות. סכומן הכולל של עסקאות אלה 

 

 

  נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 24.3.2011ביום 

 

 השמיע המפר לכאורה טיעונים בעל פה בפני הועדה באמצעות ב"כ.  24.5.2011ביום 

 

  החלטת הוועדה:

 כעולה ממצאי הביקורת המפורטים בדוח הביקורת ולאחר שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי

 –)להלן  2000-"המפר"( הפר הוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס –שמעון בן עמי )להלן 



 

-"החוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 "הצו"(.  –)להלן  2002

 

בגינן אין ת בדיווח אלא עוסק במתן הלוואות, באשר לטענה כי המפר אינו מבצע עסקאות ניכיון החייבו

( לחוק, שאלת 5ג)א()11שיש להבחין בין עסקת המקור לאמצעי התשלום. לעניין סעיף  הריחובות לפי הצו, 

עסקת המקור, דהיינו, האם מדובר בהלוואה ואם לאו אינה מעלה ואינה מורידה מסוגיית אמצעי התשלום 

ם לאו(, כלומר, יכול שיהיה הסכם הלוואה שנפרע באמצעות שיקים. )היינו אם מדובר בעסקת ניכיון וא

 ( לחוק, כפעולת נכיון.5ג)א()11אולם, ברגע שהשיקים מנוכים ע"י המלווה, נכנסת עסקה זו לגדר סעיף 

ב"כ המפר לא הציג אף מסמך  הכי, במקרה זה, טענה שמדובר בהלוואה ולא בנכיון, איננה מבוססת.  -בלאו

לא הוצגה לוועדה בצורה משכנעת זהות הלווה, ואף לא הוצג תיעוד התומך בטענה  ,זו. כמו כןהתומך בטענה 

שניתן ללווה סכום הלוואה כלשהו כנטען. לפיכך, הוועדה דוחה את הטיעון שהמדובר בהחזרי הלוואות 

, החייבות בדיווח ( לחוק5ג)א()11לפי סעיף  ורואה בכל הפעילויות המנויות בדו"ח הביקורת עסקאות ניכיון

)א( 6)ב( לצו והן כדיווח רגיל לפי סעיף 6בנסיבות המתוארות בדו"ח הביקורת הן כדיווח בלתי רגיל לפי סעיף 

 לצו. 

 

באשר לטענת המפר כי הועברו דיווחים רגילים כנדרש על פי חוק שחלקם לא נקלטו ע"י הרשות, הוועדה 

נותן  באחריותן וקבלת אישור קליטת הדיווחים הינה מציינת כי חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הו

 לא דיווחו לרשותש₪  351,000פעולות המסתכמות לסכום של  2היות ואותרו רק שירותי המטבע. עם זאת, 

שלא להטיל עיצום , הוועדה הביא אסמכתא תומכת לכך, החליטהפעל להשלמת הדיווחים לרשות ווהמפר 

 כספי בנוגע לממצאים אלו.

 

בנסיבות העניין הוא לא סבר , הועדה מקבלת את טענת המפר, לפיה הלקוחות התאמה בחתימות אילעניין 

לעניין הסמיכות בהזנת פעולות כמוכן, הועדה מקבלת את טענת המפר . כי יש להעביר דיווח בלתי רגיל לרשות

 .למערכת המידע הממוחשבת

 

 . FTSISל חברת נות המפר לעניין העסקאות מוהוועדה אינה מקבלת טע

. " )כלשון ב"כ המפר(יתברר כעבריין בעתיד"המפר לא יכול היה לדעת כי מנהלה הרשום של לקוחו מנם, א

עסקאות ניכיון המחאות עבור חברת  65העסק ביצע הנן בגדר פעילות חריגה. עם זאת, הנסיבות המתוארות 

FTSISימי עסקים, לאורך  52-מיליון ש"ח. עסקאות אלה בוצעו ב 12.67-, המסתכמות לסכום של כ

. בכל יום נוכה מספר רב של המחאות. התמורה כתשלום בגין עסקאות אלה, 2004כחודשיים וחצי בשנת 

ביצעה  FTSISהייתה בהמחאות בלבד סכום העסקאות בחלק מהמקרים היו קרובים לסף הדיווח. חברת 

ל עסקאות הניכיון בעסק בתקופה המוזכרת לעיל בלבד ולא ביצעה עסקאות ניכיון נוספות בעסק את כ

מעולם לא עברו את הסף. דפוס פעולה זה, חריג ובלתי רגיל. אף לא עסקה אחת מבין כל העסקאות לא ו

 ו. רימה את לקוחותי ,דווחה לרשות. מספר שנים מאוחר יותר התברר כי מנהלה הרשום של החברה דנן

. הועדה לא השתכנעה בטענתו של המפר, מדוע פעילות זו לא נחזתה בעיניו כפעילות בלתי רגילה, במקרה זה

הוועדה קובעת כי במקרים המפורטים בדוח הביקורת היה על הנותן שירותי מטבע להעביר דיווח  ,לפיכך

 .)ב( לצו6ף הופרו הוראות סעי, כאמור לרשות על פעילות בלתי רגילה ומשלא הועבר דיווח

  

הוועדה קובעת כי לעניין פיצול עסקאות בין מספר מקבלי שירות, וכן פיצול בין חברה לבין נושאי משרה בה, 

לעניין הפרת חובת דיווח . )ב( לצו6בהתאם לסעיף  כפעולות בלתי רגילות אלועל המפר לדווח על פעולות היה 

שכן , אינו מתאים, העסקה לא היה מגיע לרף הדיווחסכום  ,הטיעון שגם אילולא נעשה הפיצול, בלתי רגיל

פיצול פעולות יש בו כשלעצמו להוות פעילות בלתי רגילה, בייחוד כאשר הדבר נעשה בין חברה למנהלה 

ובסמיכות זמנים מובהקת. כמו כן, הטענה לפיה סכומי הפיצול לא הגיעו לרף הדיווח אין בה כשלעצמה 



 

. שנית, ללקוח יכולות לחובת הדיווח הלא רגיל לא נקבע רףילה, ראשית, להכהות את היות הפעילות בלתי רג

להיות מספר סיבות שבמסגרתן הוא ירצה לפצל פעולות )מה גם שיתכן כי הלקוח אינו מודע לרף הדיווח בגין 

 . פעולות(

סבר על כן ה. מאחורי פעילות החריגה נותן שירותי המטבע אינו יכול לדעת באופן וודאי מה השיקולים

 .אינו יכול לפטרו מחובת הדיווח, נעשה מטעמים טכניים (פעם מנהל החברה, פעם חברה)שהפיצול ברישום 

הרי , בהפרשים של דקות ספורות, בסכומים זהים, בהמחאות רציפות, לעניין עסקאות אשר בוצעו ביום אחד

חד לנוכח העובדה שמספרי במיו, שפעילות זו מעוררת תהיות ונראה לא סביר שמדובר במספר מבקשי שירות

הוועדה קובעת כי במקרים המפורטים בדוח הביקורת היה על המפר להעביר דיווח . ההמחאות סמוכים

 לצו. ( ב)6החברה הפרה את סעיף , לרשות על פעילות בלתי רגילה ומשלא הועברו דיווחים אלה

 

בורה, כי יש לראות בכך משום על אף שהועדה ס קבלת ייפוי כוח ממבקשי שירות שהם חברות,-לעניין אי

הוועדה להטלת עיצום  – מדינת ישראל' בן עמי נ( 112-09ע "ו)ם -ש שלום בי"בימפסיקת הפרה, הרי שלאור 

שם נקבע כי הצו במתכונתו הנוכחית אינו כולל דרישה , 2010אוגוסט  23מיום  ,כספי שבמשרד האוצ

, הרי שהועדה אינה מטילה עיצום כספי בשם תאגיד שיירשמו ויאומתו פרטי האורגן של תאגיד המבצע פעולה

 .בגין רכיב זה

בהיקף קטן והועדה השתכנעה במקרה דנן אכן מדובר בהפרות  לעניין אי רישום פרטי זיהוי, הוועדה קובעת כי

במרבית המקרים אכן העסק מקפיד למלא חובות אלו. לפיכך, הוועדה החליטה להתחשב בממצאים אלו כי 

  בה העיצום.בכל הנוגע לגו

 

חובת הדיווח, ובכללה חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, הינה מהותית ומטרתה לאפשר לרשויות לאתר 

ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי העומד בידי 

פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים 

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר 

 את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים וביצוע 

עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על 

חוק היא כי מלביני הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של ה

ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח 

. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו ועל כל פעולה חריגהטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים 

יסור הלבנה בנוי עליו: וזה אומנם העיקרון שחוק אפרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא -העיקרון הוא עקרון הדיווח 

 בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות ועבריינים.

ר משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אח ex anteחובת דיווח רחבה 

 " )ההדגשה אינה במקור(.פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

מיליון ש"ח(,  2.3 -כ) 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום  9"תקנות עיצום כספי"(. בסעיף  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לחוק. בסעיף נקבע, כי  9בשל הפרה לפי סעיף , נקבעו אמות מידה להטלת עיצום כספי 2001 -כספי(, תשס"ב

לחוק, תחליט הוועדה בהתחשב, בין השאר,  7-8בבקשה להטיל עיצום כספי בשל הפרת הוראות לפי סעיף 



 

( היקפה הכספי של ההפרה. לצורך 3) ;( ההפרה היא הפרה חוזרת2) ;( ההפרה היא הפרה ראשונה1באלה: )

 .כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן

קולי דעת הוועדה הובאו בחשבון מספר המקרים בהם לא הועבר דיווח על פעולה בלתי רגילה, ואת בשי

היקפה הכספי של ההפרה, ומאידך, שיתוף הפעולה של המפר והעובדה כי זו היא הפרה ראשונה של המפר. 

ם חודשיים תשלומי 10 -שישולם ב₪  150,000על כן החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של 

 שווים. 

 

 ימים מיום קבלת החלטה זו לבית משפט שלום. 30למפר זכות ערעור על החלטת ועדת העיצומים תוך 

 

 



 

 מוחמד זועבי – החלטת הוועדה לעיצום כספי 

 תיאור הנסיבות:

נערכה ביקורת בנותן שירותי מטבע "נצרת צ'יינג'" )רחוב נמסאוי, נצרת( ובמקביל בנותן  26.1.10ביום 

שירותי מטבע 'זועבי צ'יינג'' )רחוב פאולוס השישי, נצרת(. שני העסקים נמצאים בבעלותו של מר מוחמד 

 זועבי. הביקורת בוצעה על ידי יחידת נותני שירותי מטבע.

 ממצאי הביקורת:

 דוחות הביקורת נמסרו למפר בצירוף הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 

 

 צ'יינג' נצרת

 .25.5.07ודת רישום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום העסק בעל תע .1

ממצאי הביקורת הינם לתקופת רישום העסקאות במערכת הממוחשבת של העסק, החל מיום  .2

 ועד ליום הביקורת.   24.3.07

העסק העביר דיווחים חודשיים ממוחשבים לרשות בנוגע לפעולות רגילות החייבות בדיווח, החל  .3

בחודשים מאי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר ונובמבר  למעטליום הביקורת, ועד  2007מחודש מרץ 

2009. 

 

 זועבי צ'יינג'

 .  21.7.05העסק בעל תעודת רישום במרשם מיום  .1

ממצאי הביקורת הינם לתקופת רישום העסקאות במערכת הממוחשבת של העסק, החל מיום  .2

 ועד ליום הביקורת.   20.12.06

העסק העביר דיווחים חודשיים ממוחשבים לרשות בנוגע לפעולות רגילות החייבות בדיווח, החל  .3

 .2009בחודש דצמבר  למעטועד ליום הביקורת,  2005מחודש יוני 

 

 בשני הסניפים

הביקורת העלתה כי המפר לכאורה לא העביר לרשות דיווחים על פעולות החייבות בדיווח, וזאת  .1

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי  6 בניגוד להוראות סעיף

" לא העביר 'יינג'"(. על פי ממצאי הביקורת, סניף "זועבי צהצו)להלן: " 2002-מטבע(, התשס"ב

עסקאות המרה  13-ו ₪מיליון  1.7-עסקאות ניכיון בסכום של כ 20דיווחים רגילים לרשות בגין 

" לא העביר לרשות דיווח רגיל בגין עסקת המרה 'יינג'סניף "נצרת צ. ₪מיליון  1.6-בסכום של כ

כמו כן, על פי ממצאי הביקורת, שני הסניפים לא העבירו דיווחים בלתי . ₪ 89,991אחת בסכום של 

רגילים לרשות בגין עסקאות המרה אשר פוצלו למספר עסקאות קטנות שאינן חייבות בדיווח 

עסקאות כאלה בסכום  280" נמצאו 'יינג'לקוחות מזדמנים. בסניף "זועבי צ ונרשמו כפעולות של

 1.2-עסקאות במתווה זה בסכום של כ 20" נמצאו 'יינג'ובסניף "נצרת צ, ₪מיליון  23העולה על 

 .₪מיליון 

על פי ממצאי הביקורת, המפר לכאורה לא ביצע רישום מלוא פרטי הזיהוי של מבקש השירות  .2

עסקאות בהן  50" אותרו 'יינג')א( לצו. בסניף "זועבי צ2דרש על פי הוראת סעיף ומקבל השירות כנ

עסקאות בהן  1,228-עסקאות בהן לא נרשם תאריך לידה, ו 422לא נרשם מספר הזיהוי של הלקוח, 

עסקאות לא נרשם  5-" בעסקה אחת לא נרשם מספר זיהוי וב'יינג'לא נרשם מען. בסניף "נצרת צ

 תאריך לידה. 



 

פי ממצאי הביקורת, המפר לכאורה לא דרש ושמר הצהרת מבקש שירות כנדרש על פי הוראות על  .3

 17-" לא התקבלה ונשמרה הצהרת מבקש שירות ב'יינג')א( לצו. בסניף "זועבי צ9-)א( ו4סעיפים 

 עסקאות. 5-" לא התקבלה ונשמרה הצהרה כאמור ב'יינג'עסקאות, ובסניף "נצרת צ

 החלטת הוועדה:

לאחר בחינת ממצאי הביקורת ושמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי במסגרת  .1

המפר( התגלו הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת  –פעילותו של נותן שירותי המטבע )להלן 

החוק( והוראות צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-הון, התש"ס

 הצו(.  –)להלן  2002-נותני שירותי מטבע(, תשס"ברישומים של 

הוועדה דוחה את טענת המפר כי עם הרישום כנש"מ נוצר בלבול בקליטת הדיווחים ולמעשה  .2

הועברו הדיווחים אשר בדו"ח הביקורת צויין כי לא הועברו, שכן לפי ממצאי דו"ח הביקורת, 

 ר יום רישום הסניף השני כנש"מ., זאת, שנתיים לאח2009היעדר הדיווח התייחס לסוף שנת 

הוועדה התקשתה לקבל את טענת המפר, כי לא היה פיצול באף אחת מסדרות עסקאות ההמרה  .3

המפורטות בנספחים לדו"חות הביקורת. ראשית, העסקאות בוצעו בסכומים הגדולים באופן 

צאת משמעותי מממוצע עסקאות ההמרה של העסק. שנית, העסקאות נעשו בסמיכות זמנים יו

דופן )לעיתים שניות בין עסקה לעסקה( באופן שאף קיומן הנטען של מספר עמדות המרה אינו 

יכול להסביר. שלישית, בוצעו עסקאות עוקבות בסכומים זהים, עגולים ובאותם סוגי מטבע 

, כפי שמפורטות בדו"ח 7.1.08ובתאריך  1.11.07)ראה לדוגמא פירוט העסקאות בתאריך 

"זועבי צ'יינג'"( באופן המעלה ספקות כבדים בנוגע לטענת המפר כי בוצעו על הביקורת של סניף 

ידי מספר לקוחות. לאור הנ"ל, הוועדה קבעה כי לפחות בחלק מהמקרים, לא מדובר בפעולות 

של לקוחות מזדמנים כי אם בפיצול מלאכותי של עסקת המרה אחת של לקוח אחד, פעולה אשר 

)א( לצו( וגם כפעולה 6כפעולה רגילה שמעל לסף הדיווח )מכוח ס'  המפר היה חייב לדווח עליה גם

 )ב( לצו(.6בלתי רגילה )מכוח ס' 

בנוגע להעדר רישום מלוא פרטי הלקוח, לרבות מספר זיהוי, תאריך לידה ומען, הוועדה סבורה  .4

שמדובר בדפוס פעולה עקבי ופסול מצד המפר. כמו כן, המפר עצמו הודה בפני הוועדה בכך 

נו נוהג להחתים את לקוחותיו על הצהרות מקבל שירות באופן קבוע אך מאז הביקורת הוא שאי

תיקן ליקוי זה וכיום הוא נוהג להחתים את לקוחותיו על הצהרה. לאור האמור, הוועדה קובעת 

 )א( לצו.9-)א( ו4)א(, 2כי הופרו הוראות סעיפים 

להודיע לו על הליקויים בדיווחיו טרם הוועדה דוחה מכל וכל את טענת המפר כי היה על הרשות  .5

הביקורת. מושכלות יסוד של שלטון החוק הן כי קיימת חובה לקיים חוק ואי ידיעת החוק אינה 

פוטרת מאחריות. אין הדעת סובלת פרשנות לפיה אדם רשאי להמתין להליך ביקורת שיינקט 

טענה המערערת טענה דומה  אנה שרון נ' אלי טובול 200/06נגדו כדי לקיים הוראות חוק. בו"ע 

 לזו שנטענה כאן בפני הוועדה על ידי המפר. בית המשפט הנכבד קבע כדלקמן:

"קיום הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו הינה חובה המוטלת על המערערת, בעוד שהליך 

הביקורת והפיקוח מהווה זכות של הרשות, במסגרת הליכי אכיפת החוק. קיומו או אי קיומו 

ביקורת במקרה הספציפי איננו יכול להוות הגנה מפני הפרת החוק על ידי המערערת.  של הליך

לענין זה אין נפקא מינא אם מדובר בהפרה של אי דיווח כלל או בדיווח וחסר. בשני המקרים 

מדובר בהפרה שאינה מאפשרת לרשות לבצע את תפקידיה ופוגעת פגיעה חמורה במטרות 

 החוק.

 משנה מכוחו ברורות.הוראות החוק וחקיקת ה

עליה לשאת  –אם המערערת לא עשתה די על מנת להפנים את ההוראות ולהטמיען בעסקה 

 בתוצאות ואין לה להלין אלא על עצמה."



 

 ויפים הדברים גם לענייננו.

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי  .6

חוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת מילוין מסכל את מטרת ה

הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים 

היחידים בידי הרשויות לבקר את פעילותם של נותני שירותי מטבע ולאתר מבעוד מועד פעולות 

אלה, הוא סיכל למעשה את היכולת של  של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות

 הרשות לבקר ולפקח על פעילותו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לענין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  מחייבתוביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, 

היסוד של החוק  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם  ההון מלביניהיא כי 

. לו ועל כל פעולה חריגהטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים  דיווחתוטל חובת 

וזה אומנם העיקרון , כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. אמרנואחרת 

 - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח  שחוק

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

כהלכה את מטרות  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה  אחר עבירות ועבריינים. אפקטיבי

, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל ברכושהחוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

 אינה במקור(." )ההדגשה איתורן של הלבנות הון.

 לפיכך החליטה הוועדה להטיל על המפר עיצום כספי.

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .7

-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות  מיליון ש"ח(, ומחצית או 2.3 -)כ 1977

"תקנות עיצום  –)להלן  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11בתקנה 

, נקבעו אמות מידה 2001 -לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, תשס"ב 9כספי"(. בסעיף 

יף נקבע, כי בבקשה להטיל עיצום כספי לחוק. בסע 9להטלת עיצום כספי בשל הפרה לפי סעיף 

( ההפרה 1לחוק, תחליט הוועדה בהתחשב, בין השאר, באלה: ) 7-8בשל הפרת הוראות לפי סעיף 

 ( היקפה הכספי של ההפרה.  3) ;( ההפרה היא הפרה חוזרת2) ;היא הפרה ראשונה

מור הוועדה קיבלה את החלטתה בהתאם לאמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות כא .8

לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן, הן לחומרא והן לקולא. בשיקול  9בתקנה 

דעת הוועדה נלקחו בחשבון מספר המקרים בהם לא הועברו דיווחים לרשות וכן היקפן הכספי 

של ההפרות. מנגד, עומדת לזכותו העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה וכן כי פעל לתיקון 

ור, הוועדה רואה בחומרה את הפרת המפר את חובת הדיווח, אולם הוועדה הליקויים. כאמ

החליטה להתחשב בנסיבות האישיות של המפר כפי שבאו לידי ביטוי בדבריו בהופיעו בפני 

 ₪.  80,000הוועדה, ולהסתפק בעיצום כספי בסך של 



 

 

 מוחמד אבו אסמאעיל – החלטת הוועדה לעיצום כספי 

 

 תיאור הנסיבות:

, נערכה ביקורת במשרדי נותן שירותי המטבע ברחוב הראשי בכפר משהד. הביקורת בוצעה על 26.1.10ביום 

 ידי יחידת נותני שירותי מטבע.

 ממצאי הביקורת:

 דוח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 

 

המפר לכאורה הינו נותן שירותי מטבע בעל תעודת רישום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .1

4.1.07  . 

 ועד ליום הביקורת.   2007בינואר  3ממצאי הביקורת מתייחסים לתקופה החלל מיום  .2

הביקורת העלתה, כי המפר לכאורה לא העביר לרשות דיווחים על פעולות החייבות בדיווח, וזאת  .3

לצו איסור הלבנת  6( ולסעיף "החוק")להלן: 2000-ד להוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"סבניגו

"(. הצו)להלן: " 2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

)א( 6עסקאות ניכיון החייבות בדיווח לרשות לפי סעיף  19על פי ממצאי הביקורת, אותרו 

עסקאות ניכיון בסכום  38ושלא דווחו לרשות; כן אותרו , ₪מיליון  1.1-ת לסכום של כהמסתכמו

אשר המפר לכאורה לא רשם אותן במערכת הממוחשבת כפי שהתבצעו בפועל,  ₪מיליון  1.4-של כ

 כי אם פיצל רישום כל עסקה במספר מועדים.

לצו.  2רש על פי הוראת סעיף הביקורת העלתה, כי המפר לכאורה לא ביצע רישום פרטי הזיהוי כנד .4

לצו ולא  4כמו כן, המפר לכאורה לא נהג לדרוש ממבקש השירות הצהרה כנדרש על פי הוראת סעיף 

 )א( לצו.9שמר על ההצהרות כנדרש על פי סעיף 

 החלטת הוועדה:

לאחר בחינת ממצאי הביקורת ושמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע, קובעת הועדה כי במסגרת  .1

המפר( התגלו הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת  –פעילותו של נותן שירותי המטבע )להלן 

החוק( והוראות צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-הון, התש"ס

 הצו(.  –)להלן  2002-נותני שירותי מטבע(, תשס"ברישומים של 

אכן קיים קושי מסוים באבחנה בין עסקאות הלוואה לבין עסקאות ניכיון. עם זאת, הוועדה  .2

השתכנעה כי לפחות לגבי חלק מהעסקאות המפורטות בדו"ח הביקורת, מדובר בעסקאות ניכיון 

לאור נסיבות ביצוע העסקאות ולא בעסקאות הלוואה כפי שטען המפר. מסקנה זו מתבקשת 

והעובדה שמאפייני העסקה במקרים רבים אינם תואמים עסקת הלוואה סבירה אלא עסקת 

ניכיון. בין היתר, כפי שהודה ב"כ המפר, במספר עסקאות האמצעי הפיננסי שנתן הלקוח לנש"מ 

בהקת.  הוא המחאה של צד שלישי, עובדה שיש בה כדי להגדיר את הפעולה כפעולת ניכיון מו

מעבר לכך, במספר רב של עסקאות היו הפרשים של מספר ימים בודדים בין מועד לקיחת 

ה"הלוואה" לכאורה לבין מועד פירעון ה"הלוואה" לכאורה, וכן בוצעו עסקאות נוספות טרם 

 התקבלה התמורה בעבור עסקאות קודמות.  

ורת בוצעו עסקאות ניכיון מן המקובץ עולה, כי לפחות בחלק מהמקרים המתוארים בדו"ח הביק .3

ולא עסקאות הלוואה, כאשר חלקן בוצעו בסכום החייב בדיווח לרשות, ולראיה, בדו"ח 



 

אשר לא דווחו לרשות )ממוצע של  ₪מיליון  1.1-עסקאות בסכום של כ 19הביקורת מפורטות 

 לעסקה(. ₪ 60,000-כ

כן אינו משקף את זאת ועוד, הוועדה השתכנעה כי רישום העסקאות במערכת הממוחשבת א .4

האופן בו בוצעו העסקאות בפועל. מסקנה זו עולה מחוסר הסבירות העולה מהתפלגות רישום 

חודשים, נרשמו במערכת הממוחשבת של העסק  3העסקאות כמפורט להלן: לאורך תקופה של 

ימים בלבד. כמו כן, בימים בהם נרשמו עסקאות, משך הזמן בין העסקה  13-עסקאות ב

דקות. כן נמצאו פערים בין הרישום הידני  25ן העסקה האחרונה אינו עולה על הראשונה לבי

לבין הרישום הממוחשב. המסקנה המתבקשת מכך היא שהעסק לא נהג לרשום עסקאות במועד 

 התרחשותן ובאופן המשקף את אופי העסקה בפועל.

שות על ידי נותן לאור האמור, הוועדה סברה כי בוצעו פעולות החייבות בדיווח שלא דווחו לר .5

לצו. כפועל יוצא, מאחר והתקיימה חובת הדיווח,  6שירותי המטבע, ובכך ביצע הפרה של סעיף 

לצו, לקבל  2הרי שביחס לפעולות אלה היה על המפר לזהות את לקוחותיו בהתאם לסעיף 

)א( לצו, 9לצו ולשמור הצהרות אלה בהתאם לסעיף  4הצהרת מבקש שירות בהתאם לסעיף 

 עשה כן, הפר הוראות אלה.ומשלא 

טען ב"כ המפר בטיעוניו, כי ממצאי הביקורת הינם בגדר חשדות בלתי מבוססים שלא מושתתים  .6

על ראיות של ממש. בהקשר זה מן הראוי להדגיש, כי ועדת העיצומים הינה ועדה מנהלית 

ספק הפועלת לפי כללי המשפט המנהלי, ואין היא חייבת להוכיח את הפרת המפר מעבר לכל 

סביר. היות והחלטת הועדה הנה החלטה מנהלית, רשאית הועדה לבסס את החלטתה זו על 

ראיות מנהליות, כלומר, על כל ראיה "אשר כל אדם סביר היה רואה אותה כבעלת ערך הוכחתי 

)פורסם בנבו, ניתן ביום  סאלם מונא נ' משרד הפנים 9018/04והיה סומך עליה" )עע"מ 

12.9.2005.)) 

טענת המפר כי מדו"ח הביקורת עולה כי ההחלטה לפצל את העסקאות התקבלה על ידו לענין  .7

ולפיכך היה לנקוט בהליך פלילי ולא בהליך וועדת עיצומים, מבקשת הוועדה להבהיר כי הוועדה 

אינה מהווה חלף להליך פלילי והיא יוצאת מנקודת הנחה כי נותן שירותי המטבע רשם את 

ביקשו הלקוחות לבצע את הפעולה.  וככל שהתבקש נותן שירותי  העסקאות בהתאם לאופן בו

המטבע לבצע פעולה באופן המהווה פיצול העסקה, הרי שהיה עליו להעביר לרשות דיווח על 

 פעולה בלתי רגילה.

חובת הדיווח, ובכללה חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, הינה מהותית ומטרתה לאפשר  .8

פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן  לרשויות לאתר ולפעול כנגד

זהו הכלי העומד בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים 

פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות 

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו. אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות

חביב שם טוב ואח' נ' מדינת  9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א  .9

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקישראל

כספים  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  מחייבתאות בין מדינות ברחבי העולם, וביצוע עסק

היסוד של החוק  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם  ההון מלביניהיא כי 

. לו ועל כל פעולה חריגהטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים  דיווחתוטל חובת 

וזה אומנם העיקרון , כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. אמרנואחרת 

 - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח  שחוק

הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח  מתוך הכרה כי בשל הקושי



 

כהלכה את מטרות  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה  אחר עבירות ועבריינים. אפקטיבי

, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל ברכושהחוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

 " )ההדגשה אינה במקור(.איתורן של הלבנות הון.

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .10

-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

מיליון ש"ח(, ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות  2.3 -)כ 1977

"תקנות עיצום  –)להלן  2001-הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"בלתקנות איסור  11בתקנה 

, נקבעו אמות מידה 2001 -לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, תשס"ב 9כספי"(. בסעיף 

לחוק. בסעיף נקבע, כי בבקשה להטיל עיצום כספי  9להטלת עיצום כספי בשל הפרה לפי סעיף 

( ההפרה 1חליט הוועדה בהתחשב, בין השאר, באלה: )לחוק, ת 7-8בשל הפרת הוראות לפי סעיף 

 ( היקפה הכספי של ההפרה.  3) ;( ההפרה היא הפרה חוזרת2) ;היא הפרה ראשונה

הוועדה קיבלה את החלטתה בהתאם לאמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות כאמור  .11

לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. בשיקול דעת הוועדה נלקחו  9בתקנה 

בחשבון מספר המקרים בהם לא הועברו דיווחים לרשות וכן היקפן הכספי של ההפרות. מאידך 

והי הפרה ראשונה של המפר וכן כי פעל לתיקון הליקויים. על כן שקלה הוועדה את העובדה כי ז

 .₪ 100,000החליטה הוועדה להטיל על המפר עיצום כספי בסך של 



 

 

 השקעות טראנס סחר בע"מ בבעלות מאיר עמור -החלטת וועדת עיצומים 

 

 תיאור הנסיבות:

, נערכה ביקורת בחברת השקעות טראנס סחר בע"מ. החברה נמצאת בבעלותו של מר 2010ביוני,  22ביום 

 מאיר עמור. 

 .הביקורת בוצעה על ידי יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

 דוחות הביקורת נמסרו למפר לכאורה בצירוף הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 

 ורת:ממצאי הביק

 . 9.5.05החברה בעלת תעודת רישום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .1

 החברה עוסקת בניכיון המחאות.  .2

ועד ליום  2002ליוני,  1-ממצאי הביקורת הינם לתקופת פעילות העסק, החל מיום תחולת הצו ב .3

 הביקורת.

)א( 6היקף ההפרה לפי סעיף על פי ממצאי הביקורת, לא ניתן לקבוע על סמך הנתונים שהיו בפניה את  .4

 לצו.

על פי ממצאי הביקורת, עולה כי החברה לא העבירה דיווחים לרשות בגין פעולות בלתי רגילות  .5

)ב( לצו. הביקורת מצאה כי במספר מקרים בוצעו עסקאות אשר יש בהן כדי 6הפרת סעיף  –שבוצעו 

 להקים חובת דיווח על פעילות בלתי רגילה, כמפורט להלן:

עסקאות אשר בוצעו ע"י ראש ארגון פשע או  29אי דיווח בגין  -מול גורמים חשודים  עסקאות .א

 ש"ח. 837,937עבורו, המסתכמות לסכום של 

אי דיווח בגין  -אי התאמה בין חתימת מבקש השירות לבין זהותו האמיתית של מבקש השירות  .ב

ת נפרדות, עסקאות בהן קיימות חתימות שונות בגין אותו מבקש שירות בעסקאו 13

 .  ₪ 1,121,187המסתכמות לסכום של 

עסקאות המסתכמות לסכום של  24אי דיווח בגין  -אי התאמה ברישום תאריך ביצוע עסקה  .ג

שנרשמו בתאריכי ערך הקודמים לפחות ביומיים לתאריכי ביצוע העסקאות. , ₪ 1,356,091

בהם פוצל רישום , ₪ 796,037מקרים המסתכמים לסכום של  7מתוך עסקאות אלה אותרו 

עסקאות של אותו לקוח בין מספר תאריכי ערך של חשבוניות, כאשר במידה ועסקאות אלה לא 

 היו נרשמות באופן מפוצל, הן היו חייבות בדיווח לרשות.

עסקאות בהמחאות אשר נמשכו מאותם חשבונות וקיים חשד כי פוצלו בין מקבלי שירות שונים  .ד

כאשר העסקאות , ₪מיליון  42-מחאות המסתכמות ליותר מעסקאות ה 1,166אי דיווח בגין  -

 בוצעו בהמחאות מאותם חשבונות ע"י לקוחות שונים באותו היום.

הפרה  –על פי ממצאי הביקורת, החברה לא דרשה ייפוי כוח ממבקשי שירות שאינם מקבלי השירות  .6

, ₪ 71,662,862ום של עסקאות מול חברות, המסתמכות לסכ 888( לצו. בביקורת אותרו 3)3של סעיף 

 בהן לא נמצאו ייפוי כוח של חברות אלו.

על פי ממצאי הביקורת, החברה לא דרשה ולא שמרה הצהרות מבקש שירות כנדרש על פי הוראות  .7

 ש"ח. 4,562,332-עסקאות, המסתכמות ל 34-)א( לצו ב9-)א( ו4סעיפים 

 



 

 החלטת הוועדה:

החברה, קובעת הועדה כי במסגרת פעילות לאחר בחינת ממצאי הביקורת ושמיעת טיעוני    .1

החוק(  –)להלן  2000-החברה התגלו הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

והוראות צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, 

 הצו(. –)להלן  2002-תשס"ב

וועדה אינה מקבלת את הטענה, כי הפעילות לעניין הטענות המקדמיות של החברה, ה   .2

המשטרתית מאיינת את סמכותו של המפקח לבצע ביקורת ולקבל מסמכים רלבנטיים 

לביקורת מכל מקור. לרשם נותני שירותי מטבע מוקנית סמכות חוקית מפורשת לערוך ביקורת 

ת של רשויות אצל כל נותן שירותי מטבע ולקבל מסמכים לצורך כך ככל שיידרש, ואין בפעילו

אחרות כדי לשלול ממנו סמכות זו. בפועל, הביקורת על ידי רשם נותני שירותי מטבע נערכה 

במקביל לחיפוש המשטרתי אך לא הסתמכה עליו, ולראיה, במהלך הביקורת שולבו מפקחים 

ממשרד רו"ח כמקובל בביקורות שעורך משרד האוצר, וכן נלקחו קובצי מחשב של המערכת 

אליו הפנה ב"כ החברה, הרי כפי שנאמר שם  6824/07החברה. בהתייחס לבג"ץ  התפעולית של

עיקול במפורש על ידי כבוד השופט פוגלמן, ההחלטה באותו מקרה התבססה על הקביעה, כי "

 1"בפקודה. 1-2  כלי רכב במחסומי דרכים משטרתיים חורג מהסמכות המוקנית למשיבים

שירותי מטבע ניתנה במפורש סמכות לבצע ביקורת בנדון, אין חולק על כך שלרשם נותני 

ולהטיל עיצום כספי במידת הצורך. לפיכך, לא מדובר במקרה בו בית המשפט נדרש להכריע 

לשאלות תכליתיות שנידונו באותה  שבעניין סמכות משתמעת בחוק, וממילא אין צורך להידר

ני בית המשפט כלל אינם החלטה )אך יש לציין כי אף באותן שאלות, השיקולים שעמדו לעי

 רלוונטיים לדיון שלנו(.

)ב( לחוק, הליך ועדות 15לעניין טענת ב"כ החברה כי קיים הליך פלילי מקביל, לפי סעיף    .3

עיצומים הינו הליך מנהלי שיכול להתקיים במקביל לכל הליך פלילי. כבר נקבע בפסיקה, כי 

אין מניעה לנקוט בהליכים מקבילים של הטלת עיצום מחד והליך פלילי מאידך )ראה, לדוגמא, 

 ((.2005) מדינת ישראל נ' אהרון אייל ירון כהן 343/04ם( -תפ )י

הוועדה דוחה את טענת החברה כי לא קיימת הגדרה ברורה למקרים בהם יש להעביר דיווח על  .4

)ב( לחוק קובע חובה מפורשת להעביר לרשות דיווחים על פעולות 6פעילות בלתי רגילה. סעיף 

לפעולות בלתי רגילות. מעבר לכך, רשם בלתי רגילות של מבקש השירות, ואף מפרט דוגמאות 

נותני שירותי מטבע והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מקיימים כנסים לכל נותני 

שירותי המטבע במסגרתם מתוארים מקרים ודפוסי הלבנת הון המחייבים דיווח בלתי רגיל 

טרור פרסמו  לרשות. בנוסף, רשם נותני שירותי מטבע והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון

חוברת הסבר על החובות המוטלים על נותני שירותי מטבע מכוח החוק והצו, לרבות דוגמאות 

למקרים בהם קמה החובה להעביר לרשות דיווח בלתי רגיל, וכל זאת, על מנת להטמיע בקרב 

 הסקטור את החובות המוטלים עליהם.

היתה צריכה להעביר לרשות לגופו של ענין, הוועדה אינה מקבלת את טענת החברה כי לא  .5

דיווחים בלתי רגילים בנוגע לפעולות שנעשו עבור גורמים חשודים, וקובעת כי על החברה היה 

לדווח על פעולות אלו, בייחוד לאור זהות מקבל השירות אשר מוכר וידוע כראש ארגון פשע, 

 לרבות באמצעות כלי התקשורת.

בו חתימות מבקש השירות שונות, טענה החברה לעניין אי דיווח על פעולה בלתי רגילה במצב  .6

כי אין דרישה מנותן שירותי מטבע לאמת את חתימת הלקוח. מעיון בחתימות השונות של 

מבקש השירות, על פניו מתעורר ספק האם בפני החברה הופיעו מבקשי שירות שונים, שהתחזו 

                                                 
 



 

י מטבע לא נדרש לבצע לאחר. יחד עם זאת, הוועדה מקבלת את טענת החברה לפיה נותן שירות

אימות חתימה. עם זאת, הוועדה קובעת כי במקרים בהם הוועדה תשתכנע לפי מבחן הראיה 

המנהלית שנותן שירותי מטבע ידע כי מדובר במבקשי שירות שונים, למשל, לאור היכרותו עם 

 הלקוח, אזי ניתן לקבוע שיש להעביר דיווח בלתי רגיל לרשות. במקרה זה לא ברורה מידת

היכרות החברה עם הלקוח, ולפיכך קובעת הוועדה כי במקרה זה לא נדרשה החברה להעביר 

 דיווח בלתי רגיל.

בהתייחס לאי ההתאמה בין תאריך ביצוע העסקה בפועל לבין תאריך רישום העסקה במערכת  .7

הממוחשבת של החברה, טענה החברה כי ישנם מקרים בהם החברה מעבירה כספים ללקוח 

בלת ההמחאה בפועל, ולכן התמורה ניתנת לפי ערך העסקה ביום העברת הכספים, לפני מועד ק

בעוד שהעסקה נרשמת במערכת המחשבים של החברה רק ביום קבלת ההמחאה. הוועדה אינה 

מקבלת טענה זו, שכן משמעותה כי מטרת המחוקק תסוכל בנקל, שכן צדדים אשר מבקשים 

לות בשלבים. בנוסף, מעיון בדו"ח הביקורת ברור, כי להימנע מדיווח על פעולותיהם, יבצעו פעו

במספר מקרים פוצל רישום עסקאות של אותו לקוח בין מספר תאריכי ערך של חשבוניות, 

 כאשר אם לא היו מפוצלות הן היו חייבות בדיווח לרשות.

בנוגע לאי דיווח על עסקאות בהמחאות שנמשכו מאותם חשבונות ופוצלו בין מקבלי שירות  .8

ים, טענה החברה, כי לא בוצע פיצול, אלא בפועל הגיעו לקוחות שונים בימים שונים, וכי שונ

החברה ביצעה את העסקאות ורשמה אותן כפי שבוצעו בפועל. עמדת הוועדה כי על נותן שירותי 

מטבע להיות ערני ולבחון בצורה מוקפדת את הפעילות בעסקו. העובדה כי קיימות עסקאות 

מהיקף פעילות העסק )כך על פי דו"ח הביקורת(, בהן ניתנו  10%-הווים כרבות, בהיקפים המ

שיקים של אותו נמשך במספר פעולות באותו היום, מעורר חשש שמקבלי השירות זהים וכי 

מדובר בפיצול עסקאות כדי להימנע מחובת הדיווח. דפוס פעולה זה היה צריך להעלות ספק 

בל השירות, ומשכך היה עליו להעביר דיווח בלתי אצל נותן שירותי המטבע באשר לזהות מק

רגיל לרשות. נותן שירותי מטבע אינו יכול לדעת באופן וודאי מהי הסיבה העומדת מאחורי 

 פעילות הלקוח באופן זה, ועל כן במקרה של ספק חלה עליו החובה לדווח.

הפרת הוראות  מן המקובץ עולה, כי החברה לא דיווחה לרשות על פעולות בלתי רגילות, תוך .9

)ב( לצו. הוועדה רואה את היעדר הדיווח בחומרה רבה, שכן היעדר הדיווח מסכל את 6סעיף 

אפשרות הרשות לקבל את המידע לגבי אותם גורמים אשר פעולותיהם מהוות טיפולוגיה 

)ב( לחוק. עוד יש 3מוכרת של הלבנת הון, ובמקרים המתאימים עולה כדי עבירה לפי סעיף 

דיווח לרשות המסים אין בו כדי לפטור מחובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון לציין, כי 

 ומימון טרור, שכן אין בכך כדי להגשים את מטרות חוק איסור הלבנת הון.

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי  .10

ורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מק

הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים 

היחידים בידי הרשויות לבקר את פעילותם של נותני שירותי מטבע ולאתר מבעוד מועד פעולות 

שה את היכולת של של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, הוא סיכל למע

 הרשות לבקר ולפקח על פעילותו.

חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל,  9796/03לענין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  מחייבתוביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, 

היסוד של החוק היא  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 



 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל  ההון מלביניכי 

. לו אחרת ועל כל פעולה חריגהטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים  דיווחחובת 

 שחוקוזה אומנם העיקרון , כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. אמרנו

מתוך  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

אחר  אפקטיביהרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח  הכרה כי בשל הקושי

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה  עבירות ועבריינים.

" , ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכושלעקוב כראוי אחר פעולות 

 )ההדגשה אינה במקור(.

החברה כי החובה לדרוש יפויי כוח חלה רק בפעולת המרת מטבע, קובעת הוועדה בנוגע לטענת  .11

( לצו נקבע כי נדרשים פרטי הזיהוי על פי 3)3כי אינה מקבלת את טענת החברה. אמנם, בסעיף 

)ב( לצו, נקבע כי במבקש שירות שאינו 4העתק כתב יפוי כוח בפעולת המרה. עם זאת, בסעיף 

רותי המטבע לדרוש הצהרה כי הוא אינו מקבל השירות, ובהצהרה מקבל השירות, על נותן שי

זו יצוינו פרטי הזיהוי של מקבל השירות, וכן על מבקש השירות למסור לנותן שירותי המטבע 

(. יחד עם זאת, הוועדה החליטה שלא להטיל על החברה 3)3העתק כתב יפוי כוח, כאמור בסעיף 

כי על נותן שירותי מטבע לקבל יפויי כוח בביצוע כל עיצום כספי בגין ממצא זה, על אף שברי 

 ג לחוק.11השירותים המפורטים בסעיף 

לעניין טענת החברה כי בשל תקלה מחשובית לא איתרה הביקורת הצהרות מבקשי שירות על  .12

אף שכולן קיימות ונגישות, קובעת הוועדה כי על אף שטענה זו לא הוצגה בפני המפקחים בעת 

 בשל הספק, החליטה הוועדה שלא להטיל עיצום כספי בשל הפרה זו. הביקורת, הרי לו

. מ"בע סחר טראנס השקעותלאור האמור, החליטה הוועדה להטיל עיצום כספי על חברת  .13

הוועדה קיבלה את החלטתה בהתאם לאמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות כאמור 

ן, הן לחומרא והן לקולא. בשיקול לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללות 9בתקנה 

דעת הוועדה הובאו בחשבון היקף הפעולות שנעשו אצל נותן שירותי המטבע ואשר היו חייבות 

בדיווח, משך זמן ההפרה והיקפה הכספי, וכן העובדה כי החברה הפרה את חובת הדיווח הבלתי 

רשת לשם יישומו חובה מהותית הקבועה בחוק ובצו, חובה שהיא מעיקרי החוק ונד -רגיל 

ואכיפתו היעילה. מנגד, עומדת לזכות החברה העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה וכי שיתפה 

פעולה עם צוות הביקורת בגילוי ההפרה. לאור האמור, החליטה הוועדה להשית על החברה 

 ש"ח .  100,000עיצום כספי בסך של 

ימים מיום מסירת  30תוך  לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, .14

  הדרישה לתשלום העיצום הכספי.



 

 

 בע"מ  בבעלות מאיר עמור יונאלשאינטרנמאני טראנס  -החלטת וועדת עיצומים 

 

 תיאור הנסיבות:

, נערכה ביקורת בחברת מאני טראנס אינטרנשיונאל בע"מ. החברה נמצאת בבעלותו של 2010ביוני,  22ביום 

 מר מאיר עמור. 

 בוצעה על ידי  יחידת  נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.הביקורת 

 דוח הביקורת נמסר לחברה בצירוף הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 

 

 ממצאי הביקורת:

 .1.3.06החברה בעלת תעודת רישום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .1

 החברה עוסקת בביצוע של העברות כספים בין מדינות. .2

 ועד ליום הביקורת.   2006במרץ,  6קורת הינם לתקופת פעילות העסק, החל מיום ממצאי הבי .3

על פי ממצאי הביקורת, החברה לא העבירה דיווחים חודשיים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון  .4

חודשים בהם העבירה  3, מלבד 2008"( מיום הקמתה ועד לחודש יוני הרשות" -טרור )להלן

"(, זאת, בניגוד להוראות דיווח אמ"ל" –ת החייבת בדיווח )להלן הצהרה אודות היעדר פעילו

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(,  6סעיף 

"(. על פי ממצאי הביקורת, חברת מאני טראנס אינטרנשיונאל הצו" -)להלן  2002-התשס"ב

עסקאות העברה המסתכמות לסכום של  34ת בגין בע"מ לא העבירה דיווחים רגילים לרשו

12,871,659 ₪. 

 –על פי ממצאי הביקורת, החברה לא דרשה ייפוי כוח ממבקשי שירות שאינם מקבלי השירות  .5

 לסכום המסתכמות שבוצעו מול חברות, עסקאות 34( לצו. בביקורת אותרו 3)3הפרה של סעיף 

 בהן לא נמצאו ייפוי כוח של חברות אלו.  ₪ מיליון 12.8-כ של

על פי ממצאי הביקורת, החברה לא מילאה אחר דרישת קבלת הצהרת מבקש שירות על פי סעיף  .6

)א( לצו. בנוסף, החברה לא מילאה אחר חובת שמירת מסמכים ופרטי הדיווח כנדרש על פי 4

ירות ומסמכי זיהוי של )א( לצו. החברה לא קיבלה ולא שמרה הצהרות מבקש ש9הוראות סעיף 

 .₪מיליון  12.8-עסקאות המסתכמות לסכום של כ 34-לקוחות ב

 

 החלטת הוועדה:

לאחר בחינת ממצאי הביקורת ושמיעת טיעוני החברה, קובעת הועדה כי במסגרת פעילות    .1

החוק(  –)להלן  2000-החברה התגלו הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

והוראות צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, 

 צו(. ה –)להלן  2002-תשס"ב

לעניין הטענות המקדמיות של החברה, הוועדה אינה מקבלת את הטענה, כי הפעילות   .2

המשטרתית מאיינת את סמכותו של המפקח לבצע ביקורת ולקבל מסמכים רלבנטיים לביקורת 

מכל מקור. לרשם נותני שירותי מטבע מוקנית סמכות חוקית מפורשת לערוך ביקורת אצל כל 

ל מסמכים לצורך כך ככל שיידרש, ואין בפעילות של רשויות אחרות נותן שירותי מטבע ולקב

כדי לשלול ממנו סמכות זו. בפועל, הביקורת על ידי רשם נותני שירותי מטבע נערכה במקביל 

לחיפוש המשטרתי אך לא הסתמכה עליו, ולראיה, במהלך הביקורת שולבו מפקחים ממשרד 

כן נלקחו קובצי מחשב של המערכת התפעולית רו"ח כמקובל בביקורות שעורך משרד האוצר, ו



 

אליו הפנה ב"כ החברה, הרי כפי שנאמר שם במפורש על  6824/07של החברה. בהתייחס לבג"ץ 

עיקול כלי רכב ידי כבוד השופט פוגלמן, ההחלטה באותו מקרה התבססה על הקביעה, כי "

בנדון, אין  2"ודה.בפק 2-1  במחסומי דרכים משטרתיים חורג מהסמכות המוקנית למשיבים

חולק על כך שלרשם נותני שירותי מטבע ניתנה במפורש סמכות לבצע ביקורת ולהטיל עיצום 

כספי במידת הצורך. לפיכך, לא מדובר במקרה בו בית המשפט נדרש להכריע בעניין סמכות 

לשאלות תכליתיות שנידונו באותה החלטה )אך יש  שמשתמעת בחוק, וממילא אין צורך להידר

יין כי אף באותן שאלות, השיקולים שעמדו לעיני בית המשפט כלל אינם רלוונטיים לדיון לצ

 שלנו(.

 )ב( לחוק, הליך ועדות עיצומים15לעניין טענת ב"כ החברה כי קיים הליך פלילי מקביל, לפי סעיף    .3

עה הינו הליך מנהלי שיכול להתקיים במקביל לכל הליך פלילי. כבר נקבע בפסיקה, כי אין מני

ם( -תפ )ילנקוט בהליכים מקבילים של הטלת עיצום מחד והליך פלילי מאידך )ראה, לדוגמא, 

 ((.2005) מדינת ישראל נ' אהרון אייל ירון כהן 343/04

הוועדה לא מקבלת את טענת החברה כי טעתה בסיווג הפעילות שביצעה כפעילות ניכיון במקום    .4

ר הלבנת הון אינה נוהגת לתת התייחסות בעל פה פעילות העמדת נכסים. ראשית, הרשות לאיסו

לסוגיות מסוג זה אשר מופנות אליה על ידי גורמים מדווחים, ולפיכך, בהיעדר הצגת מסמך 

כתוב מהרשות, אין הוועדה מקבלת את הטענה כי החברה הסתמכה על חוות דעת מטעם 

ב כי עליה לדווח רק הרשות. שנית, מדו"ח הביקורת עולה, כי גם אם אכן טעתה החברה לחשו

הרי כאשר היתה לחברה פעילות כזו, לא דיווחה עליה , ₪ 500,000על פעולות העולות על סף של 

(. כמו כן, בביקורת נמצאו מספר העברות 12/8/07בתאריך  ₪ 730,000)ראו למשל עסקה בסך 

ולפיכך , ₪ 500,000המסתמכות לסכום שעולה על רף הדיווח של  newcoteבאותו יום מול חברת 

(. אם כך, 28.12.06או בתאריך  24.8.06חייבות בדיווח לרשות )ראו, לדוגמא, פעולות בתאריך 

הרי שגם לשיטת החברה, מדובר בדפוס פעולה של הימנעות מדיווח לרשות. יתרה מזאת, 

דיווחים חודשיים בנוגע להיעדר פעילות החייבת בדיווח )דיווחי אמ"ל  3החברה העבירה לרשות 

בו בוודאות התבצעה פעילות החייבת בדיווח  2006ן מה לדווח(, לרבות בנוגע לחודש אוגוסט אי –

גם לשיטת החברה. מעבר לכך שעובדה זו מקשה על טענת החברה כי מדובר בטעות סיווג תמת 

לב ותו לא )שכן אם סברה כי לא התקיימה פעילות החייבת בדיווח היתה צריכה להעביר דיווחי 

דש, אך בפועל לא עשתה כן(, הרי שהוועדה רואה בחומרה רבה את העובדה, כי אמ"ל מידי חו

בגין פעולות שהיה על החברה לדווח לרשות לא זו בלבד שלא דיווחה עליהן, אלא שאף העביר 

לרשות "דיווח אמ"ל", דהיינו יצר, הלכה למעשה, מצג שווא כלפי הרשות, לפיה אין על פעולה 

 החייבת בדיווח לרשות.

וועדה דוחה מכל וכל את טענת המפר כי היה על הרשות להודיע לו על הליקויים בדיווחיו טרם ה   .5

הביקורת. מושכלות יסוד של שלטון החוק הן כי קיימת חובה לקיים חוק ואי ידיעת החוק אינה 

פוטרת מאחריות. אין הדעת סובלת פרשנות לפיה אדם רשאי להמתין להליך ביקורת שיינקט 

אנה שרון נ' אלי טובול טענה המערערת טענה דומה  200/06ים הוראות חוק. בו"ע נגדו כדי לקי

 לזו שנטענה כאן בפני הוועדה על ידי המפר. בית המשפט הנכבד קבע כדלקמן:

"קיום הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו הינה חובה המוטלת על המערערת, בעוד שהליך  .6

סגרת הליכי אכיפת החוק. קיומו או אי קיומו הביקורת והפיקוח מהווה זכות של הרשות, במ

של הליך ביקורת במקרה הספציפי איננו יכול להוות הגנה מפני הפרת החוק על ידי המערערת. 

לענין זה אין נפקא מינא אם מדובר בהפרה של אי דיווח כלל או בדיווח וחסר. בשני המקרים 

 עת פגיעה חמורה במטרות החוק.מדובר בהפרה שאינה מאפשרת לרשות לבצע את תפקידיה ופוג

 הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו ברורות. .7

                                                 
 להחלטה. 12ס'  2



 

עליה לשאת  –אם המערערת לא עשתה די על מנת להפנים את ההוראות ולהטמיען בעסקה  .8

 בתוצאות ואין לה להלין אלא על עצמה."

 ויפים הדברים גם לענייננו. .9

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי    .10

מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת 

הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים 

קר את פעילותם של נותני שירותי מטבע ולאתר מבעוד מועד פעולות היחידים בידי הרשויות לב

של הלבנת הון. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, הוא סיכל למעשה את היכולת של 

 הרשות לבקר ולפקח על פעילותו.

חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל,  9796/03לענין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  .11

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" .12

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  מחייבתוביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, 

החוק היא  היסוד של הנחתשקיפות מלאה.  קיוםועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל  ההון מלביניכי 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת  דיווחחובת 

 שחוק, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון אמרנו

מתוך  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

אחר  אפקטיביהכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה  עבירות ועבריינים.

" , ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכושאחר פעולות לעקוב כראוי 

 )ההדגשה אינה במקור(.

בנוגע לטענת החברה כי החובה לדרוש ייפוי כוח חלה רק בפעולת המרת מטבע, קובעת הוועדה    .13

( לצו נקבע כי נדרשים פרטי הזיהוי על פי 3)3כי אינה מקבלת את טענת החברה. אמנם, בסעיף 

)ב( לצו, נקבע כי במבקש שירות שאינו 4העתק כתב ייפוי  כוח בפעולת המרה. עם זאת, בסעיף 

מקבל השירות, על נותן שירותי המטבע לדרוש הצהרה כי הוא אינו מקבל השירות, ובהצהרה 

זו יצוינו פרטי הזיהוי של מקבל השירות, וכן על מבקש השירות למסור לנותן שירותי המטבע 

(. יחד עם זאת, הוועדה החליטה שלא להטיל על החברה 3)3וי כוח, כאמור בסעיף העתק כתב ייפ

עיצום כספי בגין ממצא זה, על אף שברי כי על נותן שירותי מטבע לקבל ייפוי כוח בביצוע כל 

 ג לחוק.11השירותים המפורטים בסעיף 

בע"מ.   בהתאם  לאור האמור, החליטה הוועדה להטיל עיצום כספי על חברת מאני טראנס סחר   .14

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14לסעיף 

 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

מיליון ש"ח(, ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות  2.3 -)כ

"תקנות עיצום  –)להלן  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11תקנה ב

, נקבעו אמות מידה 2001 -לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, תשס"ב 9כספי"(. בסעיף 

לחוק. בסעיף נקבע, כי בבקשה להטיל עיצום כספי  9להטלת עיצום כספי בשל הפרה לפי סעיף 

( ההפרה 1לחוק, תחליט הוועדה בהתחשב, בין השאר, באלה: ) 7-8לפי סעיף  בשל הפרת הוראות

  ( היקפה הכספי של ההפרה.3) ;( ההפרה היא הפרה חוזרת2) ;היא הפרה ראשונה

הוועדה קיבלה את החלטתה בהתאם לאמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות כאמור   .15

כללותן, הן לחומרא והן לקולא. בשיקול לתקנות. לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה ב 9בתקנה 

דעת הוועדה הובאו בחשבון מספר המקרים בהם לא הועברו דיווחים רגילים לרשות, היקפן 



 

הכספי של ההפרות והחומרה היתרה בנוגע לדיווחי אמ"ל. מנגד, עומדת לזכות החברה העובדה 

דה רואה בחומרה את כי מדובר בהפרה ראשונה וכי שיתפה פעולה עם הביקורת. כאמור, הווע

הפרת חובת הדיווח, אולם החליטה להתחשב בעובדה כי החברה אינה פעילה יותר, ולהסתפק 

 ש"ח.  25,000בעיצום כספי בסך של 

ימים מיום מסירת  30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .16

 הדרישה לתשלום העיצום הכספי.

 



 

 

 2012בשנת  -  כספית הועדה לעיצום והחלט

 יינג''יורו צ  -יוסי בזוב  – -החלטת וועדת עיצומים 

 הערעור את שקיבל המשפט בית. על החלטה זו הוגשה בקשת ערעור לבית משפט

 800,000 של לסך ח"ש 1,130,000 של מסך הכספי העיצום שיעור את והפחית, בחלקו

 .ח"ש

 תיאור הנסיבות:

נערכה ביקורת בנותן שירותי מטבע "יורו ציינג'" )רחוב אבן גבירול, תל אביב(, במטרה לבחון  15.07.08ביום 

"החוק"( וצו  –)להלן  2000-את עמידת הנש"מ בחובות הדיווח בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

ידת נותני  שירותי מטבע במשרד איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי יח

 האוצר.

 עיקרי ממצאי הביקורת: 

 דו"ח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.    .1

 .2008, לבין חודש יולי 2002ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין חודש מאי  .2

 .2003החברה הינה בעלת רישיון למתן שירותי מטבע החל מחודש מרץ,  .3

 עוסקת בהמרת מט"ח. החברה .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדוח הביקורת: .5

עסקאות  1,108הביקורת איתרה ביצוע המרות ללא רישום פרטי לקוח:  –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

ש"ח, בהן נרשם לקוח מזדמן  "*/" ללא רישום  145,958,022חייבות בדיווח, בהיקף כספי של 

פרטי הזיהוי של הלקוח, זאת למרות שתוכנת ההמרה דורשת בכל המרה חייבת בדיווח הזנת 

 פרטי לקוח מלאים. 

להנחיות  1לתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח( וסעיף  2-3הפרת תקנות  .ב

ש"ח, בגינן הועבר  67,882,188וח, בסכום כולל של עסקאות חייבות בדיו 485הרשות: אותרו 

עסקאות  266דיווח ידני, זאת בניגוד לקבוע בהנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון. כן אותרו 

 ש"ח בגינן נשלחה מדיה לא תקינה. 39,129,366חייבות בדיווח, בהיקף כספי של 

יווח על פרטי לקוח: אותרו ( לצו בנוגע לחובת רישום וד3)7-ו 2לחוק, סעיפים  7הפרת סעיף  .ג

פעולות המרה בהן ת.ז. של הלקוח הכילה פרטים חריגים שאינם מייצגים מספר תעודת  117

פעולות בהן שם הלקוח הכיל מספרים / סימנים כגון "*", "*/" . רישום  34זהות. בנוסף, אותרו 

פרטי הלקוח,  מכוונת מרישום של תמבצע פעולה ללא פרטי לקוח תקינים, מעלה חשד להימנעו

 לצו. 7, 2זאת תוך הפרה של סעיפים 

מבחינת העסקאות שנערכו, אותרו המרות חייבות בדיווח החסרות לפחות אחד הפרטים  .ד

 876,744,804המרות חייבות בדיווח, בסכום כולל של  6,720 -הנדרשים, על פי הפירוט הבא: ב

 1,863,611,568בסכום כולל של  המרות חייבות בדיווח, 13,175 -ש"ח אין פרטי כתובת כלל; ב

המרות חייבות בדיווח,  12,443 -ש"ח אין פרטי תאריך לידה / תאריך התאגדות כנדרש; ב

 ש"ח אין פרטי מין כנדרש. 1,748,598,808בסכום כולל של 

לחוק בנוגע לחובת רישום במרשם של נותני שירותי מטבע: אותרו  1ג)א( לפרק ד'11הפרת סעיף  .ה

ש"ח, שבוצעו לפני קבלת תעודת הרישום על  323,984,191מסתכמות לסך של עסקאות ה 6,987

 ידי העסק.



 

הביקורת נתקלה בחוסר שיתוף פעולה מצד מנהל העסק. מנהל העסק מסר מידע חלקי בלבד,  .ו

 לא השיב לכלל השאלות ואף מנע מהביקורת לבצע תשאול מלא של העובד בעסק.

הרשות(,  –לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן  הנש"מ קיבל פניות חוזרות ונשנות מהרשות .ז

 .בבקשה לתיקון החוסרים והליקויים בדיווחיו

 נשלחה למפר לכאורה הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי. 26.05.11ביום  .6

 

 החלטת הוועדה:

לאחר בחינת ממצאי הביקורת, שמיעת טיעוני נותן שירותי המטבע והעובדה שהמפר לא כפר  .1

המפר(  –בממצאי הביקורת, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו של נותן שירותי המטבע )להלן 

החוק( והוראות צו איסור  –)להלן  2000-הפר את הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן  2002-הוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, תשס"בהלבנת הון )חובות זי

 הצו(.  –

הרשות(  -ההפרות כוללות הפרת חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן  .2

)א( 6על פעולות רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון וסעיף 

(, בנוגע להעדר רישום מלוא פרטי 3)7-)א( ו2ועדה כי הופרו הוראות סעיפים, לצו. כן קובעת הו

 הלקוח, לרבות מספר זיהוי, מספרי טלפון, תאריך לידה, מין ומען. 

וכל טענותיו  המפר לא כפר בממצאים העולים מדו"ח הביקורתכאמור, בדיון בפני הוועדה,  .3

הסתכמו בכך כי ההפרות הינן תולדה של חוסר הבנת חובותיו מכוח החוק וכן טעויות טכניות 

 אשר נעשו בתום לב. 

הוועדה אינה מקבלת את גרסתו של המפר. מניתוח הממצאים שהעלתה הביקורת, סברה 

בי ופסול מצד הוועדה כי אין עסקינן בחוסר הבנה או טעות טכנית, אלא מדובר בדפוס פעולה עק

 המפר.

המרות  1,070כך לדוגמא, אותרו  הפרת חובות הזיהוי והדיווח על ידי המפר נעשתה בשיטתיות.

שנרשמו תחת "לקוח מזדמן" )נרשמו במערכת עם  ₪ 140,456,963חייבות בדיווח בסכום של 

 5,501,059המרות חייבות בדיווח בהיקף כספי של  38-ציון "*" במקום פרטי מבצע הפעולה(; ב

לא קיימים פרטים בשדה "שם הלקוח" כנדרש; קיימים מקרים רבים בהם מספר ת.ז. של  ₪

מבצע הפעולה מכיל סימנים חריגים אשר אינם מייצגים ת.ז. וכן מקרים בהם נרשמו אותם 

 פרטי לקוח תחת מספר מדינות.

שגויים, גרם  יובהר, כי רישום הפעולה תחת "לקוח מזדמן" ללא פרטי לקוח או רישום פרטים

 להחרגה של העסקה מקובץ הדיווח  וליצירת דיווח חסר.

כמות הפרות עצומה זו, מעידה על זלזול והתעלמות של המפר מהוראות החוק ומעוררת חשש 

כי רישום הפעולות במערכת באופן המתואר לעיל, לא נעשה בשל טעות טכנית, כטענת המפר, כי 

לגרום לדיווח כוזב. במשך תקופה ארוכה המפר העביר אם מתוך מטרה למנוע דיווח לרשות או 

לרשות דיווחים תקולים וחסרים וזאת על אף פניות חוזרות מהרשות לתיקון החוסרים 

 והליקויים בדיווחי העסק. 

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי  .4

ות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת מילוין מסכל את מטרת החוק להתחק

הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים 

העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים 



 

שירותי המטבע הוראות אלה, בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן 

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.סיכל למעשה את היכולת של הרשות 

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לענין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים  העברות מערבותירות הלבנת ההון, השל עב מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאותוביצוע 

היסוד של החוק  הנחת שקיפות מלאה. קיוםועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם  ההון מלביניהיא כי 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו  דיווחתוטל חובת 

וזה אומנם העיקרון למלביני הון להתחמק מן הדין.  ואפשרנו, כי אז יצרנו פרצות אמרנואחרת 

 - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -העיקרון הוא עקרון הדיווח איסור הלבנה בנוי עליו:  שחוק

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

כהלכה את מטרות  משרתת ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה  אפקטיבי

קלה היא על חשיפתן ועל , ובכך מברכושהחוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

 )ההדגשה אינה במקור(" איתורן של הלבנות הון.

כאמור, הועדה התקשתה לקבל את גרסתו של המפר, כי ההפרות נעשו בשל העדר ידיעה והבנה  .5

של החוק. הייתה זו מחובתו של המפר להיות בקיא בחובות הדיווח החלות על נותני שירותי 

 בסכומים גבוהים לאורך תקופה ארוכה.מטבע, זאת ועוד, שמדובר בהפרות 

בהתייחס לטענת המפר כי לא קיבל התראות מהרשות בנוגע לליקויים בדיווחים שהעביר  .6

לרשות, הרי שכאמור, התראות כאלו אכן הועברו, כפי שאף הוצגו בפניו על ידי הוועדה, ומעבר 

הביקורת. מושכלות לכך, אין זה מתפקיד הרשות להודיע לנש"מ על הליקויים בדיווחיו טרם 

יסוד של שלטון החוק הן כי קיימת חובה לקיים חוק ואי ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות. 

אין הדעת סובלת פרשנות לפיה אדם רשאי להמתין להליך ביקורת שיינקט נגדו כדי לקיים 

טענה המערערת טענה דומה לזו שנטענה  אנה שרון נ' אלי טובול 200/06הוראות חוק. בו"ע 

 כאן בפני הוועדה על ידי המפר. בית המשפט הנכבד קבע כדלקמן:

"קיום הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו הינה חובה המוטלת על המערערת, בעוד שהליך 

הביקורת והפיקוח מהווה זכות של הרשות, במסגרת הליכי אכיפת החוק. קיומו או אי קיומו 

וות הגנה מפני הפרת החוק על ידי המערערת. של הליך ביקורת במקרה הספציפי איננו יכול לה

לענין זה אין נפקא מינא אם מדובר בהפרה של אי דיווח כלל או בדיווח וחסר. בשני המקרים 

מדובר בהפרה שאינה מאפשרת לרשות לבצע את תפקידיה ופוגעת פגיעה חמורה במטרות 

 החוק.

 הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו ברורות.

עליה לשאת  –תה די על מנת להפנים את ההוראות ולהטמיען בעסקה אם המערערת לא עש

 בתוצאות ואין לה להלין אלא על עצמה."

 ויפים הדברים גם לענייננו.

יב לחוק. עם זאת, הועדה אינה 11עיסוק ללא רישום במרשם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  .7

ישום במרשם בניגוד מוסמכת להטיל עיצום כספי בשל עיסוק במתן שירותי מטבע בלא ר

 ו)ה( לחוק, ומשכך לא לקחה ממצא זה במסגרת שיקוליה. 11 -ג ו11להוראות סעיפים 

לחוק, הוועדה אינה מטילה עיצום כספי בגין ההפרות שבוצעו בשנה  36כמו כן, בהתאם לסעיף 

 לחוק. 8-ו 7הראשונה לכניסתם לתוקף של סעיפים 



 

לחוק עיצום כספי  7לחוק, רשאית הועדה להטיל על המפר בהפרה לפי סעיף  14בהתאם לסעיף  .8

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות  11ומחצית או רבע מהסכום המצוין לעיל בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

התקנות(. קרי, סכום העיצום הכספי  –)להלן  2001-ם כספי(, התשס"באיסור הלבנת הון )עיצו

, ומחצית או רבע מסכום זה ₪2,260,000הינו  בגין כל הפרהאותו ניתן להטיל  יהמקסימאל

 לתקנות. 11במידה ומתקיימות הנסיבות המתוארות בתקנה 

ות. לצורך כך, לתקנ 9הועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .9

נבחנו נסיבות המקרה, הן לחומרא והן לקולא. כאמור, המפר לא כפר בממצאים שפורטו בדו"ח 

הביקורת. מנגד, ולאור היקפי ההפרות, הוועדה לא השתכנעה כי ההפרות נעשו בתום לב כטענת 

בצו, ומפיוהמפר. כפי שניתן להיווכח, נותן שירותי המטבע הפר חובות מהותיות הקבועות בחוק 

הפרות חמורות בהיקפים חובות שהן מעיקרי החוק ונדרשות לשם יישומו. ההפרות הנ"ל הנן 

, המצדיקות הטלת עיצום כספי משמעותי. הוועדה שקלה נסיבות אלה וכן לקחה עצומים

בחשבון במסגרת שיקוליה את העובדה שהנש"מ קיבל מהרשות פניות חוזרות ונשנות מהרשות 

ים בדיווחיו לרשות אך בחר להתעלם מהן, כן הובאו בחשבון במסגרת בנוגע לליקויים וחוסר

שיקול דעת הועדה, היקף הפעילות של החברה, חוסר שיתוף הפעולה של המפר עם הביקורת 

והעובדה כי ההפרות בוצעו באופן שיטתי המצביע על דפוס פעולה ומעורר חשש כי למעשה 

בנסיבות אלה, סבורה הוועדה כי ראוי בוצעו מתוך מטרה להכשיל את הדיווחים לרשות. 

להשית על המפר את סכום העיצום המקסימאלי, אולם מאחר ומדובר בהפרה ראשונה וכן 

מתוך התחשבות בנסיבות האישיות אותן הציג המפר בפני הוועדה, החליטה הוועדה להעמיד 

פי בסך את סכום העיצום הכספי על מחצית מהסכום המקסימאלי ולהשית על המפר עיצום כס

 תשלומים חודשיים שווים. 12 -אשר ישולמו ב ₪ 1,130,000

ימים מיום מסירת  30לנש"מ זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .10

 הדרישה לתשלום העיצום הכספי.



 

 צ'יינג' הכיכר בע"מ  -החלטת וועדת עיצומים 

 את והפחית, בחלקו הערעור את קיבל  בהמ"ש .על החלטה זו הוגשה בקשת ערעור לבית משפט

 .ח"ש 600,000 של לסך 700,000מסך  הכספי העיצום שיעור

  תיאור הנסיבות:

נערכה ביקורת במשרדי החברה, במטרה לבחון את עמידתה בחובות בהתאם לחוק איסור  30.12.2009ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  –)להלן  2000-הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי יחידת  –)להלן  2002-נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 עיקרי ממצאי הביקורת:

 קשה להטיל עיצום כספי.  דו"ח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על ב .1

 . 2009עד דצמבר  2002ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין חודש מאי  .2

 . 2004בפברואר  9למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהחברה הינה בעלת רישיו .3

 החברה עוסקת בהמרת כספים. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדוח הביקורת: .5

עסקאות חייבות  765הביקורת איתרה  ות רגילה:אי דיווח על פעיל –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

ועד ליום הביקורת, אשר  2007בתקופה שבין חודש מאי (, ₪ 140,494,347בדיווח )בהיקף של 

עסקאות החייבות בדיווח  3644לא דווחו כלל לרשות נכון ליום הביקורת. כמו כן, אותרו 

ד ליום הביקורת, אשר דווחו וע 2002בתקופה שבין חודש מאי (, ₪ 592,662,567)בהיקף של 

עסקאות החייבות  126באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון. בנוסף, הביקורת איתרה 

ועד ליום הביקורת, אשר  2002בתקופה שבין חודש מאי (, ₪ 9,673,240בדיווח )בהיקף של 

"*" הוחרגו מקבצי הדיווח באמצעות הזנת נתון "לקוח מזדמן" במקום שם הלקוח או רישום 

במקום מספר ת.ז. של הלקוח. כן אותרו מספר עסקאות בהן בוצע רישום כפול של אותו לקוח 

 תחת מדינות שונות או שמות שונים.

הביקורת העלתה כי החברה לא  אי דיווח על פעילות בלתי רגילה: –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .ב

צו איסור )ב( ל6ולסעיף העבירה דיווחים על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לחוק 

 , במקרים הבאים:הלבנת הון

, ₪ 49,999-ל 49,000בסכומים בין ( ₪ 54,614,906עסקאות )בהיקף של  1,103בוצעו  (1

 החשודות כעסקאות שבוצעו בסכום הנמוך מסף הדיווח )"דירדוס"(.

 177,474,561עסקאות מפוצלות באופן שמנע דיווח רגיל לרשות )בהיקף של  8,616בוצעו  (2

₪ .) 

( לצו בכך שלא 3)3החברה הפרה את סעיף  הפרת חובות זיהוי: –לצו  4, 3, 2הפרת סעיפים  .ג

עסקאות החייבות בדיווח  421נהגה לדרוש ייפוי כוח מלקוחותיה המאוגדים כחברות לגבי 

בעסקאות אלו לא בוצעו הליכי הזיהוי והאימות, ולא נשמרו ייפוי (. ₪ 74,106,690)בהיקף של 

לצו לעניין רישום פרטי זיהוי מלאים  2. כמו כן, החברה הפרה את הוראות סעיף כוח כאמור

 בעת ביצוע עסקאות כגון פרטי כתובת, תאריך לידה ומין, תאריך התאגדות. 

הביקורת העלתה כי בעל העסק חובת רישום במרשם נותני שירותי המטבע:  –לחוק  11סעיף  .ד

. 2004העסק קיבל תעודת רישום בחודש פברואר . 1998החל לפעול כנותן שירותי מטבע בשנת 

 נראה לכאורה כי העסק פעל ללא רישום במשך כשנה ושמונה חודשים.

 

 



 

  :החלטת הוועדה

לאור עמדת הועדה, כפי שהובאה לעיל בסמוך לטיעוני החברה, נמצא כי החברה הפרה הוראות הקבועות 

"החוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(.  –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הרשות( על פעולות  -ההפרות כוללות הפרת חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

)ב( לצו,  -)א( ו6להוראות חוק איסור הלבנת הון וסעיף רגילות ובלתי רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד 

 וכן אי רישום פרטי לקוח, קבלת כתב ייפוי כוח.  

כפי שפורט בהרחבה, נמצאו כשלים מהותיים בהעברת דיווחים לראשות לאיסור הלבנת הון, ואלו עלולים 

 לסכל ולפגוע במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

יווח על פעילות בלתי רגילה, הינה מהותית ומטרתה לאפשר לרשויות לאתר חובת הדיווח, ובכללה חובת הד

ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי העומד בידי 

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, של 

ותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח אחר נותני שיר

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםפקטיבית א התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  מחייבתסקאות בין מדינות ברחבי העולם, יע

 מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםהפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

 דיווחוערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת פועלים באורח פתלתול  ההון

, כי אז יצרנו אמרנו. לו אחרת ועל כל פעולה חריגהטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים 

איסור הלבנה בנוי  שחוקוזה אומנם העיקרון פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. יפרצות וא

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

 אחר עבירות ועבריינים. אפקטיביהכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

אחר כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה 

 " )ההדגשה אינה במקור(., ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכושפעולות 

  

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן  2001-ספי(, התשס"בלתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

בשיקול דעת הועדה הובאו בחשבון היקפן הכספי הרב והתמשכותן של הפעולות לגביהן התגלו הפרות 

הדיווח. כמו כן נלקח בחשבון היקף הפעילות של החברה, העובדה כי ההפרות בוצעו באופן שיטתי, וכן 

החומרה שרואה הוועדה באי העברת דיווחים לרשות, עובדה המעוררת חשש לחוסר תום לב בפעילות העסק. 

 י.ההפרות הנ"ל הנן הפרות חמורות בהיקפים עצומים, המצדיקות הטלת עיצום כספי משמעות

מאידך, התחשבה הוועדה בכך שמדובר בהפרה ראשונה, ובעובדה כי העסק ביצע צעדים לתיקון הליקויים, 

 הגם שבאיחור משמעותי, וכן שיתף פעולה עם רשויות האכיפה.

 תשלומים. 10-שישולמו ב ₪ 700,000לאור האמור, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של 



 

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  לחברה זכות ערעור על

 העיצום הכספי.

 



 

 מ"בע טסאינטר ספיישל -החלטת וועדת עיצומים 

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי החברה, במטרה לבחון את עמידתה בחובות בהתאם לחוק איסור  20.9.2012ביום 

החוק( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –הלן )ל 2000-הלבנת הון, התש"ס

יחידת  נותני הביקורת בוצעה על ידי הצו; צו איסור הלבנת הון(.  –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

  שירותי מטבע במשרד האוצר.

 :ממצאי הביקורת

 .   דו"ח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  1

 . 19.9.2010ועד ליום  15.3.2009ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין יום  .2

 .  2007החברה הינה נותנת שירותי מטבע הרשומה במרשם נותני שירותי מטבע החל מחודש ספטמבר  .3

 הביקורת:להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדוח  .4

הביקורת איתרה פעולות בחברה אשר  אי דיווח על פעילות בלתי רגילה: –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .א

נחזות כבלתי רגילות ואשר לא הועבר בגינן דיווח בלתי רגיל לרשות, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף 

 , במקרים הבאים:צו איסור הלבנת הון)ב( ל6

עסקאות ניכיון  36ת הבדיקה אותרו במהלך תקופ -פיצול עסקאות בסף הדיווח    (1

אשר לא דווחו. ניתוח העסקאות מעורר  ₪ 49,999-ל 47,000יומיות בסכומים שבין 

מלקוחות החברה פיצלו עסקאות על מנת להמנע מחובת הדיווח לפי סעיף  9-חשד ש

)ב( לצו. 6)א( לצו, ומשכך העסקאות הנ"ל היו צריכות להיות מדווחות לפי סעיף 6

 .₪ 1,172,199סך כל העסקאות הינו  

פוצלו בין מקבלי שירות  עסקאות ניכיון של המחאות השייכות לגורם אחד אשר (2

בהם נעשה פיצול  ₪ 354,950מקרים בסכום כולל של  6הביקורת איתרה  –שונים 

 עסקה אחת בין שתי לקוחות שניכו המחאות המשוכות על אותו חשבון, באותו היום. 

לקוחות החברה מבצעים  -פיצול עסקאות בין שתי חברות בבעלות זהה חלקית  (3

חברה והן בחברה אם )עמית ליאם בע"מ( העוסקת גם במקביל פעולות ניכיון הן ב

עסקאות בהיקף כספי של  57היא במתן שירותי מטבע, אשר מנעו דיווח, בגין 

 .ש"ח 2,832,202

 הפרת חובות זיהוי: –לצו  3,4,7הפרת סעיפים  .ב

לא נערך זיהוי באמצעי הזיהוי הנדרשים בצו.  –ליקוי בזיהוי ותיעוד מקבל השירות  (1

מקבלי שירות אשר עסקאותיהם  3ה סריקה של תעודות זהות של החברה לא שמר

 דווחו לרשות כי אם רישיון נהיגה או דרכון ישראלי.

עסקאות, שמות מקבלי השירות אשר  4-נמצא כי ב –דיווח לקוי אודות מקבל השירות  (2

הוזנו למערכת ודווחו לרשות אינם תואמים לשמות מקבלי  השירות כפי שזוהו 

ת הזיהוי אשר הוצגו בחברה ונסרקו למערכת. מבדיקת הביקורת באמצעות תעודו

 עולה, כי עובדי החברה נוהגים להזין כינויים בשדה מקבל השירות במערכת.

 100,000בדיווח לרשות בגין עסקת ניכיון בהיקף  –דיווח לקוי אודות מבקש השירות  (3

הזהות של דווח שם מבקש השירות "שמאילוב שחין". מבדיקת סריקת תעודת , ₪

מבקש השירות נמצא כי שמו כפי שמופיע בתעודת הזהות שנסרקה למערכת הינו 

 "אלמייב ראול".

מקרים לפחות בהם מבקשי  4נמצאו  -דרישת הצהרת מבקש שירות ושמירת מסמכים  (4

 השירות לא חתמו במועד העסקה על טופס מבקש השירות. 

 



 

 :החלטת הועדה

בסמוך לטיעוני החברה, נמצא כי החברה הפרה הוראות הקבועות  לאור עמדת הוועדה, כפי שהובאה לעיל

"החוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(.  –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הלקוחות, אי קבלת ושמירת מסמכים ופרטי הדיווח והפרת  ההפרות כללו ליקויים בהליך זיהוי ורישום פרטי

 חובות הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. 

כפי שפורט בהרחבה, נמצאו כשלים בהעברת דיווחים לראשות לאיסור הלבנת הון, ואלו עלולים לסכל ולפגוע 

 במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, אינן בבחינת חובות טכניות כי אם חובת הזיהוי והדיווח, ובכללה 

בבחינת חובות מהותיות אשר מטרתן לאפשר לרשויות לאתר ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור 

וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי העומד בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל 

שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, של נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות  נותני

 אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח אחר הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  מחייבתסקאות בין מדינות ברחבי העולם, יע

 מלביניוד של החוק היא כי היס הנחתשקיפות מלאה.  קיוםהפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

 דיווחפועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת  ההון

, כי אז יצרנו אמרנו. לו אחרת ועל כל פעולה חריגהטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים 

איסור הלבנה בנוי  שחוקוזה אומנם העיקרון פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. יפרצות וא

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

 אחר עבירות ועבריינים. אפקטיביהכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

אפשרת היא לעקוב כראוי אחר כהלכה את מטרות החוק, מ משרתת ex anteחובת דיווח רחבה 

 " )ההדגשה אינה במקור(., ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכושפעולות 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

, ומחצית או רבע מסכום 1977-ק העונשין, התשל"ז( לחו4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 ו נסיבות המקרה בכללותן. נבחנ

בשיקול דעת הועדה הובאו בחשבון היקפן הכספי של הפעולות לגביהן התגלו הפרות הדיווח, היקף הפעילות 

של החברה, החומרה שרואה הוועדה בהפרת חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, וכן העובדה שמדובר 

 האכיפה. בהפרה ראשונה וכן העובדה שהמפר שיתף פעולה עם רשויות

 .₪ 70,000 בסך כספי עיצום להטיל על המפר הוועדה החליטה ,לעיל האמור לאור



 

 מיה רום השקעות בע"מ -החלטת וועדת עיצומים 

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי החברה, במטרה לבחון את עמידתה בחובות בהתאם לחוק איסור  3.8.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  –)להלן  2000-הלבנת הון, התש"ס

יחידת  הביקורת בוצעה על ידי "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(.  –)להלן  2002-נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

 עיקרי ממצאי הביקורת:

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 . 2011עד אוגוסט  2002ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין חודש מאי  .2

 . 2003בפברואר  19למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהחברה הינה בעלת רישיו .3

 החברה עוסקת בהמרת כספים. .4

 בדוח הביקורת:להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו  .5

הביקורת העלתה כי החברה לא העבירה  אי דיווח על פעילות בלתי רגילה: –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .א

דיווחים על פעולות בלתי רגילות לרשות איסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"(, וזאת 

 , במקרים הבאים:צו איסור הלבנת הון)ב( ל6בניגוד לחוק ולסעיף 

 (. ₪ 37,645,219קאות מפוצלות באופן שמנע דיווח רגיל לרשות )בהיקף של עס 420בוצעו  .1

 (.₪ 1,068,862עסקאות במועדים חריגים )בהיקף כספי של  266בוצעו  .2

 הפרת חובות זיהוי:  –לצו  4, 3, 2הפרת סעיפים  .ב

 :החברה הפרה את חובות הזיהוי והאימות כמפורט להלן (1

 .אין פרטי כתובת כללבהן  ,ש"ח   6,419,426 כולל של המרות חייבות בדיווח, בסכום 68 אותרו (א

תאריך אין פרטי בהן  ,"חש  37,513,069 המרות חייבות בדיווח, בסכום כולל של 419 אותרו (ב

 לידה/ תאריך התאגדות.

 מין.אין פרטי בהן  ,ש"ח 16,622,198 המרות חייבות בדיווח בסכום כולל של 169 אותרו (ג

ש"ח, מספר הזיהוי של הלקוח אינו  28,550,170כום כולל של המרות חייבות בדיווח בס 341 (ד

 תקין ואינו משקף מספר ת.ז./ ח.פ.

( לצו בכך שלא נהגה לדרוש ייפוי כוח מלקוחותיה המאוגדים 3)3החברה הפרה את סעיף  (ה

בעסקאות אלו לא (. ₪ 28,692,914עסקאות החייבות בדיווח  )בהיקף של  342כחברות לגבי 

 בוצעו הליכי הזיהוי והאימות, ולא נשמרו ייפוי כוח כאמור. 

ש"ח שנרשמו במערכת  2,377,128עסקאות בהיקף כולל של  88: אותרו אי רישום פרטי נכס (ו

כעסקאות בהן נתקבל מזומן מהלקוח, בעוד שעל פי המסמכים שנתפסו עולה כי הכספים 

ש"ח חייבות בדיווח  484,027העסקאות בהיקף כולל של מ 6נתקבלו בשיק/ העברה בנקאית.  

 לרשות.

 420לצו בכך שלא נהגה למלא טופס מבקש שירות ללקוחותיה בגין  4החברה הפרה את סעיף  (ז

 .₪ 37,645,219עסקאות החייבות בדיווח בהיקף של 

חובת רישום במרשם נותני שירותי המטבע: הביקורת העלתה כי החברה  –ו לחוק 11)א( 8סעיף  .ג

 לא העבירה דיווח בגין שינוי בנושאי המשרה כנדרש. 

 



 

 :החלטת הוועדה

לאור עמדת הוועדה, כפי שהובאה לעיל בסמוך לטיעוני החברה, נמצא כי החברה הפרה הוראות הקבועות 

חוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול "ה –)להלן  2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(.  –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הרשות( על בלתי רגילות  -ההפרות כוללות הפרת חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

)ב( לצו, וכן אי רישום פרטי לקוח,  6הלבנת הון סעיף החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור 

 קבלת כתב ייפוי כוח ואי דיווח על שינוי זהות קצין הציות.  

כפי שפורט בהרחבה, נמצאו כשלים מהותיים בהעברת דיווחים לראשות לאיסור הלבנת הון, ואלו עלולים 

 לסכל ולפגוע במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

לה חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, הינה מהותית ומטרתה לאפשר לרשויות לאתר חובת הדיווח, ובכל

ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי העומד בידי 

 הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, של

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח אחר 

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  מחייבתסקאות בין מדינות ברחבי העולם, יע

 מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםהפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

 דיווחרח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת פועלים באו ההון

, כי אז יצרנו אמרנו. לו אחרת ועל כל פעולה חריגהטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים 

איסור הלבנה בנוי  שחוקוזה אומנם העיקרון פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. יפרצות וא

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

 אחר עבירות ועבריינים. אפקטיביהכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

אחר כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה 

 " )ההדגשה אינה במקור(., ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכושפעולות 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 . נבחנו נסיבות המקרה בכללותן

בשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון היקפן הכספי והתמשכותן של הפעולות לגביהן התגלו הפרות הדיווח, 

זאת, גם לאחר שקיבל המפר התרעה מהרשות לגבי כשלים בדיווחיו. כמו כן נלקחה בחשבון העובדה כי 

גילים לרשות. ההפרות ההפרות בוצעו באופן שיטתי, וכן החומרה שרואה הוועדה באי העברת דיווחים בלתי ר

 הנ"ל הנן הפרות חמורות המצדיקות הטלת עיצום כספי משמעותי.

מאידך, התחשבה הוועדה בכך שמדובר בהפרה ראשונה, בכך שעיקר ההפרות בוצעו מול לקוחות שהינם 

נותני שירותי מטבע רשומים, ובעובדה כי העסק ביצע צעדים לתיקון הליקויים ושיתף פעולה עם רשויות 

 יפה.האכ



 

 .₪ 70,000לאור האמור, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של 

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך 

 העיצום הכספי.

 



 

 דניאל פורטל -החלטת וועדת עיצומים 

 :תיאור הנסיבות

נתקבלו חומרים מהיחידה ימ"ר עמקים של משטרת ישראל אודות המפר לכאורה. מחומרי  22.1.2010ביום 

החקירה עולה כי, המפר לכאורה נעצר בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון מאחר  ולפי החשד המפר עשה פעולה 

מפר לכאורה עם ברכוש אסור במטרה להסתיר את מקורו ואת בעלי הזכויות בו. בהתאם להבנות שהגיע ה

פרקליטות מחוז צפון הוסכם כי המפר לכאורה יצהיר בכתב כי הוא מודה בביצוע שלוש פעולות ניכיון 

-מבלי לדווח עליהן כנדרש בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס, ₪אלף  50המחאות בסכום העולה על 

הול רישומים של נותני שירותי מטבע(, "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וני –)להלן  2000

 "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(.  –)להלן  2002-התשס"ב

   עיקרי ממצאי הביקורת:

דו"ח סיכום ההפרות נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום  .1

 כספי.  

 .2006-2008המפר לכאורה עסק בניכיון המחאות בתקופה  .2

 שפורטו בדו"ח סיכום ההפרות:להלן ריכוז ההפרות כפי  .3

על פי הצהרתו של המפר לכאורה היו  אי דיווח על פעילות רגילה: –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

כל אחת, שלא דווחו לרשות לאיסור הלבנת ₪  50,000לפחות שלוש פעולות בסכום של לפחות 

 "הרשות"(. -הון ומימון טרור )להלן 

על פי הצהרתו של המפר לכאורה היו לפחות  הפרת חובות זיהוי: –לצו  4, 3, 2הפרת סעיפים  .ב

בהן לא בוצע רישום פרטי הלקוח, אימות  כל אחת,₪  50,000בסכום של לפחות שלוש פעולות 

 פרטים והחתמת הלקוח על הצהרת מבקש שירות.

מהצהרתו של המפר לכאורה עולה כי לפחות בשלושה שמירת מסמכים:  –לצו  9הפרת סעיף  .ג

ים לא שמר טפסי הצהרת שירות ומסמכי זיהוי של לקוחותיו המבצעים עסקאות החייבות מקר

 בדיווח.

 החלטת הוועדה: 

לאחר בחינת ממצאי דו"ח סיכום ההפרות, שמיעת טיעוני המפר והעובדה שהמפר הודה בממצאי  .1

ק דו"ח סיכום ההפרות, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו של המפר הפר הוא את הוראות חו

 איסור הלבנת הון והוראות צו איסור הלבנת הון. 

ההפרות כוללות הפרת חובת הדיווח לרשות על פעולות רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד  .2

)א(, 2)א( לצו. כן קובעת הוועדה כי הופרו הוראות סעיפים 6להוראות חוק איסור הלבנת הון וסעיף 

 ירת מסמכים. לצו, בנוגע לחובות הזיהוי ושמ 9-ו  4, 3

המפר הודה בממצאים העולים מדו"ח סיכום ההפרות וכל טענותיו  כאמור, בדיון בפני הוועדה, .3

הסתכמו בכך כי ההפרות הינן תולדה של חוסר הבנת חובותיו מכוח החוק אשר נעשו בתום לב וכי 

 יש לשקול את נסיבותיו האישיות. 

השתכנעה כי עסקינן בחוסר הבנה, אלא  הוועדה אינה מקבלת את גרסתו של המפר. הוועדה לא 

מדובר בדפוס פעולה עקבי ופסול מצד המפר. אין זה סביר, לעמדת הוועדה, שהמפר נחל אכזבות 

רבות והפסדים כספיים כבדים בעת עיסוקו בניכיון המחאות אך עדיין בחר לעסוק בכך לאורך 

 שנים. 3-תקופה של כ



 

טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין  חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות .4

מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק 

ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות 

שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל  לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של 

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.הרשות 

-, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לענין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על 

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאות

 מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחת שקיפות מלאה. קיוםהפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

 דיווחפועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת  ההון

, כי אז יצרנו אמרנוטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

איסור הלבנה בנוי עליו:  שחוקקרון וזה אומנם העילמלביני הון להתחמק מן הדין.  ואפשרנופרצות 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -העיקרון הוא עקרון הדיווח 

אחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח  אפקטיביבחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

, ברכושוב כראוי אחר פעולות כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעק משרתת ex anteרחבה 

 )ההדגשה אינה במקור(" ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .5

, 1977-ל"ז( לחוק העונשין, התש4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .6

 בכללותן.  לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה

בשיקול דעת הוועדה הביאה בחשבון מחד, את החומרה שרואה הוועדה באי העברת דיווחים לרשות  .7

וכן את אי קבלתה את גרסת המפר לגבי תום ליבו, זאת בין היתר, בשל משך הזמן הארוך בו בוצעו 

המפר  ההפרות. מאידך, התחשבה הוועדה בכך שמדובר בהפרה ראשונה, מספר ההפרות, בעובדה כי

 אינו עוסק עוד בניכיון המחאות, שיתוף הפעולה עם רשויות האכיפה וכן נסיבותיו האישיות.

 .₪ 25,000לאור האמור, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של  .8

ימים מיום מסירת הדרישה  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .9

 הכספי.לתשלום העיצום 

 

 



 

 אברהם שי  -   החלטת הועדה לעיצום כספי

  :תיאור הנסיבות

חוק איסור הלבנת  מכוחבחובות  ו, במטרה לבחון את עמידתעסקנערכה ביקורת במשרדי ה 19.9.2009ביום 

של נותני "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-הון, התש"ס

יחידת  נותני הביקורת בוצעה על ידי "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(.  –)להלן  2002-מטבע(, התשס"ב שירותי

 שירותי מטבע במשרד האוצר.

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דו"ח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 . 2009 ספטמברעד  2007ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין חודש מאי  .2

 . 2007 במאי 8למתן שירותי מטבע החל מיום  ןבעל רישיו והינ עסקה .3

 המרת כספים.ניכיון ובעוסק ב עסקה .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדוח הביקורת: .5

 עסק לא העבירהביקורת העלתה כי ה :רגילהבלתי אי דיווח על פעילות  –( לצו ב)6הפרת סעיף  .א

, צו איסור הלבנת הון)ב( ל6דיווחים על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף 

 במקרים הבאים:

 אשר עולה חשד כי פוצלו מתחת לסף , ₪ 1,405,787עסקאות בסכום של  27 אי דיווח בגין

 )א( לצו.6על פי סעיף הדיווח על מנת להימנע מדיווח 

  עסקאות  8-יומיים המסתכמות ל-לו בטווח של יוםעסקאות שפוצ 17אי דיווח בגין

 . ₪ 1,179,985החייבות בדיווח בהיקף של  

  עסקאות  35עסקאות אשר בוצעו בסמיכות זמנים המסתכמות ללפחות  92אי דיווח בגין

 .₪ 3,088,376חייבות בדיווח בהיקף של  

  לשעות הפעילות של אשר בוצעו מעבר , ₪ 2,133,652עסקאות בהיקף של  56אי דיווח בגין

 העסק.

  ל עסקה אחת בין שני בהם נעשה פיצול ש, ₪ 664,625עסקאות בסך של  9אי דיווח בגין

 .באותו היום מקבלי שירות אשר ניכו המחאות המשוכות על חשבון זהה

  עסקאות אשר בהן מקבל  80עולה כי בית העסק רשם במערכת הממוחשבת מהביקורת

 .₪ 395,124ם קטינים בהיקף השירות ו/או מבקש השירות הינ

 " כאשר בשדה "שם הלקוח" 1נמצא כי במערכת הוקלדו עסקאות תחת קוד מקבל שירות "

" 1במערכת עודכנו שמות שונים של מקבלי שירות. בגין לקוח שסומן במערכת תחת קוד "

במהלך אותו  המרה עסקאותמספר  אותרו שנערכו מהבדיקותפעולות המרה.  22,625דווחו 

 סף את תעובר אינה עסקה כל, כאשר עסקאות( 110שונים )סה"כ  שירות מקבלי 3 של היום

 הדיווח, אולם בצירוף מצרפי לאותו יום עסקים הן מרכיבות עסקאות חייבות בדיווח.

" ובכך נטרל את שיוך פעולות ההמרה 1בעסקאות אלו עודכן מספר הלקוח תחת קוד "

סקה לדיווח אוטומטי לרשות ע"י המערכת המתוארות ללקוח יחיד ועקף את סימון הע

 .7,066,241בהיקף של  החייבות בדיווח  עסקאות 31 סה"כ אותרו הממוחשבת.



 

 הפרת חובות זיהוי: –לצו  9, 7, 3הפרת סעיפים  .ב

מקבלי שירות, אשר  199 בביקורת נמצא כי בנתוני הזיהוי של -( לצו3)7(, 3)3סעיפים   (1

לרשות, לא נרשמו מספרי תעודות הזהות. בגין בגין עסקאות שביצעו נדרש דיווח 

עסקאות אלה דיווח העסק לרשות נתונים שגויים וחסרים אודות פרטיהם של מקבלי 

  שירות.

מלקוחות העסק אשר  199לא נמצאו מסמכי זיהוי עבור  בביקורת –לצו  9סעיף  (2

 .עסקאותיהם דווחו לרשות

על כל ההפרות שהתגלו בביקורת. ההליך אליו זומן הוועדה רשאית להטיל עיצום כספי  – ועדהועמדת ה

 המפר הינו הליך מנהלי, ועל פי הוראות החוק לא עומדת לגביו טענת ההתיישנות הנטענת.

  : סיכון כפול  .א

ועדה קיים מאחר וקיים תיק פלילי תלוי ועומד בפרקליטות בקשר לפרשה זו, אין מקום ל – טענת המפר

 מנהלית מקבילה. 

)ב( לחוק, הליך ועדות עיצומים הינו הליך מנהלי שיכול להתקיים במקביל 15לפי סעיף  – עמדת הוועדה

מחד כספי מניעה לנקוט בהליכים מקבילים של הטלת עיצום להליך הפלילי. כבר נקבע בפסיקה, כי אין 

 ((.2005) מדינת ישראל נ' אהרון אייל ירון כהן 343/04ם( -תפ )י)ראה, לדוגמא,  והליך פלילי מאידך

 :)ב( לצו6אי העברת דיווחים בלתי רגילים בהתאם לסעיף  .ב

בהקשר זה נמצאו   –ביצוע עסקאות מתחת לסף הדיווח במטרה שלא יהיה דיווח )"דירדוסים"( (1)

, ש"ח 49,999-ש"ח ל 47,000עסקאות בסכומים יומיים מצטברים שבין  27על ידי צוות הביקורת 

ב"כ המפר )א( לצו. 6ובת הדיווח הקבועה בסעיף פעולות שנראה כי היו מכוונות לעקוף את ח

לכאורה טען כי הדבר נגרם בעקבות שימוש במערכת תוכנה ישנה ולא מעודכנת ששיבשה את 

 לא ניתן להסתמך על נתוני תוכנת המחשב לפיהם נערכה הביקורת. העסקאות ולכן רישום

אחריותו של נותן שירותי המטבע לוודא כי התוכנה תקינה.  אף ואם היה כשל  – עמדת הוועדה

טכני בתוכנה אין הדבר מסביר מדוע לא הועברו דיווחים בלתי רגילים על פעולות אלה. יפים 

 : מאיר כהן נ' מדינת ישראל 3395/06ע"פ בהקשר זה הדברים של כבוד השופטת ד' ברלינר ב

התוכנה שבה השתמש המערער אין לה ולא כלום עם  "...באותו הקשר יש לומר כי

יכולתו וחובתו לעמוד בחובת הדיווח המוטלת עליו. התוכנה צריכה להתאים עצמה 

  לדרישות החוק, ולא היפוכו של דבר." 

 (מדינת ישראל נ' מאיר כהן 394/04ת"פ  )וראה גם

לבחון בצורה מוקפדת את הוועדה חוזרת על עמדתה לפיה על נותן שירותי המטבע להיות ערני ו

הפעילות בעסקו וכמו כן לדווח לרשות גם על פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת 

 הדיווח.

דוגמאות למקרים בהם  92בהקשר זה נמצאו על ידי צוות הביקורת  – עסקאות בסמיכות זמנים (2)

ב"כ המפר בוצעו עסקאות בהפרש של מספר דקות, בסכומים המסתכמים לסכום החייב בדיווח. 

טען כי הסיבה לכך היא כשל טכני בתוכנה הממוחשבת שנובע מאי סנכרון התוכנה עם זמן ביצוע 

 העסקה בפועל.



 

כאמור, אחריותו של נותן שירותי המטבע לוודא כי התוכנה תקינה. מעבר לכך,  – עמדת הוועדה

ם, שכן גם הוועדה אינה מקבלת את גרסת המפר כי כשל טכני יצר את הפרשי הזמנים הקצרי

אם השעון במערכת אינו מכוון הרי עדיין העסקאות בוצעו בהפרשי זמן קצרים, בסכומים 

 המחייבים דיווח לרשות.

דוגמאות למקרים בהם  56בהקשר זה נמצאו על ידי צוות הביקורת  – עסקאות במועדים חריגים (3)

נגרם עקב שימוש בוצעו עסקאות במועדים חריגים. ב"כ המפר טען אף בעניין זה כי הכשל 

  הזנת העסקאות. דבמערכת תוכנה ישנה ולא מעודכנת ששיבשה את מוע

כאמור לעיל, הוועדה אינה מקבלת את גרסת המפר וסבורה כי אחריותו של  – עמדת הוועדה

 נותן שירותי המטבע לוודא כי התוכנה תקינה.  

בהם נעשה פיצול של  יםדוגמאות למקר 9בהקשר זה נמצאו  – פיצול עסקאות בין מקבלי שירות (4)

. ב"כ המפר עסקה אחת בין שני מקבלי שירות אשר ניכו המחאות המשוכות על חשבון זהה

, שכן יתכן מצב בו שני אנשים בעסקה בלתי רגילה הדורשת דיווח מדוברלכאורה טען כי אין 

 .שונים קיבלו תשלום מאותה עסק

 העומדת מאחורי הסיבה מהי וודאי באופן לדעת יכול אינו מטבע שירותי נותן  – עמדת הוועדה

 .לדווח החובה עליו חלה ספק של במקרה כן ועל הלקוח, פעילות

אשר בהן מבקש השירות הינם  דוגמאות 80 בהקשר זה נמצאו – עסקאות באמצעות קטינים (5)

ב"כ המפר לכאורה טען כי לא נתן שירות לקטינים ויתכן והפעולות בוצעו באמצעות  ין.קט

 תעודות זהות מזויפות ולעובד בעסק לא הייתה אפשרות לדעת זאת.  

הוועדה דוחה את גרסת המפר. נותן שירותי מטבע מחויב ברישום פרטי הזיהוי  – עמדת הוועדה

לידה, על פי תעודת הזהות שמציגים בפניו.  של מקבל השירות ומבקש השירות, לרבות תאריך

אם אכן כפי שטוען המפר, הופיעו בפניו מבקשי שירות שאינם קטינים, הרי שיכול היה לראות 

 על פי תאריך הלידה, שבעל התעודה הינו קטין.

בכלל המקרים המצוינים בדו"ח אין המדובר  - שימוש בקוד לקוח מזדמן לעסקאות המרה (5)

 ת לחמוק מחובת הדיווח, אלא מדובר בטעות הקלדה תמימה.ברישום כפול על מנ

רישום כפול של לקוחות תחת מספר לקוח זהה, מביא לשיבוש באמינות  – עמדת הוועדה

הנתונים במערכת ותוך כך לשיבוש הדיווחים לרשות. הוועדה רואה בחומרה רבה הזנת נתונים 

לדה הנובעות מהיסח הדעת ומתום שגויה ומתקשה לקבל את גרסת המפר כי מדובר בטעויות הק

 .(פעולות המרה 22,625לב, זאת, עקב ההישנות הגבוהה של מקרים אלה )

)ב( לצו. 6נותן שירותי המטבע לא דיווח לרשות על פעולות בלתי רגילות, תוך הפרת הוראות סעיף 

רשות הוועדה רואה את היעדר הדיווח בחומרה רבה, שכן היעדר הדיווח מסכל את האפשרות של ה

לקבל המידע לגבי אותם גורמים אשר פעולותיהם מהוות טיפולוגיה מוכרת של הלבנת הון, 

 )ב( לחוק.3ובמקרים המתאימים עולה כדי עבירה לפי סעיף 

 



 

  :ואימות הלקוח הפרות בעניין חובות הזיהוי .ג

ב"כ המפר לכאורה טען כי הליקויים במילוי חובות הזיהוי נעשו בתום לב וכי מדובר  – חובות זיהוי

 בכשלים טכניים.

מהותיות  חובות בבחינת אם כי טכניות חובות בבחינת אינן והזיהוי הדיווח חובות  – עמדת הוועדה

 הלבנתשל  פעולות ולחשוף כספים של מקורם אחר להתחקות החוק מטרת את מסכל מילוין אי אשר

כי הדבר נגרם עקב כשלים טכניים, זאת מאחר  המטבע נותן שירותיהוועדה אינה מקבלת את גרסת  .הון

 .'וכד 1995, 16, 15, 12345רות כגון והמפר הזין באופן שיטתי תעודות זהות שגויות ולא סבי

כשלים  ב"כ המפר טען כי אי התרעת הרשות בפני המפר על: אי התרעה על ידי הרשות על הכשלים  .ד

 . וכי יש להתחשב בכך במערך הדיווחים הינה מחדל מצד הרשות

מושכלות יסוד של שלטון על המפר לכאורה חלה החובה לעמוד בדרישות החוק והצו.   – הוועדהעמדת 

החוק הן כי קיימת חובה לקיים חוק ואי ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות. אין הדעת סובלת פרשנות 

אנה שרון  200/06ין להליך ביקורת שיינקט נגדו כדי לקיים הוראות חוק. בו"ע לפיה אדם רשאי להמת

טענה המערערת טענה דומה לזו שנטענה כאן בפני הוועדה על ידי המפר. בית המשפט הנכבד  נ' אלי טובול

 קבע כדלקמן:

"קיום הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו הינה חובה המוטלת על המערערת, בעוד 

ורת והפיקוח מהווה זכות של הרשות, במסגרת הליכי אכיפת החוק. קיומו או שהליך הביק

אי קיומו של הליך ביקורת במקרה הספציפי איננו יכול להוות הגנה מפני הפרת החוק על 

ידי המערערת. לענין זה אין נפקא מינא אם מדובר בהפרה של אי דיווח כלל או בדיווח 

ה מאפשרת לרשות לבצע את תפקידיה ופוגעת וחסר. בשני המקרים מדובר בהפרה שאינ

 פגיעה חמורה במטרות החוק.

 הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו ברורות.

עליה לשאת  –אם המערערת לא עשתה די על מנת להפנים את ההוראות ולהטמיען בעסקה 

 בתוצאות ואין לה להלין אלא על עצמה."

 ויפים הדברים גם לענייננו.

 

המפר לכאורה מבקש מהוועדה שלא להטיל עיצום כספי במקרה זה, או לחלופין לאור האמור, ב"כ  .ה

 להשית עיצום כספי נמוך.

  :החלטת הוועדה

לאור עמדת הוועדה, כפי שהובאה לעיל בסמוך לטיעוני העסק, נמצא כי העסק הפר הוראות הקבועות בחוק 

"החוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(.  –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הרשות( על פעולות בלתי  -ההפרות כוללות הפרת חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 בהליך ליקויים)ב( לצו, וכן 6חוק איסור הלבנת הון וסעיף רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות 

 .הזיהוי

כפי שפורט בהרחבה, נמצאו כשלים מהותיים בהעברת דיווחים לראשות לאיסור הלבנת הון, ואלו עלולים 

 לסכל ולפגוע במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

חובת הדיווח, ובכללה חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, הינה מהותית ומטרתה לאפשר לרשויות לאתר 

ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי העומד בידי 

ובמקרה הנדון, של  הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל,



 

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח אחר 

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108 , בעמ'2099(, 1)2005על -תק

כספים  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  מחייבתסקאות בין מדינות ברחבי העולם, יוביצוע ע

היסוד של החוק  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק  ההון ימלבינהיא כי 

ועל כל פעולה טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים  דיווחאם תוטל חובת 

וזה פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. י, כי אז יצרנו פרצות ואאמרנו. לו אחרת חריגה

דיווח גורף,  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח  שחוקאומנם העיקרון 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת  - ומלאדיווח רחב 

 אחר עבירות ועבריינים. אפקטיבילהתחקות באורח 

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה 

" )ההדגשה , ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכושאחר פעולות 

 אינה במקור(.

  

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הוועדה פועלת על 

 תן. נבחנו נסיבות המקרה בכללו

דעת הועדה הובאו בחשבון מספר המקרים בהם לא הועברו דיווחים לרשות וכן היקפן הכספי של  בשיקול

ההפרות. העובדה כי ההפרות בוצעו באופן שיטתי, וכן החומרה שרואה הוועדה באי העברת דיווחים לרשות, 

הטלת  חמורות, המצדיקותהנן הפרות ההפרות הנ"ל עובדה המעוררת חשש לחוסר תום לב בפעילות העסק. 

 עיצום כספי משמעותי.

 .פעולה עם רשויות האכיפהה התחשבה הוועדה בכך שמדובר בהפרה ראשונה ובשיתוףמאידך, 

 .₪ 100,000עיצום כספי בסך של  להשית על המפר לאור האמור, החליטה הוועדה

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי.

סירת הדרישה לתשלום ימים מיום מ 30בית משפט שלום, תוך לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני 

 העיצום הכספי.



 

  מ"בע פיננסים שירותים ויקטוריה - כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

חוק איסור הלבנת  מכוחנערכה ביקורת במשרדי החברה, במטרה לבחון את עמידתה בחובות  12.5.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן  2000-הון, התש"ס

יחידת  נותני "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי  –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף .1

 . 2009בספטמבר  29למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהחברה הינה בעלת רישיו .2

 החברה עוסקת בהמרת כספים. .3

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדוח הביקורת: .4

הביקורת העלתה כי החברה לא העבירה  אי דיווח על פעילות בלתי רגילה: –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .א

דיווחים על פעולות בלתי רגילות לרשות איסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"(, וזאת 

 , במקרים הבאים:צו איסור הלבנת הון)ב( ל6בניגוד לחוק ולסעיף 

המרות חייבות בדיווח, בהיקף כספי  8: אותרו עסקאות שאינן אופייניות למקבל השירות (1

המרות, בהיקף כספי של  3ש"ח, הרשומות על שם עובדים זרים, מתוכן  832,875של 

ש"ח שבוצעו באותו היום. המרות אלו אינן אופייניות למקבל השירות, ומשכך  393,875

 היה על העסק לדווח עליהן כעסקאות הנחזות בלתי רגילות. 

 :עסקאות במועדים חריגים (2

ש"ח, שבוצעו בתאריכים  132,347של המרות, בהיקף כספי כולל  41אותרו  (א)

 , בהם חל חג הסוכות.30/9/2010-ו 23/9/2010

 המרות בשישי/ שבת: (ב)

מהימים  5-ש"ח שבוצעו ביום שבת. ב 569,033המרות בהיקף של  135אותרו  .1

ש"ח, כאשר סך ההמרות  442,200עסקאות בהיקף כספי כולל של  94בוצעו 

 ש"ח. 50,000בכל אחד מהימים עולה על 

ש"ח שבוצעו ביום שישי החל  2,303,164המרות בהיקף כספי של  926אותרו  .2

עסקאות בהיקף כספי כולל של  850מהימים בוצעו  16-. ב16:00מהשעה 

 ש"ח. 50,000על  ש"ח, כאשר סך ההמרות בכל אחד מהימים עולה 2,113,195

ח, שבוצעו ש"  3,176,748המרות בהיקף כספי של  581אותרו  :פיצולי עסקאות במערכת (3

בבוקר, ליום המחרת, שעות שלכאורה, אינן שעות  07:00ועד השעה  21:00בין השעות 

העבודה השוטפות של הסניף כאשר הן אף מוזנות ברצף של שניות ומספרי עסקה ללא פרטי 

 לקוח ועוברות את סף הדיווח בסיכום של אותו הרצף לאותו היום.

מבדיקה מדגמית : ערכת ההמרה של העסקעסקאות לגביהן קיים חשד כי לא נרשמו במ (4

ביתר  , אותרו הפקדות24/4/2011ועד  15/4/2011של הפקדות העסק לבנק בין התאריכים: 

ש"ח שבוצעו לחשבון הבנק של העסק, אל מול סכומי ההמרות שבוצעו  2,128,275בסך 

י בעסק באותם התאריכים. האמור מעלה חשד כי מערכת ההמרה אינה מכילה את כלל פרט

 ההמרות שבוצעו על ידי העסק.



 

  הפרת חובות זיהוי: –לצו  4הפרת סעיף   .ב

קלסרי מסמכי הזיהוי של החברה והצהרות מבקשי השירות, לא אותרו ממבדיקת הביקורת  (1

 ש"ח. 1,701,875בהיקף כספי של המרות חייבות בדיווח,  6הצהרות מבקשי שירות בגין 

 

 :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

 , כמפורט להלן:23.4.2012המפר לכאורה השמיע טיעונים בעל פה בפני הוועדה באמצעות ב"כ ביום 

 

 )ב( לצו6אי העברת דיווחים בלתי רגילים בהתאם לסעיף  .א

דוגמאות  8בהקשר זה נמצאו על ידי צוות הביקורת   - עסקאות שאינן אופייניות למקבל השירות (1)

אופייניות למקבל השירות, שבגינן היה על המפר להגיש אינן למקרים בהם בוצעו עסקאות אשר 

כ המפר כי אין ")ב( לצו, טען ב6העברת דיווחים בהתאם לסעיף -לעניין אי דיווחים בלתי רגילים.

ת לקוחותיו הינם עקב מיקום העסק, מרבי .מדובר בפעילות שאינה אופיינית למקבל השירות

ריגות מאחר ולעיתים עובדים זרים מרכזים כספים הפקדות בסכומים גבוהים אינן חעובדים זרים ו

. באשר לעדותו של העובד שרון קויט כי אין העסק מבצע מרהיחדיו ושליח מטעמם מבצע את הה

טען ב"כ המפר כי הוא מבין את דברי העובד כך שלא המרות בסך כספים גבוה לעובדים זרים, 

, ואף הציג מסמכים המעידים כי מבוצעות עסקאות בסכומים גבוהים אלא עבור עובדים זרים

ביצע ש ההמעידים על עסק הציג מסמךב"כ המפר העובד ביצע עסקאות בסכומים גבוהים. כמו כן, 

 .זרים אחרים עובד זר בשליחות עבור עובדים

בנוגע לביצוע פעולות  על פעילות בלתי רגילה הוועדה קובעת כי היה על העסק לדווח – עמדת הוועדה

גבוהים על ידי עובדים זרים, שכן פעילות זו אינה אופיינית למקבל השירות. גם המרה בסכומים 

אם נקבל את טענת ב"כ המפר כי עובד זר מבצע בשליחות פעולת המרה מרוכזת עבור עובדים 

אחרים, הרי שהיה מצופה כי תמצא הצהרת מבקש שירות לפיה הוא מבצע את הפעולה עבור 

כך, ההצהרה שהתקבלה ממבקש השירות היתה כי הוא מבצע את אחרים, אך כזו לא היתה. יותר מ

הפעולה בעבור עצמו בלבד. במצב זה, לו סבר המפר כי הפעולה למעשה מבוצעת עבור אחרים, חלה 

( לצו(. יש לציין כי המסמך שהציג ב"כ 2)ב()6עליו חובה לדווח על פעילות בלתי רגילה )ראה סעיף 

לטענתו הם מקבלי השירות בפעולת המרה מסוימת, אינו המפר ובו רשימה של עובדים זרים ש

 מהווה הצהרת מבקש שירות כנדרש בצו, ואף לא צורף להצהרה שהתקבלה כאמור.

דוגמאות למקרים בהם  1,102בהקשר זה נמצאו על ידי צוות הביקורת  - עסקאות במועדים חריגים (2)

 בוצעו עסקאות במועדים חריגים.

שכן כל העסקאות חריגים, דים המצוינים בדו"ח הביקורת אינם ב"כ המפר טען כי השעות והמוע

, לדבריו העסק פועל עד שעות הערב המאוחרותבוצעו בטרם או לאחר כניסת או צאת השבת או החג. 

 .לאחר תום עבודתם לביצוע המרות העובדים הזריםזאת עקב הביקוש הרב של 

שרותי המטבע בעניין זה ומשכך לא  מחמת הספק הוועדה מקבלת את גרסת נותן  – עמדת הוועדה

 לקחה ממצא זה במסגרת שיקוליה. 

דוגמאות למקרים בהם  581בהקשר זה נמצאו על ידי צוות הביקורת  - פיצולי עסקאות במערכת (3

כאשר הן אף מוזנות ברצף  העסקהעבודה השוטפות של שאינן לכאורה שעות שעות בבוצעו עסקאות 

טעות בדו"ח שכן השעות בהן בוצעו העסקות תואמות לשעות של שניות. לטענת ב"כ המפר, חלה 

בבוקר  7:00ולא עד השעה  21:00-22:00הפעילות של העסק, כל העסקאות בוצעו בטווח השעות בין 

כפי שצוין בדו"ח. באשר לעובדה כי העסקאות בוצעו בהפרשים של מספר שניות, נטען כי ההמרות 

מספר עובדים יחדיו תוך שימוש בשתי קופות שונות. ב"כ אכן מבוצעות בזמן זה באמצעות סיוע של 

 המפר הציג בפני הוועדה תקליטור ובו צילומים המתעדים את אופן העבודה בעסק.



 

על אף העובדה כי למעשה קיימות עסקאות שבוצעו אף לקראת חצות, הוועדה   – עמדת הוועדה

נשארים לעבוד בשעות מאוחרות  כי בשל עומס עבודה לעיתיםמקבלת את גרסת נותן שרותי המטבע 

לא לקחה ממצא זה במסגרת יותר ואף מתגברים את הפעילות לעבודה בשתי קופות. לפיכך, הוועדה 

 שיקוליה. 

במסגרת הביקורת אותרו  – עסקאות לגביהן קיים חשד כי לא נרשמו במערכת ההמרה של העסק (4

וצעו בעסק באותה התקופה, אי התאמות בין הסכומים שהופקדו לבנק לבין סכומי ההמרות שב

 העסק.קיימים כספים שנכנסו לחשבון העסק שלא נרשמו כהמרות במערכת עלה חשד כי דבר המ

פעולות תית בעניין טיב הל שבועיים לא ניתן לקבל הערכה אמיב"כ המפר טען כי מבדיקה מדגמית ש

בין סך המרות האחידות בין יתרת החשבון בבנק ל חוסרהסיבה ל המבוצעות בחשבון. נטען כי

 נובעת מהעובדה שהעסק מבצע הפקדות ומשיכות כספים מהחשבון בעבור העסקבעסק שבוצעו 

 . ולעיתים נותרת יתרה בקופת העסק

הגם שהוועדה לא שוכנעה מהסבריו של המפר בנוגע לחוסר ההתאמה בין הסכומים  – עמדת הוועדה

שהוועדה סבורה כי לא ניתן להטיל עיצום שהופקדו לבנק לבין סכומי ההמרות שבוצעו בעסק, הרי 

 )ב( לצו.6כספי בענין זה, שכן חוסר הסדירות החשבונאית אינה מהווה  הפרה של סעיף 

דוגמאות  6בהקשר זה נמצאו על ידי צוות הביקורת   - הפרות בעניין חובות הזיהוי ואימות הלקוח .ב

מהעסקאות  5-ב"כ המפר כי בהצהרות מבקשי שירות. בעניין זה טען  ולמקרים בהם לא הושלמ

ם נותני שירותי מטבע אחרים עטופס הצהרת מבקש שירות מאחר והיו הן עסקאות  םלא הושל

, טען ב"כ המפר כי אין מדובר נוספתשירות. באשר לעסקה  נותןבהן המפר היה מבקש שירות ולא 

  בהפרה, זאת מאחר וטופס הצהרת מבקש שירות נמצא בקלסר שנמסר לביקורת. 

לאור הצהרות מקבל השירות שהוצגו בפני הוועדה לגבי העסקאות האמורות,   – עמדת הוועדה

קובעת הוועדה כי הופרו חובות הזיהוי במקרים המפורטים בדו"ח הביקורת, שכן מההצהרות עולה 

 חובות בבחינת אינן הזיהוי שהעסק לא רק קיבל שירות כי אם גם נתן שירות. יש לציין, כי חובות

 אחר להתחקות החוק מטרת את מסכל מילוין אי מהותיות אשר חובות בבחינת אם כי תטכניו

 הון. של הלבנת פעולות כספים ולחשוף של מקורם

 

 לאור האמור, ב"כ המפר מבקש מהוועדה שלא להטיל עיצום כספי במקרה זה.

 :החלטת הוועדה

לאור עמדת הוועדה, כפי שהובאה לעיל בסמוך לטיעוני החברה, נמצא כי החברה הפרה הוראות הקבועות 

"החוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(.  –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הרשות( על בלתי רגילות  -לות הפרת חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן ההפרות כול

 )ב( לצו, וכן אי רישום פרטי לקוח.   6החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון סעיף 

ו עלולים לסכל ולפגוע כפי שפורט בהרחבה, נמצאו כשלים בהעברת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, ואל

 במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

חובת הדיווח, ובכללה חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, הינה מהותית ומטרתה לאפשר לרשויות לאתר 

ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי העומד בידי 

ת הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, של הרשויות לבקר את הפעילו



 

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח אחר 

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, טוב ואח' נ' מדינת ישראל חביב שם 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  מחייבתסקאות בין מדינות ברחבי העולם, יע

 מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםהפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

 דיווחפועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת  ההון

, כי אז יצרנו אמרנו. לו אחרת עולה חריגהועל כל פטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים 

איסור הלבנה בנוי  שחוקוזה אומנם העיקרון פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. יפרצות וא

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

 .אחר עבירות ועבריינים אפקטיביהכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה 

 " )ההדגשה אינה במקור(., ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכושפעולות 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן  2001-ספי(, התשס"בלתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 . נבחנו נסיבות המקרה בכללותן

, וחבשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון היקפן הכספי והתמשכותן של הפעולות לגביהן התגלו הפרות הדיו

 עם רשויות האכיפה.של העסק פעולה הף ומדובר בהפרה ראשונה ושיתהעובדה ש

 .  ₪ 20,000לאור האמור, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך של 

סירת הדרישה לתשלום ימים מיום מ 30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך 

 העיצום הכספי.



 

 דוד כהן  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 

  :תיאור הנסיבות

חוק איסור הלבנת  מכוחבחובות  ו, במטרה לבחון את עמידתהעסקנערכה ביקורת במשרדי  1.1.2011ביום 

של נותני "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-הון, התש"ס

יחידת  נותני "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי  –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  לכאורה דו"ח הביקורת נמסר למפר  .1

 . ועד ליום עריכת הביקורת 2005ינואר ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין חודש  .2

 . 2003במרץ  5למתן שירותי מטבע החל מיום  ןבעל רישיו והינ העסק .3

 המרת כספים.ב העסק עוסק .4

 ח הביקורת:"להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו .5

העסק לא העביר ורת העלתה כי הביק :רגילהבלתי אי דיווח על פעילות  –( לצו ב)6הפרת סעיף 

, וזאת "הרשות"( –לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן  דיווחים על פעולות בלתי רגילות לרשות

 הבאים: ים, במקרצו)ב( ל6בניגוד לחוק ולסעיף 

החשודות  אך נמוך מסף הדיווח, ₪ 49,900 -עסקאות המרה שסכומן מעל ל 2 אי דיווח בגין (1

 בסכום הנמוך מסף הדיווח.כעסקאות שבוצעו 

 

 ת הוועדה:טהחל

עדה כי במסגרת פעילותו וקובעת הו דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר,לאחר בחינת ממצאי  .1

 צו איסור הלבנת הון.  חוק והוראותהאת הוראות  הוא הפר

רגילות החייבות בדיווח, וזאת בלתי על פעולות  שותדיווח לרהההפרות כוללות הפרת חובת  .2

 ( לצו. ב)6וסעיף  החוקבניגוד להוראות 

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי  .3

מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת 

הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים  הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות

העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים 

בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, 

 מתבצעת בעסקו.לנטר את הפעילות הפיננסית הסיכל למעשה את היכולת של הרשות 

על -, תקשם טוב ואח' נ' מדינת ישראל חביב 9796/03בע"א לענין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין  

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" 

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאות

פועלים  ההון מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחת שקיפות מלאה. קיוםהפיננסיות השונות, תוך 

טוטלית וגורפת על  דיווחבאורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת 

 ואפשרנו, כי אז יצרנו פרצות אמרנול כל פעולה חריגה. לו אחרת כל פעולה מעל לסכום מסוים וע

איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון  שחוקוזה אומנם העיקרון למלביני הון להתחמק מן הדין. 



 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -הדיווח 

כהלכה  משרתת ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה  אפקטיביאורח אחרת להתחקות ב

, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל ברכושאת מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

 )ההדגשה אינה במקור(" איתורן של הלבנות הון.

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .4

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-ספי(, התשס"ב)עיצום כ

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .5

 לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

הביקורת. המפר טען בפני הוועדה המפר הודה בממצאים העולים מדו"ח  ,כאמור, בדיון בפני הוועדה .6

כי הוא חש חרטה על אי העברת הדיווחים והדבר נעשה בתום לב עקב חוסר הבנתו של החוק. המפר 

 אף הוסיף כי הינו מעוניין לעבור הדרכות בנושא לשם למידת הוראות החוק והצו.

  פעל בתום לב.המפר עדה כי ו, השתכנעה הוהמפרלאחר שמיעת טיעוני  .7

ת עיצום כספי על המפר ולהסתפק במתן התראה שלא להשי ועדהוה חליטהה, האמור לעיל לאור .8

דעת הוועדה הובאו בחשבון מספר המקרים המועט בהם לא הועברו דיווחים לרשות,  בשיקולבלבד. 

  היקפן הכספי הנמוך של ההפרות ותום ליבו של המפר.



 

 

 בוריס סימן טוב  -  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי המפר לכאורה, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק  31.10.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-איסור הלבנת הון, התש"ס

 (. הביקורת בוצעה על ידי "הצו"; "צו איסור הלבנת הון" –)להלן  2002-של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 יחידת  נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 ועד יום עריכת הביקורת.  2009בינואר  25-ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין ה .2

 . 2008באפריל  17שירותי מטבע החל מיום למתן  ןהעסק הינו בעל רישיו .3

 העסק עוסק בניכיון המחאות. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

 

אי דיווח על פעילות רגילה: הביקורת העלתה כי העסק לא העביר  –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

"הרשות"(, וזאת  –דיווחים על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 , במקרים הבאים:צו)א( ל6בניגוד לחוק ולסעיף 

  ערך העסקאות מסתכם ל – ₪ 50,000עולה על שסכומן  ניכיוןעסקאות  5אי דיווח בגין-

382,470 .₪ 

סקאות חייבות בדיווח בהן העסק לא החתים את ע 23איתרה הביקורת  –)א( לצו 4הפרת סעיף  .ב

 ₪. 1,587,524-ל םסקאות מסתכערך הע –לקוחותיו על הצהרות מבקשי שירות 

עסקאות חייבות בדיווח )המופיעות לעיל גם בס"ק  23הביקורת איתרה  –)א( לצו 2הפרת סעיף  .ג

הלקוח אשר  ב(, בהן העסק לא רשם מספרי תעודות זהות, מען, תאריך לידה/התאגדות ומין

 ביצע את פעולת הניכיון. 

העסק שינה את כתובתו מבלי לדווח על כך לרשם כנדרש בחוק.  –ו)ב( לחוק 11הפרת סעיף  .ד

, דימונה, אך מיקום 10מיקום העסק כפי שהופיע ברישומים בעת הביקורת, היה ברח' הנשיא 

 , דימונה.54/14פעילותו בפועל היה ברח' הנשיא 

 

 החלטת הוועדה:

בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו הפר  לאחר .1

 את הוראות החוק והוראות צו איסור הלבנת הון.

עם זאת,  ו)ב( לחוק, אין הוועדה מוסמכת להטיל עיצום כספי על הפרת הוראה זו.11בהתייחס לסעיף  .2

גם אם מקבלת הוועדה את טענותיו של המפר בעניין,  בהתייחס להפרת חובות הזיהוי והדיווח, הרי

אין בהם כדי לערער על חובת הדיווח לרשות המוטלת  NAD SOFTעדיין מחדליה הלכאוריים של חברת 

הדיווח מוטלת על נותן שירות המטבע ואין  העברתעל נותן שירות המטבע מכוח הצו. האחריות על 

 ברלינר' ד השופטת כבוד של הדברים זה בהקשר יפים ו.הוא יכול להסתמך על אחר לעניין אחריות ז

 : ישראל מדינת' נ כהן מאיר 3395/06 פ"בע



 

 לעמוד וחובתו יכולתו עם כלום ולא לה אין המערער השתמש שבה התוכנה כי לומר יש"... 

 של היפוכו ולא, החוק לדרישות עצמה להתאים צריכה התוכנה. עליו המוטלת הדיווח בחובת

  ."דבר

 (כהן מאיר' נ ישראל מדינת 394/04 פ"ת גם וראה)

יש לציין, כי חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי  .3

מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי 

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, 

אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של 

 עסקו.לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בהרשות 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" 

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאות

 מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחת שקיפות מלאה. קיוםהפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

 דיווחפועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת  ההון

, כי אז יצרנו אמרנועולה חריגה. לו אחרת טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פ

איסור הלבנה בנוי עליו:  שחוקוזה אומנם העיקרון למלביני הון להתחמק מן הדין.  ואפשרנופרצות 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -העיקרון הוא עקרון הדיווח 

אחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח  פקטיביאבחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

, ברכושכהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות  משרתת ex anteרחבה 

 )ההדגשה אינה במקור(" ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .4

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

ספי(, לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .5

 כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

 , כמוהיקפן הכספי הנמוך של ההפרותהמועט ו בשיקול דעת הוועדה, במקרה זה, הובאו בחשבון מספרן .6

  .תום ליבו של המפרגם העובדה שהוועדה השתכנעה מ

 בלבד. ₪ 1000להשית על המפר עיצום כספי בסך לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה  .7

 הדרישה מסירת מיום ימים 30 תוך, שלום משפט בית בפני הוועדה החלטת על ערעור זכות מפרל .8

 .הכספי העיצום לתשלום



 

 אריה שרעבי  - כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

 מכוחבחובות  ו, במטרה לבחון את עמידתהעסק של המפר לכאורהנערכה ביקורת במשרדי  2.11.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה  –)להלן  2002-של נותני שירותי מטבע(, התשס"ברישומים 

פאהן קנה ניהול בקרה על ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר ומשרד 

  .בע"מ

ות ידניות ללא תיעוד יש לציין כי היות והעסק רשם את עסקאות הניכיון שהוא ביצע בפנקסי חשבוניות/קבל

ממוחשב, התבקש המפר לכאורה להעביר לידי הביקורת גיליון אלקטרוני המכיל את עסקאות הניכיון אשר 

 .2011ביצע. גיליון זה התקבל כחודשיים ממועד הביקורת ובו נכלל רישום אודות עסקאות שבוצעו בשנת 

 

  עיקרי ממצאי הביקורת:

 ירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  בצלכאורה דו"ח הביקורת נמסר למפר  .1

 .2011דצמבר -החודשים ינוארממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2002ביולי  8למתן שירותי מטבע החל מיום  ןבעל רישיו והינ העסק .3

 .בניכיון המחאות העסק עוסק .4

 ח הביקורת:"להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו .5

העסק לא העביר הביקורת העלתה כי  :אי דיווח על פעילות רגילה –( לצו א)6הפרת סעיף  .א

, וזאת "הרשות"( –לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן  דיווחים על פעולות רגילות לרשות

 הבאים: ים, במקרצו( לא)6בניגוד לחוק ולסעיף 

 50,000 עולה עלשסכומן  ניכיוןעסקאות  2 אי דיווח בגין ₪. 

אי רישום פרטי לקוח: הביקורת העלתה שתי עיסקאות החייבות בדיווח,  –)א( לצו 2הפרת ס'  .ב

 מענו, מינו ותאריך לידתו. –בהן לא נרשמו פרטי הלקוח 

 :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

המפר לכאורה הודה בממצאים שהועלו  .13.6.2012המפר לכאורה השמיע טיעונים בעל פה בפני הוועדה ביום 

 שכן לא הבין כי הפעולות מחייבות דיווח.  בדו"ח הביקורת, אולם טען כי ההפרות נעשו בתום לב,

 ת הוועדה:טהחל

עדה כי במסגרת פעילותו וקובעת הו דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר,לאחר בחינת ממצאי  .1

 לבנת הון. צו איסור ה חוק והוראותהאת הוראות  הוא הפר

רגילות החייבות בדיווח, וזאת בלתי על פעולות  שותדיווח לרהההפרות כוללות הפרת חובת  .2

 ( לצו. ב)6וסעיף  החוקבניגוד להוראות 

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי  .3

פים ולחשוף פעולות של הלבנת מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כס

הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים 

העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים 



 

ת אלה, בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראו

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.סיכל למעשה את היכולת של הרשות 

על -, תקשם טוב ואח' נ' מדינת ישראל חביב 9796/03בע"א לענין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין  

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" 

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאות

פועלים  ההון מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחת שקיפות מלאה. קיוםהפיננסיות השונות, תוך 

טוטלית וגורפת על  דיווחחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא ל

 ואפשרנו, כי אז יצרנו פרצות אמרנוכל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון  שחוקוזה אומנם העיקרון למלביני הון להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -הדיווח 

כהלכה  משרתת ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה  אפקטיביאחרת להתחקות באורח 

, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל ברכושאחר פעולות את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי 

 )ההדגשה אינה במקור(" איתורן של הלבנות הון.

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .4

-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה  ,1977

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .5

  לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן.

הביקורת. המפר טען בפני המפר הודה בממצאים העולים מדו"ח  ,כאמור, בדיון בפני הוועדה .6

הוועדה כי הוא חש חרטה על אי העברת הדיווחים והדבר נעשה בתום לב עקב חוסר הבנתו את 

 החוק.

  פעל בתום לב.המפר, השתכנעה הועדה כי המפר לאחר שמיעת טיעוני  .7

שלא להשית עיצום כספי על המפר ולהסתפק במתן התראה  ועדהוה חליטהה, האמור לעיל לאור .8

דעת הועדה הובאו בחשבון מספר המקרים המועט בהם לא הועברו דיווחים  בשיקולבלבד. 

  לרשות, היקפן הכספי הנמוך של ההפרות ותום ליבו של המפר.

 



 

 אל עד המרות בע"מ  - כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי החברה, במטרה לבחון את עמידתה בחובות בהתאם לחוק איסור  21.03.2007ביום 

של "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  :)להלן 2000-הלבנת הון, התש"ס

ת בוצעה על ידי "צו איסור הלבנת הון"(. הביקור : "הצו" או)להלן 2002-נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 .נותני שירותי מטבע במשרד האוצר יחידת 

 

, אשר "(הראשונה הוועדההוועדה להטלת עיצום כספי שבמשרד האוצר )להלן: "התכנסה  25.8.2008ביום 

בגין הפרות שנתגלו בדוח ₪,  200,000 בגובה כספי עיצום ה לכאורההמפר על להטיל 1.1.2009החליטה ביום 

לביהמ"ש השלום בבית שמש על  ערעור הוגש זו החלטה על. הביקורת, כמפורט בהחלטת הוועדה הראשונה

כי קלמנוביץ( -)כב' השופטת מאק משפטהבית קבע  7.10.2010 ביום(. 1030-09)ע"ר  ידי המפר לכאורה

 ד עניינים של אחד מחברי הוועדה. החלטת הוועדה הראשונה בטלה בשל חשש ממשי לניגו

 

קבע בית  21.8.2011(. ביום 31603-11-10ם( -)רע"א )י בקשת רשות ערעורעל החלטה זו הגישה מדינת ישראל 

הפגם שנפל בעבודת אכן מוביל לביטול הוועדה,  ( כיכב' השופטת בזק רפפורט)המשפט המחוזי בירושלים 

שבהפרות לכאורה של הוראות חוק איסור הלבנת הון בידי המשיבה, "אין הוא מאיין את החומרה אך כי 

ואין בו כדי להכשיר את פעולותיה. הממצאים הכלולים בדו"ח הביקורת שרירים וקיימים." בית המשפט 

 הוסיף וקבע כי:

 

"אין בביטול ההחלטה כדי למנוע מן המבקשת לשוב ולהתכנס, בהרכב שאינו כולל 

נלית בהליך הביקורת של המשיבה, ולדון בממצאי הדו"ח חברים שהיו מעורבים פרסו

מבראשית, כאילו לא התקבלה החלטה קודמת בעניינה של המשיבה. בהקשר זה עשויה 

הוועדה להביא בחשבון במסגרת מכלול השיקולים שבפניה אף את העובדה כי ממצאי 

נגרמה , וכי התמשכות ההליכים המשפטיים, ש2002-2007הביקורת מתייחסים לשנים 

 בחלקה בשל הפגם שנפל בפעולת המבקשת, גורמת למשיבה עינוי דין ופגיעה עסקית."

 

ההפרות של המפרה לכאורה )להלן:  לדון בענייןלהטלת עיצום כספי ועדה והתכנסה ה ,24.1.2012ביום 

כי  "(. יחד עם זאת, לאחר הדיון החליטה הוועדה השנייה לפנות בבקשה לממונה ולבקשוהוועדה השנייה"

יכנס הוועדה בהרכב חדש, וזאת לאור טענת המפרה לכאורה לפיה אין המדובר בהרכב ועדה חדש מאחר 

 .  25.8.2008ואחד מחברי הוועדה נכח גם בוועדה מיום 

התכנסה הוועדה להטלת עיצום כספי בהרכבה הנוכחי )להלן: "הוועדה"( על מנת  23.4.2012לפיכך, ביום 

  .לדון בממצאי דו"ח הביקורת

  :ממצאי הביקורת

 . 27.03.07 -ועד ל 12.05.02ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .1

 .  2003החברה הינה נותנת שירותי מטבע הרשומה במרשם נותני שירותי מטבע החל מחודש מרץ  .2

 ממצאי הביקורת מתייחסים לחמשת סניפי החברה: .3

 (."סניף נהריה ראשי" :, נהריה )להלן36רח' הגעתון  (1

 (."19סניף נהריה געתון " :, נהריה )להלן19הגעתון רח'  (2

 (."סניף כרמיאל ראשי" :, ככר העיר, כרמיאל )להלן1רח' העמק  (3

 (."סניף לב כרמיאל" :)להלן 100קניון לב כרמיאל, רח' מורד הגיא  (4

 (."סניף מעלות" :מרכז מסחרי מעלות )להלן (5



 

 

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדוח הביקורת: .4

לכאורה לא  ההביקורת העלתה כי המפר אי דיווח על פעילות רגילה: –)א( לצו 6יף הפרת סע .א

)א( לצו איסור 6לסעיף חוק ול, וזאת בניגוד לרשות דיווחים על פעולות החייבות בדיווח ההעביר

 במקרים הבאים: הלבנת הון,

 , המסתכמות בסךGMTפעולות העברה לחו"ל שבוצעו באמצעות חברת  6אי דיווח בגין  (1

 )א( לצו.6ש"ח, כמתחייב על פי סעיף  216,031של 

כמתחייב על פי , ₪ 11,009,253עסקאות המרה, המסתכמות בסך של  135אי דיווח בגין  (2

 )א( לצו.6סעיף 

עסקאות מתוך ה"עסקאות המפוצלות" )כהגדרתן להלן(,   11אין דיווח בגין  (3

 צו. )א( ל6ש"ח, כמתחייב על פי סעיף  822,072המסתכמות בסך של 

כן עולה מהביקורת כי מרבית הדיווחים אודות פעילות רגילה לא התקבלו במועד אלא  (4

 באופן רטרואקטיבי במרוכז לכל מספר חודשים. 

העלתה כי החברה לא הביקורת : אי דיווח על פעילות בלתי רגילה –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .ב

)ב( לחוק איסור 6לחוק ולסעיף העבירה דיווחים על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד 

 הלבנת הון, במקרים הבאים:

 299,814המסתכמות לסך של , ₪ 49,900עסקאות בהן סכום ההמרה עלה על  6אי דיווח בגין  (1

 )ב( לצו. 6ש"ח, וזאת בסניף נהריה ראשי בלבד, כמתחייב על פי סעיף 

ח )להלן: "העסקאות עסקאות הנחזות לפיצול של עסקאות החייבות בדיוו 79אי דיווח בגין  (2

ש"ח,  5,544,418המפוצלות"(, אשר פוצלו בטווח של יום אחד, המסתכמות בסך של 

 )ב( לצו.6כמתחייב על פי סעיף 

 הפרת חובות זיהוי: –לצו  2,3,4,9הפרת סעיפים  .ג

מקרים מתוך העסקאות החייבות בדיווח לרשות, המסתכמות  297-מצא כי בנביקורת ב (1

ש"ח, לא נרשמו פרטי מקבל השירות באופן מלא )מספר ת"ז של הלקוח  22,936,876בסך של 

נרשם באופן חלקי או לא נרשם כלל, ולעיתים במקום שם הלקוח נרשם רצף ספרות ואות 

 )א( לצו. 2אחת(, כמתחייב על פי סעיף 

ש"ח, נרשמה  6,436,447עסקאות המרה, המסתכמות לסך של  81-כי ב בביקורת נמצא (2

 כוכבית במקום מספר תעודת הזהות של הלקוח.

בביקורת נמצאו מאות עסקאות המרה בהן לא נרשמו מען הלקוח, תאריכי לידה )או  (3

 תאריכי התאגדות לגבי חברות( ו/או מין הלקוח.

 20,702,736ות, המסתכמות לסך של עסקאות שבוצעו מול חבר 236-בביקורת נמצא כי ב (4

ש"ח, לא נתקבלו ולא צולמו ייפוי כח של מקבלות השירות )החברות( ממבקשי השירות 

 ( לצו.3)3)נציגי החברות(, כמתחייב על פי סעיף 

ש"ח, לא נשמרו מסמכי  61,753,340מקרים, המסתכמים לסך של  685 -בביקורת נמצא כי ב (5

 לצו. 9ב על פי סעיף הזיהוי של מבקש השירות, כמתחיי

ש"ח, חסרה חתימת  58,762,569מקרים, המסתכמים לסך של  655-בביקורת נמצא כי ב (6

 לצו.  9-ו 4מבקש השירות על גבי טופס ההצהרה, כמתחייב על פי סעיף 

הביקורת מצאה כי  חובת רישום במרשם נותני שירותי המטבע: –לחוק  )ג(11הפרת סעיף  .ד

נותני שירותי מטבע במשרד  יפיה בטרם קיבלה את אישור רשםהחברה החלה להפעיל חלק מסנ

 ג לחוק.11, כמתחייב על פי סעיף האוצר



 

 ממצאים נוספים: .ה

פעולות שבוצעו בשבתות )בסניף מעלות(.  41הביקורת איתרה : עסקאות במועדים חריגים (1

ש"ח, שרישומן בוצע בשעות  1,372,231פעולות, המסתכמות בסך של  365הביקורת איתרה 

 לא סבירות, לרבות פעילות מול בנקים.

הביקורת מצאה מספר מקרים בהם מופיעות חתימות זהות בטופסי הצהרה של לקוחות  (2

שונים. הצלבת הביקורת החתימה עם חתימות עובדי החברה העלתה כי יש מקרים בהם 

 החתימה דומה לחתימת מנהל הסניף. 

. מופיעה כוכביתשלו מספר תעודת הזהות מול לקוח מזדמן שבמקום עסקאות  5נמצאו  (3

בעוד  2002לחלק מהעסקאות צורף צילום ת"ז של אדם בשם עופר יתח הנושא תאריך משנת 

 . 2005העסקאות בוצעו בשנת 

פעולות  3ומן בש"ח: ביקורת מדגמית איתרה ביצוע פעולות המרת שקים שקליים למז (4

נחזות כפעילות נכיון שקים או מתן ש"ח, ה 914,500החייבות בדיווח, המסתכמות בסך של 

 הלוואה. 

שימוש בהמחאות בנקאיות: הביקורת איתרה מספר רב של המחאות בנקאיות שיצאו  (5

מחשבון החברה לפקודת בעלת העסק או לפקודת הלקוח. טענת בעלת העסק היתה כי 

השימוש בהמחאות נעשה כשמדובר בעסקאות גדולות עם לקוחות. בדיקה מדגמית הראתה 

 במערכת דווחו העסקאות כקופה מול בנק ולא מול לקוח. כי 

 

 :דרישת מסמכי זיהוי ורישום פרטי הלקוח .ז

 6,436,447עסקאות המרה, בסך של  81-ב רישום כוכבית במקום מספר תעודת זהות (1

; מאות עסקאות בהן נעשה רישום ת"ז חלקי של הלקוח, רישום רצף ספרות ש"ח

יסיון להעברת פעלה לתיקון ההפרות תוך נלדברי המפרה, היא במקום שם הלקוח. 

 דיווחים מתקנים המשלימים פרטי הדיווח החסרים. 

רבה, שכן פעולה זו מסכלת באופן ישיר  בחומרה: הוועדה רואה הפרה זו עמדת הוועדה (2

את יכולת ההתחקות אחר פרטי מבצעי הפעולה. יחד עם זאת, הוועדה תתחשב 

 יצעה המפרה. בפעולות התיקון שב

או מקבל השירות באופן מלא. לדברי  לא נרשמו פרטי הלקוחמאות מקרים בהם  (3

המפרה, הפרטים היו חסרים בשל חוסר מודעות של העובדים לצורך באיסוף החומר, 

פעלה לתיקון ההפרות תוך ניסיון להעברת דיווחים מתקנים המשלימים פרטי והיא 

 קרים בהם לא הצליחו להשלים כל הפרטים. יחד עם זאת, נותרו מ הדיווח החסרים.

 : תתחשב במאמץ שנעשה להשלמת המידע. עמדת הוועדה (4

המפרה טוענת כי ישנן פעולות המתייחסות לתקופה שלפני  :אי שמירת מסמכי זיהוי (5

 17 -אינה כופרת בהפרות לגבי עסקאות בהיקף של כהמפרה יחד עם זאת, . 5/2003

  .ש"ח לכל הפחותמיליון 

: המדובר בהיקף משמעותי של עסקאות בהן לא נשמרו מסמכי הזיהוי, הוועדהעמדת  (6

 פעולה הפוגעת במשטר הדיווח לרשות. 

ייב על על גבי טופס ההצהרה, כמתח חסרה חתימת מבקש השירותמאות מקרים בהם  (7

 המפרה לא התייחסה לעניין זה. לצו.  9-ו 4פי סעיף 

קאות בהן קיים הליקוי, פעולה : המדובר בהיקף משמעותי של עסעמדת הוועדה (8

 הפוגעת במשטר הדיווח לרשות. 

 



 

 :רותי המטבערישום במרשם נותני שי חובת –)ג( לחוק 11הפרת סעיף  .ח

לחוק,  13ועל כן עמדה בהוראת המעבר כקבוע בסעיף  22.7.2002המפרה טענה כי נרשמה כדין ביום 

 וכי ממצא זה בביקורת שגוי. 

 את עמדת המפרה בנושא זה וקובעת כי לא היתה הפרה.  : הוועדה מקבלתהחלטה הוועדה

 

 :הוועדההחלטת 

ועדה, כפי שהובאה לעיל בסמוך לטיעוני החברה, נמצא כי החברה הפרה הוראות הקבועות ולאור עמדת ה

"החוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  :)להלן 2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(.  :)להלן 2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הפרת חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"( על פעולות ההפרות כללו 

בהליך זיהוי ורישום פרטי רגילות ופעולות בלתי רגילות החייבות בדיווח, בניגוד להוראות החוק, וכן ליקויים 

 הלקוחות, אי קבלת ושמירת מסמכים. 

שות לאיסור הלבנת הון, ואלו עלולים דיווחים לרכשלים מהותיים בהעברת כפי שפורט בהרחבה, נמצאו 

 לסכל ולפגוע במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

חובת הדיווח, ובכללה חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, הינה מהותית ומטרתה לאפשר לרשויות לאתר 

י העומד בידי ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכל

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, של 

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח אחר 

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03משטר הדיווחים בע"א  כבוד השופט חשין עמד על חשיבות

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  מחייבתסקאות בין מדינות ברחבי העולם, יע

 מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםהפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

 דיווחפועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת  ההון

, כי אז יצרנו אמרנו. לו אחרת עולה חריגהועל כל פטוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים 

איסור הלבנה בנוי  שחוקוזה אומנם העיקרון פשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. יפרצות וא

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

 אחר עבירות ועבריינים. אפקטיביהכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה 

 " )ההדגשה אינה במקור(., ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכושפעולות 

אי שמירת המסמכים ו/או אי היכולת להציגם בפני גורמי הביקורת או גורמי אכיפה, כשנדרש, גם היא פוגעת 

ביישום החוק, שכן יש חשיבות ליכולת בדיקת מסמכי הזיהוי, הצהרות שניתנו על ידי מקבלי שירות ויתר 

 פרטי הדיווח. 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7הפרה לפי סעיף )א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל 14בהתאם לסעיף 

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

 :)להלן 2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9ועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הוועדה פ

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 



 

מספר המקרים בהם לא הועברו דיווחים לרשות, פיצול העסקאות כן בשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון 

הפרות בוצעו באופן שיטתי ונמשך, וזאת היקפן הכספי של ההפרות. כמו כן הובאה בחשבון העובדה כי ה

. כן הובאה בחשבון החומרה שרואה הוועדה באי 2004למרות פנייה בכתב שהועברה למפרה בנושא בשנת 

העברת דיווחים לרשות, עובדה המעוררת חשש לחוסר תום לב בפעילות העסק. הוועדה סבורה כי הפרות 

 עיצום כספי משמעותי. שנדונו לעיל הנן הפרות חמורות, המצדיקות הטלת 

משמעותיים צעדים  הביצע חברהמאידך, התחשבה הוועדה בכך שמדובר בהפרה ראשונה, בעובדה כי ה

כמו כן, הוועדה נתנה משקל משמעותי לנסיבות פעולה עם רשויות האכיפה.  פהשית כי וכן לתיקון הליקויים

בעניינה של המפרה בערכאות  הייחודיות ביותר של המקרה, לרבות התמשכות ההליכים המשמעותית

השונות )שחלק ניכר ממנה לא נגרם בעטיה של המפרה(, ההוצאות שנלוו להליכים אלו, חלוף השנים ממועד 

 ביצוע הביקורת, צמצום פעילות העסק וכן העובדה שהמפרה ציינה כי הלקחים הופקו ויושמו במלואם. 

להשית על המפרה עיצום כספי  הוועדה חליטהה, ובשל הנסיבות החריגות של המקרה, לעיל האמור לאור

 תשלומים חודשיים שווים. 4-אשר ישולמו בבלבד,  ₪ 50,000בסך של 

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, בתוף 

 העיצום הכספי. 

 



 

 ברכה עד בלי די בע"מ - כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

חוק איסור  נערכה ביקורת במשרדי המפר לכאורה, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח 29.6.2011ביום 

של "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-הלבנת הון, התש"ס

יחידת  יסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי "הצו"; "צו א –)להלן  2002-נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  

 .2011ביוני  29-לבין ה 2009בספטמבר  1-ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין ה .1

 .2009בפברואר  17למתן שירותי מטבע החל מיום  ןרישיוהעסק הינו בעל  .2

 העסק עוסק במתן שירותי ניכיון המחאות, עסקאות המרה ומתן הלוואות ללקוחות. .3

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .4

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווח  אי דיווח על פעולה רגילה: –( לצו 2)א()6הפרת סעיף  .א

"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק  –ולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן על פע

 , במקרים הבאים:צו( ל2)א()6ולסעיף 

  בהיקף כספי של , ₪ 50,000עסקאות חייבות בדיווח שסכומן עולה על  6אי דיווח בגין

769,129 ₪. 

אי דיווח על פעולה בלתי רגילה: הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווח  –)ב( לצו 6הפרת ס'  .ב

 )ב( לצו, במקרים הבאים:6על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף 

 24,356,687עסקאות ניכיון כנגד מזומן, בסכום כולל של  822אי דיווח על  :פיצול עסקאות 

 ;יר בטווח של יומיים במטרה להימנע מחובת הדיווחבהן פוצלו עסקאות של אותו ממ, ₪

  :שנעשו 17,300,153עסקאות בהיקף כולל של  1,129אי דיווח על סבירות עסקאות לקוחות ,

לקוחות עיקריים של החברה, כאשר כלל העסקאות נרשמו בסכומים מתחת לסף  6עבור 

 הדיווח. לקוחות אלו נחזים כנותני שירותי מטבע לא רשומים.

 :ת הוועדהטהחל

.  )בדואר רשום( דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי .1

 התכנסותלכאורה נעדר מן הדיון למרות שאישר את קבלת ההודעה על מועד המפר אף על פי כן, 

ן היה ימים לפני הדיון. כמו כן לא נית , כמו גם את הגעתו לדיון, מספרועדת העיצומים בעניינו

 ליצור עמו קשר טלפוני ביום הדיון.

הרי , ולא לטעון את טענותיו בפני הוועדה דיוןלהופיע ללא בחר שהמפר לכאורה לפיכך, מאחר ו .2

של המפר מלבד תגובתו הכללית שלא עמדו בפני הוועדה טענות הסותרות את דו"ח הביקורת 

כללית כי "הדו"ח שגוי  טענה רק נטענה בו 6.5.2012שנשלחה במכתב ליו"ר הוועדה מיום לכאורה 

 מעיקרו ומסקנותיו חסרות בסיס".

דו"ח הביקורת, ולאור העובדה שהממצאים המופיעים בדו"ח הביקורת לא לאחר בחינת ממצאי  .3

כי במסגרת פעילותו של  נסתרו בטיעונים מהותיים מצד המפר לכאורה, אין לה לוועדה אלא לקבוע

 צו איסור הלבנת הון.  הוראותאת חוק והאת הוראות  הוא הפרהמפר, 



 

ההפרות כוללות הפרת חובת הדיווח לרשות על פעולות רגילות ועל פעולות בלתי רגילות החייבות  .4

 )ב( לצו. 6-)א( ו6 פיםסעילהוראת בדיווח, וזאת בניגוד להוראות החוק ו

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין  .5

מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק 

ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות 

את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל  לבקר

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של 

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.הרשות 

, שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל חביב 9796/03בע"א לענין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין  .6

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" .7

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאות

 מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחת שקיפות מלאה. קיוםהפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

 דיווחפועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת  ההון

, כי אז אמרנועולה חריגה. לו אחרת טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פ

איסור הלבנה  שחוקוזה אומנם העיקרון למלביני הון להתחמק מן הדין.  ואפשרנויצרנו פרצות 

מתוך הכרה כי בשל הקושי  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

אחר עבירות ועבריינים.  פקטיביאהרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה 

 )ההדגשה אינה במקור(" , ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכושפעולות 

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .8

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-ספי(, התשס"ב)עיצום כ

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .9

ן, כמו גם בשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון ריבוילצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

, וכאמור, עצם העובדה שממצאי הפרות דיווחלגביהן התגלו של הפעולות  היקפן הכספי הגבוה

. מאידך, התחשבה הוועדה בכך שמדובר בהפרה ראשונה, ובעובדה כי דו"ח הביקורת לא נסתרו

 .עורכי הביקורתהעסק שיתף פעולה עם 

 . ₪ 250,000ל שבסך להשית על המפר עיצום כספי  ועדהוה חליטהה האמור, לאור .10

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי. .11

ימים מיום מסירת הדרישה  30רה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך לחב .12

  לתשלום העיצום הכספי.



 

 עמית ליאם מסחר ואחזקות בע"מ - כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 
נותן או " "המפר לכאורה" :)להלן 514033489. פ.ח, מ"בע ואחזקות מסחר ליאם עמית: המפר לכאורה

 "(החברה" או "המטבעשירותי 

 : עו"ד רונן רוזנבלוםב"כ המפר לכאורה

 

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי המפר לכאורה, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור  20.9.2010ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  –)להלן  2000-הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות  –)להלן  2002-נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 .נותני שירותי מטבע במשרד האוצריחידת 

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 רוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצי .1

 ועד יום עריכת הביקורת.  2007בנובמבר  8-ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין ה .2

 . 2007באוקטובר  24למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהעסק הינו בעל רישיו .3

 .והמרת מטבעות העסק עוסק בניכיון המחאות .4

 הביקורת:להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח  .5

פעולות בחברה אשר הביקורת העלתה : אי דיווח על פעילות בלתי רגילה –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .א

רגיל לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נחזות כבלתי רגילות ואשר לא הועבר בגינן דיווח בלתי 

 , במקרים הבאים:צו( לב)6"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף  –)להלן 

, אשר עולה חשד כי פוצלו על מנת להימנע 16,015,888עסקאות בסכום של  478בגין  אי דיווח .1

 )א( לצו.6מדיווח על פי סעיף 

אשר ₪,  42,613,249-לקוחות החברה, בהיקף כספי של כ 13עסקאות מצד  2,615אי דיווח בגין  .2

ו. כמו כן נמצא )א( לצ6עולה חשד כי הובנו בתדירות יומית, על מנת להימנע מדיווח על פי סעיף 

שרק שניים הינם נותני שירותי מטבע רשומים, דבר המעלה חשד כי יתר מקבלי השירות הינם 

 נותני שירותי מטבע שאינם רשומים.

בהם עולה חשד כי עסקה אחת ₪,  6,301,768מקרים, המסתכמים לסך של  185אי דיווח על  .3

שנרשמו ניכו המחאות המשוכות פוצלה בין שני מקבלי שירות שונים, לאחר שמקבלי השירות 

 על אותו חשבון, באותו יום.

נמצא כי לקוחות החברה פיצלו באותו היום פעולות בחברה ובחברה אחות )ספיישל אינטרנט(  .4

עסקאות בהיקף כספי של  54העוסקת גם היא במתן שירותי מטבע, אשר מנעו דיווח, בגין 

2,832,202 .₪ 

 ₪.מיליון   70-עסקאות המסתכמות לסכום של כ 3,390-ו ב)ב( לצ6סה"כ ביצוע הפרות של סעיף  

מקבלי שירות אשר עסקאותיהם  6הביקורת העלתה כי החברה לא זיהתה  – ( לצו3)3הפרת סעיף  .ב

 דווחו לרשות.

)א( 6עסקאות שהחברה דיווחה לרשות בהתאם לסעיף  20-הביקורת מצאה כי ב –( לצו 3)7סעיף  .ג

 לצו, דווחו לרשות שם מקבל שירות, שגוי.



 

עסקאות בהיקף  43הביקורת העלתה כי קיימות  –דרכי ומועדי הדיווח  לתקנות 3-4הפרת סעיפים  .ד

ופן תקין מפני אשר לא דווחו לרשות בא₪,  50,000שהיקף כל אחת מהן מעל ₪,  4,318,804של 

 שהדיסקט שנשלח לרשות היה פגום.

)ב( לצו. ממצאי דו"ח הביקורת בנוגע לאי 6הוועדה קובעת כי בוצעה הפרה של סעיף  - עמדת הוועדה

העברת דיווחים בלתי רגילים הינם חמורים ומעידים על חוסר ערנות מצד נותן שירותי המטבע לפעולות 

ו בוצעו הפעולות, מצביע כי אין המדובר בפעולה רגילה של לקוח, הנחזות כבלתי רגילות בעסקו. האופן ב

על כן בין אם עולה החשד ובין אם לאו, במקרה של ספק חלה על נותן שירותי המטבע החובה לדווח. 

הנש"מ אינו חוקר ולא מבוקש ממנו להתחקות אחר מניעיו של הלקוח. די אם בוצעה פעילות בלתי רגילה, 

כלי, יוצאת דופן וכיוב', בכדי שתקום החובה להעביר דיווח בלתי רגיל. בהתייחס קרי, חסרת היגיון כל

 באופן פרטני לטענות המפר ביחס לפעולות שלא דווחו, קובעת הוועדה כדלקמן:

אין בדו"ח הביקורת טענה כלפי הנש"מ כי רקם תוכנית עם  –לעניין פיצול עסקאות בסף הדיווח   (א)

הדיווח, אלא דרישה מהנש"מ שברגע שמבוצעת פעולה בלתי  מקבל השירות כדי לעקוף את חובת

רגילה, כדוגמת פעולה מפוצלת, הרי שעליו לדווח על פעילות זו. כאמור, הנש"מ לא נדרש לחקור 

ולהתחקות אחר מניעיו של הלקוח, די באופן המפוצל בו בוצעה הפעולה בכדי להקים את חובת 

ר כי אין עיגון חוקי לחובת הדיווח במקרה זה, שכן הדיווח. כמו כן, הוועדה דוחה את טענת המפ

( לצו קובע חובת דיווח על פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח על פעילות 1)ב()6סעיף 

רגילה. ברי, כי פעילות של פיצולים הנה פעילות שנראה כי נועדה לעקוף את חובת הדיווח. מעבר 

שאינה בעלת תוקף חוקי, מעניקה הבהרות, הסברים לכך, החוברת שפרסם משרד האוצר, הגם 

ודוגמאות לפעולות המחייבות דיווח בלתי רגיל, ויודגש, כי המפר לא טען כי לא הכיר את החוברת. 

 לכל כנסים מקיימים טרור ומימון הון הלבנת לאיסור והרשות מטבע שירותי נותני רשםכמו כן, 

 רגיל בלתי דיווח המחייבים הון הלבנת ודפוסי מקרים מתוארים במסגרתם המטבע שירותי נותני

בהקשר זה יפים  .עליהם המוטלים החובות את הסקטור בקרב להטמיע מנת על, זאת כל. לרשות

 :מאיר כהן נ' מ"י 3395/06הדברים שנאמרו מפי כבוד השופטת ד' ברלינר בע"פ 

 "... בית משפט פירט את הפרסומים שנעשו כדי להביא לידיעתם של נותני

שירותי מטבע את החובה והיכולת לפנות למחלקת הרישום ביחידת נותני 

שירותי המטבע במשרד האוצר ולהיעזר בה לכל צורך שהוא ... על פניו, די בצו 

נותני שירותי המטבע כדי להבהיר לכל מי שחפץ לעמוד בדרישות החוק ... גם 

פרטניים  תוך יציאה מתוך נקודת הנחה שהחוברת הבהירה נושאים והסדרים

שלא ניתן להם מענה בצו, היתה בידי המערער האפשרות לפנות ליחידה העוסקת 

 בכך ולבקש כל הבהרה שתאפשר לו לעמוד בחובותיו." 

הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר כי הדיווחים הרגילים למעשה  –לעניין הבניית עסקאות  (ב)

סעיף -עת כי לא בוצעה הפרה לפי תתמייתרים את הדיווחים הבלתי רגילים. עם זאת, הוועדה קוב

 ( פעילות ההבניה הנטענת שם.8זה, שכן לעמדת הוועדה, לא עולה בדו"ח הביקורת )עמ' 

כאמור, מעבר להוראה הכללית  –בהתייחס לעסקאות ניכיון שפוצלו בין מקבלי שירות שונים  (ג)

( חובה לדווח על פעילות 1)ב()6)ב( המחייבת דיווח על פעילות בלתי רגילה, קובע סעיף 6שבסעיף 

)א(. מעבר לכך, טענתו של המפר כי יתכן ומדובר 6שמטרתה לעקוף את חובת הדיווח מכוח סעיף 

ת, ובכל אופן, כפי שכבר בשיקים שנתן ספק אחד למספר מקבלי שירות, אינה מבוססת על עובדו

צוין, אין בה בכדי לייתר את חובתו לדווח על פעילות זו, שכן לא מצופה ממנו לחקור את פעולותיו 

מקרים( בהן  185ומניעיו של מקבל השירות, אלא לדווח על כך. העובדה כי קיימות עסקאות רבות )

ש שמקבלי השירות זהים וכי ניתנו שיקים של אותו נמשך במספר פעולות באותו היום, מעורר חש

מדובר בפיצול עסקאות כדי להימנע מחובת הדיווח. דפוס פעולה זה היה צריך להעלות ספק אצל 



 

נותן שירותי המטבע באשר לזהות מקבל השירות, ומשכך היה עליו להעביר דיווח בלתי רגיל לרשות. 

מאחורי פעילות הלקוח באופן נותן שירותי מטבע אינו יכול לדעת באופן וודאי מהי הסיבה העומדת 

 זה, ועל כן במקרה של ספק חלה עליו החובה לדווח.

. אין את טענתו של המפר לכאורהמקבלת הוועדה  -פיצול עסקאות בין חברות שונות בבעלות זהה  (ד)

 לייחס אחריות למפר בגין פעולות שבוצעו בחברה אחות )חברת ספיישל אינטרסט בע"מ(. 

י, טען ב"כ המפר, כי עסקינן בחובות טכניות שהוועדה לא נוהגת להחמיר לעניין הפרת חובות הזיהו .1

לגביהן. לגופו של ענין טען, כי אין חובה לסרוק את מסמכי הזיהוי, ולכן אין מקום לקבוע הפרה בשל כך 

 שתעודות הזיהוי לא נסרקו.

הגם שאין חובה לסרוק את מסמכי לצו הופרו.  (3)7 -( ו3)3הוועדה קובעת כי סעיפים  -עמדת הוועדה 

יצוין, אף בהקשר זה הזיהוי, הרי שקיימת חובה לשמור את מסמכי הזיהוי, ומסמכים אלה לא נשמרו. 

היכן נשמרים מסמכי הזיהוי ותשובתו היא שבמסגרת התשאול שהתקיים למפר במהלך הביקורת נשאל 

הללו לא הופיעו במחשב במהלך  , ומאחר ומסמכי הזיהוינשמרים במחשבו נסרקיםשמסמכי הזיהוי 

עם זאת,  לאחר הביקורת בוצעה השלמה עבור המסמכים החסרים כפי שהופיעו בדוח.ו יתכןהביקורת, 

אלה אינו  םהוועדה תשקול במסגרת החלטתה לגבי גובה העיצום את העובדה שהיקף ההפרות סעיפי

 תוקנו לאחר מועד הביקורת.  חלקן הפרות אשר גדול,

לתקנות דרכי הדיווח, טען ב"כ המפר כי הרשות לאיסור הלבנת הון היתה צריכה  3-4תקנות לעניין הפרת  .2

אך הנחיות ראש הרשות לדיווח  2002-להודיע לנש"מ שהמדיה תקולה. כמו כן טען, כי התקנות הותקנו ב

ו , לקראת סוף עריכת הביקורת, ולכן אי אפשר להחילן רטרואקטיבית. כמ2009-פורסמו ברשומות רק ב

 כן טען, כי הוועדה לא נוהגת להטיל עיצומים על העברת דיווחים תקולים.

קובעת כי אינה מוסמכת להטיל עיצום כספי לעניין הפרת התקנות ועל כן אין  הוועדה -הוועדה  עמדת

 הרשות על היה כי המפר טענת את וכל מכל דוחה הוועדההיא דנה בממצאי הביקורת לעניין זה. עם זאת, 

 חובה קיימת כי הן החוק שלטון של יסוד מושכלות. הביקורת טרם בדיווחיו הליקויים על לו להודיע

 להמתין רשאי אדם לפיה פרשנות סובלת הדעת אין. מאחריות פוטרת אינה החוק ידיעת ואי חוק לקיים

 טענה טובול אלי' נ שרון אנה 200/06 ע"בו. חוק הוראות לקיים כדי נגדו שיינקט ביקורת להליך

 :כדלקמן קבע הנכבד המשפט בית. המפר ידי על הוועדה בפני כאן שנטענה לזו דומה טענה המערערת

 בעוד, המערערת על המוטלת חובה הינה מכוחו המשנה וחקיקת החוק הוראות קיום"

 קיומו. החוק אכיפת הליכי במסגרת, הרשות של זכות מהווה והפיקוח הביקורת שהליך

 החוק הפרת מפני הגנה להוות יכול איננו הספציפי במקרה ביקורת הליך של קיומו אי או

 בדיווח או כלל דיווח אי של בהפרה מדובר אם מינא נפקא אין זה לענין. המערערת ידי על

 ופוגעת תפקידיה את לבצע לרשות מאפשרת שאינה בהפרה מדובר המקרים בשני. וחסר

 אם .ברורות מכוחו המשנה וחקיקת החוק הוראות .החוק במטרות חמורה פגיעה

 לשאת עליה – בעסקה ולהטמיען ההוראות את להפנים מנת על די עשתה לא המערערת

 ."עצמה על אלא להלין לה ואין בתוצאות

 .לענייננו גם הדברים ויפים

לא  –דיווחים לרשות, ולראייה  להעבירמקפיד הנש"מ המפר כי ב"כ לעניין גובה העיצום שיוטל, טען  .3

 נמוךדובר בהפרה ראשונה, כי מדובר בהפרות בהיקף מ)א( לצו. כמו כן טען כי 6נמצאו הפרות של סעיף 

שיתוף פעולה מלא מצד המפר עם עורכי הביקורת. כמו כן, ביקש להתחשב בעובדה שהנש"מ וכי היה 

 נושא גם בתשלום העיצום הכספי שהוטל על ספיישל אינטרסט בע"מ.

 דה תשקול במסגרת שיקוליה טיעונים אלה.הווע – עמדת הוועדה

 



 

 החלטת הוועדה:

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו הפר הוא  .1

בניגוד לסעיף את הוראות החוק והוראות צו איסור הלבנת הון. ההפרות כוללות את הפרת חובת הזיהוי 

הפרת חובת הדיווח לרשות על פעולות בלתי רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד וכן את ( לצו 3)7-( ו3)3

 )ב( לצו.6להוראות סעיף 

יש לציין, כי חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי  

של הלבנת הון. מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות 

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי 

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, 

את היכולת של אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה 

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.הרשות 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

 העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" 

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאותכספים וביצוע 

היסוד  הנחת שקיפות מלאה. קיוםמתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את  ההון מלבינישל החוק היא כי 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים  דיווחמעלליהם רק אם תוטל חובת 

למלביני הון  ואפשרנו, כי אז יצרנו פרצות אמרנוועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא  שחוקוזה אומנם העיקרון להתחמק מן הדין. 

הרב הכרוך  מתוך הכרה כי בשל הקושי - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -עקרון הדיווח 

אחר עבירות ועבריינים. חובת  אפקטיביבחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי  משרתת ex anteדיווח רחבה 

" , ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.ברכושאחר פעולות 

 )ההדגשה אינה במקור(

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .2

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .3

 כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

היקפן הכספי של הפעולות לגביהן התגלו הפרות הדיווח בשיקול דעת הוועדה, במקרה זה, הובאו בחשבון  .4

שרואה הוועדה בהפרת חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה; מאידך שקלה הוועדה את והחומרה 

  העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה וכן את העובדה שהמפר שיתף פעולה עם הביקורת.

 .₪ 120,000לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך  .5

 .כספי עיצום לתשלום דרישה ב"מצ  .6

 לתשלום הדרישה מסירת מיום ימים 30 תוך, שלום משפט בית בפני הוועדה החלטת על ערעור ותזכ מפרל .7

 .הכספי העיצום



 

 מ"בע סאן תל  - כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 

" או נותן שירותי המטבע" או "המפר לכאורה" -)להלן  511146383 פ.ח, מ"בע סאן תל: המפר לכאורה

 צחי מימון. ומר "(, באמצעות ב"כ, עו"ד רונן רוזנבלום החברה"

 

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי החברה, במטרה לבחון את עמידתה בחובות בהתאם לחוק איסור  6.4.2009ביום 

החוק( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן  2000-הלבנת הון, התש"ס

יחידת נותני הצו; צו איסור הלבנת הון(. הביקורת בוצעה על ידי  –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

  שירותי מטבע במשרד האוצר.

 :ממצאי הביקורת

 יצום כספי.  דו"ח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על בקשה להטיל ע .1

 . 6.4.2009ועד ליום  1.6.2002ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין יום  .2

 .  2005החברה הינה נותנת שירותי מטבע הרשומה במרשם נותני שירותי מטבע החל מחודש יוני  .3

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדוח הביקורת: .4

  אי דיווח על פעילות רגילה: –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

 החייבות בדיווח עסקאות 3, 2007עד מרץ  2006הביקורת איתרה בחודשים נובמבר  .1

באותם החודשים החברה העבירה לרשות מיליון ש"ח.  1.5-המסתכמות לסכום של כ

הצהרה על היעדר פעילות חייבת  "הרשות"( –)להלןלאיסור הלבנת הון ומימון טרור 

 בדיווח. 

יון, החייבות בדיווח המסתכמות לסכום של עסקאות ניכ 194במהלך הביקורת אותרו  .2

 בגינן לא דיווחה החברה לרשות. , ₪מיליון  59-כ

 הפרת חובות זיהוי: –לצו  2,3,4,9. הפרת סעיפים ב

מיליון ש"ח, בהן  53-עסקאות המסתכמות לסכום של כ 61אותרו במהלך הביקורת  (1

עסקאות  4ותרו לא נרשם מספר זהות של לקוח ותאריך הלידה של הלקוח. בנוסף, א

 ש"ח בהן נרשם תאריך לידה שגוי של הלקוח. 248,740המסתכמות לסך של 

עסקאות שבוצעו עבור חברות בהן החברה לא ביקשה  863במהלך הביקורת אותרו  

 ש"ח.  184,222,717 -מלקוחותיה ייפוי כוח, סכום העסקאות האמורות מסתכם ל

מרץ  -שבוצעו בחודשים פברוארמבדיקה אקראית שערכה הביקורת על עסקאות  (2

 , עלה מקרה אחד בו לא נשמר טופס הצהרת מבקש שירות.2008בשנת 

 אינו אשר בסכום, ניכיון עסקאות 7במהלך הביקורת אותרו  –הדיווח דרכי ומועדי לתקנות  3. סעיף ג

 . לקוי לרשות באופן אשר דווחו, ח"ש מיליון 5.8 על עולה

הפרת חובת רישום במרשם של נותני שירותי מטבע: אותרו  – לחוק 1ג)א( לפרק ד'11הפרת סעיף  .ד

ש"ח, שבוצעו לפני קבלת תעודת הרישום על ידי  335,636,886עסקאות המסתכמות לסך של  5,866

 העסק.



 

 עמדת הוועדה 

כמות ההפרות בהקשר זה מעידה על . לצו( א)6 סעיף של הפרה בוצעה כי קובעת הוועדה (א)

 כי ,העובדה את רבה בחומרה רואה ועדהוהזלזול והתעלמות של המפר מהוראות החוק. 

 ןלדווח יועל היהאף לשיטתו ש פעולות בגין ,2007עד מרץ  2006במהלך החודשים נובמבר 

)אין מה  ל"אמ דיווח לרשות העביר שאף אלא, עליהן דיווח אלש בלבד זו לא ,לרשות

 החייבת פעולה כל אין לפיה, הרשות כלפי שווא מצג, למעשה הלכה, יצר דהיינו, לדווח(

 .לרשות בדיווח

הינם שגויים וכי סך ההפרות לפי  תב"כ המפר טען בפני הוועדה כי ממצאי דו"ח הביקור (ב)

, ₪ 10,356,828.88פעולות חייבות בדיווח בהיקף כולל של  16-)א( לצו מסתכמות ב6סעיף 

, אולם זאת ח"בדו שצוין כפי, ₪ מיליון 59-כ של לסכום המסתכמות עסקאות 194 ולא

ווח, שלשיטתו אינן חבות מאחר ולא לקח בחשבון את ה"פעולות המצטברות" החייבות בדי

טענתו, הצו לא הגדיר חובת דיווח על פעולות מצטברות, כי אם הנחיות ראש בדיווח. ל

רשומות כחודשיים לאחר מועד הביקורת. בהקשר זה הרשות לדיווחים אשר פורסמו ב

)ג( בתקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח 6יודגש, כי בהתאם לתקנה 

של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע(, 

בר הנחיות , ראש הרשות רשאי למסור לגופים המדווחים הודעה בכתב בד2002-התשס"ב

)ב( לתקנות האמורות(. ואכן, בפועל, 6לדיווח, כחלף לדרישת הפרסום ברשומות )שבתקנה 

הנחיות ראש הרשות לכל הנש"מים נשלחו , 2009בחודש יולי  עוד טרם פרסומן ברשומות

כמו כן, חובה זו הרשומים ואף פורסמו באתר האינטרנט של הרשות ושל משרד האוצר. 

ות שפרסם משרד האוצר ואף מוסברת בכנסים השנתיים שעורך מפורטת בחוברת ההבהר

משרד האוצר לנש"מים מידי שנה. בהקשר זה יפים הדברים שנאמרו מפי כבוד השופטת ד' 

 :מאיר כהן נ' מ"י 3395/06בע"פ ברלינר 

"... בית משפט פירט את הפרסומים שנעשו כדי להביא לידיעתם של 

ת לפנות למחלקת הרישום נותני שירותי מטבע את החובה והיכול

ביחידת נותני שירותי המטבע במשרד האוצר ולהיעזר בה לכל צורך 

שהוא, לרבות כל אי בהירות שקיימת באשר לצורת הרישום וכיוצא 

בכך. על פניו, די בצו נותני שירותי המטבע כדי להבהיר לכל מי שחפץ 

לעמוד בדרישות החוק, מה עליו לעשות. הסנגור טען בהקשר זה 

הרשות המוסמכת הפיצה בין נותני שירותי המטבע את החוברת )ראה ש

(, שבה היו הנחיות מדויקות. המערער לא קיבל חוברת זו. על כך 2נ/

יש לומר כי טענתו של המערער בהקשר זה היא טענת "הקוזק הנגזל". 

המערער שלא נרשם במרשם לא יכול להיבנות מהטענה כי החוברת לא 

. לו היה המערער נרשם 2002נשלחה ביוני נשלחה אליו. החוברת 

בתאריך שבו החל לפעול, שמא יכול היה להישמע בטענה כי מן הראוי 

שהחוברת תישלח אליו למן הרגע שבו הודיע לרשות המוסמכת על 

קיומו. משלא עשה כך, אינו יכול להישמע בטענה זו. גם תוך יציאה 

ם פרטניים שלא מתוך נקודת הנחה שהחוברת הבהירה נושאים והסדרי

ניתן להם מענה בצו, היתה בידי המערער האפשרות לפנות ליחידה 

 העוסקת בכך ולבקש כל הבהרה שתאפשר לו לעמוד בחובותיו." 

  



 

לפיכך קובעת הוועדה, כי היה על הנש"מ לדווח על כל הפעולות המצטברות כפי שנקבע בדו"ח 

 הביקורת.

הוועדה דוחה את טענת ב"כ המפר כי לא קמה חובת דיווח בעסקה בה לא ניתנה כל תמורה  (ג)

פעולת ניכיון אם שווי  כלחובת הדיווח מוטלת בגין בעת ביצוע העסקה. הוועדה קובעת כי 

בהתאם לסוג הנכס בו ניתן השירות, ואין נפקא מינה  ₪ 50,000או ₪  500,000השירות הוא 

אם התמורה ניתנה במעמד קבלת השירות או במועד מאוחר יותר. אם נאמץ את גישת 

תסוכל מטרת המחוקק בנקל, ולמעשה, צדדים אשר היו מבקשים להימנע מדיווח  המפר

 על פעולותיהם, היו מבצעים את הפעולות בשלבים ובמועדים שונים.

לטענת המפר כי חלק מהפעולות שסווגו כהפרות אינן כלל בגדר פעולות ניכיון בנוגע  (ד)

החייבות בדיווח כי אם עסקאות הלוואה )לרבות הלוואת בעלים(, הסדרי חוב ופריסות 

תשלומים, קובעת הוועדה כי לא ניתן לקבל טענה זו, שכן עסקינן בטענה שנטענה בעלמא 

וואה קיימים מאפיינים שונים, כגון: קיום הסכם מבלי שהובאו לה כל תימוכין. לעסקת הל

הלוואה, תנאי תשלום, ריביות, החזרת ערבות )שיק ביטחון( לבעליו וכו'. כאמור, ב"כ 

המפר לא הציג בפני הוועדה מסמכים המעידים כי מדובר בעסקאות הלוואה, ולפיכך דוחה 

 הוועדה טענתו בהקשר זה.

יג נתונים שגויים וזאת בשל ליקויים באופן שבו לעניין טענת המפר כי דו"ח הביקורת הצ (ה)

מוצגים נתונים בתוכנות, הוועדה קובעת כי אחריותו של נותן שירותי המטבע לוודא כי 

בע"פ יפים בהקשר זה הדברים שנאמרו מפי כבוד השופטת ד' ברלינר התוכנה תקינה. 

 שהוזכר לעיל: מאיר כהן נ' מ"י 3395/06

י התוכנה שבה השתמש המערער אין לה ולא כלום עם יכולתו וחובתו לעמוד "... באותו הקשר יש לומר כ

 בחובת הדיווח המוטלת עליו. התוכנה צריכה להתאים עצמה לדרישות החוק, ולא היפוכו של דבר."

 

לדו"ח הביקורת, לטענת  4ההפרות לפרק זה מצוינות בנספח ב' - לתקנות הדיווח 3הפרת סעיף  .1

מור אלא מיחזור של נתונים על ידי הביקורת, ההפרות ברובן הינן ב"כ המפר לכאורה, אין בא

 לדו"ח הביקורת אשר נטען לגביהן כי הן שגויות. 2צוינו בנספח א' אותן פעולות אשר

קובעת כי אינה מוסמכת להטיל עיצום כספי לעניין הפרת התקנות ועל  הוועדה -הוועדה  עמדת

 כן אין היא דנה בממצאי הביקורת לעניין זה.

 

על פי הוראות הצו, הדרישה מתייחסת לשירות מטבע  - ( לצו3)3דרישת ייפוי כוח לפי סעיף  .2

ן כלל לא מסוג המרת מטבע בלבד, בעוד המפר לכאורה נתן שירות מסוג ניכיון שיקים ועל כ

 מדובר בהפרה.

הוועדה אינה מקבלת את טענת החברה כי החובה לדרוש יפויי כוח חלה רק  – עמדת הוועדה

( לצו נקבע כי נדרשים פרטי הזיהוי על פי העתק כתב 3)3בפעולת המרת מטבע. אמנם, בסעיף 

מקבל השירות, )ב( לצו, נקבע כי במבקש שירות שאינו 4יפוי כוח בפעולת המרה. עם זאת, בסעיף 

על נותן שירותי המטבע לדרוש הצהרה כי הוא אינו מקבל השירות, ובהצהרה זו יצוינו פרטי 

הזיהוי של מקבל השירות, וכן על מבקש השירות למסור לנותן שירותי המטבע העתק כתב יפוי 

ין (. יחד עם זאת, הוועדה החליטה שלא להטיל על החברה עיצום כספי בג3)3כוח, כאמור בסעיף 

ממצא זה, על אף שברי כי על נותן שירותי מטבע לקבל יפויי כוח בביצוע כל השירותים 

 ג לחוק.11המפורטים בסעיף 

 



 

טוען ב"כ המפר כי בדו"ח הביקורת נאמר כי לא ניתן  – )א( לצו2רישום פרטי לקוחות לפי סעיף  .3

לערוך בדיקה מאחר ותוכנת הנהלת החשבונות אינה מכילה רישום של פרטי הלקוחות, ואף על 

פי כן קבעה הביקורת כי לאורך כל התקופה המדוברת לא נרשמו מספרי זהות ותאריכי לידה 

וני המקור נמסרה לידי הביקורת של הלקוחות. ב"כ המפר טען כי גיבוי מלא של מערכת נת

ולמרות זאת הדו"ח אינו כולל ממצאים בנוגע לחומרים שנמסרו ואינו מציין מהן הבדיקות 

שנערכו. ב"כ המפר טען כי הצו לא קובע היכן יש לשמור את הפרטים, והציג בפני הוועדה מספר 

פרטי הזיהוי, דרישת תעודות התאגדות של מקבלי שירות. כן נטען כי הוראות הצו בדבר אימות 

מסמכים והעתקם חלות אך ורק כאשר קמה חובת הדיווח, ומאחר לטענתם לא קמה חובת 

דיווח במרבית הפעולות שצוינו בדו"ח הביקורת, הרי שלגבי אותן עסקאות לא קמה חובת 

עסקאות שבוצעו על ידי הלקוח אקרמן ירון, בהן נרשם  4-אימות וזיהוי פרטי הלקוח. באשר ל

לידה לא סביר, טען ב"כ המפר לכאורה כי הטענה משוללת בסיס, הן מאחר וסכום  תאריך

והלקוח לא קיבל בגין אף אחת מהעסקאות תמורה במזומן, והן  ₪ 500,000-העסקאות נמוך מ

 מאחר ומדובר בטעות טכנית בה נקלט תאריך הפקת ת.ז במקום תאריך הלידה.

יה על הנש"מ על הפעולות שפורטו בדו"ח מאחר והוועדה קבעה כבר כי ה – עמדת הוועדה

הביקורת, הרי שקמה חובת הזיהוי לגבי פעולות אלה. עם זאת, מאחר ובדו"ח הביקורת נאמר 

 )א( לצו.2כי לא ניתן לבדוק הנתונים בוודאות, קובעת הוועדה כי לא בוצעה הפרה לפי סעיף 

 

מבדיקה אקראית  - צו)א( ל9-)א( ו4הצהרות מבקשי שירות ושמירת מסכים לפי סעיפים  .4

, עלה כי במקרה בודד לא 2008מרץ -שערכה הביקורת על עסקאות שבוצעו בחודשים פברואר

נשמר טופס הצהרת מבקש שירות. ב"כ המפר טוען כי טענה זו הינה שגויה מאחר וסכום העסקה 

, וכן מאחר במזומן תמורה מהעסקאות אחת אף בגין קיבל לא הלקוחו ₪ 500,000-נמוך מ

ותו מעמד בוצעו שתי עסקאות ושתיקת דו"ח הביקורת בגין אי העדר טופס הצהרת מבקש ובא

 שירות בעסקה השנייה, מלמדת כי קיים טופס לגבי עסקה זו.

הוועדה מקבלת את טענת ב"כ המפר בעניין זה ולו בשל הספק, ומשכך לא  –עמדת הוועדה 

 שיקוליה.  ממצא זה במסגרת לקחה

 

ב"כ המפר טען, כי עם קבלת הדו"ח ונספחיו החלה החברה בביצוע פעולות  – תיקון ליקויים .5

שמטרתן תיקון ההפרות תוך ניסיון לביטול תוצאות ההפרה בדרך של העברת דיווחים 

 מתקנים. 

 הוועדה תשקול נתון זה במסגרת החלטתה לגבי גובה העיצום.  – עמדת הוועדה

 

 :החלטת הוועדה

אה לעיל בסמוך לטיעוני החברה, נמצא כי החברה הפרה הוראות הקבועות לאור עמדת הוועדה, כפי שהוב

"החוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(.  –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

ות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר מטרתן לאפשר חובת הזיהוי והדיווח, אינן בבחינת חוב

לרשויות לאתר ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי 

העומד בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה 

רותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר הנדון, של נותני שי

 ולפקח אחר הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.



 

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות  מחייבתסקאות בין מדינות ברחבי העולם, יע

פועלים באורח  ההון מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםהפיננסיות השונות, תוך 

טוטלית וגורפת על כל פעולה  דיווחל וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת פתלתו

פשרנו למלביני הון י, כי אז יצרנו פרצות ואאמרנו. לו אחרת ועל כל פעולה חריגהמעל לסכום מסוים 

דיווח  -הדיווח איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון  שחוקוזה אומנם העיקרון להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות  - ומלאגורף, דיווח רחב 

 אחר עבירות ועבריינים. אפקטיביבאורח 

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות  משרתת ex anteחובת דיווח רחבה 

 " ועל איתורן של הלבנות הון., ובכך מקלה היא על חשיפתן ברכוש

 )ההדגשה אינה במקור(.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11המפורטות בתקנה זה בהתקיים הנסיבות 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

בשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון היקפן הכספי של הפעולות לגביהן התגלו הפרות הדיווח, היקפן הכספי 

 הפרה זוהי כי ועדהוה שקלה)אין מה לדווח(, מאידך  ל"אמ לדיווחי בנוגע היתרה והחומרהשל ההפרות 

  ליקויים. תיקן ואף ולאחריה הביקורת במהלך שיתף פעולה המפר כי העובדה המפר, של ראשונה

 ₪.  150,000 בסך כספי עיצום להטיל על המפר הוועדה החליטה ,לעיל האמור לאור

  מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי.

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך 

 העיצום הכספי.



 

 שירותי מט"ח )אייל טויטו (נאווי  בעניין כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת בעסק של המפר לכאורה, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק  1.11.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי  –)להלן  2002-של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

  .נותני שירותי מטבע במשרד האוצר עובדי יחידתצוות 

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 .2011לנובמבר  1-וה 2006לאוקטובר  10ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2006באוגוסט  16למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהעסק הינו בעל רישיו .3

 העסק עוסק בהמרת מטבעות. .4

 דו"ח הביקורת:להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו ב .5

עסקאות החייבות בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון  3הביקורת איתרה –( לצו 3)3הפרת סעיף  .א

בהן העסק לא דרש ייפוי כוח  ₪ 319,510ומימון טרור )להלן: "הרשות"(, המסתכמות לסכום של 

 מלקוחות המאוגדים כחברות.

בהן  ₪ 3,083,225עסקאות המרה המסתכמות לסכום של  16הביקורת איתרה  –)א( לצו 4סעיף  .ב

 העסק לא החתים על הצהרות מבקש שירות.

 אי רישום פרטי לקוח: –)א( לצו 2סעיף  .ג

 2,628,027עסקאות המסתכמות לסכום של  12: הביקורת איתרה אי רישום מען לקוח ₪ ,

 בהן לא נרשמה כתובת הלקוח.

 בהן לא נרשם מין  ₪ 1,374,536עסקאות המסתכמות לסכום של  7: אותרו אי רישום מין

 הלקוח.

 בהן לא , ₪ 3,083,226עסקאות המסתכמות לסכום של  16: אותרו אי רישום תאריך לידה

 נרשמו תאריך לידה או תאריך התאגדות של הלקוח.

 :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

וכן בעל פה בפני הוועדה  5.6.2012ובה מיום המפר לכאורה טען טיעונים בכתב במכתב תג .1

 . 10.7.2012ביום 

 המפר לכאורה הודה בממצאים שהועלו בדו"ח הביקורת והביע צער על ההפרות שנתגלו.  .2

המפר לכאורה טען כי ההפרות נעשו בתום לב עקב היכרות לא מספקת עם דרישות החוק.  .3

 2006ת פעילות העסק בספטמבר לדבריו הוא מעביר דיווחים חודשיים לרשות החל מתחיל

 ומאחר ולא קיבל הערות כלשהן מהרשות חשב שהוא פועל כשורה. 

המפר לכאורה ציין כי מדובר במספר מועט של הפרות וציין כי עיקר הליקויים נמצאו  .4

במקרים בהם בוצעו עסקאות עם גורמים המוכרים לו אישית, וכי ייתכן שבשל כך הקפיד 

 פחות ברישום פרטיהם.



 

המפר לכאורה הוסיף כי עתה משהובהרו לו הליקויים יקפיד למלא אחר החובות הקבועות  .5

 בחוק במלואן.

 החלטת הוועדה:

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו הפר הוא  .1

 את הוראות החוק והוראות צו איסור הלבנת הון.

 לצו.  4-ו 3, 2חובות הזיהוי וזאת בניגוד לסעיפים  ההפרות כוללות את הפרת .2

חובות הזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל את  .3

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

מיוחדת לחובות הזיהוי שכן אלו הם נדבר מרכזי וחשוב מהכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את 

פעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי ה

לנטר את מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות 

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

לחוק עיצום כספי  7פרה לפי סעיף )א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל ה14בהתאם לסעיף  .4

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9ועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הוועדה פ .5

 כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן.  

כאמור, בדיון בפני הוועדה, המפר הודה בממצאים העולים מדו"ח הביקורת. המפר טען בפני הוועדה כי  .6

חוסר הבנתו את דרישות החוק, ואף הוסיף  הוא מצר על הליקויים שנמצאו, כי הדבר נעשה בתום לב עקב

 כי הינו מעוניין לעבור הדרכות בנושא לשם למידת הוראות החוק והצו.

בשיקול דעת הוועדה, במקרה זה, הובאו בחשבון מספרן המועט והיקפן הכספי הנמוך של ההפרות, כמו  .7

  יים.גם העובדה שהוועדה השתכנעה מתום ליבו של המפר וכן כי פעל לתיקון הליקו

 בלבד.₪  5000לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך  .8

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי. .9

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .10

 העיצום הכספי.

 

 



 

 10.7.2012גרין צ'יינג' )ראובן גרינבאום( שהתכנסה ביום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

 מכוחבחובות  ו, במטרה לבחון את עמידתהעסק של המפר לכאורהנערכה ביקורת במשרדי  2.11.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה  –)להלן  2002-של נותני שירותי מטבע(, התשס"ברישומים 

פאהן קנה ניהול בקרה על ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר ומשרד 

  .בע"מ

   י הביקורת:עיקרי ממצא

 בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  לכאורה דו"ח הביקורת נמסר למפר  .1

 (.2011בנובמבר  2ועד יום הביקורת ) 2007בינואר  24ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2007בפברואר  8למתן שירותי מטבע החל מיום  ןבעל רישיו והינ העסק .3

 .ון המחאותבהמרת מטבעות ובניכי העסק עוסק .4

 ח הביקורת:"להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו .5

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווחים  אי דיווח על פעילות רגילה: –לצו ( א)6הפרת סעיף  .א

"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק  –על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 הבאים:, במקרים צו)א( ל6ולסעיף 

 570,965המסתכמות לסכום של עסקאות  5 אי דיווח בגין ₪. 

: הביקורת העלתה כי העסק לא העביר אי דיווח על פעילות בלתי רגילה –לצו )ב( 6הפרת סעיף  .ב

 –דיווחים על פעולות אשר נחזות כבלתי רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 )ב( לצו, במקרים הבאים:6ולסעיף "הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק 

 בהם לקוחות , ₪ 180,215המסתכמים לסכום של מקרים  3: אי דיווח בגין פיצול עסקאות

 נמוכות מסף הדיווח. היו של החברה פיצלו עסקאות, כך ש

עסקאות  2: בבדיקה אותרו חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח –( לצו 3)3הפרת סעיף  .ג

אשר בוצעו מול חברות, בהן העסק לא , ₪ 134,772החייבות בדיווח לרשות המסתכמות לסכום של 

 דרש ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות.

  אי רישום פרטי לקוח: –)א( לצו 2הפרת ס'  .ד

  בהן לא נרשמה כתובת  ₪ 134,772עסקאות, המסתכמות לסכום של  2הביקורת איתרה

 הלקוח.

  בהן לא נרשם תאריך , ₪ 334,774עסקאות, המסתכמות לסכום של  4הביקורת איתרה

 לידה.

 

 



 

 הוועדה עמדת –)א( 6הפרת סעיף 

שהוזכרו לעיל, הוועדה מפנה את תשומת ליבו של  5/2008ומחודש  12/2007לעניין העסקאות מחודש  .1

מפנה  ₪ 500,000ייחס לחובת הדיווח על שירות שניתן בשווי ( לצו המת1)א()6המפר לכאורה כי סעיף 

( לחוק, משמע לעיסוק ב"ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב" ולא להמרת מטבע 5ג)א()11לסעיף 

 (, על כן טענתו של המפר לכאורה אין לה במה להיאחז.  1ג)א()11המנויה שם בסעיף 

כי הרשות לאיסור  ,ראשית ,הוועדה מבקשת להדגיששהוזכרה לעיל,  3/2010לעניין העסקה מחודש  .2

, גם אם מקבלת הוועדה את טענותיו של המפר לכאורה שנית הלבנת הון אינה מאשרת תוכנות דיווח.

 המטבע שירות נותן על לרשות המוטלת הדיווח חובת על לערער כדי בהם בעניין הפגם בתוכנה, אין

 אחר על להסתמך יכול הוא ואין שירות המטבע נותן על מוטלת הדיווח העברת על הצו. האחריות מכוח

נ'  כהן מאיר 3395/06בע"פ  ד' ברלינר כבוד השופטת של הדברים זה בהקשר זו. יפים אחריות לעניין

 :ישראל מדינת

 חובתב לעמוד וחובתו יכולתו עם כלום ולא לה אין המערער השתמש שבה התוכנה כי לומר יש"... 

 ."דבר של היפוכו החוק, ולא לדרישות עצמה להתאים צריכה התוכנהעליו.  המוטלת הדיווח

 (כהן מאיר 'נ ישראל מדינת 394/04 פ"ת גם וראה)

 טענת המפר לכאורה  – )ב( לצו6הפרת סעיף 

. לדבריו בשל 2011-ו 2009עסקאות מפוצלות שנערכו בשנים  3-לדברי המפר לכאורה ההפרות מדברות ב .3

את מהותן ומדוע פוצלו. המפר לכאורה העלה את האפשרות כי הייתה החלפת חלוף הזמן הוא איננו זוכר 

משמרות בעסק שגרמה לכך שהעובד לא ידע שהתבצעה עסקה אחרת ע"י אותו לקוח זמן לא רב לפני 

 כן.

המפר לכאורה טען עוד כי היה בטוח שהתוכנה מאתרת עסקאות מעין אלו לצורך דיווח אלא שהסתבר  .4

הדברים. לדבריו, גם כיום, אין לו יכולת לדווח על עסקאות שמצטברות לרף לו למפרע שלא כך הם 

הדיווח היות ואינן מוגדרות לדיווח בתוכנה, ולכן פעל למנוע ביצוע עסקאות חריגות בעסק שלו שלא 

 באישורו, וכן פנה ליוצרי התוכנה לקבלת הנחיות לדרך הדיווח על עסקאות שכאלו. 

 הוועדה עמדת –)ב( לצו 6הפרת סעיף 

הוועדה התייחסה כבר לעיל לשאלת האחריות הבלעדית המוטלת על נותן שירות המטבע בהקשר של  .5

 לעיל(. 5תוכנת הדיווחים )ראה סעיף 

 טענת המפר לכאורה –( לצו 3)3הפרת סעיף 

המפר לכאורה טען לעניין זה, כי לא ידע על החובה לדרוש ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות טרם  .6

העסקה. עוד טען, כי לא היה לו חשש כי העסקה נעשית "עבור אחר" משום שהיא נערכה במשרדי  ביצוע

 החברה מול הנהלת החשבונות שלה ותמורתה שולמה בשיקים בלבד.

 -מדינת ישראל  18286-10-10רע"א לעניין זה, יש להדגיש ולומר כי בית המשפט הכריע כבר בתיק  .7

 פרטי ויאומתו שיירשמו דרישה כולל הצו כי, האוצר נ' בן עמיהוועדה להטלת עיצום כספי שבמשרד 

ולצורך כך על נותן השירות לדרוש ייפוי כוח מהאורגן  תאגיד בשם פעולה המבצע תאגיד של האורגן

מדובר בחובה שאינה תלויה בתנאי העסקה ואף אינה נתונה לשיקול דעתו של נותן  המבצע את הפעולה.

 השירות.



 

 אי רישום פרטי לקוח –)א( לצו 2הפרת סעיף 

עסקאות, טען המפר לכאורה כי מדובר בעסקאות עם חברת "ריף  2-לעניין אי רישום כתובת לקוח ב .8

הדולפינים", והיות וכתובתה כללית ביותר )"החוף הדרומי אילת"( חשב שאין צורך לציינה. מעבר לכך, 

זק בפועל היות וכתובת החברה ידועה לכל ומופיעה בפרטי טען המפר לכאורה כי אין בהפרה כדי לגרום נ

 החברה בנסח רשם החברות, ובנוסף טען כי פניית הרשות הייתה מובילה להשלמת הנתונים באופן מיידי. 

עסקאות, טען המפר לכאורה כי הפרטים לא הוקלדו בטעות  4-לגבי אי רישום תאריך לידה/התאגדות ב .9

 למרות שנשתמרו בפנקסי העסק וכי פניית הרשות הייתה מובילה להשלמת הנתונים באופן מיידי. 

 עמדת הוועדה –)א( לצו 2הפרת סעיף 

החוק מחייב את נותן השירות בדיווח על פרטי הלקוח . המפר לכאורה לעניין זה טענת את דוחה הוועדה .10

לפי הפרמטרים השונים שנקבעו, ביניהם כתובת מקבל השירות ותאריך לידה/התאגדות. נותן השירות, 

 200/06 ע". בוליידע אותו לגבי חובותיו, כי היה עליה הרשות לטעון כלפישלא ממלא חובה זו אינו יכול 

 בית. המפר ידי על הוועדה בפני כאן שנטענה לזו דומה טענה מערערתה טענה טובול אלי' נ שרון אנה

 :כדלקמן קבע הנכבד המשפט

 בעוד, המערערת על המוטלת חובה הינה מכוחו המשנה וחקיקת החוק הוראות קיום"

 קיומו. החוק אכיפת הליכי במסגרת, הרשות של זכות מהווה והפיקוח הביקורת שהליך

 החוק הפרת מפני הגנה להוות יכול איננו הספציפי במקרה ביקורת הליך של קיומו אי או

 בדיווח או כלל דיווח אי של בהפרה מדובר אם מינא נפקא אין זה ןלעניי. המערערת ידי על

 ופוגעת תפקידיה את לבצע לרשות מאפשרת שאינה בהפרה מדובר המקרים בשני. וחסר

 אם .ברורות מכוחו המשנה וחקיקת החוק הוראות .החוק במטרות חמורה פגיעה

 לשאת עליה – בעסקה ולהטמיען ההוראות את להפנים מנת על די עשתה לא המערערת

 ."עצמה על אלא להלין לה ואין בתוצאות

 ת הוועדה:טהחל

עדה כי במסגרת פעילותו של וקובעת הו דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר,לאחר בחינת ממצאי  .1

 צו איסור הלבנת הון.  והוראותחוק האת הוראות  הוא הפרהמפר 

לצו, וכן את ( 3)3-ו )א(2 פיםסעיהחוק ות הזיהוי וזאת בניגוד להוראות וההפרות כוללות את הפרת חוב .2

בלתי רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות רגילות ות הדיווח לרשות על פעולות והפרת חוב

 )ב( לצו. 6-)א( ו6פים החוק וסעי

הזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל חובות הדיווח ו .3

את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה 

חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את 

יננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי הפעילות הפ

לנטר את מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות 

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

על -, תקואח' נ' מדינת ישראלשם טוב  חביב 9796/03בע"א ן זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין ילעני 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

כספים וביצוע  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" 

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאות

פועלים  ההון מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחת שקיפות מלאה. קיוםהפיננסיות השונות, תוך 

טוטלית וגורפת על  דיווחבאורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת 

 ואפשרנו, כי אז יצרנו פרצות אמרנוכל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 



 

איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון  שחוקוזה אומנם העיקרון מן הדין. למלביני הון להתחמק 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -הדיווח 

כהלכה  משרתת ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה  אפקטיביאחרת להתחקות באורח 

, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל ברכושאת מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

 )ההדגשה אינה במקור(" איתורן של הלבנות הון.

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .4

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בוע בסעיף בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הק

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-התשס"ב

ם כספי. לצורך לתקנות עיצו 9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .5

 כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

המפר הביע חרטה על ההפרות שנתגלו, ואמר כי הדבר נעשה בתום לב עקב  כאמור, בדיון בפני הוועדה, .6

חוסר הבנתו את הוראות החוק והסתמכותו על תוכנת הדיווחים. הוא הוסיף גם כי פעל לתיקון 

  עוני המפר, השתכנעה הוועדה כי המפר פעל בתום לב.לאחר שמיעת טי הליקויים שנתגלו בביקורת.

שלא להשית עיצום כספי על המפר ולהסתפק במתן התראה בלבד.  ועדהוה חליטהה, האמור לעיל לאור .7

דעת הועדה הובאו בחשבון מספרן והיקפן הכספי הנמוך של ההפרות, כמו גם תום ליבו של  בשיקול

 המפר.

 
 



 

 דוד בוקשפן  בעניין כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת בשני סניפי העסק של המפר לכאורה, במטרה לבחון את עמידתו בחובות  1.11.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח  –)להלן  2000-מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת  –)להלן  2002-התשס"בוניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, 

בוצעה על ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר ומשרד פאהן קנה ניהול 

 בקרה בע"מ. 

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 (.2011בנובמבר  1ועד יום הביקורת ) 2003בינואר  1ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

; סניף ב' 2003בנובמבר  17למתן שירותי מטבע החל מיום  ןלעסק שני סניפים, סניף א' הינו בעל רישיו .3

 .2009בספטמבר  13בעל רישיון החל מיום 

 כספים מחו"ל ולחו"ל.העסק עוסק בהמרת מטבעות, בניכיון המחאות ובהעברות  .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת )הסיכום מתייחס לשני הסניפים יחדם(: .5

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווחים  אי דיווח על פעילות רגילה: –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

ת בניגוד לחוק על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"(, וזא

 , במקרים הבאים:צו)א( ל6ולסעיף 

  597,048בדיווח לרשות לסכום של עסקאות המרה החייבות  6אי דיווח בגין ₪. 

  1,130,355עסקאות המסתכמות לסכום של  14אי דיווח בגין ₪. 

: הביקורת העלתה כי העסק לא העביר אי דיווח על פעילות בלתי רגילה –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .ב

 –דיווחים על פעולות אשר נחזות כבלתי רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 )ב( לצו, במקרים הבאים:6"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף 

  מקרים בהם לקוחות של העסק פיצלו עסקאות, כאשר לפחות אחת מהן  17אי דיווח בגין

 .₪ 1,437,873של   אינה חייבת בדיווח לרשות, המסתכמים לסכום

עסקאות  20חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח: בבדיקה אותרו  – ( לצו3)3הפרת סעיף  .ג

בהן העסק לא , ₪ 1,927,241החייבות בדיווח לרשות, שבוצעו מול חברות, המסתכמות לסכום של 

 דרש ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות.

 קוח: אי רישום פרטי ל – )א( לצו2הפרת ס'  .ד

  בהן לא נרשמה כתובת , ₪ 152,144עסקאות, המסתכמות לסכום של  2הביקורת איתרה

 הלקוח.

  בהן לא נרשם תאריך , ₪ 652,048עסקאות, המסתכמות לסכום של  7הביקורת איתרה

 לידה של הלקוח.

  בהן לא נרשם מין הלקוח., ₪ 527,044עסקאות, המסתכמות לסכום של  5הביקורת איתרה 

 



 

 :טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדהתמצית 

 . 10.7.2012( ובעל פה בפני הוועדה ביום 2012-48904המפר לכאורה השמיע טיעונים בכתב )מכתב עם סימוכין 

 טענות המפר לכאורה –)א( לצו 6הפרת סעיף 

)א( 6העסקאות המופיעות בדו"ח הביקורת לעניין הפרת סעיף  14מתוך  12המפר לכאורה טען, כי  .1

אינן מגלות כל הפרה, היות וכל שיק שנוכה בעסקאות האמורות היווה עסקה נפרדת, הנמוכה לצו 

שהוא רף הדיווח במקרה זה. לטענתו, כל השיקים שנוכו היו תשלומי , ₪ 50,000-כשלעצמה מ

משכורת של עובדים או קבלני משנה של חברת "מ.ת.א.ג. חברה להנדסה ובניין" )להלן: מ.ת.א.ג.(, 

 מו עיקר הפעילות.הלקוח, עי

לגבי העסקה עם הלקוח יהודה פרץ, טען המפר לכאורה כי העסקה נרשמה כעסקה אחת, לצורך   .2

תביעה משפטית שניהל נגד העסק היות והשיקים חזרו, זאת למרות שבמהות דובר בשיקים שנוכו 

 עבור נמענים שונים, בדומה לאמור לעיל.  

מ )להלן: "מבנה רמה"(, טען המפר לכאורה כי כל לגבי העסקה הנותרת עם חברת מבנה רמה בע" .3

 השיקים בעסקה חזרו ולכן סבר לתומו כי אינו צריך לדווח על העסקה.

, בה בוצעו מרבית ההפרות. ביתר 2010בנוסף טען לנסיבות אישיות קשות, בהן שרוי היה בשנת  .4

 השנים, לטענתו, הקפיד למלא אחר חובת הדיווח.

 ת הוועדה עמד –)א( לצו 6הפרת סעיף 

)א(, הוועדה איננה מקבלת את טענת המפר לכאורה. רישום העסקאות מצד 6לעניין הפרות סעיף  .5

המפר המתועד בנספח ג' לדו"ח מלמד, כי מדובר בעסקה אחת, מן הטעם שכל העסקאות בניכיונות 

 . משמע, שגם המפר לכאורה ראה בפעולות הנ"לובזמנים זהים מספר עסקה זהההללו נרשמו תחת 

עסקה אחת. הוועדה לא קיבלה גם את שאר הטענות לגבי סעיף זה. העובדה שהשיקים לא כובדו על 

ידי הבנק אינה מצדיקה אי עמידה בחובת הדיווח שכן שירות המטבע ניתן והושלם ובמועד זה היה 

על המפר לדווח. בהקשר זה קובעת הוועדה כי המפר הפר את החובה המוטלת עליו להעביר דיווח 

 )א(. 6אם לסעיף בהת

, שנה לגביה המפר לכאורה טען לנסיבות אישיות 2010בנסיבות שלפנינו, מרבית ההפרות נעשו בשנת  .6

קשות. הוועדה החליטה להתחשב בכך לעניין גובה העיצום הכספי. בנוסף, דו"ח ממצאי הביקורת 

 מלמד, כי מעבר לאמור לעיל, המפר לכאורה מקפיד למלא אחר חובה זו.

 טענות המפר לכאורה –)ב( לצו 6ף הפרת סעי

העסקאות שזוהו כעסקאות מפוצלות בדו"ח הביקורת לעניין  17מתוך  15המפר לכאורה טען, כי  .7

)ב( אינן למעשה מפוצלות, אלא עסקאות ניכיון נפרדות למבקשי שירות שונים כך שלא 6הפרת סעיף 

ין זה, חזר המפר לכאורה על טענתו ניתן לראות בהן פעולה בלתי רגילה המחייבת דיווח לרשות. לעני

דלעיל כי גם כאן מדובר בשיקים שמהווים תשלומי משכורת של עובדים או קבלני משנה של החברות 

 כוכב הים האדום בע"מ ומ.ת.א.ג.

בנוגע לשתי העסקאות הנותרות שאותרו, טען המפר לכאורה כי לא מדובר בעסקאות מפוצלות אלא  .8

עם שני לקוחות קבועים העוסקים בתיירות, אשר נדרשים לעיתים בעסקאות המרה נפרדות שנעשו 

כחלק ממהלך העסקים הרגיל שלהם לבצע מספר המרות ביום )לואיס אפשטיין, גיפ שיא אירועים 

 והפקות בע"מ(.



 

חברת מ.ת.א.ג., וכן  -עסקאות אשר לעיל בוצעו מול לקוח קבוע אחד  17מתוך  15 -בנוסף, מאחר ו .9

בתום לב ולא  הבחין כי הלקוח פיצל עסקאות על מנת להימנע מחובת הדיווח על  היות ולטענתו  נהג

 פעולות רגילות, ביקש המפר לכאורה להתחשב בו לעניין גובה העיצום.

 עמדת הוועדה –)ב( לצו 6הפרת סעיף 

העסקאות שזוהו כעסקאות מפוצלות  17מתוך  15הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר לכאורה  כי  .10

עסקאות לטובת מבקשי שרות שונים ולפיכך לא ניתן לראות בהן פעולה בלתי רגילה המחייבת הינן 

עסקאות  -העסקאות הנותרות  2דיווח. הוועדה אף אינה מקבלת את טענתו של המפר לכאורה לעניין 

ההמרה שביצע עבור לואיס אפשטיין וגיפ שיא אירועים והפקות בע"מ. העובדה כי מהלך העסקים 

ל חברות אלו מוביל לביצוען של מספר פעולות המרה ביום, אינו רלוונטי לעניין חובת הרגיל ש

הדיווח. נותן שירותי המטבע חייב להעביר דיווח על פעילות של מקבל השירות שנראה כי מטרתה 

 לעקוף את חובת הדיווח הרגיל.

מדיווח על עסקאות מקרי הפרה אשר יוחסו למפר לכאורה, כוללים מקרים בהם נמנע המפר לכאורה  .11

בהמחאות שנמשכו מאותם חשבונות בנק, אך נרשמו אצל המפר לכאורה, לרוב בהפרשי זמנים 

קצרים, כעסקאות שונות עבור אותו מקבל שירות, מעורר חשש כי פיצול העסקאות נעשה על מנת 

 להימנע מחובת הדיווח על פעולות רגילות.

ך פעולה זו לשם המחשה. באותו מקרה ביצע מפר ( דוגמא לדר7דוח ממצאי הביקורת מציג )בעמ'  .12

 24,950 -ו ₪ 31,000לכאורה, ניכיון של שתי המחאות בהפרש של פחות משעה. סכומי ההמחאות היו 

ניכיון ההמחאות נרשם במערכת של המפר לכאורה כשתי עסקאות ניכיון נפרדות, הנושאות . ₪

א דווחו, בעוד שאילו נרשמו לכתחילה מספר עסקה שונה, על שם אותו מקבל שירות. העסקאות ל

 כעסקה אחת, היתה העסקה חוצה את רף הדיווח, והיתה מחייבת דיווח.

לדוח ממצאי הביקורת, הרלבנטיים להפרות בקטגוריה הנדונה, מלמדים כי דפוס  2ד-1נספחים ד .13

נים מקרים, שכולם התאפיינו בזהות מקבל השירות, סמיכות זמ 16פעולה זה חזר על עצמו בעוד 

נרשמו אצל המפר לכאורה בהפרשי זמן של מספר  17עסקאות מתוך  14גדולה בין עסקאות הניכיון )

דקות בלבד( ואף נושאות מספרי עסקה עוקבים. שלושת העסקאות הנותרות  נרשמו בהפרשי זמן 

של מספר שעות. רישום פעולות הניכיון במערכת של המפר לכאורה כפעולות נפרדות ולא כעסקה 

 עבור מקבל שירות זהה, הביא לכך שהעסקאות הנפרדות לא הגיעו לרף הדיווח ולא דווחו.אחת 

דפוס פעולה כאמור, ביצוע פעולות ניכיון נפרדות, כאשר על פני הדברים קיימת זיקת קשר הדוקה  .14

בין העסקאות הנפרדות כך שהן נחזות להיות חלק מעסקה אחת, יש בו כדי להקים בסיס למסקנה 

פעולות בלתי רגילות, שמטרתן לעקוף את חובת הדיווח, וכי כך נחזו גם בעיניו של נותן כי מדובר ב

 שירותי המטבע שידע על זיקת הקשר הנחזית בין העסקאות ועל סמיכות הזמנים בו בוצעו.

בענייננו, לא היה בפי המפר לכאורה הסבר סביר ומניח את הדעת מדוע לא דווחו הפעולות כבלתי  .15

(, מדובר היה בעסקאות ניכיון 17עסקאות מתוך  15טענה שבמרבית המקרים )זולת ה רגילות,

נפרדות למבקשי שירות שונים כך שלא ניתן לראות בהן פעולה בלתי רגילה  שכן לדבריו מדובר 

בשיקים שמהווים תשלומי משכורת של עובדים או קבלני משנה של החברות כוכב הים האדום בע"מ 

רים הנותרים, הרי לדבריו מדובר בעסקאות נפרדות עבור לקוחות ומ.ת.א.ג.. באשר לשני המק

קבועים של העסק, אשר נדרשים לעיתים כחלק ממהלך העסקים הרגיל שלהן, לבצע מספר המרות 

 ביום. 

בטענותיו אלו, לא היה הסבר סביר לדפוס הפעולה האמור בכלל, ולסמיכות הזמנים ומספרי 

 אותו, בפרט.עסקאות עוקבים או קרובים, שאפיינו 

מעבר לטענות דנן, המפר לכאורה לא הציג גם כל ראייה קונקרטית לכך שעסקאות אלו נעשו לטובת   .16

מקבלי שירות שונים, שהרי לעניין זה צירף רק שיקים שהוציאה חברת מ.ת.א.ג. לשני עובדים שלה, 

 , ואינם רלוונטיים לתקופת הביקורת. 2012לכאורה, שמתוארכים לשנת 



 

  )ב(.6אמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף נוכח כל ה .17

באשר לטענה, כי מרבית ההפרות בוצעו מול לקוח אחד, הרי לעובדה זו אין בה כדי לשנות מן  .18

המסקנה כאמור לעיל.  אירוע חד פעמי או מספר אירועים בודדים אשר הפכו לדפוס פעולה חוזר, 

שנות מן המסקנה הכוללת בדבר ההפרות והיקפן, ואין בכך כדי לייתר את חובת אין בהם כדי ל

 )ב( לצו. 6הדיווח מכוח סעיף 

 )ב(6 -)א( ו6הערות לעניין מקרי הפרה לפי סעיף 

לעיל, ניתן היה  5-6)א(, בסעיפים 6יש לציין, שמקרי הפרה אשר יוחסו למפר לכאורה לפי סעיף  .19

)ב( לצו. כפי שכבר נכתב לעיל, מקרי הפרה 6לייחס בגינם גם הפרות של חובת הדיווח הקבועה בסעיף 

ניכיון )א( לצו, כוללים מקרים של אי דיווח על ביצוע פעולות 6אשר יוחסו למפר לכאורה לפי סעיף 

אשר נרשמו כעסקאות נפרדות אצל המפר לכאורה, כאשר על פני הדברים קיימת זיקת קשר הדוקה 

ביניהן, כך שהן נחזות להיות עסקה אחת )המחאות שנמשכו מאותם חשבונות בנק, נרשמו אצל 

 המפר לכאורה בזמנים זהים, תחת מספר עסקה זהה(. 

סקנה כי מדובר בפעולות בלתי רגילות, שמטרתן דפוס פעולה כאמור, יש בו כדי להקים בסיס למ .20

לעקוף את חובת הדיווח. גם בעניין זה לא העלה המפר לכאורה הסבר של ממש לשאלה מדוע נרשמו 

העסקאות כעסקאות נפרדות בזמנים זהים תחת מספר עסקה זהה, זולת טענה כי כל שיק שנוכה 

לעיל(,  3עד  1ות )המפורטות בסעיפים בעסקאות האמורות היווה עסקה נפרדת ומסיבות כאלה ואחר

 הם נרשמו תחת מספר עסקה אחת.

עם כל זאת, דוח ממצאי הביקורת לא ייחס למפר לכאורה הפרות של חובת הדיווח הקבועה בסעיף  .21

)ב( לצו בגין עסקאות אלו, במצב דברים זה, בנסיבות העניין, הוועדה אינה קובעת שהופרה החובה 6

  לפי סעיף זה.

)ב(, ניתן היה לייחס בגינם גם הפרות 6ן מקרי הפרה אשר יוחסו למפר לכאורה לפי סעיף גם לעניי .22

)ב(, 6)א( לצו. מקרי הפרה אשר יוחסו למפר לכאורה לפי סעיף 6של חובת הדיווח הקבועה בסעיף 

לעיל, כוללים מקרים בהם נמנע מדיווח על עסקאות בהמחאות שנמשכו מאותם  10-18בסעיפים 

אך נרשמו אצל המפר לכאורה, לרוב בהפרשי זמנים קצרים, כעסקאות שונות עבור  חשבונות בנק,

 אותו מקבל שירות, באותו יום עסקים.

, 2002בספטמבר  30 -בהתאם להנחיות ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מיום .23

צטברות בעסקאות מן הסוג האמור, פעולות הנעשות לטובת מקבל שירות אחד במשך אותו יום שמ

 )א( לצו. 6לסכום שמעל סף הדיווח, מחייבות העברת דיווח לרשות, לפי סעיף 

עם זאת, גם כאן, דוח ממצאי הביקורת לא ייחס למפר לכאורה הפרות של חובת הדיווח הקבועה  .24

)א( לצו בגין עסקאות אלו, במצב דברים זה, הוועדה אינה קובעת שהופרה החובה לפי סעיף 6בסעיף 

  זה.

טענות המפר לכאורה ועמדת  -היעדר דרישת ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות –( לצו 3)3עיף הפרת ס

 הועדה

לדו"ח הביקורת( עולה כי המפר  3מתשאול של הלקוח כחלק מהליך הביקורת )המצורף כנספח ה .25

לכאורה, ככלל, לא נהג לדרוש ייפוי כוח כחלק מהליך הזיהוי בעסקאות עם לקוחות המאוגדים 

כחברות ונראה לכאורה שגם לא הכיר את החובה האמורה. יש להוסיף עוד, כי במכתב התגובה 

שהעביר לוועדה טען המפר לכאורה טענות שאינן ממין העניין בהקשר זה. עיקר טענתו היא, שמדובר 

 בטעות בתום לב.



 

 -ינת ישראל מד 18286-10-10רע"א לעניין זה, יש להדגיש ולומר כי בית המשפט הכריע כבר בתיק  .26

 דרישה כולל הנוכחית במתכונתו הצו כי, הוועדה להטלת עיצום כספי שבמשרד האוצר נ' בן עמי

ולצורך כך על נותן השירות  תאגיד בשם פעולה המבצע תאגיד של האורגן פרטי ויאומתו שיירשמו

 לדרוש ייפוי כוח מהאורגן המבצע את הפעולה.

ורה אינו מקפיד למלא אחר חובה זו. עם זאת, הוועדה ממצאי דוח הביקורת מלמדים כי המפר לכא .27

מקבלת, בנסיבות העניין, את טענתו כי ההפרות נעשו בתום לב ומרבית ההפרות הן בגין העסקאות 

לקוחה המאוגדת כחברה, לגביה צריך היה לדרוש ייפוי כוח. לפיכך, הוועדה  -מול חברת מ.ת.א.ג.

 עת גובה העיצום.התחשבה בכך בנוגע להפרות אלו במסגרת סי

 טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה -אי רישום פרטי לקוח –)א( לצו 2הפרת סעיף 

לעניין הפרות אלו, טען המפר לכאורה, כי מדובר בטעות שבתום לב שנבעה מלאקונה בתוכנת  .28

 הדיווחים וכי הוא פנה בדרישה לספקית השירות שתתקן את הדבר. 

המפר לכאורה מקפיד למלא אחר חובה זו. מיעוט המקרים בהם ממצאי דוח הביקורת מלמדים, כי  .29

לא ציין המפר לכאורה כתובת, תאריך לידה ומין של הלקוחות. לפיכך, בנסיבות העניין, הוחלט שלא 

 להטיל עיצום כספי בגין הפרה זו.

 החלטת הוועדה:

רת פעילותו של לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר, קובעת הוועדה כי במסג .1

 המפר הפר הוא את הוראות החוק והוראות צו איסור הלבנת הון. 

לצו, וכן את ( 3)3-)א( ו2 פיםסעיהחוק ות הזיהוי וזאת בניגוד להוראות וההפרות כוללות את הפרת חוב .2

בלתי רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות רגילות ות הדיווח לרשות על פעולות והפרת חוב

 )ב( לצו. 6-)א( ו6פים ק וסעיהחו

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל  .3

את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה 

ים העומדים בידי הרשויות לבקר חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכל

את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני 

לנטר שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות 

 את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

כספים  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" 

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאותוביצוע 

היסוד של החוק  הנחת שקיפות מלאה. קיוםועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם  ההון מלביניהיא כי 

עולה חריגה. לו טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פ דיווחתוטל חובת 

וזה אומנם העיקרון למלביני הון להתחמק מן הדין.  ואפשרנו, כי אז יצרנו פרצות אמרנואחרת 

 - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח  שחוק

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

כהלכה את מטרות  משרתת ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה  פקטיביא

, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל ברכושהחוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

 )ההדגשה אינה במקור(" איתורן של הלבנות הון.



 

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .4

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

ספי(, לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .5

 כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

בשיקול דעת הוועדה, במקרה זה, הובאו בחשבון מספרן המועט והיקפן הכספי הנמוך יחסית של  .6

ת, העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה, שיתוף הפעולה של המפר, העובדה שהוועדה השתכנעה ההפרו

 מתום ליבו של המפר וכן הנסיבות האישיות שהוצגו בפניה על ידי המפר.

שישולמו בשלושה ₪,  15,000לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך  .7

 תשלומים שווים.

 לום עיצום כספי.מצ"ב דרישה לתש .8

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .9

 העיצום הכספי.



 

 בע"מ רונן את אמיר שיווק ומסחר בעניין כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת בעסק של המפר לכאורה, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק  26.10.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי  –)להלן  2002-של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 משרד האוצר. של צוות מפקחים 

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 .2011לאוקטובר  26-וה 2007לאפריל  1ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2006 אוגוסטב 3למתן שירותי מטבע החל מיום  ןשיוהעסק הינו בעל רי .3

 .בניכיון צ'קיםהעסק עוסק  .4

 בעל המניות היחיד של העסק הוא סמירה מעדי, אשתו של קופטאן. .5

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .6

דיווחים הביקורת העלתה כי העסק לא העביר  אי דיווח על פעילות רגילה: –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק  –על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 )א( לצו, במקרים הבאים:6ולסעיף 

  133,352,415עסקאות ניכיון בהיקף כספי של  1,052אי דיווח בגין ₪. 

עסקאות בחברה,  1,299אי דיווח על פעילות בלתי רגילה: הביקורת איתרה  – )ב( לצו6הפרת סעיף  .ב

אשר נחזות כבלתי רגילות ואשר לא הועבר בגינן דיווח בלתי רגיל ₪,  129,600,165בסכום כולל של 

 )ב( לצו, על פי הפירוט להלן:6לרשות, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף 

 ש"ח  49,999עד ₪  49,000עסקאות בסכומים של  54: אי דיווח על עסקאות בסף דיווח

 ₪. 2,662,891בסכום כולל של 

 עסקאות שבוצעו בשעות חריגות )החל מחצות  424: אי דיווח על עסקאות בשעות חריגות

 ₪. 12,710,156בבוקר( בסכום כולל של  6:00ועד 

 אי דיווח על עסקה אחת שפוצלה לשתי עסקאות עם חברת "אור שי לביא פיצול עסקאות :

 ₪.  68,324בע"מ" בסכום של 

 עסקאות שפוצלו  2הה ללקוחות שונים באותו יום: אי דיווח על איתור צ'קים מחשבון בנק ז

עסקאות עם "אמארה חברה לבניין בע"מ" ועם "אמארה סעיד מוחמד" בסך  6-לכאורה ל

 ₪. 128,185כולל של 

 עסקאות בסכום כולל של  88: אי דיווח על עסקאות שבוצעו בתאריכים בלתי עוקבים

 וקבים.שבוצעו בתאריכים בלתי ע₪  114,030,609

בבדיקת העסקאות  חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח: –( לצו 3)7וסעיף  2הפרת סעיף  .ג

החסרות ₪,  121,625,144עסקאות, בסכום כולל של  1,165החייבות בדיווח, איתרה הביקורת 

 לפחות אחד הפרטים הנדרשים, על פי הפירוט להלן:



 

 עסקאות שבוצעו ללא זיהוי של הלקוח בסכום  10: נמצאו עסקאות ללא זיהוי שם לקוח

 ₪.  1,943,868כולל של 

 עסקאות בהן לא נרשם תאריך  1,155: נמצאו עסקאות ללא תאריך לידה/תאריך התאגדות

 ₪.  119,681,276לידה/תאריך התאגדות בסכום כולל של 

מרו כלל ייפוי כוח כנדרש על לא נשחובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח:  –לצו  3הפרת סעיף  .ד

 ( לצו.4)3פי סעיף 

בבדיקת העסקאות החייבות בדיווח, חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח:  –לצו  4הפרת סעיף  .ה

 אותרו עסקאות החסרות לפחות אחד הפרטים הנדרשים, על פי הפירוט הבא:

 ( לצו4סעיף עסקאות שבוצעו ללא קבלת הצהרת מבקש השירות )2,286צאו : נמ()א 

 שבוצעו ללא קבלת הצהרת מבקש שירות. ₪ 271,669,718עסקאות בסכום כולל של 

 ( לצו4סעיף עסקאות עם חברות ללא ייפוי כוח )עסקאות שבוצעו עם  1,616: נמצאו ()ב

 .₪ 193,445,338חברות ללא ייפוי כוח בסכום כולל של 

 :תמצית טענות המפר לכאורה

בפני באמצעות ב"כ בעל פה ו 20.5.2912בכתב במכתב תגובה מיום  והמפר לכאורה השמיע טיעוני .1

 . 10.7.2012הוועדה ביום 

במכתב התגובה הכחיש המפר לכאורה את כל המיוחס לו בבקשה להטלת עיצום כספי ואף טען כי  .2

כפר בממצאים  התנהלות העסק הייתה עפ"י חוק. יחד עם זאת, בדיון בפני הוועדה המפר לכאורה לא

חוסר ונבעו מנעשו בתום לב, , הרי שהן הפרותאם אכן היו כי  אלא אמרדו"ח הביקורת, שהועלו ב

 . על פי החוקהבנת חובותיו 

לחילופין, המפר לכאורה טען כי אם נתגלו הפרות, הרי שאלו בוצעו על ידי קופטאן, אשר לדבריו הינו  .3

 , והמשמש כמנהל העסק.100%אנאלפבית הסובל מנכות פסיכיאטרית של 

ו כן, המפר לכאורה טען כי לא קיבל את חוברת ההסבר של היחידה לנותני שירותי מטבע וכן לא כמ .4

זומן על ידי היחידה לנותני שירותי מטבע לקורסים ולהשתלמויות, אליהם זומנו עסקים אחרים 

בתנאים אלו כל שנותר לו לעשות הוא לבצע את שהנחה אותו נציג תוכנת הדיווחים בתחום. לטענתו, 

 שות וכך עשה.לע

בנוסף, ביקשו המפר לכאורה וקופטאן מהוועדה להתחשב בנסיבות האישיות, לרבות קשיים כלכליים  .5

 של העסק ובנסיבותיו האישיות של קופטאן, שנטען כאמור כי הוא סובל מנכות פסיכיאטרית. 

 החלטת הוועדה:

ולאור העובדה כי בדיון בפני הוועדה ר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר, חלא .1

 –נותן שירותי המטבע )להלן  ,קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותוהמפר לא כפר בממצאי הביקורת, 

 את הוראות החוק והוראות צו.הפר המפר( 

( לצו, כמו גם את הפרת 3)7-ו 4, 3, 2ההפרות כוללות את הפרת חובות הזיהוי וזאת בניגוד לסעיפים  .2

 )ב( לצו. -)א( ו6חובות הדיווח וזאת בניגוד לסעיפים 

וכל טענותיו הסתכמו  המפר לא כפר בממצאים העולים מדו"ח הביקורתכאמור, בדיון בפני הוועדה,  .3

, וכי מנהל העסק ן תולדה של חוסר הבנת חובותיו מכוח החוקוהינ ,ההפרות נעשו בתום לבשבכך 



 

יצויין, כי המפר לא הציג אסמכתאות כלשהן . קופטאן הסובל נכות פסיכיאטרית הוא האחראי להם

 לעניין החובות הכספיים או הנכות.

המפר.  טענתלאור הממצאים שהעלתה הביקורת, הוועדה אינה מקבלת את לעניין תום לבו של המפר,  .4

 כי אםתום לב, , הוועדה השתכנעה כי אין המדובר בכמות ההפרות העצומה שנתגלתה בביקורתאור ל

 . זלזול מופגן והתעלמות מוחלטת של המפר מהוראות החוק

יצויין, הוועדה אינה מקבלת את הטענה כי היות מנהל העסק אנאלפבית ובעל נכות נפשית יש בה כדי  .5

המפר, בעל העסק, להפרות שבוצעו. זאת, מהטעם שאין להפחית מן האחריות הנופלת על כתפי 

לאפשר לבעל עסק )שעליו החובה להבטיח את קיום הוראות החוק( שבחר להעסיק אדם שמסיבה זו 

או אחרת הינו מוגבל ביכולתו לנהל עסק מסוג זה, להתנער בדיעבד מאחריותו להפרות שבוצעו 

 וכן. בעסק; שהרי אם כך יהיה, הוראות החוק יתרוקנו מת

מדובר ובייחוד כשלהיות בקיא בחובות הדיווח החלות על נותני שירותי מטבע, היא המפר  חובתו של .6

 לאורך תקופה ארוכה.ובהפרות בסכומים גבוהים 

חובות מהותיות אשר מטרתן בחינת חובות טכניות כי אם אינן ב ות הזיהוי והדיווחחוביודגש, כי  .7

ות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, לאפשר לרשויות לאתר ולפעול כנגד פעיל

שכן זהו הכלי העומד בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים 

פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, של נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, 

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו. סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח אחר

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03ן זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א ילעני 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

 העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" 

בקרה שוטפת וצמודה  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאותכספים וביצוע 

 שקיפות מלאה. קיוםופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן  ההון מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחת

פעולה  טוטלית וגורפת על כל דיווחיהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת 

, כי אז יצרנו פרצות אמרנומעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

איסור הלבנה  שחוקוזה אומנם העיקרון למלביני הון להתחמק מן הדין.  ואפשרנו

מתוך הכרה  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

א ניתן יהא אחרת להתחקות באורח כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, ל

כהלכה את  משרתת ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה  אפקטיבי

, ובכך מקלה היא ברכושמטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

 )ההדגשה אינה במקור(" על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

להדרכה ועקב כך לא היה מודע לחובותיו על פי חוק, מושכלות יסוד בהתייחס לטענת המפר כי לא זכה  .8

של שלטון החוק הן כי קיימת חובה לקיים חוק ואי ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות. אין הדעת 

סובלת פרשנות לפיה אדם רשאי להמתין להדרכה מצד הרשויות כדי לקיים הוראות חוק. זאת ועוד, 

ת הדיווח מצוי לכל דורש באופן ברור וקריא באתר האינטרנט של הרשות החומר הרלוונטי לעניין חובו

 .והמפר היה יכול לעיין בהן בכל עת לאיסור הלבנת הון

 בשיעור כספי עיצום לחוק 7 סעיף לפי בהפרה המפר על להטיל הועדה רשאית, לחוק 14 לסעיף בהתאם .9

 רבע או ומחצית, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף הקבוע מהקנס עשרה פי על יעלה שלא

 עיצום) הון הלבנת איסור לתקנות 11 בתקנה המפורטות הנסיבות בהתקיים לעיל המצוין מהסכום

 בגין להטיל ניתן אותו המקסימאלי הכספי העיצום סכום, קרי(. התקנות – להלן) 2001-ב"התשס(, כספי



 

 בתקנה המתוארות הנסיבות ומתקיימות במידה זה מסכום רבע או ומחצית, 2,260,000₪ הינו הפרה כל

 .לתקנות 11

במסגרת שיקוליה, . לתקנות 9 בתקנה הקבועות כספי עיצום להטלת המידה אמות פי על פועלת הועדה .10

הוועדה שקלה את מכלול נסיבות המקרה, הן לחומרא והן לקולא, לרבות היות ההפרה הפרה ראשונה, 

 חובות, ובצו בחוק הקבועות מהותיות חובות תהפרבדו"ח הביקורת ואי כפירת המפר בממצאים שפורטו 

. משמעותי כספי עיצום הטלת יםהמצדיק גדולים בהיקפים, יישומו לשם ונדרשות החוק מעיקרי שהן

כמו כן, שקלה הוועדה את העובדה כי המפר לא הציג נתונים לכך שפעל לתיקון הליקויים שנתגלו 

בביקורת, לא תמך את בקשתו להתחשב בנסיבותיו האישיות באסמכתאות כלשהן ואת התרשמותה 

 בסך כספי עיצום המפר על החליטה הוועדה להשית אלו,לאור שיקולים הכללית בנסיבות העניין. 

 .שווים חודשיים תשלומים 12 -ב ישולמו אשר₪,  400,000

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי. .11

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .12

 העיצום הכספי.

 
 



 

 השקעות בע"מ  ביז צ'ק בעניין 15.10.12מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :הנסיבותתיאור 

 ו, במטרה לבחון את עמידתהעסק של המפר לכאורהנערכה ביקורת במשרדי  3.8.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון  –)להלן  2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס מכוחבחובות 

"הצו";  –)להלן  2002-של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים 

"צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות מפקחים ממחלקת נותני שירותי מטבע 

  במשרד האוצר.

יצוין כי העסק רשם את עסקאות הניכיון שביצע בפנקסי חשבוניות/קבלות ידניות ללא תיעוד 

אריך ממוחשב, ומשכך הוזנו הנתונים שהתקבלו )מספר הקבלה, שם הלקוח, ת.ז. הלקוח, ת

העסקה, סכום העסקה, סכום התמורה, הנכס בו ניתנה התמורה ללקוח וקיומה של הצהרת 

 נהנה(, בגיליון אלקטרוני.  

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  לכאורה דו"ח הביקורת נמסר למפר  .1

 . 2011 אוגוסט -2010החודשים מאי ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2009באוגוסט  11למתן שירותי מטבע החל מיום  ןבעל רישיו והינ העסק .3

 .בניכיון המחאות העסק עוסק .4

 ח הביקורת:"להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו .5

העסק לא  הביקורת העלתה כי :אי דיווח על פעילות רגילה –לצו  )א(6הפרת סעיף  .א

 –על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן  יםהעביר דיווח

  , במקרים הבאים:צול )א(6(, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף "הרשות"

  ש"ח, בהן התמורה  323,700עסקאות ניכיון, בסכום כולל של  שלושאי דיווח בגין

 ללקוח ניתנה בחלקה/ במלואה במזומן.

הביקורת העלתה שתי עסקאות רישום פרטי מבקש השירות:  -לצו 2הפרת סעיף  .ב

החייבות בדיווח לרשות, בהן לא אותר רישום פרטי מבקש השירות כנדרש, בסכום 

 ש"ח. 266,200כולל של 

הביקורת העלתה  שתי אימות פרטים ודרישת מסמכים:  -( לצו3)3הפרת סעיף  .ג

וצעו מול חברות, בהן לא אותרו ייפויי כוח עסקאות החייבות בדיווח לרשות אשר ב

 ש"ח.  266,200מלקוחות המאוגדים כחברות, בסכום כולל של 

הביקורת העלתה שתי עסקאות החייבות הצהרות מבקש שירות:  -לצו 4הפרת סעיף  .ד

 ש"ח. 266,200בדיווח בהן לא אותרו הצהרות מבקשי שירות, בסכום כולל של 

הביקורת העלתה כי כתובת העסק, כפי שדווחה : ו' לחוק11ד', 11הפרת סעיפים  .ה

הרצליה הינה כתובת המגורים של בעלת העסק, ואינה כתובת  64לרשם בסוקולוב 

  , תל אביב.2העסק עצמו. העסק ממוקם ברחוב קויפמן יחזקאל 

 



 

 :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

והן  20.6.2012במכתב תגובה מיום ציג את טיעוניו באמצעות בא כוחו הן המפר לכאורה ה .ו

המפר לכאורה הודה בממצאים שהועלו בדו"ח  .15.10.2012בפני הוועדה ביום  פה-בעל

ולעניין הפעולות שלא דווחו  הביקורת, אולם טען כי ההפרות הנן טכניות ונעשו בתום לב,

 נטען שלא הבין כי אלו מחייבות דיווח. 

 ת הוועדה:טהחל

 ועדה כי במסגרת פעילותוקובעת הו ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר,דו"לאחר בחינת ממצאי  .1

 צו איסור הלבנת הון.  חוק והוראותהאת הוראות  הוא הפר

( לצו, וכן את 3)3-ו 2ההפרות כוללות הפרת חובות הזיהוי זאת בניגוד להוראות החוק וסעיפים  .2

לצו. בנוסף,  4סעיף החוק והוראות הפרת החובה לדרישת הצהרת מבקש השירות וזאת בניגוד ל

הופרה חובת הדיווח לרשות על פעולות רגילות החייבות בדיווח וזאת בניגוד להוראות החוק 

היות והוועדה אינה מוסמכת לדון בהפרות הנוגעות לרישום פרטי בעל העסק )א( לצו. 6וסעיף 

  ו' לחוק, לא שקלה הוועדה הפרות אלו.11-ד' ו11ושינויים כמתחייב מסעיפים 

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי  .3

מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת 

הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים 

קר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים העומדים בידי הרשויות לב

בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, 

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.סיכל למעשה את היכולת של הרשות 

שם טוב ואח' נ' מדינת  חביב 9796/03בע"א לענין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין  

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקישראל

כספים  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" 

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאותוביצוע 

היסוד של החוק  הנחת שקיפות מלאה. קיוםועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק  ההון מלביניהיא כי 

עולה חריגה. טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פ דיווחאם תוטל חובת 

וזה אומנם למלביני הון להתחמק מן הדין.  ואפשרנו, כי אז יצרנו פרצות אמרנולו אחרת 

דיווח גורף, דיווח רחב  -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח  שחוקהעיקרון 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות  - ומלא

כהלכה את  משרתת ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה  פקטיביאבאורח 

, ובכך מקלה היא על חשיפתן ברכושמטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

 )ההדגשה אינה במקור(" ועל איתורן של הלבנות הון.

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .4

-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור  11, ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 1977

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-ספי(, התשס"בהלבנת הון )עיצום כ

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .5

 לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 



 

הביקורת. המפר טען כי המפר הודה בממצאים העולים מדו"ח  ,כאמור, בדיון בפני הוועדה .6

רות קלות שהיקפן נמוך וכי הכשלים יילמדו, ייבדקו ולא יישנו. כן טען המפר כי מדובר בהפ

מדובר בהפרה ראשונה וכי הוא מצר על אי העברת הדיווחים שכן הדבר נעשה בתום לב, עקב 

 חוסר הבנתו את החוק. 

 שלא חליטהלאחר שמיעת טיעוני המפר, השתכנעה הוועדה כי המפר פעל בתום לב ולפיכך ה .7

עדה הובאו ולהשית עיצום כספי על המפר ולהסתפק במתן התראה בלבד. בשיקול דעת הו

בחשבון מספר המקרים המועט בהם לא הועברו דיווחים לרשות, היקפן הכספי הנמוך של 

  ההפרות, העובדה שמדובר בהפרה ראשונה וכן תום ליבו של המפר.

 



 

 לאון קרוטשה בעניין 15.10.12מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 

 :תיאור הנסיבות

נגד המפר לכאורה הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של הלבנת הון במסגרת פעילותו כנותן שירותי 

נותני שירותי מטבע  ישראל וכן מהעתקי הכרטסות של שהתקבלו ממשטרת מפר לכאורהמהודעות המטבע. 

ועד ליום  8/2007ים לפחות בין התאריכים: עסק בניכיון שיק ור אשדוד עלה כי המפר לכאורהשונים באז

מבלי שנרשם כנותן שירותי מטבע אצל הרשם במשרד ₪  940,238בהיקף של לפחות  12/2011-מעצרו ב

 האוצר.

פרסמה מחלקת הביקורת ביחידת נותני שירותי מטבע שבמשרד האוצר דו"ח סיכום פעילות  17.5.2012יום ב

חוק איסור הלבנת  מכוחבחובות  ון את עמידת"הדו"ח"(, אשר בח – אכיפה בעניינו של המפר לכאורה )להלן

של נותני "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-הון, התש"ס

הון"(. הדו"ח נמסר למפר לכאורה בצירוף "הצו"; "צו איסור הלבנת  –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 ל בקשה להטיל עיצום כספי.הודעה ע

 :תמצית טענות המפר לכאורה 

התקיים דיון בפני הוועדה בנוכחות המפר לכאורה ובאת כוחו. במסגרת הדיון ביקש המפר  15.10.2012ביום 

לכאורה מן הוועדה לדחות את מועד הדיון בפניה. לטענתו, יש מניעה עקרונית מלקיים את הדיון במועדו, 

עלות נגדו בדו"ח הביקורת, היות והדבר ימנע ממנו את היכולת להתגונן בצורה אפקטיבית מפני הטענות שמו

כל זאת היות והחומר ששימש את עורכי הדו"ח אינו מצוי בידיו אלא בידי גורמי האכיפה במסגרת עיסוקם 

בכתב האישום שהוגש נגדו. לדבריו, לאחרונה הגיש לבית המשפט בקשה לקבלת חומר חקירה בהתאם לסעיף 

פט שצפויה להיות חיובית. המפר לכאורה הוסיף לחוק סדר הדין הפלילי והוא ממתין לתשובת בית המש 74

 כי המידע המצוי בחומר החקירה יערער על אמיתות הממצאים שעליהם התבססו כותבי דו"ח הביקורת. 

 ת הוועדה:טהחל

של ועדת עיצומים הינו הליך מנהלי שיכול להתקיים במקביל לכל הליך פלילי. כבר נקבע בפסיקה, כי  הליך

ם( -יכים מקבילים של הטלת עיצום מחד והליך פלילי מאידך )ראה, לדוגמא, תפ )יאין מניעה לנקוט בהל

 ((.2005) מדינת ישראל נ' אהרון אייל ירון כהן 343/04

אף על פי כן, החליטה הוועדה, לפנים משורת הדין, להיענות לבקשת המפר לכאורה ולדחות בחודשיים את 

לקבלת החומר הרלוונטי מבית המשפט ולהכנת מענה ראוי  מועד הדיון בפניה. לדעת הוועדה זהו זמן סביר

 לטענות העולות בדו"ח הביקורת. 

עוד קובעת הוועדה בהמשך לאמור, כי בהינתן החלטתה זו לא תתקבלנה בקשות עתידיות לדחיית הדיון 

 מהטעמים שלעיל שהוצגו בידי ב"כ המפר. 



 

 בעניין "צבעי הכסף בע"מ"  21.11.2012מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 :תיאור הנסיבות

איסור הלבנת  נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק 1.11.2011ביום 

של נותני "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות  –)להלן  2002-, התשס"בשירותי מטבע(

 .מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  לכאורה  הדו"ח הביקורת נמסר למפר .1

 (.1.1.2011ועד יום הביקורת ) 2011החודשים מרץ ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2011במרץ  13למתן שירותי מטבע החל מיום  ןבעל רישיו והינ העסק .3

 .2011במרץ  1העסק המשיך את פעילותו של עסק פרטי של גב' דנה ביטון, החל מיום  .4

 .בהמרת מטבעות ובניכיון המחאות העסק עוסק .5

 ביקורת:ח ה"להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו .6

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווחים על פעולות רגילות לרשות  -)א( לצו6הפרת סעיף  .א

)א( לצו, במקרים 6"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף  -לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן

 הבאים: 

  ש"ח. 427,697עסקאות המסתכמות לסכום של  6 עלאי דיווח 

 :לכאורה ועמדת הוועדה התמצית טענות המפר

כוחה -ובכתב באמצעות באיבעל פה  והן 24.8.2012הן במכתב תגובה מיום  טיעונים הלכאורה השמיע ההמפר

  .21.11.2012ביום  ,בפני הוועדה

 - ת המפר לכאורהוטענ

-יוניהעבירה דיווחים לרשות במהלך החודשים היא לא לדברי המפרה לכאורה, דו"ח הביקורת קובע כי  .1

לא דווחו. וחייבות בדיווח אשר היו עסקאות  6באותם חודשים קובע הדו"ח כי קיימות , ו2011יולי 

כי בניגוד לאמור בדו"ח הביקורת היא כן העבירה דיווחים לרשות  ,לעניין זה, טוענת המפרה לכאורה

, סיפקה זו טענתהב יכהבחודשים האמורים וממילא לא נתקיימה כל הפרה של חובת הדיווח. לתמ

תוכנת דיסק על ידי לעניין העובדה כי הדיווחים נצרבו ל ,, ראשיתשונות המפרה לכאורה אסמכתאות

 רשום וקבלתם ברשות,בדואר , לעניין שליחת הדיווחים הרלוונטיים הישות המותקנת בעסק, שנית

חודשים נוגע לה "שגויים ותדו"חלגבי " 2011מכתב מן הרשות בחודש דצמבר לעניין קבלת  ,ושלישית

שגיאות שנמצאו בדיסק גם ה טענתה,כי דיסק הדיווח הגיע לידי הרשות. ל עיד, דבר שמ2011יולי -יוני

 כי לא נמצאה כל הפרה של החובות מכוח הצו, בניגוד למה שנקבע. לאור האמור, טענה המפרה תוקנו

 בדו"ח הביקורת. 

 . ור האסמכתאות שהגישה לוועדה: הביקורת מקבלת את טענת המפרה לכאורה לאעמדת הוועדה

 



 

 ת הוועדה:טהחל

הוראות לא הופרו עדה כי וקובעת הו דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפרה לכאורה,לאחר בחינת ממצאי 

 ו של העסק. פעילותצו איסור הלבנת הון ב חוק והוראותה

 



 

  בעניין דנה ביטון 21.11.2012מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 

  :הנסיבותתיאור 

חוק איסור הלבנת  מכוחבחובות  ו, במטרה לבחון את עמידתהעסקנערכה ביקורת במשרדי  1.11.2011ביום 

של נותני "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-הון, התש"ס

ן"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות "הצו"; "צו איסור הלבנת הו –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 .מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  לכאורה  הדו"ח הביקורת נמסר למפר .1

 .2011מרץ  – 2009החודשים מאי ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2007במאי  28למתן שירותי מטבע החל מיום  ןבעל רישיו והינ העסק .3

 .2011במרץ  1העסק עבר לעבוד כחברת "צבעי הכסף בע"מ" החל מיום  .4

 .בהמרת מטבעות ובניכיון המחאות העסק עוסק .5

 ח הביקורת:"להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו .6

גילות לרשות הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווחים על פעולות ר -)א( לצו6הפרת סעיף  .א

)א( לצו, במקרים 6"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף  -לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן

 הבאים: 

 ש"ח. 185,000עסקאות המסתכמות לסכום של  3 עלאי דיווח  (1

 אי רישום פרטי לקוח: -( לצו)א2הפרת סעיף  .ב

 50,000עסקה אחת המסתכמת לסכום של הביקורת איתרה  - אי רישום מספר זיהוי ₪ ,

 שבה לא נרשם מספר זיהוי של הלקוח. 

 ש"ח,  358,500עסקאות המסתכמות לסכום של  5הביקורת איתרה  - אי רישום תאריך לידה

 . של הלקוח בהן לא נרשם תאריך לידה

 :לכאורה ועמדת הוועדה התמצית טענות המפר

כוחה -ובכתב באמצעות באיבעל פה  והן 24.8.2012הן במכתב תגובה מיום  טיעונים הלכאורה השמיע ההמפר

  .21.11.2012בפני הוועדה ביום 

 :ת המפר לכאורהוטענ

נה המפרה לכאורה כי מדובר בעסקאות שבוטלו וממילא חובת )א( לצו, טע6סעיף הפרות לעניין  .1

הדיווח לא חלה עליהן. המפרה לכאורה תמכה את טענותיה באסמכתאות הכוללות מסמכי ביטול 

אותנטיים. מעבר לכך, טענה המפרה לכאורה כי גם אם העסקאות לא היו מבוטלות לא הייתה כל 

( קובע כי חובת הדיווח קמה על עסקאות מעל 1א())6הפרה של חובת הדיווח בעניינן, היות וסעיף 

רק אם התקיימה בהן המרת מטבע ותשלום במזומן, תנאים שלא התקיימו במקרה זה,  ₪ 50,000

 היות ומדובר בעסקאות שבוטלו וממילא לא היה מזומן וכן מדובר במטבע זהה.

אות לגביהן נמצאו : הביקורת מקבלת את טענת המפרה לכאורה לעניין היות העסקעמדת הוועדה

ההפרות בדו"ח הביקורת, עסקאות שבוטלו, זאת לאור האסמכתאות שהגישה המפרה לכאורה. מעבר 



 

( לצו 1)א()6סעיף . ( הינה שגויה מיסודה1)א()6לנדרש, הוועדה קובעת כי פרשנות המפרה לכאורה לסעיף 

 -קובע כי 

( לחוק 5ג)א()11ל מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף עותן שירותי מטבע ידווח לרשות המוסמכת ]...[ נ"

ן שיקים" -] שקלים חדשים  500,000אם שווי השירות שניתן הוא  -[ הוועדה תהער –"ניכיו

, וכן אם ניכיון כסים אלהנ ניתן השירות במזומן או בהמחאות נוסעים או כנגד העמדתלפחות; 

או במטבע שונה מזה של הנכס הפיננסי  השיקים, שטרי החליפין או שטרי החוב, נקוב במטבע חוץ

.ההדגשה שלנו] שקלים חדשים לפחות 50,000הוא  אם שווי השירות שניתן -שאותו מנכים  ] 

שפותח את הסיפא של הסעיף, איננו כולל  "השירות"ניתן , כך מסתבר, כי הביטוי נתלכאורה טוע ההמפר

"אם שווי השירות שניתן בתוכו גם ניכיון שיקים, משמע שעל ניכיון שיקים חלה או הרישא של הסעיף )

אם ניכיון השיקים, שטרי החליפין או שטרי החוב, "( או חלקה השני של הסיפא )לפחות" ₪ 500,000הוא 

הוא  אם שווי השירות שניתן -כס הפיננסי שאותו מנכים נקוב במטבע חוץ או במטבע שונה מזה של הנ

-היו נמוכות מ היות ופעולותיה לכאורה להסיק כי ה. מכאן רוצה המפר(שקלים חדשים לפחות" 50,000

 מהקטגוריות לחובת הדיווח לפי הסעיף.  ות לאף אחתנכנס הן אינןונעשו במטבע ישראלי  ₪ 500,000

שגויה של הוראות הצו וכי הביטוי "שירות" כולל גם שירות של ניכיון הוועדה קובעת כי מדובר בפרשנות 

לחוק( ועל כן רף הדיווח שחל במקרה זה  1שיקים )ראה לצורך העניין הגדרת "שירותי מטבע" בסעיף 

העובדה  הוועדה מוסיפה גם תמיהה על הפרשנות שמעלה כאן המפר לכאורה, לאור. ₪ 50,000הוא 

שירותי מטבע", שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר  נותני –"חוברת ההסבר שב

(, אשר נשלחת 1.12.2009-)בעוד ההפרה הנטענת הראשונה של המפר לכאורה נעשתה ב 2009באוקטובר 

באופן בהיר כי "שירות  12לכל נותני שירותי המטבע ומשמשת ככלי לפרשנות חובות הצו, נאמר בעמוד 

מזומן או בהמחאות נוסעים או כנגד העמדת נכסים אלו יש לדווח עליו אם שווי ניכיון שיקים שניתן ב

 שקלים לפחות".  50,000השירות שניתן הוא 

, הינן אותן 5-עסקאות מתוך ה 3לכאורה, ראשית, כי  ההמפר )א( לצו, טענה2לעניין הפרות סעיף  .2

העסקאות הנותרות,  2לעניין . לןשחובות הצו לא חלות עליהן עקב ביטו עסקאות מבוטלות שהוזכרו לעיל

לא התבצעה אי רישום תאריך הלידה נגרם עקב תקלה טכנית, אך יחד עם זאת לכאורה כי  ההמפר טענה

, כך שגם אם הפרטים לא את כל מסמכי הזיהוי של הלקוחותושומר הפרה כלל מאחר והעסק סורק 

מעבר לכך טענה המפרה לכאורה כי מיד עם היוודע הליקוי האמור  .נרשמו במערכת הם נשמרו בעסק

מיהרה לשלוח דו"ח תיקון לרשות. המפרה לכאורה צירפה כאסמכתא אישור על משלוח דואר רשום 

 לרשות.

 : הוועדה מקבלת את טענות המפרה לכאורה לאור האסמכתאות שהגישה לעניין זה.עמדת הוועדה

 ת הוועדה:טהחל

דו"ח הביקורת לא עדה כי וקובעת הו דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפרה לכאורה,אי לאחר בחינת ממצ

 ו של העסק. פעילותצו איסור הלבנת הון ב חוק והוראותההוראות מגלה הפרה של 

 



 

 2013בשנת  -  ת הועדה לעיצום כספיוהחלט

 טי צ'יינג' בע"מ  –בעניין   23/1/13החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

  :הנסיבות תיאור

"סניף א"( וסניף   -נערכה ביקורת בשניים מסניפי החברה: סניף בניין הספירל באילת )להלן  1.11.2011ביום 

נערכה ביקורת בסניף השלישי של החברה, סניף  12.2.2012"סניף ב"(. ביום  -קניון מול הים באילת )להלן 

מטרה לבחון את עמידתה של החברה בחובות מכוח "סניף ג"(. הביקורות בוצעו ב -ים המלח עין בוקק )להלן 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה  –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. על ידי צוות מפקחים משולב

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דוח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

-עד ל 2009בפברואר  23-ממצאי הביקורת מתייחסים לפעילות שלושת סניפי החברה, לתקופה שבין ה .2

 . 2012בפברואר  12

 . 2009בפברואר  23שירותי מטבע החל מיום החברה הינה בעלת רישיון למתן  .3

 החברה עוסקת בהמרת מטבעות ובניכיון המחאות. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדוח הביקורת: .5

הביקורת העלתה כי החברה לא העבירה אי דיווח על פעילות רגילה:  -)א( לצו 6הפרת ס'  .יט

 .ש"ח 1,494,321ל עסקאות החייבות בדיווח המסתכמות לסכום ש 22דיווחים בגין 

מקרים הכוללים  188הביקורת העלתה  אי דיווח על פעילות בלתי רגילה: -)ב( לצו 6הפרת סעיף  .כ

ש"ח, אשר עולה חשד כי עסקאות אלו נרשמו  16,435,452עסקאות המסתכמות לסכום של  677

העסקאות באופן מפוצל באותו יום על מנת להימנע מדיווח. בדו"ח הביקורת צויין כי מרבית 

 בוצעו מול חברה אחת.

עסקאות החייבות בדיווח  162הביקורת איתרה הפרת חובת הזיהוי:  -( לצו 3)3הפרת סעיף  .כא

בהן החברה לא דרשה , ש"ח 12,448,342לרשות, אשר בוצעו מול חברות המסתכמות לסכום של 

 ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות.

 לקוח:אי רישום פרטי  -)א( לצו 2הפרת סעיף  .כב

עסקאות החייבות בדיווח המסתכמות לסכום  10הביקורת איתרה  – רישום מספר זיהוי .1

 ש"ח, בהן לא נרשם מספר הזיהוי של הלקוח. 820,393של 

עסקאות החייבות בדיווח  בהן  84הביקורת איתרה  – אי רישום מען הלקוח ותאריך לידה .2

לא נרשמו כתובת הלקוח ותאריך הלידה או ההתאגדות. עסקאות אלו מסתכמות לסכום 

 ש"ח.  6,273,627של 



 

  :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

, כמפורט 21.11.2012המפר לכאורה הציג טיעוניו בכתב באמצעות בא כוחו, וכן בעל פה בפני הוועדה ביום 

 להלן.

 )א( לצו:6אי העברת דיווחים רגילים בהתאם לסעיף  .א

עסקאות המסתכמות  2ממצאי הביקורת עולה כי בסניף ב' של החברה לא הועברו דיווחים לרשות בגין 

עסקאות בסך של  20ש"ח ובסניף ג' של החברה לא הועברו דיווחים לרשות בגין  117,698לסכום של 

 ש"ח.  1,376,623

החברה טענה כי ככלל היא מעבירה לרשות דיווחים מלאים בכל הסניפים במועד וכדין, לאחר הקלדת 

כל הנתונים הנדרשים בתוכנה ייעודית. לראיה, לטענתם, בסניף א' לא נמצאו ליקויים כלל, והליקויים 

או שבוצעו בשני הסניפים האחרים הם מעטים יחסית, ומקורם ככל הנראה בתקלה כלשהי בתוכנה 

 במשלוח הדיווחים, שכן עסקאות רבות אחרות כן דווחו על ידם בתקופות האמורות.  

 –החברה הדגישה כי היא עומדת בקשר רציף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

"הרשות"( בכל הנוגע לפעולותיה ודיווחיה, לרבות תיקון דיווחים שגויים, וכל בעיה או שאלה שעלתה 

זה מצד הרשות נענתה וטופלה על ידה מיד. החברה טוענת כי לא הייתה מודעת לכך שלא בוצעו בעניין 

הדיווחים האמורים לעיל, וכן כי לא ניתנה לה אינדיקציה על ידי הרשות על כך שהיא החסירה דיווחים 

 בדוחות התקופתיים שהתקבלו מהרשות אודות דיווחים שגויים. 

)א( לצו. הוועדה אינה מקבלת את 6בוצעה הפרה של הוראות סעיף  : הוועדה קובעת כיעמדת הוועדה

טענתה הכללית של החברה כי שלחה דיווחים ואלו לא הגיעו לרשות, בין השאר מאחר שלא הוצגה כל 

 ראיה לתמיכה בטענתה זו. 

לעניין טענת החברה כי לא קיבלה התראה מהרשות לעניין אי הגשת דיווחים על עסקאות אלו, הוועדה 

מדגישה כי אין לרשות היכולת לדעת האם הוגשו הדיווחים במלואם על ידי גורם מדווח, וכי החובה על 

 הגשת הדיווחים ודרישות החוק והצו חלה על החברה. 

מעבר לכך, מושכלות יסוד של שלטון החוק הן כי קיימת חובה לקיים חוק ואי ידיעת החוק אינה פוטרת 

ת לפיה אדם רשאי להמתין ללהתראה או להליך ביקורת שיינקט נגדו מאחריות. אין הדעת סובלת פרשנו

טענה המערערת טענה דומה לזו שנטענה  אנה שרון נ' אלי טובול 200/06כדי לקיים הוראות חוק. בו"ע 

 כאן בפני הוועדה על ידי המפר. בית המשפט הנכבד קבע כדלקמן:

המוטלת על המערערת, "קיום הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו הינה חובה 

בעוד שהליך הביקורת והפיקוח מהווה זכות של הרשות, במסגרת הליכי אכיפת 

החוק. קיומו או אי קיומו של הליך ביקורת במקרה הספציפי איננו יכול להוות הגנה 

מפני הפרת החוק על ידי המערערת. לענין זה אין נפקא מינא אם מדובר בהפרה של 

וחסר. בשני המקרים מדובר בהפרה שאינה מאפשרת לרשות אי דיווח כלל או בדיווח 

לבצע את תפקידיה ופוגעת פגיעה חמורה במטרות החוק. הוראות החוק וחקיקת 

המשנה מכוחו ברורות. אם המערערת לא עשתה די על מנת להפנים את ההוראות 

 עליה לשאת בתוצאות ואין לה להלין אלא על עצמה." –ולהטמיען בעסקה 

 ים גם לענייננו.ויפים הדבר

 יחד עם זאת, בנסיבות העניין, הוועדה תתחשב בהיקף ההפרות ונסיבותיהן, כפי שהוצגו בפני הוועדה.



 

 :)ב( לצו6אי העברת דיווחים בלתי רגילים בהתאם לסעיף  .ב

עסקאות המרה המסתכמות לסכום של  677מקרים הכוללים  188ג' איתרה הביקורת -בסניפים ב' ו

ש"ח, אשר נחזו כפעולות שפוצלו על ידי לקוח אחד למספר עסקאות, אשר סכומן המצטבר  16,435,452

יף חייב בדיווח לרשות. לטענת החברה, אין מדובר בעסקאות בלתי רגילות המחוייבות בדיווח על פי סע

)ב( לצו, שכן כל העסקאות בוצעו מול ישות אחת, המשמשת כסולק של החברה. החברה סיפקה 6

אסמכתאות לגיבוי טענתה זו. כמו כן, החברה טענה, וסיפקה אסמכתאות לכך, כי גם שני שמות 

הלקוחות הנוספים, לכאורה, שמופיעים בדו"ח הביקורת הינם למעשה שמו של אותו הסולק, אשר 

ה את שמו. החברה טענה כי מהות כל אחת מהעסקאות הייתה פריטת עודפי מט"ח של החברה לימים שינ

וכי כל הפעולות בוצעו בהעברה בנקאית. פיצול העסקאות שנחזה על ידי הביקורת הינו למעשה רישום 

 פריטת עודפי המט"ח על פי המטבעות השונים, אשר בוצעו באופן מפוצל כעניין טכני, על פי ריכוז סוגי

 מטבעות שונים. 

: בהסתמך על האסמכתאות שהוצגו בפניה, הוועדה מקבלת את טענת החברה, וקובעת כי עמדת הוועדה

 )ב( לצו.  6בנסיבות העניין לא הופרה הוראת סעיף 

  :( לצו3)3היעדר דרישת ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות בהתאם לסעיף  .ג

החייבות בדיווח לרשות שבוצעו מול חברות  עסקאות 162הביקורת איתרה בשלושת הסניפים 

ש"ח, בהן החברה לא דרשה ייפוי כוח מלקוחות. החברה טוענת כי  12,448,342המסתכמות לסכום של 

 כל העסקאות האמורות בוצעו מול הסולק לעיל, והציגה אסמכתאות לגיבוי טענתה זו. 

בפניה, הוועדה תיקח ממצא זה  : בנסיבות העניין, ובהסתמך על האסמכתאות שהוצגועמדת הוועדה

 במסגרת שיקוליה.  

 :)א( לצו2אי רישום פרטי לקוחות בהתאם לסעיף  .ד

ש"ח, בהן לא  820,393עסקאות החייבות בדיווח המסתכמות לסכום של  10בסניף א' איתרה הביקורת 

לסכום עסקאות החייבות בדיווח בשלושת הסניפים, המסתכמות  84נרשם מספר הזיהוי של הלקוח, וכן 

 ש"ח, בהן לא נרשמו כתובת הלקוח ותאריך הלידה או ההתאגדות. 6,273,627של 

לטענת החברה, בנספחי דו"ח הביקורת בנושא זה חסרים התאריכים הרלוונטיים לעסקאות ולכן לא 

היה ביכולתה להתייחס לטענות באופן קונקרטי. כן נטען, כי ככלל החברה עמדה בקשר עם הרשות 

ם שגויים, וכי להבנתה הדוחו"ת תוקנו מקום בו נתקבלה הערת הרשות. לחילופין, החברה לתיקון דיווחי

 טוענת כי ככל שבוצעה הפרה על פי סעיף זה, הרי שהיא נעשתה בתום לב. 

: עיון בממצאי הביקורת מעלה כי רובן המכריע של ההפרות לעיל מתייחסות לאי רישום עמדת הוועדה

 בנסיבות אלו, הוועדה תתחשב בממצא זה בשיקוליה.  פרטיהם של שני לקוחות בלבד.

  :טענות כלליות לעניין גובה העיצום .ה

החברה טוענת כי היא פעלה באופן משמעותי לשם עמידה בהוראות החוק ובחובותיה כנותן שירותי 

מטבע, לרבות רכישת תוכנה ייעודית בעלות גבוהה, קיום קשר עקבי ורצוף עם הרשות, הקפדה על תיקון 

בנוסף, דיווחים שגויים ושיתפה פעולה באופן מלא עם צוות הביקורת. החברה טוענת שפעלה בתום לב. 

ביקשה החברה להתחשב במעילה שחשפה בעבר שבוצעה כנגד רשת מלונות גדולה, עובדה שלטענתה יש 

 בה כדי להאיר את אופן פעילות החברה, ניקיון כפיה וכדי להעיד על תום ליבה. 

ככל שייקבע שאכן היו  -לאור האמור, מבקשת החברה להקל עמה באופן משמעותי, ולראות בהפרות 

 עידה ראשונה וחד פעמית מצד החברה, ולהסתפק בהתראה בלבד. כמ -כאלו 



 

 : הוועדה תשקול במסגרת שיקוליה טיעונים אלה.עמדת הוועדה

  :החלטת הוועדה

לאור עמדת הוועדה, כפי שהובאה לעיל בסמוך לטיעוני החברה, נמצא כי החברה הפרה הוראות  .1

 הקבועות בחוק ובצו איסור הלבנת הון.

ההפרות כוללות הפרת חובות דיווח לרשות על פעולות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק   .2

 .הזיהוי וברישום פרטי הלקוח בהליך )א( לצו, וכן ליקויים6איסור הלבנת הון וסעיף 

חובת הדיווח, ובכללה חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, הינה מהותית ומטרתה לאפשר לרשויות  .3

ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי העומד  לאתר

בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה 

לת הנדון, של נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכו

 לבקר ולפקח אחר הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

חביב שם טוב ואח' נ' מדינת  9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א  .4

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקישראל

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים 

ביצוע עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ו

ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק 

היא כי מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק 

ועל כל פעולה וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים  אם תוטל חובת דיווח טוטלית

וזה . לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואיפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. חריגה

דיווח גורף,  -אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

כרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב ה - דיווח רחב ומלא

 להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות ועבריינים.

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי  ex anteחובת דיווח רחבה 

" )ההדגשה אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

 אינה במקור(.

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .5

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

ספי(, לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .6

 כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

בבואה של הוועדה לקבוע את גובה העיצום, שקלה הוועדה את היות ההפרה הפרה ראשונה, היקף  .7

העסקאות בהן בוצעה ההפרה ונסיבותיהן הייחודיות, לרבות היות מרביתן מול לקוח אחד. כן  ומספר

 נשקלה שיתוף הפעולה של המפר, תום ליבו ומכלול נסיבות העניין. 

 ש"ח[ בלבד. 4,000על בסיס שיקולים אלה החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך ] .8



 

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי. .9

ימים מיום מסירת הדרישה  30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .10

 לתשלום העיצום הכספי.



 

 מוטי בלבן –בעניין  23/1/13החלטת הוועדה לעיצום כספי  מיום 

  :תיאור הנסיבות

חוק איסור הלבנת נערכה ביקורת במשרדי החברה, במטרה לבחון את עמידתה בחובות מכוח  14.9.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן  2000-הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות  –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

   רי ממצאי הביקורת:עיק

 דו"ח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .6

 . 2011בספטמבר  14-עד ה 2009במאי  1-ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין ה .7

 . 2009במרץ  26החברה הינה בעלת רישיון למתן שירותי מטבע החל מיום  .8

 החברה עוסקת בניכיון המחאות. .9

 הפרות כפי שפורטו בדוח הביקורת:להלן ריכוז ה .10

הביקורת העלתה כי החברה לא העבירה  אי דיווח על פעילות בלתי רגילה: –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .כג

)ב( לצו איסור הלבנת הון, 6דיווחים על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף 

 במקרים הבאים:

ש"ח בהם עסקאות של לקוח מסוים נרשמו  11,008,843מקרים בסכום של  107אי דיווח בגין  (1

באותו היום ופוצלו בין מספר עסקאות, כאשר לפחות אחת מהן היא מתחת לסף הדיווח 

 בפני עצמה.

ש"ח בהם המחאות שנמשכו מחשבונות זהים,  7,428,810מקרים בסכום של  77אי דיווח בגין  (2

על שם לקוחות שונים  אולם רישום העסקאות בהמחאות אלה פוצל בין עסקאות שונות

 באותו יום.

ש"ח אשר בוצעו מול גורמים מהרשות  254,090מקרים בסכום של  11אי דיווח בגין  (3

 הפלסטינית.

 הפרת חובות זיהוי: –)א( לצו 2הפרת סעיף  .ב

בהן לא רשם  77,100,000 -עסקאות החייבות בדיווח בסכום של כ 995הביקורת איתרה 

 . הלידה העסק את פרטי מין הלקוח ותאריך

 

  :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

, כמפורט 21.11.2012המפר לכאורה הציג טיעוניו הן בכתב והן בעל פה בפני הוועדה באמצעות ב"כ ביום 

 להלן.

 

 :)ב( לצו6אי העברת דיווחים בלתי רגילים בהתאם לסעיף  .ו

 : יוםרישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו  (1

המקרים שאיתרה הביקורת של עסקאות ניכיון שנערכו ביום אחד והצטברו  107לעניין  .א

)א( לצו ואשר נרשמו כמספר עסקאות, כאשר לפחות 6לסכום העולה על סף הדיווח לפי סעיף 

אחת מהעסקאות נמוכה מסף הדיווח, טענה החברה כי ערכה רישום נפרד לכל אחת 

וכי אי הדיווח אירע בתום לב בשל אי מודעותה לכך מהפעולות, כל אחת בשיק נפרד, 

)ב( לצו כפעולה שנראה כי מטרתה 6שמקרים אלו צריכים היו להיות מדווחים לפי סעיף 

 לעקוף את חובת הדיווח.



 

לטענת החברה, מאחר שהיה מדובר בשיקים נפרדים, היא לא סברה שמדובר בפעילות בלתי  .ב

 רגילה שמטרתה לעקוף את חובת הדיווח. 

החברה טענה כי בכל מקרה לא היה בפעולותיה כל ניסיון להסתיר את ביצוע הפעולות או  .ג

לעבור על הוראות החוק והצו אלא לכל היותר חוסר ידיעה והבנת הצו בלבד, וכראיה לכך 

היא מציינת כי בכל מקרה בו היה שיק משוך על סכום מעל סף הדיווח, הפעולה דווחה 

 לצו.  )א(6כפעולה רגילה לפי סעיף 

החברה טענה כי כאשר עמדה על טעותה בנושאים לעיל, עוד טרם קבלת דו"ח הביקורת,  .ד

 פעלה לתיקון התנהלותה זו ולדווח במקרים המתאימים.

בהתייחס למספר לקוחות קבועים שביצעו מספר רב של פעולות ביום, לרבות פעולות באותו  .ה

בלקוחות מוכרים לה, אשר היה המועד או בסמיכות זמנים, ציינה החברה כי מדובר היה 

 ידוע לה כי חשבונם הוגבל או שמדובר היה בנשמ"ים אחרים שפדו אצלה שיקים ועוד. 

כמו כן, החברה טענה כי מאחר שחלק מהשיקים שקיבלה לניכיון חזרו, היא ביטלה את  .ו

הפעולה מול הלקוח בשלב מאוחר יותר ולכן לא היה עליה לדווח עליהן כלל. החברה הציגה 

 ירוט של עסקאות אלו.פ

 

 :עמדת הוועדה

הוועדה קובעת כי במקרים אלו הופרה חובת הדיווח. המדובר במקרים בהם בוצעו פעולות  (1

ניכיון עבור אותו לקוח במספר פעולות נפרדות במרוצת יום אחד, בסמיכות זמנים קרובה 

ולפחות אחת )א( לצו 6ואף בו זמנית, כאשר הצטברותן עולה על סף הדיווח הקבוע בסעיף 

מהפעולות נמוכה מסף הדיווח. במקרים אלו, ובנסיבות העניין, נראה כי המדובר בפעילות 

שמטרתה לעקוף את חובת הדיווח, ועל כן היה על החברה לדווח אודותיהן. בעניין זה יודגש, 

)א( 6כי במקרים רבים, אף לא אחת מהפעולות המפוצלות עמדה בסף הדיווח של סעיף 

שבוצעו במרווח של שתי דקות ₪  61,000ראו למשל, שתי עסקאות בסך כולל של  )בעניין זה,

-ש"ח ו 40,000ש"ח,  45,000עבור הלקוח שלום, שלוש עסקאות בסך של  30.6.2009ביום 

אשר בוצעו בתוך פרק זמן קצר עבור הלקוח ₪  125,000ש"ח המסתכמות לסך של  40,000

אשר בוצעו בתוך כשעה ₪  125,000ת לסך של , שש פעולות המצטברו8.7.2009שבת ביום 

 עבור הלקוח שבת(. 21.7.2009ביום 

נותן שירותי המטבע אינו נדרש לחקור ולהתחקות אחר מניעיו של לעניין זה יובהר, כי  (2

הלקוח, אלא די באופן המפוצל בו בוצעה הפעולה כדי להקים את חובת הדיווח. בנסיבות 

מצביע על כך שאין המדובר בפעולה רגילה של לקוח, ועל העניין, האופן בו בוצעו הפעולות 

כן בין אם עולה החשד ובין אם לאו, במקרה של ספק חלה על נותן שירותי המטבע החובה 

 לדווח. 

)א( לצו, ככל 6יצויין, כי דיווח על פעולות מסוימות כפעולות רגילות במסגרת הוראות סעיף  (3

יווח על פעולות אלו כבלתי רגילות, מכוח סעיף שבוצע, אין בכוחו כדי לפטור את החברה מד

)ב( לצו. יש לבצע רישום של פעולות בלתי רגילות בהתאם להנחיות משרד האוצר עבור נותני 6

 שירותי מטבע, ולדווח עליהן בהתאם.

הוועדה דוחה את טענת החברה לפיה לא קמה חובת דיווח בעסקאות בהן ניתן השיק לניכיון,  (4

 כלהפעולה בוטלה. הוועדה מדגישה כי חובת הדיווח מוטלת בגין אך לאחר מספר ימים 

בהתאם לסוג הנכס בו ניתן ₪  50,000או ₪  500,000פעולת ניכיון אם שווי השירות הוא 

השירות, ואין נפקא מינה אם התמורה ניתנה במעמד קבלת השירות או במועד מאוחר יותר, 

ה, ראו גם את החלטת בית המשפט בעניין או אם נטען שבוטלה במועד מאוחר יותר. בהקשר ז



 

( לפיה לא נדרשת 19.11.2012)פורסם בנבו ביום  מדינת ישראל נ' מנע ואח' 50614-07-12ת"פ 

 קבלת תמורה עבור ניכיון שיקים:

( לחוק מטיל חובת רישום במרשם של נותני שרותי מטבע 5)ג()א()11"סעיף 

ושטרי חוב גם אם אין זה  על כל מי שעיסוקו בנכיון שיקים, שטרי חליפין

עיסוקו היחיד. מנוסח הסעיף הנ"ל עולה כי לא נדרש שהעוסק יקבל 

תמורה עבור עיסוקו בנכיון שיקים ולא נדרש שנכיון השיקים יחול על 

 שיקים שניתנים ע"י יותר מאדם אחד."

הגם שהחברה טענה כי אי הדיווח אודות המקרים האמורים לעיל אירע בשל אי הבנתה את  (5

וראות הצו אלו וכי תיקנה פעילותה בהמשך, הרי שמושכלות יסוד של שלטון החוק הן כי ה

קיימת חובה לקיים חוק ואי ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות. אין הדעת סובלת פרשנות 

מעבר לפיה אדם רשאי להמתין להליך ביקורת או ליום עיון כלשהו כדי לקיים הוראות חוק. 

ד האוצר, הגם שאינה בעלת תוקף חוקי, מעניקה הבהרות, לכך, החוברת שפרסם משר

הסברים ודוגמאות לפעולות המחייבות דיווח בלתי רגיל, ויודגש, כי החברה לא טענה שאינה 

משכך, אין בידי הוועדה לקבל את טענת המפר לכאורה לעניין אי מכירה את פרסומי הרשם. 

ות העניין תתחשב הוועדה בהחלטתה יחד עם זאת, בנסיב הכרת או אי הבנת הוראות החוק.

 בכך שהחברה פעלה לתיקון ליקויים אלו. 

 

: לעניין שני פריטי ההפרות ( לעיל3)-(2)א()5אי דיווח בגין העסקאות המפורטות בסעיפים  (2

המנויים לעיל, טענה החברה כי בנסיבות העניין, לא היה בכך משום הפרת חובת הדיווח 

 סיפקה אסמכתאות והסברים לתמיכה בטענותיה. )ב( לצו. החברה 6האמורה בסעיף 

 עמדת הוועדה:

)ב( סיפא, הרי 6הגם שהוועדה סברה כי במקרים אלו חלה על החברה חובת הדיווח לפי סעיף 

שבנסיבות הייחודיות של העניין, החליטה הוועדה, לפנים משורת הדין ומחמת הספק, שלא 

למצות את הדין עם החברה ולא להטיל עליה עיצום בשל הפרות אלו, וזאת, בין השאר, לאור 

 ום ליבה והנסיבות הייחודית של העניין, כפי שהוצגו לוועדה. התרשמותה מהמפרה, ת

 

  :)א( לצו2אי רישום פרטי הלקוח בהתאם לסעיף  .ז

: לטענת החברה, מקור התקלה בכך ששדות אלו היו חסרים בתוכנה אי רישום מען, מין ותאריך לידה

בה השתמשה החברה. לטענתה, עוד לפני הביקורת, כאשר החברה קיבלה מהרשות הודעות כי חלק 

מהדוחו"ת שהוגשו שגויים, היא פנתה לספק התוכנה בדרישה לתקן את הליקויים באופן רטרואקטיבי, 

ון שבוצע בתוכנה בשולחה את הנתונים המתוקנים לרשות לבדיקה ואף ערכה בקרה חוזרת לאחר כל תיק

אם תוקנו כל הליקויים, וחזרה ופנתה לספק התוכנה לשוב ולתקן את הליקויים שנותרו. החברה ציינה 

כי כל סבב של תיקון התוכנה, הפקת דו"ח וקבלת דו"ח שגויים מהרשות אורך מספר חודשים. החברה 

היה מורכב וכלל התראות בהגשת תביעה כנגד ספק התוכנה. טענותיה של  טענה כי הליך תיקון התוכנה

החברה גובו באסמכתאות שהוצגו לוועדה. החברה מדגישה כי הפנייה לספק התוכנה בדרישה לתיקון 

 התוכנה בוצעה לפני מועד קיום הביקורת וללא קשר אליה. 

כנה, למעשה כל פרטי הלקוח אומתו החברה הוסיפה וטענה כי חרף היעדר רישום הפרטים האמורים בתו

וכן תויק צילום תעודת הזהות של כל לקוח. כן ציינה החברה שהיא עשתה כל שביכולתה לתיקון 

 הליקויים, עוד טרם קבלת דו"ח הביקורת.  



 

: כידוע, החובה על קיום הוראות החוק מוטלת על החברה, ואין בעצם קיומן של תקלות עמדת הוועדה

די לקבוע שלא התקיימה הפרה. יפים בהקשר זה דבריה של כבוד השופטת ד' ברלינר בביצועי התוכנה כ

 : מאיר כהן נ' מדינת ישראל 3395/06בע"פ 

"...באותו הקשר יש לומר כי התוכנה שבה השתמש המערער אין לה ולא כלום 

עם יכולתו וחובתו לעמוד בחובת הדיווח המוטלת עליו. התוכנה צריכה להתאים 

 ות החוק, ולא היפוכו של דבר."עצמה לדריש

יחד עם זאת, בנסיבות העניין הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה את הפעולות לתיקון הליקויים שבוצעו 

על ידי החברה. כן תתחשב הוועדה בדרישות החברה מספק התוכנה לתקן את הדרוש לקיום החובות 

 פני הוועדה, גם טרם הביקורת.ע"פ ה צו, אשר חלקן בוצעו, כפי שעולה מהאסמכתאות שהוצגו ב

 

החברה ביקשה כי אם תקבע הוועדה שיש להטיל עיצום כספי עליה, שהוועדה : גובה העיצום הכספי .ח

תתחשב במסגרת שיקוליה לקביעת גובה העיצום הכספי בכך שמדובר בהפרה ראשונה מצד המפר 

ל הליקויים שאותרו בדו"ח לכאורה, בשיתוף הפעולה המלא של המפר לכאורה וכן בכך שפעל לתקן את כ

 עוד טרם קבלת דו"ח הביקורת. 

 

כמו כן, החברה הדגישה את מחוייבותה לעמידה במשטר הדיווחים ואת הקשר הרצוף והשוטף שהיא 

 מקיימת עם נציגי אגף איסוף ובקרה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. 

החברה הדגישה את היותה חברה נורמטיבית ושומרת חוק באופן כללי, הדגישה את העובדה שבביקורת 

לצו, וכי יש בכך להעיד  4)א( לצו ולעניין הצהרות מבקש השירות לפי סעיף 6לא נמצאו הפרות לפי סעיף 

ברה ציינה כי על כך שמלבד טעויותיה בהבנת הצו היא מקפידה על מילוי דרישות החוק והצו כנדרש. הח

 מקור ההפרות שאותרו בביקורת הינו בעיקר בשל אי הבנת החוק וכי הן בוצעו בתום לב. 

 

בנוסף, החברה ציינה כי מנהלה השתתף בכנסים שנערכו על ידי המדינה בתחום ולמד בעיון את ההנחיות 

מפורטים יותר לציבור שפורסמו. יחד עם זאת, היא סבורה כי לו היו מקיימות הרשויות ימי עיון ארוכים ו

נותני שירותי המטבע, בהם היו מוסברים בפירוט רב יותר החובות החלות על סקטור זה, רבות 

 מהשגיאות שביצעה החברה היו נמנעות.

 

 : הוועדה תשקול במסגרת שיקוליה טיעונים אלה.עמדת הוועדה

 

  :החלטת הוועדה

לאור עמדת הוועדה, כפי שהובאה לעיל בסמוך לטיעוני החברה, נמצא כי החברה הפרה הוראות הקבועות 

"החוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(.  –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הרשות( על פעולות בלתי  -לות הפרת חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן ההפרות כול

 בהליך ליקויים)ב( לצו, וכן 6רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון וסעיף 

 .הזיהוי

ר הלבנת הון, ואלו עלולים כפי שפורט בהרחבה, נמצאו כשלים מהותיים בהעברת דיווחים לראשות לאיסו

 לסכל ולפגוע במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

חובת הדיווח, ובכללה חובת הדיווח על פעילות בלתי רגילה, הינה מהותית ומטרתה לאפשר לרשויות לאתר 

ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי העומד בידי 

ת לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, של הרשויו



 

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח אחר 

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03 כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים 

וביצוע עיסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד 

נסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק ועקשני על הפעולות הפינ

היא כי מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק 

ועל כל פעולה אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים 

וזה למלביני הון להתחמק מן הדין. . לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואיפשרנו חריגה

דיווח גורף,  -אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת  - דיווח רחב ומלא

 להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות ועבריינים.

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי  ex anteחובת דיווח רחבה 

" )ההדגשה אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

 אינה במקור(.

  

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן  2001-ספי(, התשס"בלתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

של בשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון מספר המקרים בהם לא הועברו דיווחים לרשות וכן היקפן הכספי 

ההפרות. מנגד, שקלה הוועדה את העובדה שמדובר בהפרה ראשונה, את שיתוף הפעולה המלא שגילה המפר 

מול הרשויות, והפעולות הנרחבות לתיקון הליקויים שערך המפר, חלקן עוד טרם הביקורת. הוועדה 

ד לפני התרשמה לטובה ממאמציו הכנים של המפר לאורך השנים לעמוד בחובות החוק והצו, חלקם עו

 הביקורת, והחליטה להתחשב בכך בשיקוליה ולא למצות את הדין עם המפר.

 ש"ח בלבד. 75,000לאור האמור, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך 

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי.

 .ימים מיום מסירת הדרישה 30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך 



 

 בעניין חרבי ושמה שותפות רשומה  13.2.2013החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  20.3.2012ביום 

רישומים של נותני  "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול –)להלן  2000-הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות  –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

למפר לכאורה  6.12.2012מפקחים ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. דו"ח הביקורת הועבר ביום 

כי עליו להגיש את טענותיו על ממצאי בצירוף הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי, תוך שצוין בה 

 ימים מיום מסירת ההודעה. 30הדו"ח לוועדה בכתב 

 . 13.2.2013נשלחה למפר לכאורה הודעה לעניין קביעת מועד ישיבת הוועדה בעניינו ליום  27.1.2013ביום 

ערב לפני המפר לכאורה שלח את טענותיו בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, אל רשם נותני שירותי מטבע ב

 (. 12.2.2013 -הדיון בעניינו )ה

 :תמצית טענות המפר לכאורה

התקיים דיון בפני הוועדה בנוכחות בא כוח המפר לכאורה. לעניין האיחור בהגשת טענותיו  13.2.2013ביום 

, וכי היה יכול 6.2.2013בכתב, טען בא כוח המפר לכאורה כי קיבל ארכה להגשת טענותיו בכתב עד ליום 

ת לבקש דחייה נוספת לצורך הגשת המסמכים, אולם קרוב לוודאי שהדבר היה מביא לדחיית מועד לנסו

  הדיון בוועדה והוא רצה להימנע מכך. כמו כן ציין, כי התקשה לכתוב כתב טענות תוך שלושים יום.

 החלטת הוועדה:

ליו להגיש את טענותיו צוין כי ע 6.12.2012בהודעה להטלת עיצום כספי אשר נשלחה למפר לכאורה ביום 

( לתקנות 1)ג()2ימים מיום מסירת ההודעה, זאת כאמור בסעיף  30בכתב על ממצאי הדו"ח לוועדה בכתב 

 .2001-איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, תשס"ב

חרף זאת, המפר לכאורה לא טרח להעביר את טענותיו בכתב במועדים שנקבעו לכך. רק בערב שלפני מועד 

המפר לכאורה בדואר אלקטרוני לרשם נותני שירותי מטבע את נוסח טענותיו בכתב, אשר כלל הדיון, העביר 

נספחים רבים, באופן שלא אפשר להעבירו לחברי הוועדה ולאפשר להם זמן סביר ללמוד את הטענות 

 המופיעות בו. 

הגם שהוועדה רשאית שלא לקבל את החומרים האמורים אשר לא הוגשו במועדים שנקבעו כאמור, החליטה 

הוועדה, באופן חריג לפנים משורת הדין, לאפשר למפר לכאורה להגיש את טענותיו בכתב לוועדה, תוך שהיא 

 דוחה את מועד הדיון בעניינו של המפר לכאורה למועד מאוחר יותר. 

חומרה את הנוהג שהשתרש בוועדות העיצומים להעביר טענות בכתב מטעם מפרים לכאורה הוועדה רואה ב

בסמוך למועד קיום הוועדה, ואף ביום מתקיים הדיון בוועדה, באופן שלא מאפשר לחברי הוועדה ללמוד את 

י החומר הרלוונטי טרם הדיון. הוועדה מדגישה כי בסמכותה שלא לקבל טענות בכתב המוגשות באיחור וכ

 .במקרים עתידיים תשקול אם לקבלם

 

 



 

 בע"מ 1994שני א.ד.א.  2013.02.17מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  או" המטבע שירותי נותן" או" לכאורה המפר" - להלן) 511962722 פ.ח, מ"בע א.ד.א שני :לכאורה המפר

 "החברה"(

 שוהם ח"ורו כהן שמעון ח"רו, ניב עדי ד"עו, ברזילי דורון ד"עו: כוחו באי באמצעות

 .שאוליאן

 :הנסיבות תיאור 

 הלבנת איסור חוק מכוח בחובות עמידתה את לבחון במטרה, החברה במשרדי ביקורת נערכה 1.12.2011 ביום

 נותני של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור וצו"( החוק" – להלן) 2000-ס"התש, הון

 צוות ידי על בוצעה הביקורת"(. הון הלבנת איסור צו"; "הצו" – להלן) 2002-ב"התשס(, מטבע שירותי

 . האוצר במשרד מטבע שירותי נותני ממחלקת משולב מפקחים

  : הביקורת ממצאי עיקרי

 .  כספי עיצום להטיל בקשה על הודעה בצירוף למפר נמסר הביקורת ח"דו .1

 .  2011 לדצמבר 13-ל ועד 2007 לאוגוסט 12-ה שבין לתקופה הינם הביקורת ממצאי .2

 . 2007 במאי 30 מיום החל מטבע שירותי למתן רישיון בעלת הינה החברה .3

, ל"בחו הנמצאים בנק לחשבונות זרים לעובדים משכורות העברת של בפעילות, השאר בין, עוסקת החברה .4

 .והמרות בארץ לעבודה פועלים יבוא

 :הביקורת בדוח שפורטו כפי ההפרות ריכוז להלן .5

 לאיסור לרשות העבירה לא החברה כי העלתה הביקורת: רגילה פעילות על דיווח אי – לצו( א)6 סעיף הפרת .א

 ולסעיף לחוק בניגוד וזאת, דיווח המחייבות פעולות על דיווחים"( הרשות" – להלן) טרור ומימון הון הלבנת

 :הון הלבנת איסור לצו( א)6

 הצהרה התקבלה עבורן אשר, ח"ש 124,799,415 של בסכום דיווח החייבות עסקאות 1,330 ביצעה החברה (1

 3,176,602 של כולל בסכום בדיווח החייבות עסקאות 39 וכן, לרשות בדיווח החייבת פעילות היעדר אודות

 .לרשות דווחו שלא ח"ש

 התקבלה עבורן, ח"ש 127,976,017 של כספי בהיקף בדיווח החייבות עסקאות 1,369 החברה ביצעה הכול סך

 . לרשות דווחו שלא או פעילות היעדר אודות הצהרה

 החייבות העסקאות בבדיקת: לקוח פרטי על ודיווח רישום זיהוי חובת – לצו( 3)7-ו 2 סעיפים הפרת .ב

 . ח"ש 9,648,743 של כולל בסכום הלקוח שם זיהוי ללא שבוצעו עסקאות 117 אותרו, בדיווח

 לפחות החסרות עסקאות אותרו, בדיווח החייבות העסקאות בבדיקת: שירות מבקש הצהרת – לצו 4 סעיף .ג

 :הבא הפירוט פי על, הנדרשים הפרטים אחד

 הצהרה קבלת ללא שבוצעו ח"ש 127,976,017 של כולל בסכום עסקאות 1,369 אותרו – לצו( א)4 סעיף (1

 . השירות ממבקש

 ייפוי ללא תאגידים עם שבוצעו ח"ש 43,580,252 של כולל בסכום עסקאות 415 אותרו – לצו( ב)4 סעיף (2

 .כוח

  :הוועדה ועמדת לכאורה המפר טענות תמצית

 כמפורט, 21.11.2012 ביום הוועדה בפני פה בעל וכן, כוחו באי באמצעות בכתב טיעוניו הציג לכאורה המפר

 .להלן



 

 :לחוק ג11 בסעיף כהגדרתו מטבע שירותי נותן אינה החברה – מקדמית טענה .א

 היא, לטענתה. מטבע שירותי נותן מיהו המגדיר, לחוק ג11 סעיף בגדר נכנסת אינה פעילותה, החברה לטענת

"(. העובד" או" העובדים" – להלן) החקלאות בתחום בישראל לעבוד המעוניינים חוץ תושבי בהבאת עוסקת

( לעובד דולר 1,000 -כ על העומדת) משכורתם את להעביר המעוניינים עבודה במהגרי שמדובר העובדה לאור

 העברת של שירות לעובדים החברה מציעה, בכך הכרוכות הגבוהות העמלות ונוכח מוצאם למדינות

, בישראל עובדים מספר של כספיהם ריכוז באמצעות, זאת. משמעותית נמוכות בעמלות ל"לחו משכורותיהם

 – להלן) ל"בחו זר בנק לחשבון הכספים והעברת, החברה בבעלות המצוי אחד מרכזי בנק לחשבון העברתו

 במדינות בנק לחשבונות העובדים של המשכורות העברות לביצוע הוראה ניתנת ממנו אשר"(, המעבר חשבון"

 . השונות

 פנייה, האחת: דרכים משתי באחת זאת עושה ל"לחו משכורתו בהעברת המעוניין עובד, החברה לטענת

, ופרטיו דרכונו של עותק מועבר אליו החברה של שטח רכז ידי על זיהוי של הליך הכוללת, לחברה ישירה

, השנייה. שנים 7 למשך האישיים ומסמכיו העובד פרטי כל נשמרים ובה החברה שפיתחה למערכת המוזנים

, אלו במקרים. העובד עבור לחברה הרלוונטיים הסכומים את מעביר"( המעסיק" –: להלן) המעסיק כאשר

 החברה. בחשבון המוטב את וכן ל"בחו הבנק חשבון פרטי לרבות, המלאים פרטיו את מהעובד מקבל המעסיק

 ברשותה המצויים הזיהוי מסמכי עם המעסיק ידי על שנתקבלו כפי עובד כל של האישיים פרטיו את משווה

 השונים לחשבונות הכספים להעברת עסקאות רשימת החברה מפיקה, מכן לאחר. זהים הפרטים כי ומוודאת

 העברות יבוצעו ממנו, ל"בחו הזר לבנק והן הכספים מופקדים אליו בישראל לבנק הן מעבירה היא אותה

 עבור המעסיק שמבצע נפרדות בפעולות המדובר, החברה לטענת. הנחייתה פי על השונים לחשבונות הכספים

 . פעולות בריכוז ולא, מהעובדים אחד כל

 מכירה היא, בישראל מעמדם ובהסדרת העובדים בהבאת סייעה שהיא העובדה לאור כי, החברה טענה עוד

 וכי ל"בחו בנק בחשבונות מחזיקה אינה היא כי החברה טענה כן. בפרטיהם ומחזיקה אישי באופן רובם את

 את מבצעת היא כאשר, ישראלי בנק של בשירותיו נעזרת אלא, בעצמה ההמרה פעולת את מבצעת אינה היא

 לטענתה, מכאן. ל"בחו לחשבון ההעברה ואת ההמרה את מבצע אשר והוא, הישראלי בבנק בשקלים הפעולות

 .מטבע שירותי כנותן בחברה לראות אין

. לחוק ג11 בסעיף כהגדרתו, מטבע שירותי נותן בגדר הינה החברה פעילות כי קובעת הוועדה: הוועדה עמדת

: לחוק( 3)ג11 בסעיף הקבועות הנסיבות על עונה שהחברה כך על מעיד, לעיל שפורט כפי, החברה פעילות אופי

 ". אחרת במדינה פיננסיים נכסים העמדת כנגד אחת במדינה פיננסיים נכסים קבלת"

( החקלאים מעסיקיהם או העובדים) בישראל מגורמים כספים מקבלת החברה, החברה מדברי שעולה כפי

 . זו העברה בגין עמלה גביית תוך, ל"בחו העובדים לחשבונות בהעברתם ומטפלת

 ל"לחו ההעברה בפעולות הכרוכות העמלות את העובדים עבור להפחית היא הפעולה מטרת, החברה לטענת

 . הבנקאות שירותי באמצעות בעצמם הכספים שולחים היו אלו לו מהעובדים נגבות היו אשר

( בעבורם או) מהם מקבלת, ללקוחותיה השירות את שמעניקה זו היא החברה כי, עולה החברה מטענות

 בגין עמלה גביית תוך(, תאילנד) אחרת במדינה פיננסיים נכסים כנגדם ומעמידה, בישראל פיננסיים נכסים

 . זו פעולתה

 פיננסי מוסד בשירותי, השאר בין, נעזרת החברה הפעולה ביצוע שלשם מינה נפקא אין כי, יודגש זה לעניין

 בפעילות נפוצה נוסף פיננסי במוסד היעזרות, כידוע. ל"לחו בישראל מחשבונה ההעברות לביצוע ישראלי

 פיננסיים נכסים העמדת כנגד אחת במדינה פיננסיים נכסים קבלת של בפעולות בעיקר, מטבע שירותי נותני

 סעיף לפי מטבע שירותי על בדיווח כי ומציין זה למצב מפורשות מתייחס אף הצו, זה לעניין. אחרת במדינה

, הבנק מספר" לרבות, בפעולה המעורבים הפיננסיים הגורמים של פרטיהם את גם לכלול יש, לחוק( 3()א)ג11

, ומענו האחר בצד הפיננסי המוסד שם, בפעולה המעורבים הפיננסיים במוסדות החשבון מספר, הסניף מספר

 (.לצו( ד()2)7 סעיף" )ידועים אם



 

 

 אלו פעולות שמלבד מאחר. 2007 בשנת עוד מטבע שירותי כנותן מיוזמתה נרשמה עצמה החברה, ועוד זאת

 ובהינתן, מטבע שירותי נותן של פעילות כדי לעלות עשויות אשר אחרות פעולות מבצעת, לטענתה, היא אין

 מתן כדי עולה פעילותה בעיניה שגם עליה שחזקה הרי, לרשות דיווחים העבירה השנים שבמרוצת העובדה

 . מטבע שירותי נותן איננה היא כי הוועדה בפני הנוכחית טענתה ותמוהה מטבע שירותי

 אמיתי נסיון ביצעה לא החברה, מטבע שירותי כנותן שנרשמה לאחר שגם התרשמה הוועדה כי, יצויין כן

 . עליה המוטלות החובות מהן ולברר החוק דרישות את לעומקן להבין

 :לצו( א)6 לסעיף בהתאם רגילים דיווחים העברת אי .ב

 127,976,017 של כספי בהיקף בדיווח החייבות עסקאות 1,369 ביצעה החברה כי עולה הביקורת מממצאי

 . לרשות דווחו שלא או פעילות היעדר אודות הצהרה התקבלה עבורן, ח"ש

. ומעלה ח"ש 50,000 של בסך הינו שניתן השירות שווי בו מקום קמה צו( 2()א)6 סעיף מכוח הדיווח חובת

 בסך היה לא שבוצעה עסקה כל של השירות שווי, הביקורת ח"דו התייחס אליהם במקרים, החברה לטענת

, לטענתה. אודותיהן בדיווח חייבת הייתה לא החברה ולפיכך, יותר נמוכים בסכומים אלא ח"ש 50,000 של

 בכל" שניתן השירות שווי, "כן ועל, ועובד עובד כל עבור העובדים מעסיקי ידי על כשירות בוצעו העסקאות

 שבוצעו הפעולות סך של המרוכז הסכום ולא לעובד בלבד דולר 1,000 -כ של ממוצע בסך הינו מהפעולות אחת

 . ח"ש 50,000 על עלה אשר, עובדים מספר עבור מועד באותו המעסיק ידי על

 כמבקש הבודד בעובד לראות יש, עובדיו בעבור המעסיק ידי על הפעולות בוצעו בהם במקרים, החברה לטענת

 איחד הביקורת ח"דו, החברה לטענת. הדיווח לרף מתחת הינה נפרדת עסקה כל ולפיכך, השירות וכמקבל

 50,000 על עולה המצרפי ששווין שנחזה כך, מעסיק אותו אצל העובדים מכלול של עסקאותיהם את בשוגג

 . ח"ש

 בכל וכי, בעמלות חסכון מטעמי נעשה ל"לחו העובדים כספי העברת של מרוכז ביצוע כי הדגישה החברה

 על הפעולה ביצוע לאחר, החברה לטענת. מהשירות הנהנה הגורם אינו הוא שכן הלקוח איננו המעסיק מקרה

 העברת בגין אישורים הנפקת לשם או הכספים בהעברת תקלה של במקרה לעובד פונה היא המעסיק ידי

 מלוא כי טענה החברה, כן כמו. לחברה העובדים כספי להעברת פונקציונאלי כלי רק היה והמעסיק, כספים

 שסייעה זו היא שכן, עבודה ואשרות זיהוי מסמכי תצלום לרבות, אצלה מצויים העובדים של פרטיהם

 הם מי לחברה ידוע שכן, הון להלבנת תנוצל הכספים העברת כי חשש אין, לטענתה, לפיכך. ארצה בהבאתם

(. העובדים משכורות) חוקי הינו הכספים מקור וכי האמורות הכספים העברות מאחורי העומדים הגורמים

 נפגעה לא ממילא לטענה, לבן בהון שחור הון הטמעת מניעת הינו בישראל המשטר רציונל שלשיטתה מאחר

 . החוק תכלית

 שלא בכך, לצו( א)6 סעיף הוראות את הפרה החברה, העניין בנסיבות, כי קובעת הוועדה: הוועדה עמדת

 . הדיווח סף מעל פעולות ביצוע אודות לרשות דיווחים העבירה

 אשר לפעולה כולל בסך, עובדים מספר עבור במרוכז העובדים מעסיקי ידי על פעולות בוצעו בהם במקרים

 במקרים. לרשות הפעולה בגין דיווח חובת חלה(, הביקורת ח"לדו' ב בנספח כמפורט) ₪ 50,000 סך על עלה

, אלו במקרים,  לפיכך. המעסיק דהיינו", השירות מבקש" ידי על שבוצע הסכום סך הינו" השירות שווי, "אלו

 מספר עבור בוצעה אם ובין אחד שירות מקבל עבור כפעולה בוצעה אם בין, הפעולה על דיווח חובת חלה

 . שונים" שירות מקבלי"

 עבור כספים במרוכז העביר המעסיק בהם במקרים לפיה, הצו להוראות החברה ידי על המוצעת הפרשנות

 שירות מקבל כל בעבור ידו על שבוצעה הפעולה שווי את לבחון יש, ח"ש 50,000 על העולה בסך עובדים מספר

 כמבקשי עצמם בעובדים לראות יש לפיה החלופית טענתה או, בודדת כפעולה עצמה בפני( העובד דהיינו) בודד

 . והצו החוק ותכלית לשון עם אחד בקנה עולה אינה, מהפעולה הנהנים הם שכן השירות וכמקבלי



 

 

 :לצו 1 בסעיף שנקבע כפי". שירות מקבל"ו" שירות מבקש" בין בבירור מבחינה הצו לשון

 ; אחר בעבור ובין עצמו בעבור בין, מטבע שירותי מנותן שירות שמבקש מי –" שירות מבקש""

 ". בעבורו השירות את ביקש אחר אדם אם אף, מטבע שירותי מנותן שירות שמקבל מי –" שירות מקבל"

, ולמעשה הלכה, תאפשר היא שכן, מתוכן החוק תכלית את למעשה תרוקן החברה ידי על המוצעת הפרשנות

 מקבלי עבורי פעולות ממספר מורכבת הפעולה כי יטען השירות מבקש בו מקום הדיווח חובת את לעקוף

 . הדיווח חובת ותאויין העסקה תפוצל למעשה ובכך, שונים שירות

 

 הדיווחים משטר וחשיבות הון הלבנת איסור משטר תכלית עם אחד בקנה עולה הוועדה עמדת כי להדגיש יש

 שעמד כפי. לעיל כאמור, מסויימים במקרים דיווח חובות הקובעים, והצו החוק של המפורשת לשונו ועם

 על-תק, ישראל מדינת' נ' ואח טוב שם חביב 9796/03 א"בע הדיווחים משטר חשיבות על חשין השופט כבוד

 : 2108' בעמ, 2099(, 1)2005

 עיסקאות וביצוע כספים העברות המערבות, ההון הלבנת עבירות של מורכבותן עם אפקטיבית התמודדות"

 הפיננסיות הפעולות על ועקשני מתמיד ופיקוח וצמודה שוטפת בקרה מחייבת, העולם ברחבי מדינות בין

 פתלתול באורח פועלים ההון מלביני כי היא החוק של היסוד הנחת. מלאה שקיפות קיום תוך, השונות

 לסכום מעל פעולה כל על וגורפת טוטלית דיווח חובת תוטל אם רק מעלליהם את לחשוף יהא וניתן, וערמומי

. הדין מן להתחמק הון למלביני ואיפשרנו פרצות יצרנו אז כי, אמרנו אחרת לו. חריגה פעולה כל ועל מסוים

 רחב דיווח, גורף דיווח - הדיווח עקרון הוא העיקרון: עליו בנוי הלבנה איסור שחוק העיקרון אומנם וזה

 אפקטיבי באורח להתחקות אחרת יהא ניתן לא, בחשיפה הכרוך הרב הקושי בשל כי הכרה מתוך - ומלא

 .ועבריינים עבירות אחר

 פעולות אחר כראוי לעקוב היא מאפשרת, החוק מטרות את כהלכה משרתת ex ante רחבה דיווח חובת

 (.במקור אינן ההדגשות." )הון הלבנות של איתורן ועל חשיפתן על היא מקלה ובכך, ברכוש

 ושמרה אספה שהחברה בכך די אין לצו( א)6 סעיף מכח רגילות פעולות על הדיווח לעניין כי, יודגש, זה לעניין

 אלו במקרים, אלא. ולגיטימי חוקי הינו הכסף שמקור וסברה זהותם את ידעה, השירות מקבלי פרטי את

 . לצו( א)6 בסעיף המנויים במקרים השירות מבקש ידי על הפעולה ביצוע עצם בגין דיווח להעביר עליה היה

 כולל בסכום המעסיקים ידי על ל"לחו כספים העברת פעולות בוצעו בהם במקרים כי הוועדה קובעת, משכך

, זאת עם יחד. הצו הוראות הפרה החברה וכי אלו פעולות על לדווח החברה על היה, ח"ש 50,000 -ל מעל של

 מקבלי פרטי רישום לרבות) האמורות הפעולות בוצעו בו באופן ובהתחשב, הייחודיות העניין בנסיבות

 החוק בהוראות החברה מצד בזלזול המדובר אין כי התרשמה הוועדה(, פעולה בכל החברה ידי על השירות

 אינה הדין ידיעת אי שכידוע והגם, אלו בנסיבות, לפיכך. לב בתום פעולה, הנראה ככל, אלא, מכוונת הפרה או

 ולא העיצום גובה לעניין שיקוליה במסגרת הייחודיות העניין נסיבות את תיקח הוועדה, מאחריות פוטרת

 . זה בעניין המפרה עם הדין את תמצה

 

 :לצו( 3)7-ו 2 לסעיפים בהתאם הלקוח פרטי על ודיווח רישום, זיהוי חובות ביצוע אי .ג

 נרשם המעסיק שם במקום בהן, ח"ש 9,648,743 של כולל בסך בדיווח חייבות עסקאות 117 איתרה הביקורת

 ". שונים"

 הרי, לצו( א)6 סעיף מכוח בדיווח מחויבות אינן לעיל המפורטות העסקאות ולשיטתה היות, החברה לטענת

 לגופו, זאת עם יחד. לצו( 3)7-ו 2 סעיפים מכוח לקוח פרטי ודיווח רישום, הזיהוי חובות גם לגביהן חלות שלא



 

, מעסיקו ללא, לחברה ישירות משכורתו את העביר העובד בהם במקרים המדובר כי טענה החברה, עניין של

 העובד שוייך לא כן ועל, אחר לחקלאי מניוד כתוצאה זמני מעסיק ידי על הועסק העובד בהם במקרים או

 אינה זו פרקטיקה כי מציינת החברה. המעסיק בפרטי" שונים" נרשם זאת ותחת הזמני לחקלאי בתוכנה

, בידיה מצויים ממילא אלו כי החברה טענה, העובדים, השירות מקבלי פרטי לעניין. שנים 3 מזה מבוצעת

 מתום שנים 7 למשך, עובד כל של הבנק חשבון ומספר משטרתי אישור, דרכון צילום לאסוף נוהגת היא שכן

 . השירות ניתן בה השנה

, לצו( א)6 בסעיף האמורה הדיווח חובת חלה האמורים במקרים כי לעיל הוועדה קביעת לאור: הוועדה עמדת

 2 בסעיף כאמור, השירות ומקבל השירות מבקש לגבי הזיהוי פרטי את ולאמת לרשום היה החברה שעל הרי

 . לצו

 

, השירות מבקש של רישום ביצעה לא החברה האמורים במקרים כי הביקורת ח"דו מצא, העניין בנסיבות

 פרטי את רשמה לא החברה כי טען לא הביקורת ח"דו כי, יצויין. הצו בהוראות לקבוע בניגוד וזאת, המעסיק

 . העובדים, השירות מקבלי

 ברישום הצורך לעניין הספק הוועדה בלב התעורר, זה לעניין הצו הוראות שהופרו והגם, העניין בנסיבות

 ח"דו ממצאי שבמסגרת ייתכן כי השתכנעה הוועדה שכן, מהמקרים בחלק( המעסיק) השירות מבקש פרטי

 ללא, לחברה ישירות משכורתם את העבירו אשר בעובדים היה מדובר בהם מקרים גם נכללו הביקורת

 משורת ולפנים, זה בעניין החברה עם הדין את למצות שלא הוועדה החליטה, העניין בנסיבות, לפיכך. מעסיק

 . אלו הפרות בגין כספי עיצום עליה להטיל שלא הדין

 

 :לצו 4 לסעיף בהתאם השירות מבקש הצהרת לעניין הפרות .ד

 ח"ש 127,976,017 של כולל בסכום עסקאות 1,369 הביקורת איתרה, בדיווח החייבות העסקאות בבדיקת

 של כולל בסכום עסקאות 415 -ו לצו( א)4 סעיף מכוח כנדרש השירות ממבקש הצהרה קבלת ללא שבוצעו

 .לצו( ב)4 סעיף מכוח כנדרש כוח ייפוי ללא תאגידים עם שבוצעו ח"ש 43,580,252

 הדיווח חובת בהתקיים רק זיהוי חובת קובע אשר, לצו 2 לסעיף מפנה לצו 4 סעיף ולשון היות, החברה לטענת

 מאחר, דהיינו. בענייננו 4 לסעיף גם תחולה אין – דנן במקרה חל אינו לטענתה אשר – לצו 6 בסעיף הנקובה

 גם לגביהן מתקיימות ולא, לצו( א)6 סעיף מכוח בדיווח מחויבות אינן לעיל המפורטות העסקאות ולשיטתה

 .לצו 4 בסעיף כאמור השירות מבקש הצהרות לעניין חובות לגביהן חלות לא אזי(, 3)7-ו 2 סעיפים הוראת

 

, לשיטתה ואולם, השירות מקבל אינו השירות מבקש בהם למקרים מתייחס( ב)4 סעיף החברה לטענת, בנוסף

 העובד דהיינו, השירות מקבל שהינו שירות מבקש ידי על בוצעו הפעולות העניין בנסיבות, לעיל כמפורט

 . ועיקר כלל האמורים המקרים על לחול אמור אינו זה שסעיף, מכאן. מהשירות הנהנה שהינו

 הרי, לצו( א)4 סעיף בהוראות לעמוד מחוייבת אינה שלטענתה הגם כי ציינה עוד החברה, זה בנושא

 את להעביר ברצונם כי החברה נציגי בפני פה בעל הצהירו שהעובדים בכך השנים במהלך שהסתפקה

 הצהרה על העובדים כל את להחתים החברה החלה, הביקורת ח"דו בעקבות, זאת עם. ל"לחו משכורתם

 הגורם הינו המעסיק בהם במקרים, כן כמו(. לתאילנדית תורגמה אשר) לצו הראשונה לתוספת בהתאם

, למעבידו העובד שבין ההתקשרות מהסכם עותק לחברה מועבר, העובדים עבור המשכורת את שמעביר

 .  בעבורו המעביד ידי על הכספים להעברת העובד של כוח ייפוי הכולל



 

 האמורה הדיווח חובת אלו עסקאות על חלה האמורים במקרים כי לעיל הוועדה קביעת לאור: הוועדה עמדת

( א)4 בסעיף כאמור, השירות מבקשי הצהרות לעניין בהוראות לעמוד היה החברה שעל הרי, לצו( א)6 בסעיף

 . לצו( ב)-ו

 

 החברה על והיה השירות מבקש למעשה הוא, החברה מול הפעולה ביצע המעסיק בו מקום, לעיל כאמור

, אחר בעבור או עצמו בעבור פועל הוא כי לצו הראשונה בתוספת המפורט בנוסח הצהרה את ממנו לבקש

 . העניין לפי, הנאמנות כתב או הכוח ייפוי כתב העתק מסירת לרבות

 התנהלותה לתיקון החברה שביצעה הפעולות את בשיקוליה בחשבון תיקח הוועדה, העיצום גובה לעניין

 . הביקורת לאחר בנושא

 

 : העיצום גובה לעניין נוספות טענות .ה

 העברת לרבות, החוק בהוראות עמידה לשם משמעותי באופן השנים לאורך פעלה היא, החברה לטענת

 הזיהוי מסמכי שמירת, הלקוחות פרטי ולשמירת לזיהוי תוכנה והטמעת פיתוח, לרשות שוטפים דיווחים

 כי, לב בתום פעלה היא כי החברה טענה כן. הביקורת צוות עם מלא באופן פעולה ושיתפה שנים 7 למשך

 הכספים כי לדעתה חשש אין משכורתם בהעברת ועיסוקה לה המוכרים עובדים מול פעילותה אופי לאור

 עמידה לשם חדשים עבודה נהלי החברה יישמה הביקורת הערות לאור כי וכן לגיטימיים אלא חוקיים אינם

 . כספי עיצום עליה להשית שלא החברה מבקשת, האמור לאור. החוק בהוראות

 .אלה טיעונים שיקוליה במסגרת תשקול הוועדה: הוועדה עמדת

 :הוועדה החלטת

 הקבועות הוראות הפרה החברה כי נמצא, החברה לטיעוני בסמוך לעיל שהובאה כפי, הוועדה עמדת לאור .1

 . ובצו בחוק

 

 איסור חוק להוראות בניגוד וזאת, בדיווח החייבות פעולות על לרשות דיווח חובות הפרת כוללות ההפרות .2

 השירות מבקש והצהרות הלקוח פרטי ודיווח רישום, הזיהוי בהליך ליקויים וכן, לצו( א)6 וסעיף הון הלבנת

 .לצו 4-ו 2 בסעיפים כקבוע

 

 פעילות כנגד ולפעול לאתר לרשויות לאפשר מטרתה אשר מהותית חובה הינה בחוק הקבועה הדיווח חובת .3

 הפעילות את לבקר הרשויות בידי העומד הכלי זהו שכן, המאורגנת הפשיעה וכנגד טרור ומימון הון הלבנת של

 משהפר. מטבע שירותי נותני של, הנדון ובמקרה, בכלל פיננסיים שירותים נותני אצל המתבצעת הפיננסית

 הפיננסית הפעילות אחר ולפקח לבקר היכולת את למעשה סיכל, אלה הוראות המטבע שירותי נותן

 . בעסקו המתבצעת

 כספי עיצום לחוק 7 סעיף לפי הפרה בכל המפרה על להטיל הוועדה רשאית, לחוק( א)14 לסעיף בהתאם .4

 או ומחצית, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף הקבוע מהקנס עשרה פי על יעלה שלא בשיעור

-ב"התשס(, כספי עיצום) הון הלבנת איסור לתקנות 11 בתקנה המפורטות הנסיבות בהתקיים זה מסכום רבע

 "(. כספי עיצום תקנות" – להלן) 2001

 לצורך. כספי עיצום לתקנות 9 בתקנה הקבועות כספי עיצום להטלת המידה אמות פי על פועלת הוועדה .5

 .בכללותן המקרה נסיבות נבחנו, כך



 

 שיתוף את, ראשונה הפרה ההפרה היות את הוועדה שקלה, העיצום גובה את לקבוע הוועדה של בבואה .6

 נשקלו כן. חדשים עבודה נהלי יישום לרבות, שביצעה הליקויים ותיקון הרשויות עם המפרה של הפעולה

 הוועדה, כן כמו. ידה על מקיפה בצורה הזיהוי מסמכי ושמירת ההפרה בוצעה בהן העסקאות ומספר היקף

 אלא מכוונת הפרה או החוק בהוראות החברה מצד בוטה בזלזול המדובר אין, העניין בנסיבות כי השתכנעה

 . המפרה עם הדין את למצות שלא החליטה הדין משורת לפנים ולכן, לב בתום פעולה

 .בלבד ח"ש 75,000 של בסך כספי עיצום המפר על להשית הוועדה החליטה אלה שיקולים בסיס על .7

 .כספי עיצום לתשלום דרישה ב"מצ .8

 לתשלום הדרישה מסירת מיום ימים 30 תוך, שלום משפט בית בפני הוועדה החלטת על ערעור זכות לחברה .9

 .הכספי העיצום

 

 



 

 בעניין אי.סי.אם גרופ בע"מ  13.2.2013מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  14.11.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן  2000-הון, התש"ס

נותני  יחידת "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי  –)להלן  2002-ע(, התשס"בשירותי מטב

 שירותי מטבע במשרד האוצר.

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 .27.8.2011ליום ועד  22.10.2007-ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין ה .2

 .2007במאי  30למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהעסק הינו בעל רישיו .3

 העסק עוסק בניכיון המחאות. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

 :על פעולה רגילה אי דיווח לרשות -לצו (1)(א)6סעיף  (א

  1,192,160 של כספי בהיקף, דיווח חייבות עסקאות 2 ביצע העסקהביקורת העלתה כי ₪ ,

 –ומימון טרור ))להלן  הון הלבנת לאיסור לרשותעל העדר פעילות  ווחידעבורן התקבל  אשר

 ."הרשות" או "הרשות לאיסור הלבנת הון"(

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר על פעולה בלתי רגילה:  אי דיווח לרשות – )ב( לצו 6סעיף  (ב

 )ב( לצו, במקרים הבאים:6וזאת בניגוד לחוק ולסעיף דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות, 

  הביקורת איתרה מספר עסקאות שבוצעו במהלך חודש אחד מול לקוח מסויים בהיקף של

 עסקאות שונות על מנת להימנע מדיווח.   10-שנראה כי פוצלו ל ₪ 584,000

 ף של הביקורת איתרה מספר עסקאות שבוצעו במהלך חודש אחד מול לקוח מסויים בהיק

 עסקאות שונות על מנת להימנע מדיווח.   7-שנראה כי פוצלו ל ₪ 608,493

 חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח:, לצו 2סעיף  (ג

 ,הפרטיםאת  החסרותעסקאות  איתרה הביקורת בבדיקת העסקאות החייבות בדיווח 

 : הבא הפירוט פי על, הנדרשים

הלקוח בסכום כולל של  פרטיעסקאות שבוצעו ללא  2אותרו : לקוח פרטיעסקאות ללא 

1,192,160 .₪ 

 לצו חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח: 3סעיף  (ד

 נמצאה  לצו. (4)3 סעיף פי על כנדרש כוח ייפויי כלל נשמרו לא, העסק בעל תשאול פי על

 שבוצעה עם תאגיד ללא קבלת העתק כתב ייפוי כוח.₪  92,160עסקה אחת בסכום של 

 חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח: –)א( לצו  4סעיף   (ה

 ,פי על, הנדרשים הפרטים החסרותעסקאות  אותרו בבדיקת העסקאות החייבות בדיווח 

 : הבא הפירוט

 : עסקאות שבוצעו ללא קבלת הצהרה ממבקש השירות

שבוצעו ללא קבלת הצהרה ממבקש ₪  1,192,160עסקאות בסכום כולל של  2 ונמצא

 השירות. 



 

 

 החלטת הוועדה:

דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה במסירה אישית. הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי והזימון  .1

לוועדה נמסרו לו בדואר רשום.  אף על פי כן, המפר לכאורה נעדר מן הדיון ולא ניתן היה ליצור 

 קשר טלפוני עמו ביום הדיון.

והמפר לכאורה בחר שלא להעביר טענותיו בכתב לוועדה וכן לא הופיע לדיון, לא עמדו בפני  מאחר .2

 הוועדה כל טענות הסותרות את ממצאי דו"ח הביקורת.

יחד עם זאת, לאחר שהוועדה בחנה את ממצאי דו"ח הביקורת, התקשתה הוועדה לקבוע באופן  .3

)ב( לצו. לפיכך, החליטה 6ות לפי סעיף חד משמעי, בנסיבות העניין הייחודיות, כי בוצעו הפר

 ועל כן לא תטיל עיצום על המפר בשל פעולות אלו. הוועדה כי הספק יפעל לטובת המפר לכאורה, 

לעניין בחינת יתר ממצאי דו"ח הביקורת ולאור העובדה שממצאים אלו לא נסתרו על ידי המפר  .4

ר הוא את הוראות החוק ואת לכאורה, אין לה לוועדה אלא לקבוע כי במסגרת פעילותו, הפ

 הוראות צו איסור הלבנת הון. 

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין  .5

מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

בות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחו

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה 

הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את 

 .לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקוהיכולת של הרשות 

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

 מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות"

בקרה  מחייבתסקאות בין מדינות ברחבי העולם, יכספים וביצוע ע העברות

שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, 

 ההון מלביניהיסוד של החוק היא כי  הנחתשקיפות מלאה.  קיוםתוך 

פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל  דיווחתוטל חובת 

פשרנו למלביני הון י, כי אז יצרנו פרצות ואאמרנועולה חריגה. לו אחרת פ

איסור הלבנה בנוי עליו:  שחוקוזה אומנם העיקרון להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה  - ומלאדיווח גורף, דיווח רחב  -העיקרון הוא עקרון הדיווח 

כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

 משרתת ex anteחובת דיווח רחבה  אחר עבירות ועבריינים. אפקטיבי

, ברכושכהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

" )ההדגשה אינה ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון.

 במקור(

 

לחוק  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .6

( לחוק העונשין, 4)א()61עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 



 

לתקנות  11, ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 1977-התשל"ז

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-ספי(, התשס"באיסור הלבנת הון )עיצום כ

לתקנות עיצום  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .7

כספי. לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. בשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון היקפן 

עובדה שממצאי דו"ח הביקורת לא הכספי של הפעולות לגביהן התגלו הפרות דיווח ואת עצם ה

נסתרו. מנגד, התחשבה הוועדה במיעוטן של הפעולות לגביהן התגלו הפרות דיווח, בעובדה 

 שמדובר בהפרה ראשונה, וכן בשיתוף הפעולה של העסק במהלך הביקורת.

 ₪.  30,000 בסך כספי עיצום להטיל על המפר הוועדה לעיל, החליטה האמור לאור .8

 לתשלום עיצום כספי.מצ"ב דרישה  .9

ימים מיום מסירת  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .10

 הדרישה לתשלום העיצום הכספי.

 

 



 

  בעניין אלכסיי זקינוב 13.2.2013מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  15.7.2012ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן  2000-הון, התש"ס

נותני  יחידת רת בוצעה על ידי "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקו –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 שירותי מטבע במשרד האוצר. 

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דוח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 (.15.7.2012ועד יום הביקורת ) 2011ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין החודשים ינואר  .2

 .2010ביולי  21למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהעסק הינו בעל רישיו .3

 העסק עוסק בהמרת מטבעות. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדוח הביקורת: .5

הביקורת העלתה חשד כי העסק הפר את  אי דיווח על פעילות בלתי רגילה: –)ב( לצו 6סעיף  (א

 )ב( לצו במספר דרכים: 6הוראות סעיף 

ש"ח, אך לא מגיע לסכום החייב בדיווח לרשות. לצורך  49,000עסקאות שסכומן עלה מעל  .א

 13-בדיקת החשד שעסקאות אלו בוצעו לצורך הימנעות מדיווח לרשות. החשד קיים ב

 ש"ח. 644,615עסקאות המסתכמות לסכום של 

רישום רציף של עסקאות במערכת הממוחשבת של העסק, המעלה חשד כי רישום עסקאות  .ב

עסקאות המסתכמות לסכום של  4-יווח. החשד קיים באלו בוצעו על מנת להימנע מד

 ש"ח. 152,000

עסקאות החייבות  22הביקורת איתרה חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח:  -( לצו3)3סעיף  (ב

בהן העסק לא דרש , ש"ח 1,382,035בדיווח לרשות שבוצעו מול חברה המסתכמות לסכום של 

 ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות.

עסקאות  32הביקורת איתרה דרישת הצהרת מבקש שירות ושמירת מסמכים:  -)א( לצו4סעיף  (ג

ש"ח, בהן העסק לא דרש ממבקשי  2,045,195החייבות בדיווח לרשות המסתכמות לסכום של 

 השירות הצהרות מבקשי שירות. 

 :אי רישום פרטי לקוח -)א( לצו2סעיף  (ד

אות החייבות בדיווח לרשות המסתכמות קעס 2הביקורת איתרה  –אי רישום מען הלקוח  .ג

 ש"ח, בהן לא נרשמה כתובת הלקוח. 70,450לסכום של 

אחת החייבת בדיווח לרשות  עסקה הביקורת איתרה –אי רישום תאריך התאגדות  .ד

  ש"ח, בה לא נרשם תאריך ההתאגדות של הלקוח. 51,525המסתכמת לסכום של 

 



 

 :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

 . 13.2.2013והן בעל פה בפני הוועדה, ביום  19.12.2012המפר לכאורה השמיע טיעונים הן במכתב תגובה מיום 

 :טענות המפר לכאורה

 :אי דיווח על פעילות בלתי רגילה –)ב( לצו 6סעיף  .1

עסקאות  13)ב( לצו במספר מקרים, לרבות 6הביקורת העלתה חשד כי העסק הפר את הוראות סעיף 

עסקאות ברישום רציף המסתכמות  4-שסכומן היה קרוב לרף הדיווח, ו ₪ 644,615המסתכמות לסכום של 

 .₪ 152,000לסכום של 

 

ית הישנה ומעניק שירותי לטענת המפר לכאורה, העסק אשר מופעל על ידו, נמצא באזור התחנה המרכז

המרת מטבע בלבד בסכומים נמוכים. לטענתו, לא בוצעה הפרה של חובת הדיווח הקבועה בצו, שכן כל 

ההפרות הנטענות בדו"ח הביקורת לעניין זה מתייחסות לעסקאות בהן המפר לכאורה קיבל שירות מנותן 

ורה תמך את טענותיו באסמכתאות שירותי מטבע אחר, כאשר הוא היה הלקוח לרכישת מט"ח. המפר לכא

הכוללות מסמכים המעידים על כך שביצע רכישת מט"ח מנש"מים אחרים, לרבות העתקי טפסי הצהרת 

מבקש שירות עליהם חתם כמבקש ומקבל השירות. לעניין הרישום הרציף של פעולות, הסביר כי המדובר 

ציג אסמכתאות כאמור לעיל(, והוא שוב בעסקאות שביצע כלקוח אצל נש"מים אחרים )ושגם לגביהן ה

 רשם אותם במערכת המידע שלו באופן רציף, לאחר ששב לעסקו. 

 

: בהסתמך על האסמכתאות שהוצגו בפניה, הוועדה מקבלת את טענת המפר לכאורה עמדת הוועדה

 )ב( לצו. 6וקובעת כי בנסיבות העניין לא הופרו הוראות סעיף 

 

 :ם ודיווח על פרטי לקוחחובת זיהוי רישו -( לצו 3)3סעיף  .2

עסקאות החייבות בדיווח לרשות שבוצעו מול חברה המסתכמות לסכום של  22הביקורת איתרה 

ש"ח, בהן העסק לא דרש ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות. לעניין זה, טען המפר לכאורה  1,382,035

 כי המדובר בטעות בתום לב. 

 

רכש מט"ח מנותני שירותי מטבע אחרים בבחינת לקוח, לפיכך  בנוסף, טען שמדובר באותן עסקאות בהן

חובת דרישת ייפוי כוח עליה מורה הצו, אינה מוטלת עליו. המפר לכאורה לא גיבה טענותיו אלו 

 באסמכתאות.

 

: הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר לכאורה כי הוא היה בגדר לקוח בעסקאות אלו. עמדת הוועדה

טענתו זו באסמכתאות, ועיון בנספחי דו"ח הביקורת מעלה כי המדובר בעסקאות המפר לכאורה לא גיבה 

לדוח הביקורת )לגביהן קיבלה הוועדה טענתו זו(. זאת ועוד, עסקאות  1-שונות מאלו המפורטות בנספח ב

אלו מפורטות ברשימת העסקאות בנספח א' לדו"ח אשר בגינן העביר המפר לכאורה דיווחים רגילים 

 ע שבעסקאות אלה לא ראה עצמו כלקוח.לרשות, משמ

 

מתשאול של הלקוח כחלק מהליך הביקורת )המצורף כנספח ג לדוח הביקורת( עולה כי המפר לכאורה לא 

נהג לדרוש ייפוי כוח כחלק מהליך הזיהוי בעסקאות עם לקוחות המאוגדים כחברות ונראה לכאורה שגם 

 הודה כי המדובר בטעות בתום לב.  לא הכיר את החובה האמורה. כמו כן, המפר לכאורה

 

הוועדה מקבלת, בנסיבות העניין, את טענתו כי ההפרות נעשו בתום לב. בנוסף, , כל העסקאות האמורות 

 דווחו במלואן לרשות, ולפיכך הוועדה תתחשב בממצא זה בשיקוליה בקביעת גובה העיצום. 



 

 

 :דרישת הצהרת מבקש שירות ושמירת מסמכים -)א( לצו 4סעיף  .3

ש"ח, בהן העסק  2,045,195עסקאות החייבות בדיווח לרשות המסתכמות לסכום של  32הביקורת איתרה 

 לא דרש ממבקשי השירות הצהרות מבקשי שירות. 

 

לעניין זה, חזר המפר לכאורה על טענתו כי מדובר בטעות בתום לב ומדובר בעסקאות בהן שימש כלקוח 

ן שגם לעניין ההפרות בקטגוריה הנדונה, המפר לכאורה לא הציג של נותני שירותי מטבע אחרים. יש לציי

 כל אסמכתא לתמוך בטענה זו, המעידה על היותו מקבל השירות בעסקאות אלו. 

 

 : עמדת הוועדה

ממצאי דוח הביקורת מלמדים כי המפר לכאורה אינו מקפיד למלא אחר חובה זו. גם מתשאול של הלקוח 

דוח(, נראה שלא הכיר את החובה, ובדיון טען כי המדובר בטעות בתום כחלק מהליך הביקורת )נספח ג ל

לב. עיון בממצאי הביקורת מעלה, כי המפר לכאורה, העביר לרשות דיווחים רגילים בגין כל העסקאות 

 )א( לצו. 4אשר בעבורן לא דרש ממבקשי השירות הצהרות לפי סעיף 

 

רות נעשו בתום לב. בנוסף, כאמור, כל העסקאות הוועדה מקבלת, בנסיבות העניין, את טענתו כי ההפ

 האמורות דווחו במלואן לרשות, ולפיכך הוועדה תתחשב בממצא זה בשיקוליה בקביעת גובה העיצום. 

 

 :אי רישום פרטי לקוח -)א( לצו 2סעיף  .4

ש"ח, בהן לא נרשמה  70,450אות החייבות בדיווח לרשות המסתכמות לסכום של עסק 2הביקורת איתרה 

ש"ח, בה לא נרשם  51,525אחת החייבת בדיווח לרשות המסתכמת לסכום של  עסקהכתובת הלקוח, ו

לעניין זה, חזר המפר לכאורה על טענתו כי מדובר בטעות בתום לב בשתי   תאריך ההתאגדות של הלקוח.

 עסקאות בלבד.

 

 : עמדת הוועדה

הוועדה מקבלת, בנסיבות העניין, את טענת המפר לכאורה כי המדובר בטעות בתום לב, ותתחשב במסגרת 

 שיקוליה בהיקפן הנמוך של ההפרות ביחס לעסקאות שבוצעו. 

 

 החלטת הוועדה:

לאור עמדת הוועדה, כפי שהובאה לעיל בסמוך לטיעוני המפר, נמצא כי העסק הפר הוראות  .1

 ור הלבנת הון.הקבועות בחוק ובצו איס

 ההפרות כללו ליקויים בהליך זיהוי ורישום פרטי הלקוחות, אי קבלת ושמירת מסמכים.  .2

חובת הזיהוי והדיווח, אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר מטרתן  .3

המאורגנת, לאפשר לרשויות לאתר ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה 

שכן זהו הכלי העומד בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים 

פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, של נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, 

 סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח אחר הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14עיף בהתאם לס .4

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 



 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-שס"ב)עיצום כספי(, הת

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .5

 לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

בדיון בפני הוועדה, המפר טען בפני הוועדה כי הוא חש חרטה על הפרות המיוחסות אשר נעשו  .6

וסר הבנתו של החוק. המפר אף הוסיף כי הינו מעוניין לעבור הדרכות בנושא לשם בתום לב עקב ח

 למידת הוראות החוק והצו.

בנסיבות העניין שלא להשית עיצום כספי על המפר ולהסתפק  ועדהוה חליטהה, האמור לעיל לאור .7

במתן התראה בלבד. בשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון היקף ומספר העסקאות בהן בוצעה 

ההפרה ונסיבותיהן, לרבות העובדה כי בגין כל העסקאות אליהן יוחסו ההפרות, הועברו דיווחים 

 , תום ליבו ומכלול נסיבות העניין.רגילים לרשות. כן נשקלו שיתוף הפעולה של המפר



 

( 1999סחר במט"ח חברה ) 2000ל.מ.   בעניין  13.2.2013 מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 בע"מ 

 נוכחים

נותן שירותי " או "המפר לכאורה" -( בע"מ )להלן 1999סחר במט"ח חברה ) 2000ל.מ.  :המפר לכאורה

 באמצעות בעלי החברה מר מנחם לרנר ומר ישראל לרנר "(החברה" או "המטבע

 כוח המפר לכאורה: עו"ד שלומי גולן-בא  

  :תיאור הנסיבות

אורה, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק נערכה ביקורת בבית העסק של המפר לכ 9.10.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי  –)להלן  2002-של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 מחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר ומשרד פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ. צוות מפקחים משולב מ

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 (.2011באוקטובר  9ועד יום הביקורת ) 2004בפברואר  28ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 . 2003העסק הוא  נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מחודש מרץ  .3

 העסק עוסק בהמרת מטבעות. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווחים  אי דיווח על פעילות רגילה: –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק   -איסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן על פעולות רגילות לרשות ל

 , במקרים הבאים:צו)א( ל6ולסעיף 

  2010בדיווח לרשות שבוצעו בחודש נובמבר עסקאות המרה החייבות  48אי דיווח בגין 

 . ש"ח 4,630,735המסתכמות לסכום של 

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר אי דיווח על פעילות בלתי רגילה:  –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .ב

)ב( לצו, במקרים 6דיווחים על פעולות אשר נחזות כבלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף 

 הבאים:

  ש"ח אך נמוך מהסכום החייב  49,900-עסקאות המרה שסכומן מעל ל 18אי דיווח בגין

 ש"ח. 899,134בדיווח, המסתכמות לסכום של 

  מקרים בהם לקוחות של העסק פיצלו עסקאות, כאשר לפחות אחת מהן  31אי דיווח בגין

 ש"ח. 2,789,379אינה חייבת בדיווח לרשות, המסתכמים לסכום של  

עסקאות  190חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח: בבדיקה אותרו  –( לצו 3)3הפרת סעיף  .ג

ש"ח, שבהן  20,975,547של החייבות בדיווח לרשות, שבוצעו מול חברות, המסתכמות לסכום 

 העסק לא דרש ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות.

 אי רישום פרטי לקוח:  –)א( לצו 2הפרת סעיף  .ד

  ש"ח, שבה לא נרשם שמו  106,500הביקורת איתרה עסקה אחת, המסתכמות לסכום של

 המלא של הלקוח.



 

  שבהן לא נרשמה ש"ח  5,807,221עסקאות, המסתכמות לסכום של  27הביקורת איתרה

 תעודת זהות של הלקוח.

  ש"ח, שבהן לא נרשם מען  3,882,681עסקאות, המסתכמות לסכום של  52הביקורת איתרה

 הלקוח.

  ש"ח, שבהן לא נרשם  92,803,470עסקאות, המסתכמות לסכום של  861הביקורת איתרה

 תאריך לידה של הלקוח.

  ש"ח, שבהן לא נרשם מין  2,316,845עסקאות, המסתכמות לסכום של  31הביקורת איתרה

 לקוח.

 דרישת הצהרת מבקש שירות ושמירת מסמכים: –)א( לצו 9-)ב( ו4)א(, 4הפרת סעיפים  .ה

  ש"ח, שבהן לא הייתה  615,476עסקאות, המסתכמות לסכום של  4הביקורת איתרה

חתימה של מבקש שירות על הצהרת מבקש שירות וכן לא נמצאו צילומו תעודות זהות של 

ש"ח, שבה לא הייתה  226,490קשי השירות. בנוסף, נמצאה עסקה אחת בסכום של מב

חתימה של מבקש שירות על הצהרת מבקש השירות ולא נמצא צילום תעודת הזהות של 

 מבקש השירות. 

  ש"ח, שבהן לא נמצאו  891,778עסקאות, המסתכמות לסכום של  9הביקורת איתרה

 ת. צילומי תעודות זהות של מבקשי השירו

 :תמצית טענות המפר לכאורה

, אשר נוסח בבהירות ובענייניות, וכן טען 9.1.2013המפר לכאורה העביר טיעונים בכתב במסמך מפורט מיום 

 . 13.2.2013בעל פה בפני הוועדה ביום 

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

המפר לכאורה טען כי כל העסקאות המפורטות בדו"ח הביקורת דווחו על ידו לרשות במסגרת הדו"ח החודשי 

. המפר לכאורה צירף כנספח לתגובתו אישורי שליחה ומסירה לגבי שליחת 2010שנשלח עבור חודש נובמבר 

 מספר רב של חודשי דיווח, וכן העתק מתוכן הדיווח שנשלח, לטענתו. 

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

ש"ח, טען המפר לכאורה כי מדובר  50,000-ש"ח אך נמוך מ 49,900בנוגע לעסקאות שסכומן מעל  .1

בפעולות של לקוחות ותיקים ומוכרים לו היטב וכי ההמרה או הקנייה בסכומים הללו נובעים 

לא  מהיותם סכומים עגולים במטבע הזר, לפי שער ההמרה נכון ליום ביצוע העסקה. לפיכך, לטענתו,

 הפר את חובת הדיווח. המפר סיפק אסמכתאות לגבי הפעולות האמורות.

בנוגע למקרים של פיצול עסקאות, טען המפר לכאורה כי כל העסקאות שנמצאו בביקורת דווחו  .2

לרשות לאיסור הלבנת הון ולראיה צורפו העתקי הדיווחים הרלבנטיים וכן אישור לפיו החל משנת 

שתמש מחוללת באופן אוטומטי דיווח בלתי רגיל אודות מקרים כגון תכנת המחשב שבה הוא מ 2003

 אלו. לפיכך, לטענתו, ככל הנראה נפלה טעות בביקורת בנושא זה.  

 :( לצו3)3הפרת סעיף 

לקוחות, כאשר מתוכן הוא החזיק במועד  27המפר לכאורה טען כי מדובר בעסקאות שבוצעו בסך הכל על ידי 

לקוחות. המפר לכאורה גיבה טענתו זו באסמכתאות שהוגשו לוועדה.  10לגבי  עריכת הביקורת בייפויי כח

 לגבי יתר העסקאות, הודה המפר לכאורה בביצוע ההפרה.

 



 

 :)א( לצו2הפרת סעיף 

לעניין מרבית הפרות אלו, הודה המפר לכאורה בביצוע ההפרה וטען כי תיקן את כל הליקויים שנמצאו 

העסקאות בהן לא נרשמה תעודת זהות של הלקוח, סיפק  27ם. לעניין והשלים את כל הפרטים שהיו חסרי

 המפר לכאורה נימוקים מפורטים מגובים באסמכתאות. 

 לצו: 9-ו 4הפרת סעיפים 

המפר לכאורה הודה כי לא החתים את מבקשי השירות על הצהרת מבקש השירות בארבעת המקרים  .1

 הביקורת וחידד את נוהלי עבודתו בעניין זה. שצוינו בדו"ח הביקורת, והוסיף כי הפנים את הערת 

בכל הנוגע לטענת הביקורת שלפיה לא נמצאו העתקי תעודות זהות של מבקשי השירות, טען המפר  .2

לכאורה כי תעודות הזהות תויקו בקלסר ייחודי שיועד ללקוחות ותיקים וחוזרים, שהם רוב הלקוחות 

 של העסק, וגיבה טענותיו באסמכתאות. 

 

 :כלליותטענות 

המפר לכאורה טען כי מדובר בהפרה ראשונה, שבוצעה בתום לב. עוד נטען כי היה שיתוף פעולה מלא עם צוות 

הביקורת, כי כל ההפרות המיוחסות לו תוקנו על ידו, תוך נכונות ללמוד את ממצאי הביקורת. המפר הודה 

 מיוזמתו בחלק מההפרות ושיתף פעולה עם הוועדה. 

 :החלטת הוועדה

"(, קובעת הוועדה המפראחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר לכאורה )להלן: "ל .1

 כי במסגרת פעילותו הוא הפר את הוראות החוק והוראות הצו כמפורט להלן. 

)א( 6הוועדה מקבלת, מחמת הספק, את טענות המפר לעניין העסקאות שלגביהן נטענה הפרת סעיף  .2

 צום בגין מקרים אלו.  לצו, ועל כן לא תטיל עי

 )ב( לצו: 6בנוגע לממצאי הביקורת בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .3

ש"ח אך הן נמוכות מהסכום החייב בדיווח,  49,900-עסקאות ההמרה שסכומן מעל ל 18א. לעניין 

הוועדה מקבלת, מחמת הספק ולאור האסמכתאות שהוצגו בפניה, את הסבריו של המפר, ועל כן לא 

 גינן עיצום. תטיל ב

ש"ח, מהמסמכים המפורטים  2,789,379ב. לעניין המקרים בהם נטען פיצול עסקאות בסך כולל של 

שהעביר המפר בנספח ה' לכתב טענותיו עולה, לכאורה, כי קרוב לוודאי שבמקרים האמורים דווחו 

תוכנה עולה תמונה דיווחים רגילים, ולא דיווחים בלתי רגילים. כמו כן, מהמכתב שהציג המפר מחברת ה

דומה. יחד עם זאת, לפנים משורת הדין ומחמת הספק, ומאחר ששוכנעה כי מדובר בטעות בתום לב של 

 המפר, החליטה הוועדה בנסיבות העניין שלא למצות בעניין זה את הדין עם המפר.

קאות שצוינו העס 27מתוך  17-( לצו ב3)3המפר הודה בהפרת חובת דרישת ייפוי כח בניגוד לקבוע בסעיף  .4

בדו"ח הביקורת, ובאשר לעסקאות אלו קובעת הביקורת כי התקיימה הפרה. יחד עם זאת, בקביעת 

 גובה עיצום, הוועדה תתחשב בהודאת המפר ושיתוף הפעולה עם עבודת הוועדה.

המפר הודה בכך שלא רשם את שם הלקוח, את פרטי המען, המין ותאריך הלידה בניגוד לקבוע בסעיף  .5

לצו בחלק מהמקרים שצוינו בדו"ח הביקורת ובאשר למקרים אלו קובעת הוועדה כי התקיימה )א( 2

הפרה. יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה לעניין גובה העיצום את העובדה כי הליקויים 

עסקאות, הוועדה מקבלת את  27-תוקנו ואת הודאת המפר. לעניין אי רישום מספרי תעודות הזיהוי ב

 ריו של המפר ולא תטיל עיצום בגין מקרים אלו.הסב

המפר הודה בכך שלא ביקש חתימה של מבקש השירות על הצהרת מבקש השירות בעסקאות שפורטו  .6

לצו, והוועדה קובעת כי הוא הפר חובה זו. לעניין גובה העיצום,  4בדו"ח הביקורת בניגוד לקבוע בסעיף 



 

לשמירת תעודות הזהות, הוועדה מקבלת, מחמת תיקח הוועדה בחשבון את הודאת המפר. באשר 

 הספק, את הסבריו של המפר לעניין זה וקובעת כי לא התקיימה הפרה. 

 פיםסעיהחוק ות הזיהוי וזאת בניגוד להוראות וההפרות כוללות את הפרת חובמהאמור לעיל עולה, כי  .7

לות בלתי רגילות החייבות ת הדיווח לרשות על פעווחובהפרה חלקית של לצו, וכן ( 4)-( ו3)3)א(, 2

 )ב( לצו. 6וסעיף בדיווח, וזאת בניגוד להוראות החוק 

חובות הדיווח והזיהוי אינן חובות טכניות כי אם חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל את מטרת החוק  .8

להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת 

וי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות לחובות הזיה

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. 

לנטר את הפעילות משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות 

 ת בעסקו.הפיננסית המתבצע

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .9

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)עיצום כספי(,  לתקנות איסור הלבנת הון 11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .10

 כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

מדובר בשיקול דעת הוועדה, במקרה זה, הובאו בחשבון מספר ההפרות והיקפן הכספי, העובדה כי  .11

בהפרה ראשונה, שיתוף הפעולה הנרחב עם הביקורת ועם עבודת הוועדה של המפר, לרבות הודאותיו 

של המפר בחלק מהמקרים, אשר הקלו על עבודת הוועדה, תיקון הליקויים הנרחב שביצע המפר, מכלול 

 נסיבותיו העניין והשתכנעות הוועדה מתום ליבו של המפר.

 ש"ח בלבד. 8,000ועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך לאור האמור לעיל, החליטה הו .12

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי. .13

ימים מיום מסירת הדרישה  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .14

 לתשלום העיצום הכספי.

 

 



 

 אשוילי משה מיכל –"יורו ציינג"  בעניין 13.2.2013מיום   כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת בעסקו של המפר לכאורה, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק  15.07.2012ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  –)להלן  2000-איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי  –)להלן  2002-של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 צוות מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר ומשרד רו"ח ששון. 

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 (.2012ביולי  15ועד יום הביקורת ) 2003י ביונ 9ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2003באפריל  13למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהעסק הוא בעל רישיו .3

 העסק עוסק בהמרת מטבעות. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווחים  אי דיווח על פעילות רגילה: –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק  -על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 , במקרים הבאים:צו)א( ל6ולסעיף 

  ש"ח. 172,947בדיווח לרשות בסך כולל של עסקאות המרה החייבות  3אי דיווח בגין 

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר  אי דיווח על פעילות בלתי רגילה: –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .ב

 –דיווחים על פעולות אשר נחזות כבלתי רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 )ב( לצו, במקרים הבאים:6"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף 

  מקרים בהם בוצעו עסקאות בשעות בלתי סבירות, בין חצות לבין שש  3,416אי דיווח בגין

 ש"ח. 5,683,229קר, המסתכמים לסכום של בבו

 אי רישום פרטי לקוח:  –לצו  7-)א( ו2הפרת סעיפים  .ג

  ש"ח, בהן לא נרשם מספר  172,947עסקאות, המסתכמות לסכום של  3הביקורת איתרה

 תעודת זהות של הלקוח.

  ש"ח, בהן לא נרשם תאריך  376,078עסקאות, המסתכמות לסכום של  5הביקורת איתרה

 תאריך התאגדות של הלקוח.לידה/

  ש"ח, בהן לא נרשם מין  170,428עסקאות, המסתכמות לסכום של  3הביקורת איתרה

 הלקוח.

  ש"ח, בהן לא נרשמה כתובתו  378,597עסקאות, המסתכמות לסכום של  5הביקורת איתרה

 של הלקוח.

: הביקורת אי החתמה על הצהרת מבקש שירות וקבלת ייפוי כוח –)ב( לצו 4-)א( ו4הפרת סעיפים  .ד

העלתה כי העסק לא נוהג להחתים כלל על הצהרות מבקש שירות, ולא נוהג להחתים לקוחות על 

 ייפוי כוח, ומצאה הפרות במקרים הבאים:

ש"ח, שבוצעו ללא קבלת  436,105עסקאות, המסתכמות לסכום של  6הביקורת איתרה  .1

 ירות.הצהרת מבקש ש



 

ש"ח, שבוצעו עם  205,650עסקאות, המסתכמות לסכום כולל של  2הביקורת איתרה  .2

 חברות מבלי שהתקבל ייפוי כוח.

 

 :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

 . 13.2.2013( וטען בעל פה לפני הוועדה ביום 12.2.2013המפר לכאורה העביר טיעונים בכתב )מכתב מיום 

 טענות כלליות

לכאורה טען כי אף אחת מההפרות הנטענות בדו"ח הביקורת אינה בגדר הפרה חוזרת המפר  .1

ד לחוק או בגדר הפרה נמשכת. עוד טען המפר לכאורה כי למעט הפעולות לגביהן 16כמשמעה בסעיף 

)ב( לצו, מדובר במספר פעולות קטן, שהיקפן הכספי מצומצם ועל הוועדה 6נטענה הפרה של סעיף 

עוד נטען, כי על אף שהמפר לכאורה כופר בכל הנטען בדו"ח הביקורת, הוא שב ושלח לשקול נתון זה. 

דיווחים לרשות מתוך רצון לקיים את חובות הדיווח, וכך עשה גם בנוגע לפרטי הזיהוי שנטען כי הם 

 חסרים.

המפר לכאורה טען כי על הוועדה לקחת בחשבון כי מדובר בעסק שהיקף פעילותו אינו גדול,  ואת  .2

עובדה כי בעל העסק הוא אדם מבוגר ובעל בעיות בריאותיות )המפר לכאורה צירף לכתב הטענות ה

 דו"חות כספיים וסיכום מידע רפואי(.

 טענות המפר לכאורה –)א( לצו 6הפרת סעיף 

המפר לכאורה טען כי הוא מקפיד לשלוח לרשות דיווחים באופן סדיר וכי שלח גם את הדיווחים  .3

ל אף שאין בידו אסמכתאות לעניין זה. לביסוס טענתו זו צירף המפר לכאורה המפורטים בדו"ח, ע

תצהירים מטעמו ומטעם בנו המסייע לו בעסק. בנוסף, למען הזהירות, טען המפר לכאורה כי שלח בשנית 

ולראיה לכך הוא צירף  23.1.2013את הדיווח לגבי שלוש העסקאות המוזכרות בדו"ח הביקורת, ביום 

 אר רשום. העתק ספח דו

מעבר לכך, טען המפר לכאורה, כי שתיים מתוך שלוש העסקאות המפורטות בנספח ב' לדו"ח הביקורת,  .4

אינן חייבות כלל בדיווח, שכן מדובר בעסקאות שבהן הוא קיבל שירות של המרת מטבע בכך שרכש 

כי שתיים מטבע לעסקו ממשרדי המרת מטבע אחרים ולא העניק את השירות. כך, טען המפר לכאורה 

מתוך שלוש העסקאות המפורטות בנספח ב' לדו"ח הביקורת הן עסקאות עם נותן שירותי מטבע בשם 

"ויק וורלדקום"(. המפר לכאורה צירף לביסוס טענה זו העתק  -"ויק וורלדקום פיננסיים בע"מ" )להלן 

י מטבע שלו מספר פלט ממאגר נותני שירותי מטבע המלמד על כך שויק וורלדקום הוא עסק למתן שירות

רב של סניפים בתל אביב. המפר לכאורה צירף לביסוס טענתו זו גם העתק שוברי עסקאות. על סמך 

האסמכתאות שצירף, טוען המפר לכאורה כי הוא קיבל את שירות ההמרה באותן עסקאות, בהיותו 

 עסק קטן יותר מויק וורלדקום ולפיכך לא חלה עליו חובת הדיווח. 

 עמדת הוועדה  –( לצו )א6הפרת סעיף 

)א(, הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר לכאורה וקובעת כי התקיימה הפרה של 6לעניין הפרות סעיף  .5

 סעיף זה. 

המפר לכאורה לא צירף אסמכתאות המעידות על כך ששלח את הדיווחים המפורטים בדו"ח לרשות  .6

זאת, הוועדה תשקול במסגרת שיקוליה ולכן הוועדה לא מקבלת את טענתו במישור העובדתי. יחד עם 

 את העובדה שהמפר לכאורה שלח לרשות את הדיווחים בעקבות הביקורת.



 

הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר בכל הנוגע להיותו מקבל שירות ולא נותן שירות בכל העסקאות  .7

אורה לא ביסס את שבוצעו מול נותני שירותי מטבע אחרים )ויק וורלדקום ויוני ציינג' בע"מ(. המפר לכ

לכתב הטענות  5טענתו זו ולא הציג מסמכים שיתמכו בה, למעט שוברי עסקאות שהנפיק בעצמו )נספח 

בעניינה של דנה הראל, אך  2008שהגיש(. המפר לכאורה הפנה בטיעוניו להחלטת ועדת העיצומים משנת 

המפר לכאורה בפני הוועדה לא ניתן ללמוד מאותה החלטה לענייננו, זאת, מאחר שבאותו עניין הציג 

העתק של מסמכי הזיהוי שנשמרו על ידי נותן שירותי המטבע האחר, ממנו לכאורה רכש מטבע באותן 

עסקאות. בענייננו, המפר לכאורה לא הציג מסמכים המבססים את טענתו לפיה הוא היה מבקש 

עליהם חתם כמבקש השירות. כך למשל, יכול היה המפר לכאורה להציג טפסי הצהרת מבקש שירות 

 השירות עבור העסקים האחרים, מהם לטענתו רכש מטבע זר. 

עם זאת, הוועדה תתחשב לעניין גובה העיצום הכספי בכך שמדובר במספר מועט של עסקאות, בהיקפן  .8

הכספי הנמוך וכאמור, בכך שהמפר לכאורה שלח את הדיווחים לגבי שלוש העסקאות המופיעות בדו"ח 

 הביקורת. 

 טענות המפר לכאורה –)ב( לצו 6עיף הפרת ס

המפר לכאורה טען כי ממצאי דו"ח הביקורת באשר לשעות העסקאות הם ממצאים שגויים. לטענתו,  .9

העסק מעולם לא היה פעיל בשעות אלה וככל הנראה מדובר בתקלה טכנית במחשב העסק שהובילה 

דעת של מומחה מחשבים, כמו  להנפקת שעות שגויות. המפר לכאורה צירף אסמכתא לטענתו זו, חוות

 גם תצהיר מטעמו. 

לחלופין, טען המפר לכאורה כי אף אם אכן עבד בשעות הלילה, אין מדובר בפעולות בלתי רגילות. זאת,  .10

בין היתר, שכן החוק והצו, כמו גם חוברת המידע שהפיצה מחלקת נותני שירותי מטבע, אינם מתייחסים 

)ב( לצו אינם 6ותי מטבע ואף המקרים המפורטים במסגרת סעיף לשעות הפעולה הרגילות של נותן שיר

כוללים את שעות ביצוע העסקאות. עוד טוען המפר לכאורה כי לא נעשה בירור עמו באשר לממצא 

 השעות החריגות, ולא התקבלה גרסתו לעניין זה. 

ות שפורטו בדו"ח העסקא 3,000-לגופו של עניין, טוען המפר לכאורה כי דיווח בלתי רגיל של למעלה מ .11

מרוקן מתוכן את דרישת הדיווח, זאת בייחוד מאחר וחלק מהעסקאות הן עסקאות המרה בסכומים 

 נמוכים ביותר. 

לבסוף, ולמען הזהירות, טען המפר לכאורה כי הוועדה אינה צריכה להתחשב בהפרות שבוצעו עד  .12

 , שכן מדובר באירועים שהתיישנו.2006לפברואר 

 עמדת הוועדה –ו )ב( לצ6הפרת סעיף 

חובות )ב( לצו. כפי שנקבע פעמים רבות בוועדה זו, 6הוועדה קובעת כי לא התקיימה הפרה של סעיף  .13

הדיווח חלות על המפר לכאורה, וגם אם אכן התרחשה תקלה בתוכנת המחשב, הרי אין בכך כדי 

ע"פ לפטור אותו מחובה זו שהרי עליו מוטלת החובה לוודא שהפעולות הרלוונטיות מדווחות )ראה 

לתי (. עם זאת, הוועדה סברה כי אין די בעצם הפעילות בשעות במאיר כהן נ' מדינת ישראל 3395/06

 סבירות כדי להקים את החובה לדווח על פעילות בלתי רגילה.

-47023ההתיישנות שנטענה על ידי המפר לכאורה, שכן כפי שנקבע בעש"א  הוועדה דוחה את טענת .14

אין תחולה בענייננו להוראות חוק  צ'יינג' הכיכר בע"מ ני' הוועדה להטלת עיצום כספי 02-12

יננה בבחינת הליך אזרחי כי אם מנהלי. עם זאת, כפי שנקבע ההתיישנות שכן הטלת עיצום כספי א

שם, על ההליך חלים דיני השיהוי המנהלי, ולפיכך הוועדה תתן את דעתה לפרק הזמן הניכר שחלף 

 מאז שנעשו חלק מההפרות ועד למועד מתן החלטתה.

 טענות המפר לכאורה–)א( לצו 2הפרת סעיף 

הות, טען המפר לכאורה, כי בשתיים מתוך שלוש העסקאות לעניין הפרת חובת רישום מספר תעודת ז .15

המפורטות בדו"ח הביקורת בסעיף זה, הוא היה מקבל השירות, שכן רכש מטבע מנותני שירותי מטבע 



 

אחרים ולכן לא חלה עליו חובת זיהוי.  בכל הנוגע לעסקה השלישית, טוען המפר לכאורה כי מדובר 

צולם בעבר והוחזק על ידו בעסקו, ובכל מקרה, אף אם נפל  בלקוח מוכר לו אשר מסמך הזיהוי שלו

 ליקוי הרי שהוא תוקן )העתק הרישיון הזמני של מר אדם מוחמד מצורף לכתב הטענות(. 

לעניין הפרת חובת רישום תאריך לידה/תאריך התאגדות, טען המפר לכאורה כי למעט עסקה אחת, כל  .16

הן עסקאות עם נותני שירותי מטבע אחרים העסקאות המפורטות בדו"ח הביקורת בסעיף זה 

שבמסגרתן הוא היה נותן השירות ולא מקבל השירות ולכן לא חלה עליו חובת רישום. לגבי העסקה עם 

מר אברהם סבאח, טען המפר לכאורה כי בעסקו נמצא צילום תעודת זהות של אותו לקוח שעל גביה 

אם הייתה הפרה, היא תוקנה )העתק תעודת נרשם תאריך הלידה ולכן לא ניתן לטעון להפרה, ואף 

 הזהות של מר אברהם סבאח מצורף לכתב הטענות(.

לעניין הפרת חובת רישום מין הלקוח, טען המפר לכאורה כי לגבי שתי עסקאות מדובר בעסקאות עם  .17

ויק וורלדקום שבהן הוא היה מקבל השירות ולכן לא חלה עליו חובת זיהוי. באשר למר אברהם סבאח, 

 ן המפר לכאורה כי בעסקו נמצא צילום תעודת זהות של אותו לקוח. טע

לעניין הפרת חובת רישום כתובת, טען המפר לכאורה כי למעט עסקה אחת, כל העסקאות המפורטות  .18

בדו"ח הביקורת בסעיף זה הן עסקאות שבוצעו אל מול נותני שירותי מטבע אחרים, שבהן הוא היה 

ו חובת זיהוי. באשר לעסקה עם מר אדם מוחמד, טען המפר לכאורה מקבל השירות ולכן לא חלה עלי

 שמדובר בשוהה זמני ששוחרר בתנאים ולכן לא ניתן היה לעדכן את כתובתו. 

 עמדת הוועדה–)א( לצו 2הפרת סעיף 

)א( לצו. כאמור, הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר 2הוועדה קובעת כי המפר לכאורה הפר את סעיף  .19

לכאורה לפיה לא חלו עליו חובות מכוח הצו בכל הנוגע לעסקאות שבוצעו מול נותני שירותי מטבע 

 אחרים. 

מוחמד ועם הוועדה מקבלת את טענותיו של המפר לכאורה בכל הנוגע לעסקאות שבוצעו עם מר אדם  .20

 מר אברהם סבאח, על בסיס האסמכתאות שצירף, וקובעת כי לגבי עסקאות אלה לא התקיימה הפרה. 

הוועדה תתחשב לעניין גובה העיצום הכספי בכך שמדובר במספר מועט של עסקאות ובהיקפן הכספי  .21

 הנמוך.

 טענות המפר לכאורה ועמדת הועדה -הצהרת מבקש שירות  –לצו  4הפרת סעיף 

לצו הן עסקאות עם  4מהעסקאות לגביהן נטען כי לא מילא אחר הוראות סעיף  4לכאורה טען כי  המפר .22

נותני שירותי מטבע אחרים שבהן הוא היה מקבל השירות ולא מעניק השירות ולכן החובה לא חלה עליו. 

 לגבי שתי העסקאות האחרות )עם מר אברהם סלאח ומר אדם מוחמד(, נטען כי הליקוי תוקן ובכל

 מקרה מדובר בזוטי דברים.

העסקאות לגביהן נטען כי לא התקבל ייפוי כח, טען המפר לכאורה כי מדובר בעסקאות שבהן  2לגבי  .23

 רכש מטבע מנותני שירותי מטבע אחרים ולכן לא חלה עליו החובה לקבל יפוי כח. 

לצו. כאמור, הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר  4הוועדה קובעת כי המפר לכאורה הפר את סעיף  .24

לכאורה לפיה לא חלו עליו חובות מכוח הצו בכל הנוגע לעסקאות שבוצעו מול נותני שירותי מטבע 

 אחרים שכן הוא היה מקבל השירות ולא נותן השירות. 

בכך שמדובר במספר מועט של עסקאות ובהיקפן הכספי  הוועדה תתחשב לעניין גובה העיצום הכספי .25

 הנמוך.

 החלטת הוועדה:

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו של  .8

 המפר הוא הפר את הוראות החוק והוראות צו איסור הלבנת הון. 



 

לצו, וכן את  4-)א( ו2 פיםסעיהחוק ולהוראות ת הזיהוי וזאת בניגוד וההפרות כוללות את הפרת חוב .9

)א( 6ף החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות החוק וסעירגילות ת הדיווח לרשות על פעולות והפרת חוב

 לצו. 

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל  .10

ר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה את מטרת החוק להתחקות אח

חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את 

הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי 

לנטר את י המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות מטבע. משהפר נותן שירות

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, פ"ד חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  

 (, כדלקמן: 2005) 414, 397( 5נט)

כספים  העברות מערבותשל עבירות הלבנת ההון, ה מורכבותן עםאפקטיבית  התמודדות" 

בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  מחייבת בין מדינות ברחבי העולם, עסקאותוביצוע 

היסוד של החוק  הנחת שקיפות מלאה. קיוםועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

חשוף את מעלליהם רק אם פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא ל ההון מלביניהיא כי 

טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו  דיווחתוטל חובת 

וזה אומנם העיקרון למלביני הון להתחמק מן הדין.  ואפשרנו, כי אז יצרנו פרצות אמרנואחרת 

 - ומלאווח רחב דיווח גורף, די -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח  שחוק

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

כהלכה את מטרות  משרתת ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה  אפקטיבי

, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל ברכושהחוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות 

 )ההדגשה אינה במקור(" ן.איתורן של הלבנות הו

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .11

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

ספי(, לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .12

 כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

בשיקול דעת הוועדה, במקרה זה, הובאו בחשבון מספרן המועט והיקפן הכספי הנמוך יחסית של  .13

ת, העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה, פרק הזמן שעבר מאז ביצוע ההפרות ועד למתן החלטת ההפרו

הוועדה, שיתוף הפעולה של המפר, תיקון הליקויים שהתגלו בביקורת  והעובדה שהוועדה השתכנעה 

מתום ליבו. בנוסף, שקלה הוועדה את הנסיבות האישיות שהוצגו בפניה על ידי המפר, את מצבו 

ואת היקף הפעילות העסקית של העסק, כפי שנלמד מהדו"חות הכספיים שצורפו לכתב הבריאותי 

 הטענות.

ש"ח בלבד, אשר ישולמו  1,000לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך  .14

 בשני תשלומים שווים.

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי. .15

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30ת משפט שלום, תוך למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בי .16

 העיצום הכספי.



 

 אלמקייס  גבי    בעניין 13.2.2013מיום   כספי לעיצום ועדהוה החלטת

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת בבית העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות בהתאם לחוק איסור הלבנת  14.9.2011ביום 

החוק( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  – )להלן 2000-הון, התש"ס

הצו; צו איסור הלבנת הון(. הביקורת בוצעה על ידי צוות מפקחים  –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. 

 :ממצאי הביקורת

 .   דו"ח הביקורת נמסר למפר בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  1

 14.9.2011ועד ליום  15.2.2009ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין יום  .2

 . 2008העסק הינו  נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מחודש מאי  .3

 העסק עוסק בניכיון המחאות.  .4

 כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: להלן ריכוז ההפרות .5

עסקאות המסתכמות  57הביקורת העלתה כי החברה לא דיווחה לרשות בגין  – )א( לצו6סעיף  (א

 ש"ח, לכל הפחות. 5,428,383לסכום של 

הביקורת העלתה כי קיים חשש כי העסק  – )ב( לחוק3)ב( לצו וחשד לעבירות על סעיף 6סעיף  (ב

 צעו לקוחותיו, לפי הפירוט הבא: העביר מידע כוזב בגין עסקאות אשר בי

  ש"ח בהם עסקאות של  3,471,563מקרים המסתכמים לסכום של  25הביקורת איתרה

לקוח מסוים שנרשמו באותו היום פוצלו בין מספר עסקאות, כאשר לפחות אחת מהן 

 היא מתחת לסף הדיווח בפני עצמה.

 באותו היום. החשד  ביצוע עסקאות בהמחאות מאותם חשבונות על ידי לקוחות שונים

 ש"ח. 121,130מקרים המסתכמים לסכום של  2-קיים ב

  רישום רציף של עסקאות במערכת הממוחשבת של החברה, המעלה חשד כי העסקאות

-לא בוצעו בעסק ורישום ההמחאות אשר נוכו פוצל בין לקוחות שונים. החשד קיים ב

 ש"ח. 4,265,813מקרים המסתכמים לסכום של  73

 עסקאות באותו  6יתרה מקרה בו הוזנו למערכת הממוחשבת של החברה הביקורת א

 347,649יום בשעות הלילה על שם לקוחות שונים. עסקאות אלה מסתכמות לסכום של 

 ש"ח.

 

 21-הביקורת העלתה כי העסק לא רשם את מספר הזהות של הלקוח ב –)א( לצו 2סעיף  (ג

, העסק לא נהג לרשום כלל את תאריך ש"ח. כמו כן 1,501,482עסקאות המסתכמות לסכום של 

עסקאות המסתכמות  326-הלידה ומין הלקוח. פרטי תאריך הלידה ומין הלקוח לא נרשמו ב

 ש"ח.  15,264,177לסכום של 

ש"ח בהן לא הייתה  379,730עסקאות המסתכמות לסכום של  5הביקורת איתרה  –לצו  4סעיף  (ד

 450,000חתימת מבקש שירות. כמו כן, איתרה הביקורת עסקה אחת המסתכמת לסכום של 

 ש"ח בה חתימת מבקש השירות אינה תואמת את שם מבקש השירות.

 



 

  :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

 

. 13.2.2013יעוניו באמצעות בא כוחו הן בכתב והן בעל פה בדיון בפני הוועדה ביום המפר לכאורה השמיע ט

 להלן פירוט טענותיו:

 

 : אי דיווח על פעילות רגילה –)א( לצו 6סעיף  .1

ש"ח, לכל  5,428,383עסקאות המסתכמות לסכום של  57הביקורת העלתה כי העסק לא דיווח לרשות בגין 

)א( לצו, היות 6דובר בהצעות מחיר עליהן לא חלה חובת הדיווח מכוח סעיף הפחות. לטענת המפר לכאורה, מ

העסקאות אשר בגינן לא הועבר דיווח  57ולא מדובר בעסקה אשר ניתן בה תמורה. לדברי המפר לכאורה, 

עסקאות המהוות הצעת מחיר, והפער המספרי בין עסקאות אלו נובע מבלבול של צוות  54הן למעשה אותן 

כמו כן, טען המפר לכאורה כי כל אותן הצעות מחיר לא הבשילו לכדי עסקה וממילא אינן חייבות הביקורת. 

בדיווח. בנוסף, טען המפר כי לאור העובדה שהעסק מעביר לרשות דיווחים רגילים באופן שוטף, אין כל סיבה 

 שבפרק זמן מסוים לא יועברו דיווחים לרשות. 

 

 57: אין בידי הוועדה לקבל טענה זו. עיון בנספחי דו"ח הביקורת מעלה כי אין זהות בין עמדת הוועדה

לדו"ח הביקורת כולל את  1-העסקאות אשר מהוות הצעות מחיר. נספח א' 54העסקאות אשר לא דווחו לבין 

נספח ב' עסקאות אלו מפורטות ב 57עסקאות לא דווחו.  57כל העסקאות החייבות בדיווח, מתוכן נמצא כי 

עסקאות המהוות הצעות מחיר, אשר לו  54לדו"ח הביקורת  2-לדו"ח הביקורת. לצד זאת, מפרט נספח א'

בוצעו, היו חייבות בדיווח. חרף טענת המפר לכאורה כי מדובר למעשה באותן עסקאות, עיון בפרטי העסקה 

ציין כי בניגוד לטענת המפר ומספרן השונה של העסקאות כשלעצמו, מעלה כי מדובר בעסקאות שונות. יש ל

 25-לכאורה כי אף לא אחת מהצעות המחיר הבשילה לכדי עסקה, נספחי דו"ח הביקורת מעידים על כך שב

המקרים הופרה חובת  57-מקרים הבשילו הצעות המחיר לעסקאות ניכיון. לאור האמור, קובעת הוועדה כי ב

 )א( לצו. 6הדיווח על פי סעיף 

 

 :אי דיווח על פעילות בלתי רגילה ומסירת מידע כוזב –)ב( לחוק 3לעבירות על סעיף )ב( לצו וחשד 6סעיף  .2

הביקורת העלתה כי קיים חשש כי העסק העביר מידע כוזב בגין עסקאות אשר ביצעו לקוחותיו, לפי הפירוט 

 הבא: 

ש"ח בהם עסקאות של לקוח מסוים שנרשמו  3,471,563מקרים המסתכמים לסכום של  25הביקורת איתרה  .א

באותו היום פוצלו בין מספר עסקאות, כך שלפחות אחת מהן הייתה מתחת לסף הדיווח בפני עצמה. לטענת 

טען המפר  המפר לכאורה, מדובר באיחוד מלאכותי בין עסקאות שלכאורה אין ביניהן כל קשר. בנוסף,

)א( לצו הועבר דיווח רגיל לרשות, וכי לשון הצו 6לכאורה כי בגין העסקאות המחייבות דיווח מכוח סעיף 

)ב( לצו בגין אותה עסקה. עצם העובדה שלעיתים עסקה אחת מבין 6אינו מורה על דיווח מקביל מכוח סעיף 

ל כך שאין מדובר בפעילות בלתי מספר העסקאות שביצע לקוח באותו יום עברה את רף הדיווח מעידה ע

רגילה אשר אמורה הייתה לעורר את חשדו של המפר לכאורה. לחילופין, טען המפר לכאורה כי ביצוע מספר 

עסקאות ניכיון עבור לקוח אחד ביום אחד אינו נופל לגדר פעילות בלתי רגילה שהרי אך טבעי שלקוח ירכז 

 מספר המחאות וינכה אותן במועד אחד. 

 

)א( לצו עניינה בדיווח רגיל על 6: אין בידי הוועדה לקבל טענה זו. חובת הדיווח מכוח סעיף הוועדהעמדת 

)ב( לצו הינה חובת דיווח בגין 6פעילות מסוג ומסכום מסוים, היינו סף הדיווח. חובת הדיווח מכוח סעיף 

נפרדים, אשר תכליתם פעילות בלתי רגילה של מקבל השירות. נהיר הוא, כי מדובר בשני סעיפי דיווח 

ומהותם שונה. בניגוד לטענת המפר לכאורה כי מדובר בחובת דיווח משלימה, אין בלשון הצו כדי להעיד על 

)ב( לצו. 6)א( לצו פוטרת מדיווח בגין אותה עסקה מכוח סעיף 6כך שדיווח על פעולה מסוימת מכוח סעיף 

סקאות אשר על סמך ההיגיון והשכל הישר היה בנוסף, הוועדה סברה כי מדובר בדפוס פעולה של ביצוע ע



 

מקום לראות בהן עסקאות בלתי רגילות שנועדו לעקוף את חובת הדיווח. כך, משלא נמצא כל היגיון כלכלי 

לאותן עסקאות ולא הובא כל טעם ממשי בפי המפר לכאורה על שום מה לא היה מקום לראות בעסקאות 

עסקאות אלו קובעת הוועדה כי בוצעה  25י רגילה, הרי לעניין אלה ככאלו שלגביהן ישנה חובת דיווח בלת

 (.חב' פ.א.י. שילת יזמות בע"מ נ' הוועדה לעיצום כספי)ב( לצו )ראה עש"א 6הפרה של הוראות סעיף 

 

ש"ח, בהם בוצעו עסקאות בהמחאות מאותן  121,130-מקרים המסתכמים לסכום של כ 2הביקורת איתרה  .ב

ונים באותו היום. לטענת המפר לכאורה, מדובר בעסקאות שכיחות במסגרת ניהול חשבונות על ידי לקוחות ש

עסקיו של המפר לכאורה, אשר לא ראה בהן כפעולות בלתי רגילות. הלקוחות המעורבים בעסקאות אליהן 

יוחסה ההפרה הינם לקוחות וותיקים אותם מכיר המפר לכאורה היטב, ובגין עסקאות אחרות עמם הועבר 

 שות על פעילות רגילה. מכאן, שהפעולות שביצעו לא נחזו בעיניו כבלתי רגילות.דיווח לר

 

: אין בידי הוועדה לקבל טענה זו. הוועדה עמדה לעיל על תכליתן השונה של חובות הדיווח עמדת הוועדה

לה )ב( לצו. עצם העובדה שהעביר בגין לקוחות אלו דיווחים על פעילות רגי6)א( ומכוח סעיף 6מכוח סעיף 

בעבר, אין בה כדי להעיד על חובתו לדווח על פעילות אחרת, בלתי רגילה, עם אותם לקוחות. כאמור, הנש"מ 

אינו חוקר ולא מבוקש ממנו להתחקות אחר מניעיו של הלקוח. די אם בוצעה פעילות בלתי רגילה, קרי, 

בלתי רגיל. היות וביצוע מספר חסרת היגיון כלכלי, יוצאת דופן וכדומה, בכדי שתקום החובה להעביר דיווח 

עסקאות ניכיון של המחאות מאותו חשבון בנק עולה לכדי דפוס פעולה חריג אשר עשוי להצביע על ניסיון 

)א( לצו, נדרש הנש"מ לדווח על פעילות זו. חשד זה מתגבר נוכח 6להימנע מדיווח בהתאם להוראות סעיף 

עסקאות כי אם "לקוחות שונים". הוועדה סבורה כי העובדה שבאחד המקרים, לא צוין שם הלקוח באחת ה

לא עלה בידי המפר לכאורה להצביע על היגיון כלכלי בפיצול העסקאות בין הלקוחות. העובדה שכך פועלים 

לקוחות ותיקים המוכרים למפר לכאורה, אינה שוללת את העובדה שביצע עסקה בלתי רגילה המחייבת 

(. לפיכך, קובעת הוועדה בע"מ נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספיספיישל אינטרסט בדיווח )ראה עש"א 

 )ב( לצו. 6כי בשני מקרים אלו בוצעה הפרה של הוראות סעיף 

 

רישום רציף של עסקאות במערכת הממוחשבת של העסק, המעלה חשד כי העסקאות לא בוצעו בעסק ורישום  .ג

 4,265,813מקרים המסתכמים לסכום של  73-ההמחאות אשר נוכו פוצל בין לקוחות שונים. החשד קיים ב

ש"ח. לדברי המפר לכאורה קיימת בעסק רק עמדת מחשב אחת והעובד אבי אסידו הוא הגורם היחיד 

המתפעל אותה. לטענת המפר לכאורה, מדובר בלקוחות שונים, אשר ביצעו עסקאות בזמן קצר. אין במשך 

בין העסקאות כדי להעיד על קשר בין הלקוחות או  הזמן הקצר שארך ביצוע כל פעולה או בסמיכות הזמנים

 )ב( לצו. 6בין העסקאות, באופן שיקים את חובת הדיווח מכוח סעיף 

 

מקרים אלו לא  73-: בנסיבות העניין מקבלת הוועדה את טענת המפר לכאורה וקובעת כי בעמדת הוועדה

 )ב( לצו. 6בוצעה הפרה של חובת הדיווח מכוח סעיף 

 

עסקאות באותו יום בשעות הלילה על  6ה מקרה בו הוזנו למערכת הממוחשבת של העסק הביקורת איתר .ד

ש"ח. לטענת המפר לכאורה, אין מדובר  347,649שם לקוחות שונים. עסקאות אלה מסתכמות לסכום של 

בפעילות בלתי רגילה, היות והעסק אינו מחויב לשעות פעילות מסוימות. עסקאות אלו נרשמו בשעה שערך 

לכאורה אירוע חברתי בבית העסק לחוג לקוחותיו הקרובים, אשר ביקשו לנצל את נוכחותם בעסק  המפר

לניכיון המחאות שברשותם. בנוסף, הדגיש המפר לכאורה כי במועד זה נרשמו העסקאות בלבד ולא ניתנה 

א בעת כל תמורה, אלא ביום למחרת. כן טען המפר לכאורה, כי רישום העסקאות בעת קבלת ההמחאות ול

 מתן התמורה, יש בו כדי להעיד על יושרו ותום ליבו. 

 



 

: בנסיבות העניין מקבלת הוועדה את טענת המפר לכאורה וקובעת כי במקרה זה לא בוצעה עמדת הוועדה

 )ב( לצו.6הפרה של חובת הדיווח מכוח סעיף 

 

 :אי רישום פרטי לקוח –)א( לצו 2סעיף  .3

עסקאות המסתכמות לסכום של  21-הביקורת העלתה כי העסק לא רשם את מספר הזהות של הלקוח ב

ש"ח. כמו כן, העסק לא נהג לרשום כלל את תאריך הלידה ומין הלקוח. פרטי תאריך הלידה ומין  1,501,482

מדובר  ש"ח. לטענת המפר לכאורה, 45,264,177עסקאות המסתכמות לסכום של  326-הלקוח לא נרשמו ב

בתקלת מחשב או לחילופין בטעות שנעשתה בתום לב, אשר נעשתה בחודשי הפעילות הראשונים של העסק. 

 המפר לכאורה הוסיף כי כל הפרטים החסרים הושלמו ותויקו. 

 

)א( לצו. לעניין השלמת הנתונים החסרים, 2: הוועדה קובעת כי בוצעה הפרה של הוראות סעיף עמדת הוועדה

 הוועדה תשקול במסגרת שיקוליה עניין זה. 

 

 :חתימה על הצהרת מבקש השירות –לצו  4סעיף  .4

ש"ח בהן לא הייתה חתימת מבקש שירות. כמו  379,730עסקאות המסתכמות לסכום של  5הביקורת איתרה 

ש"ח בה חתימת מבקש השירות אינה  450,000איתרה הביקורת עסקה אחת המסתכמת לסכום של כן, 

תואמת את שם מבקש השירות. לעניין חמשת העסקאות בהן לא הייתה חתימת מבקש השירות, טען המפר 

לכאורה שמדובר בחמישה מקרים בודדים אשר אינם מעידים על הכלל, כפי שניתן ללמוד מתשובותיו של 

ד אבי אסידו לתשאול צוות הביקורת. כן טען המפר לכאורה כי מדובר בטעויות שנעשו בתום לב. לעניין העוב

העסקה בה חתימת מבקש השירות אינה תואמת את שם מבקש השירות, טען המפר לכאורה כי אין בכך כדי 

'יל" חתום על לא נכח בעסק בעת ביצוע העסקה, חרף העובדה ש"אברג –דוד שבת  –להעיד שמבקש השירות 

 טופס זה. כן טען המפר לכאורה כי הן דוד שבת והן "אברג'יל" היו נוכחים בעסק בעת ביצוע העסקה.

 

: לעניין חמשת העסקאות בהן לא הייתה חתימת מבקש השירות, קובעת הוועדה כי בוצעה עמדת הוועדה

 גרת שיקוליה עניין זה.לצו. באשר למספרן של ההפרות, הוועדה תשקול במס 4הפרה של הוראות סעיף 

באשר לעסקה בה חתימת מבקש השירות לא תאמה את שמו של מבקש השירות, דוחה הוועדה את עמדת 

המפר לכאורה. הופעת שני שמות שונים על טופס הצהרת מבקש השירות, יש בה כדי להעיד שמבקש השירות 

 4על מקבל השירות, כנדרש בסעיף אינו מקבל השירות. לפיכך, היה על המפר לכאורה לדרוש טופס הצהרה 

 לצו.  4לצו. משלא עשה כן, קובעת הוועדה כי במקרה זה הופרו הוראות סעיף 

 

 : טענות נוספות לעניין גובה העיצום .5

לטענת המפר לכאורה, הוא פעל באופן שוטף לשם עמידה בהוראות החוק והצו, לרבות שיתוף פעולה באופן 

מלא עם צוות הביקורת. כמו כן, ביקש המפר לכאורה להדגיש כי מדובר בהפרה ראשונה וככל שתקבע 

דה שתיקן הוועדה שאכן בוצעו הפרות, הרי שאלו נעשו בתום לב. כן ביקש המפר לכאורה להתחשב בעוב

הליקויים ופעל להשלמת הפרטים החסרים אודות לקוחותיו. משכך, ביקש המפר לכאורה שלא להשית עליו 

 עיצום כספי. 

 



 

 : הוועדה תשקול במסגרת שיקוליה טיעונים אלה.עמדת הוועדה

 :החלטת הוועדה

עסק הפר הוראות לאור עמדת הוועדה, כפי שהובאה לעיל בסמוך לטיעוני נותן שירותי המטבע, נמצא כי ה

"החוק"( ובצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי,  –)להלן  2000-הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"(.  –)להלן  2002-דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

הוראות חוק איסור ההפרות כוללות הפרת חובות דיווח לרשות על פעולות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד ל

הזיהוי, רישום ודיווח פרטי הלקוח והצהרות מבקש  בהליך ליקויים)ב( לצו, וכן 6-)א( ו6הלבנת הון וסעיפים 

 .לצו 4-ו 2השירות כקבוע בסעיפים 

חובת הזיהוי והדיווח, אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר מטרתן לאפשר 

כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, שכן זהו הכלי לרשויות לאתר ולפעול 

העומד בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה 

הנדון, של נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת לבקר 

 ולפקח אחר הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03כבוד השופט חשין עמד על חשיבות משטר הדיווחים בע"א 

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים 

סקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד וביצוע עי

ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא 

כי מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל 

. לו אחרת ועל כל פעולה חריגהעל כל פעולה מעל לסכום מסוים חובת דיווח טוטלית וגורפת 

וזה אומנם העיקרון שחוק אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואיפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

מתוך  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא -איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

יפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחש

 עבירות ועבריינים.

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר  ex anteחובת דיווח רחבה 

 פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון." 

 )ההדגשה אינה במקור(.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף 

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן  2001-ספי(, התשס"בלתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה 

 נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 



 

ה בבואה של הוועדה לקבוע את גובה העיצום שקלה הוועדה את היקפן הכספי של ההפרות ומספרן, העובד

שמדובר בהפרה ראשונה, שיתוף הפעולה שגילה המפר עם רשויות האכיפה וכן את העובדה שפעל לתיקון 

  הליקויים.

 ש"ח.  50,000בסך  כספי עיצום להטיל על המפר הוועדה החליטה לעיל, האמור לאור

 



 

 10.7.2012החלטת הוועדה לעיצום כספי בעניין א.א.ש.ר.ל. השקעות ומימון בע"מ  מיום 

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק של המפר לכאורה, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח  8.3.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול  –)להלן  2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה "הצו" –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 על ידי צוות מפקחים של משרד האוצר. 

   עיקרי ממצאי הביקורת:

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 (.2011במרץ  8ועד יום הביקורת ) 2009ביוני  27ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2009בספטמבר  22ל רישיון למתן שירותי מטבע החל מיום העסק הינו בע .3

 העסק עוסק בניכיון המחאות ובהעמדת הלוואות. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווחים  :אי דיווח על פעילות רגילה –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק  –הלבנת הון ומימון טרור )להלן על פעולות רגילות לרשות לאיסור 

 )א( לצו, במקרים הבאים:6ולסעיף 

  ש"ח 1,557,373עסקאות המסתכמות לסכום של  20אי דיווח בגין. 

 : אי רישום פרטי לקוח –)א( לצו 2הפרת ס'  .ב

  ת ש"ח בהן לא נרשמה כתוב 455,166עסקאות, המסתכמות לסכום של  2הביקורת איתרה

 הלקוח.

 : לצו 9-ו 5, 3הפרת סעיפים  .ג

  עסקאות בהן לא נמצאו מסמכי זיהוי של מבקש השירות, המסתכמות  42הביקורת איתרה

 .ש"ח 3,717,234לסכום של 

 :דרישת הצהרת מבקש השירות –לצו  4הפרת סעיף  .ד

  עסקאות בהן לא נמצאו הצהרות מבקש השירות, המסתכמות לסכום  6הביקורת איתרה

 ש"ח. 549,300של 

  הביקורת איתרה עסקה אחת בה לא נמצא כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות, המסתכמת

 ש"ח. 286,000לסכום של 

 :לצו 9-( ו1()ה()2)7הפרת סעיפים  .ה

  עסקאות לגביהן לא נשמר עותק מצולם של השיק משני צדדיו, או עותק  2הביקורת איתרה

 ש"ח.  400,000כלשהו, המסתכמות בסכום של 

 :אחראי על חובות התאגיד –לחוק  8יף הפרת סע .ו

  לאור ההפרות המנויות לעיל, דו"ח הביקורת ציין כי אחראית הציות לא מילאה את

לחוק, המחייב מינוי של אחראי על החובות  8תפקידה כראוי ובכך הפר העסק את סעיף 

לחוק, אשר נדרש לפעול לקיום החובות המוטלות על  7המוטלות על התאגיד לפי סעיף 

 התאגיד בדרכים שונות. 



 

 :לחוק 1ד'הפרת לפי פרק  .ז

 "ח מצא כי המפר לכאורה נתן שירותי מטבע טרם היה רשום כחוק, וזאת בניגוד הדו

ג' לחוק. כן אותרה פעולה אחת חייבת בדיווח אשר לא דווחה, 11להוראות סעיף 

  ₪. 75,000המסתכמת לסכום של 

 

 :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

  .10.7.2012וחו בעל פה ובכתב בפני הוועדה ביום המפר לכאורה השמיע טיעונים בעזרת באי כ

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .א

העסקאות האמורות אינן חייבות בדיווח היות ומדובר  20עסקאות מתוך  13המפר לכאורה טען כי  .1

בעסקאות הלוואה אשר אינן כלולות במסגרת הפעולות המוגדרות בחוק כ"מתן שירותי מטבע" ולכן 

אינן חלות עליהן. המפר לכאורה ציין לעניין זה, כי בעסקאות אלו נתקיימו אחד החובות הקבועות בצו 

או יותר מן המאפיינים המצביעים לשיטתו על עסקת הלוואה: קיומו של חוזה הלוואה, תצהיר מטעם 

הלקוחות כי מדובר בעסקת הלוואה ו/או תשלום העסקה באמצעות שיק אישי המשוך מחשבון הלקוח 

בעל שליטה בה. המפר לכאורה הציג אסמכתאות שונות לעניין זה עבור כל עסקה.  ו/או מחברה שהוא

המפר לכאורה הדגיש כי בעסק קיימים טפסי הזמנה שונים במערכת המחשוב לפעולות הלוואה 

 ולפעולות ניכיון.

לעניין יתר העסקאות המפורטות בנספח ד' לדו"ח ואשר הינן עסקאות ניכיון, המפר לכאורה טוען כי  .2

וא דיווח עליהן, וכי ייתכן שהן לא נקלטו ברשות מסיבות שאינן קשורות בו. לטענתו, הוא מדווח כדין ה

על כל העסקאות החייבות בדיווח מיום תחילת פעילות העסק, וככל הנראה ישנן אי התאמות בנתוני 

ף המפר לכאורה הדיווח שנמסרו לביקורת מידי הרשות. לתימוכין בטענתו כי דיווח כדין ובאופן מלא ציר

פלטי ההקלדה מתוכנת הדיווחים בעסק בהם מופיעות לטענתו העסקאות הרלוונטיות. לעניין זה, המפר 

שנשלח מהרשות לרשם נותני שירותי מטבע, המציין באופן  1.6.2011לכאורה הפנה גם למכתב מיום 

ועל כן, לטענתו, על  כללי כי תתכנה אי התאמות בין האמור בנתונים לבין משלוחי הדיווחים בפועל,

הוועדה למצות בדיקה מעמיקה של סוגיה זו או לחלופין להתעלם מהטענה לעניין הפרת חובת הדיווח. 

 העביר לרשות בשנית את הדיווחים החסרים לפי דו"ח הביקורת.  2012המפר לכאורה ציין כי ביוני 

כי צוות הביקורת טעה כאשר  עסקאות הניכיון האמורות, טען המפר לכאורה כטענה חלופית 7לעניין  .3

לדו"ח הביקורת( ולאורו קבע כי רף  7( לצו )ראה עמוד 2)א()6ייחס לעסקאות הנידונות הפרה לפי סעיף 

( אינו עוסק 2)א()6ש"ח. לדברי המפר לכאורה, סעיף  50,000הדיווח עבור עסקאות ניכיון שיקים הוא 

( לחוק, אשר ניכיון 4( עד )1ג)א()11ם בסעיפים כלל בניכיון שיקים היות והוא מפנה לשירותים המנויי

( איננו רלוונטי כלל לעניינו של המפר 2)א()6שיקים איננו אחד מהם. לאור זאת, הרף הקבוע בסעיף 

( לצו העוסק בניכיון שיקים על העסקאות הנידונות, 1)א()6לכאורה. בנוסף לכך, טען כי גם אם יוחל סעיף 

יות בדוח הביקורת כעסקאות בהן הופרה חובת הדיווח לא תהיה בפועל אף אחת מן העסקאות המנו

ש"ח.  500,000חייבת בדיווח, היות ולא עברה את רף הדיווח עבור עסקאות מסוגן, שהינו לטענתו, 

ש"ח לגבי עסקאות ניכיון, לפיו בחן צוות הביקורת את העסקאות האמורות, חל  50,000 -לטענתו, רף ה

רק מקום בו מתקיימים שני תנאים מצטברים: א( השירות ניתן במזומן או ( לחוק 1)א()6על פי סעיף 

בהמחאות נוסעים או כנגד העמדת נכסים אלה; ב( אם ניכיון השיקים, שטרי החליפין או שטרי החוב, 

נקוב במטבע חוץ או במטבע או במטבע שונה מזה של הנכס הפיננסי שאותו מנכים. מאחר ובעסקאות 

וש במטבע חוץ או שונה כאמור, טען המפר לכאורה כי רף הדיווח בנוגע לעסקאות הנטענות לא נעשה שימ

 ש"ח וממילא בפועל לא בוצעה כל הפרה. 500,000הרלוונטיות הינו 

 

 



 

 :עמדת הוועדה

 ש"ח.  490,783)א( לצו בסכום כולל של 6הפרות של חובת הדיווח הקבועה בסעיף  7הוועדה קובעת כי בוצעו 

היו עסקאות הלוואה  13העסקאות לעיל,  20הוועדה קובעת, בנסיבות העניין ומחמת הספק, כי מתוך  .1

אשר לא היו חייבות בדיווח. הגם שלגבי חלק מהעסקאות הוועדה לא שוכנעה עד תום מהאסמכתאות 

נת שהוצגו בפניה כי המדובר אכן בהלוואות, היא החליטה, מחמת הספק, לקבל בנסיבות העניין את טע

 המפר לכאורה.  

העסקאות המפורטות בנספח ד' כחייבות בדיווח, הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר  7לעניין יתר  .2

לכאורה לעניין ביצוע הדיווחים אודותיהן, שכן כל שהמפר לכאורה הציג בפני הוועדה הן אסמכתאות 

י הנתונים הללו אכן הועברו המציגות פלטי הקלדה נוכחיות של תוכנת המחשב, אך לא הציג כל ראייה כ

בפועל לרשות )כגון: אישורי שליחה ואישורי מסירה של המדיה הרלוונטית(. פלט תוכנת המידע שבוצע 

במועד מאוחר יותר אינו מוכיח דבר לענייננו ועל כן אין הוועדה יכולה לקבל טענה זו. כמו כן, לעניין 

, הרי שהמדובר בסעיף הסרת אחריות 1.6.2011טענת המפר לכאורה בנוגע למכתב הרשות מיום 

)"דיסקליימר"( שהינו סעיף כללי המאפיין מכתבים מסוג זה ואין בו כדי להעיד על כך כי הנתונים 

המופיעים בו אינם נכונים, אלא כי בוצעה בדיקה במגבלות החוק לשם מתן תמונת מצב כללית אודות 

 מידת הציות של הגורם הספציפי המדווח להוראות הצו. 

על אף האמור לעיל, הוועדה תיקח בחשבון במסגרת שיקוליה לעניין גובה העיצום כי המפר לכאורה שלח  .3

 דיווחים מחודשים לרשות בעקבות קיומה של הביקורת.

)א( לצו על עסקאות 6הוועדה אינה מקבלת את טענתו של המפר לכאורה כי רף הדיווח הקבוע בסעיף  .4

ש"ח. הגם שהוועדה מסכימה כי נפלה טעות  500,000ישראלי הוא  ניכיון שיקים שתמורתן ניתנה במטבע

( 1)א()6( במקום לסעיף 2)א()6הסעיף הרלוונטי בצו, דהיינו לסעיף -טכנית בהפניה בדו"ח הביקורת לתת

 50,000( לצו חל על העסקאות האמורות מעל רף של 1)א()6לצו, הרי שבמישור המהותי אין חולק כי סעיף 

 ( לצו קובע כי:1)א()6ש"ח. סעיף 

"נותן שירותי מטבע ידווח לרשות המוסמכת ]...[ על מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 

ניתן שקלים חדשים לפחות;  500,000אם שווי השירות שניתן הוא  -( לחוק 5ג)א()11

, וכן אם ניכיון השירות במזומן או בהמחאות נוסעים או כנגד העמדת נכסים אלה

או שטרי החוב, נקוב במטבע חוץ או במטבע שונה מזה של הנכס  השיקים, שטרי החליפין

 . שקלים חדשים לפחות 50,000אם שווי השירות שניתן הוא  -הפיננסי שאותו מנכים 

המפר לכאורה טוען כאמור כי הביטוי "ניתן השירות" וכו' בסיפא של הסעיף איננו כולל בחובו גם ניכיון 

ש"ח  500,000או הרישא של הסעיף )"אם שווי השירות שניתן הוא  שיקים, משמע שעל ניכיון שיקים חלה

לפחות"( או חלקה השני של הסיפא )"אם ניכיון השיקים וכו' נקוב במטבע חוץ או במטבע שונה מזה של 

שקלים חדשים לפחות"(. מכאן רוצה  50,000אם שווי השירות שניתן הוא  -הנכס הפיננסי שאותו מנכים 

ש"ח ונעשו במטבע ישראלי הרי  500,000-כי היות והפעולות שבוצעו היו נמוכות מהמפר לכאורה להסיק 

 שהוא אינו נכנס לאף אחת מן הקטגוריות המחייבות דיווח לפי הסעיף. 

הוועדה קובעת כי מדובר בפרשנות שגויה של הוראות הצו וכי הביטוי "שירות" כולל גם שירות של ניכיון 

לחוק( ועל כן רף הדיווח שחל במקרה זה  1ת "שירותי מטבע" בסעיף שיקים )ראו לצורך העניין הגדר

ש"ח. הוועדה מוסיפה גם תמיהה על הפרשנות שמעלה כאן המפר לכאורה, לאור העובדה  50,000הוא 

שבחוברת ההסבר לנותני שירותי מטבע, שפורסמה על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר 

חת לכל נותני שירותי המטבע, נאמר באופן ברור כי "שירות ניכיון שיקים ואשר נשל 2009באוקטובר 

שניתן במזומן או בהמחאות נוסעים או כנגד העמדת נכסים אלו יש לדווח עליו אם שווי השירות שניתן 

 לחוברת(.  12שקלים לפחות" )ראו עמוד  50,000הוא 

 



 

 אי רישום פרטי לקוח –)א( לצו 2הפרת סעיף  .ב

עסקאות, טען המפר לכאורה כי אחת מהעסקאות הינה, כאמור,  2-שום כתובת לקוח בלעניין אי רי

בדו"ח הביקורת(,  450עסקת הלוואה ועל כן הוראות הצו לא חלות עליה. בנוגע לעסקה השנייה )עסקה 

טען המפר לכאורה כי מדובר בטעות משרדית בתום לב, וכי היא לא גרמה להפרת חובת הזיהוי, היות 

 זיהוי של מקבל השירות נשמרו.ומסמכי ה

 :עמדת הוועדה

ש"ח. הוועדה  158,880)א( לצו בסך 2הוועדה קובעת, מחמת הספק, כי בוצעה הפרה אחת של סעיף 

תשקול במסגרת שיקוליה לעניין גובה העיצום את גובה והיקף ההפרה האמורה ביחס לכלל העסקאות 

 שבוצעו. 

 לצו 9-ו 5, 3הפרת סעיפים  .ג

ש"ח לגביהן הביקורת לא מצאה מסמכי  3,717,234העסקאות המסתכמות לסכום של  42 לעניין .1

המפר לכאורה טען כי הביקורת טעתה כאשר בדקה אם נשמרו המסמכים  זיהוי של מבקשי השירות,

 במערכת המחשוב של העסק, שכן הצו אינו מחייב שמירת  העתק סרוק במערכת. 

( 1)3הפעולות בהן מצאה הביקורת כי לא נמצא מסמך אימות, טען המפר לכאורה כי סעיף  38לגבי  .2

לצו איננו מחייב כלל את נותן השירות לשמור את מסמך האימות אלא את מסמך הזיהוי בלבד. עוד 

הפעולות בהן נטען כי לא נמצאו מסמכי האימות  38מתוך  20הוסיף המפר לכאורה, לעניין זה, כי 

הינן עסקאות הלוואה אשר חובות הצו אינן חלות עליהן )לתמיכה בטענה זו צירף אסמכתאות 

 שונות(. 

הפעולות לגביהן טענה הביקורת כי לא מצאה מסמכי זיהוי כלל, טען המפר לכאורה כי לגבי  4לעניין  .3

יהוי לדו"ח הביקורת( נשמרו מסמכי הז 3בנספח ה' 429-ו 97, 56)עסקאות  4-פעולות מתוך ה 3

בקלסרי העסק, ועל כן גם לגביהן לא הייתה כל הפרה )צורפו כאסמכתא לתגובת המפר לכאורה 

כאמור, הינה עסקת הלוואה ולכן חובות הצו לא חלות עליה  56לדו"ח הביקורת(. עוד טען, כי עסקה 

 )צורפו מסמכים רלוונטיים כאסמכתא(. 

 :עמדת הוועדה

 חובות הצו. הפרות של  19הוועדה קובעת כי בוצעו 

העסקאות לגביהן לא מצאה הביקורת את מסמכי האימות של מבקש השירות, הוועדה  38-ביחס ל .1

מן העסקאות כי אכן הן עסקאות הלוואה, זאת לאור  20מקבלת את טענת המפר לכאורה לעניין 

האסמכתאות שהציג בפני הוועדה. יחד עם זאת, לעניין יתר העסקאות, הוועדה דוחה את טענות 

)א( לצו קובע מפורשות כי 9סעיף מפר לכאורה לעניין היעדר החובה לשמור את מסמך האימות. ה

"נותן שירותי מטבע ישמור ... על מסמכי הזיהוי", שהינם "כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות". 

מכאן עולה, כי חובת שמירת המסמכים כוללת גם את החובה לשמור את מסמך האימות. מעבר 

פרשנות אחרת שאינה רואה חובה בשמירה של מסמכי האימות מרוקנת מתוכן את הוראות לכך, כל 

לצו קבע את חובת האימות ואם אין חובה לשמור את מסמך האימות או לחילופין  3הצו, שהרי סעיף 

 לבצע תיעוד אחר כלשהו המעיד כי נעשה אימות, לא ניתן לוודא כי האימות אכן בוצע. 

 

הוועדה להטלת עיצום כספי  –ירון בן עמי נ' מדינת ישראל  112-09ם( -ו"ע )ייש לציין, כי בתיק 

לפסק הדין( כי נראה שקיימת סתירה בין  21קבעה אמנם השופטת כהן )בפסקה  שבמשרד האוצר

)א( לצו לעניין החובה לשמור העתק של מסמך האימות, אשר תוצאותיה הן כי על 9( לסעיף 1)3סעיף 

מן הספק ואין מקום לקבוע כי הפר את הוראות הצו. ואולם, בית המשפט המפר לכאורה ליהנות 



 

יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי  18286-10-10המחוזי שדן בערעור המדינה בתיק זה )ראו רע"א 

((, הביע דעתו כי 23.8.2011)פורסם בנבו, נ' ירון בן עמי  2000-לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

השלום לפיה אין חובה לשמור את מסמך האימות אינה מחויבת לפי לשון מסקנתו של בית משפט 

 הצו ואף אינה עולה בקנה אחד עם תכליתו:

"חובת הזיהוי חיונית, מטבע הדברים, על מנת להתחקות אחר מבצעי הפעולות. חובת 

האימות נועדה, בין היתר, להקשות על זיופים והתחזות ולאמת את הזיהוי. על מנת 

שניתן יהיה לבקר באופן אפקטיבי את נותני השירותים, ולוודא שהם אכן פועלים 

נדרש שימור מלא הן את פעולת האימות כמצוות הצו ומבצעים הן את פעולת הזיהוי ו

. ללא תיעוד של מסמכי האימות לא ניתן יהיה לוודא של מסמכי הזיהוי והאימות

פי הצו, וכפועל יוצא מכך לא ניתן יהיה -שנותן השירות אכן ביצע אימות כנדרש על

בלא תיעוד כנדרש עלולה להיפגם התכלית ההרתעתית לאכוף את חובת האימות. 

" )שם, חובת התיעוד ושמירת המסמכים המוטלת על נותן השירותשביסודה של 

 . ההדגשות הוספו(.17-13פסקאות 

 

 הפעולות הנותרות הופרו חובות הצו. 18 -לאור האמור, קובעת הוועדה כי ב

 

העסקאות בהן לא נמצא מסמך מזהה כלל, הוועדה מקבלת, מחמת הספק, את טענת  4-ביחס ל .2

מן העסקאות נשמרו בקלסרי העסק. זאת מכיוון שעולה,  3וי של המפר לכאורה כי מסמכי הזיה

לכאורה, מדו"ח הביקורת, כי הביקורת לא עשתה שימוש בקלסרים של מסמכי זיהוי )הביקורת 

לדו"ח הביקורת(.  1.3.3.5ראה סעיף  –מציינת שימוש רק ב"קלסר ובו הצהרות מבקש השירות" 

לדו"ח הביקורת( לא מצאה הוועדה כל התייחסות  3בנספח ה' 305בנוגע לעסקה הרביעית )עסקה 

 מצד המפר לכאורה ועל כן לגבי עסקה זו היא קובעת שהופרו חובות הצו.

 לצו 4הפרת סעיף  .ד

בהן לא נמצאה הצהרת מבקש שירות, טוען המפר לכאורה כי ₪  549,300העסקאות בסך של  6לעניין 

)בנספח ו' לדו"ח  289ח הביקורת( וכן עסקה לדו" 3בנספח ו' 516-, ו239, 118שלוש מהן )עסקאות 

עסקאות  2הביקורת( בה לא נמצא ייפוי כוח או כתב נאמנות הן עסקאות הלוואה כמפורט לעיל. לגבי 

בנספח ו לדו"ח הביקורת( טען המפר לכאורה, כי אלה צוינו כהפרות בדו"ח  278-ו 153נוספות )עסקאות 

יים שנעשו באותו יום ע"י אותו מבקש שירות והשווי הביקורת, משום שהיוו פעולה אחת מתוך שת

המצרפי של שתיהן עבר את רף הדיווח, בעוד ערך הפעולה הראשונה היה נמוך מרף הדיווח. לטענת המפר 

לכאורה, אין דרישה מנותן השירות לצפות בעת ביצוע הפעולה הראשונה שמבקש שירות ישוב ויבצע 

ית מעל רף הדיווח, ולפיכך רק בביצוע הפעולה הנוספת עבור פעולה נוספת שתעלה את סך העסקה היומ

 484אותו מבקש שירות, העוברת את רף הדיווח, יש צורך בדרישת הצהרה זו, כפי שעשה. לגבי עסקה 

   )בנספח ו' לדו"ח הביקורת( טען המפר לכאורה כי היא בוטלה, וצירף אסמכתאות לטענתו.

 :עמדת הוועדה

ו של המפר לכאורה בנסיבות העניין ולאור האסמכתאות שהציג בפני הוועדה הוועדה מקבלת את טענותי

 )חלקן מחמת הספק, כמפורט לעיל(. 



 

 לצו 9-( ו1()ה()2)7 הפרת סעיפים .ה

ש"ח, טוען  400,000הביקורת בהן בוצעו הפרות של שמירת שיקים בסך של העסקאות שאיתרה  2לעניין 

, טוען המפר בנספח ז' לדו"ח הביקורת() 289י עסקה המפר לכאורה כי הוראות הצו לא הופרו. לגב

 לכאורה כי מדובר באותה עסקת הלוואה הנזכרת לעיל אשר חובות הצו אינן חלות עליה. 

 :עמדת הוועדה

הוועדה מקבלת את טענותיו של המפר לכאורה בנסיבות העניין ולאור האסמכתאות שהציג בפני 

 הוועדה, כאמור לעיל. 

 )אחראי ציות(לחוק  8הפרת סעיף  .ו

המפר לכאורה טען כי הוועדה אינה מוסמכת להטיל עיצום בגין אופן מילוי תפקידו של האחראי למילוי 

 החובות התאגיד, אלא רק לבדוק את עצם מינויו.

 :עמדת הוועדה

)א( לחוק. יחד עם 8בנסיבות העניין, מונה אחראי למילוי חובות התאגיד ולכן לא בוצעה הפרה של סעיף 

לאור הממצאים בפועל של הביקורת, הוועדה מתקשה לומר כי החובה אכן מולאה ברוח כוונת זאת, 

 המחוקק. 

 ג' לחוק11הפרת סעיף  .ז

המפר לכאורה טען כי אין בסמכות הוועדה להטיל עיצום כספי בגין פעילות של מתן שירותי מטבע ללא 

 ג לחוק.11רישום כנדרש על פי סעיף 

הפעולות שציינה הביקורת לגבי הסניף הראשי טרם רישומו היו  41י כמו כן,  המפר לכאורה טען כ

עסקאות הלוואה אשר אינן נכללות בהגדרת מתן שירותי מטבע לפי החוק, ולכן ממילא לא ניתן לומר 

כי המפר לכאורה הפר את הוראות החוק. בנוסף טען המפר לכאורה כי גם אם מדובר היה בעסקאות 

ש"ח( ועל כן ממילא  50,000ף הדיווח )רובן המכריע אינן מגיעות אף לסף של ניכיון הרי ששווין נמוך מר

 גם לא הייתה כל הפרה של חובת הדיווח הקבועה בצו. 

 :עמדת הוועדה

ג לחוק. ואולם, 11הוועדה אכן אינה מוסמכת להטיל עיצום בגין פעילות ללא רישום כנדרש על פי סעיף 

, גם הפרה של חובות הדיווח לרשותה להטיל עיצום כספי על בהקשר זה יש להדגיש, כי בסמכות הוועד

 בעת שהעסק פעל ללא רישום במרשם. 

 בנסיבות העניין, הוועדה מקבלת את טענות המפר לכאורה.

 טענות כלליות וטענות לעניין גובה העיצום הכספי .ח

ממסמכים  המפר לכאורה טען כי הביקורת לא ביצעה את מלאכתה כראוי. לדבריו, הביקורת התעלמה

שהיו מצויים בקלסרים בעסק, דבר שגרם לה לאבחן הפרות בזיהוי מבקשי שירות ובשמירת מסמכים 

למרות שהמסמכים הרלוונטיים נמצאו בעסק. בנוסף לכך, טען המפר לכאורה, כי מדו"ח הביקורת 

 ביקורת.ניכרת חוסר התמצאות בסעיפים הרלוונטיים בחוק ובצו הנוגעים לפעולות הנבדקות במסגרת ה

המפר לכאורה ביקש מן הוועדה כי אם תוטל עליו התראה בלבד, וכי אם תחליט על הטלת עיצום כספי, 

תתחשב במסגרת שיקוליה לקביעת גובה העיצום הכספי בכך שמדובר בהפרה ראשונה מצד המפר 

 ידו. לכאורה, בשיתוף הפעולה המלא של המפר לכאורה וכן בכך שהליקויים שנמצאו בדו"ח תוקנו על

 :עמדת הוועדה

 הוועדה תשקול במסגרת שיקוליה טיעונים אלה.



 

 החלטת הוועדה:

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני העסק, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילות העסק  .1

הוא הפר את הוראות החוק והוראות צו איסור הלבנת הון. ההפרות כוללות את הפרת חובות הזיהוי 

לרשות  לצו, וכן את הפרת חובת הדיווח 9-, ו5, 3)א( וסעיפים 2ושמירת המסמכים, וזאת בניגוד לסעיף 

 )א( לצו.  6על פעולות רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות סעיף 

יש לציין, כי חובת הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי  .2

מילוין מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי המחוקק 

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, 

אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של 

 טר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.לנהרשות 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

מערבות העברות עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, ההתמודדות אפקטיבית "

מחייבת בקרה שוטפת וצמודה  מדינות ברחבי העולם, כספים וביצוע עסקאות בין

 ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה.

מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן הנחת היסוד של החוק היא כי 

לה יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעו

מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות 

וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

מתוך הכרה  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

תן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ני

משרתת כהלכה את מטרות  ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן 

 ועל איתורן של הלבנות הון." )ההדגשה אינה במקור(

לחוק עיצום כספי  7להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף )א( לחוק, רשאית הוועדה 14בהתאם לסעיף  .3

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 ם כספי"(. "תקנות עיצו –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .4

 כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

בשיקול דעת הוועדה במקרה זה הובאו בחשבון מספרן המועט והיקפן הכספי הנמוך יחסית של ההפרות,  .5

ר, שיתוף הפעולה של המפר וכן העובדה כי פעל לתיקון העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה מצד המפ

 הליקויים שנתגלו. 

  כמו כן, שקלה הוועדה לקולא את הזמן שחלף ממועד גילוי ההפרות ועד מתן ההחלטה.

 ש"ח בלבד. 8,000לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך  .6

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי. .7

ימים מיום מסירת הדרישה  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך למפר  .8

 לתשלום העיצום הכספי.



 

 בעניין רודא ברכה והצלחה בע"מ  5.10.2012לעיצום כספי  מיום  הוועדההחלטת 

  :תיאור הנסיבות

עמידתו בחובות מכוח נערכה ביקורת במשרדי העסק של המפר לכאורה, במטרה לבחון את  18.4.2010ביום 

"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול החוק" –)להלן  2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"(. הביקורת בוצעה צו איסור הלבנת הון"; "הצו" –)להלן  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 על ידי צוות מפקחים של משרד האוצר. 

   הביקורת:עיקרי ממצאי 

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 .2004באפריל  14העסק הינו בעל רישיון למתן שירותי מטבע החל מיום  .2

 .2010באפריל  18ועד  2004ביולי  13ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .3

 העסק עוסק בניכיון המחאות ובהמרת מטבע. .4

 וז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת:להלן ריכ .5

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווחים  :אי דיווח על פעילות רגילה –)א( לצו 6הפרת סעיף  .א

"(, וזאת בניגוד לחוק הרשות" –על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 )א( לצו, במקרים הבאים:6ולסעיף 

  145,667,000-פעולות המרה של כ 1,525אי דיווח על .₪ 

  שנגרם עקב הזזת מועד ביצוע פעולה ₪,  515,000של בשווי מצרפי פעולות  4אי דיווח על

 מהמועד בפועל למועד עבר.

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר  :אי דיווח על פעילות בלתי רגילה –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .ב

 )ב( לצו, במקרים הבאים:6שות, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף דיווחים על פעולות בלתי רגילות לר

  לקוחות שנחזים כעוסקים במתן שירותי מטבע ללא  12פעולות מול  3,853אי דיווח על

 ₪.  495,112,000רישום, בשווי מצרפי של 

  פעולות שפוצלו בין נציגים שונים של אותו גורם באופן שמביא להחרגת  231אי דיווח על

 ₪. 6,466,000, בשווי מצרפי של דיווח לרשות

 

 : אי רישום פרטי לקוח –)א( לצו 2הפרת ס'  .ג

  בהן לא נרשם מספר מזהה ₪  9,324,000פעולות, בשווי מצרפי של  103הביקורת איתרה

 של הלקוח.

  בהן לא נרשם תאריך הלידה, ₪  52,262,000פעולות, בשווי מצרפי של  873הביקורת איתרה

 ההתאגדות של הלקוח.או לחלופין תאריך 

  בהן לא נרשם מין או סיווג ₪  20,473,000פעולות, בשווי מצרפי של  205הביקורת איתרה

 תאגיד של הלקוח.

  בהן לא נרשם מען הלקוח.₪  456,000פעולות, בשווי מצרפי של  3הביקורת איתרה 



 

 : לצו 9-ו 5, 3הפרת סעיפים  .ד

  מזהה כלשהו של מבקש השירות,  פעולות בהן לא נמצאו מסמך 1003הביקורת איתרה

 ₪. 59,373,000בשווי מצרפי של 

  פעולות בהן נמצא רק מסמך מזהה אחד של מבקש השירות, בשווי  1,638הביקורת איתרה

 ₪.  148,094,000מצרפי של 

  פעולות בהן לא נמצא כתב ייפוי כח או כתב נאמנות,  בשווי  1,978,000הביקורת איתרה

 ₪. 169,973,000מצרפי של 

 :דרישת הצהרת מבקש השירות –לצו  4הפרת סעיף  .ה

  פעולות בהן לא נמצאו הצהרות מבקש השירות, בשווי מצרפי של  4,155הביקורת איתרה

539,828,000  .₪ 

 :מינוי אחראי על חובות התאגיד –)א( לחוק 8הפרת סעיף  .ו

 ד בעסק הביקורת קבעה כי לאור ממצאיה לעיל, ניתן לומר כי הממונה על חובות התאגי

 )א( לחוק.8אינו מקיים בפועל את תפקידו, דבר שעולה כדי הפרה של סעיף 

 :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

  .15.10.2012המפר לכאורה הציג את טיעוניו באמצעות בא כוחו בעל פה ובכתב בפני הוועדה ביום 

 משפטיות-טענות מקדמיות

דמיות אשר יש בהן לטענתו כדי לקעקע חלקים נרחבים מדו"ח המפר לכאורה העלה תחילה מספר טענות מק

 הביקורת. 

לטענת המפר לכאורה לא ניתן לייחס לו הפרה כלשהי של  - הוראות הצו לשמירת מסמכים חסרות תוקף .4

החובות שעניינן שמירת מסמכי הזיהוי והאימות, שמירת ייפויי הכוח או כתבי הנאמנות ושמירת 

הצהרות מבקש השירות. זאת מאחר והוראות הצו אשר הטילו את החובות האמורות נקבעו תוך חריגה 

לחוק עולה כי לשר האוצר הוענקה הסמכות לקבוע  7יו, מסעיף מסמכות ולפיכך הינן חסרות תוקף. לדבר

בצו רק את הדרך בה יישמרו הפרטים שנותן שירותי המטבע מחויב לרשום ולא מסמכים אחרים, לרבות 

)ב( לחוק המסמיך את שר האוצר לקביעת חובות 7מסמכי הזיהוי והאימות. זאת, לאור התלות של סעיף 

( לחוק, אשר לשונו קושרת את חובת השמירה דווקא לפרטים 3)א()7סעיף זיהוי, רישום ושמירה בצו, ב

"(. מכאן עולה כי עליהם(: "ינהל רישומים וישמור 3)א()7שנותן השירות מחויב לרשמם )בלשון סעיף 

לצו לצלם ולשמור מסמך מזהה, העתק ייפוי כוח או כתב נאמנות, וכן  3הוראת שר האוצר בסעיף 

שמור את הצהרת מבקש השירות ואת מסמכי הזיהוי והאימות, ניתנו בחוסר לצו ל 9הוראתו בסעיף 

 סמכות, ולכן הינן חסרות תוקף.

)ב( לחוק המסמיך את שר 7הוועדה דוחה את טענת המפר לכאורה לעניין זה. סעיף  – עמדת הוועדה

)א( כולה ולא רק לפסקה 7האוצר לקבוע בצו את חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, מפנה לפסקה 

( נקבע כי "תאגיד בנקאי לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא 1(. בס"ק )א()3)א()7

כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי. הנגיד יקבע בצו  אם

( חל גם על חובתו של שר האוצר 1)ב( לחוק, ס"ק )א()7מיהו מקבל השירות לעניין זה...". מכוח סעיף 

כי שר האוצר  לקבוע הוראות לגבי נותן שירותי מטבע,  בשינויים המחויבים. עולה מן הסעיף אם כן,

יקבע בצו מהם פרטי הזיהוי שיש לבקש ממקבל השירות. לעניינינו שר האוצר קבע בצו כי "פרטי הזיהוי" 

הנדרשים להיות בידי נותן השירות כאמור בסעיף, כוללים גם את מסמכי הזיהוי שהתקבלו לצורך 

מירת המסמכים אימות הנתונים שנרשמו ולא רק את רישום הנתונים גרידא, משמע שמתחייבת ש



 

( העוסק בניהול רישומים ושמירתם מתייחס לאותם פרטי הזיהוי 3)א()7הרלוונטיים. כהמשך לכך, סעיף 

()א(. לפיכך סברה הוועדה, כי אין דופי בסמכות 3)א()7(, כפי שנקבע במפורש בס"ק 1)7הנדרשים בפסקה 

 שר האוצר לעניין חובת שמירת מסמכי הזיהוי.

)ב( משתמע כי לשר האוצר לא נתונה רק סמכות מצומצמת 7י מלשון סעיף מעבר לכך, יש לומר כ 

לקביעת נתוני הזיהוי החייבים בשמירה אלא סמכות רחבה הכוללת גם את הסמכות לקבוע מה יישמר 

לצורך העניין ובאיזה אופן. פרשנות כגון זו המציע המפר לכאורה תרוקן מתוכן את הסעיף ולמעשה את 

תן שירות לא יידרש אפילו לשמור העתק של תעודת הזהות של מקבל השירות החוק כולו, שהרי נו

באמצעותה בוצע הזיהוי, משמע לא תהיה כל דרך לאמת את פרטי הזיהוי שנרשמו על ידו, והרי לא יעלה 

על הדעת כי זו הייתה כוונת המחוקק. כידוע, פרשנות ראויה של החוק צריכה להלום את תכלית 

איסור הלבנת הון הנה, בין היתר, עמידה בסטנדרט הבינ"ל בתחום )קרי, המלצות חקיקתו. תכלית חוק 

10-( אשר מחייבות זיהוי ואימות של הלקוחות ושמירת מסמכי הזיהוי והאימות )המלצות FATF3-ה

 (:Record Keepingהעוסקת בשמירת מסמכים ) 11(. בעניין זה ראה בהמלצה 11

"…Financial institutions should be required to keep all records obtained 

through CDD measures (e.g. copies or records of official identification 

documents like passports, identity cards, driving licenses or similar 

documents), account files and business correspondence, including the results 

of any analysis undertaken (e.g. inquiries to establish the background and 

purpose of complex, unusual large transactions), for at least five years after the 

business relationship is ended, or after the date of the occasional transaction." 

 במקור[]ההדגשה אינה 

 
()ג( קובע כי חובתו של נותן השירות לשמירת מסמכים  חלה גם 3)א()7למעלה מן הנדרש יצוין, כי ס"ק 

", ולפיכך חובת שמירת מסמכי הזיהוי כל עניין אחר שייקבע בצו, הדרוש לאכיפתו של חוק זהלגבי "

 והאימות שקבע השר בצו, הנה כדין. 

לטענת המפר לכאורה,  –ה פסול בהאצלת הסמכות לתקנןהנחיות ראש הרשות חסרות תוקף משום שהי .5

לא ניתן לייחס לו כל הפרה של חובת הדיווח שכן הנורמות המסדירות את אופן הדיווח, קרי: הנחיות 

הנחיות ראש " –לדיווח נותני שירתי מטבע )להלן  2000–הרשות לפי החוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס

ר שהסמכות מכוחה הותקנו, סמכות שהואצלה לראש הרשות "(, חסרות כל תוקף. זאת, מאחהרשות

במסגרת תקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת הדיווח של תאגידים בנקאיים והגופים 

"( הואצלה לו תקנות הדיווח" –)להלן  2002-המפורטים בתוספת השלישית לחוק למאגר מידע(, התש"ס

)ה( לחוק 7פטים התקין את תקנות הדיווח מכוח סעיף שלא כדין. לטענת המפר לכאורה, שר המש

שהסמיכו לקבוע את "הדרכים והמועדים להעברת דיווח למאגר המידע של הרשות". אלא שתקנות אלה 

קבעו עקרונות כלליים וחלקיים בלבד, כשאת הסמכות לקבוע הוראות והסדרים באשר לדרכי הדיווח, 

הנתונים שעל פיהם ייעשה הדיווח, מועדי הדיווח והמען  השיטות, מבנה הקבצים, הטכנולוגיות וסוגי

להגשתו, הוא האציל בפועל לראש הרשות ולאור האצלה זו פרסם ראש הרשות את הנחיותיו. המפר 

לכאורה טוען כי שר המשפטים לא היה רשאי לאצול לראש הרשות את הסמכות לקבוע את דרכי וכללי 

סמכות הנתונה לאחד "לחוק יסוד: הממשלה קובע, כי  33העברת הדיווח, כפי שעשה, הואיל וסעיף 

. המונח "תקנות" ", רשאי השר לאצול...לעובד ציבורלמעט הסמכות להתקין תקנותהשרים ע"פ חוק... 

                                                 
 

 



 

המוזכר בסעיף פורש כ"תקנות בנות פועל תחיקתי" ולטענת המפר לכאורה, הנחיות ראש הרשות נכנסות 

פקודת " –לפקודת הפרשנות ]נוסח חדש[ )להלן  1לאור סעיף בגדר "תקנות בנות פועל תחיקתי" 

"( ופרשנות הפסיקה, בהיותן הוראות הקובעות נורמות משפטיות בעלות תוקף כללי הפונה הפרשנות

לחלק בלתי מסוים בציבור, ולחילופין בהיותן נורמות אשר יוצקות תוכן לתקנות הדיווח, שבלעדיהן 

ר כלליותן ולאור חוסר שלמותן כך שהן אינן ניתנות ליישום או הינן חסרות כל משמעות מעשית לאו

 לביצוע בלעדיהן.

הוועדה דוחה את טענת המפר לכאורה כי סמכות ראש הרשות לקבוע הנחיות הואצלה  – עמדת הוועדה

)ה( לחוק איסור הלבנת הון הסמיך את שר המשפטים לקבוע 7לו על ידי שר המשפטים שלא כדין. סעיף 

הדרכים והמועדים להעברת דיווח, ושר המשפטים אכן התקין את תקנות הדיווח. במסגרת בתקנות את 

תקנות הדיווח הורה שר המשפטים באופן מפורט, כיצד ובאיזו תדירות יועברו הדיווחים לרשות. כך 

למשל נקבע כי דיווח יועבר בתקשורת מחשבים, תקליטור או במסמך מודפס; כן נקבע כי תקופת הדיווח 

פחת מיום עבודה וכי דיווח בלתי רגיל יועבר סמוך ככל האפשר בנסיבות העניין לאחר עשיית לא ת

הפעולה; וכיוב'. אמנם, השר מורה בתקנות כי על ראש הרשות לקבוע הנחיות לגופים המדווחים, אולם 

)א( השר מורה כי ראש 3קובע בהוראתו זו את מסגרת סמכותו של ראש הרשות. כך למשל, בתקנה 

ות יורה לגוף המדווח את מבנה הקבצים שעל פיהם ייעשה הדיווח, אולם השר קובע במפורש הרש

( כי דיווח על פעולה רגילה 1)א()3בתקנות את המסגרת בה רשאי ראש הרשות להנחות, שכן נקבע בתקנה 

. קרי, השר לא התפרק משיקול דעתו ולא העביר לראש הרשות את XMLאו בקובץ  ASCIIייערך בקובץ 

סמכות לקבוע את ההוראות לגבי דרכי ומועדי הדיווח, אלא לכל היותר הסמיך את ראש הרשות ה

להנחות את הגופים המדווחים בהיבטים הטכניים של העברת הדיווח. מלשון תקנות הדיווח עולה 

בבירור כי סמכות ראש הרשות מוגבלת לעניינים טכניים בלבד )"ראש הרשות יורה לגוף מדווח את 

מבנה הקבצים, הטכנולוגיות וסוגי הנתונים שעל פיהם ייעשה הדיווח..."( ואינה כוללת סמכות  השיטות,

לקביעת נורמות משפטיות. מעבר לכך, הנחיות ראש הרשות שנקבעו מכוח תקנות דרכי הדיווח כלל אינן 

 תקנות בנות פועל תחיקתי היות וכאמור, הן מכילות הוראות טכניות 

משפטיות( ליישום של ההוראות הנורמטיביות שקבע שר המשפטים בתקנות )שאינן קובעות נורמות 

הדיווח, כאשר במסגרתן אף מונחה ראש הרשות לפרטי פרטים מה הוא רשאי להורות וכיצד עליו לעשות 

זאת. יש לומר כי ההוראות שקבע השר בתקנות אינן כלליות כלל ועיקר ואינן מחוסרות תוכן, כדברי 

הן מפרטות באופן ברור כיצד ייעשה הדיווח ובאילו מועדים, כך שגם ללא הנחיות המפר לכאורה, שהרי 

ראש הרשות לא נגרעת כהוא זה יכולתו של נותן השירות לקיים את חובת הדיווח, וראייה לכך בעובדה 

 שנותני שירותי מטבע העבירו דיווחים לרשות עוד לפני שהנחיות אלו פורסמו. 

לחילופין, טען המפר לכאורה, כי גם אם ניתן  – על מירב ההפרות הנטענותהנחיות ראש הרשות לא חלות  .6

, אז פורסמו הנחיות 14.7.09לייחס לו הפרה של חובות הדיווח, הרי זה אך לגבי פעולות שבוצעו מיום 

הדיווח ברשומות. שכן כל עוד לא פורסמו ההנחיות לא היה להן כל תוקף.  המפר לכאורה נשען בטענתו 

לפקודת הפרשנות )הקובע ש"תקנות בנות פועל תחיקתי יפורסמו ברשומות ותחילת תוקפן,  17על סעיף 

לתקנות הדיווח שמחייבת את ראש  6ביום פרסומן, אם אין הוראה אחרת בעניין זה"(,  וכן על תקנה 

הרשות לפרסם את ההנחיות לדיווח ברשומות. לאור האמור, כטענת המפר לכאורה, ההנחיות נכנסו 

 רק ביום פרסומן. לתוקף

)ב( בתקנות הדיווח מחייבת 6הוועדה דוחה את טענת המפר לכאורה. אמנם תקנה  – עמדת הוועדה

)ג( בתקנות הדיווח, ראש הרשות רשאי 6פרסום הנחיות ראש הרשות ברשומות, אולם בהתאם לתקנה 

ברשומות. ואכן,  למסור לגופים המדווחים הודעה בכתב בדבר ההנחיות לדיווח, כחלף לדרישת הפרסום

, נשלחו הנחיות ראש הרשות לכל נותני שירותי 2009בפועל, עוד טרם פרסומן ברשומות בחודש יולי 

המטבע הרשומים ואף פורסמו באתר האינטרנט של הרשות ושל משרד האוצר. יודגש, כי חובות הדיווח 

שעורך משרד האוצר מפורטות בחוברת ההבהרות שפרסם משרד האוצר ואף מוסברת בכנסים השנתיים 



 

לנותני שירותי המטבע מידי שנה. בהקשר זה יפים הדברים שנאמרו מפי כבוד השופטת ד' ברלינר בע"פ 

 :מאיר כהן נ' מ"י 3395/06

"... בית משפט פירט את הפרסומים שנעשו כדי להביא לידיעתם של נותני שירותי 

שירותי המטבע  מטבע את החובה והיכולת לפנות למחלקת הרישום ביחידת נותני

במשרד האוצר ולהיעזר בה לכל צורך שהוא, לרבות כל אי בהירות שקיימת באשר 

לצורת הרישום וכיוצא בכך. על פניו, די בצו נותני שירותי המטבע כדי להבהיר לכל 

מי שחפץ לעמוד בדרישות החוק, מה עליו לעשות. הסנגור טען בהקשר זה שהרשות 

(, שבה היו הנחיות 2תי המטבע את החוברת )ראה נ/המוסמכת הפיצה בין נותני שירו

מדויקות. המערער לא קיבל חוברת זו. על כך יש לומר כי טענתו של המערער בהקשר 

זה היא טענת "הקוזק הנגזל". המערער שלא נרשם במרשם לא יכול להיבנות מהטענה 

שם . לו היה המערער נר2002כי החוברת לא נשלחה אליו. החוברת נשלחה ביוני 

בתאריך שבו החל לפעול, שמא יכול היה להישמע בטענה כי מן הראוי שהחוברת 

תישלח אליו למן הרגע שבו הודיע לרשות המוסמכת על קיומו. משלא עשה כך, אינו 

יכול להישמע בטענה זו. גם תוך יציאה מתוך נקודת הנחה שהחוברת הבהירה נושאים 

יתה בידי המערער האפשרות לפנות והסדרים פרטניים שלא ניתן להם מענה בצו, ה

  ליחידה העוסקת בכך ולבקש כל הבהרה שתאפשר לו לעמוד בחובותיו." 

המפר לכאורה טען, כי לא ניתן ליחס לו הפרה של  – חובות הצו אינן חלות על פעולות מקובצות ונלוות .7

 חובות הצו בכל הקשור לפעולות "מקובצות" ו"נלוות". לעניין זה טען מספר טענות שונות. 

לעניין חובות הדיווח בנוגע לפעולות אלו, טען המפר לכאורה, כי הנחיית ראש הרשות המטילה את 

, אם מן הטעם 2-3מן הטעמים המנויים לעיל בסעיפים  החובה לדווח על פעולות אלו חסרת כל תוקף, אם

שבקביעת ההנחיה האמורה חרג ראש הרשות מסמכותו ואם מן הטעם שההנחיה לוקה בחוסר סבירות 

 קיצוני. 

לעניין חריגה מסמכות טען המפר לכאורה, כי את הסמכות לקבוע את סוגי הפעולות הטעונות דיווח נתן 

נגיד בנק ישראל ולחילופין לשר האחראי )לעניינינו שר האוצר(, בעוד לחוק ל 7המחוקק במסגרת סעיף 

לשר המשפטים הוקנתה רק הסמכות לקבוע את הדרכים והמועדים להעברת הדיווח לרשות. כלומר לא 

ניתנה לשר המשפטים כלל הסמכות לקבוע על אלו פעולות יש לדווח. ואם שר המשפטים עצמו לא הוסמך 

ת שפרסם את הנחיותיו מכוח הסמכתו של שר המשפטים לא היה מוסמך לכך, בוודאי שראש הרשו

לחוק מחייב את נגיד בנק ישראל, או לחילופין את השר  7לעשות כן. בנוסף ציין המפר לכאורה כי סעיף 

האחראי, להורות על הפעולות עליהן יש לדווח רק לאחר התייעצות עם השר לביטחון פנים ועם שר 

 בעניין זה על ידי ראש הרשות יש בו גם עקיפת הדרישה לקיום חובת היוועצות. המשפטים, ומתן הוראות

לעניין חוסר סבירות טען המפר לכאורה, כי הוראות הצו אינן מטילות כל חובה לדווח על שני סוגי 

 הפעולות הללו, ולמעשה לשון הצו מחילה את חובות הדיווח לגבי פעולה בודדת בלבד. 

היות וחובות הדיווח כרוכות בחובות הרישום, הזיהוי, האימות והשמירה,  המפר לכאורה טען גם כי

פרשנות הכוללת בתוכה גם פעולות מקובצות ונלוות תוביל לתוצאות לא סבירות לפיהן נותן השירות 

יידרש כבר טרם הפעולה הראשונה מבין שתיים שמתקבצות במשך היום מעל לרף הדיווח למלא את 

האימות והשמירה, זאת בעוד הוא אינו יודע כלל כי תתבצע הפעולה השנייה חובות הרישום, הזיהוי 

שתעבור את רף הדיווח. מאידך, לא סביר גם שנותן השירות יידרש להשלים רטרואקטיבית את פרטי 

העסקה הראשונה בעת ביצוע העסקה המאוחרת שהרי בעת ביצועה של הראשונה לא היה מחויב לרשום 

לצפות מנותן שירותי מטבע לזכור את כל הפעולות שביצע אצלו כל אחד  את פרטיה, וגם לא ניתן

לצו עולה כי את חובות הזיהוי,  2,3,4,5מלקוחותיו מוקדם יותר באותו היום. בנוסף, מהוראות סעיפים 



 

האימות והרישום אמור נותן השירות למלא לפני מתן השירות, דבר שלא עולה בקנה אחד עם השלמה 

 מידע. רטרואקטיבית של ה

גם לגבי הפעולה המאוחרת, טוען המפר לכאורה, כי לא סביר שהמחוקק התכוון להטיל על נותן השירות 

למלא אחר החובות הרישום, הזיהוי, האימות והשמירה, שכן אין זה סביר שמתקין הצו יצפה מנותן 

הפעולה הנוכחית השירות שיזכור כי מוקדם יותר באותו יום ביצע אצלו הלקוח פעולה נוספת שיחד עם 

עובדת את רף הדיווח. יש לזכור שנתוני הפעולה הקודמת לא אמורים להיות בפניו, שהרי לא חויב בעת 

ביצועה בחובות כלשהן. יתרה מכך, לא סביר שמתקין הצו ציפה שבמסגרת עסק בעל כמה עובדים כל 

 אחד מהם יזכור את פרטי כל הפעולות שבוצעו אצל העובדים האחרים.

המפר לכאורה, גם הטלת חובות הדיווח על פעולות מקובצות ונלוות כשלעצמה אינה סבירה, שכן לטענת 

כיצד ניתן לצפות מנותן שירותי מטבע לדווח על מקבץ פעולות שעה שבעת ביצוע הפעולה הראשונה, זו 

ואת  לא הייתה עליו כל חובה לרשום ולתעד את פרטי הפעולה₪,  50,000אשר שוויה היה נמוך מסך של 

 פרטיו של מבקש השירות.  

המפר לכאורה ציין עוד כי לא ניתן לייחס לו הפרה של שאר החובות )מלבד חובת הדיווח( הקשורות 

לפעולות מקובצות ונלוות, זאת מפני שהנורמה שמתייחסת לסוגי הפעולות הללו, קרי: הנחיות ראש 

נאמר כי שאר החובות חלות על פעולות הרשות, עניינה רק בחובת הדיווח, בעוד שבשום מקור אחר לא 

 אלו.

המפר לכאורה הוסיף, כי הביקורת לא הייתה עקבית בעמדתה כי חובות הצו חלות על פעולות מקובצות 

ונלוות, כך למשל, לעניין חובת דרישת הצהרה מבקש שירות היא התייחסה רק לפעולות מובהקות ועמדה 

בות הדיווח אינן חלות לגבי פעולות אלו. מעבר לכך, טוען עקבית אמורה הייתה להוביל למסקנה כי גם חו

המפר לכאורה, דוחות ביקורת משנים עברו לא כללו התייחסות לפעולות מקובצות ונלוות והן לא נמנו 

כפעולות שמקימות חובות כלשהן על פי הצו ונראה כי התייחסות הביקורת לפעולות אלו כמקימות 

 הרשות ברשומות. חובות החלה עם פרסום הנחיות ראש

הוועדה דוחה את טענת המפר לכאורה לעניין זה. הפרשנות המגדירה פעולה ככוללת   – עמדת הוועדה

פעולות מקובצות ונלוות היא הוראתו של שר האוצר כפי שזו באה לידי ביטוי בחוברת שפרסם אגף שוק 

ר"( ואשר מופצת לכל נותני חוברת הסב –ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר )"נותני שירותי מטבע 

שירותי המטבע וכן בכנסים ובהרצאות לאורך השנה, שמעביר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעוסקים 

בתחום. לעניין הסבירות שבפרשנות הצו, יש לומר כי פרשנות שלא תכלול פעולות מקובצות ונלוות תהיה 

ת הדיווח יוכל פשוט לפצל את פעולותיו מנוגדת לתכליתו של הצו, שהרי כל אדם שירצה להתחמק מחוב

ולעשותן אפילו בהפרש של דקות ספורות. לעניין הטענה שאין להחיל את שאר החובות )מלבד חובת 

הדיווח( על פעולות מקובצות ונלוות יש לציין כי הצו עצמו קושר בין החובות ולמעשה מחייב זיהוי, 

 אימות וכיוב' בנוגע לכל פעולה החייבת בדיווח. 

המפר לכאורה טען כי לא ניתן לייחס לו הפרה – העסק שימש כלקוח ולא כנותן שירות ברוב העסקאות .8

של חובות הצו לגבי מרבית הפעולות לגביהן מיוחסות לו הפרות היות ופעולות אלו נעשו מול נותני שירותי 

 מטבע אחרים באופן בו יש לראות אותו כמבקש השירות ולא כנותן השירות בהן.

הוועדה דוחה את טענת המפר לכאורה לעניין זה. מבחינה עובדתית, רישומיו של המפר  – הוועדהעמדת 

לכאורה מעידים כי ראה עצמו כנותן שירות בפעולות האמורות, שהרי אם מדובר בעסקה בה שימש 

כמקבל השירות גרידא לא היה חייב לרשמן. גם ברמה העקרונית יש לדחות את טענתו של המפר לכאורה, 

שכן קבלת טענתו תרוקן מתוכן את דרישות הצו בנוגע לפעולות שנעשות בין נותני שירותי מטבע שהרי 

 שני הצדדים לעסקה יטענו כי הם מקבל השירות ולא נותן השירות ולכן חובות הצו אינן חלות עליהם. 

 



 

 טענת המפר לכאורה -)א( לצו 6הפרת סעיף 

לכאורה לעניין זה, כי בניגוד לאמור בדו"ח הביקורת הוא אכן מעבר לטענותיו המקדמיות, טען המפר  .9

העביר דיווחים לרשות. המפר לכאורה טען כי אין לו הסבר מדוע אלו לא נתקבלו ברשות והוא העלה 

את ההשערה שאולי מקור התקלה בכך שהרשות שינתה את כתובתה עובר לשליחת הדיווחים. מעבר 

יידעה אותו כי לא הגיש דיווחים בתאריכים הרלוונטיים, שכן אם לכך טען המפר לכאורה כי הרשות לא 

 הייתה עושה זאת היה מודע לתקלה ושולח אותם שוב.

פעולות טען המפר לכאורה,  4בנוסף לכך, לעניין שינוי התאריכים של פעולות שהביא להחרגת הדיווח של  .10

נראה עקב הפסקת חשמל. לדבריו כי הוסבר לו על ידי ספק התוכנה כי הדבר נבע מתקלה טכנית, ככל ה

אין תשתית ראייתית כלשהי להתערבות יזומה מצדו לצורך החרגת הדיווח, כשמעבר לכך העובדות 

 -מערערות את סבירות התערבות יזומה שכזו. לעניין זה ציין כי 

 4מהן היו חייבות בדיווח )ורק לגבי  6, כאשר רק 3.1.02-או ל 1.1.02-פעולות תוארכו מחדש ל 73 .א

מהן נטען כי לא דווחו לרשות(, בעוד אם היה רוצה להחריג פעולות מדיווח לא היה טורח לשנות את 

 כל שאר הפעולות. 

 הפעולות הללו תוארכו ככאלו שבוצעו טרם תחילת עבודתו כנש"מ. 73 .ב

הפעולות אין כל פירוט של הפעולה למעט סכומה ומועד ביצועה, כך שלא היה מה  73מתוך  41-ב .ג

 להסתיר.

פעולות נוספות הוזז רק מספר ימים אחורה, פעולה שלא משנה דבר בהקשר של  9מועד ביצוען של  .ד

   חובת הדיווח.

ה לקבל את טענת המפר לעניין הטענה למשלוח בפועל של הדיווחים, הוועדה אינה יכול – עמדת הוועדה

לכאורה כי שלח דיווחים ואלה לא הגיעו, היות ולא הציג כל ראייה לתמוך בטענתו. לעניין קבילתו על 

על המפר לכאורה חלה החובה כך שהרשות לא יידעה אותו על אי הגשת הדיווחים, הוועדה מדגישה כי 

קיימת חובה לקיים חוק ואי ידיעת לעמוד בדרישות החוק והצו. מושכלות יסוד של שלטון החוק הן כי 

החוק אינה פוטרת מאחריות. אין הדעת סובלת פרשנות לפיה אדם רשאי להמתין להליך ביקורת שיינקט 

טענה המערערת טענה דומה לזו  אנה שרון נ' אלי טובול 200/06נגדו כדי לקיים הוראות חוק. בו"ע 

 בד קבע כדלקמן:שנטענה כאן בפני הוועדה על ידי המפר. בית המשפט הנכ

"קיום הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו הינה חובה המוטלת על המערערת, בעוד שהליך הביקורת 

והפיקוח מהווה זכות של הרשות, במסגרת הליכי אכיפת החוק. קיומו או אי קיומו של הליך ביקורת 

נין זה אין נפקא מינא אם במקרה הספציפי איננו יכול להוות הגנה מפני הפרת החוק על ידי המערערת. לע

מדובר בהפרה של אי דיווח כלל או בדיווח וחסר. בשני המקרים מדובר בהפרה שאינה מאפשרת לרשות 

 לבצע את תפקידיה ופוגעת פגיעה חמורה במטרות החוק.

 הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו ברורות.

עליה לשאת בתוצאות ואין  –סקה אם המערערת לא עשתה די על מנת להפנים את ההוראות ולהטמיען בע

 לה להלין אלא על עצמה."

 ויפים הדברים גם לענייננו. 

מעבר לנדרש, הוועדה מציינת כי לרשות גם אין כל יכולת לדעת אם היה כשל בהעברת הדיווח מצד נותן 

קה השירות, זאת היות ולא מוטלת עליו בדין חובה לדווח שאין לו מה לדווח במקרה בו לא ביצע כל עס

 דיווח מצדו עשוי להתפרש כנובע מגורם זה.-החייבת בדיווח, ולפיכך אי

הפעולות שתאריכיהן שונו באופן שגרם להחרגתם מחובת הדיווח, לגביהן טען המפר לכאורה  4-בנוגע ל

כי הדבר נגרם עקב הפסקת חשמל ולא עקב התערבות יזומה מצדו, הוועדה אינה מקבלת הסבר זה. 

וע איפוס תאריך שנגרם כתוצאה מהפסקת חשמל מביא לכך שפעולות מתאפסות ראשית, לא ברור מד



 

(. 5:00לכמה תאריכים שונים ולשעות שונות במהלך היממה )כאשר רובן בטווח שבין שעת חצות לשעה 

לכאורה הדעת מחייבת שתקלה טכנית שכזו תגרום לכל העסקאות להתאפס לאותו מועד בדיוק. שנית, 

טענות חוסר הסבירות להתערבות יזומה שהעלה המפר לכאורה, היות וכל אחת הוועדה לא השתכנעה מ

מן העובדות שציין יכולה בהחלט להשתלב בפעילותו של נותן שירותי מטבע שמעוניין להחריג פעולות 

מדיווח. מעבר לכך, הוועדה מדגישה שוב כי חובות הדיווח חלות על המפר לכאורה, וגם אם אכן מקבלת 

נתו שהתוכנה איפסה תאריכים, הרי אין בכך כדי לפטור אותו מחובה זו שהרי עליו הוועדה את טע

אחריותו של נותן שירותי המטבע לוודא כי מוטלת החובה לוודא שהפעולות הרלוונטיות מדווחות. 

מאיר כהן נ'  3395/06ע"פ התוכנה תקינה.  יפים בהקשר זה הדברים של כבוד השופטת ד' ברלינר ב

  :מדינת ישראל

"...באותו הקשר יש לומר כי התוכנה שבה השתמש המערער אין לה ולא כלום עם יכולתו וחובתו 

לעמוד בחובת הדיווח המוטלת עליו. התוכנה צריכה להתאים עצמה לדרישות החוק, ולא היפוכו 

 של דבר." 

 (מדינת ישראל נ' מאיר כהן 394/04ת"פ  )וראה גם

 לכאורהטענת המפר  -)ב( לצו 6הפרת סעיף 

 –פעולות מול גורמים הנחזים כנותני שירותי מטבע ללא רישום במרשם  3,853אי דיווח על  .11

גבוה  כספילעניין זה טען המפר לכאורה, כי הביקורת מתבססת בעניין זה על ההנחה כי פעילות בהיקף 

ו. לטענתו נותן שירותי מטבע. לדבריו, אין כל סיבה להניח הנחה שכז –מצביעה על היותו של הלקוח 

ביצוע מספר רב של פעולות או פעולות בהיקף כספי גדול עשוי לנבוע מסיבות רבות אשר אינן קשורות 

 לעיסוק במתן שירותי מטבע. 

)ב( לצו דורש כי הפעילות תחזה בעיניו של נותן השירות כפעילות 6בנוסף לכך, טען המפר לכאורה כי סעיף 

הלקוחות המדוברים וידע שאינם נותני שירותי מטבע וממילא בלתי רגילה. לטענתו הוא הכיר היטב את 

לא התקיים במקרה זה התנאי האמור. המפר לכאורה הוסיף וטען כי גם אם היה יודע שמדובר בנותני 

שירותי מטבע לא היה לו דרך לדעת אם הם רשומים או לא, שהרי הצו לא מטיל על נותן השירות חובה 

 תן שירותי מטבע שהינו רשום או לא.לברר אם הלקוח שלפניו הינו נו

המפר לכאורה הוסיף טענות לעניין אי כלילתו של התרחיש האמור בגדרי פעולה בלתי רגילה המחייבת 

)ב(. ראשית טען המפר לכאורה כי ספק כלל אם עיסוק במתן שירותי מטבע ללא 6בדיווח על פי סעיף 

ריו, המחוקק לא דרש מנותן השירות לזהות רישום נכנס בגדרי "פעולה בלתי רגילה" ולראייה, לדב

)ב( לצו מתייחס 6ולשמור זיהוי של נותן שירותי מטבע לא רשום. בנוסף לכך, טען המפר לכאורה כי סעיף 

 לפעולה בלתי רגילה משמע לפעולה מסוימת וספציפית ולא לדפוס פעולה הנחזה כבלתי רגיל.

ת של כלל הפעולות שנעשו מול אותם לקוחות עוד טען המפר לכאורה כי הביקורת מייחסת לו הפרו

 כאשר לכל הדעות אין לייחס לו צורך לחשוד בהם כבר מן הפעולה הראשונה.

לעניין זה טען המפר  –פעולות שמהוות פיצול עסקאות בין נציגים של אותו גורם אשר לא דווחו  231 .12

גרמו להחרגת הדיווח, בוצעו  לכאורה כי לא ברור כלל שהפעולות על שם הנציגים אשר לטענת הביקורת

עבור נותן השירות הרלוונטי ויתכן שבוצעו עבור אחר. מעבר לכך ציין המפר לכאורה כי כל הפעולות 

לגביהן נטענת הפרה בעניין הינן מקובצות ונלוות ובהינתן טענתו המקדמית כי הנחיות הדיווח אינן 

תוח הפעולות בהן הייתה הפרה לכאורה מראה בתוקף אין כלל הפרות בנידון. המפר לכאורה הוסיף כי ני

כי רק כשליש מכלל הפעולות שנרשמו על שם נציג גרמו להחרגת הדיווח, דבר שלא מצביע בעליל על רצון 

להתחמק מחובת הדיווח. לחיזוק טענתו, נתלה המפר לכאורה במקרה של רפי סוויסה, לגביו טענה 



 

כאשר במקרה שלו, עקב עבודתו בשתי חברות  הביקורת רק לפעולה אחת שגרמה להחרגת הדיווח,

 נותנות שירותי מטבע היה אף מקום לחשוב כי הוא מבצע את העסקה עבור עצמו.  

)ב( לצו. הוועדה מקבלת את 6הוועדה קובעת כי המפר לכאורה הפר את הוראות סעיף  – עמדת הוועדה

בע שאינו רשום, שכן הצו אינו טענת המפר לעניין עסקאות שבוצעו מול מי שנחזה כנותן שירותי מט

מחייב את נותן השירות לברר אם מקבל השירות הינו נותן שירותי מטבע רשום או לא וממילא לא ניתן 

לומר כי ביצוע פעולה מול מי שנחזה כנותן שירותי מטבע שאינו רשום מהווה פעילות בלתי רגילה בהקשר 

ה רואה צורך לדון בטענותיו החלופיות של המפר )ב( לצו. לאור קבלת טענה זו, הוועדה אינ6של סעיף 

 לכאורה לעניין זה. 

יחד עם זאת, הוועדה דוחה את טענות המפר לכאורה לעניין פיצול עסקאות בין נציגי אותו גורם, הואיל 

והאופן בו בוצעו העסקאות האמורות מעלה ספק רב שהן בוצעו שלא למען אותו גורם, זאת לאור 

בודדות( בין פעולה לפעולה ולאור העובדה שמי שביצעו אותן רשומים במרשם  סמיכות הזמנים )דקות

)ב( 6כבעלי תפקידים אצל נותני שירותי מטבע. לפיכך קובעת הוועדה, כי הופרה חובת הדיווח לפי סעיף 

 פעולות. 231-לצו בנוגע ל

 אי רישום פרטי לקוח –)א( לצו 2הפרת סעיף 

הדגיש המפר לכאורה כי גם לגרסת הביקורת מדובר רק ברישום לעניין חוסר רישום של מספר זיהוי  .13

ההפרות הלכאוריות לעניין זה  103מתוך  86שגוי ולא בחוסר רישום. מעבר לכך, טען המפר לכאורה כי 

נוגעות לפעולות מול לקוח אחד, שבמקרה זה עקב חוסר מודעות ותשומת לב הוקלד מספר הזהות שלו 

ת ביקורת. לטענת המפר לכאורה מאחר שהמערכת הפועלת בעסק וללא ספר 0בטעות ללא הספרה 

משלימה נתוני זיהוי באופן אוטומטי במקרה של פעולה מול לקוח חוזר, יצא ששגיאה זו שוכפלה פעמים 

 רבות.  

לעניין חוסר רישום תאריך לידה/תאריך התאגדות טען המפר לכאורה כי הדבר נבע מחוסר מודעות  .14

ף כי מדובר בפרטים בעלי חשיבות משנית ומוגבלת בהשוואה לנתונים שכן ותשומת לב. על כך הוסי

שם ות"ז של מבצע הפעולה, אשר די בהם לצורך זיהוי ואיתור של אדם. לעניין חוסר רישום מין  –נשמרו 

הפעולות שבוצעו על ידי יחידים  194או סיווג תאגיד טען המפר לכאורה טענות זהות, להן הוסיף עוד כי  

יחידים שונים כפי שניתן היה לחשוב. בפועל פעולות רבות בוצעו על  194לא נרשם לא נעשו על ידי ומינם 

 מן המקרים ניתן להסיק את מינו של מבצע הפעולה משמו. 99%-ידי אדם אחד. מעבר לכך הוסיף כי ב

וכן כי  לעניין חוסר רישום מען חזר המפר לכאורה על הטענה כי הדבר נבע מחוסר מודעות ותשומת לב

מדובר בפרט משני בהשוואה לפרטים האחרים שכן תועדו. המפר לכאורה הדגיש עוד לעניין זה, כי 

הפרות לעניין זה מוכיחה דווקא על הקפדה יתרה  3פעולות שנבדקו נמצאו רק  10,000העובדה שמתוך 

 הפעולות נרשם מען אלא שזה היה חסר.  3מתוך  2-מצדו על חובה זו, מה גם שב

)א( לצו. לעניין רישום מספרי 2הוועדה קובעת כי המפר לכאורה הפר את הוראת סעיף  – הוועדהעמדת 

הזיהוי, הוועדה דוחה את טענת המפר ומדגישה כי על נותן השירות החובה לוודא כי הוא מקיים את 

לעניין  חובות הצו כראוי והוא איננו יכול להסתתר מאחורי טענות על ליקויים טכניים או טעויות אנוש.

זה יש לציין גם כי בהנחיות ראש הרשות קיימות הנחיות ברורות לעניין דרך מילוי השדות של מספרי 

הזיהוי. לעניין יתר ההפרות, הוועדה מדגישה כי תאריכי הלידה, מינו ומענו של מבקש השירות אינן 

קק לא היה רואה פרטים משניים אלא מהווים חלק מהותי ממשטר איסור הלבנת הון שאם לא כן המחו

צורך לחייב את נותני השירות בתיעודם. מעבר לכך, ככלל, משנקבע בחוק אילו פרטים על נותן השירות 

לתעד הוא מחויב לעשות זאת, ואל לו להציב תג ערך לחובות אלו כך שברצותו יוכל להקל בערכן. לגופו 

כדברי המפר לכאורה, מספקים של עניין, לא מעטים המקרים בהם דווקא הנתונים "הזניחים" הללו, 

  את המידע המכריע ליצירת התמונה הכוללת. 



 

 טענת המפר לכאורה –לצו  9-ו 5, 3הפרת סעיפים 

לעניין הפעולות בהן לא נמצא מסמך מזהה של מבקש השירות טען המפר לכאורה כי אי הימצאות  .15

והאימות. בנוסף לכך טען, המסמכים בעסק מעידה רק על הפרה של חובת השמירה ולא של חובת הזיהוי 

כי צוות הביקורת לא לקח את כל הקלסרים בהם מסמכי הזיהוי מבית העסק. לדבריו נותר קלסר נוסף 

 בלבד. 232-ל 1003-נ" אשר לאחר בחינתו מביא לכך שמספר ההפרות מצטמצם מ-של שמות המשפחה "א

ורה, כי קיימת אי בהירות בצו לעניין ההפרה הנטענת בנוגע לשמירה של מסמך האימות טען המפר לכא .16

בנוגע לצורך לשמור את מסמכי האימות, אשר אינה מתבררת לחלוטין גם בפסיקתו של בית המשפט. 

 ומעבר לכך ברור לטענתו כי חשיבותו של מסמך האימות פחותה מזו של המסמך המזהה.

י הביקורת כי המשמעות בנוגע להפרת חובת הזיהוי פנים אל פנים, טוען המפר לכאורה כי אין ממש בדבר .17

לצו, שכן לא ניתן לשלול את האפשרות שמקבל  5של אי שמירת מסמכי האימות הנה שהופר אף סעיף 

 השירות זוהה אל מול מסמך מזהה אך העתק המסמך לא נשמר.

פעולות שבוצעו מול תאגידים ללא כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות, טוען המפר לכאורה  1,978 –בנוגע ל  .18

ענותיו המקדמיות, כי הנורמה המטילה חובה זו אינה בתוקף. כן טוען המפר לכאורה כי מאחר לאור ט

ופעולות אלו בוצעו אל מול נותני שירותי מטבע בהן הוא קיבל את השירות, הרי במקרים אלו לא חלות 

 עליו החובות.

וסר מודעות המפר לכאורה טען ביחס לכלל ההפרות הנוגעות לסעיפים הרלוונטיים כי מקורם בח .19

 ותשומת לב מספקת וכי הוא פועל להשלמת החסר.

 לצו.   9-ו 5, 3הוועדה קובעת כי המפר לכאורה הפר את הוראות סעיפים  – עמדת הוועדה

ראשית, לעניין הטענה להפרת חובת השמירה בלבד, הוועדה מדגישה כי חובת השמירה נקבעה על מנת 

עוד לא נשמר כל מסמך מזהה, אין לוועדה אפשרות לוודא לוודא כי אכן בוצעו הזיהוי והאימות. כל 

שאכן בוצעו הזיהוי והאימות, לרבות זיהוי פנים אל פנים. שנית, לעניין הימצאות קלסר נוסף שלא נשלח 

על ידי הביקורת, הוועדה מדגישה כי מאחר וטיוטת דו"ח הביקורת נשלחה אליו בטרם תחילת ההליכים 

יום מיום קבלתה ברשותו להעלות כל טענה רלוונטית להפרכת טענות  30לשם קבלת תגובתו ובמהלך 

הדו"ח, הרי לדעת הוועדה לא סביר שרק בפני הוועדה מעלה המפר טענה זו לפיה קיים מידע נוסף שראוי 

היה להתחשב בו. אם קיים מידע נוסף שכזה, מן הראוי היה שיישלח כתגובה לדו"ח על מנת להפריך את 

 וק לשם כך נועד ההליך. ממצאיו, שהרי בדי

בנוגע לטענותיו לגבי קבלת יפוי כוח או כתב נאמנות בפעולות שבוצעו מול תאגידים, כאמור, הוועדה 

דחתה לעיל את טענותיו של המפר הן בנוגע לתוקף הנורמה המשפטית והן בנוגע לפעולות שבוצעו אל 

 מול נותן שירותי מטבע אחר.

ת אי בהירות בנוגע לחובת השמירה של מסמך האימות, הרי סעיף באשר לטענת המפר לכאורה כי קיימ

"כל מסמך שנמסר  -)א( לצו קובע מפורשות כי נותן שירותי המטבע ישמור על מסמכי הזיהוי, שהינם 9

לצורך זיהוי ואימות". מכאן עולה, כי חובת שמירת המסמכים כוללת גם את החובה לשמור את מסמך 

ות אחרת שאינה רואה חובה בשמירה של מסמכי האימות מרוקנת מתוכן האימות. מעבר לכך, כל פרשנ

לצו קבע את חובת האימות ואם אין חובה לשמור את מסמך האימות או  3את הוראות הצו, שהרי סעיף 

 לחילופין לבצע תיעוד אחר כלשהו המעיד כי נעשה אימות, מניין ייוודע כי האימות אכן בוצע. 

-18286ית המשפט המחוזי שדן בערעור המדינה בתיק ירון בן עמי )ראה רע"א יש לציין לעניין זה, כי ב

 נ' ירון בן עמי 2000-יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 10-10

(, הביע דעתו כי מסקנתו של בית משפט השלום לפיה אין חובה לשמור את מסמך 23.8.2011)פורסם בנבו, 

 מחויבת לפי לשון הצו ואף אינה עולה בקנה אחד עם תכליתו:האימות אינה 

"חובת הזיהוי חיונית, מטבע הדברים, על מנת להתחקות אחר מבצעי הפעולות. חובת האימות  

נועדה, בין היתר, להקשות על זיופים והתחזות ולאמת את הזיהוי. על מנת שניתן יהיה לבקר באופן 



 

שהם אכן פועלים כמצוות הצו ומבצעים הן את פעולת הזיהוי  אפקטיבי את נותני השירותים, ולוודא

והן את פעולת האימות נדרש שימור מלא של מסמכי הזיהוי והאימות. ללא תיעוד של מסמכי 

פי הצו, וכפועל יוצא מכך -האימות לא ניתן יהיה לוודא שנותן השירות אכן ביצע אימות כנדרש על

לא תיעוד כנדרש עלולה להיפגם התכלית ההרתעתית לא ניתן יהיה לאכוף את חובת האימות. ב

 (.17-13שביסודה של חובת התיעוד ושמירת המסמכים המוטלת על נותן השירות" )שם, פסקאות 

 

 לצו.   9-ו 5, 3הפר את הוראות סעיפים לאור האמור הוועדה קובעת כי נותן שירותי המטבע 

 טענת המפר לכאורה -לצו   4הפרת סעיף 

טוען לאור טענותיו המקדמיות, כי הנורמה המטילה את החובה לקבל הצהרת מבקש המפר לכאורה  .20

שירות אינה בתוקף. כן טוען המפר לכאורה כי מאחר ופעולות אלו בוצעו אל מול נותני שירותי מטבע 

 בהן הוא קיבל את השירות, הרי במקרים אלו לא חלה עליו החובה.

 מודעות ותשומת לב מספקת וכי הוא פועל להשלמת החסר. כן טען המפר לכאורה כי ההפרות נבעו בחוסר .21

הוועדה דחתה לעיל את טענותיו של המפר הן בנוגע לתוקף הנורמה המשפטית כאמור,  – עמדת הוועדה

 והן בנוגע לפעולות שבוצעו אל מול נותן שירותי מטבע אחר.

 לצו. 4הוועדה קובעת כי המפר לכאורה הפר את הוראות סעיף 

 עמדת המפר לכאורה –לחוק )אחראי על חובות התאגיד(  8הפרת סעיף 

)ב( לחוק )מילוי 8המפר לכאורה טען לעניין זה כי גם אם נקבל את ההנחה כי הייתה הפרה של סעיף  .22

)א( לחוק )מינוי אחראי ציות(. המפר 8תפקידו של אחראי הציות( אין זה עולה כדי הפרה של סעיף 

כמיטב ידיעתו והבנתו וככל שחובות מסוימות לא מולאו היה זה לכאורה הוסיף כי מילא את חובותיו 

אך בשל כך שהאחראי לא הכיר די הצורך את הוראות הצו ו/או הנחיות ראש הרשות ולא היה מודע 

 לתוכנן.

)א( לחוק, אם כי בראייתה מתקשה לומר 8הוועדה קובעת שלא בוצעה הפרה של סעיף  – עמדת הוועדה

 כי החובה בוצעה ברוח כוונת המחוקק. 

 גובה העיצום הכספי

המפר לכאורה ביקש מן הוועדה כי אם תקבע כי יש להטיל עיצום כספי על המפר לכאורה, תתחשב  .23

א, בכך שכל ההפרות המיוחסות לו נוגעות במסגרת שיקוליה לקביעת שיעור העיצום הכספי לקול

לפעולות שתועדו על ידו במערכת הממוחשבת, עובדה המצביעה על כך שלא היה ניסיון מגמתי מצדו 

לעקוף את הוראות הצו. בנוסף, ציין כי מעולם לא ניתנה לו כל הדרכה או השתלמות מקצועית ומעולם 

הללו עשה ככל יכולתו ללמוד ולהבין את חובותיו  גם לא הוצעה לו כזו ע"י איזו מהרשויות ובנסיבות

לרבות על ידי פנייה למומחה אליו הופנה )רו"ח(, ברם ההדרכה שקיבל לא הייתה שלמה ומספקת. הוא 

טען עוד כי זו הפעם הראשונה בה נערכה ביקורת בעסק ורק בעקבותיה הועמד על הליקויים שבדרכי 

מלא שלו עם נציגי הביקורת, וכן את העובדה שפעל לתקן את עבודתו. כמו כן ציין את שיתוף הפעולה ה

כל הליקויים שאותרו בדו"ח, לרבות שליחה מחודשת של דיווחים שהוחסרו. המפר לכאורה ציין לסיום 

כי ככל שהוועדה תחליט להטיל עליו עיצום כספי הוא מבקש כי יתאפשר לו לשלם את סכום העיצום 

 .בתשלומים בפריסה רחבה ככל האפשר

 הוועדה שקלה טענות אלה במסגרת שיקוליה. – עמדת הוועדה

 



 

 החלטת הוועדה:

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו של  .9

המפר הפר הוא את הוראות החוק והוראות צו איסור הלבנת הון. ההפרות כוללות את הפרת חובות 

ן את לצו, וכ 9-, ו5, 3, וסעיפים 4)א(, סעיף 2הזיהוי, האימות ושמירת המסמכים, וזאת בניגוד לסעיף 

הפרת חובת הדיווח לרשות על פעולות רגילות ובלתי רגילות החייבות בדיווח, וזאת בניגוד להוראות 

 )ב( לצו.  6-)א( ו6סעיפים 

חובת הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל  .10

ף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשו

חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את 

הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי 

לנטר את כל למעשה את היכולת של הרשות מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סי

 הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  

 , כדלקמן: 2108, בעמ' 2099(, 1)2005

העברות כספים  מערבותעם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, ההתמודדות אפקטיבית " 

מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד  וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם,

הנחת היסוד של החוק היא  ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה.

מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל כי 

חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

וזה אומנם העיקרון שחוק אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

מתוך  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח איסור הלבנה 

הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר 

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא  ex anteעבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

כוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון." לעקוב כראוי אחר פעולות בר

 )ההדגשה אינה במקור(

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .11

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11ע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה או רב

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .12

 כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

הוועדה, הובאו בחשבון מספר ההפרות והיקפן הכספי, העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה בשיקול דעת  .13

מצד המפר וכי המפר שיתף פעולה ופעל לתיקון הליקויים שנתגלו. כן נתנה הוועדה את דעתה 

להתמשכות ההליכים בעניינו של המפר ולפרק הזמן הניכר שחלף מאז שנעשו חלק מההפרות ועד למועד 

 החלטתה. 

שישולמו בחמישה ₪,  50,000ר האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך לאו .14

 תשלומים. מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי.

ימים מיום מסירת הדרישה  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .15

 לתשלום העיצום הכספי.



 

 24.7.2013מיום    –בע"מ  2000צין טורס חדשה בעניין  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 

נותן "; "החברהאו " "העסק"; "המפר לכאורה" –להלן ) בע"מ 2000צין טורס חדשה    המפר לכאורה:

סקרוטרו, אילן ב, מנהל הסניף בים המלח; ומר גנאדי רפינצבאמצעות בעלי החברה מר  ,("שירותי המטבע

 מנהל הסניף בערד

 "(המפר לכאורה ב"כ" –עו"ד גדעון פלר, בא כוח המפר לכאורה )להלן  : המפר לכאורהב"כ   

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת  2012בפברואר  12בסניף העסק שבים המלח וביום  נערכה ביקורת 2011באוקטובר  31ביום 

)להלן  2000-, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"סבסניף העסק שבערד

-צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"בב"החוק"( ו –

קת נותני "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות מפקחים משולב ממחל –)להלן  2002

 .שירותי מטבע במשרד האוצר

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   דוח .1

ופברואר  2002אוקטובר  לתקופה שבין החודשיםמתייחסים  בסניף ים המלח  הביקורת ממצאי .2

 .  2011ואוקטובר  2010בר והביקורת בסניף בערד מתייחסת לתקופה שבין אוקטו 2012

עבור הסניף בים המלח ומיום  2003במארס  5למתן שירותי מטבע החל מיום  ןרישיו תבעל החברה .3

 עבור הסניף בערד.  2010באוקטובר  4

  .בשני סניפיה בהמרת מטבעות תעוסקהחברה  .4

עיסוקה העיקרי של החברה היא הענקת שירותי תיירות באזור ים המלח. שירותי המרת מטבע ע"י  .5

ניתנים כשירות משלים לעיסוק העיקרי. חברת התיירות נשוא הדיון )צין טורס הסניף בים המלח 

 רפינצב ונשותיהן בחלקים שווים. בע"מ( נמצאת בבעלותם של מר אילן סקרוטרו ומר גנאדי 2000

 הביקורת: דוחריכוז ההפרות כפי שפורטו בלהלן  .6

 

)א( 6בניגוד לחוק ולסעיף הביקורת העלתה כי  אי דיווח על פעילות רגילה: –( לצו א)6סעיף  (א

העסק לא העביר דיווחים על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן , צול

(, 2011עסקאות המרה החייבות בדיווח )בין החודשים ינואר ועד ספטמבר  9"הרשות"( על  –

ש"ח  280,380בסך כולל של  עסקאותשתי  ש"ח. מתוך עסקאות אלו, 1,378,000בסך כולל של 

 הרשום. התבצעו בפועל, לאחר מועד ביצועןאך , נרשמו מבוטלות

הביקורת העלתה כי בניגוד לחוק ולסעיף ילה: אי דיווח על פעילות בלתי רג –)ב( לצו 6סעיף  (ב

)ב( לצו, העסק לא העביר דיווחים על פעולות אשר נחזות כבלתי רגילות לרשות. זאת בדרך 6

דולר כל פעולה, במערכת  5,000של רישום רציף של פעולות בסכומים עגולים ושווים של 

ף של מספרי פעולות(. הממוחשבת של החברה )בהפרשי זמנים עד שתי דקות תוך שמירת הרצ

מקרים  2-רישום עסקאות בצורה מפוצלת זו  מעלה חשד לניסיון להימנע מדיווח. החשד קיים ב

 ש"ח. 127,000פעולות המסתכמות לסכום של  7הכוללים 

שמירת  –לצו  9זיהוי פנים אל פנים וסעיף  -לצו 5אימות פרטים כנדרש, סעיף  –לצו  3סעיף  (ג

עסקאות החייבות בדיווח לרשות המסתכמות לסכום של  9הביקורת איתרה מסמכים: 

 4ש"ח, בהן לא נמצא מסמך מזהה של מבקש השירות. בנוסף, איתרה הביקורת  1,378,000



 

עסק לא נמצא בבהן שש"ח  319,000עסקאות החייבות בדיווח לרשות  המסתכמות לסכום של 

 ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות.

עסקאות  5הביקורת איתרה דרישת הצהרת מבקש שירות ושמירת מסמכים:  – )א( לצו4סעיף  (ד

בהן העסק לא דרש ממבקשי שש"ח,  795,000החייבות בדיווח לרשות המסתכמות לסכום של 

 השירות הצהרות מבקשי שירות. 

 :אי רישום פרטי לקוח – )א( לצו2סעיף  (ה

ות החייבות בדיווח אעסק 6הביקורת איתרה  –אי רישום מין הלקוח או סיווג תאגיד .א

בהן לא נרשם מין הלקוח או סווג שש"ח,  1,120,000לרשות המסתכמות לסכום של 

 כתאגיד. 

עסקאות החייבות  9 הביקורת איתרה –אי רישום תאריך לידה או תאריך התאגדות  .ב

)או נרשם באופן לא נרשם  ובהשש"ח,  1,378,000בדיווח לרשות המסתכמת לסכום של 

  הלידה או ההתאגדות של הלקוח.תאריך שגוי( 

  הממצאים לעיל וכך גם תשאול בעלי החברה מינוי אחראי על חובות התאגיד –לחוק  8סעיף :

העלו, כי בעלי החברה אינם בקיאים בהוראות החוק, הצווים והתקנות שהוצאו מכוחו ולפיכך 

 )ב( לחוק. -ו )א(8גם אינם מקיימים בפועל את תפקידם, דבר שעולה כדי הפרה של סעיפים 

 

 :תמצית טענות המפר לכאורה

 

 בפני הוועדהבעצמו פה -והן בעל 2013במאי  26המפר לכאורה השמיע טיעונים הן במכתב תגובה מיום 

  .2013ביולי  24, ביום ובאמצעות בא כוחו

 

 :אי דיווח על פעילות בלתי רגילה –)ב( לצו 6סעיף 

מפוצלות בדו"ח הביקורת עקב רישום רציף  העסקאות שזוהו כעסקאותכי  המפר לכאורה טען .1

מדובר  )ב( אינן למעשה מפוצלות, אלא6ובסכומים עגולים ושווים, אשר יוחסו לעניין הפרת סעיף 

למבקשי שירות שונים, אשר סוכמו מטעמי הנוחות לשם הזנתן  תונפרדהמרה  אותעסקבצבירת 

 יבת דיווח לרשות.למחשב. לפיכך, לא ניתן לראות בהן פעולה בלתי רגילה המחי

, אשר מנהל את הסניף בערד, מר לטענת מר גנאדי רפרינצב, שותפו לעסק מר אילן סקרוטרו .2

הוא לעבוד עם מחשב ועל כן נמנע מהזנת הפעולות שביצע למערכת. עם זאת,  סקרוטרו מתקשה

 היה מגיע לסניף בערד הוא סיכם, מטעמי גנאדימר כאשר רשם את כל העסקאות בפנקס קבלות ו

הזין את העסקאות למערכת בעצמו. לפיכך, דולר ו 5,000נוחות, את העסקאות השונות, לסכומים של 

 ש"ח 5,000נראה כאילו בוצעו עסקאות המרה באופן רציף ומהיר תוך פיצול עסקאות לסכומים של 

 אותן צירף לכדי עסקה אחת לצורך הזנתן למחשב. שכשלמעשה מדובר בצבר עסקאות 

אותן שעסקאות הבהן מפורטים פרטי שהציג המפר לכאורה את פנקס הקבלות לתמיכת גרסתו,  .3

, אשר 2010בדצמבר  1דולר מיום  5,000כך למשל, פעולת המרה בסך . הזין מר רפרניצב למחשב

דולר+  1,800הוזנה למחשבי החברה, מורכבת למעשה ממספר פעולות המרה אשר חוברו יחדיו )

 דולר(. פנקסי הקבלות בסך הסכומים האמורים, הוצגו בפני הוועדה. 100דולר+ 1,500דולר+ 1,600

 )א( לצו: 4 -ו 9, 5, 3)א(, 2)א(, 6הפרת סעיף 

לעניין הפרות אלו, המפר לכאורה הודה בממצאים שהועלו בדו"ח הביקורת, אולם טען כי ההפרות  .4

וכי ההפרות  נעשו בתום לב. ולא מתוך כוונה להסתיר פרטים כלשהם אודות העסקאות שבוצעו

דיווח נבעו מחוסר היכרות עם הוראות החוק. לדברי בעלי העסק, שניהם אינם דוברים -הנוגעות לאי



 

עברית ברמה טובה ועל כן סברו שמשמעות המילה "דיווח" הינה "זיהוי" ומשכך, אף ללא בקיאות 

ר כי זוהי בהוראות החוק והצו, זיהו את כל הלקוחות של העסק ואף תיעדו זאת. כן הוסיף המפ

הפרה ראשונה, וכי העסק מקפיד מאוד לשמור על הוראות החוק מהיום שנערכה ביקורת בעסק 

 וביתר שאת מיום שעובדת בעסק נשלחה לקורס בנושא הוראות החוק והצו.

(, אשר בוצעו 4פעולות החייבות בדיווח, )מתוך  3בנוסף, המפר לכאורה ביקש להתחשב בעובדה, כי  .5

בע"מ( ורק  2000ים כחברות, למעשה בוצעו מול החברה נשוא הדיון )צין טורס מול לקוחות המאוגד

 מלון קראון פלזה. -פעולה אחת בוצעה מול לקוח חיצוני המאוגד כחברה

( אשר בוצעו מול יחידים, בוצעו מול חבריהם הוותיקים 5פעולות נוספות, החייבות בדיווח )מתוך  4 .6

הקודמים של החברה נשוא הדיון( ונטען כי מדובר בפעולות של בעלי העסק, בני משפחת צין )בעלים 

של לקוחות ותיקים ומוכרים היטב. ושמדובר בעסקה אחת מול לקוח פרטי, שלטענת המפר לכאורה 

 פרטיו נרשמו במלואם. 

לעניין ביטול שתי עסקאות לאחר ביצוען, הסביר המפר לכאורה, כי העסקה נרשמה תחילה כעסקה  .7

יותר, ביקש הלקוח לבצע העברה בנקאית. לפיכך, ביטל המפר לכאורה את במזומן, אך מאוחר 

 ההעסקה ורשם תחתיה עסקה של העברה בנקאית. למעשה, לטענתו של המפר לכאורה, הכוונה היית

לשנות את סיווג הפעולה לרשום אותה כפעולה שבוצעה מול הבנק להבדיל מול קופת העסק ולא 

 להתחמק מהדיווח. 

יקש מהוועדה להתחשב ברקע האישי של בעלי העסק כעולים חדשים שאינם מבינים המפר לכאורה ב .8

היטב את השפה ובכך שהעסק נפתח כתוצאה מירידה בעסקי התיירות בעקבות האינתיפאדה 

השנייה. בנוסף פירט המפר לכאורה את נסיבותיו האישיות והכלכליות וביקש את התחשבות 

 הוועדה בגינן. 

 אחראי על חובות התאגיד: מינוי –לחוק  8סעיף 

כי מילא את חובותיו כמיטב ידיעתו והבנתו וככל שחובות מסוימות לא מולאו היה  טעןהמפר לכאורה  .1

כן ציין המפר . את הוראות הצו ולא היה מודע לתוכנן לא הכיר די הצורךמפר לכאורה זה אך בשל כך שה

אילן סקרוטרו המשמש כאחראי בסניף העסק מר  -לכאורה כי כיום ישנו אחראי לכל הוראות החוק והצו 

 . בערד ומר גנאדי רפרניצב ממלא תפקיד זה בסניף העסק בים המלח

 החלטת הוועדה:

"המפר"(, קובעת הוועדה  -לכאורה )להלן לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר .1

 ט להלן.הוראות הצו כמפוראת כי במסגרת פעילותו הוא הפר את הוראות החוק ו

הפרות לפי הוראות  נטען כי בוצעוהוועדה מקבלת את טענת המפר לעניין עסקאות אשר לגביהן  .2

)ב(, בהסתמך על האסמכתאות שהוצגו בפניה וקובעת, כי בנסיבות העניין לא הופרו הוראות 6סעיף 

 )ב( לצו.6סעיף 

 .הדיווחחובות הופרו עדה קובעת כי ו)א( לצו, הו6לממצאי הביקורת בנוגע להפרות של סעיף בנוגע  .3

מול החברה נשוא הדיון  כןבאשר לטענה, כי מרבית ההפרות בוצעו מול לקוח אחד מוכר וותיק ו

כדי לשנות מן המסקנה כאמור לעניין בעובדה זו אין שעיסוקה כחברת תיירות, הרי מסגרת ב

ת המיוחסות למפר לכאורה ההפרות והיקפן, ואין בכך כדי לייתר את חובת הדיווח וחובות אחרו

 מכוח סעיפי הצו.

גובה העיצום  קביעתעם זאת, הוועדה תתחשב בטענה זו ובטענותיו הכלליות של המפר במסגרת  .4

  . מאחר ששוכנעה כי מדובר בטעות בתום לב של המפר הכספי



 

למלא אחר חובה זו. לא הקפיד ממצאי דוח הביקורת מלמדים כי המפר , לצו 3לעניין הפרת סעיף  .5

מרבית ההפרות כי הוועדה מקבלת, בנסיבות העניין, את טענתו כי ההפרות נעשו בתום לב ועם זאת, 

חיצוני אחת בוצעה מול לקוח פעולה רק בע"מ( ו 2000בוצעו מול החברה נשוא הדיון )צין טורס 

יעת קבת אלו במסגרת תחשב בכך בנוגע להפרותועדה . לפיכך, הו(מלון קראון פלזה) המאוגד כחברה

  .הכספי גובה העיצום

, כי המפר מקפיד למלא אחר חובה זו ממצאי דוח הביקורת מלמדים ,)א( לצו2לעניין הפרת סעיף  .6

לידה ומין של הלקוחות. לפיכך, בנסיבות מיעוט המקרים בהם לא ציין המפר תאריך  זאת לאור

תעודות הזהות, הוועדה העתק שר לשמירת בא העניין, הוחלט שלא להטיל עיצום כספי בגין הפרה זו.

מקבלת, מחמת הספק, את הסבריו של המפר לעניין זה, לפיכך הוחלט שלא להטיל עיצום כספי בגין 

 הפרה זו.

המפר הודה בכך שלא ביקש חתימה של מבקש השירות על הצהרת מבקש השירות בעסקאות  .7

 ןחובה זו וכ הפרוהוועדה כי  הקובעת  לפיכךלצו, ו 4שפורטו בדו"ח הביקורת בניגוד לקבוע בסעיף 

ואת טענותיו  חובת שמירת התיעוד. לעניין גובה העיצום, תיקח הוועדה בחשבון את הודאת המפר

 . הכלליות

תאגיד שחלות עליו חובות ")א( לחוק: 8לעניין החובה למנות אחראי על חובות התאגיד, קובע סעיף  .8

האחראי למילוי חובות )ב( לחוק 8בהתאם לסעיף  ."בותימנה אחראי למילוי החו 7לפי הוראות סעיף 

לחוק, להדרכת  7התאגיד נדרש לפעול לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף 

העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין. המפר לכאורה טען כי  האחראים להוראות 

ממלא תפקיד זה בסניף הומר גנאדי רפרניצב החוק והצו הם מר אילן סקרוטרו בסניף העסק בערד, 

אם כי לדעת  ,לחוק 8העסק בים המלח. הוועדה קובעת שבנסיבות העניין, לא בוצעה הפרה של סעיף 

הוועדה, ספק אם אופן מילוי החובות לפי סעיף זה על ידי החברה עולה בקנה אחד עם כוונת 

 המחוקק.

 .ובצו איסור הלבנת הוןהוראות הקבועות בחוק כי העסק הפר עולה, לעיל  מהאמור .9

)א(, 2 ףסעילזאת בניגוד שמירת המסמכים, וו, האימות ת הזיהויוכוללות את הפרת חובההפרות   .10

החייבות רגילות ת הדיווח לרשות על פעולות ו, וכן את הפרת חובלצו 9-, ו5, 3, וסעיפים 4סעיף 

 לצו.  )א(6ף בדיווח, וזאת בניגוד להוראות החוק וסעי

חובת הזיהוי והדיווח, אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר מטרתן  .11

לאפשר לרשויות לאתר ולפעול כנגד פעילות של הלבנת הון ומימון טרור וכנגד הפשיעה המאורגנת, 

ים שכן זהו הכלי העומד בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירות

פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, של נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, 

 סיכל למעשה את היכולת לבקר ולפקח אחר הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .12

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף כספי בשיעור שלא 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9ועות בתקנה הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקב .13

 לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

בתום לב עקב  אשר נעשו ההפרות המיוחסות לו,כי הוא חש חרטה על  טען המפרבדיון בפני הוועדה,  .14

 החוק וקשייו בשפה העברית.חוסר הבנתו של 



 

ח "ש 1,500עיצום כספי בסך  בנסיבות העניין להטיל על המפר ועדהוה חליטהה, האמור לעיל לאור .15

הכספי של ההפרות ומספר העסקאות בהן בוצעו היקף הבשיקול דעת הוועדה הובאו בחשבון בלבד. 

העובדה שמדובר בהפרה ראשונה, שיתוף הפעולה של המפר, תיקון הליקויים ונסיבותיהן,  ההפרות

 ניין.נסיבותיו האישיות ומכלול נסיבות העשל המפר,  תום ליבו שביצע המפר,

 

 



 

 בסון נסים בעניין 19.11.2013 מיום כספי לעיצום הוועדה החלטת

 "( לכאורה המפר" – להלן) בסון נסים מר  :לכאורה המפר

 :הנסיבות תיאור

 הלבנת איסור חוק מכוח בחובות עמידתו את לבחון במטרה, העסק במשרדי ביקורת נערכה 3.11.2011 ביום

 נותני של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור וצו"( החוק" – להלן) 2000-ס"התש, הון

 צוות ידי על בוצעה הביקורת"(. הון הלבנת איסור צו"; "הצו" – להלן) 2002-ב"התשס(, מטבע שירותי

 .האוצר במשרד מטבע שירותי נותני ממחלקת משולב מפקחים

  : הביקורת ממצאי עיקרי

 .  כספי עיצום להטיל בקשה על הודעה בצירוף לכאורה למפר נמסר הביקורת ח"דו .1

 .2.11.2011 הביקורת ליום ועד 2.1.2009 שבין לתקופה הינם הביקורת ממצאי .2

 .29.6.2003 מיום החל מטבע שירותי למתן רישיון בעל הינו העסק .3

 .המחאות בניכיון עוסק העסק .4

 :הביקורת ח"בדו שפורטו כפי ההפרות ריכוז להלן .5

 של לסכום המסתכמות פעולות 5 בגין לרשות דיווח לא העסק כי העלתה הביקורת – לצו( א)6 סעיף (א

 .ח"ש 304,353

 של הזיהוי פרטי מרישום הימנעות תוך, בדיווח חייבים שאינם לסכומים עסקאות פיצול - לצו( ב)6 סעיף (ב

 1,154,901 של לסכום המסתכמות פעולות 53-ב קיים החשד. המוסמכת לרשות דיווחים וממסירת הלקוח

 . ח"ש

 :לקוח פרטי רישום אי - לצו( א)2 סעיף (ג

 .ח"ש 304,353 של לסכום המסתכמות פעולות 5 איתרה הביקורת – הלקוח של זיהוי מספר רישום אי •

 .ח"ש 304,353 של לסכום המסתכמות פעולות 5 איתרה הביקורת - הלקוח מען רישום אי •

 של לסכום המסתכמות פעולות 5 איתרה הביקורת - לקוח של התאגדות תאריך או לידה תאריך רישום אי •

 .ח"ש 304,353

 .ח"ש 304,353 של לסכום המסתכמות פעולות 5 איתרה הביקורת - הלקוח סיווג או מין רישום אי •

 איתרה הביקורת. השירות מבקש של כלשהו מזהה מסמך נמצא לא לגביהן פעולות – לצו 9-ו 5, 3 סעיפים (ד

 .ח"ש 304,353 של לסכום המסתכמות פעולות 5

 המסתכמות פעולות 5 איתרה הביקורת. השירות מבקש הצהרות נמצאו לא לגביהן פעולות – לצו 4 סעיף (ה

 .ח"ש 304,353 של לסכום

 איתרה הביקורת. צדדיו משני השיק של מצולם עותק נשמר לא לגביהן פעולות – לצו 9-ו( 1()ה()2)7 סעיפים (ו

 .ח"ש 304,353 של לסכום המסתכמות פעולות 5

 לא מ"כנש פעל לכאורה המפר כי מצאה הביקורת. רישום ללא מטבע שירותי מתן – לחוק( א)ג11 סעיף (ז

 אישור את לכך שקיבל ומבלי, 28.6.2003 ביום וסיומה 11.5.2002 ביום שתחילתה בתקופה הפחות לכל רשום

 . הרשם

 



 

 :הוועדה ועמדת לכאורה המפר טענות תמצית

 ביום הוועדה בפני בדיון פה ובעל 17.7.2013 מיום כוחו בא במכתב בכתב טיעוניו השמיע לכאורה המפר

 :  טענותיו פירוט להלן. 19.11.2013

 :לצו( א)6 סעיף הפרת .א

 המחשב תוכנת  ללא שעבד בתקופה( א)6 סעיף לפי בדיווח החייבות עסקאות ביצע לא כי טען לכאורה המפר

 נעשו ההפרות וכי אז עבד עמה המחשב תוכנת על הסתמכות מתוך פעל הוא, לדבריו. כיום עובד הוא עמה

 .לב בתום

 :הוועדה עמדת

, לפיכך. ח"ש 304,353 של לסכום המסתכמות פעולות 5 בגין לרשות דיווח לא העסק כי העלתה הביקורת

 הוועדה(. א)6 לסעיף בהתאם דיווח להעביר עליו המוטלת החובה את הפר לכאורה המפר כי הוועדה קובעת

 מאיר 3395/06 פ"בע שנקבע כפי שכן, המחשב תוכנת על להסתמכות בנוגע לכאורה המפר טענת את דוחה

 : ש הרי( 16 בפסקה) י"מ' נ כהן

 המוטלת הדיווח בחובת לעמוד וחובתו יכולתו עם כלום ולא לה אין לכאורה המפר השתמש שבה התוכנה"...

 ".דבר של היפוכו ולא, החוק לדרישות עצמה להתאים צריכה התוכנה. עליו

 .לענייננו הדברים ויפים

 :לצו( ב)6 סעיף הפרת .ב

, מצדו שגוי ברישום מקורם(, ב)6 סעיף הפרת לעניין ח"בדו הנטענים הליקויים מרבית כי, טען לכאורה המפר

 ועצמאיות נפרדות בעסקאות מדובר אלא, שנטען כפי ניכיון עסקאות של מלאכותי בפיצול מדובר אין וכי

, לכאורה המפר של פנימי זיהוי לצרכי שנועדו רישומים עקב ורק, שונים ולעוסקים שונים לגורמים שניתנו

 . החשבוניות גבי על שנרשמו כפי השמות נרשמו

 הם במה ויודע לקוחותיו רוב את מכיר והוא מאחר כי טוען לכאורה המפר, הנטענות ההפרות יתר לעניין

 ידי על שמשולמות במשכורות מדובר לטענתו) בדיווח מחויב הוא אין, השיקים מגיעים ומאין עובדים

 (.  הקבלן

 :הוועדה עמדת

 מלאכותי בפיצול מדובר אין כי, מהעסקאות חלק לעניין לכאורה המפר של מטיעוניו השתכנעה הוועדה .1

 .לקוח באותו מדובר כי לסבור לביקורת שגרם באופן השירות מבקשי שמות את ברישום אלא עסקאות של

 הופרו כי קובעת הוועדה, לצו( ב)6  סעיף של  הפרות לכאורה למפר מיוחסות לגביהן העסקאות יתר לעניין .2

 יחד 12485 עסקה(; 3 -ל פוצלה אשר) 13206 בעסקה מדובר. הביקורת ח"בדו כמפורט לצו( ב)6 סעיף הוראות

 .10225-ו 10211, 10207 עם יחד 10203 ועסקה; 11785 עם יחד 11778 עסקה; 12500 עם

 שירותי נותן מצד ערנות חוסר על מעידים רגילים בלתי דיווחים העברת לאי בנוגע הביקורת ממצאי. 3

 המדובר אין כי מצביע, הפעולות בוצעו בו המפוצל האופן. בעסקו רגילות כבלתי הנחזות לפעולות המטבע

 המטבע שירותי נותן על חלה ספק של במקרה, לא אם ובין החשד עולה אם בין כן על לקוח של רגילה בפעולה

 .לדווח החובה

 בלתי הנה שביצעו שהפעילות סבר לא ולכן פעילותם אופן ואת השירות מבקשי את הכיר כי לטענתו באשר .4

, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע אינטרסט ספיישל 11593/05/12 א"שבעש הרי, רגילה

 מאיינת אינה למפר המוכרים בלקוחות מדובר כי שהטענה נקבע( הדין לפסק 43 פסקה, 8.11.2012 ביום ניתן

 .דיווח המחייבות בפעולות שמדובר העובדה את



 

 המפר של שהסבריו הרי, כאמור הדיווח חובת עליו חלה כי ידיעה אי מתוך לב בתום פעל כי טענתו לעניין .5

 מנת על די עשה לא לכאורה המפר. מעשיו את מצדיקה אינה, הדין של הבנה או ידיעה לחוסר בנוגע לכאורה

 . בתוצאות לשאת עליו ולפיכך, בעסקו ולהטמיען ההוראות את להפנים

 :י"מ' נ כהן מאיר 3395/06 פ"בע ברלינר' ד השופטת כבוד דברי ראו זה בהקשר

 והיכולת החובה את מטבע שירותי נותני של לידיעתם להביא כדי שנעשו הפרסומים את פירט משפט בית"... 

 על...  שהוא צורך לכל בה ולהיעזר האוצר במשרד המטבע שירותי נותני ביחידת הרישום למחלקת לפנות

 מתוך יציאה תוך גם...  החוק בדרישות לעמוד שחפץ מי לכל להבהיר כדי המטבע שירותי נותני בצו די, פניו

 המערער בידי היתה, בצו מענה להם ניתן שלא פרטניים והסדרים נושאים הבהירה שהחוברת הנחה נקודת

 ." בחובותיו לעמוד לו שתאפשר הבהרה כל ולבקש בכך העוסקת ליחידה לפנות האפשרות

 

 לעניין חובות והפרת השירות מבקש הצהרת דרישת, מסמכים ודרישת פרטים אימות, רישום חובות הפרת .ג

 (:1()ה()2)7, 4, 9, 5, 3, 2 סעיפים לפי הדיווח פרטי

 ההפרות כי טענותיו על וחזר, הביקורת ח"בדו שהועלו בממצאים הודה לכאורה המפר, אלו הפרות לעניין

 קבועים לקוחות הינם לקוחותיו רוב כי טען לכאורה המפר בנוסף. החוק את הצורך די היכרותו מחוסר נבעו

 בחודשים כי לציין ביקש לכאורה המפר. אותם ומזהה אישית אותם מכיר והוא שנים במשך עמו שעובדים

 דרישות כל אחר למלא מקפיד הוא וכעת שיקים ניכיון לעסקי ייעודית חדשה תוכנה לעסקו הכניס האחרונים

 .במלואם תוקנו ח"בדו הנזכרים הליקויים כל וכי, הדין

 :הוועדה עמדת

 זיהוי מסמכי לדרוש נהג לא, ככלל, לכאורה המפר כי עולה הביקורת מהליך כחלק שבוצע מ"הנש מתשאול .1

 מהליך כחלק כוח ייפוי דרש ולא( העסק של פנימי זיהוי לשם רק אלא) פרטיהם את רשם לא, לקוחותיו של

 . האמורות החובות את הכיר לא כלל שלמעשה ונראה כחברות המאוגדים לקוחות עם בעסקאות הזיהוי

 יכול איננו והוא כראוי הצו חובות את מקיים הוא כי לוודא החובה השירות נותן על כי מדגישה הוועדה .2

 לכאורה המפר של הטענה גם. החוק ידיעת אי או אנוש טעויות, טכניים ליקויים על טענות מאחורי להסתתר

 הצו, שכן להתקבל יכולה אינה, אישי באופן מכיר הוא אותם שנים במשך קבועים לקוחות עם עובד הוא כי

 . מוכרים שאינם לאלו מוכרים לקוחות בין מבחין אינו

 פרטי של השדות מילוי דרך לעניין ברורות הנחיות קיימות הרשות ראש בהנחיות כי גם לציין יש זה לעניין

 אלא משניים פרטים אינן השירות מבקש של הזיהוי פרטי כי מדגישה הוועדה. השירות מבקש של הזיהוי

 רואה היה לא המחוקק כן לא שאם ישראל במדינת הון בהלבנת המאבק ממשטר אינטגרלי חלק מהווים

 לתעד השירות נותן על פרטים אילו בחוק משנקבע, ככלל, לכך מעבר. בתיעודם השירות נותני את לחייב צורך

 את מספקים הטכניים הנתונים דווקא בהם המקרים מעטים לא, עניין של לגופו. זאת לעשות מחויב הוא

 עיצום להטלת הוועדה ר"יו 18286-10-10 א"ברע נדונה זו סוגיה. הכוללת התמונה ליצירת המכריע המידע

 :נקבע שם(, 23.8.2011, בנבו פורסם) עמי בן ירון' נ 2000-ס"התש, הון הלבנת איסור חוק לפי כספי

 בין, נועדה האימות חובת. הפעולות מבצעי אחר להתחקות מנת על, הדברים מטבע, חיונית הזיהוי חובת" 

 נותני את אפקטיבי באופן לבקר יהיה שניתן מנת על. הזיהוי את ולאמת והתחזות זיופים על להקשות, היתר

 האימות פעולת את והן הזיהוי פעולת את הן ומבצעים הצו כמצוות פועלים אכן שהם ולוודא, השירותים

 ." והאימות הזיהוי מסמכי של מלא שימור נדרש

 ד"בפס נקבע, חברות מול המבוצעות בעסקאות כוח ייפוי לקבל המטבע שירותי נותן של לחובתו בהתייחס

 :כי, לעיל שהוזכר עמי בן ירון



 

 צריך, זה נוסף מסמך. השירות מקבל מאת נאמנות כתב או כוח בייפוי גם לאחוז נדרש השירות מבקש"

 פרטי את הן לכלול ועליו, השירות מקבל בשם המבוקשת הפעולה את לבצע השירות מבקש את להסמיך

 ."השירות במקבל השליטה בעלי של הזיהוי פרטי את והן השירות מקבל של הזיהוי

(. 1()ה()2)7, 4, 9, 5, 3, 2 סעיפים לפי החובות את הפר לכאורה המפר כי קובעת הוועדה, לעיל האמור לאור .ד

 הנזכרים הליקויים לתיקון פעל כי בעובדה הכספי העיצום גובה קביעת במסגרת התחשבה הוועדה, זאת עם

 :לחוק( א)ג11 סעיף הפרת.ח"בדו

 כפי, זאת עם. לחוק יב11 סעיף לפי פלילית עבירה מהווה במרשם רישום ללא שעיסוק לציין חשוב זה לעניין

 בלא מטבע שירותי במתן עיסוק בשל כספי עיצום להטיל מוסמכת אינה הוועדה, בעבר זה בעניין שנקבע

 .שיקוליה במסגרת זה ממצא לקחה לא ומשכך, לחוק( ה)ו11-ו ג11 סעיפים להוראות בניגוד במרשם רישום

 

 : הוועדה החלטת 

 המפר של פעילותו במסגרת כי הוועדה קובעת, המפר טיעוני ושמיעת הביקורת ח"דו ממצאי בחינת לאחר .1

 בניגוד הדיווח חובות הפרת את כוללות ההפרות. הון הלבנת איסור צו והוראות החוק הוראות את הוא הפר

 מבקש הצהרת דרישת, המסמכים ודרישת הפרטים אימות, הרישום חובות וכן, לצו( ב)6-ו( א)6 לסעיפים

 (. 1()ה()2)7, 4, 9, 5, 3, 2 לסעיפים בניגוד זאת, הדיווח פרטי לעניין חובות והפרת השירות

 אלו חובות מילוי אי. מהותיות חובות בבחינת אם כי טכניות חובות בבחינת אינן והזיהוי הדיווח חובות .2

 ראה המחוקק. הון הלבנת של פעולות ולחשוף כספים של מקורם אחר להתחקות החוק מטרת את מסכל

 את לבקר הרשויות בידי העומדים הכלים הם אלו שכן הדיווח ולחובות הזיהוי לחובות מיוחדת חשיבות

. מטבע שירותי נותני אצל, הנדון ובמקרה, בכלל פיננסיים שירותים נותני אצל המתבצעת הפיננסית הפעילות

 הפיננסית הפעילות את לנטר הרשות של היכולת את למעשה סיכל, אלה הוראות המטבע שירותי נותן משהפר

 .בעסקו המתבצעת

-תק, ישראל מדינת' נ' ואח טוב שם חביב 9796/03 א"בע חשין השופט כבוד של דבריו ראה זה לעניין 

 :כדלקמן, 2108' בעמ, 2099(, 1)2005 על

 עסקאות וביצוע כספים העברות המערבות, ההון הלבנת עבירות של מורכבותן עם אפקטיבית התמודדות"

 הפיננסיות הפעולות על ועקשני מתמיד ופיקוח וצמודה שוטפת בקרה מחייבת, העולם ברחבי מדינות בין

 פתלתול באורח פועלים ההון מלביני כי היא החוק של היסוד הנחת. מלאה שקיפות קיום תוך, השונות

 לסכום מעל פעולה כל על וגורפת טוטלית דיווח חובת תוטל אם רק מעלליהם את לחשוף יהא וניתן, וערמומי

. הדין מן להתחמק הון למלביני ואפשרנו פרצות יצרנו אז כי, אמרנו אחרת לו. חריגה פעולה כל ועל מסוים

 רחב דיווח, גורף דיווח - הדיווח עקרון הוא העיקרון: עליו בנוי הלבנה איסור שחוק העיקרון אומנם וזה

 אפקטיבי באורח להתחקות אחרת יהא ניתן לא, בחשיפה הכרוך הרב הקושי בשל כי הכרה מתוך - ומלא

 לעקוב היא מאפשרת, החוק מטרות את כהלכה משרתת ex ante רחבה דיווח חובת. ועבריינים עבירות אחר

 (במקור אינה ההדגשה." )הון הלבנות של איתורן ועל חשיפתן על היא מקלה ובכך, ברכוש פעולות אחר כראוי

 כספי עיצום לחוק 7 סעיף לפי הפרה בכל המפר על להטיל הוועדה רשאית, לחוק( א)14 לסעיף בהתאם .3

 או ומחצית, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף הקבוע מהקנס עשרה פי על יעלה שלא בשיעור

-ב"התשס(, כספי עיצום) הון הלבנת איסור לתקנות 11 בתקנה המפורטות הנסיבות בהתקיים זה מסכום רבע

 "(. כספי עיצום תקנות" – להלן) 2001

 לצורך. כספי עיצום לתקנות 9 בתקנה הקבועות כספי עיצום להטלת המידה אמות פי על פועלת הוועדה .4

, לעיל בהרחבה שפורטו כפי בכללותן המקרה נסיבות את, הכספי והיקפן ההפרות אופי את הוועדה שקלה, כך

 בתום ופעל פעולה שיתף המפר כי והעובדה המפר מצד ראשונה בהפרה מדובר כי העובדה בחשבון הובאה כן



 

 משך את לקולא שיקוליה במסגרת הביאה וכן המפר של האישיות נסיבותיו את הוועדה שקלה כן כמו. לב

 .החלטתה ומועד ועד ההפרה גילוי מיום שעבר הזמן

 .בלבד ח"ש 15,000 בסך כספי עיצום המפר על להשית הוועדה החליטה, לעיל האמור לאור .5

 .כספי עיצום לתשלום דרישה ב"מצ .6

 לתשלום הדרישה מסירת מיום ימים 30 תוך, שלום משפט בית בפני הוועדה החלטת על ערעור זכות למפר .7

 .הכספי העיצום



 

 בעניין מר אג'וד אבו סעדה  19.11.2013מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 "(המפר לכאורה" –מר אג'וד אבו סעדה )להלן  המפר לכאורה:

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  28.05.2012ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן  2000-הון, התש"ס

ורת בוצעה על ידי צוות "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביק –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.   .1

 (.2012במאי  28ועד ליום הביקורת ) 2005ממצאי הביקורת הינם לתקופה שהחלה בינואר  .2

 .2005במאי  15למתן שירותי מטבע החל מיום  ןבעל רישיוהעסק הינו  .3

 העסק עוסק בניכיון המחאות. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

 9,070עסקאות המסתכמות לסכום של  6הביקורת העלתה כי העסק ביצע  – ג)א( לחוק 11סעיף  (א

 ש"ח, שבוצעו טרם אישור הבקשה לעסוק במתן שירותי מטבע.

לא דיווח לרשות  העסקהביקורת העלתה כי  :על פעולה רגילה אי דיווח לרשות -לצו (א)6יף סע (ב

 ש"ח. 360,128עסקאות המסתכמות לסכום של  10בגין 

 

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר : על פעולה בלתי רגילה אי דיווח לרשות – לצו( ב) 6סעיף  (ג

 :במקרים הבאים, לצו( ב)6וזאת בניגוד לסעיף , דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות

  במהלך תקופת הבדיקה אותרו עסקאות ניכיון יומיות  –פיצול עסקאות בסף הדיווח

וזאת ₪(  49,999ש"ח, אך לא מגיע לסכום החייב בדיווח לרשות ) 49,000שסכומן עלה מעל 

)א(. 6לצורך בדיקת החשד שעסקאות אלו בוצעו לצורך הימנעות מדיווח לרשות לפי סעיף 

 ש"ח. 1,081,250העסקאות ניכיון המסתכמות לסכום של  22 -החשד קיים ב

  במהלך תקופת הביקורת אותרו תשעה מבקשי שירות  –פיצול עסקאות של מבקש השירות

עסקאות ניכיון אשר לא דווחו. העסקאות נרשמו במהלך אותו היום כאשר  82אשר ביצעו 

לפחות אחת מהעסקאות נמוכה מסף הדיווח אולם סכום העסקאות במצטבר גבוה מסף 

 ש"ח. 2,642,289 העסקאות הינו 82הדיווח. סך 

  עסקאות ניכיון  4במהלך תקופת הביקורת אותרו  –פיצול עסקאות של מקבל השירות

מבקשי שירות שנרשמו במהלך אותו היום בסכומים  2המשוכות על אותו חשבון על ידי 

עסקאות  4הנמוכים מסף הדיווח, באופן שמעורר חשד שמקבל שירות אחד ביצע 

 "ח.ש 100,000המסתכמות לסכום של 

  רישום רציף של עסקאות במערכת הממוחשבת של החברה בהפרשי זמן קצרים המעלה חשד

עסקאות  9,664 -כי רישום עסקאות בדרך זו, בוצע על מנת להימנע מדיווח. החשד קיים ב



 

עסקאות  3המהוות חלק מרצפים בהם לפחות  42,064,717ניכיון המסתכמות לסכום של 

 בין עסקה לעסקה. דקות 2-הוזנו בהפרש של פחות מ

 :חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח, צול( א)2סעיף   (ד

 א רישום פרטי הלקוח : מספר הזהות ומען הלקוח לל עסקאות שבוצעו 63 הביקורת איתרה

 .ש"ח 3,079,164בסכום כולל של 

 בסכום כולל א רישום פרטי הלקוח : תאריך לידה לל עסקאות שבוצעו 65 הביקורת איתרה

 .ש"ח 3,205,256של 

 :דרישת ייפוי כוח ממבקש שירות שאינו מקבל שירות ,ולצ (3)3 סעיף (ה

 1,932,080בסכום כולל של א קבלת ייפוי כוח לל עסקאות ניכיון שבוצעו 55 הביקורת איתרה

  .ש"ח

 :הצהרת מבקש שירות –לצו ( א) 4יף סע (ו

קבלת הצהרה ממבקש שבוצעו ללא חייבות בדיווח עסקאות ניכיון  119הביקורת איתרה 

  ש"ח. 5,143,336בסכום כולל של  השירות

 :חובת שמירת מסמכים – לצו( א) 9יף סע (ז

מקבל  תהצהר שמירתשבוצעו ללא חייבות בדיווח עסקאות ניכיון  119הביקורת איתרה 

בסכום כולל של כאשר מקבל השירות אינו פועל עבור עצמו  השירות השירות והצהרת מבקש

  ש"ח. 5,143,336

 

 :תמצית טענות המפר לכאורה ועמדת הוועדה

 . להלן פירוט טענותיו:  19.11.2013המפר לכאורה השמיע טיעוניו בעל פה בדיון בפני הוועדה ביום 

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .א

עבד.  המפר לכאורה טען כי ההפרות נעשו בתום לב ומתוך הסתמכות על תוכנת המחשב עמה

לדבריו, הוא לא פעל במטרה לפגוע במדינה או בחוקיה. כמו כן, ביקש להתחשב בנסיבותיו 

 האישיות שהעלה.

 :עמדת הוועדה

 360,128עסקאות המסתכמות לסכום של  10לא דיווח לרשות בגין  העסקהביקורת העלתה כי 

ו להעביר דיווח ש"ח. בהקשר זה קובעת הוועדה כי המפר לכאורה הפר את החובה המוטלת עלי

)א(. עם זאת, דו"ח ממצאי הביקורת מלמד, כי מעבר לאמור לעיל, המפר לכאורה 6בהתאם לסעיף 

מקפיד למלא אחר חובה זו והוועדה התרשמה כי העדר הדיווח בגין חלק קטן מסך הפעולות 

החייבות בדיווח מקורו בטעות בתום לב. לפיכך, הוועדה החליטה להתחשב בכך לעניין גובה 

 העיצום הכספי. 



 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .ב

רישום רציף של עסקאות במערכת הממוחשבת של החברה בהפרשי זמן קצרים, המעלה חשד כי  .1

העסקאות נרשמו ללא נוכחות הלקוחות, או לפיצול רישום עסקאות של לקוח בודד בין מספר 

   -)ד( לדו"ח הביקורת( 2כרטיסי לקוחות על מנת להימנע מדיווח )סעיף 

המפר לכאורה טען כי הזין את העסקאות בסוף יום העבודה בבת אחת עקב עומס עבודה וקצב 

 .שלא הבין כי פעולותיו אלו מחייבות רישום ודיווחעבודתו האיטי במחשב. כמו כן טען, 

  –)ב( לדו"ח הביקורת( 2פיצול עסקאות של מקבל השירות )סעיף  .2

ניכיון אלא בעסקה פרטית במסגרתה מכר אדמה המפר לכאורה טען כי אין מדובר בעסקאות 

שיקים שהוזנו לחשבון העסק בטעות, כמו כן טען כי  4בבעלותו וקיבל תמורתה תשלום בדמות 

 אחים. 2-לקוחות שונים מכיוון שמדובר ב 2-אין משמעות לכך שמדובר ב

  –)א( לדו"ח הביקורת( 2פיצול עסקאות של מבקש השירות )סעיף  .3

כי ההפרות נעשו בתום לב ומתוך הסתמכות על תוכנת המחשב עמה עבד, שכן  המפר לכאורה טען

 לא הכיר את החוק ולא הבין כי פעולותיו מחייבות רישום ודיווח.  

   –)ג( לדו"ח הביקורת( 2פיצול עסקאות בסף הדיווח )סעיף  .4

 לעיל. 3לכאורה חזר על טענותיו שבסעיף  המפר

 :עמדת הוועדה

)ב( לצו. 6)ג( לדו"ח הביקורת מצביעים על הפרה של סעיף 2-)א( ו2ים הוועדה קובעת כי סעיפ

ממצאי הביקורת בנוגע לאי העברת דיווחים בלתי רגילים מעידים על חוסר ערנות מצד נותן 

שירותי המטבע לפעולות הנחזות כבלתי רגילות בעסקו. למפר לכאורה לא היה הסבר לדפוס 

הפעולות, מצביע כי אין המדובר בפעולה רגילה של  הפעולה האמור. האופן המפוצל בו בוצעו

לקוח, על כן, בין אם עולה החשד ובין אם לא, במקרה של ספק חלה על נותן שירותי המטבע 

 החובה לדווח. 

)ד( לדו"ח הביקורת, הוועדה קיבלה את טענותיו של המפר לכאורה וקבעה 2 -)ב( ו2לעניין סעיף 

 )ב( לצו.6סעיף  ותבנסיבות העניין לא הופרו הוראכי 

הוועדה השתכנעה כי הרישום הרציף של עסקאות במערכת הממוחשבת נעשה שלא על מנת 

)ד( 2להתחמק מחובת הדיווח. כמו כן הוועדה מקבלת טענותיו של המפר לכאורה בעניין סעיף 

 לדו"ח הביקורת כי אין מדובר בעסקאות ניכיון אלא בעסקאות פרטיות.

 9-ו 3וסעיפים  4)א(, סעיף 2מות ושמירת המסמכים, וזאת בניגוד לסעיף הפרת חובות הזיהוי, האי .ג

 :לצו

לעניין הפרות אלו, המפר לכאורה הודה בממצאים שהועלו בדו"ח הביקורת, אולם טען כי 

ולא מתוך כוונה להסתיר פרטים כלשהם אודות העסקאות שבוצעו וכי  ההפרות נעשו בתום לב

בנוסף פירט המפר לכאורה את נסיבותיו את החוק. די הצורך ההפרות נבעו מחוסר היכרותו 

 האישיות הכלכליות וביקש את התחשבות הוועדה בגינן.



 

 :עמדת הוועדה

. עם לצו 9-ו 3וסעיפים  4)א(, סעיף 2הוועדה קובעת כי המפר לכאורה הפר את החובות לפי סעיף 

קביעת גובה העיצום הכספי  זאת, הוועדה תתחשב בטענותיו הכלליות של המפר לכאורה במסגרת

 מאחר ששוכנעה כי פעל בתום לב.

 :ג)א( לחוק11הפרת סעיף  .ד

המפר לכאורה טען, כי החל לפעול טרם קבלת אישור הרישום במרשם וזאת מאחר והניח כי האישור 

 מתעכב בגלל בעיות בדואר ובעיות תקשורת בכפר.

 :עמדת הוועדה

יב לחוק. עם זאת, כפי שנקבע בעניין 11פלילית לפי סעיף עיסוק ללא רישום במרשם מהווה עבירה 

זה בעבר, הוועדה אינה מוסמכת להטיל עיצום כספי בשל עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום 

 ו)ה( לחוק, ומשכך לא לקחה ממצא זה במסגרת שיקוליה.11-ג ו11במרשם בניגוד להוראות סעיפים 

 :החלטת הוועדה .ה

ביקורת ושמיעת טיעוני המפר, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו של לאחר בחינת ממצאי דו"ח ה .1

 ההפרות כוללות את הפרתהמפר הפר הוא את הוראות החוק והוראות צו איסור הלבנת הון. 

זאת שמירת המסמכים, וו, האימות ת הזיהויוחוב)ב( לצו, וכן 6-)א( ו6חובות הדיווח בניגוד לסעיף 

  . לצו 9, וסעיף 3סעיף , ו4)א(, סעיף 2 ףסעילבניגוד 

חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות  .2

אלו מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

לים העומדים בידי המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכ

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה 

הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את 

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.היכולת של הרשות 

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות 

כספים וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה 

ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. 

רח פתלתול וערמומי, וניתן הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באו

יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה 

מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות 

ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה 

מתוך הכרה  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -עקרון הדיווח  בנוי עליו: העיקרון הוא

כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי 

משרתת כהלכה את מטרות  ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

חשיפתן החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על 

 ועל איתורן של הלבנות הון." )ההדגשה אינה במקור(



 

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .3

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11יבות המפורטות בתקנה ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנס

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .4

תן כפי לצורך כך, שקלה הוועדה את אופי ההפרות והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללו

שפורטו בהרחבה לעיל, כן הובאה בחשבון העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה מצד המפר והעובדה 

כי המפר שיתף פעולה ופעל בתום לב. כמו כן שקלה הוועדה את נסיבותיו האישיות של המפר 

לרבות מצבו הכלכלי וכן הביאה במסגרת שיקוליה לקולא את משך הזמן שעבר מיום גילוי ההפרה 

 ומועד החלטתה.ועד 

 ש"ח בלבד. 5,000לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך  .5

ימים מיום מסירת הדרישה  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .6

 לתשלום העיצום הכספי.

 



 

 מוחמד מחמוד בעניין 19.11.2013 מיום כספי לעיצום הוועדה החלטת

 "(לכאורה המפר" – להלן) מוחמד מחמוד מר  :לכאורה פרהמ

 :הנסיבות תיאור

 הלבנת איסור חוק מכוח בחובות עמידתו את לבחון במטרה, העסק במשרדי ביקורת נערכה 28.5.2012 ביום

 נותני של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור וצו"( החוק" – להלן) 2000-ס"התש, הון

 צוות ידי על בוצעה הביקורת"(. הון הלבנת איסור צו"; "הצו" – להלן) 2002-ב"התשס(, מטבע שירותי

 .האוצר במשרד מטבע שירותי נותני ממחלקת משולב מפקחים

 :הביקורת ממצאי עיקרי

 .כספי עיצום להטיל בקשה על הודעה בצירוף לכאורה למפר נמסר הביקורת ח"דו .1

 (.2012 במאי 28) הביקורת ליום ועד 2005 יולי שבין לתקופה הינם הביקורת ממצאי .2

 .2004 בדצמבר 1 מיום החל מטבע שירותי למתן רישיון בעל הינו העסק .3

 .ח"מט ובהמרות המחאות בניכיון עוסק העסק .4

 :הביקורת ח"בדו שפורטו כפי ההפרות ריכוז להלן .5

 .ח"ש 9,405,951 של לסכום המסתכמות עסקאות 58 בגין לרשות דיווח לא העסק - לצו( א)6 סעיף (א

  כמפורט לצו( ב)6 סעיף להוראות בהתאם בדיווח החייבות פעולות אותרו בביקורת - לצו( ב)6 סעיף (ב

 :להלן

 אלו עסקאות כי חשד המעלה, יום באותו עסקאות מספר בין מפוצל באופן לקוחות של עסקאות רישום •

 לסכום המסתכמות ניכיון עסקאות 106 הכוללים מקרים 37-ב קיים החשד. מדיווח להימנע מנת על בוצעו

 .ח"ש 6,172,767 של

 124-ב קיים החשד. היום באותו שונים לקוחות י"ע חשבונות מאותם המשוכות בהמחאות עסקאות ביצוע •

 .ח"ש 12,524,372 של לסכום המסתכמות ניכיון עסקאות 719 הכוללים מקרים

 נוכחות ללא בוצעו העסקאות כי חשד המעלה, העסק של הממוחשבת במערכת עסקאות של רציף רישום •

 .ח"ש 27,715,464 של לסכום המסתכמות עסקאות 5,712-ב קיים החשד. בעסק הלקוחות

 חשד המעלה באופן, לרשות בדיווח החייב לסכום מגיע לא אך, ח"ש 49,000 מעל עלה שסכומן עסקאות •

 2,360,185 של לסכום המסתכמות עסקאות 48-ב קיים החשד. מדיווח הימנעות לצורך בוצעו אלו שעסקאות

 .ח"ש

 :לקוח פרטי רישום אי - לצו( א)2 סעיף (ג

, ח"ש 655,080 של לסכום המסתכמות עסקאות 6 איתרה הביקורת – הלקוח של זיהוי מספר רישום אי•

 .הלקוח של זיהוי מספר נרשם לא שבהן

 נרשמה לא שבהן, ח"ש 334,950 לסכום המסתכמות עסקאות 2 איתרה הביקורת – הלקוח מען רישום אי•

 .הלקוח כתובת

, ח"ש 48,648,475 של לסכום המסתכמות עסקאות 425 איתרה הביקורת – לקוח של לידה תאריך רישום אי•

 .הלקוח של התאגדות תאריך או לידה תאריך נרשם לא שבהן

 המסתכמות חברות מול שבוצעו לרשות בדיווח החייבות עסקאות 349 איתרה הביקורת – לצו( 3)3 סעיף (ד

 .כחברות המאוגדים מלקוחות כוח-ייפויי דרש לא העסק שבהן, ח"ש 44,084,860 של לסכום



 

 

 :הוועדה ועמדת לכאורה המפר טענות תמצית

. 19.11.2013 ביום הוועדה בפני בדיון פה ובעל 25.2.2013 מיום במכתבו בכתב טענותיו השמיע לכאורה המפר

 :טענותיו פירוט להלן

 :לצו( א)6 סעיף הפרת .א

 בקשה מהרשות התקבלה לא וכי הון הלבנת לאיסור לרשות דווחו העסקאות כי במכתבו טען לכאורה המפר

. עבד שעמה המחשב תוכנת על הסתמכות ומתוך לב בתום נעשו ההפרות כי טען כן כמו. הדיווח לתיקון

 האישיות בנסיבות להתחשב ביקש, כן כמו. בחוקיה או במדינה לפגוע כוונה מתוך פעל לא הוא, לדבריו

 .הוועדה בפני שהעלה

 :הוועדה עמדת

. ח"ש 9,405,951 של לסכום המסתכמות עסקאות 58 בגין לרשות דיווח לא העסק כי העלתה הביקורת

 על, זאת", פעילות אין" היה הדיווח תוכן אך לרשות דיווח הועבר אכן כי נמצא הביקורת שערכה מבדיקה

 הרשות, זה במקרה. הרלבנטית בתקופה בדיווח החייבת פעילות בוצעה כי מעידים הביקורת שממצאי אף

 החייבת פעילות בעסק בוצעה כי מודעת אינה שכלל מאחר, הדיווח את לתקן מהמפר לבקש יכולה אינה אף

 רשאי אדם לפיה פרשנות סובלת אינה הדעת – כן לעשות הרשות של חובתה זו אין, מקרה ובכל, בדיווח

 לכאורה המפר כי הוועדה קובעת, לפיכך. החוק הוראות את שיקיים כדי נגדו שיינקטו הליכים לקיום להמתין

 (.א)6 לסעיף בהתאם דיווחים להעביר עליו המוטלת החובה את הפר

 : לצו( ב)6 סעיף הפרת .ב

 בבת העבודה יום בסוף העסקאות את הזין כי לכאורה המפר טען עסקאות של רצפים לרישום לחשד בנוגע .1

 .מאוד קצר זמנים בהפרש לקוח לאותו המחאות מספר הזין ולכן, עבודה עומס עקב אחת

 שונים לקוחות בין שונות בעסקאות ונרשמו עסקים יום באותו שנוכו זהים בנק מחשבונות להמחאות בנוגע .2

, מכרים הינם הלקוחות בהן עסקאות הינן הביקורת ח"דו מצביע עליהן העסקאות רוב כי לכאורה המפר טען

 ניהל אשר, לכאורה המפר של דודו, המקומי' מהשייח תשלום או משכורות שקיבלו ושכנים משפחה קרובי

 המפר, כן על. לכאורה המפר של לקוחותיו רוב את והעסיק באזור עסקים של גדולה כמות העת באותה

 שיקול מ"לנש מקנה( ב)6 סעיף, לדבריו. מדיווח להימנע במטרה פועלים אלו לקוחות כי חשד לא לכאורה

, השיקים מגיעים ומאין עובדים הם במה יודע, לקוחותיו רוב את מכיר מ"והנש ומאחר לדווח צריך האם דעת

 .לרשות דיווח מחייבת שבוצעה הפעילות כי סבר שלא הרי

 כי לכאורה המפר טען יום באותו עסקאות מספר בין מפוצל באופן לקוחות של עסקאות לרישום בנוגע .3

 על לעסק פעמים מספר לחזור מתבקשים לקוחות לעיתים, דלות מימון אפשרויות בעל הוא שהעסק מאחר

 בתדירות קטנות עסקאות לבצע השירות מבקש נאלץ בגינו הגורם הוא העסק, קרי, העסקה את להשלים מנת

 .רגילה בלתי כפעילות זו בפעילות רואה אינו הוא ולפיכך גבוהה

 קבלנים של שיקים בגין הן העסקאות רוב כי לכאורה המפר טען הדיווח לסף מתחת עסקאות לביצוע בנוגע .4

 הכיר לא וכי לב בתום נעשו ההפרות כי, לכאורה המפר טען כן. האלו הסכומים יצאו ושבמקרה בעסק שנוכו

 .החוק מכוח זה בהקשר חובותיו את

 :הוועדה עמדת

 להתחמק מנת על נעשה לא הממוחשבת במערכת העסקאות של הרציף הרישום כי השתכנעה הוועדה .1

 .הדיווח מחובת

 הביקורת ממצאי. הביקורת ח"בדו כמפורט לצו( ב)6 סעיף הוראות הופרו כי קובעת הוועדה, לכך מעבר .2

 הנחזות לפעולות המטבע שירותי נותן מצד ערנות חוסר על מעידים רגילים בלתי דיווחים העברת לאי בנוגע



 

, לקוח של רגילה בפעולה המדובר אין כי מצביע, הפעולות בוצעו שבו המפוצל האופן. בעסקו רגילות כבלתי

 .לדווח החובה המטבע שירותי נותן על חלה ספק של במקרה, לא אם ובין החשד עולה אם בין כן על

 שכן מעשיו את מצדיקים אינם הדין של הבנה חוסר או ידיעה לחוסר בנוגע לכאורה המפר של הסבריו .3

, פוטרת אינה החוק ידיעת ואי חוק לקיים חובה קיימת כי הן החוק שלטון של יסוד שמושכלות לעובדה מעבר

 לשאת עליו ולפיכך, בעסקו ולהטמיען ההוראות את להפנים מנת על די עשה לא המפר כי שברור הרי

 פ"בע ברלינר' ד השופטת כבוד מפי שנאמרו הדברים יפים זה בהקשר. עצמו על אלא להלין לו ואין בתוצאות

 :י"מ' נ כהן מאיר 3395/06

 והיכולת החובה את מטבע שירותי נותני של לידיעתם להביא כדי שנעשו הפרסומים את פירט משפט בית"... 

 על...  שהוא צורך לכל בה ולהיעזר האוצר במשרד המטבע שירותי נותני ביחידת הרישום למחלקת לפנות

 מתוך יציאה תוך גם...  החוק בדרישות לעמוד שחפץ מי לכל להבהיר כדי המטבע שירותי נותני בצו די, פניו

 המערער בידי היתה, בצו מענה להם ניתן שלא פרטניים והסדרים נושאים הבהירה שהחוברת הנחה נקודת

 ."בחובותיו לעמוד לו שתאפשר הבהרה כל ולבקש בכך העוסקת ליחידה לפנות האפשרות

 ראשונה שבחינה הרי, הפעולות לפיצול גרמה בעסקו המימון בעיית כי לכאורה המפר לטענת בהתייחס .4

 מכיוון רגילה בלתי בפעילות מדובר לא אכן כי למסקנה להוביל עלולה לכאורה המפר טענת של ושטחית

 ודקדקנית שנייה בחינה אולם. מסוימת בדרך לפעול השירות למבקש גורם שלכאורה זה הוא שהעסק

 חובת עליו גוזרת, מזומנים במצוקת פעם מדי שנמצא בעסק שמדובר לכאורה המפר של טענתו כי מבהירה

 עסקאות מספר מבצעים שירות מקבל או שירות מבקש שבו מצב. שגרתי מעסק יותר אף מחמירה דיווח

 מבקש בפני מצהיר שאינו) שגרתי בעסק זאת וכל, גבוהה ובתדירות זמנים בסמיכות הדיווח לסף מתחת

 שמטרתן, רגילות בלתי בפעולות מדובר כי למסקנה בסיס מקים( מזומנים בבעיית נמצא שהוא השירות

 מסוגל אינו כי הלקוח בפני מצהיר העסק כאשר, תוקף משנה מקבל זה דברים מצב. הדיווח חובת את לעקוף

 פעם לחזור שבוחר בלקוח עסקינן הרי. מדיניות מטעמי או מזומנים בעיית עקב השירות מלוא את להעניק

 המלא השירות את לו להעניק יתקשה כי בפניו הצהיר שהעסק למרות, בלבד חלקי שירות ולקבל פעם אחר

 השירות את לו להעניק מסוגל אינו כי שירות מבקש בפני המצהיר עסק בעל כי, כן אם נהיר. נדרש הוא לו

 .לממנה יכול שאינו מ"נש אצל פעילות לבצע המבקשים חוזרים ללקוחות כמה פי ערני להיות צריך, הנדרש

 הרי, רגילה בלתי הנה שביצעו שהפעילות סבר לא ולכן השירות מבקשי את הכיר כי לטענתו בהתייחס .5

 ביום ניתן, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע אינטרסט ספיישל 11593/05/12 א"שבעש

 בפעולות שמדובר העובדה את מאיינת אינה למפר המוכרים בלקוחות מדובר כי שהטענה נקבע( 8.11.2012

 (.הדין לפסק 20' עמ) דיווח המחייבות

 :לצו( 3)3 וסעיף( א)2 לסעיף בניגוד וזאת, המסמכים ושמירת האימות, הזיהוי חובות הפרת .ג

 נעשו ההפרות כי טען אולם, הביקורת ח"בדו שהועלו בממצאים הודה לכאורה המפר, אלו הפרות לעניין

 מחוסר נבעו ההפרות וכי שבוצעו העסקאות אודות כלשהם פרטים להסתיר כוונה מתוך ולא לב בתום

 .החוק את הצורך די היכרותו

 :הוועדה עמדת

 נותן על כי מדגישה הוועדה. לצו( 3)3 וסעיף( א)2 סעיף לפי החובות את הפר לכאורה המפר כי קובעת הוועדה

 על טענות מאחורי להסתתר יכול איננו והוא כראוי הצו חובות את מקיים הוא כי לוודא החובה השירות

 ברורות הנחיות קיימות הרשות ראש בהנחיות כי גם לציין יש זה לעניין. אנוש טעויות על או טכניים ליקויים

 מבקש של הזיהוי פרטי כי מדגישה הוועדה. השירות מבקש של הזיהוי פרטי של השדות מילוי דרך לעניין

 שאם ישראל במדינת הון בהלבנת המאבק ממשטר אינטגרלי חלק מהווים אלא משניים פרטים אינם השירות

 אילו בחוק משנקבע, ככלל, לכך מעבר. בתיעודם השירות נותני את לחייב צורך רואה היה לא המחוקק כן לא

 דווקא שבהם המקרים מעטים לא, עניין של לגופו. זאת לעשות מחויב הוא לתעד השירות נותן על פרטים

-18286-10 א"ברע נדונה זו סוגיה. הכוללת התמונה ליצירת המכריע המידע את מספקים הטכניים הנתונים



 

, בנבו פורסם) עמי בן ירון' נ 2000-ס"התש, הון הלבנת איסור חוק לפי כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו 10

 :נקבע שם(, 23.8.2011

 בין, נועדה האימות חובת. הפעולות מבצעי אחר להתחקות מנת על, הדברים מטבע, חיונית הזיהוי חובת"

 נותני את אפקטיבי באופן לבקר יהיה שניתן מנת על. הזיהוי את ולאמת והתחזות זיופים על להקשות, היתר

 האימות פעולת את והן הזיהוי פעולת את הן ומבצעים הצו כמצוות פועלים אכן שהם ולוודא, השירותים

 ."והאימות הזיהוי מסמכי של מלא שימור נדרש

 ד"בפס נקבע, חברות מול המבוצעות בעסקאות כוח ייפוי לקבל המטבע שירותי נותן של לחובתו בהתייחס

 :כי, לעיל שהוזכר עמי בן ירון

 צריך, זה נוסף מסמך. השירות מקבל מאת נאמנות כתב או כוח בייפוי גם לאחוז נדרש השירות מבקש"

 פרטי את הן לכלול ועליו, השירות מקבל בשם המבוקשת הפעולה את לבצע השירות מבקש את להסמיך

 ."השירות במקבל השליטה בעלי של הזיהוי פרטי את והן השירות מקבל של הזיהוי

 

 : הוועדה החלטת

 הפר הוא פעילותו במסגרת כי הוועדה קובעת, המפר טיעוני ושמיעת הביקורת ח"דו ממצאי בחינת לאחר .1

 בניגוד הדיווח חובות הפרת את כוללות ההפרות. הון הלבנת איסור צו הוראות ואת החוק הוראות את

 ולסעיף( א)2 לסעיף בניגוד וזאת, המסמכים ושמירת האימות, הזיהוי חובות את וכן, לצו( ב)6-ו( א)6 לסעיפים

 .לצו( 3)3

 אלו חובות מילוי אי. מהותיות חובות בבחינת אם כי טכניות חובות בבחינת אינן והזיהוי הדיווח חובות .2

 ראה המחוקק. הון הלבנת של פעולות ולחשוף כספים של מקורם אחר להתחקות החוק מטרת את מסכל

 את לבקר הרשויות בידי העומדים הכלים הם אלו שכן הדיווח ולחובות הזיהוי לחובות מיוחדת חשיבות

. מטבע שירותי נותני אצל, הנדון ובמקרה, בכלל פיננסיים שירותים נותני אצל המתבצעת הפיננסית הפעילות

 הפיננסית הפעילות את לנטר הרשות של היכולת את למעשה סיכל, אלה הוראות המטבע שירותי נותן משהפר

 .בעסקו המתבצעת

 על-תק, ישראל מדינת' נ' ואח טוב שם חביב 9796/03 א"בע חשין השופט כבוד של דבריו יפים זה לעניין

 :כדלקמן, 2108' בעמ, 2099(, 1)2005

 עסקאות וביצוע כספים העברות המערבות, ההון הלבנת עבירות של מורכבותן עם אפקטיבית התמודדות"

 הפיננסיות הפעולות על ועקשני מתמיד ופיקוח וצמודה שוטפת בקרה מחייבת, העולם ברחבי מדינות בין

 פתלתול באורח פועלים ההון מלביני כי היא החוק של היסוד הנחת. מלאה שקיפות קיום תוך, השונות

 לסכום מעל פעולה כל על וגורפת טוטלית דיווח חובת תוטל אם רק מעלליהם את לחשוף יהא וניתן, וערמומי

. הדין מן להתחמק הון למלביני ואפשרנו פרצות יצרנו אז כי, אמרנו אחרת לו. חריגה פעולה כל ועל מסוים

 רחב דיווח, גורף דיווח - הדיווח עקרון הוא העיקרון: עליו בנוי הלבנה איסור שחוק העיקרון אומנם וזה

 אפקטיבי באורח להתחקות אחרת יהא ניתן לא, בחשיפה הכרוך הרב הקושי בשל כי הכרה מתוך - ומלא

 לעקוב היא מאפשרת, החוק מטרות את כהלכה משרתת ex ante רחבה דיווח חובת. ועבריינים עבירות אחר

 (במקור אינה ההדגשה." )הון הלבנות של איתורן ועל חשיפתן על היא מקלה ובכך, ברכוש פעולות אחר כראוי

 כספי עיצום לחוק 7 סעיף לפי הפרה בכל המפר על להטיל הוועדה רשאית, לחוק( א)14 לסעיף בהתאם .3

 או ומחצית, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף הקבוע מהקנס עשרה פי על יעלה שלא בשיעור

-ב"התשס(, כספי עיצום) הון הלבנת איסור לתקנות 11 בתקנה המפורטות הנסיבות בהתקיים זה מסכום רבע

 "(.כספי עיצום תקנות" – להלן) 2001



 

 לצורך. כספי עיצום לתקנות 9 בתקנה הקבועות כספי עיצום להטלת המידה אמות פי על פועלת הוועדה .4

 בהרחבה שפורטו כפי בכללותן המקרה נסיבות ואת הכספי היקפן את ההפרות אופי את הוועדה שקלה, כך

 פעולה שיתף המפר כי והעובדה המפר מצד ראשונה בהפרה מדובר כי העובדה בחשבון הובאה כן-כמו. לעיל

 שיקוליה במסגרת הביאה וכן המפר של האישיות נסיבותיו את הוועדה שקלה, כך על נוסף. הביקורת צוות עם

 .החלטתה ומועד ועד ההפרה גילוי מיום שעבר הזמן משך את לקולא

 .בלבד ח"ש 10,000 בסך כספי עיצום המפר על להשית הוועדה החליטה, לעיל האמור לאור .5

 .כספי עיצום לתשלום דרישה ב"מצ .6

 לתשלום הדרישה מסירת מיום ימים 30 תוך, שלום משפט בית בפני הוועדה החלטת על ערעור זכות למפר .7

 .הכספי העיצום



 

 בעניין שלום בן בצן   19.11.2013מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 "(המפר לכאורה" –שלום בן בצן )להלן  המפר לכאורה:

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  15.07.2012ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן  2000-הון, התש"ס

ורת בוצעה על ידי צוות "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביק –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.   .1

 .15.07.2012לבין  07.02.2011ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2010לאוגוסט  22תי מטבע החל מיום למתן שירו ןהעסק הינו בעל רישיו .3

 העסק עוסק בהמרות מטבע. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

 

 :סיכום הפרות הצו

 :על פעולה רגילה אי דיווח לרשות -לצו( א)6סעיף  .א

  547,700עסקאות המסתכמות לסכום של  9לא דיווח לרשות בגין  העסקהביקורת העלתה כי 

 ש"ח.

 חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח: ( לצו3)7וסעיף  לצו)א( 2סעיף  .ב

 א רישום פרטי הלקוח: שם הלקוח ומספר תעודת לל עסקאות שבוצעו 4 הביקורת איתרה

 .ש"ח 239,825בסכום כולל של הזהות 

 א רישום פרטי הלקוח: תאריך לידה או תאריך לל עסקאות שבוצעו 4 הביקורת איתרה

 ש"ח. 239,825בסכום כולל של התאגדות של הלקוח 

 בסכום כולל א רישום פרטי הלקוח: כתובת הלקוח לל עסקאות שבוצעו 4 הביקורת איתרה

 ש"ח. 239,825של 

 חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח: –לצו  4סעיף  .ג

  בסכום כולל של  שבוצעו ללא קבלת הצהרה ממבקש השירותעסקאות  9הביקורת איתרה

  ש"ח. 547,700

  307,875עסקאות שבוצעו עם חברות ללא ייפוי כוח בסכום כולל של  5הביקורת איתרה 

 ש"ח.

 



 

 :תמצית טענות המפר לכאורה

 .  19.11.2013המפר לכאורה השמיע טיעוניו בעל פה בדיון בפני הוועדה ביום 

לטענתו, לא לטענת המפר לכאורה, מדובר בעסק קטן המעניק שירותי המרת מטבע בלבד, בסכומים נמוכים. 

בוצעו הפרות של חובת הדיווח הקבועה בצו, שכן כל ההפרות הנטענות בדו"ח הביקורת מתייחסות לעסקאות 

 בהן המפר לכאורה קיבל שירות מנותן שירותי מטבע אחר, )שבמסגרתו רכש מט"ח לשם שימוש בעסק(,

הפרות של חובות הזיהוי, בבחינת מקבל השירות. לפיכך לטענתו, גם לא בוצעו היה  המפר לכאורהכאשר 

שמירת מסמכים ודיווח על פרטי לקוח, שכן הפרות אלו מתייחסות לאותן עסקאות שבגינן יוחסו לו הפרות 

 )א( לצו.6לפי סעיף 

המפר לכאורה תמך את טענותיו באסמכתאות הכוללות חשבוניות המעידות על רכישת מט"ח מנותן שירותי 

ש"ח הוגשו לוועדה  59,400-ש"ח ו 57,375ש"ח,  75,200אות בסך מטבע אחר. אסמכתאות אלה בעניין עסק

ש"ח התקבלו בתאריך  135,825-ש"ח ו 168,900ש"ח,  51,000ביום הדיון. אסמכתאות בעניין עסקאות בסך 

וזאת בהתאם לארכה שנתנה הוועדה למפר לכאורה במועד הדיון להצגת אסמכתאות נוספות עד  4.12.2013

 .5.12.2013לתאריך 

 

 :החלטת הוועדה

בהסתמך על האסמכתאות שהוצגו בפניה, הוועדה מקבלת את טענת המפר לכאורה וקובעת כי בנסיבות 

 .לצו (3)7 -ו  4 ,2)א(, 6העניין לא הופרו הוראות סעיפים 

 בנסיבות העניין שלא להשית עיצום כספי על המפר לכאורה.  ועדהוה חליטהה, לפיכך



 

 25.12.2013 מיום מ"בע דיל קומפיו  בעניין כספי לעיצום הוועדה החלטת

 נוכחים

 מ"בע דיל קומפיו :לכאורה המפר

 :הנסיבות תיאור

 חוק מכוח בחובות עמידתו את לבחון במטרה, לכאורה המפר של העסק בבית ביקורת נערכה 15.7.2012 ביום

 רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור וצו"( החוק: "להלן) 2000–ס"התש, הון הלבנת איסור

 ידי על בוצעה הביקורת"(. הון הלבנת איסור צו" או" הצו: "להלן) 2002–ב"התשס(, מטבע שירותי נותני של

 משרד בשיתוף האוצר במשרד מטבע שירותי נותני יחידת של ואכיפה ביקורת ממחלקת משולב מפקחים צוות

 .ששון ח"רו

  : הביקורת ממצאי עיקרי

 .  כספי עיצום להטיל בקשה על הודעה בצירוף לכאורה למפר נמסר הביקורת ח"דו .1

 (.2012 ביולי 15) הביקורת יום ועד 2006 ביולי 1 שבין לתקופה הינם הביקורת ממצאי .2

 ביום האוצר במשרד מטבע שירותי נותני למחלקת, מטבע שירותי במתן לעסוק בקשה הגיש העסק .3

 .אביב בתל העסק עבור רישום תעודת הונפקה 19.02.2003 ביום. 13.01.2003

 . שיקים ניכיון של בפעילות ועוסק אביב בתל פועל העסק .4

 :הביקורת ח"בדו שפורטו כפי ההפרות ריכוז להלן .5

 :לרשות דיווח אי – לצו( א)6 סעיף .1

 . ח"ש 900,607 של בהיקף, דווחו שלא דיווח חייבות עסקאות 13 ביצע העסק

 :לרשות דיווח אי – לצו( ב) 6 סעיף .2

 של בסכומים  עסקאות 73 נמצאו: הדיווח לסף מתחת עסקאות (א

 .ח"ש 3,600,281 של בסכום ח"ש 49,999 עד ח"ש 49,000 

 ח"ש 28,131,354 של בסכום עסקאות 270 נמצאו: יום במהלך שנרשמו עסקאות למספר עסקאות פיצול (ב

 .עסקאות 620-ל לכאורה שפוצלו

 ח"ש 9,815,542 של בסכום עסקאות 147 נמצאו: יומיים במהלך שנרשמו עסקאות למספר עסקאות פיצול (ג

 .עסקאות 292-ל לכאורה שפוצלו

 ח"ש 549,943 של בסכום עסקאות 9 נמצאו: שונים לקוחות בין אחד לגורם השייכות המחאות פיצול (ד

 .עסקאות 33-ל לכאורה שפוצלו

 .ח"ש 42,097,120: הינו, לצו( ב)6 סעיף לפי ההפרות כל סך

 :הון הלבנת איסור לחוק( א)8 סעיף .3

 . התאגיד חובות למילוי אחראי בעסק מונה טרם הביקורת למועד נכון



 

 :לכאורה המפר טענות תמצית

 ביום הוועדה בפני פה בעל טענו וכן, 24.12.2013 מיום בכתב טיעונים העבירו לכאורה המפר כוח-באי

25.12.2013 . 

 :כלליות טענות .א

 מהעסקאות חלק כי לכאורה המפר כוח-באי טענו, הביקורת ח"בדו המפורטות מההפרות אחת כל לגבי

 אותם שבשליטת לחברות השייכים שיקים או הלקוחות של אישיים שיקים כללו, בדיווח כחייבות שצוינו

 . ניכיון בעסקאות ולא והצו החוק פי על בדיווח חייבות אינן אשר הלוואה בעסקאות מדובר כן ועל, הלקוחות

 :הוועדה עמדת

 המפר. הלוואה בעסקאות מדובר כי השתכנעה לא העניין ובנסיבות מאחר זאת, הטענה את דוחה הוועדה

 כתב, סילוקין לוח, הלוואה הסכם כגון, בהלוואות שמדובר כך על המעידה אינדיקציה כל  סיפק לא לכאורה

 מדובר כי, נוספים תימוכין וללא, כללי באופן, בעלמא טען רק אלא, אחרת חיצונית אינדיקציה כל או ערבות

 הביקורת במועד נערך אשר בתשאול ואף, ניכיון כפעולות בעסק נרשמו אלו עסקאות, כן כמו. בהלוואות

 פעילות שציין ללא, שיקים ניכיון הינה בעסק המתבצעת היחידה הפעילות כי במפורש ציין הוא לכאורה למפר

 . הלוואות מתן של

 למעשה כי מעלה הלוואה עסקאות הן כי לכאורה המפר טען לגביהן אשר העסקאות בפרטי עיון גם, לכך מעבר

 בה, משולבת מעסקה כחלק רבים במקרים נעשה המטבע שירותי לנותן שניתנו האישיים בשיקים השימוש

 כל תמורת כאשר, אישיים ושיקים שלישיים צדדים שם על המשוכים שיקים יחד העסקה באותה נוכו

 בעסקאות מדובר כי המסקנה את מחייב זה באופן עסקה ביצוע. במזומן ללקוח ניתנה המשולבת העסקה

 .ניכיון

 באישיות ומדובר מאחר אך, הלקוח בשליטת או בבעלות חברה של שיקים נכללו מהעסקאות בחלק, בנוסף

 את לקבל ניתן לא, החברה בעבור הלוואה שנלקחה לכך ממש של תימוכין שהוצגו וללא, נפרדת משפטית

 . הלוואה עסקאות הן אלה עסקאות כי הטענה

 כי העלו אף הדיון בעת לוועדה לכאורה המפר שהציג מהעסקות חלק פרטי בחינת כי, יצוין הצורך מן למעלה

 בעבור השירות מבקש של ניכיון עסקאות בוצעו מקרים שבאותם שנראה אלא, בהלוואות עסקינן שלא רק לא

, למשל כך. בהתאמה לצו( ב)4-ו( 3)3 בסעיפים כנדרש, נהנה והצהרת כח ייפוי ללא וזאת, אחר שירות מקבל

 הלקוח ידי על נוכו אשר, שלישיים צדדים לפקודת לקוח בבעלות תאגיד שם על המשוכים שיקים נמצאו

 עסקה, 32867 מספר עסקה, לדוגמא, ראו) נהנה והצהרת כח ייפוי שנמסרו וללא השיקים הסבת ללא, עצמו

 אלו על נוספות כהפרות אלו להפרות העניין בנסיבות מתייחסת אינה שהוועדה הגם(. ועוד, 33049 מספר

 . כהלוואות אלו בעסקאות לראות שאין וודאי העניין בנסיבות כי שוכנעה שהיא הרי, הביקורת ח"בדו שהוצגו

 

 :לצו( א)6 סעיף הפרת .ב

-באי טענו, לצו( א)6 סעיף לפי דווחו שלא ח"ש 900,607 של בהיקף הביקורת שאיתרה העסקאות 13 לעניין

 העסק בעל שהה בו, 2012 פברואר, בלבד אחד חודש במהלך אירעו הללו ההפרות כל כי לכאורה המפר כוח

 הצביעה בו 2006-2012 השנים במרוצת הבודד החודש זהו כי הדגישו לכאורה המפר כוח-באי. ל"בחו

 בשל בודדת משרדית בתקלה המדובר כי היא טענתם, לפיכך. לצו( א)6 סעיף לפי דיווח הפרת על הביקורת

 ביום כי נטען, בנוסף. זה בהקשר הצו הוראות אחר למלא מקפיד העסק ככלל וכי העסק בעל היעדרות

 .הרלוונטית התקופה עבור לרשות דיווח העסק בעל הגיש, הביקורת ח"דו קבלת לאחר, 13.8.2013



 

 של או לקוחות של אישיים שיקים נכללו האמורות העסקאות 13 מתוך שבשמונה מאחר כי נטען, בנוסף

 שאינן הלוואה בעסקאות אם כי ניכיון בעסקאות מדובר שלא הרי, לעיל כמפורט, הלקוחות בשליטת חברות

 . בדיווח חייבות

 : הוועדה עמדת

 מדובר כי הטענה את דחתה הוועדה, לעיל כאמור. הדיווח חובת הופרה אלה במקרים כי קובעת הוועדה

 את אלו הפרות בעניין למצות שלא הוועדה החליטה, זאת עם יחד. בדיווח חייבות שאינן הלוואה בעסקאות

, ל"בחו העסק בעל שהה בו, אחד בודד בחודש אירוע ההפרות כל כי העובדה לאור השאר בין, המפר עם הדין

 דיווחים ולהעביר לצו( א)6 סעיף לפי הדיווח חובת אחר למלא מקפיד לכאורה המפר, ככלל, כי שנראה ומאחר

 . הליקויים לתיקון ופעל מאחר וכן כנדרש לרשות

 

 :לצו( ב)6 סעיף הפרת .ג

 המפר כוח-באי טענו, ח"ש 49,999 עד ח"ש 49,000 של בסכומים הדיווח לסף מתחת העסקאות 73 לעניין .1

 בשל רק רגילה בלתי כעסקה להיחשב יכולה אינה, כשלעצמה, האמור הטווח של בסכום עסקה כי לכאורה

 לכאורה המפר כוח-באי הפנו, זה לעניין. לצו( ב)6 סעיף מכוח הדיווח חובת את מקימה אינה ולפיכך, זו עובדה

, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע הכיכר' יינג'צ 47023-02-12( ש"ב) א"עש לענין

 לסכום שיצטרפו נוספות בנסיבות צורך יש כי נקבע לטענתם בו"(, הכיכר' יינג'צ פרשת: "להלן( )25.2.2013

 ספיישל 11593-05-12( ם-י) א"עש לעניין הפנו וכן, רגיל בלתי דיווח מחייב אשר דפוס לבסס כדי העסקה

 ספיישל פרשת: "להלן( )8.11.2012, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע אינטרסט

 העסקאות בין זמנים סמיכות עם יחד הדיווח לסף מתחת עסקאות ביצוע כי לטענתם נקבע בו"(, אינטרסט

 אלו מעין נוספות נסיבות בהיעדר כי טענו לכאורה המפר כוח-באי. הדיווח מחובת לחמוק ניסיון על מלמד

 . לצו( ב)6 סעיף מכוח הדיווח חובת קמה שלא הרי, דנן במקרה

 . בדיווח חייבות אינן אשר הלוואה עסקאות הינן אלו מעסקאות ניכר חלק כי לעיל כאמור נטען, בנוסף

 אשר עסקאות 147-ו, אחד יום במהלך שנרשמו עסקאות למספר פוצלו כי נטען אשר עסקאות 270 לעניין .2

 מעלה ח"לדו' ה-ו' ד הנספחים בחינת כי טענו לכאורה המפר כוח-באי: עסקאות 292-ל פוצלו כי נטען

, ישראל מדינת' נ טוב שם חביב 9796/03 א"ע בעניין לקביעה המנוגדת הנחה על ונשענה שגתה שהביקורת

 מופקד הפקדה שבכל זו דרך על מספר להפקדות כספים הפקדת פיצול" כי הקובע, 20999( 1)2005 על-תק

 ניכר ובחלק מאחר כי טענו לכאורה המפר כוח-באי, זאת לאור". בדיווח החייב הסכום מן הנמוך כסף סכום

 לפי העסקאות אותן על לדווח הצורך מתייתר, לצו( א)6 סעיף לפי דווחו אשר עסקאות מעורבות מהמקבצים

 מדווחת העסק במחשבי המותקנת' ישות' מערכת כי ציינו לכאורה המפר כוח-באי, כן כמו. לצו( ב)6 סעיף

, לקוח אותו ידי על יום באותו המבוצעות העסקאות כל של לצו( א)6 סעיף לפי אוטומטי באופן מקובץ דיווח

 . הדיווח סף את עובר עסקאות אותן של הכולל הסכום כאשר

 . בדיווח חייבות אינן אשר הלוואה עסקאות הינן אלו מעסקאות ניכר חלק כי גם נטען, לעיל כאמור

 הלקוח חשבון בהן עסקאות הינן' ה בנספח מהעסקאות ניכר חלק כי לכאורה המפר כוח-באי טענו, כן כמו

 הללו בעסקאות לראות אין, לטענתם, כן על. במזומן תמורה כלל שולמה לא אף ובחלקן, חוב קיזוז בשל זוכה

 .הצו פי על בדיווח החייבות ניכיון כעסקאות

 לדוח' ה בנספח המצויינות מהפעולות אחת בהן עסקאות 5: על לכאורה המפר כוח באי הצביעו, בנוסף

 ועל, במזומן( ניכיון פעולת עבור החברה ידי על ללקוח שניתן) שיק החלפת לטענתם הינה כניכיון הביקורת

 פעולת לפני מה זמן בוצעה הראשונה הניכיון פעולת שכן, פיצול בשל רגיל בלתי דיווח מקימות אינן הן כן

 נחשבה ולטענתם, למחרת שנית והוקלדה שבוטלה אחת עסקה על וכן; לפיצול חשש ללא, האחרת הניכיון

 .כפיצול בטעות



 

 בדיווח חייבות הן ולכן העסק של בשיקים שולמה תמורתן כי, נטען' ה בנספח המפורטות מהעסקאות 19 לגבי

 בדיווח צורך כלל היה לא, הדיווח מסף הנמוכה בפעולה והמדובר מאחר, כן על. ח"ש 500,000 של סך מעל רק

 דחויים בשיקים שולמה תמורתן כי, נטען הללו מהעסקאות 4 לגבי, בנוסף. לצו( א)6 סעיף הוראת לפי עליה

   .בגינן לדווח צורך היה ולא בניכיון ולא בהלוואה המדובר בהכרח כן ועל, העסק של

 נטענו לא לגביהן אשר, שביצע פעולות 26 על דיווח הוא, ספק הסר למען כי לכאורה המפר ציין, לבסוף

 .לצו( ב)6 סעיף פי על רגיל בלתי כדיווח, לעיל טענותיו

 שירות מקבלי בין אחד לגורם השייכות המחאות עסקאות 33-ל פוצלו כי נטען אשר העסקאות 9 לעניין .3

 העסקאות את הרישום למערכת הזין המטבע שירותי נותן כי טענו לכאורה המפר כוח-באי: יום באותו שונים

 . המציאות את משקפת שאינה מלאכותית פעולה מהווה אחת כעסקה העסקאות איחוד וכי, בפועל שנעשו כפי

 המוכרים לקוחות ידי על בוצעו' ו בנספח המפורטות העסקאות מן אחת כל כי טענו לכאורה המפר כוח-באי

 שאינן רגילות כעסקאות בעיניו נחזו העסקאות, לקוחותיו של העסקי הפרופיל עם היכרותו ולאור, היטב לו

 .לצו( א)6 לפי דווחו אף וחלקן לצו( ב)6 סעיף לפי דיווח מצריכות

 הינן ח"לדו' ו בנספח המפורטות מהעסקאות מכריע חלק כי לכאורה המפר כוח-באי טענו, האמור על בנוסף

 ולא הלוואה בעסקאות מדובר כן ועל, בשליטתו חברה של או אישיים שיקים הציג הלקוח בהן עסקאות

 . ניכיון

 

 :הוועדה עמדת

 חייבות שאינן הלוואה עסקאות היו מהעסקאות חלק כי הטענה את מקבלת אינה הוועדה, לעיל כאמור .1

 .בדיווח

 של הראשון חלקו. משולב מבחן הינו לצו( ב)6 בסעיף הקבוע המבחן כי נקבע אינטרסט ספיישל בפרשת .2

 מבחן קובע, בסעיף הקבועות חלופות ארבע ישנן שבו, השני חלקו אולם, סובייקטיבי מבחן קובע הסעיף

 חובת קמה, אובייקטיבי במבחן לבחון יש קיומן שאת, חלקן או כולן, חלופות אותן בהתקיים. אובייקטיבי

 צריכה היתה לא העניין בנסיבות כי ולשכנע זאת לסתור המטבע שירותי נותן בידי עלה אם אלא, זאת. דיווח

 . הדיווח חובת עליו לחול

 :17-18' בעמ,  אינטרסט בספיישל צבן אשר-בר השופטת כבוד דברי ראו זה לעניין

 שירותי מבקש של פעולה" שיראו יכול" התקיימו אם אשר מצבים ארבעה קבע הצו שמתקין העובדה עצם"

 צריכה, מצבים מאותם לאחד הנופלת פעילות שנעשתה במקום כי מלמדת, רגילה בלתי כפעולה מטבע

 לגרום אמור אובייקטיבי שמצב היא זו אדומה נורה של משמעותה. השירות לנותן אדומה נורה להידלק

 באופן בעיניו זה יהא כי נאמר אפילו כך. רגילה בלתי כפעולה פעולה באותה יראה השירות שנותן לכך

 שירות שמקבל כך על להצביע אמורים אשר מצבים ארבעה שנקבעו העובדה עצם, לפיכך.   סובייקטיבי

 מצבים מאותם יותר או אחד מצב יתקיים שאם כך על מלמדת, רגילה בלתי שהיא פעולה ביצע המטבע

 נותן את יחייבו אלו אובייקטיביות נסיבות אז כי – אובייקטיבי מצב הינו והתקיימותם – בסעיף שפורטו

 . עליהן לדווח שחובה רגילות בלתי כפעולות בעיניו יראה שהדבר השירות

 ]...[ 

 לסתור בכוחו עלה אם לשאלה רבה משמעות הייתה לא אז כי, אובייקטיבית רק הייתה דההמי אמת אילו

 המפר בפני פתוחה, סובייקטיבית היא המידה שאמת מאחר. האובייקטיביות מהנסיבות שעלו המסקנות את

 חובת עליו לחול הייתה צריכה לא לכאורה, הנדונות בנסיבות כי ולשכנע מסקנות אותן את לסתור הדרך

 ".דיווח

 



 

 מקבלת אינה הוועדה: ח"ש 49,999 עד ח"ש 49,000 של בסכומים הדיווח לסף מתחת העסקאות 73 לעניין .3

 מכלול את לבחון צורך יש, הכיכר' ציינג בפרשת גדעוני השופט שציין כפי. זה בעניין לכאורה המפר טענות את

 המדובר כי להסיק ניתן מהן, הדיווח לסף לסמיכות מעבר, נוספות נסיבות ישנן האם ולראות העניין נסיבות

 :השופט כדברי. לצו( ב)6 סעיף מכוח דיווח חובת המקימה רגילה בלתי בפעולה

 מן העולה שהתמונה באופן נוספות נסיבות יצטרפו הדיווח לרף העסקה סכום שלקרבת, כן אם, נדרש"

 פעולה כדי עולה הדיווח מרף במעט אך הנופל בסכום שנעשתה עסקה כי, למסקנה סביר בסיס תניח המכלול

 (הוספה ההדגשה(. )ד"לפס 64 פסקה." )רגילה בלתי

 חייבת היא ואין, המנהלי המשפט כללי לפי הפועלת מנהלית ועדה הינה העיצומים ועדת כי, להדגיש ראוי

 הוועדה רשאית, מנהלית החלטה הינה הוועדה והחלטת היות. סביר ספק לכל מעבר המפר הפרת את להוכיח

 כבעלת אותה רואה היה סביר אדם כל אשר" ראיה כל על, כלומר, מנהליות ראיות על החלטתה את לבסס

 ביום ניתן, בנבו פורסם) הפנים משרד' נ מונא סאלם 9018/04 מ"עע" )עליה סומך והיה הוכחתי ערך

12.9.2005.)) 

 מדובר כי למסקנה סביר בסיס עולה מהן נוספות נסיבות מתקיימות כי סבורה הוועדה, העניין בנסיבות .4

 ניכר חלק כי מעלה הביקורת ח"לדו' ג בנספח עיון. הדיווח חובת את לעקוף שמטרתן רגילות בלתי בפעולות

 שיקים של רב מספר ניכו אשר, לקוחות של מצומצם מספר ידי על בוצעו הדיווח לסף הסמוכות מהפעולות

 בוצע הדבר, לעיתים. הדיווח מחובת במעט אך הנמוך לסכום, פעולה בכל, המסתכמים קטנים בסכומים

 שיקים 29 הכוללת 17543' מס פעולה: כהן בן הלקוח פעילות את, למשל, ראו. ספורים ימים של בהפרש

; ח"ש 48,992 של לסך המסתכמים שיקים 19 הכוללת 17759' מס פעולה; ח"ש 49,834 של לסך המסתכמים

: משה מרקוביץ הלקוח פעולות. ח"ש 49,492 של לסך המסתכמים שיקים 25 הכוללת 13236' מס פעולה

 ישנם, כן כמו. רבות דוגמאות ועוד, ח"ש 49,300 של לסך המסכמים שיקים 39 הכוללת 9179' מס פעולה

 את, לדוגמא, ראו) הדיווח לסף הקרוב בסכום ניכיון עסקאות ונשנה חוזר באופן המבצעים חוזרים לקוחות

 לפעולות הסבר כל סיפק לא המפר(. ואחרים לבוק סיירת, קליין יתיר, צמרת נעלי, ויקטור ברבי הלקוחות

 .רגילה בלתי בפעולה מדובר כי סבר לא ומדוע אלו

 מדיווח להימנע ניסיון על להצביע עשוי אשר חריג פעולה בדפוס מדובר כי השתכנעה הוועדה, העניין בנסיבות

 אשר, שונים בסכומים שיקים של גדול מספר של ניכיון מבצע הלקוח כאשר, לצו( א)6 סעיף להוראות בהתאם

 הלקוח אותו ידי על חוזרות פעולות של גדול מספר ביצוע או, הדיווח מסף במעט אך הנמוך לסכום מסתכמים

 אשר המטבע שירותי נותן ידי על הסבר כל ניתן לא הללו הפעולות לכל. הדיווח מרף במעט אך הנמוך בסכום

 הנסיבות בהתקיים, בהן ראה לא הוא מדוע הסבר ניתן לא ואף הפעולות של הגיונן על לעמוד עשוי

 . רגילות בלתי כפעולות, האובייקטיביות

 אשר עסקאות 147-ו, אחד יום במהלך שנרשמו עסקאות למספר פוצלו כי נטען אשר עסקאות 270 לעניין .5

 מעורבות בו מקום כי הטענה מקבלת אינה הוועדה: יומיים במהלך שנרשמו עסקאות 292-ל פוצלו כי נטען

 סעיף מכוח הדיווח חובת, כידוע. לצו( ב)6 סעיף לפי לדווח צורך אין לצו( א)6 סעיף לפי דווחו אשר עסקאות

 חובת הינה לצו( ב)6 סעיף מכוח הדיווח חובת. מסוים ומסכום מסוג פעילות על רגיל בדיווח עניינה לצו( א)6

 תכליתם אשר, נפרדים דיווח סעיפי בשני מדובר כי ברי. השירות מקבל של רגילה בלתי פעילות בגין דיווח

 כך על להעיד כדי הצו בלשון אין, טוב שם ד"פס פרשנות לעניין המפר כוח-באי לטענת בניגוד. שונה ומהותם

 שכן, לצו( ב)6 סעיף מכוח עסקה אותה בגין מדיווח פוטרת לצו( א)6 סעיף מכוח מסוימת פעולה על שדיווח

 וזאת בהתאם לדווח יש, לצו( ב)6 בסעיף הקבועים התנאים מתקיימים כאשר. אחר הוא בבסיסה הרציונל

 .לצו( א)6 סעיף מכוח, מהן חלק על זה כבמקרה או, הפעולות על דיווח בוצע אם קשר ללא

 בדפוס שמדובר הרי, הדיווח לרף ומתחת מעל עסקאות מספר בוצעו בהן, העניין בנסיבות כי סבורה הוועדה

 רגילות בלתי כעסקאות לראותן מקום היה הישר והשכל ההיגיון סמך על אשר עסקאות ביצוע של פעולה



 

 של הדיווח תחת שבוצעו הפעולות פרטי כל את לכלול שלא מנת על למשל) הדיווח חובת את לעקוף שנועדו

 (. לצו( א)6 סעיף

 בו המפוצל באופן די אלא, הלקוח של מניעיו אחר ולהתחקות לחקור נדרש אינו המטבע שירותי נותן, כידוע

 שאין כך על מצביע הפעולות בוצעו בו האופן, העניין בנסיבות. הדיווח חובת את להקים כדי הפעולה בוצעה

 נותן על חלה ספק של במקרה, לאו אם ובין החשד עולה אם בין כן ועל, לקוח של רגילה בפעולה המדובר

 . לדווח החובה המטבע שירותי

 טעם כל הובא ולא יומיים או יום של זמנים בסמיכות בוצעו אשר לעסקאות כלכלי היגיון כל הוצג משלא

 בלתי דיווח חובת ישנה שלגביהן ככאלו שפוצלו בעסקאות לראות מקום היה לא מדוע המפר ידי על ממשי

 בוצעה כי הוועדה קובעת(, העסקית ופעילותיהם לקוחותיו את מכיר העסק כי כללית אמירה מלבד) רגילה

 (. בלבן ועניין אלמקייס עניין למשל, בעבר הוועדה החלטות, בדומה, ראו) לצו( ב)6 סעיף הוראות של הפרה

 ללקוח עסקאות המסכמת מחשב מערכת קיימת המטבע שירותי לנותן אם מינה נפקא אין כי, יוער זה לעניין

 אלו מעין בנסיבות עדיין, לצו( א)6 סעיף לפי בדיווח צורך תזהה המערכת אם שגם מכיוון, יומי סיכום לפי

 כאשר לעיל האמור הפעולה בדפוס מדובר בו מקום, הלקוח פעולות על לצו( ב)6 סעיף מכח לדווח החובה קמה

 כלל מנוטרות אינן אשר יומיים פני על שבוצעו פעולות שכן כל ולא) עסקי או כלכלי היגיון להן הוצג לא

 (. הממוחשבת המערכת ידי על זה בהקשר

 במזומן תמורה שולמה ללא זוכה הלקוח חשבון בהן עסקאות היו מהעסקאות חלק כי המפר טענת לעניין .6

 הוועדה דוחה, הצו פי על בדיווח חייבות ניכיון בעסקאות המדובר אין כן על וכי לקוחות של חובות קיזוז בשל

 . הטענה את

 עסקת את מהותית לשנות כדי אין חוב מול מקוזזת – חלקה או כולה – הניכיון עסקת תמורת בהם במקרים

 מודריק' ע ר"ד השופט כבוד דברי ראו, זה לעניין. בגינה הדיווח חובת את ובהתאם נפרדת כעסקה הניכיון

 בעמוד(, 1.9.2013, בנבו פורסם' )ואח רבי'ג' נ וכלכלה מיסוי-א"ת מחוז פרקליטות. י.מ 40131-08( א"ת) פ"בת

 :הדין לפסק 25

 אם דיווח הצריכה ניכיון עסקת האחת; נפרדות עסקות שתי של צירוף היא קיזוז עסקת – קיזוז עסקת"

. כיסוי בהעדר חזר אך נוכה שכבר שיק פירעון היינו, הלוואה פירעון עסקת והשנייה; לפחות K50 היקפה

 השיקים סכום ללקוח ונמסר הקופה מן נשלף שבה אחת לפעולה הטכני המהלך את מצמצמת הקיזוז פעולת

 אינו חוב קיזוז כן על. העסקות שתי את מהותית משנה אינה זו מאוחדת פעולה. שקוזז החוב פחות לניכוי

 . דיווח נדרש בנסיבותיו וגם המזומן עסקת היקף את מקטין

 

 כדין דינה. ללקוח שניתן השירות של הכספי היקפו את מלאכותי באורח, מסתירה קיזוז עסקת. זה גם אף

  שבקיזוז הוא ההבדל) הכספי השירות היקף את מלאכותית להסתיר מבקשים בה שגם" עסקה פיצול"

 בין מפרידים עסקה בפיצול ואילו השירות היקף את להקטין כדי שלילית בעסקה חיובית עסקה  מחברים

 (.הוספו ההדגשות(." )מטרה לאותה חיוביות עסקות

 

 לפיצול נסיון היה לא כן ועל לצו( א)6 סעיף של הדיווח לסף מתחת הן כי נטען לגביהן העסקאות 19 לגבי .7

 . לעיל 5 בסעיף הוועדה עמדת ראו – בדיווח חייבת אינה הפעולות אחת שכן

 המדובר בהכרח כן ועל, העסק של דחויים בשיקים שולמה תמורתן כי נטען לגביהן העסקאות 4 לגבי .8

 השיק בו מקום להתקיים יכול הניכיון פעולת רציונל שכן, הטענה את הוועדה דוחה, בניכיון ולא בהלוואה

 כל הוצגו לא ממילא, לעיל באריכות כמפורט, כן כמו. שנוכה השיק לעומת חוב תשלום מקדים הדחוי

   .בהלוואות המדובר כי לטענה באשר תומכים מסמכים



 

 המפר טענת את מקבלת הוועדה: הדיווח רף מעל היו הלקוח שביצע הפעולות כל בהם המקרים לעניין .9

 עסקאות 39) הדיווח סף מעל היו הלקוח ידי על שבוצעו הפעולות כל בהם המקרים אודות לכאורה

 כי קובעת כן ועל(, לכאורה המפר טענות לכתב' ד בנספח כמפורט, ח"ש 3,966,020 של לסך המסתכמות

 . הדיווח חובת של הפרה הייתה לא המקרים באותם

, שבוטל השיק אודות הטענה לעניין וכן, שיק החלפת הייתה הפעולות שאחת נטען בהן העסקאות 5 לעניין .10

 כהפרת בהן תראה לא העניין בנסיבות כי וקובעת לכאורה המפר טענות את, הספק מחמת, מקבלת הוועדה

 . הדיווח חובת

 בנושא תתחשב הוועדה: הביקורת לאחר מתקן דיווח לכאורה המפר הגיש לגביהם המקרים 26 לעניין .11

 . העיצום גובה לעניין זה

 שירות מקבלי בין אחד לגורם השייכות המחאות עסקאות 33-ל פוצלו כי נטען אשר העסקאות 9 לעניין .12

 לא לכאורה המפר כי מבהירה הוועדה. לצו( ב)6 סעיף הוראות הופרו כי קובעת הוועדה: יום באותו שונים

 לדווח עליו היה. בפועל שבוצעו כפי למערכת להזינם אלא, כדבריו, מלאכותי באופן עסקאות לאחד היה נדרש

 שונים לקוחות שם על עסקאות שבוצעו כך על שיעיד באופן לצו( ב)6 סעיף לפי המתאימות העסקאות על

 בין ביותר קצרה זמנים ובסמיכות החשבון מאותו משוכים, עוקבים הינם השיקים כל כאשר היום באותו

 . השונים הלקוחות

 בידיו עלה לא כי סבורה הוועדה, הביקורת ממצאי ובחינת בנושא המפר טיעוני של מעמיקה בחינה לאחר

 חוקר אינו המטבע שירותי נותן, כאמור. הלקוחות בין האמורות העסקאות בפיצול כלכלי היגיון על להצביע

 היגיון חסרת, קרי, רגילה בלתי פעילות בוצעה אם די. הלקוח של מניעיו אחר להתחקות ממנו מבוקש ולא

 עסקאות מספר וביצוע היות. רגיל בלתי דיווח להעביר החובה שתקום בכדי, וכדומה דופן יוצאת, כלכלי

 עולה, גבוהה זמנים בסמיכות, שונים אנשים ידי על בנק חשבון מאותו המשוכות רציפות המחאות של ניכיון

 . זו פעילות על לדווח המטבע שירותי נותן שנדרש הרי, חריג פעולה דפוס כדי

 המחייבות בפעולות שמדובר העובדה את מאיינת אינה למפר המוכרים בלקוחות שמדובר הטענה כי, יובהר

 (. 20 בעמוד, אינטרס ספיישל פרשת ראו) דיווח

 כבלתי הנחזות לפעולות המטבע שירותי נותן מצד ערנות חוסר על מעידים הביקורת ממצאי, לסיכום .13

 רגילים הבלתי הדיווחים ומהות הצו בהבנת טעה הוא, הוועדה בפני ציין עצמו שהמפר כפי. בעסקו רגילות

 (. לב בתום כטענתו אם גם) לצו( ב)6 סעיף מכח

 של רגילה בפעילות המדובר אין כי מצביע לעיל המתוארות הפעולות מכלול בוצעו בו האופן, לעיל כאמור

 .לדווח החובה המטבע שירותי נותן על חלה ספק של במקרה, לאו אם ובין חשד עולה אם בין, כן ועל, לקוח

 :לחוק( א)8 סעיף הפרת .ד

 בעל מונה, הרישום בקשת ובמסגרת, שגוי הינו זה בעניין ח"הדו ממצאי כי טענו לכאורה המפר כוח-באי

 . זה לעניין אסמכתא הציגו לכאורה המפר כוח-באי. התאגיד חובות על כאחראי העסק

 :הוועדה עמדת

 וקובעת לכאורה המפר טענת את, העניין בנסיבות, מקבלת הוועדה, בפניה שהוצגו האסמכתאות על בהסתמך

 .לצו( א)8 סעיף מכוח רישומים וניהול דיווח של הפרה בוצעה לא זה במקרה כי

 

 :כספי עיצום להטלת מידה אמות .ה

 תתחשב, לכאורה המפר על כספי עיצום להטיל יש כי יקבע אם כי הוועדה מן ביקשו לכאורה המפר כוח-באי

 או חוזרת הפרה שאינה ראשונה בהפרה שמדובר בעובדה לקולא הכספי העיצום לקביעת שיקוליה במסגרת

-באי ביקשו בנוסף. הביקורת ממצאי את ללמוד נכונות תוך, ידו על תוקנו לו המיוחסות ההפרות כי, נמשכת



 

 העובד בנו של לקהילה ותרומתו העסק בעל של הבריאותי מצבו את תשקול הוועדה כי לכאורה המפר כוח

 . בעסק עימו

 רק אלא כספיים דוחות סיפק לא זו בטענתו לתמיכה אך, העסק של הכלכלי במצבו להתחשב ביקש, כן כמו

 לא ממנו, 2013 דצמבר בחודש בו שבוצעו פעולות מספר המציג העסק של הבנק מחשבונות אחד של תדפיס

 . לאשורו העסק של הכלכלי מצבו על ללמוד ניתן

, והצו החוק הוראות מילוי על שהקפיד טען הוא, הדיון במועד הוועדה בפני לכאורה המפר שנשא בדברים 

 בסעיפים כקבוע, רגילים דיווחים וביצוע לקוחות פרטי רישום, בזיהוי התמקדו אשר, אותם הבין שהוא כפי

 לפי לקוחות פרטי ורישום זיהוי חובות לעניין הפרות מצאה לא הביקורת כי הדגיש הוא. לצו( א)6 -ו 4, 2

 דיווח שלא לכך הסיבה, לטענתו. לצו( א)6 סעיף לפי כנדרש מדווח הוא שככלל והעלתה לצו 4-ו 2 סעיפים

 מכח רגילים בלתי דיווחים לדווח החובה ובמהות הצו בהבנת לב בתום טעותו היא רגילים בלתי דיווחים

 לא רשמי גורם אף וכי בנושא לכנסים זומן שלא מכך נבעה הבנתו שאי טען הוא, זה בהקשר. לצו( ב)6 סעיף

 ביקורת בעסק התקיימה 2006 שבשנת מאחר כי ציין לכאורה המפר, בנוסף. זו לחובה ליבו תשומת את הפנה

 לפעול והמשיך, תקינים ודיווחיו פעילותו מתכונת כי הסיק הוא, עיצומים לוועדת זומן לא הוא שבעקבותיה

 .אופן באותו

 :הוועדה עמדת

 . לעיל שתוארו האישיות בנסיבותיו וכן לכאורה המפר שציין בנסיבות העיצום גובה בקביעת תתחשב הוועדה

 במפורש אותו יידעו לא הרשויות כי וטענתו הדיווח לחובת מודעותו לאי בקשר לכאורה המפר טענת לעניין

 החוק בדרישות לעמוד החובה חלה לכאורה המפר שעל הרי, רגיל הבלתי הדיווח חובת של ומהותה קיומה על

. מאחריות פוטרת אינה החוק ידיעת ואי חוק לקיים חובה קיימת כי הן החוק שלטון של יסוד מושכלות. והצו

 קונקרטי ליקוי לאיתור או הרשויות מצד להדרכה להמתין רשאי אדם לפיה פרשנות סובלת הדעת אין

 דורש לכל מצוי הדיווח חובות לעניין הרלוונטי החומר, ועוד זאת. חוק הוראות לקיים התחיל כדי בפעילותו

 בכל בהן לעיין יכול היה לכאורה והמפר הון הלבנת לאיסור הרשות של האינטרנט באתר וקריא ברור באופן

 . עת

 שם קבע הנכבד המשפט בית. דומה טענה המערערת טענה כספי לעיצום הוועדה' נ שרון אנה 200/06 ע"בו 

 :כדלקמן

 הוראות לקיים כדי נגדו שיינקט ביקורת להליך להמתין רשאי אדם יהא לפיה פרשנות סובלת הדעת אין"

 הביקורת שהליך בעוד, המערערת על המוטלת חובה הינה מכוחו המשנה וחקיקת החוק הוראות קיום. חוק

 במקרה ביקורת הליך של קיומו אי או קיומו. החוק אכיפת הליכי במסגרת, הרשות של זכות מהווה והפיקוח

 מדובר אם מינא נפקא אין זה לענין. המערערת ידי על החוק הפרת מפני הגנה להוות יכול איננו הספציפי

 את לבצע לרשות מאפשרת שאינה בהפרה מדובר המקרים בשני. וחסר בדיווח או כלל דיווח אי של בהפרה

 המערערת אם. ברורות מכוחו המשנה וחקיקת החוק הוראות. החוק במטרות חמורה פגיעה ופוגעת תפקידיה

 אלא להלין לה ואין בתוצאות לשאת עליה – בעסקה ולהטמיען ההוראות את להפנים מנת על די עשתה לא

 ."עצמה על

 .לענייננו גם אלו דברים ויפים

, לכאורה המפר ידי על שהוצגו כפי, בכללותן העניין בנסיבות בהחלטתה תתחשב הוועדה, זאת עם יחד

 .אלו ליקויים לתיקון פעולותיו וכן, לב בתום לטעות מטענתו, לכאורה מהמפר התרשמותה

 



 

 :הוועדה החלטת

 כי הוועדה קובעת"(, המפר: "להלן) לכאורה המפר טיעוני ושמיעת הביקורת ח"דו ממצאי בחינת לאחר .1

 את כוללות ההפרות. הון הלבנת איסור צו והוראות החוק הוראות את הפר הוא המפר של פעילותו במסגרת

 להוראות בניגוד, בדיווח החייבות רגילות בלתי פעולות ועל רגילות פעולות על לרשות הדיווח חובות הפרת

 .  בהתאמה, לצו( ב)6-ו( א)6 סעיף

 מסכל מילוין אי אשר מהותיות חובות בבחינת אם כי טכניות חובות בבחינת אינן והזיהוי הדיווח חובת .2

 חשיבות ראה המחוקק. הון הלבנת של פעולות ולחשוף כספים של מקורם אחר להתחקות החוק מטרת את

 הפעילות את לבקר הרשויות בידי העומדים הכלים הם אלו שכן הדיווח ולחובות הזיהוי לחובות מיוחדת

 משהפר. מטבע שירותי נותני אצל, הנדון ובמקרה, בכלל פיננסיים שירותים נותני אצל המתבצעת הפיננסית

 הפיננסית הפעילות את לנטר הרשות של היכולת את למעשה סיכל, אלה הוראות המטבע שירותי נותן

 .בעסקו המתבצעת

 על-תק, ישראל מדינת' נ' ואח טוב שם חביב 9796/03 א"בע חשין השופט כבוד של דבריו ראו זה לעניין

 :כדלקמן, 2108' בעמ, 2099(, 1)2005

 עסקאות וביצוע כספים העברות המערבות, ההון הלבנת עבירות של מורכבותן עם אפקטיבית התמודדות"

 הפיננסיות הפעולות על ועקשני מתמיד ופיקוח וצמודה שוטפת בקרה מחייבת, העולם ברחבי מדינות בין

 פתלתול באורח פועלים ההון מלביני כי היא החוק של היסוד הנחת. מלאה שקיפות קיום תוך, השונות

 לסכום מעל פעולה כל על וגורפת טוטלית דיווח חובת תוטל אם רק מעלליהם את לחשוף יהא וניתן, וערמומי

. הדין מן להתחמק הון למלביני ואפשרנו פרצות יצרנו אז כי, אמרנו אחרת לו. חריגה פעולה כל ועל מסוים

 רחב דיווח, גורף דיווח - הדיווח עקרון הוא העיקרון: עליו בנוי הלבנה איסור שחוק העיקרון אומנם וזה

 אפקטיבי באורח להתחקות אחרת יהא ניתן לא, בחשיפה הכרוך הרב הקושי בשל כי הכרה מתוך - ומלא

 לעקוב היא מאפשרת, החוק מטרות את כהלכה משרתת ex ante רחבה דיווח חובת. ועבריינים עבירות אחר

 ." הון הלבנות של איתורן ועל חשיפתן על היא מקלה ובכך, ברכוש פעולות אחר כראוי

 כספי עיצום לחוק 7 סעיף לפי הפרה בכל המפר על להטיל הוועדה רשאית, לחוק( א)14 לסעיף בהתאם .3

 או ומחצית, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף הקבוע מהקנס עשרה פי על יעלה שלא בשיעור

-ב"התשס(, כספי עיצום) הון הלבנת איסור לתקנות 11 בתקנה המפורטות הנסיבות בהתקיים זה מסכום רבע

 "(. כספי עיצום תקנות" – להלן) 2001

 לצורך. כספי עיצום לתקנות 9 בתקנה הקבועות כספי עיצום להטלת המידה אמות פי על פועלת הוועדה .4

 פעולות, המפר מצד ראשונה בהפרה מדובר כי העובדה, הכספי והיקפן ההפרות אופי את הוועדה שקלה, כך

 התרשמותה, בעסק עימו העובד בנו של לקהילה תרומתו, המפר של הרפואי מצבו, הליקויים לתיקון המפר

 הוועדה הביאה כן כמו. לעיל בהרחבה שפורטו כפי בכללותן המקרה ונסיבות האישיות ונסיבותיו מהמפר

 ומועד ועד מההפרות חלק של ביצוען ממועד שעבר הניכר הזמן משך את גם לקולא שיקוליה במסגרת

( א)6 סעיף מכח הדיווח חובת לגבי מעטות והפרות לצו 4 -ו 2 סעיפי הפרות נמצאו שלא העובדה, החלטתה

 מכח הדיווח חובות לעניין הצו בהבנת לב בתום שגה כי המפר מטענת התרשמותה וכן(, לעיל כמפורט) לצו

 . לעיל כמפורט, לצו( ב)6 סעיף

 עליו ולהשית המפר עם הדין את למצות שלא הוועדה החליטה, לעיל המתוארים השיקולים מכלול לאור .5

 .בלבד ח"ש 75,000 בסך כספי עיצום

 לתשלום הדרישה מסירת מיום ימים 30 תוך, שלום משפט בית בפני הוועדה החלטת על ערעור זכות למפר .6

 .הכספי העיצום



 

 אלה חזן  בעניין 25.12.13מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 :נוכחים

 "המפרה לכאורה" או "נותן שירותי המטבע"( )לא נכחה בדיון(  -: אלה חזן )להלן המפרה לכאורה

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  21.06.2012ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן  2000-הון, התש"ס

ורת בוצעה על ידי צוות "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביק –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

נערך  19.12.2012מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר ומשרד רו"ח ששון. ביום 

 תשאול משלים למפרה לכאורה במשרדי רשם נותני שירותי מטבע בירושלים. 

  : עיקרי ממצאי הביקורת

 עיצום כספי. דו"ח הביקורת נמסר למפרה לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל  .1

 (.2012ביוני  21ועד יום הביקורת ) 25.3.2009ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 . 2009לפברואר  11העסק הוא נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .3

 העסק עוסק בהמרת מטבעות וניכיון שיקים. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווחים  אי דיווח על פעילות רגילה: – )א( לצו6סעיף  הפרת .א

"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק  -על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן 

 , במקרים הבאים:צו)א( ל6ולסעיף 

  ש"ח 56,005 בדיווח לרשות בסכום שלאי דיווח על עסקת ניכיון אחת החייבת . 

אי דיווח על פעילות בלתי רגילה: הביקורת העלתה כי העסק לא העביר  –)ב( לצו 6הפרת סעיף  .ב

)ב( לצו, במקרים 6דיווחים על פעולות אשר נחזות כבלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף 

 הבאים:

  אשר נחזים ₪,  5,125,416מבקשי שירות בשווי מצרפי של  5עסקאות מול  732אי דיווח על

 ג לחוק איסור הלבנת הון.11כנותני שירותי מטבע לא רשומים, הפועלים בניגוד לסעיף 

 אי רישום פרטי לקוח:  –(לצו 3)7 -)א( ו2הפרת סעיף  .ג

 בסכום כולל של א רישום מספר הזיהוי של הלקוח ללעסקה אחת שבוצעה  הביקורת איתרה

 ש"ח. 56,005

  בסכום כולל של א רישום תאריך הלידה של הלקוח ללעסקאות שבוצעו  15הביקורת איתרה

 ש"ח. 965,548

 :תמצית טענות ב"כ המפרה לכאורה

וכן טענו בעל פה בפני הוועדה  14.7.2013ב"כ המפרה לכאורה העבירו טיעוניהם בכתב במסמך מפורט מיום 

 . 25.12.2013ביום 



 

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .א

מקפידה לדווח לרשות באופן תדיר, כפי שמעידים על כך ממצאי  לכאורה המפרהפרה לכאורה טענו כי ב"כ המ

 העסקה אודות הון הלבנת לאיסור לרשות דיווחההדו"ח. במקרה האמור, המפרה לכאורה סבורה שהיא 

כמו כן, ב"כ המפרה  .אסמכתאות רלוונטיות לביסוס טענה זו בידה והי לא אולם, הביקורת ח"בדו המפורטת

 הלבנת לאיסור לרשות דיווח לכאורה המפרההעבירה , הזהירותטענו כי לאחר קבלת דו"ח הביקורת, למען 

 . ב"כ המפרה לכאורה ביקשו שלא להטיל עיצום בגין הפרה נטענת זו.זו לעסקה בנוגע הון

 :)ב( לצו6הפרת סעיף  .ב

שירותי המטבע לברר האם מבקש השירות הינו נש"מ,  ב"כ המפרה לכאורה טענו כי הצו אינו מחייב את נותן

מבקשי השירות כי הם  5מתוך  3ועל כן אין בכך הפרה. לעניין זה, ב"כ המפרה לכאורה הציגו הצהרות של 

 אינם מקיימים פעילות של נותני שירותי מטבע.

יצעו עסקאות ניכיון לגופו של עניין, טענו ב"כ המפרה לכאורה כי הביקורת טעתה וכי מבקשי השירות לא ב

)א( לצו. לטענתם, 6ברמה יומית באופן המעלה חשש כי עשו זאת על מנת להימנע מדיווח על פי סעיף 

העסקאות שביצע כל אחד ממבקשי השירות האמורים היו ברובן בסכומים נמוכים, וכי הסך הכולל של 

נוסף, טענו ב"כ המפרה לכאורה כי נמוך מרף הדיווח. ב -על פני תקופה של שבועות ואף חודשים  -עסקאות 

נפלו טעויות בניתוח הפעולות ברמה היומית כפי שנטען בדו"ח הביקורת וסיכום סך הפעילות של כל אחד 

 ממבקשי השירות בנפרד אינו מגיע לרף הדיווח. על כן, טענת ההבניה אינה עומדת.

 :( לצו3)7-)א( ו2הפרת סעיף  .ג

עסקאות( כללו צילומי תעודות זהות הכוללים  2ב"כ המפרה לכאורה טענו כי מרבית העסקאות )למעט 

תאריך לידה ומספר תעודת זהות של מבקשי השירות. לטענתם, הצילומים נכללו בקלסרים חיצוניים 

שביום  5למערכת הזנת העסקאות הממוחשבת. ב"כ המפרה לכאורה ציינו כי דו"ח הביקורת ציין בסעיף ג.

הביקורת נלקחו מהעסק קלסרים הכוללים צילומי תעודות זהות, וכי על כן חזקה כי המידע האמור נכלל 

 בדיווח. יחד עם זאת, לא סופקה אינדיקציה כי הנתונים אכן נכללו במערכת ובדיווחים שהועברו לרשות. 

 :גובה העיצום הכספי .ד

ש להטיל עיצום כספי על המפרה לכאורה, תתחשב ב"כ המפרה לכאורה ביקשו מן הוועדה כי אם תקבע כי י

במסגרת שיקוליה לקביעת העיצום הכספי לקולא בעובדה שמדובר בהפרה ראשונה שאינה הפרה חוזרת או 

נמשכת, היקפם הכספי המצומצם של ההפרות, אופיו הקטן והמצומצם של העסק, הדרך בה התייחסה 

 זכו לשיתוף פעולה מלא מצד השותפים. המפרה לכאורה לממצאי הדו"ח וכי עורכי הביקורת

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפרה לכאורה, קובעת הוועדה כי במסגרת  .6

 פעילותה הפרה היא את הוראות החוק והוראות צו איסור הלבנת הון. 

אולם הוועדה החליטה בנסיבות )א( לצו, הוועדה קובעת כי הופרה חובת הדיווח, 6לעניין הפרת סעיף  .7

העניין שלא למצות בעניין זה את הדין עם המפרה, לאור היות ההפרה הפרה יחידה, בסכום נמוך 

יחסית, ומאחר שעולה כי ככלל המפרה מקפידה למלא אחר חובה זו ולהעביר דיווחים לרשות 

 כנדרש.

רה לעניין עסקאות שבוצעו )ב(, הוועדה מקבלת את טענת המפ6בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .8

מול מי שנחזה כנותן שירותי מטבע שאינו רשום, שכן הצו אינו מחייב את נותן שירותי המטבע לברר 

האם לקוחו שהינו נותן שירות מטבע או נחזה כנותן שירות מטבע הינו רשום או לא וממילא לא ניתן 



 

רשום מהווה כשלעצמה פעילות  לומר כי ביצוע פעולה מול מי שנחזה כנותן שירותי מטבע שאינו

 )ב( לצו. 6בלתי רגילה בהקשר של סעיף 

( לצו, הוועדה קובעת כי לפחות בשני מקרים הופרה חובת 3)7-)א( ו2בנוגע להפרות של סעיפים  .9

 הדיווח, אולם החליטה, לפנים משורת הדין, שלא למצות את הדין בענין זה עם המפרה. 

לחוק עיצום  7ועדה להטיל על המפרה בכל הפרה לפי סעיף )א( לחוק, רשאית הו14בהתאם לסעיף  .10

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 ת עיצום כספי"(. "תקנו –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .11

 לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 

לאחר שמיעת טיעוני ב"כ המפרה לעניין גובה העיצום, החליטה הוועדה כי בנסיבות הייחודיות של  .12

יחסית של ההפרות, וכן לאור תיקון הליקויים, שלא למצות את העניין, לאור מספרן והיקפן הנמוך 

 הדין עם המפרה ולהסתפק בהתראה בלבד.



 

 

 25.12.2013אליסה חנוכייב מיום  בעניין כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 :נוכחים

  )לא נכחה "המפרה לכאורה" או "נותן שירותי המטבע"( :)להלןחנוכייב  אליסה :המפרה לכאורה

 בדיון( 

 באמצעות מנהלת העסק ואחות המפרה לכאורה גברת מריה חנוכייב 

  :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  21.06.2012ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  :)להלן 2000-הון, התש"ס

"הצו"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת נותני : )להלן 2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 שירותי מטבע במשרד האוצר ומשרד פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

  הביקורת נמסר למפרה לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.דו"ח  .11

 (.2012ביוני  21ועד יום הביקורת ) 2011ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין יוני  .12

 . 2011לינואר  28נותן שירותי מטבע הרשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  העסק הוא .13

עוסק בהמרות א' עוסק בעסקאות המרות מטבע בלבד וסניף ב'  פועל באמצעות שני סניפים. סניףהעסק  .14

 דו"ח הביקורת, כמו גם החלטת הוועדה, מתייחסים לפעילות שני הסניפים. מטבע וניכיון שיקים.

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .15

העביר דיווחים הביקורת העלתה כי העסק לא  אי דיווח על פעילות רגילה: – )א( לצו6הפרת סעיף  .כד

"הרשות"(, וזאת בניגוד לחוק : על פעולות רגילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן

 , במקרים הבאים:צו)א( ל6ולסעיף 

  בדיווח לרשות המסתכמות לסכום של עסקאות ניכיון והמרה החייבות  26אי דיווח בגין

 . ש"ח 6,521,076

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר  פעילות בלתי רגילה:אי דיווח על  – )ב( לצו6הפרת סעיף  .כה

)ב( לצו, 6על פעולות אשר נחזות כבלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף לרשות דיווחים 

 במקרים הבאים:

  ש"ח אך נמוך  49,900-שסכומן מעל לעסקאות המרה  3-ועסקאות ניכיון  2אי דיווח בגין

 ש"ח. 245,710מות לסכום של מהסכום החייב בדיווח, המסתכ

  רישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו יום, המעלה חשד כי

המסתכמות לסכום המרה עסקאות  12 -ב מדוברעסקאות אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח. 

 ש"ח. 535,897של 

 אי רישום פרטי לקוח:  – )א( לצו2הפרת סעיף  .כו

 ש"ח 4,034,721בסכום כולל של א רישום שם הלקוח ללשבוצעו עסקאות  9 הביקורת איתרה. 

 בסכום כולל של א רישום מספר הזיהוי של הלקוח ללעסקאות שבוצעו  27 הביקורת איתרה

 ש"ח. 6,009,374



 

 6,617,505בסכום כולל של א רישום כתובת הלקוח ללעסקאות שבוצעו  32 הביקורת איתרה 

 ש"ח.

  א רישום תאריך הלידה או ההתאגדות של הלקוח ללקאות שבוצעו עס 25הביקורת איתרה

 .ש"ח 5,620,220בסכום כולל של 

 ש"ח 5,620,220בסכום כולל של א רישום מין הלקוח ללעסקאות שבוצעו  25 הביקורת איתרה. 

 :תמצית טענות המפרה לכאורה

, באמצעות בעל פההעלתה טענות , וכן 7.5.2013המפרה לכאורה העבירה טיעונים בכתב במסמך מפורט מיום 

 . 25.12.2013ביום , בדיון שהתקיים בפני הוועדה אחותה,

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

 במסגרת לרשות ידה על דווחו הביקורת ח"בדו המפורטות העסקאות מרבית כי טענה לכאורה המפרה .1

מפרה לכאורה ה .2012ומאי  2012, אפריל 2011חודשים נובמבר ה עבור ושנשלחיים החודש ותהדוח

 גיבתה טענותיה באישורי השליחה והמסירה הרלוונטיים. 

מכיוון  טענה המפרה לכאורה שלא חלה חובת דיווחלא הועבר דיווח לרשות,  לגביהןעסקאות ל בנוגע .2

ת הזנה שתוקנו בעסקאות עוקבות או בעסקאות שבוטלו. המפרה לכאורה הציגה שמדובר בטעויו

 . אסמכתאות לגיבוי טענותיה אלו

עסקה שבה העסק קיבל שירות מנותן שירותי מטבע היא למעשה  1399המפרה לכאורה טענה כי עסקה  .3

המפרה בבחינת מקבל השירות.  ולכן העסק היה אחר, )שבמסגרתה נרכש מט"ח לשם שימוש בעסק(,

 על רכישת מט"ח מנותן שירותי מטבע אחר.  הת המעידחשבוניבלכאורה תמכה את טענותיה 

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

המפרה לכאורה טענה כי ההפרות נעשו בתום לב ומתוך הסתמכות על תוכנת המחשב עמה עבדה. 

, כאשר יש זינה את העסקאות הן מדווחות ישירות לרשותכאשר היא מ, היא סברה בטעות שלטענתה

 .בכך צורך

 :)א( לצו2הפרת סעיף 

המפרה לכאורה טענה כי היו ברשותה כלל הפרטים החסרים וביססה טענתה זו בצילומי תעודות זהות 

 שהוצגו בפני הוועדה. 

 :טענות כלליות

באופן פעולה  שיתפההמפרה לכאורה טענה כי מדובר בהפרה ראשונה שבוצעה בתום לב. עוד נטען כי 

כי כל ההפרות המיוחסות לה תוקנו על ידה תוך נכונות ללמוד את ממצאי ומלא עם צוות הביקורת, 

 הביקורת. 

 

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפרה לכאורה )להלן: "המפרה"(, קובעת הוועדה  .16

 כי במסגרת פעילותה היא הפרה את הוראות החוק והוראות הצו כמפורט להלן. 

)א( 6 פים, מחמת הספק, את טענות המפרה לעניין העסקאות שלגביהן נטענה הפרת סעיהוועדה מקבלת .17

  ועל כן לא תטיל עיצום בגין מקרים אלו.נוכח האסמכתאות שהוצגו בפניה, לצו, )א( 2-ו



 

הוועדה קובעת כי המפרה הפרה )ב( לצו, 6להפרות הנטענות של סעיף  באשרבנוגע לממצאי הביקורת  .18

עסקאות  17וזאת לגבי )ב( לצו, 6בהתאם לסעיף לרשות ליה להעביר דיווחים את החובה המוטלת ע

עמדת הוועדה הנה כי חובות הדיווח חלות על המפרה ועליה  ש"ח. 781,607המסתכמות לסכום של 

כזו או  מוטלת החובה לוודא שהפעולות הרלוונטיות אכן מדווחות ולא די בכך שהשתמשה בתוכנה

עם ירותי המטבע לוודא כי התוכנה תקינה וכי הדיווחים מועברים כדין. . אחריותו של נותן שאחרת

, שכן שוכנעה כי מדובר בטעות בתום החליטה שלא למצות בעניין זה את הדין עם המפרהזאת, הוועדה 

כי  עולהדו"ח ממצאי הביקורת לב, המפרה החליפה את ספק התוכנה בעקבות ההפרות שהתגלו, ומ

 כנדרש.מעבר להפרות האמורות, נראה כי המפרה מקפידה למלא אחר חובה זו ולהעביר דיווחים לרשות 

ת הדיווח לרשות על פעולות בלתי רגילות, וזאת בניגוד להוראות וחוב הופרומהאמור לעיל עולה, כי  .19

 )ב( לצו. 6וסעיף החוק 

לחוק עיצום כספי  7כל הפרה לפי סעיף )א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפרה ב14בהתאם לסעיף  .20

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 תקנות עיצום כספי"(. " –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9דה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הווע .21

קביעת גובה העיצום במקרה זה, שקלה הוועדה את אופי ההפרות והיקפן הכספי, את העובדה כי מדובר 

הוועדה התרשמה כי בהפרה ראשונה והעובדה כי המפרה שיתפה פעולה עם צוות הביקורת. כמו כן. 

 הפיקה לקחים ופעלה לתיקון ליקויי הביקורת.המפרה מתייחסת ברצינות רבה להוראות הצו וכי 

 בלבד.₪  7,000 לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפרה עיצום כספי בסך .22

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי. .23

מיום מסירת הדרישה ימים  30למפרה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .24

 לתשלום העיצום הכספי.

 

 



 

  2014בשנת  -  ת הועדה לעיצום כספיוהחלט

 פרלטה אליסה בעניין 13.01.2014 מיום כספי לעיצום הוועדה החלטת

 "( מ"הנש" או" העסק" או" לכאורה המפרה" – להלן) פרלטה אליסה :לכאורה המפרה

 (בדיון נכחה לא)

 :הנסיבות תיאור

 הלבנת איסור חוק מכוח בחובות עמידתו את לבחון במטרה, העסק במשרדי ביקורת נערכה 22.08.2012 ביום

 נותני של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור וצו"( החוק" – להלן) 2000-ס"התש, הון

 צוות ידי על בוצעה הביקורת"(. הון הלבנת איסור צו"; "הצו" – להלן) 2002-ב"התשס(, מטבע שירותי

 .האוצר במשרד מטבע שירותי נותני ממחלקת משולב מפקחים

 :הביקורת ממצאי עיקרי

 . כספי עיצום להטיל בקשה על הודעה בצירוף לכאורה למפרה נמסר הביקורת ח"דו .1

 (.22.8.2012) הביקורת ליום ועד 2009 ביוני שהחלה לתקופה הינם הביקורת ממצאי .2

 .24.3.2009 מיום החל מטבע שירותי למתן רישיון בעל הינו העסק .3

 .מטבע בהמרות עוסק העסק .4

 :הביקורת ח"בדו שפורטו כפי ההפרות ריכוז להלן .5

 :רגילה פעולה על לרשות דיווח אי -לצו( א)6 סעיף (א

 .ח"ש 260,213 של לסכום המסתכמות עסקאות 110 על לרשות דיווח לא העסק כי העלתה הביקורת

 על דיווח העביר לא העסק כי העלתה הביקורת: רגילה בלתי פעולה על לרשות דיווח אי – לצו( ב)6 סעיף (ב

 :הבאים במקרים, לצו( ב)6 לסעיף בניגוד וזאת, לרשות רגילות בלתי פעולות

 הביקורת תקופת במהלך – יום באותו עסקאות מספר בין מפוצל באופן אחד לקוח של עסקאות רישום •

 במהלך נרשמו העסקאות. דווחו לא אשר, ₪ 207,013 בסך המרה עסקאות 109 הכוללים מקרים 3 אותרו

. בדיווח החייב לסכום מצטבר יום לאותו הלקוח של העסקאות סכום כאשר הלקוח אותו שם על היום אותו

 . לצו( א)6 סעיף להוראות בהתאם מדיווח להימנע מנת על בוצעו אלו עסקאות כי חשד מעלה זו פעולה דרך

: כגון, דומים ובמאפיינים קצרים זמן בהפרשי החברה של הממוחשבת במערכת עסקאות של רציף רישום •

 נוכחות ללא בוצע זו בדרך עסקאות רישום כי חשד המעלה דבר, המטבע וסוג המטבע שער, העסקה סכום

 -ב קיים החשד. לקוחות כרטיסי מספר בין בודד לקוח של עסקאות רישום לפיצול חשד או, בעסק הלקוחות

 עסקאות 3 לפחות בהם מרצפים חלק המהוות ח"ש 17,387,667 של לסכום המסתכמות המרה עסקאות 936

 .לעסקה עסקה בין דקות 2-מ פחות של בהפרש הוזנו

 :לקוח פרטי על ודיווח רישום זיהוי חובת - לצו( א)2 סעיף (ג

 .ח"ש 260,213 של כולל בסכום לידה תאריך רישום ללא שבוצעו המרה עסקאות 110 איתרה הביקורת •

 :שירות מבקש הצהרת – לצו( א) 4 סעיף (ד

 מבקש הצהרת על הלקוחות החתמת ללא שבוצעו בדיווח חייבות המרה עסקאות 110 איתרה הביקורת •

 . ח"ש 260,213 של כולל בסכום שירות

 :מסמכים שמירת חובת – לצו( א) 9 סעיף (ה

 ושמירת השירות מבקש הצהרת שמירת ללא שבוצעו בדיווח חייבות המרה עסקאות 110 איתרה הביקורת•

 . ח"ש 260,213 של כולל בסכום הלקוחות של הזיהוי מסמכי



 

 

 :הוועדה ועמדת לכאורה המפרה כוח בא טענות תמצית

 14.6.2013 מיום במכתב כוחה בא באמצעות טיעוניה את והציגה הוועדה בפני בדיון נכחה לא לכאורה המפרה

 : טענותיה פירוט להלן. 13.01.2014 ביום הוועדה בפני בדיון פה בעל וכן

 :מקדמית טענה

 מתאריך האחד. שונים ביקורת דוחות שני המציא הביקורת צוות כי טען לכאורה המפרה כוח בא .1

 בדוח הופיעו שלא הפרות מבטא 9.5.2013 מתאריך הביקורת דוח, לדידו. 9.5.2013 מתאריך והשני 1.1.2013

 אין כי טען לכאורה המפרה כוח בא. ח"ש 17,387,667 בסך הפרות עליו והוסיף 1.1.2013 מתאריך הביקורת

 לבטל יש ולפיכך, הראשון הביקורת בדוח הוגדרה שזו מרגע המחלוקת גדר את להרחיב הביקורת בסמכות

 .ח"ש 17,387,667 בסך ההפרות את

 :הוועדה עמדת

. ביקורת דוחות בשני מדובר אין עובדתית מבחינה, שכן זה לעניין לכאורה המפרה טענת את דוחה הוועדה .2

 הביקורת במסגרת שאותרו ספציפיות לעסקאות בנוגע הבהרות בקשת, הוא כשמו 1.1.2013 מיום המסמך

 (. 2009 אוגוסט -יולי בחודשים עסקאות)

 הביקורת לעורכי נראו שלא עסקאות מספר לגבי הבהרות לתת לכאורה המפרה התבקשה, האמור במכתב .3

 קבלת לאחר שגובש הביקורת דוח ממצאי מתוך הוחרגו אלו שעסקאות, לציין חשוב. רגיל עסקים כמהלך

 אין, ספק הסר למען: "במפורש צוין המכתב של בסיפא, מכך יתרה. אלו לעסקאות בנוגע מ"הנש תגובת

 ".חברתכם לפעילות בנוגע בדיקתנו ואת המסמכים העברת בקשות את למצות בכדי זה במכתבנו באמור

 הביקורת לתקופת שהינם העסקאות לכלל בנוגע ממצאים כלל 9.5.2013 מיום ביקורת דוח, זאת לעומת .4

 מכתב במסגרת מ"הנש של הבהרה או התייחסות נדרשה לא שלמרביתן, 2012 אוגוסט ועד 2009 יוני שבין

 .ההפרות היקף את הרחיב אשר נוסף ממצאים ח"בדו ולא סופי ממצאים בדוח מדובר. ההבהרה

 :לצו( א)6 סעיף הפרת

 עמה המחשב תוכנת על הסתמכות ומתוך לב בתום שנעשתה אנוש בטעות מדובר כי טענה לכאורה המפרה .5

 עסקאות 110 בוצעו בהם פעילות ימי בשלושה מדובר, לדבריה. התוכנה בתפעול ניסיון מחוסר ונבעה עבדה

 ח"ש 53,200 בסך 46657 עסקה לעניין. אחד לקוח שם על בטעות נרשמו אך, שונים לקוחות ידי על שונות

 סברה היא כי וטענה הלקוח של הזהות תעודת וצילום שירות מבקש הצהרת טופס הציגה לכאורה המפרה

 . לרשות זו עסקה בגין דיווח העבירה כי לתומה

 :הוועדה עמדת

( א)6 סעיף הוראות הופרו לא העניין בנסיבות כי וקובעת, לכאורה המפרה של הסבריה את קיבלה הוועדה .6

 . לצו

 פני על נעשו פעולות 109 כי מלמד, הנדונה בקטגוריה להפרות הרלבנטי, הביקורת ממצאי לדוח 1ב נספח .7

 שאינם יחסית נמוכים בסכומים, לעסקה עסקה בין דקות 10 -כ של ממוצע זמן ברווח עסקים ימי שלושה

, שונים שירות מבקשי מול בוצעו הפעולות כי מצביע הרישום אופי כי הוועדה השתכנעה, זאת לאור. עגולים

 ואין היות. בלבד אחד לאדם עסקים ימי שלושה במשך שירות נתנה לכאורה המפרה כי סביר זה אין שכן

 . רגיל דיווח בגינן לדווח החובה חלה לא, אלה עסקאות בין קשר

 טענת את לקבל, הספק מחמת, הוועדה החליטה, ח"ש 53,300 בסך( 46657' מס עסקה) 110 לעסקה בנוגע .8

 בפני בדיון שהוגשו מקוריות אסמכתאות על בהתבסס וזאת לרשות דווחה זו עסקה כי, לכאורה המפרה

 (.הלקוח של הזהות תעודת של ותצלום שירות מבקש הצהרת טופס) זו לעסקה בנוגע הוועדה



 

 :לצו( ב)6 סעיף הפרת

 העסקאות. דווחו לא אשר המרה עסקאות 109 הכוללים מקרים שלושה אותרו הביקורת תקופת במהלך .9

 לסכום מצטבר היום באותו הלקוח של העסקאות סכום כאשר הלקוח אותו שם על היום אותו במהלך נרשמו

 להוראות בהתאם מדיווח להימנע מנת על בוצעו אלו עסקאות כי חשד מעלה זו פעולה דרך. בדיווח החייב

 . לצו( א)6 סעיף

. לצו( א)6 סעיף לפי הפרות מיוחסות שלגביהן עסקאות באותן מדובר כי, לכאורה המפרה טענה, זה לעניין

 פני על פעולות 110 של ברישום בטעות שמדובר היינו, לעיל פורטו אשר טיעוניה על חזרה לכאורה המפרה

 הדיווח מחובת להתחמק מנת על הפעולות של פיצול על מדובר ולא לקוח אותו שם על עסקים ימי שלושה

 .לצו( א)6 סעיף לפי

 זמן בהפרשי החברה של הממוחשבת במערכת עסקאות של רציף רישום לגבי הביקורת לממצאי בנוגע .10

 :לכאורה המפרה טענה דומים ובמאפיינים קצרים

 בו באופן, אחרים מטבע שירותי נותני מול נעשו, לצו( ב)6 סעיף לפי ההפרות מיוחסות לגביהן הפעולות .א

 של הפרה לה לייחס ניתן לא לפיכך, השירות כנותנת ולא השירות כמקבלת לכאורה המפרה את לראות יש

 בסמוך ברצף ונרשמו שונים מטבע שירותי נותני מול נעשו העסקאות, לטענתה. אלו עסקאות בגין הצו חובות

 .לעומק התוכנה הכרת אי עקב, לטענתה, נעשה, זה רישום אופן. העסקאות לביצוע

 לא, אז שגם הרי, ל"הנ בעסקאות השירות מקבלת שהייתה טענתה את לקבל שלא הוועדה תחליט אם גם .ב

 .שונים מים"נש עם בעסקאות מדובר שכן לדווח החובה עליה חלה

 המפרה סברה ומלכתחילה היות, לטענתו". מיגו" טענת לכאורה המפרה כ"ב העלה, לעיל לאמור בנוסף .ג

 למנות הרכישה סכום את פיצלה מהמקרים שבחלק הרי, השירות כמקבלת לדווח הייתה חייבת שלא לכאורה

 .לרשות בדיווח כחייבת זאת עסקה ותרשום הצהרה טפסי תפיק לא המחשב שתוכנת כדי, דולר 5,000 של

 הייתה", הפעולה מהות לגבי הסבר" של בשדה השירות מקבלת היותה את ציינה לא המפרה בגינה הסיבה .ד

 .התוכנה של מחדל ברירת אלא אינו, במערכת שתועד וההסבר זאת אפשרה לא התוכנה המערכת כי, לטענתה

 לא העסק לטענתה בה תקופה, 2008 בינואר שבוצעו פעולות 4 בגין הפרות היתר בין מגלה הביקורת דוח .ה

 .פעל

 :הוועדה עמדת

 לעניין לכאורה המפרה של טענותיה את קיבלה הוועדה - עסקאות 109 בגין המיוחסת ההפרה לעניין .11

 .אלו מקרים בגין לצו( ב)6 סעיף לפי הדיווח חובת הופרה לא כי קובעת כן ועל, אלו עסקאות

 :ההמרה עסקאות 936 -ל באשר .12

 נתמכה לא זו טענה. השירות כמקבלת אלו במקרים פעלה כי לכאורה המפרה טענות את דוחה הוועדה .א

 שנעשות לפעולות בנוגע הצו דרישות את מתוכן תרוקן כלשהו ביסוס ללא הטענה קבלת. אחת באסמכתא ולו

 ולכן השירות נותני ולא השירות מקבלי הם כי יטענו לעסקה הצדדים שני שהרי מטבע שירותי נותני בין

 . עליהם חלות אינן הצו חובות

 אסמכתא כל או, השירות מבקש הצהרת טופס או, אחת עסקה חשבונית ולו הוצגה לא, עסקאות 936 מבין

 . לכאורה המפרה טענת את לבסס בכוחה אשר אחרת

 חובות עליה חלות לא ולפיכך, ביניהם קשר שאין שונים מים"נש מול בוצעו הפעולות המפרה לטענת .ב

 נקנה מהם מים"מהנש מי של אחד שם ולו נרשם לא בתוכנה. לקבל הוועדה בידי אין, זו טענה גם. הדיווח

 אשר מים"הנש זהות את, אחת פעם לא אף, לכאורה המפרה ציינה לא, הוועדה בפני בדיון גם. כנטען ח"המט

 המפרה טענת את לבחון לוועדה מאפשרת אינה מכך הימנעות. העסקאות 936 בכל שרות לקבלת פנתה אליהם

 .שונים מים"נש מול בעסקאות שמדובר או/ו מים"מנש שירות קבלת של בפעילות מדובר כי לכאורה



 

 מבצע שם ציון ללא, זהה בסכום ברצף המרה פעולות( יותר ואף) 10 -מ מורכבים מהמקרים מבוטל לא חלק

 שונים מים"נש 10 -מ שירות קיבלה לכאורה המפרה כי הטענה את לקבל יותר אף שמקשה דבר, הפעולה

 .יום באותו

 בוצעו מהעסקאות חלק כי", מיגו" טענת העלאת באמצעות הודה בעצמו לכאורה המפרה כ"ב, לכך מעבר .ג

 .בדיווח כחייבת זו עסקה תזהה לא המחשב שתוכנת כך מפוצל באופן ונרשמו מ"נש אותו מול

, מלמד ח"לדו' 2ב בנספח המתועד לכאורה המפרה ידי על הפעולה מהות לגבי ההסבר רישום, מכך יתרה .ד

 ומשתנים זהים אינם המתועדים שההסברים הטעם מן, כטענתה התוכנה של מחדל בברירת מדובר לא כי

 בסמיכות אחת כל דולר 5,000 בסך המרה עסקאות 11 תועדו, 04.03.2012 ביום למשל כך. לעסקה מעסקה

 מתנות ישראל מתושב ח"מט קבלת: "מגוונים הינם הפעולה למהות שניתנו ההסברים כאשר, זמנים

"; ישראל מתושב כדין שהוחזק ח"מט קבלת"; "לזר שירותים בגין ישראל מתושב ח"מט קבלת"; "ותרומות

 ".וטובין תיירות שירותי בגין ישראל מתושב ח"מט קבלת"

 לעניין שגם הרי(, 2008 ינואר) פעל לא העסק בה בתקופה שבוצעו פעולות 4 בגין המיוחסות להפרות באשר .ה

, והיקפן ההפרות בדבר הכוללת המסקנה מן לשנות כדי בו אין לכאורה המפרה י"ע תאריך של שגוי רישום, זה

 דומה באופן תועדו ל"הנ הפעולות ארבעת גם שכן, לצו( ב)6 סעיף מכוח הדיווח חובת את לייתר כדי בכך ואין

 .לכאורה למפרה יוחסו אשר ההפרה מקרי ליתר

 מאיר 3395/06 פ"ע-ל מפנה הוועדה, המחשב תוכנת על להסתמכות בנוגע לכאורה המפרה לטענת באשר. ו

 (: 16 בפסקה) י"מ' נ כהן

 המוטלת הדיווח בחובת לעמוד וחובתו יכולתו עם כלום ולא לה אין לכאורה המפר השתמש שבה התוכנה"...

 ".דבר של היפוכו ולא, החוק לדרישות עצמה להתאים צריכה התוכנה. עליו

 . לענייננו הדברים ויפים

 על מדיווח נמנעה בהם מקרים כוללים, לכאורה למפרה יוחסו אשר הפרה מקרי, זו סוגיה של לסיכומה .13

 קצרים זמנים בהפרשי לרוב, לכאורה המפרה אצל נרשמו אשר, אחת כל דולר 5,000 בסך המרה עסקאות 932

 על הדיווח מחובת להימנע מנת על נעשה העסקאות פיצול כי חשש המעורר באופן, שונות כעסקאות, מאד

 .רגילות פעולות

 חזר זה פעולה דפוס כי מלמד, הנדונה בקטגוריה להפרות הרלבנטי, הביקורת ממצאי לדוח' 2ב נספח .14

 קצרים זמנים בהפרשי, זהה בסכום התאפיינו שכולם(, עסקאות 932 -מ המורכבים) מקרים 203 -ב עצמו על

 . עוקבים עסקה מספרי נושאים ואשר

 כך העסקאות בין זיקה קיימת הדברים פני על כאשר, נפרדות כפעולות עסקאות רישום של זה דפוס .15

 חובת את לעקוף שמטרתן בפעולות מדובר כי המסקנה את לבסס כדי בו יש, אחת עסקה להיות נחזות שהן

 .רגיל בלתי דיווח בגינן להעביר יש ולפיכך הדיווח

 לא מדוע הדעת את ומניח סביר הסבר לכאורה המפרה בפי היה לא, לעיל בהרחבה שתואר כפי, בענייננו .16

 נתמכו לא אשר) הטענות זולת, האמור הפעולה לדפוס מבוסס הסבר או רגילות כבלתי הפעולות דווחו

 פעולה בהן לראות ניתן שלא כך שונים שירות נותני מול נפרדות בעסקאות שמדובר(, כלשהן באסמכתאות

 .רגילה בלתי

 . לצו( ב)6 סעיף לפי החובה הופרה העניין בנסיבות כי קובעת הוועדה, לעיל האמור נוכח .17

 

 :לצו( א)9 וסעיף(, א)4 סעיף(, א)2 לסעיף בניגוד וזאת, המסמכים ושמירת האימות, הזיהוי חובות הפרת

( א)9 - ו( א)4 סעיפים לעניין, שם כאמור. לצו( א)6 סעיף לעניין טענותיו על חזר לכאורה המפרה כוח בא .18

 .ח"ש 53,200 בסך 46657 לעסקה בנוגע שירות מבקש הצהרת הוועדה בפני הוצגו, לצו



 

 :הוועדה עמדת

 לצו( א)6 סעיף לפי לה המיוחסות ההפרות לעניין לכאורה המפרה של טענותיה את הוועדה משקיבלה .19

 לא המסמכים ושמירת האימות, הזיהוי חובות שגם הרי(, לעיל 8-10 בסעיפים) המרה עסקאות 110 בגין

 .אלו למקרים באשר הופרו

 הוועדה התחשבות את וביקשה והכלכליות האישיות נסיבותיה את, בנוסף, פירטה לכאורה המפרה .20

, כן כמו. החלטתה ומועד ועד ההפרה גילוי מיום שעבר הזמן במשך להתחשב הוועדה התבקשה, בנוסף. בגינן

 .לתשלומים העיצום תשלומי את לפרוס הוועדה התבקשה

 :הוועדה החלטת

 במסגרת כי הוועדה קובעת, לכאורה המפרה כוח בא טיעוני ושמיעת הביקורת ח"דו ממצאי בחינת לאחר .1

 הפרת את כוללות ההפרות. הון הלבנת איסור צו והוראות החוק הוראות את היא הפרה המפרה של פעילותה

 .לצו( ב)6 בסעיף הנדרשות הדיווח חובות

 אלו חובות מילוי אי. מהותיות חובות בבחינת אם כי טכניות חובות בבחינת אינן והזיהוי הדיווח חובות .2

 ראה המחוקק. הון הלבנת של פעולות ולחשוף כספים של מקורם אחר להתחקות החוק מטרת את מסכל

 את לבקר הרשויות בידי העומדים הכלים הם אלו שכן הדיווח ולחובות הזיהוי לחובות מיוחדת חשיבות

. מטבע שירותי נותני אצל, הנדון ובמקרה, בכלל פיננסיים שירותים נותני אצל המתבצעת הפיננסית הפעילות

 הפיננסית הפעילות את לנטר הרשות של היכולת את למעשה סיכל, אלה הוראות המטבע שירותי נותן משהפר

 .בעסקו המתבצעת

 על-תק, ישראל מדינת' נ' ואח טוב שם חביב 9796/03 א"בע חשין השופט כבוד של דבריו ראה זה לעניין

 :כדלקמן, 2108' בעמ, 2099(, 1)2005

 עסקאות וביצוע כספים העברות המערבות, ההון הלבנת עבירות של מורכבותן עם אפקטיבית התמודדות"

 הפיננסיות הפעולות על ועקשני מתמיד ופיקוח וצמודה שוטפת בקרה מחייבת, העולם ברחבי מדינות בין

 פתלתול באורח פועלים ההון מלביני כי היא החוק של היסוד הנחת. מלאה שקיפות קיום תוך, השונות

 לסכום מעל פעולה כל על וגורפת טוטלית דיווח חובת תוטל אם רק מעלליהם את לחשוף יהא וניתן, וערמומי

. הדין מן להתחמק הון למלביני ואפשרנו פרצות יצרנו אז כי, אמרנו אחרת לו. חריגה פעולה כל ועל מסוים

 רחב דיווח, גורף דיווח - הדיווח עקרון הוא העיקרון: עליו בנוי הלבנה איסור שחוק העיקרון אומנם וזה

 אפקטיבי באורח להתחקות אחרת יהא ניתן לא, בחשיפה הכרוך הרב הקושי בשל כי הכרה מתוך - ומלא

 לעקוב היא מאפשרת, החוק מטרות את כהלכה משרתת ex ante רחבה דיווח חובת. ועבריינים עבירות אחר

 ." הון הלבנות של איתורן ועל חשיפתן על היא מקלה ובכך, ברכוש פעולות אחר כראוי

 כספי עיצום לחוק 7 סעיף לפי הפרה בכל המפרה על להטיל הוועדה רשאית, לחוק( א)14 לסעיף בהתאם .3

 או ומחצית, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף הקבוע מהקנס עשרה פי על יעלה שלא בשיעור

-ב"התשס(, כספי עיצום) הון הלבנת איסור לתקנות 11 בתקנה המפורטות הנסיבות בהתקיים זה מסכום רבע

 "(. כספי עיצום תקנות" – להלן) 2001

 לצורך. כספי עיצום לתקנות 9 בתקנה הקבועות כספי עיצום להטלת המידה אמות פי על פועלת הוועדה .4

, לעיל בהרחבה שפורטו כפי בכללותן המקרה נסיבות את, הכספי והיקפן ההפרות אופי את הוועדה שקלה, כך

 כמו. פעולה שיתפה המפרה כי והעובדה המפרה מצד ראשונה בהפרה מדובר כי העובדה בחשבון הובאה כן

 הזמן משך את לקולא שיקוליה במסגרת הביאה וכן המפרה של האישיות נסיבותיה את הוועדה שקלה כן

 .החלטתה מתן ומועד ועד ההפרה גילוי מיום שעבר

 ישולם אשר, בלבד ח"ש 40,000 בסך כספי עיצום המפרה על להשית הוועדה החליטה, לעיל האמור לאור .5

 (.תשלום כל ₪ 4,000 בסך) שווים חודשיים תשלומים 10 -ב



 

 .כספי עיצום לתשלום דרישה ב"מצ .6

 לתשלום הדרישה מסירת מיום ימים 30 תוך, שלום משפט בית בפני הוועדה החלטת על ערעור זכות למפרה .7

 .הכספי העיצום



 

 טטרואשוילי אברהם בעניין 13.1.2014 מיום כספי לעיצום הוועדה החלטת

 (בדיון נכח לא)   טטרואשוילי אברהם  :לכאורה המפר

 :הנסיבות תיאור

 הלבנת איסור חוק מכוח בחובות עמידתו את לבחון במטרה, העסק במשרדי ביקורת נערכה 19.03.2012 ביום

 נותני של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור וצו"( החוק" – להלן) 2000-ס"התש, הון

 צוות ידי על בוצעה הביקורת"(. הון הלבנת איסור צו"; "הצו" – להלן) 2002-ב"התשס(, מטבע שירותי

 במקביל נערך לכאורה המפר תשאול. האוצר במשרד מטבע שירותי נותני ממחלקת משולב מפקחים

 פעולה עשה לכאורה המפר החשד ולפי מאחר הון הלבנת עבירות לביצוע בחשד ונחקר שנעצר לאחר לחקירתו

 . לחוק 7 סעיף לפי דיווח יהיה שלא במטרה אסור ברכוש

  : הביקורת ממצאי עיקרי

 . כספי עיצום להטיל בקשה על הודעה בצירוף לכאורה למפר נמסר הביקורת ח"דו .1

 הביקורת שממצאי כך 8.1.14 ביום הביקורת ח"דו תוקן, לכאורה המפר כ"ב טענות כתב קבלת בעקבות .2

 שבין לתקופה הינם הביקורת ממצאי ולפיכך, הביקורת ליום קודם שנים שש שתחילתה לתקופה יתייחסו

 .19.03.2012 ליום ועד 19.03.2006 יום

 .מטבע בהמרות ועוסק 5.3.2003 מיום החל מטבע שירותי למתן רישיון בעל הינו העסק .3

 (:דלעיל הביקורת לתקופת התאמות לאחר) הביקורת ח"בדו שפורטו כפי ההפרות ריכוז להלן .4

 :רגילה פעולה על לרשות דיווח אי –לצו( א)6 סעיף (א

 לא אשר, ח"ש 3,868,193 של כספי בהיקף, בדיווח חייבות עסקאות 19 ביצע העסק כי העלתה הביקורת •

 "(.הון הלבנת לאיסור הרשות" או" הרשות: "להלן) טרור ומימון הון הלבנת לאיסור לרשות דווחו

, כלומר" )מזדמן לקוח" עם שבוצעו ח"ש 232,620 של בסכום עסקאות 3 ביצע העסק כי העלתה הביקורת •

 .הדיווח מקובץ העסקה להחרגת שגורם באופן( הלקוח פרטי במקום כוכבית נרשמה

 על דיווח העביר לא העסק כי מצאה הביקורת: רגילה בלתי פעולה על לרשות דיווח אי – לצו( ב)6 סעיף (ב

 :הבאים במקרים, לצו( ב)6 ולסעיף לחוק בניגוד וזאת, לרשות רגילות בלתי פעולות

 49,000 שבין בסכומים המרה עסקאות 26 אותרו הבדיקה תקופת במהלך – הדיווח בסף עסקאות פיצול •

 .ח"ש 1,292,889 של כולל בסכום לרשות דווחו לא אשר ח"ש 49,999 עד ח"ש

 נערכו אשר שונות המרה עסקאות מספר רשם העסק בהם מקרים לאתר ביקשה הביקורת – עסקאות פיצול •

 נמוך מהעסקאות אחת סכום לפחות וכאשר זהה ההמרה וסכום זהה ההמרה מטבע כאשר אחד יום של ברצף

 שפוצלו עסקאות 452 נמצאו. בדיווח החייב לסכום מצטבר העסקאות של הכולל הסכום אך דיווח מסף

 .ח"ש 61,644,147 של בסכום עסקאות 2,997 -ל אחד יום של ברצף לכאורה

 נערכו אשר שונות המרה עסקאות מספר רשם העסק בהם מקרים לאתר ביקשה הביקורת – עסקאות פיצול •

 נמוך מהעסקאות אחת סכום לפחות וכאשר זהה ההמרה וסכום זהה ההמרה מטבע כאשר יומיים של ברצף

 שפוצלו עסקאות 87 נמצאו. בדיווח החייב לסכום מצטבר העסקאות של הכולל הסכום אך דיווח מסף

 .ח"ש 18,894,595 של בסכום עסקאות 922 – ל יומיים של ברצף לכאורה

 לקוח מול שבוצעו בדיווח חייבות עסקאות 3 נמצאו –" מזדמן לקוח" הלקוח שם על שנרשמו עסקאות •

 .ח"ש 232,620 של בסכום מזדמן

, בדיווח החייבות העסקאות בבדיקת: לקוח פרטי על ודיווח רישום זיהוי חובת - לצו( 3)7 וסעיף 2 סעיף (ג

 :הבא הפירוט פי על, הנדרשים הפרטים אחד לפחות החסרות עסקאות אותרו



 

 .ח"ש 232,620 של בסכום מזדמן לקוח נרשם/  לקוח שם זיהוי ללא שבוצעו עסקאות 3 איתרה הביקורת •

 3,360,442 של בסכום התאגדות תאריך/  לידה תאריך רישום ללא שבוצעו עסקאות 57 איתרה הביקורת •

 .ח"ש

 .ח"ש 771,210 של בסכום הלקוח מין זיהוי ללא שבוצעו עסקאות 6 איתרה הביקורת •

 .ח"ש 9,350,218 של בסכום הלקוח כתובת נרשמה לא בהן עסקאות 55 איתרה הביקורת •

 :לקוח פרטי על ודיווח רישום זיהוי חובת – לצו( ב) 4 סעיף (ד

 . ח"ש 17,881,827 של בסכום כוח ייפוי קבלת ללא חברות עם שבוצעו עסקאות 163 איתרה הביקורת •

 :הוועדה ועמדת לכאורה המפר טענות תמצית

 :מקדמיות טענות

 :טעמים ממספר וזאת המנהלית התקינות חזקת עומדת לא הביקורת למבצעי כי טוען לכאורה המפר כ"ב .1

 המאפשרת" אקסל" תוכנת באמצעות נערכו הביקורת לדוח שצורפו הממצאים כי טוען לכאורה המפר כ"ב (א

 בצורה הוועדה בפני הנתונים את להציג מנת על שונים שינויים בהם ערכו הביקורת ומבצעי, ושינוי עריכה

 על שיופיעו כך העסקה הזנת שעות את הביקורת מבצעי ערכו הממצאים לדוח' ה בנספח, לדוגמא. מסוימת

 (. המטבע שירותי נותן של במערכת מופיעים שהם כפי לא, כלומר) המועדים פי על ולא הסכומים פי

 החקירות במסגרת שלא אמנם בוצע לכאורה למפר שנערך התשאול כי טוען לכאורה המפר כ"ב (ב

 נדרש בלבד דקות כעשרים בתוך, זמנים לחץ תחת אולם( החקירה בתמלול מופיע אינו שכן) המשטרתיות

 שכתב מי כי, ברי, )שלישי בגוף הכתובות תשובות) התשובות את לקרוא, שאלות 73 על לענות לכאורה המפר

, לעיל כאמור, כתב אלה לשאלות התשובות את, התשאול דפי גבי על ולחתום( לכאורה המפר היה לא אותם

 לו נתן שלא ובוודאי הסמכה כל לכאורה המפר בפני הציג שלא, דרגתו או תפקידו, בשמו הזדהה שלא חוקר

 בתמלול מופיע היה וודאי, כזה הסבר מספק היה לא) לעבור עומד הוא אותו לתשאול באשר הסברים

 מפורטות לא, קצרות תשובות -התשובות נענו בה בשטחיות לראות ניתן הזמן קוצר תוצאת את(. התשאול

 בקיצור החוקר ידי על נכתבו כאמור התשובות. המשך שאלות ולא הבהרה שאלות נשאלו לא. מעמיקות ולא

 של ראוי הזדהות ללא, שטחית בצורה, זו נטענת להפרה באשר מרכזית ראיה המהווה תשאול ביצוע. רב

 שיחשוב, כזה באופן הנשאל הטעיית תוך, להסמכתו הנוגעים מסמכים להציג ומבלי התשאול מבצעי

 הדרישה ועם הטבעי הצדק עקרונות עם אחד בקנה עולה אינו - המשטרה מחקירת חלק מהווה שהתשאול

 האמור את רק בספק לשים יש כי, לכאורה המפר כ"ב סבור משכך. עובדתית תשתית של ראוי לאיסוף

 .הנטענת ההפרה לביצוע נסיבתית כראיה לקבלם שאין ובוודאי, אלה בתשאולים

 מכיוון וזאת הביקורת ממצאי ח"לדו כראיה החקירה בצירוף לפגם טעם יש כי טוען לכאורה המפר כ"ב (ג

 מן מדויק לא בציטוט שימוש לאור במיוחד. מנהלי הליך לצורכי פליליים בחומרים להשתמש ראוי שלא

 . הביקורת ממצאי ח"בדו החקירה

 :הוועדה עמדת

 .להלן המפורטים מהנימוקים לכאורה המפר של טענותיו את מקבלת אינה הוועדה

 בתיק המצוי במידע לעיין שונים גורמים מצד בקשה" המדינה פרקליט להנחיות 14.8' מס להנחיה 30 סעיף. 1

 פי על תפקידו מילוי לצורך חקירה בתיק המצוי במידע לעיון להיזקק עשוי ציבורי גוף" כי מבהיר"  חקירה

 כי מדגישה ההנחיה. האוצר משרד ובענייננו ממשלתי כמשרד היתר בין מוגדר זה בהקשר ציבורי גוף" דין

 לצורך חיוני הינו הגילוי כאשר יינתן הפלילי ההליך מן חלק שאינם הליכים לטובת חקירה בחומר שימוש

 חוק כי ההנחיה מבהירה עוד. הפלילי להליך ומשלימה מקבילה אכיפה לצורכי או מנהלי בהליך צדק עשיית

 אם, אחר ציבורי לגוף ציבורי מגוף – בפרטיות הפוגע מידע, קרי -" מידע" מסירת מתיר הפרטיות הגנת

 במסגרת למטרה או חיקוק ביצוע למטרת" דרוש מידע שאותו ובתנאי" בחיקוק נאסרה לא" המסירה



 

 הלבנת איסור לחוק( ד)ט11 סעיף כי זה בעניין להזכיר ראוי. המידע מקבל הגוף של" התפקידים או הסמכויות

 פתיחתה עם מטבע שירותי נותן של במרשם רישומו את להתלות מטבע שירותי נותני של לרשם מאפשר, הון

 מסוימים ציבוריים לגופים מעניקות שונות חוק הוראות, כי מדגיש להנחיה 35 סעיף. נגדו פלילית חקירה של

 36 סעיף. אישום כתב נגדו שהוגש או, פלילית חקירה נגדו שנפתחה, אדם נגד בהליכים לנקוט סמכויות

 וכפועל, לסמכויותיו בהתאם תפקידו את למלא שכזה לגוף לאפשר ציבורי אינטרס קיים כי מדגיש להנחיה

 לגוף המידע מסירת את בעצמו ליזום נדרש החוקר הגוף אף לעיתים. הנדרש החומר את לו למסור מכך יוצא

 לדרוש הוועדה רשאית הכספי העיצום לתקנות 5 סעיף פי על כי, יצוין זה בעניין. הסמכויות בעל הציבורי

 ובלבד, ההפרה בבדיקת המעורבים מהגורמים כספי עיצום להטלת לבקשה בנוגע נוסף חומר מיוזמתה

 המקנה הליך, פלילי הליך במסגרת שהופקו חקירה דוחות כי נהיר. לכאורה המפר לידיעת יובא זה שחומר

 וכשירים ראויים,  השתיקה זכות כגון מנהלי ההליך במסגרת לכאורי למפר עומדות שאינן זכויות לנאשם

 באופן מבוסס אינו הביקורת ח"דו כי להוסיף יש האמור על. מנהלי הליך במסגרת מנהלית כראייה לשמש

 שירותי נותני על הפיקוח יחידת ידי על שבוצעה ונפרדת עצמאית ביקורת על אלא החקירה מסמכי על בלעדי

 .הביקורת ח"לדו הבסיס הם וממצאיה, האוצר במשרד מטבע

 להוכיח חייבת היא ואין, המנהלי המשפט כללי לפי הפועלת מנהלית ועדה הינה העיצומים ועדת כי יצוין .2

 לבסס הוועדה רשאית, מנהלית החלטה הינה הוועדה והחלטת היות. סביר ספק לכל מעבר המפר הפרת את

 ערך כבעלת אותה רואה היה סביר אדם כל אשר" ראיה כל על, כלומר, מנהליות ראיות על החלטתה את

((. 12.9.2005 ביום ניתן, בנבו פורסם) הפנים משרד' נ מונא סאלם 9018/04 מ"עע" )עליה סומך והיה הוכחתי

 אינו לכאורה המפר של ותשאולו, בעסק שנתגלו אובייקטיביים ממצאים על מתבסס הביקורת ח"דו, כאמור

 בעסק הפעילות ניתוח, הביקורת מממצאי, היתר בין, המורכב מתצרף חלק אלא בלעדית ראייה בחזקת

, התשאול לאחר ואף הביקורת אורך לכל עמדה לכאורה למפר, מקום מכל. העסק עובדי כל של ותשאולים

 . לו שנערך התשאול בעת שנתן המידע השלמת לצורך נוספים נתונים הביקורת בפני להניח ההזדמנות

 בצורה להציגם כדי אותם ושינו הנתונים את ערכו הביקורת מבצעי כי לכאורה המפר לטענת בנוגע .3

 את העתיקו הביקורת מבצעי, הביקורת ח"בדו כמתואר. זו טענה וכל מכל דוחה שהוועדה הרי, מסוימת

 אם כי, הנתונים בסיס את שינו לא הביקורת מבצעי. הנתונים בסיס לרבות העסק שימוש עושה בה התוכנה

 מבצעי של תפקידם. שנבדקו הפעולות ולסוג הביקורת לתקופת, לביקורת הרלוונטי המידע את סיננו

 בנוגע מסקנות ולהסיק זו פעילות לנתח, תקופה לאורך בעסק המבוצעת הפעילות סוג את לבחון הביקורת

 המוטל את הביקורת ביצעה בו באופן פגם כל מצאה לא הוועדה. עליו המוטלות לחובות העסק של לציות

 .עליה

 :לצו( א)6 סעיף הפרת

 בפער שבוצעו בדיווח החייבות העסקאות ממספר זעום הפרות במספר מדובר כי טוען לכאורה המפר כ"ב .1

 . לא ותו נקודתית אנוש בטעות מדובר כי כך על מעידים ולכן לעסקה עסקה בין משמעותי זמנים

 המפר רווחי. ללקוחות שהוצעו החליפין שערי של נגזרת הינו השירות שווי כי טוען לכאורה המפר כ"ב .2

 אינם בפועל לכאורה המפר דרש אותו והשער היומיים היציגים החליפין שערי בין הפער מן הנובעים לכאורה

 ולכן, המס לרשויות אלא הון הלבנת לאיסור לרשות מדווחים להיות צריכים ואינם השירות משווי חלק

 עסקה את כדוגמה נותן לכאורה המפר כ"ב. ח"ש 50,000 -מ נמוך השירות שווי ההפרה ממקרי ובחלק ייתכן

 שיק לכאורה למפר מסר השירות מבקש: הבא באופן ישראל לתושב חוץ מטבע נמכר במסגרתה 2.1.05 מיום

 11,494 קיבל השירות שמבקש כך ב"ארה לדולר ח"ש 4.35 יהיה ההמרה שער כי סוכם, ח"ש 50,000 סך על

 השירות ששווי הרי לדולר ח"ש 4.3 היה היציג הדולר שער העסקה שבמועד מאחר. ח"ש 1.1 ועוד ב"ארה דולר

 .ח"ש 50,000 -מ נמוך היה בפועל שניתן



 

 :הוועדה עמדת

 העסקאות מסך הזעום ההפרות מספר לעניין. לצו( א)6 סעיף הוראות של הפרה בוצעה כי קובעת הוועדה .1

 . הכספי העיצום הטלת לעניין שיקוליה במסגרת זאת תשקול הוועדה, בדיווח החייבות

( א)6 סעיף הוראות של הפרה בוצעה כי וקובעת לכאורה המפר כ"ב של פרשנותו את מקבלת אינה הוועדה .2

 שירות על כי, חולק אין" כי טענותיו בכתב 56 בסעיף מציין לכאורה המפר כ"ב אף כי לציין ראוי תחילה. לצו

 שלא ובאופן בבירור כתובים הדברים. לדווח יש( בהמחאה) ח"ש 500,000 או( במזומן) ח"ש 50,000 ששוויו

 כי( ב()2)7 בסעיף מפורשת בצורה מבהיר הצו כי יצוין הצורך מן למעלה". סובייקטיבית פרשנות לו לתת ניתן

 במטבעות בפעולות רק. ישראלי במטבע הפעולה סכום את יכלול, המדווחות הפעולות לעניין 6 סעיף לפי דיווח

. הפעולה ביצוע ביום הידוע היציג השער לפי יחושב הסכום(, אחר חוץ למטבע חוץ מטבע המרת) בלבד חוץ

 יש לרשות הדיווח סף לצורך כי מדגיש  מטבע שירותי נותני לדיווחי הרשות ראש הנחיות קובץ, לכך מעבר

 עמלת הפחתת ללא, קרי) נתון ביום אחד ללקוח המטבע שירותי נותן ידי על שניתן הכולל לשרות להתייחס

 (. השירות

 :לצו( ב)6 סעיף הפרת

 :מקדמיות טענות

 קיימים כי, הביקורת ח"דו כותבי ובעקבותיו, האוצר משרד שנותן הפרשנות כי טוען לכאורה המפר כ"ב .1

. חוקי עיגון לה שאין פרשנות היא, רגילה בלתי פעולה על אובייקטיבית דיווח חובת שמקימים פעולה דפוסי

 וזאת, לנסיבות ובהתאם השירות נותן של" עיניו דרך" סובייקטיבי חשש או חשד דורש( ב)6 סעיף לדבריו

 לא זה במקרה, לדבריו. אובייקטיביים, טכניים מפרמטרים הנגזרת לצו( א)6 סעיף לפי הדיווח מחובת בשונה

 המפר כי לכאורה המפר כ"ב טוען כך על נוסף. רגילות כבלתי בעיניו נחזו לא הפעולות ולכן חשד התעורר

 המהותי התיקון כי מציין ולראייה הצו פרשנות לעניין הוודאות חוסר נוכח שבורה שוקת בפני עומד לכאורה

 בהיעדר כי והבינו הקיים הצו בהבנת קושי של קיומו הפנימו הרלוונטיים הגורמים כי מלמד לצו המוצע

 .פעולתם לאופן באשר כראוי המטבע שירותי נותני ציבור את להנחות יהיה ניתן לא, וברורה בהירה חקיקה

 במשרדי נרשם כך, כפקיד בעסק משמש לכאורה למפר הכפוף העסק עובד כי טוען לכאורה המפר כ"ב .2

 מנהל, העסק מנהל אינו"ו מאחר, לחוק( א()2)א11 בסעיף כהגדרתו" משרה נושא" אינו שהוא מכאן, הרשם

 שככל מכאן". העסק של בסניף או בעסק הפעילות את מכוון או מארגן, שמנהל אחר אדם וכל בעסק סניף

 מודע היה שלא, לכאורה למפר לשייכן שאין הרי, לכאורה, פיצול של פעולות העסק מעובדי אחד שביצע

 בקשר עמד העסק עובד כי עלה זה בעניין שנערכה הפלילית בחקירה גם עולה זה עניין. אלה פעולות לביצוע

 .עליהם ידע לא לכאורה המפר אשר שונות פעולות וביצע לקוחות עם

 מערכת אותה בגין פעמיים עיצומים להטיל תבקש שהרשות ראוי זה אין כי טוען לכאורה המפר כ"ב .3

 שם נרשם בהן עסקאות שלוש אותן בשל נפרדות סנקציות לשלוש דרישה ישנה הביקורת ח"בדו. עובדתית

 ".מזדמן לקוח" הלקוח

 :הוועדה עמדת

 : הבאים הטעמים מן לכאורה המפר של טענותיו את מקבלת אינה הוועדה

 שחר פיני מר - כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע אינטרסט ספיישל 11593/05/12 א"עש ד"בפס .1

( ב)6 בסעיף הקבוע המבחן כי נקבע"(. אינטרסט ספיישל פרשת: " להלן( )8.11.2012 ביום ניתן, בנבו פורסם)

 ישנן שבו, השני חלקו אולם, סובייקטיבי מבחן אמנם קובע הסעיף של הראשון חלקו. משולב מבחן הינו בצו

 קיומן שאת, חלקן או כולן, חלופות אותן בהתקיים. אובייקטיבי מבחן קובע, בסעיף הקבועות חלופות ארבע

 .דיווח חובת קמה אובייקטיבי במבחן לבחון יש

 :כדלקמן, 17' בעמ", אינטרסט ספיישל" בפרשת צבן אשר-בר תמר השופטת כבוד של דבריו ראה זה לעניין



 

 שירותי מבקש של פעולה" שיראו יכול" התקיימו אם אשר מצבים ארבעה קבע הצו שמתקין העובדה עצם"

 צריכה, מצבים מאותם לאחד הנופלת פעילות שנעשתה במקום כי מלמדת, רגילה בלתי כפעולה מטבע

 לכך לגרום אמור אובייקטיבי שמצב היא זו אדומה נורה של משמעותה. השירות לנותן אדומה נורה להידלק

 . סובייקטיבי באופן בעיניו זה יהא כי נאמר אפילו כך. רגילה בלתי כפעולה פעולה באותה יראה השירות שנותן

 פעולה ביצע המטבע שירות שמקבל כך על להצביע אמורים אשר מצבים ארבעה שנקבעו העובדה עצם, לפיכך

 – בסעיף שפורטו מצבים מאותם יותר או אחד מצב יתקיים שאם כך על מלמדת, רגילה בלתי שהיא

 שהדבר השירות נותן את יחייבו אלו אובייקטיביות נסיבות אז כי – אובייקטיבי מצב הינו והתקיימותם

 ." עליהן לדווח שחובה רגילות בלתי כפעולות בעיניו יראה

 החוק מכוח חובותיהם המטבע שירותי לנותני הוסברו שם,  הנחיות חוברת פרסם האוצר משרד כי יצוין עוד

 את מחליפה ואינה המטבע שירותי נותני למגזר ועזרה שירות בגדר הינה אלה הנחיות חוברת פרסום, והצו

 סוגיות ולהבהיר והצו החוק הוראות את יותר טוב להכיר זה לסקטור לאפשר ההנחיות מטרת. החוק הוראות

 הן ואלה, ובצו בחוק מפורטות והזיהוי הדיווח חובות. הסקטור ידי על מתבקשות שאלה ככל מסוימות

 וסעיף 3.2 סעיף, זאת עם יחד. ההנחיות חוברת של מקיומה במנותק, חקיקתן מיום המחייבות ההוראות

 לסף הקרובה פעילות כי מצוין לחוברת 23 בעמוד כך. רגילות בלתי לפעולות דוגמאות נותנים בחוברת 3.2.1

 .אובייקטיבית' אזהרה נורת' מהווה ממנו נמוכה אך הדיווח

 הטענה מן להיבנות יכול היה לכאורה המפר כי שייתכן הרי, זה במקרה פלילי בהליך עסקינן אילו כי נהיר .2

 כי לכאורה המפר כ"ב מעיד בו דברים במצב אולם. אצלו המועסק עובד של פעולות לביצוע מודע היה לא כי

 כ"ב של למכתבו 12 סעיף ראה) ויידועו באישורו בוצעו לכאורה המפר ידי על בוצעו שלא הגם שונות פעולות

 70 סעיף ראה) העסק את מנהל שאינו בפקיד המדובר כי לכאורה המפר כ"ב של דבריו ולאור( לכאורה המפר

 פעילות המנהל בעסק זוטר גורם על המצביע טיעון לקבל הוועדה מתקשה( לכאורה המפר כ"ב של למכתבו

 ועדה הינה העיצומים ועדת כי יצוין הצורך מן למעלה. בפועל המנהל של לאפו מתחת ענפה פורמלית-א

 היא ואין מנהליות ראיות על החלטתה את לבסס רשאית ולכן, המנהלי המשפט כללי לפי הפועלת מנהלית

 .  סביר ספק לכל מעבר המפר הפרת את להוכיח חייבת

. הדיווח סף היינו, מסוים ומסכום מסוג פעילות על רגיל בדיווח עניינה לצו( א)6 סעיף מכוח הדיווח חובת .3

, הוא נהיר. השירות מקבל של רגילה בלתי פעילות בגין דיווח חובת הינה לצו( ב)6 סעיף מכוח הדיווח חובת

 שדיווח כך על להעיד כדי הצו בלשון אין. שונה ומהותם תכליתם אשר, נפרדים דיווח סעיפי בשני מדובר כי

 לכך מעבר. לצו( ב)6 סעיף מכוח עסקה אותה בגין מדיווח פוטרת לצו( א)6 סעיף מכוח מסוימת פעולה על

 בשיעור כספי עיצום לחוק 7 סעיף לפי הפרה בכל המפר על להטיל הוועדה רשאית, לחוק( א)14 לסעיף בהתאם

 מסכום רבע או ומחצית, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף הקבוע מהקנס עשרה פי על יעלה שלא

 להלן) 2001-ב"התשס(, כספי עיצום) הון הלבנת איסור לתקנות 11 בתקנה המפורטות הנסיבות בהתקיים זה

 "(.כספי עיצום תקנות" –

 :ההפרות של לגופן לכאורה המפר כ"ב טענות

 טען לכאורה המפר כ"ב טען ₪ 49,999 עד ח"ש 49,000 שבין בסכומים עסקאות על דיווח להעדר בנוגע .1

 :כי

. ח"ש 50,000 סך על עומד שניתן השירות שווי כאשר משתכללת הדיווח חובת כי קובע לצו( א)6 סעיף .א

 פעולות שגם באופן המחוקק דברי של הרחבה מהוות יותר נמוך בסף עסקאות בגין לדווח הרשות דרישת

 בסך המרה שפעולות, לכך וראיות הסברים לספק החובה. בדיווח דרושות אלה לסכומים בסכומן הקרובות

 ראה המטבע שירותי נותן כי ולהוכיח הדיווח חובת את לעקוף שמטרתן פעולות הינן ח"ש 49,999 – 49,000

 . זה מעין הסבר כל חסר הביקורת ח"דו. הביקורת מבצעי על מוטלת כן גם זאת

 הפער מן הנובעים לכאורה המפר רווחי. ללקוחות שהוצעו החליפין שערי של נגזרת הינו השירות שווי .ב

 ואינם השירות משווי חלק אינם בפועל לכאורה המפר דרש אותו והשער היומיים היציגים החליפין שערי בין



 

 השירות שווי רבים שבמקרים כך. המס לרשויות אלא הון הלבנת לאיסור לרשות מדווחים להיות צריכים

 .ח"ש 49,000 -מ נמוך

 :הוועדה עמדת

 הנע בטווח עסקאות לבדוק הביקורת עורכי בחירת(: "20 בפסקה) נקבע", אינטרסט ספיישל" בפרשת .א

 50,000) בדיווח המחייב לרף קרוב שהוא בטווח מדובר. והגיונית נכונה הייתה ₪ 49,999-ל 47,000 של סך בין

 שאחת כך פוצלו, פוצלו שלכאורה רבות פעולות כי מלמדים אכן הביקורת ממצאי. מדיי קרוב לא אך(, ₪

 כפי, זה סכום דווקא שנבחר הנמנע מן לא, אכן. ₪ 47,000 של לסך קרוב, האמור בטווח הייתה העסקאות

 ההסבר בחוברת לכך מעבר(". א)6 בסעיף הקבועה הדיווח מחובת לחמוק כדי הדברים בהמשך יובהר שעוד

 מצוין היתר בין רגילות בלתי לפעולות כדוגמאות סיטואציות מספר 23' בעמ מצוינים  מטבע שירותי לנותני

 לעניין אזהרה נורת מהווה ממנו נמוכה אך( ח"ש 50,000 על העומד) הדיווח לסף הקרובה פעילות עשיית כי

 .זה

 קובע מטבע שירותי נותני לדיווחי הרשות ראש הנחיות קובץ, לעיל שפורט כפי, השירות לשווי בהתייחס .ב

 ביום אחד ללקוח המטבע שירותי נותן ידי על שניתן הכולל לשרות להתייחס יש לרשות הדיווח סף לצורך כי

 (. השירות עמלת הפחתת ללא, קרי) נתון

 מטבע כאשר יומיים או אחד יום של ברצף השירות מבקש של עסקאות פיצול על דיווח להעדר בנוגע .2

 :כי טען לכאורה המפר כ"ב טען זהה ההמרה וסכום זהה ההמרה

 פוצלו אשר מאוחדות בעסקאות שמדובר ראיה כל אין, זהה ההמרה וסכום ההמרה מטבע היות למעט .א

 שאין ומכאן לעת ומעת ללקוח מלקוח המשתנה ההמרה משער ישירות נגזר ההמרה סכום. מלאכותי באופן

 .לקוח אותו ידי על בוצעו שהפעולות לכך ראיה בכך

 50,000 סך את עברה אחת עסקה לא אף אלו שבימים מכיוון העסקה למבצע באשר מזהה פרט כל אין .ב

 שהעסקאות ראיה כל אין ומשכך הלקוחות לזהות באשר רישום לערוך חובה אין לצו 2 לסעיף ובהתאם ח"ש

 .המטבע שירותי נותן ידי על לכאורה ופוצלו זהה מבצע ידי על בוצעו

 לא מדוע ברור ובהחלט קבוע ובאופן קצר זמנים בטווח פעולות יבצע עסקיו במהלך שלקוח ייתכן בהחלט .ג

 .הדיווח חובת את לעקוף שמטרתה" רגילה בלתי" בפעולה מדובר כי מטבע שירותי נותן יחשוב

 .בעסק אחר עובר בפני לכן קודם יום עסקה ביצע לקוח אותו כי לדעת בעסק עובד על חובה כל אין .ד

, אפשרות ישנה ולפיכך בפועל בוצעו בהם מהמועדים שונים בתאריכים למערכת הוזנו מהעסקאות חלק .ה

 ברצף במערכת הוזנו ורק שונים במועדים למעשה נערכו יומיים של ברצף לכאורה מופיעות מהפעולות חלק כי

 .כזה

 :הוועדה עמדת

 בלתי דיווחים העברת לאי בנוגע הביקורת ממצאי. לצו( ב)6 סעיף של הפרה בוצעה כי קובעת הוועדה .א

 רגילות כבלתי הנחזות לפעולות המטבע שירותי נותן מצד ערנות חוסר על ומעידים חמורים הינם רגילים

 עולה אם בין כן על, לקוח של רגילה בפעולה המדובר אין כי מצביע, הפעולות בוצעו בו המפוצל האופן. בעסקו

 .לדווח החובה המטבע שירותי נותן על חלה ספק של במקרה, לאו אם ובין החשד

 במערכת עסקאות של רציף ברישום שמדובר הרי, הביקורת ח"בדו המתוארות להפרות בהתייחס .ב

 וסוג המטבע שער, העסקה סכום: כגון, דומים ובמאפיינים קצרים זמן בהפרשי החברה של הממוחשבת

 לפיצול חשד או, בעסק הלקוחות נוכחות ללא בוצע זו בדרך עסקאות רישום כי חשד המעלה דבר, המטבע

 יומיים פני על לפיצול חשד קיים בהם במקרים. לקוחות כרטיסי מספר בין בודד לקוח של עסקאות רישום

 עצמו על החוזר החריג העסקה סכום אולם, הפיצול פעולת ביסוס לצורך חסר הזמנים סמיכות שרכיב הרי



 

 העסקה סכום כיצד לראות ניתן הבאה בדוגמה. זה רכיב של חסרונו על מגשר יומיים פני על עסקאות 3-ב

 . עבודה ימי 2 פני על שנמתחה הפרה על מעיד( מודגש) ח"ש 21,762 החריג

 21762.00 ישראלי שקל 17:47:24 18/05/2011 כניסה 118771

 6200.00 אמריקאי דולר 17:47:24 18/05/2011 יציאה 118771

 21762.00 ישראלי שקל 17:25:09 19/05/2011 כניסה 118813

 6200.00 אמריקאי דולר 17:25:09 19/05/2011 יציאה 118813

 21762.00 ישראלי שקל 17:25:17 19/05/2011 כניסה 118814

 6200.00 אמריקאי דולר 17:25:17 19/05/2011 יציאה 118814

 21762.00 ישראלי שקל 17:25:33 19/05/2011 כניסה 118815

 6200.00 אמריקאי דולר 17:25:33 19/05/2011 יציאה 118815

 

 הדיווח סף מחציית להימנע המפצל על ומשכך מדיווח להימנע הרצון עומד הפיצול פעולת של ביסודה .ג

, הזמנים לסמיכות מעבר כי סבורה הוועדה. הפעולה מבצע של הזיהוי פרטי רישום חובת את בחובה הטומנת

 . זהה מטבע וסוג( ₪ 21,762) שגרתי הבלתי הפעולה סכום היא זה במקרה לפיצול הראייה

 משמעות אין, כלכלי היגיון נטולות בפעולות ומדובר שמאחר(, 20' בעמ) נקבע" אינטרסט ספיישל" בפרשת .ד

 נדרש אינו המטבע שירותי נותן, בעבר הוועדה קבעה שאף כפי. היגיון נטולת בדרך לפעול הלקוח של למניעיו

 שתאפשר כך להבנייתה מעבר בצדה היגיון שאין בפעולה שמדובר בכך ודי הלקוח של מניעיו אחר להתחקות

 . הדיווח מחובת לחמוק

 מייתר כן ועל היכולת את מגביל בעסק עובדים ריבוי כי לכאורה המפר טענת את מקבלת אינה הוועדה .ה

 וסעיפי החוק סעיפי את מתוכן מרוקנת זו טענה. רגילות בלתי פעולות לנטר העסק על המוטלת החובה את

 עסק בין מבחינים אינם והצו החוק סעיפי. עובדיו כלל על המטבע שירותי נותן על חובות המטילים הצו

 למעשה. זו הבחנה לעשות הראוי מן זה שאין הטעם מן וזאת עובדים מספר המונה עסק לבין אחד עובד המונה

 לכאורה המפר כ"ב טוען, מחד, והיפוכו דבר וטוען קצותיו בשני החבל את לאחוז לכאורה המפר כ"ב מבקש

 של למכתבו 12 סעיף ראה) ויידועו באישורו בוצעו לכאורה המפר ידי על בוצעו שלא הגם שונות פעולות כי

 המפר של יכולתו את מגביל בעסק העובדים ריבוי כי לכאורה המפר כ"ב טוען, מאידך( לכאורה המפר כ"ב

 . כאמור הצו בדרישות לעמוד לכאורה

 זעום הפרות במספר מדובר כי לכאורה המפר כ"ב טען" מזדמן לקוח" שם על שנרשמו לעסקאות בנוגע .3

 המדובר כי מעידים ולכן לעסקה עסקה בין משמעותי זמנים בפער שבוצעו בדיווח החייבות העסקאות מסך

 . לא ותו נקודתית אנוש בטעות

 :הוועדה עמדת

 העסקאות מסך הזעום ההפרות מספר לעניין. לצו( ב)6 סעיף הוראות של הפרה בוצעה כי קובעת הוועדה

 .  הכספי העיצום הטלת לעניין שיקוליה במסגרת זאת תשקול הוועדה, בדיווח החייבות

 :לצו 7 וסעיף 2,4 סעיפים לפי לקוח פרטי על ודיווח רישום חובת הפרת

 :כי טוען לכאורה המפר כ"ב טען כוח ייפוי וקבלת זיהוי פרטי לרישום החובה להפרת בנוגע

 מ"שנש בכך היגיון אין שכן לב בתום נעשתה זו, טכנית טעות שנפלה ככל. כנדרש דווחו העסקאות מרבית .א

 .הזיהוי פרטי את ומשמיט אלה לעסקאות באשר( הדיווח חובת היא) העיקרית חובתו אחר ממלא



 

. מזרחי דני באמצעות" בלאנס אופל" חברת עם בוצעו הביקורת ח"בדו המתוארות העסקאות מרבית .ב

 ותעודת מזרחי חתימת בצירוף, החברה חותמת מוטבעת עליהם זו חברה של השירות מבקש הצהרת טפסי

 לקבלת באשר החוק בדרישת עומדות אלו הצהרות כי סבור לכאורה המפר כ"ב. בחברה נמצאים שלו הזהות

 .השירות ממבקש כוח ייפוי

 :הוועדה עמדת

 לוודא החובה השירות נותן על כי מדגישה הוועדה. לצו 7-ו 2 סעיפים של הפרה בוצעה כי קובעת הוועדה .א

 טעויות, טכניים ליקויים על טענות מאחורי להסתתר יכול איננו והוא כראוי הצו חובות את מקיים הוא כי

 לעניין ברורות הנחיות קיימות הרשות ראש בהנחיות כי גם לציין יש זה לעניין.   החוק ידיעת אי או אנוש

 השירות מבקש של הזיהוי פרטי כי מדגישה הוועדה. השירות מבקש של הזיהוי פרטי של השדות מילוי דרך

 כן לא שאם ישראל במדינת הון בהלבנת המאבק ממשטר אינטגרלי חלק מהווים אלא משניים פרטים אינן

 אילו בחוק משנקבע, ככלל, לכך מעבר. בתיעודם השירות נותני את לחייב צורך רואה היה לא המחוקק

 דווקא בהם המקרים מעטים לא, עניין של לגופו. זאת לעשות מחויב הוא לתעד השירות נותן על פרטים

-18286-10 א"ברע נדונה זו סוגיה. הכוללת התמונה ליצירת המכריע המידע את מספקים הטכניים הנתונים

, בנבו פורסם) עמי בן ירון' נ 2000-ס"התש, הון הלבנת איסור חוק לפי כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו 10

 :נקבע שם(, 23.8.2011

 בין, נועדה האימות חובת. הפעולות מבצעי אחר להתחקות מנת על, הדברים מטבע, חיונית הזיהוי חובת" 

 נותני את אפקטיבי באופן לבקר יהיה שניתן מנת על. הזיהוי את ולאמת והתחזות זיופים על להקשות, היתר

 האימות פעולת את והן הזיהוי פעולת את הן ומבצעים הצו כמצוות פועלים אכן שהם ולוודא, השירותים

 ." והאימות הזיהוי מסמכי של מלא שימור נדרש

 הוועדה, חברות מול המבוצעות בעסקאות כוח ייפוי לקבל המטבע שירותי נותן של לחובתו בהתייחס .ב

 .הכוח ייפוי דרישת את מחליף שירות מבקש הצהרת טופס כי לכאורה המפר כ"ב של טענתו את דוחה

 :כי, נקבע עמי בן ירון ד"בפס

 צריך, זה נוסף מסמך. השירות מקבל מאת נאמנות כתב או כוח בייפוי גם לאחוז נדרש השירות מבקש"

 פרטי את הן לכלול ועליו, השירות מקבל בשם המבוקשת הפעולה את לבצע השירות מבקש את להסמיך

 (במקור אינה ההדגשה." )השירות במקבל השליטה בעלי של הזיהוי פרטי את והן השירות מקבל של הזיהוי

, לכאורה המפר כי עולה הביקורת מהליך כחלק ושבוצע העסק מעובדי לשלושה שנעשה מתשאול, לכך מעבר

 ונראה כחברות המאוגדים לקוחות עם בעסקאות הזיהוי מהליך כחלק כוח ייפוי לדרוש נהג לא, ככלל

 .האמורה החובה את הכיר לא כלל שלמעשה

 :הכספי העיצום גובה

 תתחשב, לכאורה המפר על כספי עיצום להטיל יש כי תקבע אם כי, הוועדה מן ביקש לכאורה המפר .4

 או חוזרת הפרה שאינה ראשונה בהפרה שמדובר בעובדה, לקולא הכספי העיצום לקביעת שיקוליה במסגרת

 בעניינו החקירה תיק את לסגור הפרקליטות החלטת את, לכאורה המפר מצד הפעולה שיתוף את, נמשכת

 המפר כלפי עונשית סנקציה כבר המבטאת הוועדה בפני שהוצגה החילוט החלטת ואת לכאורה המפר של

 .לכאורה

 

 :הוועדה החלטת

 המפר של פעילותו במסגרת כי הוועדה קובעת, המפר טיעוני ושמיעת הביקורת ח"דו ממצאי בחינת לאחר .1

 הזיהוי חובות הפרת את כוללות ההפרות. הון הלבנת איסור צו והוראות החוק הוראות את הוא הפר

 . לרשות הדיווח חובת הפרת את וכן והאימות



 

 מסכל מילוין אי אשר מהותיות חובות בבחינת אם כי טכניות חובות בבחינת אינן והזיהוי הדיווח חובת .2

 חשיבות ראה המחוקק. הון הלבנת של פעולות ולחשוף כספים של מקורם אחר להתחקות החוק מטרת את

 הפעילות את לבקר הרשויות בידי העומדים הכלים הם אלו שכן הדיווח ולחובות הזיהוי לחובות מיוחדת

 משהפר. מטבע שירותי נותני אצל, הנדון ובמקרה, בכלל פיננסיים שירותים נותני אצל המתבצעת הפיננסית

 הפיננסית הפעילות את לנטר הרשות של היכולת את למעשה סיכל, אלה הוראות המטבע שירותי נותן

 .בעסקו המתבצעת

-תק, ישראל מדינת' נ' ואח טוב שם חביב 9796/03 א"בע חשין השופט כבוד של דבריו ראה זה לעניין 

 :כדלקמן, 2108' בעמ, 2099(, 1)2005 על

 עסקאות וביצוע כספים העברות המערבות, ההון הלבנת עבירות של מורכבותן עם אפקטיבית התמודדות"

 הפיננסיות הפעולות על ועקשני מתמיד ופיקוח וצמודה שוטפת בקרה מחייבת, העולם ברחבי נותמדי בין

 פתלתול באורח פועלים ההון מלביני כי היא החוק של היסוד הנחת. מלאה שקיפות קיום תוך, השונות

 לסכום מעל פעולה כל על וגורפת טוטלית דיווח חובת תוטל אם רק מעלליהם את לחשוף יהא וניתן, וערמומי

. הדין מן להתחמק הון למלביני ואפשרנו פרצות יצרנו אז כי, אמרנו אחרת לו. חריגה פעולה כל ועל מסוים

 רחב דיווח, גורף דיווח - הדיווח עקרון הוא העיקרון: עליו בנוי הלבנה איסור שחוק העיקרון אומנם וזה

 אפקטיבי באורח להתחקות אחרת יהא ניתן לא, בחשיפה הכרוך הרב הקושי בשל כי הכרה מתוך - ומלא

 לעקוב היא מאפשרת, החוק מטרות את כהלכה משרתת ex ante רחבה דיווח חובת. ועבריינים עבירות אחר

 ." הון הלבנות של איתורן ועל חשיפתן על היא מקלה ובכך, ברכוש פעולות אחר כראוי

 כספי עיצום לחוק 7 סעיף לפי הפרה בכל המפר על להטיל הוועדה רשאית, לחוק( א)14 לסעיף בהתאם .3

 או ומחצית, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף הקבוע מהקנס עשרה פי על יעלה שלא בשיעור

-ב"התשס(, כספי עיצום) הון הלבנת איסור לתקנות 11 בתקנה המפורטות הנסיבות בהתקיים זה מסכום רבע

 "(. כספי עיצום תקנות" – להלן) 2001

 לצורך. כספי עיצום לתקנות 9 בתקנה הקבועות כספי עיצום להטלת המידה אמות פי על פועלת דההווע .4

, לעיל שפורטו כפי בכללותן המקרה נסיבות את, הכספי והיקפן כמותן, ההפרות אופי את הוועדה שקלה, כך

. הביקורת מבצעי עם פעולה שיתף המפר וכי המפר מצד ראשונה בהפרה מדובר כי העובדה בחשבון הובאה כן

, לה שהוצגו הכספיים מהדוחות שמשתקף כפי לכאורה המפר של הפיננסי מצבו את הוועדה שקלה כן כמו

 .החלטתה ומועד ועד ההפרה גילוי מיום שעבר הארוך הזמן משך את לקולא שיקוליה במסגרת הביאה וכן

 הרי, הוועדה בפני שהוצגה ח"ש 400,000 סך על החילוט בהחלטת להתחשב המפר כ"ב לבקשת בהתייחס .5

 להפרות ולא 14860-04-12 ח"בתפ לחלקו בנוגע לכאורה המפר של לבנו מתייחסת בהסכמה החילוט החלטת

 עסקינן אלא( פלילי לעומת מנהלי) ומקבילים נפרדים בהליכים שמדובר רק לא, קרי. זו ועדה בפני העומדות

 (.ובנ לעומת לכאורה המפר) שונות ישויות כלפי בהליכים

 הון והלבנת הימורים לעבירות ונגעה שנחקרה בפרשה מסוים באופן מעורב העסק היה בו, דנן המקרה .6

 החוק להוראות לציות שקיימת הרבה החשיבות את ביותר וברור חד באופן מדגיש, פשיעה ארגון במסגרת

 בזו[, בנבו פורסם, ]ישראל מדינת' נ בלס מאיר 8325/05 פ"בע ברלינר' ד השופטת' כב כך על עמדה. והצו

 :הלשון

 את מקבלים הם ותמורתו ללקוחותיהם נותנים הם אותו השירות על מבוססת הכספים חלפני של פרנסתם"

 מעוניינים אינם הדברים שמטבע - הפוטנציאליים הכספים מלביני הם - הלקוחות. שכרם שהיא העמלה

 הכסף" עבר דרכן, שהידיים באופן כשר כסףב שחור כסף להטמיע היא המטרה כל שהרי, זהותם בחשיפת

 שירות ספק ללא הוא זהותו את לחשוף הכספים מלבין את מחייב שאינו שירות מתן. תיחשפנה לא" הטמא

 לקוחות לקהל יזכה ודיווח רישום במצוות ידקדק שלא כספים שחלפן נותנת הדעת. האחרון זה עבור עדיף

 חוד את להוות אכן יכולים הכספים חלפני. שיספק השירותים עבור שיקבל הכספית לתמורה וממילא נרחב

 חלפני, גיסא מאידך. גיסא מחד זאת. המחוקק להם שהורה כפי ינהגו אם השחור בהון במלחמה החנית



 

 בה שהפעילות משום הון הלבנת עברייני של הטיפוס אבות גם להיות בפוטנציה יכולים המזל לרוע הכספים

 (במקור אינה ההדגשה". )כספים הלבנת לעניין פורייה קרקע להוות יכולה עוסקים הם

 :וקבע רובינשטיין' א השופט' כב הוסיף מקרה באותו

 הגבול של החוקי בצד להימצא להקפיד, גבוליים להיות עשויים שמטבעם בשירותים, בכספים העוסקים על"

 ".לו מעבר לגלוש ולא

 .לענייננו גם הדברים ויפים

 . ₪ 200,000 בסך כספי עיצום המפר על להשית הוועדה החליטה, לעיל האמור לאור .7

 לתשלום הדרישה מסירת מיום ימים 30 תוך, שלום משפט בית בפני הוועדה החלטת על ערעור זכות למפר .8

 .הכספי העיצום



 

 בעניין ויק וורלדקום בע"מ ח.פ  13.1.2014מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  22.08.2012ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן  2000-הון, התש"ס

ורת בוצעה על ידי צוות "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביק –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

  : עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי. .1

 .22.08.2012ועד ליום  1.09.2011ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .13.8.2009ותי מטבע החל מיום למתן שיר ןהעסק הינו בעל רישיו .3

 העסק עוסק בהעברת כספים לחו"ל. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

 

הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווח  על פעולה בלתי רגילה: אי דיווח לרשות – לצו( 3))ב( 6סעיף 

. ממצאי הביקורת העלו כי המפר ( לצו3)ב()6על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לחוק ולסעיף 

ש"ח מסוג קבלת נכסים פיננסיים  31,240,202עסקאות המסתכמות לסכום של  10,182לכאורה ביצע 

לפחות, כאשר לא נרשם  ₪ 1,000במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת בשווי של 

 ( לצו.3)ב()6ות בלתי רגילות על פי סעיף מספר הזהות של המוטב. עסקאות אלו לא דווחו כפעול

 תמצית טענות המפר לכאורה:

והן בעל פה בפני הוועדה, ביום  30.6.2013המפר לכאורה השמיע טיעונים הן במכתב תגובה מיום 

13.01.2014 . 

ב"כ המפר לכאורה טוען כי למיטב ידיעתו הסוגיה אינה ברורה שכן מתקיים דיון בין הרשות לאיסור  .1

( לצו וזאת במטרה להוציא הנחיה ברורה 3)ב()6הלבנת הון לבין משרד האוצר לגבי פרשנות סעיף 

עניינה ב 3.12.2009בעניין. כמו כן, טוען כי במסמך רשמי של הרשות לאיסור הלבנת הון שהוצא ביום 

( לחוק 3ג)א()11הובהר, כי "אין לראות בכל פעולה של מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף  GMTשל 

 1,000כאשר צד אחד של העסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם ובמספר זהות ושווי העסקה הוא 

ל ש"ח לפחות, לכשעצמה, פעולה בלתי רגילה. לפיכך, על נותן שירותי מטבע חלה חובת דיווח ע

( לחוק, רק באם הפעולה 3ג)א()11פעולה, ובין היתר פעולה של מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 

 נחזית בעיניו כפעולה בלתי רגילה". 

ב"כ המפר לכאורה טוען באשר לעסקאות אשר אליהן מיוחסות ההפרות בדוח הביקורת, שמדובר  .2

ם רבים אין לו יכולת לאמת את עסקית של החברה וכי במקרי -בפעולות שגרתיות ברמה היומיומית

 נכונות פרטי מספר הדרכון של הנמען, אשר לעתים אינו קיים כלל, ועל כן אינו רושם פרט זה. 

ב"כ המפר לכאורה טוען כי הפרשנות שנותן משרד האוצר, ובעקבותיו כותבי דו"ח הביקורת, כי  .3

לתי רגילה, היא פרשנות שאין קיימים דפוסי פעולה שמקימים חובת דיווח אובייקטיבית על פעולה ב

 השירות נותן של" עיניו דרך")ב( דורש חשד או חשש סובייקטיבי 6לה עיגון חוקי. לדבריו סעיף 

)א( לצו הנגזרת מפרמטרים טכניים, 6לנסיבות, וזאת בשונה מחובת הדיווח לפי סעיף  ובהתאם

נחזו בעיניו כבלתי רגילות. אובייקטיביים. לדבריו, במקרה זה לא התעורר חשד ולכן הפעולות לא 

כ המפר לכאורה כי המפר לכאורה עומד בפני שוקת שבורה נוכח חוסר הוודאות "נוסף על כך, טוען ב

לעניין פרשנות הצו ולראייה מציין כי התיקון המהותי המוצע לצו מלמד כי הגורמים הרלוונטיים 



 

קה בהירה וברורה, לא ניתן יהיה הפנימו קיומו של קושי בהבנת הצו הקיים והבינו כי בהיעדר חקי

 להנחות את ציבור נותני שירותי המטבע כראוי באשר לאופן פעולתם.

 :עמדת הוועדה

 )ב( לצו. 6הוועדה קובעת כי בנסיבות העניין לא הופרו הוראות סעיף  .1

הוועדה מקבלת את טענתו של ב"כ המפר לכאורה כי לאור המכתב הרשמי של הרשות לאיסור  .2

( לצו 3)ב()6, הרי שאין לראות בכל העברת כספים הנופלת לגדרי סעיף GMTיין הלבנת הון בענ

 כפעולה בלתי רגילה. 

)ב( לצו 6הוועדה אינה מקבלת את פרשנותו הסובייקטיבית החד משמעית של המפר לכאורה לסעיף  .3

 מן הטעם הבא:

מר פיני  -כספי ספיישל אינטרסט בע"מ נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום  11593/05/12בפס"ד עש"א 

( )להלן : "פרשת ספיישל אינטרסט"(. נקבע כי המבחן 8.11.2012)פורסם בנבו, ניתן ביום  שחר

)ב( בצו הינו מבחן משולב. חלקו הראשון של הסעיף קובע אמנם מבחן סובייקטיבי, 6הקבוע בסעיף 

י. בהתקיים אותן אולם חלקו השני, שבו ישנן ארבע חלופות הקבועות בסעיף, קובע מבחן אובייקטיב

 חלופות, כולן או חלקן, שאת קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי קמה חובת דיווח.

, 17אשר צבן בפרשת "ספיישל אינטרסט" , בעמ' -לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופטת תמר בר

 כדלקמן:

"עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבים אשר אם התקיימו "יכול 

ל מבקש שירותי מטבע כפעולה בלתי רגילה, מלמדת כי שיראו" פעולה ש

במקום שנעשתה פעילות הנופלת לאחד מאותם מצבים, צריכה להידלק נורה 

אדומה לנותן השירות. משמעותה של נורה אדומה זו היא שמצב אובייקטיבי 

אמור לגרום לכך שנותן השירות יראה באותה פעולה כפעולה בלתי רגילה. כך 

 יהא זה בעיניו באופן סובייקטיבי. אפילו נאמר כי 

לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמורים להצביע על כך 

שמקבל שירות המטבע ביצע פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם 

והתקיימותם הינו  –יתקיים מצב אחד או יותר מאותם מצבים שפורטו בסעיף 

כי אז נסיבות אובייקטיביות אלו יחייבו את נותן השירות  –מצב אובייקטיבי 

 שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי רגילות שחובה לדווח עליהן." 

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת, מכתב התגובה של ב"כ המפר לכאורה ושמיעת הטיעונים, קובעת  .1

 )ב( לצו. 6הוועדה כי בנסיבות העניין לא הופרו הוראות סעיף 

 בנסיבות העניין שלא להשית עיצום כספי על המפר לכאורה. ועדהוה חליטהה, לפיכך .2



 

 מ"בע סנטר' יינג'צ בעניין 20.01.2014 מיום כספי לעיצום הוועדה החלטת

 

 "( החברה" או" לכאורה המפר: "להלן) 514138288. פ.ח מ"בע סנטר' יינג'צ  :לכאורה המפרה

  בחברה ומנהל בעלים שימששווילי גבריאל מר 

 :הנסיבות תיאור

 הלבנת איסור חוק מכוח בחובות עמידתה את לבחון במטרה, החברה במשרדי ביקורת נערכה 15.7.2012 ביום

 נותני של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור וצו"( החוק: "להלן) 2000–ס"התש, הון

 צוות ידי על בוצעה הביקורת"(. הון הלבנת איסור צו"; "הצו: "להלן) 2002–ב"התשס(, מטבע שירותי

 . האוצר במשרד מטבע שירותי נותני ממחלקת משולב מפקחים

  : הביקורת ממצאי עיקרי

 . כספי עיצום להטיל בקשה על הודעה בצירוף לכאורה למפר נמסר הביקורת ח"דו .1

 (.15.7.2012) הביקורת ליום ועד 2009 מספטמבר החל לתקופה הינם הביקורת ממצאי .2

 – סניפים שני באמצעות ופועלת, 29.6.2008 מיום החל מטבע שירותי למתן רישיון בעלת הנה החברה .3

 '"(.ב סניף: "להלן) אביב בתל והשני'"( א סניף: "להלן) לציון בראשון הראשון

 .ל"לחו כספים ובהעברות מטבע בהמרות עוסקת החברה .4

 :הביקורת ח"בדו שפורטו כפי ההפרות ריכוז להלן .5

 בסכום עסקאות 517 על לרשות דיווחה לא החברה: רגילה פעולה על לרשות דיווח אי – לצו( א)6 סעיף (א

 .ח"ש 146,252,043 של

, ₪ 31,879,623 של בסכום ל"לחו כספים העברת עסקאות 3,892 איתרה הביקורת: לצו( 3()ב)6 סעיף (ב

 לרשות דיווחה לא החברה אותן, זהות ובמספר בשם מזוהה אינו, יעד או מקור, העסקה של אחד צד כאשר

 .רגילות בלתי כעסקאות

 דיווח העבירה לא החברה כי העלתה הביקורת: רגילה בלתי פעולה על לרשות דיווח אי – לצו( ב)6 סעיף (ג

 :הבאים במקרים, לצו( ב)6 לסעיף בניגוד וזאת, לרשות רגילות בלתי פעולות על

 אלו עסקאות כי חשד המעלה באופן, יום באותו עסקאות מספר בין בפיצול לקוחות של עסקאות רישום •

 . ח"ש 917,731 של בסכום מקרים 7-ב קיים החשד. מדיווח להימנע מנת על בוצעו

 אלו עסקאות רישום כי חשד המעלה באופן, העסק של הממוחשבת במערכת עסקאות של רציף רישום •

 .ח"ש 1,532,457 של בסכום עסקאות 74-ב קיים החשד. מדיווח להימנע מנת על בוצע

 חשד המעורר באופן, לרשות בדיווח החייב לסכום מגיע לא אך, ח"ש 49,000 על עולה שסכומן עסקאות •

 .ח"ש 347,432 של בסכום עסקאות 7-ב קיים החשד. לרשות מדיווח הימנעות לצורך בוצעו אלו שעסקאות

 שבוצעו, ₪ 902,860 של בסכום לרשות בדיווח החייבות עסקאות 6 איתרה הביקורת: לצו( 3)3 סעיף (ד

 .כוח ייפוי דרשה לא החברה בהן, כחברות המאוגדים לקוחות עבור

 :לקוח פרטי רישום אי – לצו( א)2 סעיף (ה

 .הלקוח של מלאה כתובת נרשמה לא בהן, ח"ש 155,764,941 של בסכום עסקאות 581 איתרה הביקורת •

 תאריך או לידה תאריך נרשם לא בהן, ח"ש 167,471,050 של בסכום עסקאות 647  איתרה הביקורת •

 .הלקוח של התאגדות

 



 

 :הוועדה ועמדת לכאורה המפר כוח בא טענות תמצית

 הוועדה בפני בדיון פה בעל וכן 13.8.2013 מיום במכתב כוחו בא באמצעות טיעוניו את הציג לכאורה המפר

 : טענותיו פירוט להלן. 20.1.2014 ביום

 :מקדמית טענה

 בוצעו לא 1.8.2011 יום טרם'( ב סניף) אביב תל בסניף שנעשו ההפרות כל כי טען לכאורה המפר כוח בא .1

 לא ומשכך, מטבע שירותי במתן הוא גם עסק אשר, הסניף של הקודם השוכר ידי על אלא, החברה ידי על

 את לטיעוניו צירף לכאורה המפר. זה למועד עובר שבוצעו ח"בדו המצוינות ההפרות את לחברה לייחס ניתן

 .הסניף של השכירות הסכם

 :הוועדה עמדת

 העסק נתוני במחשב הנתונים מבסיס ימחקו בסניף המחזיקים החלפת לאחר כי להניח היה ניתן כי הגם

' ב בסניף שבוצעו מפעולות ותתעלם לכאורה המפר טענת את מקבלת שהוועדה הרי, לכאורה למפר שקדם

 '. ב בסניף לעבוד לכאורה המפר החל בו המועד טרם

 בנספח המפורטות ההפרות למעט' )א בסניף נעשו הביקורת במהלך שנתגלו ההפרות שכל מאחר, זאת עם יחד

 .  הביקורת ח"דו ממצאי למירב רלבנטיות אין שלטענה הרי(, 3'ב

 :לצו( א)6 סעיף הפרת

 את העבירה החברה וכי, עובדתית מבחינה נכונים אינם ח"הדו ממצאי כי טען לכאורה המפר כוח בא .2

 הרשות עם שערך טלפונית בבדיקה נתמכת טענתו כי טען בנוסף. הרלבנטית בתקופה מלא באופן דיווחיה

 . הון הלבנת לאיסור

 :הוועדה עמדת

 מהרשות לביקורת שהועברו הנתונים על מסתמך הביקורת ח"דו. לכאורה המפר טענת את דוחה הוועדה

 ונתקבלו הועברו מטעמו הדיווחים כי לכאורה המפר של טענתו. הביקורת ליום נכון הון הלבנת לאיסור

 דיווח כי המעידה אחרת ראיה או מסירה אישורי הוועדה בפני שהוצגו ומבלי בעלמא נטענה במועד ברשות

 .במועד לרשות

 :לצו( 3()ב)6 סעיף הפרת

', ב בסניף בוצעו אשר העסקאות את המאגד הביקורת ח"לדו 3'ב בנספח כי טען לכאורה המפר כוח בא .3

 מבקש, לפיכך. זה בסניף לעבוד החברה החלה אז, 1.8.2011 יום לפני בוצעו אשר עסקאות 364 למצוא ניתן

 .לחברה המיוחסות ההפרות ברשימת יכללו לא אלו הפרות כי לקבוע לכאורה המפרה כוח בא

" יוניסטרים"ה במערכת המובנות הדרישות בשל כי טען לכאורה המפר כוח בא, העסקאות ליתר באשר .4

 לבצע טכנית אפשרות אין שכן, הצו מדרישות למעלה ואף מלא באופן זיהוי בוצע, פועל הוא באמצעותה

 כוח בא. וכתובת מלא שם, מזהה מספר באמצעות, לעסקה הצדדים שני של מלא זיהוי ללא כספים העברת

 המפורטות הנוספות העסקאות כל של פרטיהן מצויים החברה של המחשב במערכת כי הוסיף לכאורה המפר

 . המידע כל את ושמרה הצו הוראות פי על פעלה החברה כי המעידות, 3'ב בנספח

 :הוועדה עמדת

 ולפיכך, 1.8.11 ליום קודם' ב בסניף שבוצעו עסקאות 364-ל בנוגע לכאורה המפר טענת את מקבלת הוועדה

 .בגינן דיווח להעביר צריך היה לא ולכן לכאורה המפר ידי על בוצעו שלא קובעת

 בשל ולו לפעולה הצדדים פרטי החברה בידי היו בפועל כי השתכנעה שהוועדה הגם, העסקאות ליתר בנוגע

 הביקורת לעורכי אלה נתונים החברה הציגה לא מדוע לתמוה שיש הרי", יוניסטרים"ה מערכת דרישות



 

 שלטענת לנתונים להתייחס מהביקורת לצפות אין שכן, מכן לאחר חומרים כהשלמת או הביקורת במהלך

 . לידיה המציאם לא הוא אולם בידיו מצויים מ"הנש

 לנימוקים מעבר, שכן, לצו( 3()ב)6 סעיף לפי הדיווח חובת של הפרה בוצעה לא כי קובעת הוועדה, פנים כל על

 ביטוי לידי שבאה כי לצו( 3()ב)6 סעיף פרשנות על הסתמך כי הוועדה את שכנע לכאורה המפר, לעיל שהוצגו

( 3()א)ג11 בסעיף כאמור מטבע שירותי מתן של פעולה בכל לראות אין לפיו, לפניה שהוצג הרשות במכתב

, רגילה בלתי פעולה, כשלעצמה, לפחות ₪ 1,000 הוא העסקה ושווי מזוהה אינו הצדדים אחד כאשר לחוק

 .רגילה כבלתי נחזית הפעילות האם לבחון יש אלא

 :לצו( ב)6 סעיף הפרת

 שאלה הינה לצו( ב)6 סעיף פי על הדיווח חובת של ואופייה היקפה שאלת כי טען לכאורה המפרה כוח בא .5

, האוצר משרד שנותן הפרשנות, לטענתו. גבוהות משפטיות בערכאות נדונה טרם אשר, מורכבת משפטית

 פעולה על אובייקטיבית דיווח חובת שמקימים פעולה דפוסי קיימים כי, הביקורת ח"דו כותבי ובעקבותיו

 דרך" סובייקטיבי חשש או חשד דורש לצו( ב)6 סעיף, לדבריו. חוקי עיגון לה שאין פרשנות היא, רגילה בלתי

 שירותי נותן של" עיניו דרך" הפעולות את לבחון יש, ומכאן, לנסיבות ובהתאם השירות נותן של" עיניו

 . רגילות כבלתי בעיניו נחזו לא הפעולות ולכן חשד התעורר לא זה במקרה, לדבריו. המטבע

 :הוועדה עמדת

 ניתן, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע אינטרסט ספיישל 11593/05/12 א"עש ד"בפס

, קרי, משולב מבחן הוא רגיל בלתי לדיווח המבחן כי"( אינטרסט ספיישל פרשת: " להלן( )8.11.2012 ביום

( ב)6 סעיף של הראשון חלקו כי מקרה באותו נקבע כן. אובייקטיביים באמצעים נבחן אשר סובייקטיבי מבחן

 מבחן קובע, בסעיף הקבועות חלופות ארבע ישנן שבו, השני חלקו אולם, סובייקטיבי מבחן אמנם קובע

 חובת קמה, אובייקטיבי במבחן לבחון יש קיומן שאת, חלקן או כולן, חלופות אותן בהתקיים. אובייקטיבי

( 17' בעמ) אינטרסט ספיישל בפרשת צבן אשר-בר תמר השופטת כבוד של דבריה ראה זה לעניין. דיווח

 :כדלקמן

 שירותי מבקש של פעולה" שיראו יכול" התקיימו אם אשר מצבים ארבעה קבע הצו שמתקין העובדה עצם"

 צריכה, מצבים מאותם לאחד הנופלת פעילות שנעשתה במקום כי מלמדת, רגילה בלתי כפעולה מטבע

 לכך לגרום אמור אובייקטיבי שמצב היא זו אדומה נורה של משמעותה. השירות לנותן אדומה נורה להידלק

 .סובייקטיבי באופן בעיניו זה יהא כי נאמר אפילו כך. רגילה בלתי כפעולה פעולה באותה יראה השירות שנותן

 פעולה ביצע המטבע שירות שמקבל כך על להצביע אמורים אשר מצבים ארבעה שנקבעו העובדה עצם, לפיכך

 – בסעיף שפורטו מצבים מאותם יותר או אחד מצב יתקיים שאם כך על מלמדת, רגילה בלתי שהיא

 שהדבר השירות נותן את יחייבו אלו אובייקטיביות נסיבות אז כי – אובייקטיבי מצב הינו והתקיימותם

 ."עליהן לדווח שחובה רגילות בלתי כפעולות בעיניו יראה

 :יום באותו עסקאות מספר בין מפוצל באופן לקוחות של עסקאות רישום

. בנקאית העברה של בדרך בוצעו 2'ג בנספח המצוינות העסקאות 16 מתוך 6 כי טען לכאורה המפר כוח בא .6

 להירשם בהם העוסק את המחייבים השירותים את הקובע, לחוק( א)ג11 סעיף כי טען לכאורה המפר כוח בא

 הכספים העברת בהם אלו במקרים, לפיכך. בנקאית העברה ביצוע כולל לא, מטבע שירותי נותן במרשם

 על אלא המטבע שירותי נותן על ודיווח רישום חובות מטיל לא החוק, בנקאית העברה של בדרך התבצעה

(, בנקאי תאגיד של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור צו להוראות בהתאם, הבנק

 . 2001–א"התשס

, 13.10.2008 מיום) 2'ג בנספח המצוינות העסקאות 7 מתוך 5 כי טען לכאורה המפר כוח בא, בנוסף .7

 הסכום על עולה שוויה אשר אחת עסקה לפחות כוללות( 24.1.2013, 20.1.2012, 24.10.2010, 13.11.2008



 

 עסקאות מעורבות מהמקבצים ניכר ובחלק מאחר כי טען לכאורה המפר כוח בא, זאת לאור. בדיווח המחייב

 (.ב)6 סעיף לפי העסקאות אותן על לדווח הצורך מתייתר( א)6 סעיף לפי במלואן דווחו אשר

 שונות בעסקאות מדובר הרי, חוץ מטבע המרת בעסקאות שמדובר ככל כי וטען הוסיף לכאורה המפר .8

 על בוצעו מהעסקאות שלוש, לטענתו. במערכת נפרדות כעסקאות נרשמות וממילא, מלאכותי הוא שאיחודן

 .בנפרד נרשמה כזו עסקה כל ולכן זיקה או/ו זהות בהם שאין שונים זרים עובדים שלושה ידי

 החברה, טוב-מזל ישראל מר שביצע עסקאות 3 הכוללת, 17.10.2008 מיום המאוחדת לעסקה באשר .9

, ומשכך, ליורו להמירם וביקש בשקלים הרשומים שיקים 3 עם הלקוח הגיע זה במועד כי להבהיר מבקשת

 נחזה אינו זה ואירוע, ומוכר ותיק לקוח הינו זה לקוח. מהשיקים אחד כל עבור שונות קבלות 3 לו הוצאו

 .מיוחד דיווח המחייבת רגילה כלתי כפעולה המטבע שירותי נותן בעיני

 :הוועדה עמדת

 המרת עסקאות הינן 2'ג בנספח המפורטות העסקאות. לכאורה המפר טענת את מקבלת אינה הוועדה .10

 ההמרה תמורת אם גם, לפיכך. השירות בגין התמורה ניתנה בו לאופן נפקות ואין בדיווח החייבות מטבע

 .בדיווח החייבות בעסקאות שעסקינן הרי, בנקאית העברה באמצעות ניתנה

 שמתייתרת הרי לצו( א)6 סעיף לפי דווחו והעסקאות מאחר כי לכאורה המפר טענת את דוחה הוועדה .11

(. ב)6 סעיף של מזו שונה( א)6 סעיף מכוח הדיווח חובת של ומהותה תכליתה. לצו( ב)6 סעיף לפי לדווח החובה

 אותה בגין מדיווח פוטרת לצו( א)6 סעיף מכוח מסוימת פעולה על שדיווח כך על להעיד כדי הצו בלשון אין

 . לצו( ב)6 סעיף מכוח עסקה

 שווי על חלה הדיווח וחובת מאחר כי סבורה הוועדה, המטבע המרת עסקאות לאיחוד בהתייחס .12

 נפרדות לעסקאות השונים המטבעות המרת לפיצול הצדקה אין שונים מטבעות סוגי שבהמרת הרי, השירות

 מיום לעסקה בהתייחס גם(. שונים במטבעות לשימוש מתייחס מקרים 7 מתוך אחד מקרה רק מקום ומכל)

 שבוצעה הגם, שבוצעה המטבע המרת שווי, קרי, שניתן השירות שווי על לדווח יש שכאמור הרי, 17.10.2008

 (. זה במקרה שיקים שלושה) תשלום אמצעי מספר באמצעות

 :ח"ש 50,000 לבין ח"ש 49,000 בין שסכומן עסקאות לרישום חשד

 השירות שווי כאשר משתכללת הדיווח חובת כי קובע לצו( א)6 סעיף כי טען לכאורה המפר כוח בא .13

 דברי של הרחבה מהווה יותר נמוך בסף עסקאות בגין לדווח הדרישה. ח"ש 50,000 סך על עומד שניתן

 וראיות הסברים לספק החובה. בדיווח דרושות אלה לסכומים בסכומן הקרובות פעולות שגם באופן המחוקק

 כי ולהוכיח הדיווח חובת את לעקוף שמטרתן פעולות הינן ח"ש 49,999–49,000 בסך המרה שפעולות, לכך

 . הביקורת מבצעי על מוטלת כן גם זאת ראה המטבע שירותי נותן

 ידי על הנקבע המטבע שער פי על שנעשים המרה שירותי מספק העסק כי טען לכאורה המפרה כוח בא .14

 במקרים. זר מטבע לרכוש וביקשו לקוחות הגיעו 8950, 1415, 989, 988 שמספרן העסקאות במסגרת. החברה

 לא ולכן, הדיווח לסף מלהגיע להימנע כדי במכוון בוצעו כאילו אלו פעולות ראתה לא לכאורה המפרה, אלו

 .לצו( ב)6 סעיף פי על לדווח לנכון ראתה

 לבצע, מטבע שירותי במתן העוסקים, הלקוחות ביקשו, 7161 שמספרה ובעסקה 6329 שמספרה בעסקה .15

, לחוק( א)ג11 סעיף כי טען לכאורה המפר כוח בא. בנקאית בהעברה תתקבל התמורה כי וביקשו המרה פעולת

 ביצוע כולל לא, מטבע שירותי נותן במרשם להירשם בהם העוסק את המחייבים השירותים את הקובע

 לא החוק, בנקאית העברה של בדרך התבצעה הכספים העברת בהם אלו במקרים, לפיכך. בנקאית העברה

 הון הלבנת איסור צו להוראות בהתאם, הבנק על אלא המטבע שירותי נותן על ודיווח רישום חובות מטיל

 .2001–א"התשס(, בנקאי תאגיד של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות)



 

 :הוועדה עמדת

 מתחת עסקאות, אינטרסט ספיישל בפרשת שנקבע כפי. לכאורה המפר טענת את מקבלת אינה הוועדה .16

 בפעולה המדובר כי להסיק ניתן מהן נוספות נסיבות קיימות כאשר רגיל בלתי דיווח מחייבות הדיווח לסף

 לסף מתחת שעסקאות העובדה עצם, דנן במקרה. לצו( ב)6 סעיף מכוח דיווח חובת המקימה רגילה בלתי

 על דיווח המחייב פעולה לדפוס חשד מעוררת, פעמים מספר עצמן על חוזרות אם כי חריגות אינן הדיווח

 . רגילה בלתי פעילות

 מאיינת אינה, בנקאית העברה באמצעות ניתנה ההמרה בגין שהתמורה העובדה עצם, לעיל שצוין וכפי, בנוסף

 .רגיל הבלתי הדיווח את לא בוודאי, הדיווח חובת את

 :עסקאות של רצפים לרישום חשד

 מלאכותי באופן אוחדו 4'ג בנספח המפורטות העסקאות כי טען לכאורה המפר כוח בא, התגובה במכתב .17

 מבקשי ידי על פוצלו אשר לזו זו הקשורות בעסקאות שמדובר לכך ראיה כל אין וכי, הביקורת מבצע בידי

 בוצעו בנספח המתוארות העסקאות כי שצורפו בנספחים או הביקורת ח"בדו ראיה כל אין, בנוסף. השירות

 אינה השירות מבקשי פרטי את בנספח שאין העובדה כי טען לכאורה המפר כוח בא. מזדמן לקוח אותו עם

 . עסקה לכל פרטני הסבר לספק לחברה מאפשרת

 ידע חוסר מחמת. העסק הקמת למועד סמוך אירעו הפרות אותן כי לכאורה המפר טען פה בעל בדיון .18

 בפיצול מדובר אין וכי, פעמים מספר עסקאות אותן את למערכת הזין לכאורה המפר, התוכנה בתפעול

 קופת כי הבחין לכאורה המפר כאשר, יום כל של בסופו רק, לטענתו. שנטען כפי המרה עסקאות של מלאכותי

 . הפעולות את ביטל, מאוזנת אינה העסק

 :הוועדה עמדת

 מדקה פחות) קצרים כה זמן בהפרשי שונים ללקוחות פעולות יתכנו לא כי היא הביקורת ח"דו טענת .19

 סוג אותו, כסף סכום באותו בפעולה מדובר כאשר(, ברצף עסקאות 4-6 בממוצע כשישנן, לפעולה פעולה בין

. נפרדות לעסקאות העסקאות לפיצול הצדקה אין, לקוח באותו מדובר שאין בהנחה. המרה שער ואותו מטבע

 לא כי קובעת שהוועדה הרי, שונים בלקוחות שמדובר הביקורת ח"מדו להסיק ניתן ולא מאחר, זאת עם יחד

 .זה בהקשר הדיווח חובת של הפרה בוצעה

 :לצו( א)2 וסעיף לצו( 3)3 סעיף הפרת

 מסמכים לקבלת בבקשה לכאורה למפר פנו לא כלל הביקורת מבצעי כי טען לכאורה המפר כוח בא .20

 המסמכים את להם ממציא היה לכאורה המפר, פונים היו אם וכי', ד בנספח המפורטות העסקאות בעניין

 . הדרושים

 העסקאות כל של פרטיהן מצויים החברה של המחשב במערכת כי הוסיף לכאורה המפר, כן כמו .21

 . המידע כל את ושמרה הצו הוראות פי על פעלה החברה כי המעידים, 2'ו-ו 1'ו בנספחים המפורטות הנוספות

 :הוועדה עמדת

 ייפוי עם כלל עובד אינו כי, הביקורת ח"לדו' ה כנספח המצורף התשאול במהלך השיב לכאורה המפר .22

, זאת עם יחד. כוח בייפוי שימוש מאפשרות לא ל"לחו כספים מעביר הוא שבאמצעותן שהחברות כיון כוח

 לבצע שמבקשים פרטיים ללקוחות שירות נותן שאינו לכך התכוון כי לכאורה המפר ציין הוועדה בפני בדיון

 המפר, בנוסף. כוח-ייפויי דורש הוא לתאגידים שירות נותן הוא כאשר אך, כוח-ייפויי באמצעות פעולות

 הפרטים את צירף אליו הביקורת לעורכי שהעביר מכתב וכן חברות של כוח-ייפויי הוועדה בפני הציג לכאורה

 .זה בעניין הצו חובות הופרו לא כי הוועדה קובעת, האמור לאור. החסרים



 

 :הוועדה החלטת

 במסגרת כי הוועדה קובעת, לכאורה המפר כוח בא טיעוני ושמיעת הביקורת ח"דו ממצאי בחינת לאחר .1

 הפרת את כוללות ההפרות. הון הלבנת איסור צו והוראות החוק הוראות את הפרה היא החברה של פעילותה

 .לצו( ב)6-ו( א)6 בסעיפים הנדרשות הדיווח חובות

 אלו חובות מילוי אי. מהותיות חובות בבחינת אם כי טכניות חובות בבחינת אינן והזיהוי הדיווח חובות .2

 ראה המחוקק. הון הלבנת של פעולות ולחשוף כספים של מקורם אחר להתחקות החוק מטרת את מסכל

 את לבקר הרשויות בידי העומדים הכלים הם אלו שכן הדיווח ולחובות הזיהוי לחובות מיוחדת חשיבות

. מטבע שירותי נותני אצל, הנדון ובמקרה, בכלל פיננסיים שירותים נותני אצל המתבצעת הפיננסית הפעילות

 הפיננסית הפעילות את לנטר הרשות של היכולת את למעשה סיכל, אלה הוראות המטבע שירותי נותן משהפר

 .בעסקו המתבצעת

 על-תק, ישראל מדינת' נ' ואח טוב שם חביב 9796/03 א"בע חשין השופט כבוד של דבריו ראה זה לעניין

 :כדלקמן, 2108' בעמ, 2099(, 1)2005

 עסקאות וביצוע כספים העברות המערבות, ההון הלבנת עבירות של מורכבותן עם אפקטיבית התמודדות"

 הפיננסיות הפעולות על ועקשני מתמיד ופיקוח וצמודה שוטפת בקרה מחייבת, העולם ברחבי מדינות בין

 פתלתול באורח פועלים ההון מלביני כי היא החוק של היסוד הנחת. מלאה שקיפות קיום תוך, השונות

 לסכום מעל פעולה כל על וגורפת טוטלית דיווח חובת תוטל אם רק מעלליהם את לחשוף יהא וניתן, וערמומי

. הדין מן להתחמק הון למלביני ואפשרנו פרצות יצרנו אז כי, אמרנו אחרת לו. חריגה פעולה כל ועל מסוים

 רחב דיווח, גורף דיווח - הדיווח עקרון הוא העיקרון: עליו בנוי הלבנה איסור שחוק העיקרון אומנם וזה

 אפקטיבי באורח להתחקות אחרת יהא ניתן לא, בחשיפה הכרוך הרב הקושי בשל כי הכרה מתוך - ומלא

 לעקוב היא מאפשרת, החוק מטרות את כהלכה משרתת ex ante רחבה דיווח חובת. ועבריינים עבירות אחר

 ." הון הלבנות של איתורן ועל חשיפתן על היא מקלה ובכך, ברכוש פעולות אחר כראוי

 כספי עיצום לחוק 7 סעיף לפי הפרה בכל המפרה על להטיל הוועדה רשאית, לחוק( א)14 לסעיף בהתאם .3

 או ומחצית, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק( 4()א)61 בסעיף הקבוע מהקנס עשרה פי על יעלה שלא בשיעור

-ב"התשס(, כספי עיצום) הון הלבנת איסור לתקנות 11 בתקנה המפורטות הנסיבות בהתקיים זה מסכום רבע

 "(. כספי עיצום תקנות" – להלן) 2001

 לצורך. כספי עיצום לתקנות 9 בתקנה הקבועות כספי עיצום להטלת המידה אמות פי על פועלת הוועדה .4

, לעיל בהרחבה שפורטו כפי בכללותן המקרה נסיבות את, הכספי והיקפן ההפרות אופי את הוועדה שקלה, כך

 במהלך שהתגלו ליקויים תיקן ואף פעולה שיתף המפר וכי המפר מצד ראשונה בהפרה מדובר כי העובדה את

 את לקולא שיקוליה במסגרת הביאה וכן המפר של האישיות הנסיבות את הוועדה שקלה כן כמו. הביקורת

 .החלטתה מתן ומועד ועד ההפרה גילוי מיום שעבר הזמן משך

 .בלבד ח"ש 7,500 בסך כספי עיצום המפר על להשית הוועדה החליטה, לעיל האמור לאור .5

 .כספי עיצום לתשלום דרישה ב"מצ .6

 הדרישה מסירת מיום ימים 30 תוך, שלום משפט בית בפני הוועדה החלטת על ערעור זכות למפרה .7

 .הכספי העיצום לתשלום

 

 



 

 בעניין קבוצת דנידין בע"מ  23.7.2014החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 בעל העסק – 027191303, ת.ז. קבוצת דנידין בע"מ,  או "העסק" משה גבאי המפר לכאורה:

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  10.4.2013ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  :)להלן 2000-הון, התש"ס

צוות "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי  :)להלן 2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  .1

 .10.4.2013-30.11.2010ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 ., ונותן שירותי ניכיון שיקים29.8.2010למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהעסק הינו בעל רישיו .3

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת )לאחר התאמות לתקופת הביקורת דלעיל(: .4

 50,000בדיווח המסתכמת לסכום של  החייבת עסקה אחתהביקורת איתרה  – )א( לצו6סעיף  (א

 הרשות"(. ור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "לרשות לאיס אשר לא דווחה ש"ח

, הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות -)ב( לצו 6סעיף  (ב

 :במקרים הבאים, לצו( ב)6וזאת בניגוד לסעיף 

  ש"ח באופן המעלה חשד  49,999עד  49,000ביצוע עסקאות מתחת לסף הדיווח בסכומים של

מקרים המסתכמים לסכום  6-ד קיים בכי עסקאות אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח. החש

 ש"ח. 297,404של 

  המעלה חשד כי עסקאות באופן רישום עסקאות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו יום

 ש"ח 435,528עסקאות בסכום כולל של  3-אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח. החשד קיים ב

 .עסקאות 6-שפוצלו לכאורה ל

  המעלה חשד כי  במהלך יומיים באופןרישום עסקאות באופן מפוצל בין מספר עסקאות

עסקאות בסכום כולל של  50-עסקאות אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח. החשד קיים ב

 .עסקאות 163-שפוצלו לכאורה ל ש"ח 3,126,436

 ה כנותן שירותי מטבע שאינו רשום.הנחז עסקאות שבוצעו עם לקוח אחד 

בתדירות שאינה  ש"ח 7,979,284עסקאות בסכום כולל של  591לקוח אחד איתו בוצעו  נמצא

  אופיינית למקבל שירות רגיל.

 :תמצית טענות המפר לכאורה

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

הוא מקפיד על הגשת הדיווחים לרשות בהתאם להוראות החוק. לטענתו, הוא המפר לכאורה טוען כי  .1

אך ייתכן כי זה לא הגיע ליעדו. המפר לכאורה מצר על כך שלא יצר קשר עם העביר את הדיווח לרשות, 

 הרשות לוודא את הגעת הדיווח, ולא שמר את האסמכתא על עצם שליחת הדיווח בדואר.



 

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

ש"ח, טען המפר לכאורה כי  49,999-ש"ח אך נמוך מ 49,000עסקאות ניכיון שסכומן מעל  6-בנוגע ל .5

קוח מוכר אשר ביום ביצוע העסקה ניכה מספר שיקים שונים של צדדים שלישיים מדובר בל

ש"ח. כך למשל עסקת  49,999-ש"ח ל 49,000בסכומים נמוכים ואשר במקרה הסתכמו לסכום שבין 

שיקים של צדדים  7, למעשה מורכבת מניכיון של 16.09.12ניכיון החייבת בדיווח מול לקוח מיום 

ש"ח,  950ש"ח,  4,544ש"ח,  5,633ש"ח,  16,820ש"ח,  10,583ש"ח,  7,017שלישיים שונים )ע"ס 

ש"ח בתוספת עמלות(. לטענת המפר לכאורה, אין ללקוחו שליטה על סכומי השיקים, לפיכך  2,950

 זה גם לא נראה לו חשוד שהסכום הסתכם לסכום הקרוב לסף הדיווח.

י לא הכיר את חובותיו בהקשר זה מכוח בנוגע למקרים של פיצול עסקאות, טען המפר לכאורה כ .6

החוק והצו. באשר לפיצול אפשרי, טען כי אין זה מתפקידו להתחקות אחר כוונות הלקוח והסיבות 

מדוע בחר להגיע יום אחרי יום וממילא מדובר בלקוח בודד אותו הוא מכיר והדברים לא נראו לו 

 חריגים או חשודים.

נחזה כנותן שירותי מטבע שאינו רשום עקב היקף פעילות, באשר לעסקאות שבוצעו עם לקוח אחד ה .7

טען המפר לכאורה כי הלקוח עבד איתו מלכתחילה בהיקפי פעילות גדולים יחסית ללקוחות אחרים 

 ועבר אצלו את "מבחן האמון" )כלשונו של המפר לכאורה( ולכן פעילות זו לא נראתה לו בעייתית.

 :טענות כלליות

וועדה להתחשב במסגרת שיקוליה לקביעת העיצום הכספי לקולא. המפר לכאורה ביקש מן ה .8

לטענתו, הוא מצוי בקשיים כספיים והעסק כמעט ואינו פעיל כיום. מדובר בהפרות בתום לב 

 בסכומים נמוכים, מדובר בהפרה ראשונה וכן שיתף פעולה עם הביקורת.

 

 :החלטת הוועדה

, קובעת הוועדה לכאורה )להלן:"המפר"( המפרלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני  .9

 כמפורט להלן.כי במסגרת פעילותו הפר הוא את הוראות החוק והוראות 

ש"ח  50,000הוועדה מקבלת, מחמת הספק, את טענות המפר לעניין העסקה בודדת בסכום של  .10

(, שלגביה נטענה הפרת סעיף שנים 3עסקאות החייבות בדיווח על פני תקופה נבדקת של  27מתוך )

 )א( לצו, ועל כן לא תטיל עיצום בגין מקרה זה. 6

 )ב( לצו:6בנוגע לממצאי הביקורת בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .11

ש"ח אך נמוכות מהסכום החייב בדיווח,  49,000-עסקאות ניכיון שסכומן מעל ל 6לעניין  .א

 בגינן עיצום.הוועדה מקבלת את הסבריו של המפר ועל כן לא תטיל 

ש"ח  435,528לעניין המקרים בהם נמנע המפר מלדווח על עסקאות בהמחאות בסך כולל של  .ב

ש"ח )על פני יומיים(, הוועדה אינה מקבלת את הסבריו של המפר  3,126,436 -)באותו יום( ו

מול אותו לקוח אשר נרשמו אצל המפר וקובעת כי הפר את חובת הדיווח. מדובר בעסקאות 

, באופן שמעורר חשש כי פיצול העסקאות נעשה על מנת להימנע מחובת שונות כעסקאות

  הדיווח על פעולות רגילות.

ביצוע פעולות ניכיון נפרדות, כאשר על פני הדברים קיימת זיקת היינו, דפוס פעולה כאמור, 

קשר הדוקה בין העסקאות הנפרדות כך שהן נחזות להיות חלק מעסקה אחת, יש בו כדי 

בסיס למסקנה כי מדובר בפעולות שמטרתן לעקוף את חובת הדיווח, וכי כך נחזו גם להקים 



 

בעיניו של נותן שירותי המטבע שידע על זיקת הקשר הנחזית בין העסקאות ועל סמיכות 

 בוצעו. ההזמנים ב

בענייננו, לא היה בפי המפר לכאורה הסבר סביר ומניח את הדעת מדוע לא דווחו הפעולות 

 שאין לו דרך לבדוק או לנתח דרך התנהלות של לקוח זה או אחרזולת הטענה  ת,כבלתי רגילו

נראה והדברים לא נראו לו חריגים או חשודים. מעבר לכך, מטיעוניו בדיון בפני הוועדה 

  לכאורה שגם לא הכיר את החובה האמורה.

מפרמטרים חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזר מפרמטרים מהותיים )להבדיל 

ממנו נגזר הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות  -טכניים

ערני לפעולות שיכולות להדליק נורות אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות 

 בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו ולדווח עליהן.

יין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף נוכח כל האמור לעיל, נראה כי בנסיבות הענ

מסך כל פעולות  20% -ש"ח אשר מהווים למעשה כ 3,561964עסקאות בסך של  56 -לצו ב )ב(6

יחד עם זאת בקביעת גובה העיצום, הוועדה  .(ש"ח 16,313,602הנכיון שביצע המפר )בסך של 

 הביקורת והוועדה. תתחשב בהיקפה של ההפרה וכן בשיתוף הפעולה של המפר עם צוות

לעובדה זו אין בה כדי שכי מרבית ההפרות בוצעו מול לקוח אחד, הרי  לטענה המפרבאשר 

לשנות מן המסקנה ר לעיל. אירוע חד פעמי או מספר אירועים בודדים אשר הפכו לדפוס 

פעולה חוזר, אין בהם כדי לשנות מן המסקנה הכוללת בדבר ההפרות והיקפן, ואין בכך כדי 

 )ב( לצו. 6לייתר את חובת הדיווח מכוח סעיף 

ת עם לקוח אחד הנחזה כנותן שירותי מטבע באשר להפרה שיוחסה למפר כי בוצעו עסקאו .ג

שאינו רשום, הוועדה קובעת כי לא הופרה חובת הדיווח. הצו אינו מחייב את נותן שירותי 

המטבע לברר האם לקוחו שהינו נותן שירות מטבע או נחזה כנותן שירות מטבע הינו רשום 

שירותי מטבע שאינו או לא וממילא לא ניתן לומר כי ביצוע פעולה מול מי שנחזה כנותן 

)ב( לצו. יחד עם זאת יצוין, 6רשום מהווה כשלעצמה פעילות בלתי רגילה בהקשר של סעיף 

כי היקף פעילות כה נרחב מול לקוח אחד, בתדירות גבוהה ובהיקפים יוצאי דופן, אכן מהווה 

 פעילות שניתן היה לצפות מנותן שירות המטבע לברר את טיבה ולדווח במידת הצורך.

ת הדיווח לרשות על פעולות בלתי רגילות החייבות וחובמהאמור לעיל עולה, כי העסק הפר את  .12

 .)ב( לצו6וסעיף בדיווח, וזאת בניגוד להוראות החוק 

חובת הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין  .13

כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של 

ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות 

לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל 

אות אלה, סיכל למעשה את היכולת של נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הור

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.הרשות 

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .14

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה  ומחצית או

 "תקנות עיצום כספי"(.  )להלן: 2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .15

 לצורך כך, נבחנו נסיבות המקרה בכללותן. 



 

העובדה כי  הנמוך, ת הוועדה, במקרה זה, הובאו בחשבון מספר ההפרות והיקפן הכספיבשיקול דע .16

 .מדובר בהפרה ראשונה, שיתוף הפעולה של המפר, תום ליבו של המפר ונסיבותיו האישיות של המפר

 . ח בלבד"ש 10,000לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך  .17

 עיצום כספי. מצ"ב דרישה לתשלום .18

ימים מיום מסירת הדרישה  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .19

 לתשלום העיצום הכספי.

 



 

 בעניין מר מוהנד נאסר 23.7.2014החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  28.1.2013ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני : )להלן 2000-הון, התש"ס

צוות "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי  :)להלן 2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 9.3.2014ביום  ., בשיתוף עם משרד חיצונימפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

קיבלה הביקורת  22.7.2014התקבל מכתב תגובה מהמפר לכאורה הקובל על חלק מממצאי הביקורת. ביום 

  ום הדיון. חלק מטענותיו של המפר לכאורה והוצא דו"ח ממצאים מתוקן אשר הוצג למפר לכאורה בי

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  .1

 .28.1.2013-21.5.2008ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .21.5.2008למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהעסק הינו בעל רישיו .3

וקבלת  הביקורת )לאחר התאמות לתקופת הביקורת דלעיללהלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח  .4

 (:חלק מטענותיו של המפר לכאורה לעניין ממצאי הביקורת

  – )א( לצו6סעיף  (א

  ש"ח בה לא נרשם  50,000עסקה אחת החייבת בדיווח בסכום של הביקורת איתרה

 מספר ת.ז, דבר אשר הופך את הדיווח לחסר תוכן ולכן למעשה מהווה אי דיווח.

 ש"ח אשר לא דווחו  502,410סכום של עסקאות חייבות בדיווח ב 18יקורת איתרה הב

 לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: " הרשות"(. 

, הביקורת העלתה כי העסק לא העביר דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות -)ב( לצו 6סעיף  (ב

 :במקרים הבאים, לצו( ב)6וזאת בניגוד לסעיף 

  49,999ש"ח לבין  49,000עסקאות ניכיון שבוצעו בסכום שבין  8נמצאו  – בסף דיווחעסקאות 

 ש"ח. 394,335ש"ח, בסכום של 

 ש"ח שפוצלה לכאורה  90,000נמצאה עסקת המרה אחת בסכום של  – פיצול עסקאות המרה

 לשתי עסקאות.

 ש"ח  360,140עסקאות בסכום של  6נמצאו  – פיצול עסקאות ניכיון שנרשמו במהלך יום אחד

 עסקאות. 13 -אשר פוצלו לכאורה ל

 2,774,877עסקאות בסכום של  40נמצאו  – פיצול עסקאות ניכיון שנרשמו במהלך יומיים 

 עסקאות. 80 -ש"ח שפוצלו לכאורה ל

 עסקאות בסכום של  50נמצאו  – פיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין לקוחות שונים

 עסקאות. 258 -ש"ח שפוצלו לכאורה ל 3,937,206

הביקורת איתרה עסקאות החסרות לפחות אחד מהפרטים הנדרשים,  – ( לצו3)7-ו 2 פיםסעי (ג

 לפי הפירוט הבא:



 

 2 -ש"ח ו 325,616עסקאות ניכיון בסכום של  10נמצאו  – עסקאות ללא תעודת זהות 

 בהן לא נרשם מספר תעודת זהות.ש"ח  90,000עסקאות המרה בסכום של 

 עסקאות  2 -ו 589,371עסקאות ניכיון בסכום של  14נמצאו  – עסקאות ללא תאריך לידה

 ש"ח בהן לא נרשם תאריך לידה. 90,000המרה בסכום של 

 עסקאות  2 -ש,ח ו 757,782עסקאות ניכיון בסכום של  18נמצאו  – עסקאות ללא כתובת

 ש"ח בהן לא נרשמה כתובת. 90,000המרה בסכום של 

עסקאות  3 -ש"ח ו 9,143,812ניכיון בסכום של  עסקאות 127הביקורת איתרה  –)א( לצו 4סעיף  (ג

 הצהרות מבקשי השירות. שבוצעו ללא קבלת , ש"ח 124,993המרה בסכום של 

ש"ח  421,913עסקאות ניכיון חייבות בדיווח בסכום של  8הביקורת איתרה  –)ב( לצו4סעיף  (ד

 שבוצעו עם תאגידים ללא קבלת ייפוי כח.

 :תמצית טענות המפר לכאורה

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

נעשה בשוגג ובתום לב ומכל מקום נשלח דיווח מתוקן  .המפר לכאורה טוען כי אי רישום מספר ת.ז .5

 לרשות.

כי כל העסקאות המפורטות העסקאות טען המפר לכאורה בדיון בפני הוועדה,  18לעניין אי דיווח על  .6

שבה הוא . העסקאות הנ"ל קיימות בתוך מערכת המחשוב בדו"ח הביקורת דווחו על ידו לרשות

את הדיווחים וצורבת אותם על הדיסק. לפיכך, לטענתו, מחוללת באופן אוטומטי  וכנהתוהמשתמש 

הנראה או שנפלה טעות בביקורת בנושא זה או שהדיסק בטעות הלך לאיבוד. בכל מקרה, ככל 

 .הליקויים תוקנו והדיווחים הועברו לרשות

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

, טוען המפר לכאורה כי ש"ח 999,49-ש"ח אך נמוך מ ,00049שסכומן מעל  ניכיוןלעניין עסקאות  .7

ניכיון לאותם לקוחות נתן שירותי מדובר בקבלני משנה אותם הוא מכיר באופן אישי. לטענתו, בעבר, 

בסכומים הגבוהים מסף הדיווח, אשר דווחו כדין. לכן לעמדתו לא מדובר בפעולות בלתי רגילות 

 החייבות בדיווח.

ש"ח אשר  45,000י מדובר בשני שיקים על סך , המפר לכאורה טוען כעסקת המרהשל לעניין פיצול  .8

)א( 6הקלדה. לטענתו הפעולה דווחה לרשות לפי סעיף  טעותהוקלדו כשתי עסקאות נפרדות בשל 

 לצו.

עסקאות  6-, המפר לכאורה טוען כי מדובר בלעניין פיצול עסקאות ניכיון שנרשמו במהלך יום אחד .9

 שבוטלו מכיוון שהלקוח התחרט בשל גובה העמלה.

, המפר לכאורה טוען כי מדובר בלקוחות לעניין פיצול עסקאות ניכיון שנרשמו במהלך יומיים .10

שלהם, לעתים  אישייםהמוכרים לו, רובם קבלני משנה המנכים שיקים עבור עסקאות ו/או שיקים 

 דווחו לרשות.שגם יום אחר יום. לטענתו, לקוחות אלו גם ביצעו עסקאות החייבות בדיווח רגיל ו

, המפר לכאורה טוען כי מדובר ן פיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין לקוחות שוניםלעניי .11

. שמקורם באותו מעסיקמשכורת  שונים שמנכים שיקים שללקוחות בשיקים של חברות כוח אדם. 

 מדובר בעסקאות בסכומים קטנים שאינם עוברים את סף הדיווח.



 

 :( לצו3)7לצו וסעיף  2הפרת סעיף 

, המפר לכאורה טוען כי מדובר בטעות בביקורת לעסקאות ללא תעודת זהות או תאריך לידהבנוגע  .12

ושהפרטים נרשמו במלואם לכל העסקאות. כמו כן, לכל לקוח נפתח כרטיס עם פרטיו המלאים 

 מבוצע צילום של תעודת הזהות. ש"ח  22,000ובעסקאות מעל 

חלק מהעסקאות בוטלו ובחלקן האחר מדובר , המפר לכאורה טוען כי עסקאות ללא כתובתבנוגע ל .13

 בטעות של המפר לכאורה.

 :)א( לצו4הפרת סעיף 

נדרשת החתמת  לאהמפר לכאורה טוען כי בחלק מהעסקאות מדובר בעסקאות מבוטלות ולכן  .14

הלקוח על טופס הצהרת מבקש שירות. ביתר העסקאות הלקוחות חתמו כנדרש על הצהרת מבקש 

ו ההצהרות נלקח על ידי המשטרה במסגרת חיפוש ולא היה בבית העסק שירות, אך הקלסר בו נשמר

בעת ביצוע הביקורת. כמו כן, לטענתו טופס מבקש שירות מונפק אוטומטית בתוכנה בעת ביצוע 

  ובכל עסקה החייבת בדיווח הלקוח מוחתם על הטופס. ,עסקה

 :)ב( לצו4הפרת סעיף 

על ידי חברת אמין שירותים ומסחר כללי בע"מ המפר לכאורה טוען כי מדובר בעסקאות שבוצעו  .15

וחברת ע.מ. רויאל הנדסה בע"מ, וכי הוא מכיר את שני בעלי החברות באופן אישי. לטענתו לא ידע 

כי ישנה חובה לקבל יפוי כח והוא רושם רק את הפרטים של השליח שמגיע. כמו כן, לאחר הביקורת 

 בוצעה השלמה של ייפוי הכח כנדרש.

 :ותטענות כללי

 מצדושיתוף הפעולה בבעובדה שמדובר בהפרה ראשונה,  להתחשבהמפר לכאורה ביקש מן הוועדה,  .16

פעולות כל העובדה כי מדובר בהפרות בסכומים נמוכים. כמו כן, המפר לכאורה ציין כי נקט בוב

 ליקויים.לתיקון ה

 :החלטת הוועדה

)להלן: "המפר"(, קובעת הוועדה  לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר לכאורה .17

 כי במסגרת פעילותו הוא הפר את הוראות החוק והוראות צו איסור הלבנת הון כמפורט להלן.

קובעת הוועדה כי המפר הפר את חובת  -)א( לצו 6עסקאות שלגביהן נטענה הפרת סעיף  18 -בנוגע ל .18

ניין גובה העיצום את העובדה כי הדיווח. לעניין גובה העיצום, הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה לע

הליקויים תוקנו וכי מדובר במעט עסקאות מתוך סך העסקאות שדווחו לרשות. גם באשר לעסקה 

אחת בה לא נרשם מספר זהות של הלקוח קובעת הוועדה כי התקיימה ההפרה. יחד עם זאת, הוועדה 

ולה בודדת אשר בגינה הועבר תיקח בחשבון בשיקוליה לעניין גובה העיצום את העובדה כי מדובר פע

 הדיווח )ללא מספר זיהוי(.

 )ב( לצו: 6בנוגע לממצאי הביקורת בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .19

ש"ח אך נמוכות מהסכום החייב בדיווח,  49,000-עסקאות ניכיון שסכומן מעל ל 8לעניין  .א

בחוברת ההסבר  הוועדה לא השתכנעה, מהסבריו של המפר. ,ש"ח 502,410של  כולל סכוםב

מספר סיטואציות כדוגמאות לפעולות בלתי רגילות  23מצוינים בעמ'  4לנותני שירותי מטבע

ש"ח( אך נמוכה  50,000בין היתר מצוין כי עשיית פעילות הקרובה לסף הדיווח )העומד על 

  ממנו מהווה נורת אזהרה לעניין זה.

                                                 
4 http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/changers/memos/rights2009.pdf. 

http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/changers/memos/rights2009.pdf


 

 בחירת עורכי הביקורת לבדוק " (:20נקבע )בפסקה בפרשת "ספיישל אינטרסט",  ,מעבר לכך

הייתה נכונה והגיונית. מדובר בטווח ₪  49,999-ל 47,000עסקאות בטווח הנע בין סך של 

אך לא קרוב מדיי. ממצאי הביקורת אכן ₪(,  50,000שהוא קרוב לרף המחייב בדיווח )

מלמדים כי פעולות רבות שלכאורה פוצלו, פוצלו כך שאחת העסקאות הייתה בטווח 

אכן, לא מן הנמנע שנבחר דווקא סכום זה, כפי שעוד ₪.  47,000אמור, קרוב לסך של ה

  )א(".6יובהר בהמשך הדברים כדי לחמוק מחובת הדיווח הקבועה בסעיף 

   לעניין טענתו כי הכיר את מבקש השירות ואת אופן פעילותו ולכן לא סבר שהפעילות שביצע

ספיישל אינטרסט בע"מ נ' יו"ר הוועדה  11593/05/12הנה בלתי רגילה, הרי שבעש"א 

לפסק הדין( נקבע  43, פסקה 8.11.2012להטלת עיצום כספי )פורסם בנבו, ניתן ביום 

שהטענה כי מדובר בלקוחות המוכרים למפר אינה מאיינת את העובדה שמדובר בפעולות 

  המחייבות דיווח.

אות ניכיון במהלך יום אחד עסק 6ש"ח(,  90,000לעניין פיצול עסקת המרה אחת )בסך של  .ב

ש"ח(, הוועדה  2,774,877עסקאות במהלך יומיים )בסך של  40ש"ח( וכן  360,000)בסך של 

לעניין גובה העיצום, תיקח הוועדה בחשבון את קובעת כי בוצעה הפרה של חובת הדיווח. 

 הכמות וההיקף הנמוך של ההפרות. 

  מת זיקת קשר הדוקה בין העסקאות פעולות נפרדות, כאשר על פני הדברים קיירישום

הנפרדות כך שהן נחזות להיות חלק מעסקה אחת, יש בו כדי להקים בסיס למסקנה כי 

מדובר בפעולות בלתי רגילות, שמטרתן לעקוף את חובת הדיווח, וכי כך נחזו גם בעיניו של 

בו  נותן שירותי המטבע שידע על זיקת הקשר הנחזית בין העסקאות ועל סמיכות הזמנים

 בוצעו. 

  בפיו של המפר לא היה הסבר, לדפוס הפעולה האמור מלבד ההסבר שלא נתמך

באסמכתאות ולא שכנע את הוועדה, כי פעולות הניכיון בוטלו. לעניין פעולת ההמרה אשר 

 נרשמה במפוצל, טען המפר כי הדבר נעשה בטעות. 

עסקאות בסכום  50צאו באשר לפיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין לקוחות שונים )נמ .ג

עסקאות(, קובעת הוועדה כי חובת הדיווח  258 -ש"ח שפוצלו לכאורה ל 3,937,206של 

הופרה. מקרי הפרה אשר יוחסו למפר כוללים מקרים בהם נמנע מדיווח על עסקאות 

בהמחאות שנמשכו מאותם חשבונות בנק, אך נרשמו אצל המפר, לרוב בהפרשי זמנים 

ת ולרוב, עבור אותו מקבל שירות באופן שמעורר חשש כי פיצול קצרים, כעסקאות שונו

 העסקאות נעשה על מנת להימנע מחובת הדיווח על פעולות רגילות. 

  לדברי המפר מדובר בשיקים שמהווים תשלומי משכורות לעובדי חברות כוח אדם אשר נוכו

מפר, אשר גם לא לטענתו לעיתים על ידי העובדים ולעיתים על ידי החברות עצמן. הסברי ה

נתמכו באסמכתאות, לא שכנעו את הוועדה. מדובר בעסקאות שאינן בתדירות של פעם 

בחודש כדרכן של משכורות לעובדים, אלא במקבץ עסקאות בהמחאות המשוכים על מקבל 

 שירות המשתנה מחודש לחודש.

הפרה הופרה חובת לעניין עסקאות ללא רישום מספר זהות, כתובת ותאריך לידה, קובעת הוועדה כי  .20

הזיהוי. יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה לעניין גובה העיצום את העובדה כי מדובר 

 בכמות עסקאות קטנה מתוך סך העסקאות שדווחו ואת העובדה כי הליקויים תוקנו.

באשר להעדר טופסי הצהרת מבקש שירות, הוועדה מקבלת, מחמת הספק, את הסבריו של המפר,  .21

כן לא תטיל בגינן עיצום. לטענתו, הטפסים מופקים אוטומטית על ידי התוכנה )דבר שאומת על ועל 

ידי איש מחשוב שהתלווה אל המפר לדיון בוועדה(. לדבריו, הקלסר עם כל הטפסים האמורים נלקח 



 

מהמפר מבית העסק על ידי רשויות האכיפה במועד שקדם ליום הביקורת לצורך חקירה. הסבריו 

 מים גם את גרסתו כפי שעולה מתוך מסמך התשאול שעבר המפר כחלק מהליך הביקורת.אלו תוא

לעניין הפרת חובת דרישת ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות, ממצאי דוח הביקורת מלמדים  .22

כי המפר אינו מקפיד למלא אחר חובה זו. גם בדיון בפני הוועדה הודה כי לא הכיר את החובה 

זיהוי של השליח בלבד.  הוועדה תתחשב במסגרת שיקוליה לעניין גובה העיצום האמורה ורשם פרטי 

 הכספי, בעובדה כי הליקויים תוקנו.

החוק ת הזיהוי וזאת בניגוד להוראות וההפרות כוללות את הפרת חובמהאמור לעיל עולה, כי  .23

הפרת חובת הדיווח לרשות על פעולות רגילות החייבות בדיווח בניגוד לסעיף לצו, )ב( 4-, ו2 פיםסעיו

ת הדיווח על פעולות בלתי רגילות, וזאת וחוב( לצו והפרה של 3)7)א( לצו, הפרת חובות לפי סעיף 6

 )ב( לצו.6סעיף בניגוד להוראות 

ות אשר אי מילוין חובת הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותי .24

מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק 

ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות 

נדון, אצל לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה ה

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של 

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.הרשות 

חביב שם טוב ואח' נ' מדינת  9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א   .25

 קמן:, כדל2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -, תקישראל

 

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים 

וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד 

ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא 

ים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל כי מלביני ההון פועל

חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת 

אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק 

מתוך  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -ון הוא עקרון הדיווח איסור הלבנה בנוי עליו: העיקר

הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי 

משרתת כהלכה את מטרות החוק,  ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

יא על חשיפתן ועל איתורן של מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה ה

  הלבנות הון."

 

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .26

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ת בתקנה ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטו

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .27

לצורך כך, שקלה הוועדה את אופי ההפרות, כמותן והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללותן כפי 



 

שפורטו לעיל, כן הובאה בחשבון העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה מצד המפר וכי המפר שיתף 

 ם צוות הביקורת. כמו כן שקלה הוועדה את פעולותיו השונות של המפר לתיקון הליקויים.פעולה ע

 ש"ח בלבד.  20,000לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך  .28

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי. .29

מסירת הדרישה ימים מיום  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .30

 לתשלום העיצום הכספי.

 

 



 

 לינבר השקעות בע"מ  13.1.2014מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 
 לינבר השקעות בע"מ המפר לכאורה:

 
 בעל העסק – 017238833ישראל אליגולא , ת.ז. 

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי העסק, במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  22.8.2012ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  –)להלן  2000-הון, התש"ס

רת בוצעה על ידי צוות "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקו –)להלן  2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  .1

 .22.8.2012ועד  22.8.2005ממצאי הביקורת הינם לתקופה שבין  .2

 .2.10.2003למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהעסק הינו בעל רישיו .3

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .4

ש"ח אשר  504,400עסקאות חייבות בדיווח בסכום של  2הביקורת איתרה  – )א( לצו6סעיף  (ה

 לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"(. 

, הביקורת מצאה כי העסק לא העביר דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות -)ב( לצו 6סעיף  (ו

 :במקרים הבאים, לצו( ב)6וזאת בניגוד לסעיף 

רישום עסקאות של לקוחות בפיצול למספר עסקאות באותו יום באופן המעלה חשד כי עסקאות 

 ש"ח. 2,099,687מקרים בסכום של  17-אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח. החשד קיים ב

ביצוע עסקאות בהמחאות המשוכים מאותם חשבונות ע"י לקוחות שונים באותו היום. החשד 

 ש"ח. 1,122,886עסקאות בסכום של  14-קיים ב

רישום רציף של עסקאות במערכת הממוחשבת של החברה באופן המעלה חשד כי הרישום נעשה 

 ש"ח. 688,889עסקאות בסכום של  32-על מנת להימנע מדיווח. החשד קיים ב

ש"ח החייבות בדיווח  36,981,625עסקאות בסכום של  163הביקורת איתרה  –( לצו 3)3סעיף  (ז

 לרשות, שבוצעו מול לקוחות המאוגדים כחברות מבלי לקבל ייפוי כוח.

ש"ח החייבות בדיווח  66,165,216עסקאות בסכום של  334הביקורת איתרה  –)א( לצו 4סעיף  (ח

 לרשות, בהן העסק לא החתים את לקוחותיו על הצהרות מבקשי השירות. 

ש"ח החייבות בדיווח  66,165,2156עסקאות בסכום של  334הביקורת איתרה  –)א( לצו 9סעיף  (ט

 ועל הצהרות מבקשי השירות. לרשות, בהן העסק לא שמר על מסמכי הזיהוי של הלקוחות

  –)א( לצו 2סעיף  (י

הביקורת איתרה עסקת המרה אחת  – רישום שם מלא ומספר זהות הלקוח-אי (א

 בה לא נרשם מספר זיהוי ושל הלקוח. ₪ 121,650בסכום של 



 

בהן  ₪ 1,562,029עסקאות בסכום של  19הביקורת איתרה  – רישום מען הלקוח-אי (ב

 לא נרשמה כתובת של הלקוח.

 150הביקורת איתרה  – רישום תאריך לידה או תאריך התאגדות של הלקוח-אי (ג

בהן לא נרשם תאריך לידה או תאריך התאגדות  ₪ 23,920,526עסקאות בסכום של 

 של הלקוח.

עסקאות בסכום של  84הביקורת איתרה  – רישום מין או סיווג הלקוח-אי (ד

 בהן לא נרשם מין הלקוח. ₪ 11,832,499

 :המפר לכאורהתמצית טענות 

כוח המפר לכאורה העביר לידי הוועדה כתב טענות וכן השמיע טיעוניו בעל פה בדיון בפני הוועדה ביום  -בא

23.7.2014. 

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

דיווח שתי העסקאות נעוצה בכשל התוכנה לבצע דיווח בגין -כ המפר לכאורה טוען כי הסיבה לאי"ב .2

 בתום לב.עסקאות אלו וכי ההפרות נעשו 

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

ב"כ המפר לכאורה טוען כי הפרשנות שנותן משרד האוצר, ובעקבותיו כותבי דו"ח הביקורת, כי  .3

קיימים דפוסי פעולה שמקימים חובת דיווח אובייקטיבית על פעולה בלתי רגילה, היא פרשנות שאין 

 השירות נותן של" עיניו דרך"בי )ב( דורש חשד או חשש סובייקטי6לה עיגון חוקי. לדבריו, סעיף 

)א( לצו הנגזרת מפרמטרים טכניים, 6לנסיבות, וזאת בשונה מחובת הדיווח לפי סעיף  ובהתאם

אובייקטיביים. בנוסף, דרישות הרשות בכל הנוגע לדיווח על פעולות "בלתי רגילות" נסמכות על 

תמך בדברי ההסבר לתיקון לצו קריטריונים אמורפיים הנובעים מלשונו העמומה של הצו, דבר אשר נ

 . לדבריו, במקרה זה לא התעורר חשד ולכן הפעולות לא נחזו בעיניו כבלתי רגילות. 2011משנת 

בנוגע להעדר דיווח על עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו יום, טען המפר  .4

צמדים מהותיים של אותו לקוח  ש"ח, קיימים שני 2,099,687העסקאות בסך של  53לכאורה כי מתוך 

מתוך סך העסקאות שאותרו בדו"ח הביקורת, כאשר בשני הצמדים קיימת  39%-אשר מהווים יחדיו כ

עסקה מהותית אשר דווחה כנדרש לרשות, ולצידה עסקאות זניחות אשר אינן מעלות חשד לביצוע 

עות העברות בנקאיות ולפיכך )ב( לצו. כן נטען כי חלק מעסקאות ההמרה בוצעו באמצ6הפרה של סעיף 

אינן חייבות בדיווח. בנוסף טען המפר לכאורה כי לאחר ניכוי עמלת העסק, הרי שסכומי העסקאות 

נופלים מסף הדיווח. לדברי המפר לכאורה, לאחר שכלול טענותיו, יש להעמיד את סכום ההפרה על 

 ש"ח בלבד.  747,156

שנוכו באותו יום עסקים )כחלק מעסקאות המרה בנוגע להמחאות המשוכים מחשבונות בנק זהים  .5

באמצעות המחאה( ונרשמו בעסקאות שונות, המפר לכאורה טען כי במספר מקרים המופיעים בדו"ח 

הביקורת, השיקים לא הופקדו בבנק בסופו של כל יום עבודה, אלא הצטברו בבית העסק והופקדו 

ה לנותני שירותי מטבע אחרים. לפיכך, בבנק או נעשה בהם שימוש במסגרת עסקה בין המפר לכאור

ההמחאות המשוכים מחשבונות זהים לא נוכו באותו יום עסקים, אלא התפרשו על מספר ימים. לדברי 

 ש"ח בלבד. 342,006המפר לכאורה, לאחר שכלול טענותיו, יש להעמיד את סכום ההפרה על 

ת העסק ממוקם בסמוך לשער בנוגע לעסקאות שבוצעו בסמיכות זמנים, טען המפר לכאורה כי בי .6

הכניסה לתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, ועקב כך חשוף לתנועה רבה של עובדים זרים הגרים 



 

בסמיכות לתחנה ופוקדים את בית העסק, במיוחד במהלך סוף השבוע ובתחילתו. לפיכך, בימים אלו, 

בתוכנה ורישום העסקאות  בהם קיים עומס רב על הפקיד בדלפק, לא ניתן להתעכב על רישום הפעולות

נעשה באופן ידני ומוזן למערכת כאשר העומס פוחת, או בסוף יום העבודה. ההזנה הינה טכנית ואינה 

משקפת פיצול עסקאות שנעשו בסמיכות זמנים, אלא עסקאות רבות שנעשו במהלך היום והצטברו 

 225,005סכום ההפרה על  לסכום ניכר. לדברי המפר לכאורה, לאחר שכלול טענותיו, יש להעמיד את

 ש"ח בלבד.

 :לצו 9-ו 4הפרת חובת קבלת הצהרת מבקש שירות ושמירת מסמכים לפי סעיפים 

מהעסקאות בוצעו מול נותני שירותי מטבע אחרים, וזאת כדי לשמור  50%ב"כ המפר לכאורה טוען כי  .7

בית העסק, ולא  על איזון תזרימי מזומנים המאפשרים את המשך השירות ללקוחות לפי צרכיו של

 למטרות רווח של המפר לכאורה כנהוג בכל עסקה רגילה.

מסך כל  26%-כמו כן, ב"כ המפר לכאורה מדגיש כי מתוך העסקאות האמורות, תוקנו ליקויים ב .8

מהעסקאות  68%מהמקרים עדיין נמצאים בתהליך טיפול מול הלקוחות, וכי  3%עסקאות ההמרה, 

 אשר מציב קושי לבצע תיקון ליקויים כראוי.שנים ומעלה, דבר  6בוצעו לפני 

 :( לצו3)3הפרת חובת קבלת ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות לפי סעיף 

מהעסקאות בוצעו מול נותני שירותי  71%ב"כ המפר לכאורה טוען כי, כפי שהוצג בסעיף הקודם,  .9

 מטבע אחרים ולא מול לקוחות אקראיים.

 :)א( לצו2י סעיף הפרת חובת רישום פרטי זיהוי לפ

רישום שם מלא ומספר זהות הלקוח, ב"כ המפר לכאורה טוען כי מדובר בעסקה אחת -לעניין אי .10

מכלל העסקאות  0.0018%בודדת אשר נופלת תחת ההגדרה של טעות אנוש. סכום עסקה זו מהווה 

 המדווחות והינו זניח.

מקרים  10-המקרים, נמצא כי ב 19רישום מען הלקוח, ב"כ המפר לכאורה טוען כי מתוך -לעניין אי .11

מקרים בהם כתובות הלקוח נרשמו בטעות  2פעולות. בנוסף, קיימים  10מדובר בלקוח אחד שביצע 

 במערכת ככתובת שנייה ולא ככתובת עיקרית. 

רישום תאריך לידה או תאריך התאגדות של הלקוח, ב"כ המפר לכאורה טוען כי במספר רב -לעניין אי .12

הלקוחות מתוך הרשימה הקיימת בתוכנה, ועל כן, הליקוי הנדון חזר לאורך כל של פעמים נבחרו 

 העסקאות לאור הזנה שגויה של פרטי לקוחות למערכת.

רישום מין או סיווג הלקוח, ב"כ המפר לכאורה טוען כי במספר רב של פעמים נבחרו -לעניין אי .13

חזר לאורך כל העסקאות לאור הזנה הלקוחות מתוך הרשימה הקיימת בתוכנה, ועל כן, הליקוי הנדון 

מסך ההפרות מדובר בעסקאות מול נותני שירותי  50%-שגויה של פרטי לקוחות למערכת. כמו כן, בכ

מטבע אחרים, אשר בחלקם הינם חברות שהחוק לא מחייב בגינם את הזנת מין מבקש או מקבל 

 השירות.

)א( לעיל, מוזכרת עסקה אשר נרשמה על 2ב"כ המפר לכאורה טוען כי בכל אחד מהליקויים לפי סעיף  .14

ש"ח. משנפלה טעות אנוש ברישום העסקה, תשפיע הטעות הן על  121,650שם לקוח מזדמן בסך של 

רישום שם הלקוח, הן על רישום תאריך הלידה שלו וכו'. לפיכך, ב"כ המפר לכאורה טוען כי אין 

עות שנפלה בעסקה זו או אחרת כטעות להטיל סנקציה נפרדת בגין כל טעות בנפרד, אלא להתייחס לט

 הכוללת את כל הדיווחים והרישומים הנדרשים בעסקה. 



 

 :גובה העיצום הכספי

המפר לכאורה ביקש מן הוועדה, כי אם תקבע כי יש להטיל עיצום כספי על המפר לכאורה, תתחשב  .15

נה הפרה במסגרת שיקוליה לקביעת העיצום הכספי לקולא, בעובדה שמדובר בהפרה ראשונה שאי

חוזרת או נמשכת, את שיתוף הפעולה מצד המפר לכאורה, את העובדה כי מדובר בהפרות בסכומים 

נמוכים. כמו כן, המפר לכאורה ציין כי נקט בפעולות לתיקון הליקויים, הכשרת עובדי בית העסק על 

 ל בית העסק.מנת למנוע תקלות חוזרות בעתיד וכי שכר שירותי חברה חיצונית שתלווה את פעילותו ש

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו של  .1

 המפר הפר הוא את הוראות החוק והצו כמפורט להלן.

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

)א( 6הוועדה קובעת כי המפר לכאורה הפר את החובה המוטלת עליו להעביר דיווח בהתאם לסעיף  .2

ש"ח. עם זאת, דו"ח ממצאי הביקורת מלמד, כי מעבר  504,000עסקאות בסכום של  2לצו בגין 

לאמור לעיל, המפר לכאורה מקפיד למלא אחר חובה זו, ולפיכך הוועדה תתחשב בכך לעניין גובה 

 העיצום הכספי וכן בעובדה שפעל לתיקון הליקויים.

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

ספיישל  11593-05-12ם( -)ב( לצו. בעש"א )י6המפר לעניין פרשנות סעיף הוועדה דוחה את טענת  .3

( נקבע כי המבחן 8.11.2012)פורסם בנבו, ט בע"מ נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי אינטרס

)ב( לצו הינו מבחן משולב. חלקו הראשון של הסעיף קובע מבחן סובייקטיבי, אולם 6הקבוע בסעיף 

בע חלופות הקבועות בסעיף, קובע מבחן אובייקטיבי. בהתקיים אותן חלקו השני, שבו ישנן אר

חלופות, כולן או חלקן, שאת קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי, קמה חובת דיווח. זאת, אלא אם 

עלה בידי נותן שירותי המטבע לסתור זאת ולשכנע כי בנסיבות העניין לא היתה צריכה לחול עליו 

 (.17-18אשר צבן בספיישל אינטרסט , בעמ' -ראו דברי כבוד השופטת ברחובת הדיווח )לעניין זה 

)א( לצו אין 6הוועדה אינה מקבלת הטענה כי מקום בו מעורבות עסקאות אשר דווחו לפי סעיף  .4

)א( לצו עניינה בדיווח רגיל על 6)ב( לצו. כידוע, חובת הדיווח מכוח סעיף 6צורך לדווח לפי סעיף 

)ב( לצו הינה חובת דיווח בגין פעילות 6וים. חובת הדיווח מכוח סעיף פעילות מסוג ומסכום מס

בלתי רגילה של מקבל השירות. ברי כי מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם ומהותם 

)ב( לצו, יש לדווח בהתאם וזאת ללא קשר אם 6שונה. כאשר מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 

 )א( לצו.6במקרה זה על חלק מהן, מכוח סעיף בוצע דיווח על הפעולות, או כ

הוועדה סבורה כי בנסיבות העניין, בהן בוצעו מספר עסקאות מעל ומתחת לרף הדיווח, הרי שמדובר 

בדפוס פעולה של ביצוע עסקאות אשר על סמך ההיגיון והשכל הישר היה מקום לראותן כעסקאות 

על מנת שלא לכלול את כל פרטי הפעולות בלתי רגילות שנועדו לעקוף את חובת הדיווח )למשל 

 )א( לצו(. 6שבוצעו תחת הדיווח של סעיף 

כידוע, נותן שירותי המטבע אינו נדרש לחקור ולהתחקות אחר מניעיו של הלקוח, אלא די באופן 

המפוצל בו בוצעה הפעולה כדי להקים את חובת הדיווח. בנסיבות העניין, האופן בו בוצעו הפעולות 

ך שאין המדובר בפעולה רגילה של לקוח, ועל כן בין אם עולה החשד ובין אם לאו, במקרה מצביע על כ

 של ספק חלה על נותן שירותי המטבע החובה לדווח. 

משלא הוצג כל היגיון כלכלי לאופן בו בוצעו העסקאות )ביצוע מספר עסקאות ביום על ידי לקוחות 

או ניכיון מספר שיקים ביום המשוכים מאותו חשבון( ולא הובא כל טעם ממשי על ידי המפר מדוע 



 

לא היה מקום לראות בעסקאות שפוצלו ככאלו שלגביהן ישנה חובת דיווח בלתי רגילה, קובעת 

 )ב( לצו. 6עדה כי בוצעה הפרה של הוראות סעיף הוו

יש להוסיף, כי אין ממש בטענותיו של ב"כ המפר בנוגע לעצם היותן של העסקאות פעולות שאינן  .5

תחת חובת הדיווח )בין מאחר ובוצעו באמצעות העברה בנקאית ובין אם היו מתחת לסף לאחר 

מהותיים בלתי רגילות נגזרת מפרמטרים  ניכוי העמלה(, ראשית, משום שחובת הדיווח על פעולות

)להבדיל מפרמטרים טכניים ממנו נגזר הדיווח הרגיל(, ולכן עשויה לחול גם בעסקאות שהינן 

מתחת לסף הדיווח; שנית, חובת הדיווח חלה על השירות שניתן ללקוח, ולכן אין נפקות לאופן בו 

או לעמלה שנגבתה )שכן בוחנים את ניתן השירות )למשל, שירות המרה באמצעות העברה בנקאית( 

 שווי השירות שביקש הלקוח לקבל(.

, הוועדה מקבלת, מחמת הספק, את טענות המפר לעסקאות שבוצעו בסמיכות זמניםבהתייחס  .6

 וקובעת כי בנסיבות העניין כפי שהוצגו בפניה, לא תראה בהן כהפרת חובת הדיווח.

מצד נותן שירותי המטבע לפעולות הנחזות לסיכום, ממצאי הביקורת מעידים על חוסר ערנות  .7

כבלתי רגילות בעסקו. כפי שהמפר עצמו ציין בפני הוועדה, הוא לא הבין את הוראת הצו בעניין זה 

 )ב( לצו.  6ואת מהות הדיווחים הבלתי רגילים מכוח סעיף 

 :לצו 9-ו 4הפרת סעיפים 

סקאות הנטענות מאחר ואלה הוועדה דוחה את טענת המפר כי לא קיבל הצהרת מבקש שירות בע .8

היו עסקאות מול נש"מים אחרים, וזאת מאחר והוראות הצו מחייבות קבלת הצהרת מבקש 

שירות, ואין הבדל לעניין זה בין לקוח שהוא נותן שירותי מטבע לבין לקוח אחר. יצוין כי המפר לא 

מקבל השירות. הציג כל אסמכתא המעידה כי הוא לא היה נותן השירות בעסקאות אלה, כי אם 

הוועדה מבקשת לציין שמדובר בהיקף עסקאות בסכום גבוה, אשר בהעדר הצהרת מבקש השירות 

נמנע איסוף מידע באשר לגורם המבקש את השירות, ובכך קיים סיכול של היכולת להתחקות אחר 

 גורם זה, ככל שהדבר נדרש. הוועדה רואה עניין זה בחומרה רבה.

 :( לצו3)3הפרת סעיף 

ין הפרת חובת דרישת ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות, הוועדה דוחה את הסבריו לעני .9

האמורים של המפר שכן הוראות הצו חלות באותה המידה ובאותו האופן כאשר העסקה מבוצעת 

יחד עם זאת, הוועדה תתחשב במסגרת שיקוליה לעניין גובה מול לקוח שהוא נותן שירותי מטבע. 

בדה מדובר בהיקף עסקאות בסכום גבוה מחד, וכי מירב הליקויים תוקנו העיצום הכספי, בעו

 מאידך.

 :)א( לצו2הפרת סעיף 

לעניין עסקאות ללא רישום )א( לצו 2הוועדה קובעת כי המפר לכאורה הפר את הוראות סעיף  .10

. יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה לעניין גובה מספר זהות, כתובת ותאריך לידה

מדובר בכמות עסקאות קטנה מתוך סך העסקאות שדווחו ואת העובדה כי ום את העובדה כי העיצ

 הליקויים תוקנו.

הוועדה מדגישה כי על נותן השירות החובה לוודא כי הוא מקיים את חובות הצו כראוי והוא איננו 

יכול להסתתר מאחורי טענות על ליקויים טכניים או טעויות אנוש. לעניין זה יש לציין גם כי בהנחיות 

ה מדגישה ראש הרשות קיימות הנחיות ברורות לעניין דרך מילוי השדות של מספרי הזיהוי.  הוועד

כי תאריכי הלידה ומענו של מבקש השירות אינן פרטים משניים אלא מהווים חלק אינטגרלי ממשטר 



 

המאבק בהלבנת הון במדינת ישראל שאם לא כן המחוקק לא היה רואה צורך לחייב את נותני 

ב השירות בתיעודם. מעבר לכך, ככלל, משנקבע בחוק אילו פרטים על נותן השירות לתעד הוא מחוי

לעשות זאת. לגופו של עניין, לא מעטים המקרים בהם דווקא הנתונים הטכניים מספקים את המידע 

 המכריע ליצירת התמונה הכוללת.

חובת הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין  .11

ולות של הלבנת הון. מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פע

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי 

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה 

מעשה את הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל ל

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.היכולת של הרשות 

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

ת כספים "התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברו

וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד 

ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק 

היא כי מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק 

ח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה אם תוטל חובת דיוו

חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה 

דיווח גורף,  -אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

י הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת מתוך הכרה כי בשל הקוש -דיווח רחב ומלא 

משרתת  ex anteלהתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא 

  על חשיפתן ועל איתורן של הלבנות הון."

לחוק עיצום  7וועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף )א( לחוק, רשאית ה14בהתאם לסעיף  .12

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 ת עיצום כספי"(. "תקנו –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .13

לצורך כך, שקלה הוועדה את אופי ההפרות, כמותן והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללותן 

המפר שיתף כפי שפורטו לעיל, כן הובאה בחשבון העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה מצד המפר וכי 

פעולה עם מבצעי הביקורת. כמו כן שקלה הוועדה את פעולותיו השונות של המפר לתיקון 

הליקויים, וכן הביאה במסגרת שיקוליה לקולא את משך הזמן הארוך שעבר מיום גילוי ההפרה 

 ועד ומועד החלטתה.

 . ש"ח 20,000לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי בסך  .14

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי.

ימים מיום מסירת הדרישה  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .15

 .לתשלום העיצום הכספי



 

 בעניין בסט קונקשנס בע"מ 15.09.2014החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 בסט קונקשנס בע"מ המפר לכאורה :

 מר אבנר בנטוב, מנהל החברה 

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי החברה, במטרה לבחון את עמידתה בחובות מכוח חוק איסור  22.8.2012ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  2000–הלבנת הון, התש"ס

להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות ) 2002–נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. מפקחים משולב ממחלקת 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  .1

 (.22.8.2012ום הביקורת )ועד לי 2006ממצאי הביקורת הינם לתקופה החל מאוגוסט  .2

 .6.12.2004החברה הנה בעלת רישיון למתן שירותי מטבע החל מיום  .3

 החברה עוסקת בהמרות מטבע ובהעברות כספים לחו"ל. .4

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

עסקאות העברת כספים לחו"ל בסכום של  101,231הביקורת איתרה ( לצו: 3)ב()6סעיף  (ו

ש"ח, כאשר צד אחד של העסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם ובמספר זהות,  463,131,993

 .אותן החברה לא דיווחה לרשות כעסקאות בלתי רגילות

הביקורת העלתה כי החברה לא העבירה אי דיווח לרשות על פעולה בלתי רגילה:  –)ב( לצו 6סעיף  (ז

 )ב( לצו, במקרים הבאים:6גוד לסעיף דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בני

  רישום עסקאות של לקוחות בפיצול בין מספר עסקאות באותו יום, באופן המעלה חשד כי

 ש"ח.  122,943מקרים בסכום של  2-עסקאות אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח. החשד קיים ב

  יווח לרשות, ש"ח, אך לא מגיע לסכום החייב בד 49,000עסקאות המרה שסכומן עולה על

 8-באופן המעורר חשד שעסקאות אלו בוצעו לצורך הימנעות מדיווח לרשות. החשד קיים ב

 ש"ח. 396,920עסקאות בסכום של 

 אי זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח: –( לצו 3)7)א( לצו וסעיף 2סעיף  (ח

  של  ש"ח, בהן לא נרשמה כתובת מלאה 2,026,889עסקאות בסכום של  33הביקורת איתרה

 .הלקוח

  ש"ח, בהן לא נרשם תאריך לידה או נרשם  2,837,395עסקאות בסכום של  35הביקורת איתרה

 תאריך לידה שגוי של הלקוח.

  ש"ח, בהן לא נרשם מין הלקוח. 187,039עסקאות בסכום של  2הביקורת איתרה 

ות שבוצעו עם עסקא 9הביקורת איתרה אי זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח:  –)ב( לצו 4סעיף  (ט

 ש"ח. 1,299,349חברות ללא ייפוי כוח בסכום של 

: הביקורת מצאה כי לא מונה לחברה אי מינוי אחראי על חובות התאגיד –)א( לחוק 8סעיף  (י

 אחראי על חובות התאגיד.

 

 



 

 :תמצית טענות המפר לכאורה

וכן בעל פה בדיון בפני הוועדה  3.3.2014המפר לכאורה הציג את טיעוניו באמצעות בא כוחו במכתב מיום 

 . להלן פירוט טענותיו: 15.9.2014ביום 

 :( לצו3)ב()6הפרת סעיף 

שהיה ממוען אל  3.12.2009ב"כ המפר טען כי במסמך רשמי של הרשות לאיסור הלבנת הון שהוצא ביום  .1

( לחוק כאשר 3ג)א()11אין לראות בכל פעולה של מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף כי " הובהר, GMTחברת 

ש"ח לפחות,  1,000צד אחד של העסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם ובמספר זהות ושווי העסקה הוא 

עולה לכשעצמה, פעולה בלתי רגילה. לפיכך, על נותן שירותי מטבע חלה חובת דיווח על פעולה, ובין היתר פ

". ( לחוק, רק באם הפעולה נחזית בעיניו כפעולה בלתי רגילה3ג)א()11של מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 

, וכן 13.1.14מיום ויק וורלדקום בע"מ להחלטה של הוועדה לעיצום כספי בעניין בנוסף, המפר לכאורה הפנה 

בנסיבות עניין דומות כי לא הופרו בהן הוועדה קבעה  20.1.14 החלטה בעניין צ'יינג' סנטר בע"מ מיוםל

 )ב( לצו.6הוראות סעיף 

)ב( לצו הינה שאלה משפטית מורכבת, 6בנוסף, נטען כי שאלת היקפה ואופייה של חובת הדיווח על פי סעיף  .2

אשר טרם נדונה בערכאות משפטיות גבוהות. לטענתו, הפרשנות שנותן משרד האוצר, ובעקבותיו כותבי דו"ח 

מים דפוסי פעולה שמקימים חובת דיווח אובייקטיבית על פעולה בלתי רגילה, היא פרשנות הביקורת, כי קיי

)ב( לצו דורש כאמור, חשד או חשש סובייקטיבי "דרך עיניו" של נותן 6שאין לה עיגון חוקי. לדבריו, סעיף 

כניים, )א( לצו הנגזרת מפרמטרים ט6וזאת בשונה מחובת הדיווח לפי סעיף השירות ובהתאם לנסיבות 

אובייקטיביים. לדבריו, במקרה זה לא התעורר חשד ולכן הפעולות לא נחזו בעיניו כבלתי רגילות. נוסף על 

כך, טען כי המחלוקת בפרשנות הנכונה של הסעיף הגיע אף לשולחנם של מנסחי הצו החדש לנותני שירותי 

( יהא 3ג)א()11פעולה בהתאם לסעיף )ב( לצו הישן ישונו כך שהדיווח על 6מטבע, בו מוצע כי הוראות סעיף 

 ש"ח. 5,000דיווח רגיל ומעל סכום של 

חברת פ.א.י שילת יזמות בע"מ נ' יו"ר הוועדה לעיצום  8646/04/11המפר לכאורה הפנה לפס"ד עש"א )בי"ש( 

אמת המידה הקובעת באשר לחובת הדיווח על (. במקרה זה נקבע כי 5.8.12)פורסם בנבו, ניתן ביום  כספי

לדבריו של המפר לכאורה, במקרה זה לא התעורר חשד  ולות בלתי רגילות היא אמת מידה סובייקטיבית.פע

 ולכן הפעולות לא נחזו בעיניו כבלתי רגילות. 

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

העסקאות הן עסקאות העברת מט"ח לחו"ל עבור  5מתוך  2נטען כי  ,לעניין המקרים של פיצול העסקאות .3

עוה"ד הנ"ל מטפל בתביעות עובדים זרים בבית הדין לעבודה ובמידה שזכה בתביעה עבור עו"ד ניר דינס. 

העובד הזר, הוא מבצע עבורו העברה של כספי הזכייה לחו"ל )המפר לכאורה צירף מסמכים לתמיכת 

בת בגרסתו(. לטענתו, בגין עסקאות אלו יצא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ועל כן אין מדובר בהפרה של חו

 3הדיווח. המפר לכאורה צירף לכתב התגובה את העתק הדיווח שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון. לגבי 

ש"ח כל אחת אשר בוצעו בהפרש של כמה שניות ביניהן על ידי בעלת מניות  20,000 -עסקאות אחרות על סך כ

(, נטען כי היות ודובר 3.3.2008וקצינת הציות הקודמת של החברה )בטרם נרכשה ע"י המפר לכאורה ביום 

ש"ח והזינה  20,000 -במבקשי שירות רבים היא סיכמה, מטעמי נוחות, את העסקאות השונות, לסכומים של כ

את העסקאות למערכת. לפיכך, נראה כאילו בוצעו עסקאות המרה באופן רציף ומהיר תוך פיצול עסקאות 

 לכדי עסקה אחת לצורך הזנתן למחשב. לסכומים כאמור כשלמעשה מדובר בצבר עסקאות שאותן צירפה

מדובר בעסקאות  , טען המפר לכאורה כיש"ח 49,999-ש"ח אך נמוך מ 49,000לעניין עסקאות שסכומן מעל  .4

המרה אשר לא היו אמורות להעלות חשד בידי המפר לכאורה כי מטרת הפעולה הינה לעקוף את חובת הדיווח. 

שנים אשר בשל שערי ההמרה נכנסו בטווח  6פעולות המרה בסכומים עגולים על פני תקופה של  8 -מדובר ב

רה הן של לקוחות חוזרים ומוכרים, דבר ש"ח. . יתרה מכך, כל פעולות ההמ 49,999 -ש"ח ל 49,000שבין 

 המקטין את החשש מניסיון לעקוף את חובת הדיווח.



 

 

 :( לצו3)7וסעיף  )א( לצו2סעיף הפרת 

, טען המפר לכאורה כי איתר את העסקאות האמורות והשלים לעניין עסקאות בהן לא נרשם תאריך לידה .5

 את כל תאריכי הלידה החסרים בנתוני העסקה.

, טען המפר לכאורה כי איתר את העסקאות האמורות וציין לצידן עסקאות בהן לא נרשם מין הלקוחלעניין  .6

 כי מדובר במין "זכר".

העסקאות המצוינות  33מתוך  25-, טען המפר לכאורה כי בלעניין עסקאות בהן לא נרשמה כתובת מלאה .7

רה טען כי הנתונים היו קיימים בנספח ח' לדו"ח הביקורת, מולאה כתובתו המלאה של הלקוח. המפר לכאו

במערכת המחשוב בשדה אחר. הרחוב והמספר נרשמו בשדה בשם "כתובת". בגלל העדר מקום מספק, המשך 

נרשמה בשדה אחר בשם "המשך כתובת". צוות הביקורת משך את הנתונים משדה  -העיר -של הכתובת

העסקאות הנותרות  33עסקאות מתוך  8י "כתובת" בלבד, ומסיבה זו נתונים מלאים לא הגיעו לידיהם. לגב

טען כי, לא צוינה כתובתו המלאה של הלקוח בשל העובדה שמדובר היה בעובד זר אשר הכיר רק את שם 

 הרחוב בו הוא גר.

 :לצו)ב( 4סעיף הפרת 

העסקאות המצוינות בנספח י"א לדו"ח הביקורת, הן עסקאות המרה של  9מתוך  5המפר לכאורה טען כי  .8

 המרפאה בע"מ. מיד לאחר סיום הביקורת, השלים המפר לכאורה את ייפוי הכוח.  –פ' ארווין וייס חברת פרו

העסקאות הנותרות, טען כי אלו עסקאות בהן המפר לכאורה היה "מבקש השירות" שכן  9מתוך  4 -באשר ל .9

ת מבקש ביקש לרכוש מטבע חוץ מנותני שירותי מטבע אחרים. המפר לכאורה הציג בפני הוועדה הצהר

 השירות בגין אחת מהעסקאות.

 :)א( לחוק איסור הלבנת הון8סעיף הפרת 

ב"כ המפר לכאורה טען כי בעת החלפת הבעלים של המפר לכאורה, נמסרה ליחידת נותני שירותי המטבע  .10

בקשה לעדכון פרטים, אותה צירף כנספח ח' לכתב התגובה. בבקשה זו צוינה זהות קצין הציות של המפר 

ידי יחידת נותני שירותי המטבע לא צוינה זהות "קצין -בתעודת נותן שירותי המטבע שנשלחה עללכאורה. 

 הציות" על אף שזה האחרון נמסר לה.

 

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר לכאורה )להלן: "המפר"(, קובעת הוועדה כי  .1

 וראות כמפורט להלן. במסגרת פעילותו הפר את הוראות החוק וה

( לצו, הוועדה אינה מקבלת את פרשנותו 3)ב()6הביקורת בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  לממצאיבנוגע  .2

יחד עם זאת, המפר הציג בפני הוועדה עמדה  )ב( לצו6הסובייקטיבית החד משמעית של ב"כ המפר לסעיף 

שהיה  3.12.2009טוי במכתב הרשות  מיום ( לצו כפי שבאה לידי בי3)ב()6לפיה הסתמך על פרשנות סעיף 

בנוגע להפרות המיוחסות, לפיה אין לראות בכל פעולה של מתן שירותי מטבע כאמור   GMTממוען אל חברת 

ש"ח לפחות, כשלעצמה,  1,000( לחוק כאשר אחד הצדדים אינו מזוהה ושווי העסקה הוא 3ג)א()11בסעיף 

עילות נחזית כבלתי רגילה. כמו כן טען המפר כי בהחלטות קודמות פעולה בלתי רגילה, אלא יש לבחון האם הפ

של הוועדה בעניין זה החליטה הוועדה שלא להטיל עיצומים בגין הפרה זו, על נותני שירותי מטבע שהסתמכו 

על המכתב האמור. אשר על כן, הוחלט שלא להטיל עיצום כספי בעניין זה. יחד עם זאת, יובהר כי העמדה 

( לחוק כאשר אחד הצדדים אינו 3ג)א()11כי ככלל, פעולה של מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף כיום הינה 

 ש"ח לפחות, לכאורה מהווה כשלעצמה, פעולה בלתי רגילה. 1,000מזוהה ושווי העסקה הוא 

 )ב( לצו: 6הביקורת בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  לממצאיבנוגע  .3



 

הוועדה מקבלת את הסבריו של המפר אשר נתמכו באסמכתאות , מקרים של פיצול עסקאות 6לעניין  .א

ולאחר ששוכנעה כי מדובר בפעילות עסקית רגילה, החליטה הוועדה בנסיבות העניין שלא להשית עיצום 

 בגינן.

הוועדה מקבלת את הסבריו של  ש"ח, 49,999-ש"ח אך נמוך מ 49,000עסקאות שסכומן מעל  8לעניין  .ב

בסכומים הללו נובעים מהיותם סכומים עגולים במטבע הזר, לפי שער ההמרה כי פעולות ההמרה המפר 

שנים, נראה סביר כי  6עסקאות בלבד שבוצעו בתקופה של  8 -מאחר ומדובר ב נכון ליום ביצוע העסקה.

 יתבצעו בטווח האמור. לפיכך, החליטה הוועדה בנסיבות העניין שלא להשית עיצום בגינן.

לעניין עסקאות ללא רישום  - ( לצו3)7 -)א( ו2בנוגע להפרות הנטענות של סעיפים הביקורת  לממצאיבנוגע  .4

קובעת הוועדה כי התקיימה הפרה. יחד עם זאת,  -מקרים(  35 -מקרים( ותאריך הלידה )ב 2 -מין הלקוח )ב

מדובר במעט עסקאות מתוך סך הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה לעניין גובה העיצום את העובדה כי 

באשר לאי רישום  הליקויים תוקנו.שנים ואת העובדה כי  6סקאות שדווחו על פני תקופה נבדקת של הע

העסקאות המצוינות בנספח ח' לדו"ח  33מתוך  25-בכתובת מלאה, הוועדה קיבלה את הסבריו של המפר 

 פרה.המקרים הנותרים, קובעת הוועדה כי בוצעה ה 8הביקורת וקובעת כי לא בוצעה הפרה. לעניין 

  –לצו )ב( 4סעיף הביקורת בנוגע להפרות הנטענות של  לממצאיבנוגע  .5

קובעת הוועדה כי התקיימה הפרה. יחד עם זאת, עסקאות ההמרה מול חברה אחת  9מתוך  5לעניין  .א

מדובר במסמך ייפוי כוח אחד הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה לעניין גובה העיצום את העובדה כי 

כי מיד לאחר  הוועדה תתחשב במסגרת שיקוליהך העסקאות שדווחו. בנוסף, ובמעט עסקאות מתוך ס

 השלים המפר את ייפוי הכוח. 2012הביקורת ולפני קבלת הממצאים בנובמבר 

הוועדה מקבלת את העסקאות המהוות עסקאות בהן המפר היה "מבקש השירות",  9מתוך  4לעניין  .ב

החליטה הוועדה בנסיבות העניין שהוצגו. לפיכך, בין היתר, על סמך האסמכתאות  הסבריו של המפר,

 שלא להשית עיצום בגינן.

הוועדה מקבלת את  - )א( לחוק איסור הלבנת הון8בנוגע לממצאי הביקורת בנוגע להפרה הנטענת של סעיף  .6

 .ושוכנעה כי האחראי על חובות התאגיד מונה כנדרש הסבריו של המפר אשר נתמכו באסמכתאות

, כי ההפרות כוללות את הפרת חובות הזיהוי והרישום וזאת בניגוד להוראות החוק מהאמור לעיל עולה .7

 )ב( לצו.4( לצו, וכן הפרת חובות לפי סעיף 3)7)א( לצו וסעיף 2וסעיפים 

הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל  חובות .8

ות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות את מטרת החוק להתחק

מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות 

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר 

שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית נותן 

 המתבצעת בעסקו.

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005

ירות הלבנת ההון, המערבות העברות "התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עב

כספים וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה 

ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. 

הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן 

ת מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה יהא לחשוף א

מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות 

ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה 

מתוך הכרה  -ב ומלא דיווח גורף, דיווח רח -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 



 

כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי 

משרתת כהלכה את מטרות  ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן 

 ועל איתורן של הלבנות הון." 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .9

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-ספי(, התשס"בלתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

כך,  לתקנות עיצום כספי. לצורך 9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .10

שקלה הוועדה את אופי ההפרות והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל, את 

ונה מצד המפר וכי המפר שיתף פעולה ואף תיקן ליקויים שהתגלו במהלך העובדה כי מדובר בהפרה ראש

הביקורת. כמו כן הביאה הוועדה במסגרת שיקוליה לקולא את משך הזמן שעבר מיום גילוי ההפרה ועד ומועד 

 מתן החלטתה.

י עליו לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה שלא להשית על המפר עיצום כספי במקרה זה ולהתריע בפניו כ .11

להפעיל מנגנוני בקרה שימנעו הישנות מקרים דומים בעתיד, לרבות לעניין דיווחים בלתי רגילים לפי סעיף 

 ( לצו.3)ב()6

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  למפר .12

 העיצום הכספי.



 

בע"מ,  1990בעניין שחף ליווי פיננסי יבוא יצוא  1415.09.20מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 511515330ח.פ. 

 )להלן:"המפרה לכאורה"  511515330בע"מ, ח.פ.  1990שחף ליווי פיננסי יבוא יוצא  המפרה לכאורה:
 או "החברה"(

 גב' ליאורה הירשהורן, יו"ר  חברי הוועדה:

 מר ניר ברטל, חבר

 עו"ד תמר ולדמן, חברה

 :תיאור הנסיבות

בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  חברה, במטרה לבחון את עמידתהנערכה ביקורת במשרדי ה 14.9.2006ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  :)להלן 2000–הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות  :)להלן 2002–שירותי מטבע(, התשס"ב

 .וממשרד "ברלב ושות' רואי חשבון" מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

, התקיים 16.7.2009דו"ח הביקורת נמסר למפרה לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי. ביום 

, 25.9.2009רה, בפני ועדה להטלת עיצום כספי )להלן: "הוועדה הראשונה"(. ביום דיון, בנוכחות המפרה לכאו

 900,000הועברה למפרה לכאורה החלטת הוועדה הראשונה בצירוף דרישה לתשלום עיצום כספי בסך של 

(. ביום 1015-10ש"ח. על החלטה זו הגישה המפרה לכאורה ערעור לבית משפט השלום בבית שמש )ע"ר 

, החליט בית המשפט )כבוד סגנית הנשיא ח' מאק קלמנוביץ(, בהסכמת הצדדים, לבטל את החלטת 4.12.2013

 הוועדה הראשונה ולהחזיר את עניינה של המפרה לכאורה לדיון נוסף בפני הוועדה בהרכב חדש. 

התכנסה הוועדה להטלת עיצום כספי בהרכבה הנוכחי על מנת לדון בעניינה של המפרה  15.9.2014ביום 

לכאורה. המפרה לכאורה זומנה לדיון כדין אך לא הופיעה אליו ולא העבירה לוועדה את התייחסותה לדו"ח 

 הביקורת.

   :עיקרי ממצאי הביקורת

  לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי. הדו"ח הביקורת נמסר למפר .1

 .2006ועד לספטמבר  2002החל מיוני ממצאי הביקורת הם לתקופה  .2

, אך היא עסקה במתן שירותי מטבע עוד 24.9.2003יום בלמתן שירותי מטבע  ןרישיו קיבלהרה החב .3

 הצו. ממועד תחולתקודם לכן, מבלי שיקבלה את אישור הרשם לכך החל 

הגם שהחברה פעלה כנותן שירותי מטבע עוד בטרם נכנס הצו לתוקפו, היא החלה להעביר דיווחים  .4

. עם 2005טרור )להלן: "הרשות"( באופן רציף רק מחודש ינואר  לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון

 זאת, בכל הדיווחים שהעבירה החל ממועד זה ציינה כי אין לה עסקאות החייבות בדיווח.

 ח הביקורת:שפורטו בדו"להלן ריכוז ההפרות כפי  .5

החברה עסקה במתן שירותי  חובת רישום במרשם נותני שירותי מטבע: –ג לחוק 11סעיף  (א

 290,879,610פעולות, בסך  27,369בע בטרם התקבל אישור הרשם. הביקורת איתרה מט

)מועד הרישום במרשם נותני שירותי  24.9.03ועד ליום  30.6.02ש"ח, אשר התבצעו מיום 

 מטבע(. 

הביקורת העלתה כי  אי הגשת דיווחים שוטפים לרשות המוסמכת: –)א( לצו 6 סעיף (ב

 )א( לצו:6פעולות רגילות לרשות, וזאת בניגוד לסעיף החברה לא העבירה דיווח על 

    עסקאות ניכיון החייבות  12הביקורת איתרה  -ש"ח  500,000עסקאות ניכיון מעל לסכום של

 אשר לא נמסר לגביהן דיווח לרשות. ש"ח, 7,853,113בדיווח, בסך 



 

   ש"ח שתמורתן קיבל הלקוח  500,000ש"ח עד לסכום של  50,000מסכום של  עסקאות ניכיון

ש"ח, אשר  27,836,833עסקאות ניכיון החייבות בדיווח, בסך  331הביקורת איתרה  –מזומן 

 לא נמסר לגביהן דיווח לרשות.

    ש"ח ומעלה  50,000עסקאות העמדת אשראי דוקומנטרי והעברות כספים לחו"ל מסכום של

עסקאות של העמדת אשראי דוקומנטרי ו/או העברת כספים לחו"ל  70ת איתרה הביקור –

 אשר לא נמסר לגביהן דיווח לרשות. , ש"ח 7,949,458החייבות בדיווח, בסך 

)א( לצו והוראות נוהל 6ביצוע פעולות במטרה שלא יהיה דיווח לפי ס'  – )ב( לצו6סעיף  .א

ווח על פעולות בלתי רגילות לרשות, הביקורת העלתה כי החברה לא העבירה די: הדיווח

עסקאות, כאשר סכום כל עסקה נע בין  6)ב( לצו. הביקורת איתרה 6וזאת בניגוד לסעיף 

 ש"ח. 299,700בסך , ש"ח 50,000 -ש"ח ועד ל 49,900

 160הביקורת איתרה הפרת חובת אימות פרטים ודרישת מסמכים:  – לצו (3)3 סעיף .ב

ש"ח, אשר לגביהן לא  19,390,842עסקאות, שבוצעו על ידי לקוחות שהם חברות, בסך 

 ביקשה החברה ייפוי כח. 

 :הפרת חובות לעניין דרישת הצהרת מבקש השירות ושמירתן –לצו  9וסעיף  4סעיף  .ג

א שמרה ש"ח, שבגינן החברה לא דרשה ול 35,689,946עסקאות, בסך  343הביקורת איתרה 

 טופסי הצהרת מבקש שירות. 

 

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת, ובהיעדר תגובת המפרה לכאורה )להלן: "המפרה" או  .6

"החברה"(, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותה הפרה החברה את הוראות החוק והוראות הצו 

 כמפורט בדו"ח הביקורת, בכפוף למפורט להלן. 

ג)א( 11בנוגע לממצאי הביקורת בנוגע למתן שירותי מטבע בטרם התקבל אישור הרשם בניגוד לסעיף  .7

לחוק, הרי שהחוק אינו קובע סנקציה מנהלית בשל הפרת סעיף זה ולכן הוועדה אינה מוסמכת 

 להטיל עיצום כספי לגבי ממצאים אלה. 

י בגין ההפרות שבוצעו בשנה לחוק, הוועדה אינה רשאית להטיל עיצום כספ 36בהתאם לסעיף  .8

לחוק. לפיכך, הוועדה לא התחשבה בפעולות שבוצעו  8-ו 7הראשונה לכניסתם לתוקף של סעיפים 

(. בהתאם לכך, 26.4.2003בתקופה זו ושהופיעו בנספחים לדו"ח הביקורת )פעולות שבוצעו עד ליום 

פעולות מרשימת  5ש"ח,  5,168,579)א( לצו בסך של 6פעולות מרשימת ההפרות לפי סעיף  21הוסרו 

 4פעולות מרשימת ההפרות לפי סעיפים  11-ש"ח, ו 2,829,813( לצו בסך של 3)3ההפרות לפי סעיף 

 ש"ח.  4,396,991לצו בסך של  9-ו

לצו כן  6הדיווח בניגוד להוראות סעיף  תוההפרות כוללות את הפרת חובמהאמור לעיל עולה, כי  .9

(, 3)3ת מבקש שירות ושמירת מסמכים בניגוד להוראות סעיפים הפרת חובות הזיהוי, קבלת הצהר

 לצו. 9-ו 4

הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי  חובותכידוע,  .10

חובות אלו מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת 

מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים  הון. המחוקק ראה חשיבות

בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה 

הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את 

מדינת ישראל נ'  4316/13בע"פ  לות הפיננסית המתבצעת בעסקו.לנטר את הפעיהיכולת של הרשות 

 (, קבע כבוד השופט י' דנציגר:30.4.2014רמי חג'אמה )ניתן ביום 



 

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של 

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם 

חוק איסור האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח קפדניות.  הלבנת הון

ם קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיו

 אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

לא הוגשו  2005מאז תחילת פעילות החברה במתן שירותי מטבע ועד שנת בנוסף, יצוין כי למרות ש .11

ועד למועד הביקורת החברה העבירה דיווחים  2005כלל דיווחים לרשות, הרי שהחל מחודש ינואר 

רבה התנהלות זו של החברה, אשר לרשות עם תוכן של "אין מה לדווח". הוועדה רואה בחומרה 

הפרה את חובת הדיווח בצורה שיטתית ואף מכוונת. לא זו בלבד שבמשך תקופה ארוכה לא הועברו 

הדיווחים שכן  –כלל דיווחים לרשות על פעולות החבות בדיווח, אלא שכאשר החלה החברה לדווח 

הם כדי ליצור מצג שווא בפני העבירה לרשות היו למעשה דיווחים שקריים. דיווחים מסוג זה יש ב

הרשות שלפיו החברה לא ביצעה אף פעולה החייבת בדיווח בתקופת הדיווח, בעוד שבמקרה זה, כפי 

 שנלמד מדו"ח הביקורת, ביצעה החברה פעולות רבות חייבות בדיווח באותה תקופה.

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .12

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-ספי(, התשס"ב)עיצום כ

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .13

כך, שקלה הוועדה מבחינת שיקולים לקולה את העובדה שמדובר בהפרה ראשונה של החברה  לצורך

מרה, שקלה הוועדה את אופי ההפרות, את היותן וכן את מכלול נסיבות העניין. מבחינת נסיבות לחו

שיטתיות ומתמשכות באופן שיש בו כדי להביע זלזול בהוראות החוק והצו, את היקפן הכספי הגדול 

וכן את העובדה כי המפרה לא שיתפה פעולה עם הביקורת. בנוסף, נשקלה העובדה שהמפרה דיווחה 

אין לה על מה לדווח ובכך הציגה מצג שווא  במשך תקופה ארוכה לרשות דיווחים מטעים, שלפיהם

 בפני הרשות, בעוד שהיה עליה לדווח בגין פעולות רבות באותה תקופה בהתאם להוראות הצו.  

 .ש"ח 900,000בסך לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי  .14

סירת הדרישה ימים מיום מ 30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  למפר .15

 לתשלום העיצום הכספי.
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 ש.מ.א. המרת מטבע בע"מ בעניין  201411.09.החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 "המפר לכאורה" או "החברה"(: )להלן  513598862ש.מ.א. המרת מטבע בע"מ ח.פ.   המפר לכאורה:

 מר שמחה מנחם אלבויים, מנהל חברה

 גולן, ב"כ החברהבאמצעות עו"ד שלומי 

 מר יובל סגל, יועץ חיצוני לחברה

 :תיאור הנסיבות

בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  חברה, במטרה לבחון את עמידתהנערכה ביקורת במשרדי ה 11.4.2013 ביום

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  :)להלן 2000–הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות  :)להלן 2002–מטבע(, התשס"בשירותי 

  מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

  דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי. .1

 שנים(. 6)תקופה של  11.4.2013יום  עדו 11.4.2007 יוםמממצאי הביקורת הינם לתקופה  .2

 .1.12.2004החברה הנה בעלת רישיון למתן שירותי מטבע החל מיום  .3

 ח הביקורת:שפורטו בדו"להלן ריכוז ההפרות כפי  .4

הביקורת איתרה כי המפר לכאורה לא הגיש דיווח תקופתי לרשות לאיסור )א( לצו: 6סעיף  (א

-(, בהתייחס לאו "הרשות לאיסור הלבנת הון" הלן: " הרשות"הלבנת הון ומימון טרור )ל

עסקאות חייבות בדיווח בסכום של  23חודשי פעילות. בתקופה זו התבצעו לפחות  3

חודשים נוספים, הועבר לרשות דיווח ממוחשב במדיה  3-ש"ח. בהתייחס ל 1,731,437.93

 ש"ח. 282,970.49בסכום של עסקאות חייבות בדווח  6לא תקינה. בחודשים אלו בוצעו 

לא  חברההביקורת העלתה כי העל פעולה בלתי רגילה:  אי דיווח לרשות – )ב( לצו6סעיף  (ב

במקרים  )ב( לצו6שות, וזאת בניגוד לסעיף דיווח על פעולות בלתי רגילות לר ההעביר

 הבאים:

 חשד כי  באופן המעלה ,של עסקאות לאותו ממיר, באותו היום פיצול: פיצול עסקאות המרה

-שפוצלו לכאורה ל עסקאות 58-ב עסקאות אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח. החשד קיים

 ש"ח. 3,816,924בסכום של  ,עסקאות 124

 ש"ח,  50,000-מ פחותש"ח, אך  49,900בסכום של לפחות : עסקאות עסקאות בסף הדיווח

 20 -ב שד קייםבאופן המעלה חשד כי עסקאות אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח. הח

 .ש"ח 998,640 של בסכום עסקאות

הביקורת איתרה עסקאות החסרות לפחות אחד מהפרטים הנדרשים, לפי  –( לצו 3)7-ו 2סעיפים  .5

 הפירוט הבא:

  ש"ח בהן לא נרשמה  479,077עסקאות בסכום של  4נמצאו  :כתובתרישום עסקאות ללא

 כתובת כלל.

 ש"ח בהן לא נרשם  8,531,642עסקאות בסכום של  46: נמצאו עסקאות ללא תאריך לידה

 תאריך לידה או נרשם תאריך לידה שגוי.



 

 ש"ח בהן לא  3,847,090עסקאות בסכום של  15: נמצאו עסקאות ללא זיהוי מין הלקוח

 נרשם מין הלקוח.

 אי ביצוע אימות פרטים ודרישת מסמכים: –לצו  3סעיף  (א

  ש"ח בהן לא אותרו  16,470,184בסכום של  עסקאות החייבות בדיווח 154הביקורת איתרה

 העתקי צילום ת.ז. או דרכון של מבקש השירות.

  ש"ח בהן לא נתקבלו ייפויי כוח כנדרש. 6,558,452עסקאות בסכום של  72הביקורת איתרה 

 16,470,184עסקאות החייבות בדיווח בסכום של  154הביקורת איתרה  –)א( לצו 4סעיף  (ב

 צהרות מבקשי שירות.ש"ח שבוצעו ללא קבלת ה

הביקורת מצאה כי בעת ביצוע פעולות ניכיון,  – אי רישום פרטי נכס –( לצו 2)7סעיף  (ג

הרישום במערכת של  פרטי הנכס המתקבל )השיק( לא מבוצע עם קבלת הנכס אלא לאחר 

 מספר ימים.

 :טענות המפר לכאורה

וכן בעל פה בדיון בפני הוועדה ביום  27.5.2014מיום במסמך מפורט המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב 

 . להלן פירוט טענותיו: 9.11.2014

 )א( לצו:6הפרת סעיף 

הוראות החוק. לטענתו, הוא העביר את ב דבקלכאורה טוען כי הוא מקפיד על הגשת הדיווחים לרשות ו המפר .1

בחלק מן הפעמים העביר אותם באופן מרוכז באיחור של מספר חודשים. המפר לכאורה  אךלרשות,  יםהדיווח

תיקן את הליקויים הביקורת, המפר לכאורה  עריכתלאחר הציג כאסמכתא את אישורי המסירה של הדואר. 

 .ומקפיד להגיש את הדיווחים מידי חודש

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

מדובר בעסקאות שנעשו על ידי , המפר לכאורה טען כי פיצול עסקאות לסכומים שאינם חייבים בדיווח לעניין .2

בגין . אותו אדם, המורכבות משתי פעולות,  פעולה ראשונה של ניכיון שיקים ופעולה שניה של המרת מטבע

ה על דיווח מקביל מכוח . לטענתו, לשון הצו אינו מור)א(6לפי סעיף  עסקאות אלו הועבר דיווח רגיל לרשות

בנוסף, המפר לכאורה טען הוא מכיר את הלקוחות האמורים באופן אישי.  )ב( לצו בגין אותה עסקה.6סעיף 

 .לא התעורר אצלו החשד כי הפעולות נעשו במטרה להתחמק מדיווחבשל כל אלה, 

 20מתוך  12-ב ראשון,ה, המפר לכאורה טען כי מדובר בשני מצבים אפשריים. לעניין עסקאות בסף הדיווח .3

העסקאות מדובר  20מתוך  8-ב השני,העסקאות מדובר בעסקאות המרה של מכירת מט"ח בסכום עגול. 

ניכיון שיק מסחרי שנמסר ללקוח ע"י צד ג' והסכום היה נקוב על השיק, כך שלא התעורר אצלו בפעולות של 

 הדגמתניתוח של העסקאות האמורות ל המפר לכאורה הציג חשד כי הפעולות נעשו במטרה להתחמק מדיווח.

 טענתו.

 :( לצו3)7-ו 2סעיפים הפרת 

נכללו פעמיים  חלק מהעסקאות האמורות, לטענת המפר לכאורה ם תאריך לידהלעניין עסקאות בהן לא נרש .4

המפר לכאורה איתר את מיליון ש"ח מסכום ההפרה.  2.5בדו"ח הביקורת. משכך, יש להפחית לטענתו 

 .הפרטים הנדרשיםהעסקאות האמורות והשלים את כל 

המפר לכאורה איתר את העסקאות האמורות , של הלקוח כתובת מלאהו נרשם מיןלעניין עסקאות בהן לא  .5

 .הפרטים הנדרשיםוהשלים את כל 



 

 :לצו 3הפרת סעיף 

, המפר לכאורה טען כי ניתן בקש השירותלעניין עסקאות בהן לא אותרו העתקי צילום ת.ז. או דרכון של מ .6

לא ניתן לייחס לו הפרה של זיהוי, אימות פרטים ודרישה  לייחס לו הפרה של חובת שמירת המסמכים, אך

קבלת מסמכי את העסקאות האמורות והשלים את המפר לכאורה איתר . לאחר עריכת הביקורת מסמכים

 .הזיהוי ככל שניתן

עסקאות מול מבקש שירות  72-, המפר לכאורה טען כי מדובר בייפויי כוחלעניין עסקאות בהן לא אותרו  .7

 העסקאות האמורות.  72מתוך  66-וביחס ל 2010אחד. ייפוי הכוח היה קיים בידי המפר לכאורה החל מיולי 

 :לצו 4הפרת סעיף 

המפר לכאורה טוען כי העובדה שמסר בתשאול במהלך הביקורת כי הוא שומר את הצהרות מבקש השירות  .8

למשך שנה אחת בלבד, אינה מעידה על כך שאינו דורש את הצהרות מבקש השירות. לטענתו, ניתן לייחס לו 

את  המפר לכאורה איתרבמקרה זה הפרה של חובת שמירת המסמכים בלבד. לאחר עריכת הביקורת 

 .קבלת הצהרות מבקש השירות ככל שניתןהעסקאות האמורות והשלים את 

 :לצו 7הפרת סעיף 

המפר לכאורה טען כי הצו אינו מחייב את רישום הפרטים במערכת ביום בו נעשתה העסקה. לטענתו, לא היה  .9

הפרה של חובת שיק שלא הוזן למערכת ודווח, אלא רק שיקים שהוזנו באיחור. משכך, אין לייחס לו לטענתו 

 הדיווח.

 :כלליות טענות

שיתוף וב , בגודלו של העסקבעובדה שמדובר בהפרה ראשונה להתחשבהמפר לכאורה ביקש מן הוועדה,  .10

 .ושינה את נהלי עבודתו פעולות לתיקון הליקוייםכל ה. כמו כן, המפר לכאורה ציין כי נקט במצדוהפעולה 

 :החלטת הוועדה

, קובעת הוועדה כי לכאורה )להלן: "המפר"( הביקורת ושמיעת טיעוני המפרלאחר בחינת ממצאי דו"ח  .13

  כמפורט להלן: והצוהפר את הוראות החוק הוא במסגרת פעילותו 

תקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים על פי  :)א( לצו6בנוגע להפרת סעיף  .14

והנחיות ראש הרשות  2002-לחוק למאגר המידע(, תשס"ב בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית

משכך, דפוס  , על נותן שירותי מטבע להעביר דיווח אחת לחודש.לדיווחי נותני שירותי מטבע שהותקנו מכוחן

הפעולה בו מועברים לרשות דיווחים אחת לכמה חודשים הינו לקוי. המפר לא סיפק לוועדה סיבה מספקת 

לדיווח המאוחר מלבד חוסר הידיעה. הוועדה תתחשב לעניין גובה העיצום הכספי בעבודה שהמפר פעל לשינוי 

 נהלי העבודה ומקפיד על העברת הדיווחים מידי חודש.

  :)ב( לצו6הנטענות של סעיף  בנוגע להפרות .15

הוועדה אינה מקבלת את הטענה כי חלק מהעסקאות האמורות חצו , עסקאות המרה 58של  לעניין פיצול .ג

)א( לצו עניינה בדיווח רגיל על 6הדיווח ועל כן אין מדובר בפיצול. חובת הדיווח מכוח סעיף  סףאת 

)ב( לצו הינה חובת דיווח בגין 6יווח מכוח סעיף פעילות מסוג ומסכום מסוים, היינו סף הדיווח. חובת הד

פעילות בלתי רגילה של מקבל השירות. נהיר הוא, כי מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם 

ומהותם שונה. בניגוד לטענת המפר לכאורה כי מדובר בחובת דיווח משלימה, אין בלשון הצו כדי להעיד 

)ב( 6ין אותה עסקה מכוח סעיף )א( לצו פוטרת מדיווח בג6וח סעיף על כך שדיווח על פעולה מסוימת מכ

  (.חב' פ.א.י. שילת יזמות בע"מ נ' הוועדה לעיצום כספי)ראה עש"א  לצו

הנה  וולכן לא סבר שהפעילות שביצע י השירות ואת אופן פעילותםכי הכיר את מבקש לעניין טענת המפר

 ספיישל אינטרסט בע"מ נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי 11593/05/12בלתי רגילה, הרי שבעש"א 



 

לפסק הדין( נקבע שהטענה כי מדובר בלקוחות המוכרים  43, פסקה 8.11.2012)פורסם בנבו, ניתן ביום 

קובעת הוועדה כי בוצעה  לפיכך, למפר אינה מאיינת את העובדה שמדובר בפעולות המחייבות דיווח.

 בהקשר זה. )ב( לצו6הפרה של הוראות סעיף 

ש"ח אך נמוכות מהסכום החייב בדיווח, הוועדה לא  49,000-שסכומן מעל לעסקאות  20לעניין  .ד

מספר  23מצוינות בעמ'  5השתכנעה, מהסבריו של המפר. בחוברת ההסבר לנותני שירותי מטבע

רגילות. בין היתר מצוין כי עשיית פעילות הקרובה לסף הדיווח סיטואציות כדוגמאות לפעולות בלתי 

 ש"ח( אך נמוכה ממנו מהווה נורת אזהרה לעניין זה.  50,000)העומד על 

בחירת עורכי הביקורת לבדוק עסקאות בטווח (: "20מעבר לכך, בפרשת "ספיישל אינטרסט", נקבע )בפסקה 

 50,000)והגיונית. מדובר בטווח שהוא קרוב לרף המחייב בדיווח  הייתה נכונה₪  49,999-ל 47,000הנע בין סך של 

אות אך לא קרוב מדיי. ממצאי הביקורת אכן מלמדים כי פעולות רבות שלכאורה פוצלו, פוצלו כך שאחת העסק₪(, 

 המשךבאכן, לא מן הנמנע שנבחר דווקא סכום זה, כפי שעוד יובהר ₪.  47,000הייתה בטווח האמור, קרוב לסך של 

  )א(".6הדברים כדי לחמוק מחובת הדיווח הקבועה בסעיף 

 קובעתעסקאות ללא רישום מין, כתובת ותאריך לידה,  לעניין, לצו( 3)7-ו 2 סעיפים בנוגע להפרות הנטענות של .16

לעניין גובה העיצום יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה . הפרה הופרה חובת הזיהויהוועדה כי 

 .הליקויים תוקנומדובר בכמות עסקאות קטנה מתוך סך העסקאות שדווחו ואת העובדה כי את העובדה כי 

את הטענה באשר לטענת המפר כי חלק מהעסקאות ללא רישום תאריך לידה נכללו פעמים, הוועדה מקבלת 

 ותפחית מגובה ההפרה את הסכום האמור.

 :לצו 3בנוגע להפרת סעיף  .17

 ועדה קובעת כי התקיימה הפרהוה, לא נמצא צילום של מסמכי זיהוי ואימות בהם מקרים 154 לעניין .א

ממצאי דו"ח הביקורת מלמדים כי המפר לא הקפיד למלא חובה  .של חובת האימות ושמירת המסמכים

זו באופן גורף. הוועדה דוחה מכל וכל את טענת המפר כי נהג לקבל את מסמכי הזיהוי אך לא לשמור 

לצו אלא רק הפרה בגין אי שמירת  3לא ניתן לייחס לו הפרה של סעיף  -לטענתו  -אותם, ולפיכך 

"...ככל הנוגע לפרטי הזיהוי ורש בנוגע לחובת האימות, כי מסמך הזיהוי קובע במפ 3המסמכים, שכן סעיף 

 ". יישמר אצל נותן שירותי המטבע –האמורים 

, בהם לא נמצא צילום אחד שהוא מבקש השירות תאגיד בהם התבצעו עסקאות מול מקרים  72לעניין  .א

כי ההפרה  וקובעתמפר הוועדה קיבלה את הסבריו של ה ,של מסמך מזהה או מאמת של מבקש השירות

עדה קובעת כי והעסקאות הנותרות, הו 6-מבקשי שירות. באשר ל 72מתוך  66 -בנוגע ל לא בוצעה

  .של חובת האימות ושמירת המסמכים התקיימה הפרה

 עת כי התקיימה הפרה.בוהוועדה ק ,(הצהרות מבקש שירות )העדר לצו 4סעיף הנטענות של  תובנוגע להפר .18

מדובר בכמות עסקאות לעניין גובה העיצום את העובדה כי יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה 

 .הליקויים תוקנוקטנה מתוך סך העסקאות שדווחו ואת העובדה כי 

דפוס פעולה חוזר של רישום מאוחר  עת כי התקיימה הפרה.בוהוועדה ק, לצו 7בנוגע להפרה הנטענת של סעיף  .19

 למערכת של פרטי שיקים הינו לקוי ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות הצו. 

לעיל עולה, כי ההפרות כוללות את הפרת חובות הזיהוי והרישום וזאת בניגוד להוראות החוק  מהאמור .20

ל חובת הדיווח לרשות עהפרת וכן לצו,  7-ו 4, 3, הפרת חובות לפי סעיפים ( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2וסעיפים 

ת הדיווח על פעולות בלתי רגילות, וחובהפרה של )א( לצו ו6פעולות רגילות החייבות בדיווח בניגוד לסעיף 

 )ב( לצו.6סעיף וזאת בניגוד להוראות 

                                                 
5 http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/changers/memos/rights2009.pdf. 

http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/changers/memos/rights2009.pdf


 

אלו מסכל  חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות .21

את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות 

תני שירותי מטבע. משהפר הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נו

נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית 

 המתבצעת בעסקו.

 , קובע כבוד השופט מודריק כדלקמן:מיסוי וכלכלה נ' ג'רבי ואח'-פרקליטות מחוז ת"אמ"י  40131-08בת"פ 

ודווקני של חובות הדיווח לשם השגת תכלית החוק. בפרשה אחת הגדיר בית "קשה להפריז בחשיבותו של קיום דקדקני 

"טול מחוק איסור הלבנה את חובת ]פרשת אדר[ ובמקום אחר נאמר:  חובה ראשונית"המשפט העליון את חובת הדיווח כ"

 ]פס"ד שם טוב[." הדיווח ונטלת ממנו את נשמתו"

 קובע כבוד השופט דנציגר: מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה 4316/13פ "עב

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים 

חוק איסור הלבנת עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

פיקוח על  כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר הון

 תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

לחוק עיצום כספי בשיעור  7ה לפי סעיף )א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפר14בהתאם לסעיף  .22

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

כך,  לתקנות עיצום כספי. לצורך 9ת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הוועדה פועל .23

שקלה הוועדה את אופי ההפרות והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל, את 

מהלך העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה מצד המפר וכי המפר שיתף פעולה ואף תיקן ליקויים שהתגלו ב

במסגרת שיקוליה הוועדה . כמו כן הביאה מדובר בעסק בעל מחזור כספי נמוךכי את העובדה וכן  הביקורת

 לקולא את משך הזמן שעבר מיום גילוי ההפרה ועד ומועד מתן החלטתה.

 .ש"ח 40,000 על הטלת עיצום כספי של לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה .24

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך מפר זכות ערעור על החלטת ל .25

 העיצום הכספי.

http://www.nevo.co.il/law/74345
http://www.nevo.co.il/law/74345
http://www.nevo.co.il/law/74345


 

 ( בע"מ 2003בעניין מניגולד שרותים כלכליים ) 15.09.2014החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 )להלן : "המפר לכאורה" או "החברה"( 513483156מניגולד בע"מ ח.פ.  המפר לכאורה:

 , מנהל החברה056023542מר זאב בסירי, ת.ז 

 באמצעות עו"ד שלומי גולן, ב"כ החברה

 :תיאור הנסיבות

בחובות מכוח חוק איסור  חברה, במטרה לבחון את עמידתהנערכה ביקורת במשרדי ה 1.11.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  :)להלן 2000–הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות  :)להלן 2002–נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

  מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

   :עיקרי ממצאי הביקורת

  מפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.דו"ח הביקורת נמסר ל .1

 6)תקופה של  1.11.2011וסיומה ביום  1.10.2005שתחילתה ביום ממצאי הביקורת הינם לתקופה  .2

 שנים(.

 .14.3.2004החברה הנה בעלת רישיון למתן שירותי מטבע החל מיום  .3

 ח הביקורת:שפורטו בדו"להלן ריכוז ההפרות כפי  .4

הביקורת איתרה כי המפר לכאורה לא הגיש דיווח תקופתי לרשות לאיסור )א( לצו: 6סעיף  (א

 -(, בהתייחס לאו "הרשות לאיסור הלבנת הון" הלבנת הון ומימון טרור )להלן: " הרשות"

 ש"ח. 1,746,000פעולות בסכום כולל של  16חודשי פעילות. בתקופה זו התבצעו לפחות  4

לא  חברההביקורת העלתה כי העל פעולה בלתי רגילה:  ווח לרשותאי די – )ב( לצו6סעיף  (ב

)ב( לצו, במקרים 6דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לסעיף  ההעביר

 הבאים:

  תוך הימנעות באותו יום, המרה לסכומים שאינם חייבים בדיווח עסקאות  2פיצול

כי עסקאות אלו בוצעו על באופן המעלה חשד מרישום פרטי הזיהוי של הלקוח 

 ש"ח. 116,000מקרים בסכום של  6-מנת להימנע מדיווח. החשד קיים ב

 מול לקוחות מזוהים בתוך יום פעילות ו/או על פני מספר  ניכיון פיצולי עסקאות

 1,370,000מקרים בסכום של  32-קיים ב שדימי פעילות ברצף ו/או בסמיכות. הח

 ש"ח.

 :אי זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח – לצו( 3)7וסעיף  )א( לצו2סעיף  (ג

  ש"ח, בה לא נרשם מספר מזהה. 56,000עסקה אחת, בסכום של הביקורת איתרה 

  ש"ח, בהן לא נרשם תאריך לידה או  17,532,000עסקאות, בסכום של  153הביקורת איתרה

 תאריך התאגדות.

  נרשם מין או סיווג תאגיד ש"ח, בהן לא 6,775,000עסקאות, בסכום של  56הביקורת איתרה. 

  ש"ח בהן לא נרשם מען. 9,001,000עסקאות, בסכום של  83הביקורת איתרה 

אי ביצוע אימות פרטים ודרישת מסמכים,  – לצו 9לצו ו/או סעיף  5לצו ו/או סעיף  3סעיף  (ד

 אי מילוי חובת הזיהוי פנים אל פנים, אי שמירת מסמכים:

  ש"ח, לגביהן לא נמצא מסמך מזהה  1,128,000של עסקאות, בסכום  14הביקורת איתרה

 כלשהו של מבקש השירות.



 

  ש"ח, לגביהן נמצא רק מסמך מזהה אחד  673,000עסקאות, בסכום של  7הביקורת איתרה

 של מבקש השירות.

  ש"ח,  7,235,000עסקאות, שהתבצעו מול לקוח מסוג תאגיד, בסכום של  64הביקורת איתרה

 כוח או כתב נאמנות. לגביהן לא נמצאו ייפוי 

 אי דרישת הצהרת מבקש השירות: –לצו  4סעיף  (ה

  ש"ח, לגביהן לא נמצאו הצהרות מבקש  2,217,000עסקאות, בסכום של  59הביקורת איתרה

 השירות.

  ש"ח, לגביהן נמצא לפחות ליקוי אחד  8,213,000עסקאות, בסכום של  76הביקורת איתרה

 ת כנדרש.בכל הנוגע למילוי פרטים ו/או חתימו

 : מנהל החברה מר זאב בסירי מונהאי מינוי אחראי על חובות התאגיד –)א( לחוק 8סעיף  (ו

. יחד עם בהוראות החוק הוא בקיא , כיההעללתפקיד האחראי על חובות התאגיד. תשאולו 

 -)א( ו8סעיפים מצאה הביקורת כי הוראות  זאת מפאת חומרת מכלול הליקויים שאותרו

 .ע"י הנש"מבפועל  וימותמק אינן)ב( לחוק 

 

 :תמצית טענות המפר לכאורה

וכן בעל פה בדיון בפני הוועדה ביום  26.5.2014מיום במסמך מפורט המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב 

 . להלן פירוט טענותיו: 15.9.2014

 )א( לצו:6הפרת סעיף 

הוראות החוק. לטענתו, הוא העביר את ב דבקהוא מקפיד על הגשת הדיווחים לרשות ולכאורה טוען כי  המפר .1

הדיווח לרשות, אך ייתכן כי זה לא הגיע ליעדו. המפר לכאורה מצר על כך שלא שמר את האסמכתא על עצם 

 מיד לאחר סיום הביקורת, המפר לכאורה שלח את הדיווחים החסרים. שליחת הדיווח בדואר.

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

המפר לכאורה טען כי קיימים שני הסברים לאופן  ,מול לקוחות לא מזוהים לעניין מקרים של פיצול עסקאות .2

מדובר בריכוז עסקאות המרה שנערכו בחודשי הקיץ, עת מגיעים לעיר אילת תיירים שרישום זה. הראשון, 

מדובר רבים המגיעים לבית העסק בקבוצות ומבקשים לקבל "שער הטבה" להמרת אירו לשקלים. לפיכך, 

עסקאות המרה . ההסבר השני, הוא שמדובר בלמבקשי שירות שונים תונפרדהמרה  אותעסק למעשה בצבירת

ריכז ורשם את כלל מטעמי נוחות, של סכומים קטנים יחסית עבור תיירים. בסוף יום העבודה, המפר לכאורה 

 העסקאות במרוכז תחת "עסקה" אחת במערכת המחשוב וזאת כדי לבצע התאמת קופה.

, טען או על מספר ימי פעילות ברצף ו/או בסמיכות/ל לקוחות מזוהים בתוך יום פעילות ולעניין עסקאות מו .3

המפר לכאורה כי הלקוחות אותם איתרה הביקורת, הם בעלי עסקים המוכרים לו, אשר ביקשו לפרוט שיקים 

ניכיון וכל הפעולות הן פעולות תמימות של  במסגרת עבודתם. אף אחד מהם אינו עוסק כנותן שירותי מטבע

שיקים מסחריים. בנוסף, המפר לכאורה ביקש להסב את תשומת הלב כי מדובר בכמות מועטה של עסקאות 

 שנים(. 6עסקאות על פני תקופה של  388,483עסקאות מתוך  32)

 :( לצו3)7וסעיף  )א( לצו2סעיף הפרת 

, מדובר לטענת המפר לכאורה בעסקה בה מבקש השירות הוא לעניין עסקאות בהן לא נרשם מספר זהות .4

 היה קיים בפני הביקורת. האשרהשהיה בלבד. צילום  אשרתלו יש מסתנן, אשר 

המפר לכאורה איתר את העסקאות של הלקוח,  כתובת מלאהו מין, נרשם תאריך לידהלעניין עסקאות בהן לא  .5

 .הפרטים הנדרשיםהאמורות והשלים את כל 



 

 :לצו 9לצו ו/או סעיף  5לצו ו/או סעיף  3ף סעיהפרת 

העסקאות  6מתוך  3-, המפר לכאורה טען כי בבאשר לעסקאות בהן לא נמצא צילום של מסמכי זיהוי ואימות .6

העסקאות הנוספות, טען  3-, המסמכים היו קיימים בחומרים שעמדו בפני הביקורת. באשר למול היחידים

שהמסמכים לא נמצאו כי הופרה חובות הזיהוי פנים אל פנים, אימות המפר לכאורה כי לא ניתן להסיק מכך 

 המסמכים ושמירת המסמכים.

 3-, המפר לכאורה טען כי בבאשר לעסקאות בהן נמצא צילום של מסמכי הזיהוי אך לא של מסמכי האימות .7

סקאות הע 4-העסקאות האמורות, אותרו מסמכי האימות בחומרים שעמדו בפני הביקורת. באשר ל 7מתוך 

לצו אינו מחייב שמירה של מסמכי האימות אלא רק של מסמכי  3סעיף הנוספות, המפר לכאורה טען כי 

 . לפיכך, לא ניתן להסיק כי הופרה חובת אימות ושמירת המסמכים.הזיהוי

באשר לעסקאות שהתבצעו מול תאגידים, בהן לא נמצא צילום של מסמך מזהה ו/או מאמת של מבקש  .8

מבקשי השירות,  4מתוך  2מבקשי שירות. לגבי  4מול עסקאות,  8-כאורה טען כי מדובר ב, המפר להשירות

בידי המפר לכאורה במועד הביקורת צילומים של מסמכי הזיהוי והאימות של מבקשי השירות. לגבי מבקש 

רה לא שירות אחד, היו בידי המפר לכאורה צילום של מסמך זיהוי אחד. לגבי מבקש שירות נוסף, המפר לכאו

 איתר את צילום מסמכי הזיהוי ואימות.

 64-, המפר לכאורה טען כי מדובר בבאשר לעסקאות שהתבצעו מול תאגידים, בהן לא נמצא ייפוי כוח .9

 ה איתר את העסקאות האמורות ופעל להשלמת ייפויי הכוח.המפר לכאור מקבלי שירות. 8מול  עסקאות

 :לצו 4סעיף הפרת 

 9מול  עסקאות 59-, המפר לכאורה טען כי מדובר בו הצהרות מבקש שירותבהן לא נמצאבאשר לעסקאות  .10

 מקבלי שירות, שהם לקוחות קבועים שלו. המפר לכאורה לא איתר את הצהרות מבקש השירות החסרות.

, המפר לכאורה איתר את העסקאות באשר לעסקאות בהן נמצאו ליקויים בטפסי הצהרת מבקש השירות .11

 בטפסים. החסריםהפרטים והשלים את האמורות 

 :אי מינוי אחראי על חובות התאגיד

המפר לכאורה טען כי בהתאם לתשאול שנערך למנהל החברה, נמצא כי הוא בקיא ומודע להוראות החוק.  .12

 קצין הציות הפנים היטב את הערות הביקורת וערך מספר הדרכות והכשרות לצוות.

 :כלליות טענות

. כמו כן, מצדושיתוף הפעולה ובבעובדה שמדובר בהפרה ראשונה  להתחשבהמפר לכאורה ביקש מן הוועדה,  .13

 פעולות לתיקון הליקויים.כל ההמפר לכאורה ציין כי נקט ב

 :החלטת הוועדה

, קובעת הוועדה לכאורה )להלן: "המפר"( לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר .14

  כמפורט להלן:כי במסגרת פעילותו הפר הוא את הוראות החוק והוראות 

הוועדה דוחה את טענת המפר כי הדיווחים מטעמו הועברו ונתקבלו  - )א( לצו6בנוגע להפרת סעיף  .15

טענתו זו נטענה בעלמא  .האמורהוקובעת כי הוא הפר את החובה  במועדלאיסור הלבנת הון ברשות 

הוצגו בפני הוועדה אישורי מסירה או אסמכתא אחרת המעידה כי דיווח לרשות במועד. ומבלי ש

עם זאת, דו"ח . נכון ליום הביקורתדו"ח הביקורת מסתמך על הנתונים שהועברו לביקורת מהרשות 

ממצאי הביקורת מלמד, כי מעבר לאמור לעיל, המפר לכאורה מקפיד למלא אחר חובה זו, ולפיכך 

 וכן בעובדה שפעל לתיקון הליקויים.  בכך לעניין גובה העיצום הכספיהוועדה תתחשב 

  :)ב( לצו6הביקורת בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  לממצאיבנוגע  .16



 

הוועדה  הוועדה מקבלת מחמת הספק את הסבריו של המפר.מקרים של פיצול עסקאות,  2לעניין  .ה

הממוחשבת נעשה שלא על מנת להתחמק מקבצי עסקאות במערכת  2השתכנעה כי הרישום הרציף של 

 .החליטה הוועדה בנסיבות העניין שלא להשית עיצום בגינן לפיכך מחובת הדיווח.

או על מספר ימי פעילות ברצף /עסקאות מול לקוחות מזוהים בתוך יום פעילות ומקרים של  32לעניין  .ו

קאות מתחת לסף הדיווח מול הוועדה סבורה כי בנסיבות העניין, בהן בוצעו מספר עס, ו/או בסמיכות

אותו לקוח, הרי שמדובר בדפוס פעולה של ביצוע עסקאות אשר על סמך ההיגיון והשכל הישר היה מקום 

לראותן כעסקאות בלתי רגילות שנועדו לעקוף את חובת הדיווח. ככל שדובר בפעולות המתבצעות באותו 

כאשר מתקיימים התנאים הקבועים , אולם )א( לצו6יום, אומנם נמסר לגביהם דיווח לפי הוראות סעיף 

)א( לצו, שכן 6)ב( לצו, יש לדווח בהתאם וזאת ללא קשר אם בוצע דיווח על הפעולות מכוח סעיף 6בסעיף 

 מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם ומהותם שונה.

ככאלו שלגביהן  כאמורלא הובא כל טעם ממשי על ידי המפר מדוע לא היה מקום לראות בעסקאות מש 

מלבד טענה כללית שלא נתמכה באסמכתאות כי מדובר בפעולות תמימות ישנה חובת דיווח בלתי רגילה, 

  .)ב( לצו6קובעת הוועדה כי בוצעה הפרה של הוראות סעיף של ניכיון שיקים מסחריים, 

יש, כי קבלן ( למכתב התגובה שהג5)בעמ'  4.3יש להוסיף, כי אין ממש בטענתו של ב"כ המפר בסעיף 

שיפוצים המובא כדוגמא ע"י הביקורת, הינו לקוח אשר היה צריך להירשם כנש"מ ומשלא עשה כן, היה 

)ב( לצו. חשוב להדגיש כי דוח הביקורת לא התייחס לנקודה זו ואף ציין 6צורך לדווח עליו לפי סעיף 

נותני שירותי מטבע". כאמור ( כי מדובר ב"לקוחות אשר אינם מסווגים ו/או נחזים כ11מפורשות )בעמ' 

פעולות נפרדות, כאשר על פני הדברים קיימת זיקת קשר הדוקה בין העסקאות הנפרדות רישום לעיל, 

כך שהן נחזות להיות חלק מעסקה אחת, יש בו כדי להקים בסיס למסקנה כי מדובר בפעולות בלתי 

ולא מהסיבה כי קבלן השיפוצים לא )ב( לצו 6. מסיבה זו ייחס דוח הביקורת הפרות לפי סעיף רגילות

 .נרשם כנש"מ

בהתייחס לטענתו כי הכיר את מבקשי השירות שהיו קבלנים איתם נהג לעבוד ולכן לא סבר שהפעילות 

 ספיישל אינטרסט בע"מ נ' יו"ר הוועדה להטלת 11593/05/12עש"א שביצעו הנה בלתי רגילה, הרי שב

נקבע שהטענה כי מדובר בלקוחות המוכרים למפר אינה  (8.11.2012)פורסם בנבו, ניתן ביום  עיצום כספי

  לפסק הדין(. 20מאיינת את העובדה שמדובר בפעולות המחייבות דיווח )עמ' 

לעניין עסקאות  - ( לצו3)7וסעיף  )א( לצו2סעיף  לפילהפרות הנטענות הביקורת בנוגע  לממצאיבנוגע  .17

קובעת הוועדה כי התקיימה הפרה. יחד עם זאת,  – ומען תאריך הלידה ,מין הלקוחללא רישום 

עסקאות מתוך  במעטמדובר הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה לעניין גובה העיצום את העובדה כי 

באשר לאי  הליקויים תוקנו.ואת העובדה כי שנים  6על פני תקופה נבדקת של סך העסקאות שדווחו 

כי לא  וקובעתקיבלה את הסבריו של המפר  , הוועדהשל עובד זר רישום מספר זיהוי במקרה אחד

 . החובהפרה וה

  :לצו 9לצו ו/או סעיף  5לצו ו/או סעיף  3בנוגע לממצאי הביקורת בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .18

שבוצעו מול  העסקאות 6מתוך  3לגבי  – מקרים בהם לא נמצא צילום של מסמכי זיהוי ואימות 6לעניין  .ז

העסקאות  3-הסבריו של המפר וקובעת כי ההפרה לא בוצעה. באשר ל, הוועדה קיבלה את יחידים

 .של חובת האימות ושמירת המסמכים ועדה קובעת כי התקיימה הפרהוהנותרות, ה

, בהם לא נמצא צילום של מסמך מבקשי השירות תאגידים 4בהם התבצעו עסקאות מול מקרים  8לעניין  .ח

את הסבריו של המפר וקובעת כי ההפרה לא בוצעה  הוועדה קיבלה מזהה ו/או מאמת של מבקש השירות

של  עדה קובעת כי התקיימה הפרהוהעסקאות הנותרות, הו 2-מבקשי שירות. באשר ל 4מתוך  2 -בנוגע ל

  .חובת האימות ושמירת המסמכים



 

לצו אינו מחייב שמירה של מסמכי האימות אלא רק של מסמכי  3סעיף המפר כי הוועדה דוחה את טענת 

 מפורשות:  לצו קובע 9סעיף . הזיהוי

ועל מסמכי  4ותן שירותי מטבע ישמור על הצהרת מקבל השירות כאמור בסעיף נ ()א 9"
]הדגשה לא  ."ואימותסמך שנמסר לצורך זיהוי מ כל -"מסמכי זיהוי" הזיהוי; לענין זה, 

 במקור[

 לצו המתייחס לאימות, קובע כי: 3סעיף 

בל לידיו קוי 2פרטי הזיהוי הנדרשים כאמור בסעיף תן שירותי מטבע יאמת את נו .3"
 מסמכים כמפורט להלן:

 -( 3( עד )1)א()2לענין רישום פרטי הזיהוי בסעיף  -מבקש שירות שהוא תושב ב (1)
הזיהוי האמורים י ככל הנוגע לפרט -על פי תעודת זהות, שהעתק מצולם שלה 

ישווה את פרטי  ; נותן שירותי המטבעיישמר אצל נותן שירותי המטבע -
עם מסמך הנושא  -הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו 

... שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, ובהעדרו עם כרטיס אשראי;
 ]הדגשה לא במקור[

 

עדה קובעת כי ומקרים בהם התבצעו עסקאות מול תאגידים, בהן לא נמצא ייפוי כוח, הו 64לעניין  .ט

מבקשי שירות  8-בהוועדה תיקח בחשבון לעניין גובה העיצום את העובדה כי מדובר  .יימה הפרההתק

 .שנים 6על פני תקופה של  בלבד

באשר להפרת חובת הזיהוי פנים אל פנים, הוועדה מקבלת את הסבריו של המפר כי העדרם או קיומם  .י

נים אל פנים לא קוים. לפיכך, הוועדה של צילומי מסמכי זיהוי אינו מוכיח בהכרח כי הליך של זיהוי פ

 לצו. 5קובעת כי לא התקיימה הפרה של סעיף 

בטפסי  שנמצאו ליקוייםו הצהרות מבקש שירות )העדר לצו 4סעיף להפרות הנטענות של  באשר .19

יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון  הוועדה קבועת כי התקיימה הפרה. (,הצהרת מבקש השירות

מדובר בכמות עסקאות קטנה מתוך סך העסקאות לעניין גובה העיצום את העובדה כי בשיקוליה 

 .הליקויים תוקנושדווחו ואת העובדה כי 

תאגיד שחלות עליו חובות )א( לחוק: "8לעניין החובה למנות אחראי על חובות התאגיד, קובע סעיף  .20

( לחוק האחראי למילוי חובות )ב8." בהתאם לסעיף ימנה אחראי למילוי החובות 7לפי הוראות סעיף 

לחוק, להדרכת  7התאגיד נדרש לפעול לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף 

הוא כי העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין. מהתשאול שנערך למנהל החברה עולה 

לא אחר חובות כנדרש בקיא ומודע להערות החוק וכן מעבר להפרות שפורטו לעיל, המפר מקפיד למ

 לחוק. 8בצו. לפיכך, קבעה הוועדה שבנסיבות העניין, לא בוצעה הפרה של סעיף 

מהאמור לעיל עולה, כי ההפרות כוללות את הפרת חובות הזיהוי והרישום וזאת בניגוד להוראות  .21

הפרת חובת וכן  לצו 9-, ו5, 4, 3הפרת חובות לפי סעיפים  ,( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2החוק וסעיפים 

ת הדיווח וחובהפרה של )א( לצו ו6הדיווח לרשות על פעולות רגילות החייבות בדיווח בניגוד לסעיף 

 )ב( לצו.6סעיף על פעולות בלתי רגילות, וזאת בניגוד להוראות 

 חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות .22

ת מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. אלו מסכל א

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי 

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה 

מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את הנדון, אצל נותני שירותי 

 היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.



 

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות 

כספים וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה 

ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. 

רח פתלתול וערמומי, וניתן הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באו

יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה 

מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות 

ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה 

מתוך הכרה  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -עקרון הדיווח  בנוי עליו: העיקרון הוא

כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי 

משרתת כהלכה את מטרות  ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

חשיפתן החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על 

 ועל איתורן של הלבנות הון." 

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .23

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11 ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .24

כך, שקלה הוועדה את אופי ההפרות והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו  לצורך

לעיל, את העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה מצד המפר וכי המפר שיתף פעולה ואף תיקן  בהרחבה

מדובר בכמות עסקאות קטנה מתוך סך כי את העובדה וכן  ליקויים שהתגלו במהלך הביקורת

במסגרת שיקוליה לקולא את משך הזמן שעבר מיום גילוי הוועדה . כמו כן הביאה העסקאות שדווחו

 מתן החלטתה.ההפרה ועד ומועד 

 .ש"ח 10,000 על עיצום כספי בגובה של הוועדהלאור כל האמור לעיל, החליטה  .25

ימים מיום מסירת הדרישה  30מפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך ל .26

 לתשלום העיצום הכספי.

 

 



 

 ( בע"מ 6199בעניין ש.ד.ר.נ. סוכנויות ) 15.09.2014מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 "המפר לכאורה" או "החברה"(: )להלן 512273327. פ.ח מ"בע( 1996) סוכנויות. נ.ר.ד.ש המפר לכאורה:

 , בעל השליטה ומנהל החברה069307890, ת.ז אלי לוימר 

 באמצעות עו"ד שנהב שרעבי, ב"כ החברה

 :תיאור הנסיבות

בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  עמידתה חברה, במטרה לבחון אתנערכה ביקורת במשרדי ה 2.11.2011ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  :)להלן 2000–הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי צוות  :)להלן 2002–שירותי מטבע(, התשס"ב

וממשרד הוגן, גינזבורג, יודלביץ' ושות', רואי  מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר

 .חשבון

   :עיקרי ממצאי הביקורת

  דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי. .1

 (.2.11.2011ועד ליום הביקורת ) 2005של החל מנובמבר ם לתקופה הביקורת ה ממצאי .2

. לחברה 19.2.2003למתן שירותי מטבע החל מיום  ןבעלת רישיו והיא 1999החברה פועלת מאז שנת  .3

 סניף אחד באילת. הפעילות העיקרית שזוהתה בעסק כוללת פעולת המרת מטבע וניכיון.

שהחברה אינה מקיימת חלק מהוראות החוק  והביקורת התרשמ עורכימדו"ח הביקורת עולה כי  .4

והצו באופן שיטתי. כך, נכתב בדו"ח הביקורת כי העובדים בחברה אינם מקפידים לצלם את המסמך 

אמצעותו ביצעו את אימות זהותו של הלקוח, אינם מקפידים להחתים את הלקוח על בהמזהה ש

גידים, וכן אינם מבקשים ייפוי כוח כאשר מקבל הצהרת מבקש שירות בפעולות המבוצעות מול תא

 השירות אינו מבקש השירות. 

 להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת: .5

לא הוגש דיווח תקופתי  אי הגשת דיווחים שוטפים לרשות המוסמכת: –)א( לצו 6 סעיף (א

חודשי פעילות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"( בהתייחס לארבעה 

פעולות  104(. בחודשים אלה, התבצעו לפחות 10/2011, 08/2010, 12/2008, 11/2008)

 ש"ח. 1,678,000החייבות בדיווח בסך כולל של 

הביקורת העלתה כי החברה לא  -הפרת חובות הדיווח לרשות  – )ב( לצו6)א(/6סעיף  (ב

 :העבירה דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות במקרים הבאים

  ביצוע פעולות ללא תיעוד במערכת התפעולית וללא מסירת דיווח לרשות המוסמכת. התבצעו

ש"ח, מבלי שנרשם לגביהן תיעוד כלשהוא  305,000פעולות החייבות בדיווח, בסך של  2לפחות 

 ומבלי שנמסר לגביהן דיווח לרשות. 

 ללא רישום כנדרש,  אי מסירת דיווחים אודות לקוחות הנחזים כעוסקים במתן שירותי מטבע

לחוק. לא דווחה פעילות מול ארבעה לקוחות, מולם  1ג' של פרק ד'11בהתאם להוראות סעיף 

 ש"ח. 5,377,000פעולות ששווין המצרפי הוא  867 -בוצעו כ

  פיצולי עסקאות מול רצף של לקוחות מזוהים בתוך יום פעילות ו/או על פני מספר ימי פעילות

)א(, למרות 6שהפעולות בוצעו באותו היום, בוצע דיווח לפי ס'  ברצף ו/או בסמיכות. ככל

)ב(. פעולות שפוצלו על פני מספר ימים, לא דווחו כלל. 6שקיימת חובת דיווח גם לפי סעיף 

 ש"ח. 2,404,000פעולות, בסך  72ל במתווה האמור, לא התקבל דיווח ע

 

 



 

 הפרת חובת הרישום )פרטי זיהוי(: – לצו 2 סעיף (ג

  פעולות בהן לא נרשם הנתון הנדרש, ת.ז, דרכון או מספר  2איתרה הביקורת

 ש"ח. 305,000תאגיד, או נרשם נתון שגוי או חלקי, בסך 

 פעולות, בהן לא נרשם תאריך לידה או תאריך התאגדות,  874 הביקורת איתרה

 ש"ח. 16,032,000בסך 

  ש"ח 2,512,000פעולות, בהן לא נרשם מין, בסך  40הביקורת איתרה. 

  ש"ח. 6,960,000פעולות, בהן לא נרשם מען, בסך  91הביקורת איתרה 

הפרת חובת  –לצו  5הפרת חובת אימות פרטים ודרישת מסמכים ו/או סעיף  –לצו  3סעיף  (ד

הפרת חובת שמירת מסמכים )לתקופה שתחילתה  –לצו  9הזיהוי פנים אל פנים ו/או סעיף 

  :((30.10.2011וסיומה ביום  15.12.2008ביום 

  ש"ח, שלגביהן לא נמצאו צילומים של מסמכי  996,000פעולות, בסך  21הביקורת איתרה

 הזיהוי ו/או האימות.

  ש"ח, שלגביהן נמצא רק צילום של המסמך המזהה. 854,000פעולות, בסך  9הביקורת איתרה 

  לא ש"ח, שלגביהן כלל  3,889,000פעולות שבוצעו מול תאגידים, בסך  516הביקורת איתרה

 של מבקש השירות.  נמצאו צילומים של מסמכי הזיהוי ו/או האימות.

  מול לקוח מסוג תאגיד, שלגביהן לא נמצאו 169,973,000פעולות, בסך  522הביקורת איתרה ,

 העתקים של כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות.

הפרת חובות לעניין דרישת הצהרת מבקש השירות )לתקופה שתחילתה ביום  –לצו  4סעיף  (ה

 : (30.10.2011וסיומה ביום  15.12.2008

  ש"ח, שלגביהן לא נמצאו טפסי הצהרת מבקש  3,581,000פעולות, בסך  521הביקורת איתרה

 שירות.

  חד בכל ש"ח, שלגביהן נמצא לפחות ליקוי א 6,738,000פעולות, בסך  78הביקורת איתרה

 הנוגע למילוי פרטים ו/או חתימות כנדרש. 

 אחראי על חובות התאגיד )קצין ציות(: –לחוק  8סעיף  (ו

מפאת חומרת מכלול הליקויים שאותרו ופורטו בדו"ח הביקורת, מוצאת הביקורת כי הוראות 

 )ב( לחוק אינן מקוימות; מינויו של אחראי על חובות התאגיד צריך שיקויים8-)א( ו8סעיפים 

 בפועל, מינוי שאין מעשים בצדו הוא אינו מינוי כנדרש בחוק.  

 :תמצית טענות המפר לכאורה

וכן בעל פה בדיון בפני הוועדה  9.3.2014המפר לכאורה הציג את טיעוניו באמצעות בא כוחו במכתב מיום 

 . להלן פירוט טענותיו: 15.9.2014ביום 

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

החברה דאגה לפעול באופן חוקי ובכלל זאת להעביר  במהלך כל שנות פעילותה, כי ב"כ המפר לכאורה טען .1

דיווחים לרשות כנדרש. לטענתו, החברה הגישה דיווחים כדין לגבי החודשים בהם נטען כי לא התקבלו 

דיווחים ברשות. בדיון בפני הוועדה, ציין ב"כ המפר לכאורה, כי קיים קושי מעשי לגופים המדווחים לדעת 

הדיווחים התקבלו כנדרש ברשות, שכן לא מתקבל כל אישור על קליטת הדיווחים. כמו כן, טען ב"כ המפר כי 

לכאורה כי החברה עמדה בקשר ישיר עם הרשות וכל בעיה ושאלה שעלתה בקשר לדיווחי החברה, נענתה 

 שהתקבלו בעבר.  וטופלה באופן מיידי. ב"כ המפר לכאורה צירף אסמכתאות בדבר הודעות על דו"חות שגויים

לעניין ארבעת החודשים שלגביהם נטען כי לא התקבל דיווח, טען ב"כ המפר לכאורה כי החברה הזינה את 

מלוא נתוני הדיווח בתוכנה הייעודית. לעמדתו, יש בכך להעיד על רצונה של החברה לדווח על עסקאות אלו 



 

לחברה כי דיווחים כאמור לא התקבלו ולקיים את חובותיה כאמור בחוק ובצו. יתרה מכך, מעת שנודע 

  ברשות, החברה פעלה ושלחה דיווח חוזר על העסקאות החייבות בדיווח בחודשים אלו.

 :)ב( לצו6 )א(/6פים סעיהפרת  

נטען  ,ביצוע פעולות ללא תיעוד במערכת התפעולית וללא מסירת דיווח לרשות המוסמכתם של מקריהלעניין  .2

לטענת החברה הפעולות שבוצעו עניינן בהעברת סכום כסף כי הפעולות אינן מהוות פעולות החייבות בדיווח. 

 )א(, שכן בפועל הכספים אותם6דיווח לפי סעיף מסוים ממדינה אחת לאחרת, פעולה אשר בגינה לא נדרש 

בקשת מוסד בנקאי, בהתאם להועברו בשלמותם לחשבון בחו"ל, באמצעות בחשבון החברה  ותהלקוח והפקיד

עוד נטען כי החברה לא ביקשה להסתיר את ביצוע ההעברה שכן שמרה את מסמכי  ות ובאותו המטבע.הלקוח

 ההעברה בקלסר ומסרה אותו לעורכי הביקורת כשנתבקשה לעשות כן.

 ב"כ עןט ,תן שירותי מטבע ללא רישום כנדרשאי מסירת דיווחים אודות לקוחות הנחזים כעוסקים במלעניין  .3

מהיכרותו האישית של מר אלי לוי )מבעלי החברה(, הלקוחות שלגביהן נטענת ההפרה אינם  המפר לכאורה כי

עוסקים במתן שירותי מטבע ולכל הפחות לא עסקו במתן שירותי מטבע במועד ביצוע העסקאות. ב"כ המפר 

לכאורה פירט אודות עיסוקם של כל אחד מהלקוחות אליהם התייחסה הביקורת, אשר חלקם עוסקים 

 ם התיירות.בתחו

לעניין פיצולי עסקאות מול רצף של לקוחות מזוהים בתוך יום פעילות ו/או על פני מספר ימי פעילות ברצף  .4

)ב( הינה חובה סובייקטיבית הנבחנת דרך 6טען ב"כ המפר לכאורה, כי חובת הדיווח לפי סעיף  ,ו/או בסמיכות

ו בעיני המפר לכאורה כבלתי רגילות ולכן לא חלה עיניו של נותן שירותי המטבע. לעמדתו, פעולות אלו לא נחז

עליהן חובת הדיווח. בין היתר, מתייחס ב"כ המפר לכאורה לחלק מהעסקאות לגופן, וטוען כי מאחר שאחת 

)א(, הרי שפיצול העסקאות 6מהעסקאות שביצע הלקוח היא כזו החבה בדיווח )ואכן דווחה בפועל( לפי סעיף 

)ב(. לגבי 6ככזה הנועד לעקוף את חובת הדיווח ולא נדרש לדווח גם לפי סעיף  לא נחזה בעיני המפר לכאורה

חלק אחר מהעסקאות נטען כי בוצעו מול לקוחות המוכרים לחברה כלקוחות אשר פעילות מסוג זה היא 

פעילות רגילה לגביהם. כך, לגבי אחד מהלקוחות נטען כי מדובר בקבלן בניין ידוע באילת אשר ניכה שיקים 

לקוחותיו ולגבי אחר נטען כי מדובר בחברה עירונית המנהלת אירועים באילת וממירה מטבע לעתים של 

 קרובות לצורך תשלום לאמנים המגיעים להופיע בעיר. 

לגבי יתר העסקאות אליהם לא ניתנה התייחסות פרטנית, נטען כי מדובר בעסקאות אשר מר אלי לוי אינו 

יהם. ב"כ המפר לכאורה מבקש להדגיש את חלוף הזמן מעת ביצוע זוכר את מהותם או את זהות לקוחות

העסקאות, כמו גם את גילו המבוגר של מר אלי לוי ובריאותו הרופפת בעת הזו, דבר אשר השפיע על זכרונו 

ועל מתן מענה כולל לעניין העסקאות נשוא ההפרה. כמו כן, נטען כי כלל העסקאות הוקלדו אל תוך המערכת 

 י המפרה לכאורה סברה כי תוכנת הדיווח מאתרת גם עסקאות מעין אלו לצורך הדיווח. הממוחשבת, וכ

ב"כ המפר לכאורה טען כי החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשתף פעולה עם הרשות, ולצורך כך שומרת  .5

ביום על ערנות מרבית ומדווחת על פעולות הנחזות כבלתי רגילות. לעניין זה, ציין ב"כ המפר לכאורה, כי 

, שלחה החברה מכתב לרשות אודות עסקה שנחזתה בעיניה כבלתי רגילה עם פירוט מלוא הנסיבות 20.8.2012

 והפרטים המעורבים בעניין. המכתב כאמור צורף כאסמכתא לטענות המפר לכאורה. 

 :לצו 2סעיף הפרת 

טען ב"כ המפר לכאורה, כי מדובר באותן עסקאות נשוא ההפרה , מספר ת.זלעניין עסקאות בהן לא נרשם  .6

לכאורה של היעדר תיעוד, כפי שתוארו לעיל. על כן, חזר ב"כ המפר לכאורה על הטענות שהושמעו לעניין זה. 

 כמו כן, ציין כי בשני המקרים צולמו מסמכי הזיהוי )רישיון נהיגה ות.ז( ונשמרו בקלסר אשר נמסר לביקורת. 

לקוחות בלבד. כמו כן, נטען  7-, טען ב"כ המפר לכאורה כי מדובר בעסקאות בהן לא נרשם מין הלקוחלעניין  .7

 ולפיכך יש לדחות את טענת הביקורת.חברה נרשם כי הלקוח הינו לגבי חלק מהעסקאות המתוארות כי 



 

כמו כן, נטען כי לקוחות בלבד.  28 -טען ב"כ המפר לכאורה, כי מדובר ב, ם מעןלעניין עסקאות בהן לא נרש .8

רובן של העסקאות בוצעו אל מול חברה ועמותה שהן לקוחות עיקריות של החברה ושפרטי המען המלאים 

 שלהן תויקו בקלסרי החברה.

 :לצו 9לצו ו/או סעיף  5לצו ו/או סעיף  3סעיף הפרת 

כ המפר לכאורה , טען ב"ו/או האימות זיהויהבהן לא נשמרו מסמכי  שהתבצעו מול יחידים לעניין עסקאות .9

לקוחות בלבד. כמו כן, נטען כי הביקורת ראתה רק קלסר אחד מבין  7כי מדובר בעסקאות שבוצעו אל מול 

הקלסרים בהם נשמרו מסמכי הזיהוי ובידי החברה ישנם שני קלסרים נוספים ובהם מסמכי זיהוי רבים של 

 לקוחות. לקוחותיהם. המפר לכאורה צירף כנספחים את מסמכי הזיהוי של אותם

, טען ב"כ המפר לכאורה לעניין עסקאות שהתבצעו מול תאגידים בהן לא נשמרו מסמכי הזיהוי ו/או האימות .10

לקוחות בלבד. כמו כן, חזר ב"כ המפר לכאורה על טענתו כי מסמכי  7כי מדובר בעסקאות שבוצעו אל מול 

  זיהוי ואימות נוספים מצויים בקלסרים אשר בידי החברה.

 :שיתוף הפעולה ומכלול הנסיבות הייחודיות של הענייןתום הלב, 

ב"כ המפר לכאורה טען כי על הוועדה לתת משקל רב לתום ליבה ולשיתוף הפעולה המלא של החברה ושל מר  .11

כמו כן, ביקש ב"כ המפר אלי לוי ומר הנרי פרידמן, בעליה ומנהליה של החברה, עם הרשויות ועם הביקורת. 

בעה לו נכות צמיתה קבריאותי הקשה של מר אלי לוי, מנהל החברה, אשר בגינו נלכאורה, להתחשב במצב ה

הקשה על החברה נטען, כי מצבו זה של מר אלי לוי,  ב"כ הציג לוועדה אסמכתאות בהקשר זה. .91%בת 

יתרה מכך, טען ב"כ המפר להשיב על טענות הביקורת ולספק אסמכתאות נדרשות לחלק מטענות החברה. 

י הוועדה, כי החברה שרויה עתה במצב כלכלי קשה ובשל אי יכולתו של מר אלי לוי לעבוד בעת לכאורה בפנ

הזו בחברה, הצטמצמה הפעילות העסקית בחברה לכדי המרת מטבע זר בלבד. ב"כ המפר לכאורה הוסיף כי 

וק והצו הוא הדריך באופן אישי את מר הנרי פרידמן, אשר מפעיל כעת את החברה, לעניין החובות מכח הח

 ואי הבנת הוראות אלו, ככל שהייתה, לא תחזור על עצמה בשנית. 

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר לכאורה )להלן: "המפר"(, קובעת הוועדה  .1

 כי במסגרת פעילותו הפר את הוראות החוק והוראות כמפורט להלן. 

ארבעת הוועדה דוחה את טענת המפר לעניין שליחת הדיווחים לרשות ב)א( לצו: 6בנוגע להפרת סעיף  .2

דיווח וזאת בהיעדר אסמכתאות לביסוס נטען בדו"ח הביקורת כי לא התקבל חודשים שלגביהם ה

כי מעבר לאמור לעיל, המפר מקפיד למלא אחר  עם זאת, דו"ח ממצאי הביקורת מלמדטענה זו. 

חובה זו, ולפיכך הוועדה תתחשב בכך לעניין גובה העיצום הכספי וכן בעובדה שפעל לתיקון 

 הליקויים.

 )ב( לצו:-)א( ו6בנוגע להפרת סעיף  .3

אשר המפר טוען כי מדובר בפעולות  :לעניין ביצוע פעולות ללא תיעוד במערכת התפעולית .א

שכן מדובר בפעילות של "קבלת נכסים פיננסיים דיווח. הוועדה דוחה טענה זו, אינן חייבות ב

( לחוק. 3ג)א()11במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת" המנויה בסעיף 

זאת, שכן החברה מקבלת כספים מלקוחותיה בישראל ומעמידה כנגדם נכסים במדינה 

עת באמצעות מוסד פיננסי אחר אינה אחרת תמורת עמלה. העובדה שההעברה מתבצ

(. 17.2.3013מיום  שני א.ד.א. בע"מרלבנטית לעניין זה )ראו החלטת ועדת העיצומים בעניין 

משכך, הוועדה קובעת כי מדובר בעסקאות חייבות בדיווח ולכן העדר תיעוד להן במערכת 

וח בהתאם לסעיף התפעולית, וכתוצאה מכך גם אי דיווח בגינן, מהווה הפרה של חובת הדיו

  )א(.6



 

בנסיבות הייחודיות של העניין, כי  השתכנעה)ב( לצו, הוועדה 6עם זאת, לעניין הפרת סעיף 

בהן מדובר בשתי עסקאות בלבד, אשר בוצעו בשנים שונות, לטובת לקוחות שונים, אי 

 כשלעצמו, מהוו, ואינ)וכפועל יוצא אי הדיווח בגינה(,  במערכת המחשוב אותרישום העסק

בנסיבות העניין הוועדה קובעת כי לא בוצעה  . לפיכך, )ב( לצו6סעיף  במקרה זה גם הפרה לפי

  הפרה בהקשר זה.

לעניין העסקאות כי נטען שפוצלו למספר לקוחות בתוך יום פעילות או על פני מספר ימי  .ב

 פעילות ברצף: 

 11593-05-12( ם-י) א"בעש. לצו( ב)6 סעיף פרשנות לעניין המפר טענת את דוחה הוועדה

 ,(8.11.2012, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע אינטרסט ספיישל

 קובע הסעיף של הראשון חלקו. משולב מבחן הינו לצו( ב)6 בסעיף הקבוע המבחן כי נקבע

 מבחן קובע, בסעיף הקבועות חלופות ארבע ישנן שבו, השני חלקו אולם, סובייקטיבי מבחן

 במבחן לבחון יש קיומן שאת, חלקן או כולן, חלופות אותן בהתקיים. אובייקטיבי

 זאת לסתור המטבע שירותי נותן בידי עלה אם אלא, זאת. דיווח חובת קמה, אובייקטיבי

 דברי ראו זה לעניין) הדיווח חובת עליו לחול צריכה היתה לא העניין בנסיבות כי ולשכנע

 (.18-17' בעמ,  אינטרסט ספיישלעניין ב צבן אשר-בר השופטת כבוד

 

 לצו( א)6 סעיף לפי דווחו אשר עסקאות מעורבות בו מקום כי הטענה מקבלת אינה הוועדה

 בדיווח עניינה לצו( א)6 סעיף מכוח הדיווח חובת, כידוע. לצו( ב)6 סעיף לפי לדווח צורך אין

 דיווח חובת הינה לצו( ב)6 סעיף מכוח הדיווח חובת. מסוים ומסכום מסוג פעילות על רגיל

 אשר, נפרדים דיווח סעיפי בשני מדובר כי ברי. השירות מקבל של רגילה בלתי פעילות בגין

 לדווח יש, לצו( ב)6 בסעיף הקבועים התנאים מתקיימים כאשר. שונה ומהותם תכליתם

 מכוח, מהן חלק על זה כבמקרה או, הפעולות על דיווח בוצע אם קשר ללא וזאת בהתאם

 ומתחת מעל עסקאות מספר בוצעו בהן, העניין בנסיבות כי סבורה וועדהה .לצו( א)6 סעיף

 והשכל ההיגיון סמך על אשר עסקאות ביצוע של פעולה בדפוס שמדובר הרי, הדיווח לרף

 למשל) הדיווח חובת את לעקוף שנועדו רגילות בלתי כעסקאות לראותן מקום היה הישר

 (. לצו( א)6 סעיף של הדיווח תחת שבוצעו הפעולות פרטי כל את לכלול שלא מנת על

 

 די אלא, הלקוח של מניעיו אחר ולהתחקות לחקור נדרש אינו המטבע שירותי נותן, כידוע

 בו האופן, העניין בנסיבות. הדיווח חובת את להקים כדי הפעולה בוצעה בו המפוצל באופן

 עולה אם בין כן ועל, לקוח של רגילה בפעולה המדובר שאין כך על מצביע הפעולות בוצעו

 משלא . לדווח החובה המטבע שירותי נותן על חלה ספק של במקרה, לאו אם ובין החשד

 לקוחות ידי על ביום עסקאות מספר ביצוע) העסקאות בוצעו בו לאופן כלכלי היגיון כל הוצג

 המפר ידי על ממשי טעם כל הובא ולא( חשבון מאותו המשוכים ביום שיקים מספר ניכיון או

 בלתי דיווח חובת ישנה שלגביהן ככאלו שפוצלו בעסקאות לראות מקום היה לא מדוע

עם זאת, הוועדה . לצו( ב)6 סעיף הוראות של הפרה בוצעה כי הוועדה קובעת, רגילה

התחשבה במסגרת קביעת גובה העיצום בטענות המפר לעניין חלוף הזמן שעבר מאז ביצוע 

מצבו הרפואי של מנהל החברה אשר מקשה עליו לספק הסברים העסקאות ובעניין 

 לעסקאות שבוצעו.

 

לבסוף, הוועדה דוחה את טענת המפר שלפיה הסתמך על התוכנה שהתקין וכי סבר 

שהתוכנה מאתרת גם עסקאות מסוג זה. על נותן שירותי מטבע לוודא כי הוא מקיים אחר 



 

אמצעות תכנה ייעודית עליו לוודא כי היא ואם הוא בוחר לעשות זאת ב ,הוראות החוק והצו

)פורסם  י"מ' נ כהן מאיר 3395/06 פ"אכן פועלת כנדרש. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בע

 וחובתו יכולתו עם כלום ולא לה אין המערער השתמש שבה התוכנה"...(: 30.4.20017בנבו, 

 ולא, החוק לדרישות עצמה להתאים צריכה התוכנה. עליו המוטלת הדיווח בחובת לעמוד

לפיכך, לא ניתן לקבל טענה שלפיה לא דווחו לרשות פעולות  .(16)בפסקה  "דבר של היפוכו

  )ב( לצו מטעם זה.6אשר היה נדרש להגיש בגינן דיווח לפי סעיף 

 

 מטבע שירותי כנותן לקוחות הנחזים עם עסקאות בוצעו כי למפר שיוחסה להפרה באשר .ג

בנסיבות העניין, הוועדה השתכנעה . הדיווח חובת הופרה לא כי קובעת הוועדה, רשום שאינו

מהסבריו של המפר לסיבות שבשלן לא סבר כי מדובר בפעילות בלתי רגילה, בין השאר לאור 

הפעילות העסקית של אותם לקוחות, כפי שפירט בכתב וכן בע"פ בדיון בפני הוועדה. בנוסף, 

 או מטבע שירות נותן שהינו לקוחו האם לברר המטבע שירותי נותן את מחייב אינו הצו

 בעניין העיצומים ועדת החלטת זה לעניין ראו) לא או רשום הינו מטבע שירות כנותן נחזה

 (. 5.10.2012 מיום מ"בע והצלחה ברכה רודא

 :לצו 2לעניין הפרת סעיף  .4

אשר לגביהן לעניין אי רישום מספרי תעודת זהות, טוען המפר כי מדובר באותן עסקאות  .א

)א( לעיל, 3)ב( לצו מחמת אי תיעוד. כאמור בסעיף 6נטענה הפרת חובת הדיווח לפי סעיף 

עמדת הוועדה היא כי מדובר בעסקאות החייבות בדיווח ולפיכך על המפר היה לרשום 

לצו. המפר לא עשה כן ולכן הוועדה קובעת  2לגביהן את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 

 תה הפרה של הסעיף. לעניין זה כי היי

הוועדה לעניין אי רישום תאריך לידה ותאריך התאגדות, המפר לא טען דבר לעניין זה ולכן  .ב

 קובעת כי החובה הופרה. 

לעניין אי רישום מין הלקוח, טוען המפר כי מדובר בשבעה לקוחות בלבד וכי רשם האם  .ג

מדובר באדם פרטי או בתאגיד. מעיון בנספח לדו"ח הביקורת עולה כי לגבי רוב העסקאות 

המתוארות בדו"ח הביקורת נכתב כי מדובר ביחיד אך לא צוין מין הלקוח כנדרש. ביחס 

י החובה הופרה. הוועדה תיקח בחשבון לצורך קביעת גובה לעסקאות אלה הוועדה קובעת כ

העיצום את העובדה שההפרה בהקשר לתת סעיף זה היא בהיקף נמוך יותר מזה שתואר 

 בדו"ח הביקורת, שכן חלק מהעסקאות בוצעו על ידי חברות. 

לעניין אי רישום מען הוועדה קובעת כי המפר הפר הוראה זו שכן מעיון בנספחים עולה כי  .ד

 . המתוארות בדו"ח הביקורת לא נרשם מען מדויק בעסקאות

: המפר טוען לעניין זה כי היו ברשותו המסמכים הנדרשים לצו 9ו/או  5ו/או  3לעניין הפרת סעיף  .5

בקלסרים נוספים אך הביקורת ביקשה לעיין רק בקלסר אחד. עוד טוען המפר כי מדובר במספר 

הזיהוי החסרים לכאורה כנספחים לכתב הטענות  מועט של לקוחות וכי הוא צירף את מסמכי

הביקורת ציינה בדו"ח הביקורת כי אספה את כל שהגיש. הוועדה דוחה את טענות המפר לעניין זה. 

הקלסרים שנמצאו במשרדי המפר, ועל כן הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר על הימצאותם של 

 בצילומימו כן, מעבר לצורך, עיינה הוועדה חומרים נוספים ברשותו במועד הביקורת שלא נבדקו. כ

המסמכים שהגיש המפר ככאלו שהיו בידיו במועד הביקורת. הוועדה הופתעה לגלות בין מסמכי 

הונפקה ביום שתעודת זהות )למשל  שמועד הנפקתם מאוחר למועד הביקורתזיהוי אלו גם מסמכים 

י הוועדה רואה בחומרה רבה ניסיונות יודגש כ (. 2011בעוד הביקורת התקיימה בשנת , 14.5.2015



 

להטעות את הוועדה בעבודתה, בייחוד הגשת מסמכים שנאספו במועד מאוחר לביקורת והצגתם 

 כאילו היו בידי המפר במועד עריכת הביקורת.  

המפר הפר את הוראות החוק לעניין סעיפים בנסיבות העניין הוועדה קובעת כי לאור האמור לעיל,   .6

 אלו.

: כפי שעולה פרת חובת דרישת מסמכים בכל הנוגע לדרישת ייפוי כוח והצהרת מבקש שירותלעניין ה .7

מדו"ח הביקורת, לא נמצאו אצל המפר כלל העתקים של ייפוי כוח או כתב נאמנות בעסקאות 

שבוצעו מול תאגידים. כמו כן, נמצא כי ביחס לרוב העסקאות לא נמצאו טופסי הצהרת מבקש 

 שירות כנדרש וכן נמצאו ליקוים רבים בכל הנוגע למילוי הפרטים הנדרשים, בטפסים שכן נמצאו. 

לפיכך, הוועדה קובעת כי המפר הפר את הוראות אלו וכי מדובר בהפרה שיטתית המעידה על חוסר 

הבנה והפנמה של החובות המוטלות על נותני שירותי מטבע בכל הנוגע להתקשרות עם לקוחות שהם 

 תאגידים.  

ת התאגיד מר אלי לוי מנהל החברה, מונה לתפקיד אחראי למילוי חובו: לצו 8לעניין הפרת סעיף  .8

)א( לחוק. יחד עם זאת, ממצאי דו"ח הביקורת 8ולכן הוועדה קובעת כי לא בוצעה הפרה של סעיף 

מעלים כי המפר אינו נוקט פעולות אקטיביות לצורך עמידה בכל החובות המוטלות עליו ובפועל ישנן 

תאם חובות המופרות באופן שיטתי ומתמשך. בהקשר זה הוועדה מבקשת להדגיש כי מינוי בה

ולא מינוי טכני בלבד. לאור הממצאים בפועל  –)א( לחוק הנו מינוי שמעשים בצדו 8להוראות סעיף 

 של הביקורת, הוועדה מתקשה לומר כי החובה אכן מולאה ברוח כוונת המחוקק. 

ת הפרת חובת הדיווח לרשות על פעולות רגילות החייבומהאמור לעיל עולה, כי ההפרות כוללות את  .9

ת הדיווח על פעולות בלתי רגילות, בניגוד להוראות וחובהפרה של )א( לצו, 6גוד לסעיף בדיווח בני

לצו, הפרת חובות  2, הפרה של חובות רישום פרטי הזיהוי בניגוד להוראות סעיף )ב( לצו6סעיף 

לצו, וכן הפרת חובות לעניין דרישת הצהרת מבקש  9-ו 5, 3דרישת מסמכים ושמירתם לפי סעיפים 

 לצו.  4לפי סעיף השירות 

הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי  חובותכידוע,  .10

חובות אלו מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת 

הון. המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים 

ר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה בידי הרשויות לבק

הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את 

 לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.היכולת של הרשות 

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03לעניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א 

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות 

כספים וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה 

נות, תוך קיום שקיפות מלאה. ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השו

הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן 

יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה 

מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות 

ן להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה ואפשרנו למלביני הו

מתוך הכרה  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי 

ה את מטרות משרתת כהלכ ex anteאחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 



 

החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן 

 ועל איתורן של הלבנות הון." 

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .11

, 1977-העונשין, התשל"ז( לחוק 4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .12

ועדה את אופי ההפרות, היקפן הכספי ומשך הזמן שבו בוצעו, כמו גם את קלה הוכך, ש לצורך

העובדה כי לגבי חלק מההפרות מדובר בהפרות שיטתיות המעידות על כך שהמפר לא הבין את 

את העובדה כי מדובר הוראות החוק והצו ולא יישמן כראוי. מבחינת נסיבות לקולה שקלה הוועדה 

פר שיתף פעולה ואף תיקן ליקויים שהתגלו במהלך הביקורת. בהפרה ראשונה מצד המפר וכי המ

שעבר מיום גילוי ההפרה ועד את משך הזמן  בנוסף, הוועדה לקחה בחשבון במסגרת שיקוליה גם

 ., את מצבה הפיננסי של החברה ואת מצבו הבריאותי של מנהל החברהמועד מתן החלטתה

, וזאת כאמור ש"ח בלבד 25,000בסך של  החליטה להטיל על המפר עיצוםלאור כל האמור לעיל,  .13

בשל הנסיבות הייחודיות של המקרה ובראשן מצבו הבריאותי של מנהל החברה ומצבה הכלכלי, כפי 

 .שהוצגו בפני הוועדה

ימים מיום מסירת הדרישה  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  למפר .14

 לתשלום העיצום הכספי.



 

 ש.ל. פיננסייםבעניין  201411.09.החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 ("המפר לכאורה": )להלן 054275185 עוסק מורשה ש.ל. פיננסיים המפר לכאורה:

 מנהל החברה, אברהם לביאמר 

 שרה לביא, מנהלת העסקגב' 

 ה, ב"כ החברעו"ד זיו רוטמנשו רם נאור באמצעות עו"ד

 :תיאור הנסיבות

בחובות מכוח חוק איסור  חברה, במטרה לבחון את עמידתהנערכה ביקורת במשרדי ה 5.2.2013 ביום

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  :)להלן 2000–הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. :)להלן 2002–נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 

   :י הביקורתעיקרי ממצא

  עיצום כספי. להטלתדו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה  .1

 כשש )תקופה של 5.2.2013וסיומה ביום  10.9.2006 שתחילתה ביוםממצאי הביקורת הם לתקופה  .2

 שנים(.

 .10.9.2006החברה בעלת רישיון למתן שירותי מטבע החל מיום  .3

 ח הביקורת:בדו"שפורטו להלן ריכוז ההפרות כפי  .4

הביקורת איתרה כי המפר לכאורה לא הגיש דיווח תקופתי לרשות לאיסור  :)א( לצו6סעיף  (א

חודשי פעילות. בתקופה זו  11-הלבנת הון ומימון טרור )להלן: " הרשות"(, בהתייחס ל

 ש"ח.  63,864,703.93בסכום של החייבות בדיווח פעולות  650התבצעו 

דיווח על פעולות בלתי רגילות  הלא העביר חברההעלתה כי ההביקורת  :)ב( לצו6סעיף  (ב

ש"ח, לגביהן  760,045בסכום של  עסקאות, 13 . נמצאו)ב( לצו6שות, וזאת בניגוד לסעיף לר

נמצא כי שיקים מאותו חשבון בנק שניתנו באותם יום לעסק נרשמו במערכת כמספר 

 עסקאות הרשומות תחת לקוחות שונים.

 :כאורהתמצית טענות המפר ל

וכן בעל פה בדיון בפני הוועדה ביום  27.10.2014מיום במסמך מפורט המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב 

 . להלן פירוט טענותיו: 9.11.2014

 )א( לצו:6הפרת סעיף 

הגשת הדיווחים  יישום הוראות החוק והצו ובכלל זאת על הוא מקפיד עללכאורה טוען כי  המפר .1

גם בחודשים  לרשות ים. לטענתו, הוא העביר את הדיווחובמועד הנדרשבאופן עקבי לרשות 

לטענתו אין לו . םליעד וה לא הגיעאל, אך ייתכן כי שלגביהם נטען שלא התקבל דיווח ברשות

עוד  .אסמכתא לכך ששלח את הדיווחים שכן באותו מועד לא נהג לשלוח אותם בדואר רשום

תראה על כך שהדיווחים לא הגיעו לגבי חודשים טוען המפר לכאורה כי לא קיבל מהרשות ה

ששלח את הדיווחים החסרים לאחר  אלה. בנוסף, הציג המפר לכאורה לוועדה אסמכתא לכך

 .הביקורת

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

המפר לכאורה טען כי קיימים שישה מקבצי עסקאות שלגביהם מצאה הביקורת כי קיים חשש  .2

לפיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין לקוחות שונים. המפר לכאורה טוען לעניין זה טענות 

כלליות הנוגעות לכלל העסקאות המופיעות בדו"ח הביקורת בסעיף זה וכן טענות פרטניות לגבי 



 

השונים, אשר מלמדות על כך שאין מקום לראות בהן כעסקאות בלתי רגילות,  מקבצי העסקאות

 כמפורט להלן.

ראשית, טוען המפר כי חלק מהעסקאות הן עסקאות שסכומן עולה על סף הדיווח ולכן מדווחות  .3

ממילא לרשות ולא מתקיים לגביהן החשש מניסיון לבצע פיצול כדי להימנע מדיווח על העסקה. 

 )ב( לצו. 6אין דרישה לדווח עליהן גם מכוח סעיף  לפיכך, לטענתו

שנית, טוען המפר לכאורה כי פיצול הוגדר כפעולה אשר כל אחת מההפקדות היא בסכום הנמוך  .4

מסף הדיווח, ואילו במקרה זה חלק מהפעולות המתוארות במקבצים השונים עולות על רף 

)ב( לצו. 6המחייב דיווח לפי סיעף הדיווח ולכן לא ניתן לראות בפעולות אלה משום פיצול 

שם טוב ואח'  9796/03חשין בע"א מ' דבריו של כבוד השופט בהקשר זה הפנה המפר לכאורה ל

(. בנוסף הפנה המפר לכאורה לדו"ח ועדת הביקורת בעניין 2005) 397( 3פד נט) נ' מדינת ישראל,

במספר עסקאות שכל אחת  צ'יינג הכיכר בע"מ שם הוצגה הגדרה לפעולת הפיצול שלפיה מדובר

מהן נמוכה מסף הדיווח. משכך, טוען המפר לכאורה כי לאור העובדה שחלק מהעסקאות עולות 

 על סף הדיווח, לא התקיימה הפרה.

בהתייחסו באופן פרטני לעסקאות המתוארות בדו"ח הביקורת, טוען המפר לכאורה כי בכל  .5

שניתנו לקבלני משנה אשר היזם המבצע  מקבצי העסקאות, מדובר בשירותים 6מתוך  4-הנוגע ל

באתר הבנייה שבו הם עובדים המליץ להם לבצע עסקאות למול המפר לכאורה. לטענתו, הוא 

מפרסם את שירותיו בתחום מיזמי הבניה, עורך היכרות עם היזם המבצע ותולה שלטים בחצרי 

המשנה, שהם המיזם. במקרים האמורים, הוציא היזם מספר שיקים באותו היום וקבלני 

לקוחות חוזרים המוכרים למפר לכאורה, הגיעו באותו היום לנכות את השיקים שקיבלו. מכאן, 

 שלעסקאות אלו היגיון עסקי אשר מעיד כי לא הייתה כוונה לערוך פיצול כדי להימנע מדיווח.

כל לבסוף, טוען המפר לכאורה כי לאחר הביקורת הגיש לרשות, לשם הזהירות, דיווחים בנוגע ל .6

 העסקאות שפורטו בדו"ח הביקורת. 

 טענות כלליות:

המפר לכאורה ביקש מהוועדה להתחשב בעובדה שמדובר בהפרה ראשונה ובשיתוף הפעולה  .7

המפר לכאורה טען שמדובר בעסק משפחתי, אשר אין לו לקוחות מזדמנים כלל אלא רק  מצדו.

מו כן, המפר לכאורה ציין כי כ לקוחות קבועים ואשר מקפיד למלא את כל הוראות החוק והצו.

 נקט בכל הפעולות לתיקון הליקויים.

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר לכאורה )להלן: "המפר"(, קובעת  .1

 כמפורט להלן: הצו הוועדה כי במסגרת פעילותו הוא הפר את הוראות החוק והוראות 

ועדה דוחה את טענת המפר שלפיה לא מדובר בהפרה שכן הוא הו – )א( לצו6בנוגע להפרת סעיף  .2

בטוח ששלח את הדיווחים לרשות במועד וככל הנראה ארעה תקלה במשלוח, וקובעת כי 

הוראות הסעיף הופרו בנסיבות העניין. דו"ח הביקורת מסתמך על הנתונים שהועברו לביקורת 

זה נטענה בעלמא ומבלי שהוצגו בפני  מהרשות נכון ליום הביקורת, וטענת המפר לכאורה לעניין

 הוועדה אישורי מסירה או אסמכתאות אחרות המעידות כי דיווח לרשות במועד. 

 )ב( לצו: 6בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .3

ראשית, הוועדה דוחה את  הטענות הכלליות שהעלה המפר לעניין זה.הוועדה אינה מקבלת את  .א

)א( ולכן לא היה נדרש 6הטענה שלפיה לגבי חלק מהמקבצים מדובר בעסקאות שדווחו לפי סעיף 

)א( לצו עניינה בדיווח רגיל על 6חובת הדיווח מכוח סעיף )ב(. 6להגיש בגינן דיווח לפי סעיף 



 

חובת  היא)ב( לצו 6פעילות מסוג ומסכום מסוים, היינו סף הדיווח. חובת הדיווח מכוח סעיף 

דיווח בגין פעילות בלתי רגילה של מקבל השירות. מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר 

תכליתם ומהותם שונה. בניגוד לטענת המפר לכאורה כי מדובר בחובת דיווח משלימה, אין 

גין )א( לצו פוטר מדיווח ב6להעיד על כך שדיווח על פעולה מסוימת מכוח סעיף בלשון הצו כדי 

)ב( לצו וגם ברור שהתנהלות כזו תחטא לתכלית הצו והחוק שמכוחו 6אותה עסקה מכוח סעיף 

הותקן. בנוסף, דוחה הוועדה את הטענה שלפיה פעולה של פיצול מתקיימת רק כאשר כל 

העסקאות הן מתחת לסף הדיווח. עמדת הוועדה היא כי ניתן לראות בעסקאות שבוצעו בהפרש 

פיצול גם אם אחת מהן עולה על סף הדיווח, שכן גם ניסיון לעקוף את חובת זמנים קטן כניסיון 

הדיווח לרשות בנוגע לסכום ביצוע הפעולה הוא, בנסיבות מסוימות, פעולה בלתי רגילה 

 המצריכה דיווח לרשות. .

מקבצי העסקאות )המקבצים הראשון, השלישי, הרביעי והחמישי, כפי שהם  6מתוך  4לעניין  .ב

גובת המפר(, הוועדה מקבלת את הסבריו של המפר וההיגיון הכלכלי שהציג מופיעים בת

לפעילות שתוארה בדו"ח הביקורת ולכך שבנסיבות העניין, ולנוכח היכרותו עם הלקוחות 

שלא החליטה הוועדה  לפיכךהרלבנטיים, לא מדובר בפעילות שנועדה להתחמק מחובת הדיווח. 

 .)ב( לצו6לראות בפעולות אלה כהפרות של סעיף 

והמקבץ השישי,  9365-ו 9364לגבי שני המקבצים האחרים )המקבץ השני, עסקאות מספר  .4

כפי שהם מצוינים בתגובת המפר(, משלא הוצג הסבר משכנע לכך  9366-ו 9364עסקאות מספר 

שאין לראות בפעילות שתוארה בדו"ח הביקורת כפעילות בלתי רגילה, הוועדה קובעת שלגבי 

)ב( 6ש"ח( בוצעה הפרה של הוראות סעיף  128,996ות בהם )בשווי כולל של העסקאות המתואר

חובת הדיווח לרשות על פעולות רגילות מהאמור לעיל עולה, כי ההפרות כוללות את הפרת לצו. 

ת הדיווח על פעולות בלתי רגילות, בניגוד וחוב)א( לצו והפרה של 6החייבות בדיווח בניגוד לסעיף 

 לצו.)ב( 6סעיף להוראות 

אלו  חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות

מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים 

בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, 

תני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל ובמקרה הנדון, אצל נו

-40131בת"פ  למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

מיסוי וכלכלה נ' ג'רבי ואח', קובע כבוד השופט מודריק כדלקמן: -מ"י פרקליטות מחוז ת"א 08

ווקני של חובות הדיווח לשם השגת תכלית החוק. "קשה להפריז בחשיבותו של קיום דקדקני וד

בפרשה אחת הגדיר בית המשפט העליון את חובת הדיווח כ"חובה ראשונית" ]פרשת אדר[ 

ובמקום אחר נאמר: "טול מחוק איסור הלבנה את חובת הדיווח ונטלת ממנו את נשמתו" ]פס"ד 

 שם טוב[."

לחוק עיצום  7מפר בכל הפרה לפי סעיף )א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על ה14בהתאם לסעיף  .5

-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור  11, ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 1977

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .6

כך, שקלה הוועדה את אופי ההפרות והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללותן כפי  לצורך

שפורטו בהרחבה לעיל, את העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה מצד המפר וכי המפר שיתף פעולה 

מדובר בכמות עסקאות קטנה כי את העובדה וכן  ים שהתגלו במהלך הביקורתואף תיקן ליקוי

הוועדה התחשבה גם בכך שהתרשמה . מתוך סך העסקאות שביצע העסק בתקופת הביקורת



 

מתום לבו של המפר ומכך שהשתכנעה כי למעט ההפרות שנתגלו, הוא מקפיד לקיים את הוראות 

יקוליה לקולא את משך הזמן שעבר מיום גילוי כמו כן הביאה הוועדה במסגרת שהחוק והצו. 

 ההפרה ועד ומועד מתן החלטתה.

 .בלבד ש"ח 12,000 להטיל על המפר עיצום כספי בסך של לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה .7

ימים מיום מסירת הדרישה  30מפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך ל .8

 לתשלום העיצום הכספי.

 

 



 

 בע"מ ש.צ. פיננסיםבעניין  201411.9.החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 לכאורה" או "החברה"( ה)להלן: "המפר 513565523בע"מ ח.פ.  ש.צ. פיננסים המפרה לכאורה:

 , מנהל החברהשלום זיגדוןמר 

 , ב"כ החברהיצחק מיימוןבאמצעות עו"ד 

 :תיאור הנסיבות

נערכה ביקורת במשרדי החברה, במטרה לבחון את עמידתה בחובות מכוח חוק איסור הלבנת  29.5.2013ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני  2000-הון, התש"ס

צוות  )להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(. הביקורת בוצעה על ידי 2002-שירותי מטבע(, התשס"ב

 נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.  מיחידתמפקחים 

התקיים דיון בפני הוועדה בעניינה של המפרה לכאורה. באותו מועד נמסר לב"כ המפרה  15.9.2014ביום 

לכאורה מסמך המרכז את ההפרות שהוסרו מדו"ח הביקורת בעקבות קבלת חלק מהטענות שטענה המפרה 

. בא כוח המפרה לכאורה ביקש לקבל לידיו דו"ח 30.4.2014א כוחה ביום לכאורה במסמך הטענות שהעביר ב

ביקורת מתוקן על מנת שיוכל להתייחס להפרות שהוסרו. הוועדה הציעה לו בכל זאת לקיים דיון באותו 

מועד בנוגע להפרות שלגביהן לא היה כל שינוי, שהן מרבית ההפרות, או לחלופין, לפנים משורת הדין, לדחות 

יון למועד אחר שייקבע. הוועדה קיבלה את בקשת ב"כ המפרה לכנס את הוועדה לצורך קיום דיון את הד

 נוסף, לאחר שיועבר לעיונו דו"ח ביקורת מתוקן.

נשלח למפרה לכאורה דו"ח ביקורת מעודכן והזמנה למועד חדש לקיום הוועדה  21.10.14בעקבות זאת, ביום 

ימים לפני מועד הדיון החדש שנקבע, ביקש בא כוח המפרה לכאורה לדחות  5, 04.11.14. ביום 9.11.2014ליום 

התכנסה הוועדה על מנת לדון  9.11.2014(. ביום 05.11.14שוב את הדיון, אך בקשתו נדחתה )במכתב מיום 

בדו"ח הביקורת המעודכן ולשמוע את עמדת המפרה לכאורה, אך המפרה לכאורה ובא כוחה בחרו שלא 

רף אי קבלת בקשתם לשינוי מועד הדיון(. לפיכך, החליטה הוועדה לקבל החלטתה בעניין על הגיעו לדיון )ח

)ג( לתקנות איסור 5בסיס הטענות בכתב שהעביר בא כוח המפרה לכאורה לוועדה )ראו לעניין זה תקנה 

כאי אשר קובעת כי "טענות המפר לכאורה יוגשו בכתב; ואולם ז 2001-הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב

המפר לכאורה גם להופיע לפני הועדה כדי להשמיע טענותיו;...לא הוגשו הטענות במועד שקבע הממונה לפי 

)ג( או לא הופיע לפני הועדה במועד שנקבע לו, רשאית הועדה להטיל את העיצום הכספי ולמסור למפר 2תקנה 

 לחוק, בלי דחייה נוספת". 17דרישת תשלום, כאמור בסעיף 

   :הביקורתעיקרי ממצאי 

בנוסף, לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  הדו"ח הביקורת נמסר למפר .1

 .20.10.2014בעקבות קבלת חלק מטענותיה, הועבר למפרה לכאורה דו"ח ביקורת מעודכן מיום 

 שש)תקופה של  29.5.2013וסיומה ביום  28.12.2006ממצאי הביקורת הם לתקופה שתחילתה ביום  .2

 (.שנים

 .18.12.2005בעלת רישיון למתן שירותי מטבע החל מיום  היאהחברה  .3

 :המעודכן להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון  החברה לא העבירההביקורת איתרה כי )א( לצו: 6סעיף  .א

בסכום כולל של פעולות חייבות בדיווח  12-ומימון טרור )להלן: "הרשות"(, בהתייחס ל

 ש"ח. 698,866



 

הביקורת העלתה כי החברה לא אי דיווח לרשות על פעולה בלתי רגילה:  –)ב( לצו 6סעיף  .ב

)ב( לצו, במקרים 6העבירה דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לסעיף 

 הבאים:

  חשד כי באופן המעלה ש"ח,  50,000-ש"ח, אך קטן מ 49,900בסכום של לפחות עסקאות

 של בסכום עסקאות 45-ב עסקאות אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח. החשד קיים

 .ש"ח 2,229,794

  ,באופן המעלה פיצול עסקאות ניכיון של לקוחות למספר עסקאות שנרשמו במהלך יום אחד

 של בסכום עסקאות 174-ב החשד קיים חשד כי עסקאות אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח.

 עסקאות. 394-ש"ח, שפוצלו לכאורה ל 12,968,135

 ,באופן המעלה  פיצול עסקאות ניכיון של לקוחות למספר עסקאות שנרשמו במהלך יומיים

עסקאות בסכום של  180-החשד קיים ב חשד כי עסקאות אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח.

 עסקאות. 430-ש"ח שפוצלו לכאורה ל 12,161,526

  ,באופן המעלה חשד כי עסקאות אלו פיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין לקוחות שונים

 ש"ח. 7,267,306עסקאות בסכום כולל של  68-החשד קיים ב בוצעו על מנת להימנע מדיווח.

  כולל בסכום שיקים 3רישום כפול של עסקה על שם שני לקוחות שונים. הביקורת איתרה 

 .אחר לקוח שם נרשם פעם בכל כאשר יום באותו פעמיים מונרש אשר ש"ח 315,435 של

  עסקאות שבוצעו עם לקוחות הנחזים כנותני שירותי מטבע שאינם רשומים. הביקורת מצאה

ש"ח בתדירות שאינה  7,249,840עסקאות בסכום כולל של  210שני לקוחות איתם בוצעו 

 אופיינית למקבל שירות רגיל.

 :לכאורה התמצית טענות המפר

. המפרה לכאורה לא הגיעה לדיון 30.4.2014מיום במסמך מפורט בכתב  האת טיעוני הלכאורה הציג ההמפר

 : הלהלן פירוט טענותי. 9.11.2014ביום  שהתקיים

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

כחלק עברה להשתמש בתוכנת "ישות" במקום תוכנת "פריים".  2007המפרה לכאורה טענה כי בינואר  .1

נקלטו שיקים שהיו בקופת השיקים ערב המעבר לתכנת "ישות" )שיקים שנקלטו מפעולות המעבר, 

הן עסקאות  184-ו 80, 57, 55, 43, 38, 4בעסקאות שנרשמו ודווחו במערכת ה"פריים"(. לטענתה, עסקאות 

ללא עמלה, ומדובר למעשה בקליטת השיקים למערכת החדשה, ולא בעסקאות ניכיון שבוצעו בפועל. עוד 

)א( שכן סכומן 6הן עסקאות ניכיון שאינן חייבות בדיווח לפי סעיף  183-ו 75, 74, 33, 27עסקאות נטען כי 

 ש"ח. 50,000-נמוך מ

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

 טענות כלליות:

)ב( לצו. לטענתה, 6המפרה לכאורה התייחסה לשאלת היקפה ואופייה של חובת הדיווח על פי סעיף  .2

הפרשנות של משרד האוצר, ובעקבותיו גם של כותבי דו"ח הביקורת, היא שקיימים דפוסי פעולה שמקימים 

עיגון חוקי. חובת דיווח אובייקטיבית על פעולה בלתי רגילה. לטענתה, מדובר בפרשנות שגויה שאין לה 

 ובהתאם שירותי המטבע נותן של" עיניו דרך")ב( לצו דורש חשד או חשש סובייקטיבי 6לטענתה, סעיף 

)א( לצו הנגזרת מפרמטרים טכניים, אובייקטיביים. 6וזאת בשונה מחובת הדיווח לפי סעיף לנסיבות 

נחזו כבלתי רגילות.  לדבריה, במקרים המתוארים בדו"ח הביקורת לא התעורר חשד ולכן הפעולות לא

 (.1999) 25, 12( 1פ"ד נה)לינדורן נ' קרנית  2000/97המפרה לכאורה הפנתה לעניין זה לפס"ד ע"א 



 

נוסף על כך, הפנתה המפרה לכאורה למכתבים ששלחה הרשות לנותני שירותי מטבע אחרים. במכתב  .3

יחידי שבו ישנה קביעה הסעיף ההראשון מפנה המפרה לכאורה להנחיית הרשות שלפיה, כך לטענתה, 

( לצו. לפיכך, טוענת המפרה לכאורה כי אמות המידה הקבועות 3)ב()6אובייקטיבית של סכום הוא סעיף 

)ב( לצו אינן מקימות חובת דיווח מוחלטת והדבר נתון לשיקול דעתו של נותן שירותי 6בסיפא של סעיף 

קבלת דיווח בלתי רגיל על פעולות באופן במכתב השני, הפנתה המפרה לכאורה לתגובת הרשות על המטבע. 

 גורף וכוללני, שבו נקבע כי עקרון הדיווח הבלתי רגיל הינו בחינה של כל מקרה לגופו.

 טענה המפרה לכאורה מספר טענות: ,ש"ח 49,999-ש"ח אך נמוך מ 49,000לעניין עסקאות שסכומן מעל  .4

בהן נמסרו לחברה שיקים המשוכים על מהעסקאות נטען כי הן עסקאות הלוואה, ש 45מתוך  11לגבי  .א

חשבון מקבל השירות. לטענתה, פעולת ההלוואה אינה בחזקת מתן שירות מטבע ומשכך אינה חייבת 

 .בדיווח כלשהו

עסקאות שבאופן מצטבר סכומן עולה על סף הדיווח ולכן מהעסקאות נטען כי מדובר ב 45מתוך  5לגבי  .ב

 ש הרשות בנוגע לסף הדיווח. מדווחות ממילא לרשות, בהתאם להנחיות רא

נטען כי מדובר בעסקאות ניכיון שיקים שבהן לא ניתנה תמורה במזומן, מהעסקאות  45מתוך  9לגבי  .ג

אלא באמצעות העברה בנקאית, תשלום בשיק כנגד שיק שחזר או נמשך. לפיכך נטען כי סף הדיווח 

 ש"ח. 500,000הרלוונטי לעסקאות אלו הינו 

אות נטען כי הן פעולות טכניות שאינן שירות מטבע, אלא פעולות מול ספק העסק 45מתוך  2לגבי  .ד

 .האשראי של החברה

לניסיון כי מדובר בפעולות ניכיון שלא העלו אצלה חשש לגבי יתר העסקאות טענה המפרה לכאורה  .ה

לעקוף את חובת הדיווח וזאת לנוכח היכרותה עם הלקוחות האמורים. עוד נטען כי ברוב המקרים 

בנוסף,  ר בשיקים שמקורם בעסקאות מסחריות שבהן אין ללקוח יכולת להשפיע על סכום השיק.מדוב

 )א( בגין עסקאות אחרות של לקוחות אלו.6למעט שני לקוחות, הועברו לרשות דיווחים לפי סעיף 

המפרה לכאורה טענה כי רוב העסקאות המצויות בסף הדיווח, בוצעו באופן חד פעמי ולכן אינן מעידות  .ו

על דפוס פעולה החוזר על עצמו ומכאן שלא מדובר בפעולות בלתי רגילות. זאת, למעט שלושה לקוחות 

, שלגביהם נטען כי דנייה כח אדם, נמני תמיר פרויקטים וס.י.ש.ל. חברה לביצוע פרויקטים(חוזרים )

 חלק ניכר מהעסקאות שביצעו דווחו באופן שוטף לרשות.

טענה המפרה לכאורה , לקוחות למספר עסקאות שנרשמו במהלך יום אחד פיצול עסקאות ניכיון שללעניין  .5

)א( לצו נוכח העובדה שבאופן מצטבר חצו את סף הדיווח. עוד 6כי רוב העסקאות דווחו לרשות לפי סעיף 

נטען כי מאחר שהרשות קבעה כי יש לראות במספר עסקאות המבוצעות באותו יום כפעולה אחת, היא 

אחרת. לפיכך, לטענת המפרה לכאורה לא ניתן לטעון שמדובר בפעילות שמטרתה מנועה מלטעון כיום 

עקיפת חובת הדיווח שכן כל העסקאות מדווחות לרשות כנדרש. בהתייחסה באופן פרטני אל העסקאות 

 האמורות, מעלה המפרה לכאורה מספר טענות:

ת מטבע. במקרים אלו, העסקאות, מדובר לטענתה בפעולה טכנית שאינה מתן שירו 394בעשר מתוך  .א

השיב הלקוח שיק שקיבל בתמורה לעסקת ניכיון וקיבל במקומו את הכסף באמצעות העברה או שיק 

אחר. גם אם העסקה המקורית הייתה משולמת במזומן, טענה המפרה לכאורה כי היא אינה חייבת 

 ש"ח. 50,000-בדיווח שכן סכומה נמוך מ

 המפרה לכאורה בקליטת שיקים ממערכת ישנה.  העסקאות, מדובר לטענת 394בשלוש מתוך  .ב

העסקאות הינן לטענתה פעולות טכניות שאינן שירות מטבע, אלא פעולות מול ספק  394שלוש מתוך  .ג

 .האשראי של החברה



 

בהלוואות, עסקאות שבהן נמסרו לחברה  העסקאות, מדובר לטענת המפרה לכאורה 394בארבע מתוך  .ד

ירות. לטענת המפרה לכאורה, פעולת ההלוואה אינה מתן שירות שיקים המשוכים על חשבון מקבל הש

 .מטבע ומשכך אינה חייבת בדיווח כלשהו

, טענה המפרה לכאורה כי רוב לעניין פיצול עסקאות של לקוחות למספר עסקאות שנרשמו במהלך יומיים .6

ווח, ולכן לטענתה )א( לצו לאור העובדה שבאופן מצטבר חצו את סף הדי6העסקאות דווחו לרשות לפי סעיף 

לא מדובר בפעולות שמטרתן הייתה להתחמק מחובת הדיווח. מבדיקה פרטנית של העסקאות האמורות, 

 מעלה המפרה לכאורה מספר טענות:

 ש"ח. 500,000פעולות רבות שולמו בהעברות בנקאיות או בשקים ולכן סף הדיווח הרלוונטי הוא  .א

חלק מהלקוחות שביצעו את העסקאות האמורות הם צרכני אשראי כרוניים. חלקם עסקים בעלי  .ב

מצוקה תמידית בתזרים המזומנים וחלקם נותני שירות מטבע אשר השתמשו בחברה כמקור למימון 

. לטענת א.ש.ד.י. למסחרעסקאות מול לקוחותיהם. כדוגמא לכך ציינה המפרה לכאורה את הלקוח 

 , היגיון כלכלי זה מסביר את תדירות הפעולות.המפרה לכאורה

הסבר נוסף לעובדה כי נרשמו מספר עסקאות, נעוץ לטענתה בעובדה כי החברה נשלטת בידי שני  .ג

שותפים. במקרים מסוימים, אחד מהם סירב לקבל מלקוח שיק מסוים בעוד שעם הגעת השותף השני 

נת המפרה לכאורה את אופן רישום לעסק הוחלט לקבל את השיק. מצב שגרתי זה, מסביר לטע

 העסקאות.

החברה נוהגת לעיתים לרשום בנפרד עסקאות לתשלום ועסקאות שבהן משלם הלקוח על חוב או פדיון  .ד

 שיק.

במקרים מסוימים מדובר לטענת המפרה לכאורה בפעולות טכניות שבהן לקוח מחזיר שיק שניתן לו על  .ה

 ידי החברה. 

, המפרה לכאורה טענה כי מדובר בהאשמה לגורם אחד בין לקוחות שוניםלעניין פיצול המחאות השייכות  .7

בהתנהגות קונספירטיבית מצד עשרות לקוחות של העסק וכי אין כל ראיה לכך שמדובר במקרים המחייבים 

"נראה כי מבקש השירות אינו  -( לצו 2)ב()6בדיווח. בנוסף נטען כי תיאור ההפרה תואם יותר לאמור בסעיף 

רות על אף שמבקש השירות הצהיר כי הוא מבצע את שירותי המטבע בעבור עצמו בלבד" מאשר מקבל השי

( לצו כפי שצוין בדו"ח הביקורת. עוד נטען כי לגבי רוב העסקאות שנכללו בסעיף זה הוגש 1)ב()6לסעיף 

 )א( לצו ולכן לא מדובר בפעולות שמטרתן למנוע דיווח לרשות. 6דיווח לרשות לפי סעיף 

טען כי קבלת שיק המשוך מגורם אחד מלקוחות שונים הוא מצב יומיומי ושגרתי. החברה עורכת מאמצי עוד נ

שיווק לקבלת שיקים מגורמים שונים לאחר שהגיעה למסקנה כי איכותם גבוהה. משכך, במידה ומאמצי 

ם. לפיכך, השיווק העלו פרי, החברה מקבלת לקוחות חדשים המגיעים עם שיקים המשוכים על שם אותו גור

לעסקאות אלו היגיון עסקי אשר מעיד כי לא הייתה כוונה לערוך פיצול כדי להימנע מדיווח. לטענת המפרה 

לכאורה המסקנות שאליהן הגיעה הביקורת אינן מבוססות, בין היתר מהטעם שלא נערכה בחינה של מהות 

ותיאום מוקדם בין הלקוחות  העסקאות ונסיבותיהן וכן מהטעם שלא פורט בדו"ח הביקורת על התארגנות

שלכאורה ניסו להתחמק מחובת הדיווח. עוד נטען שבתיקון שבוצע לאחרונה לצו, לא נכללה פעולה של קבלת 

 שיק המשוך על אותו גורם מלקוחות שונים ברשימת הפעולות שיכול וייראו בהן כפעולות בלתי רגילות.

 אורה מספר טענות:מבדיקה פרטנית של העסקאות האמורות, מעלה המפרה לכ .8

העסקאות נטען כי מדובר בשיק המשוך על שם החברה עצמה. החברה היא זו שקלטה  68מתוך  17לגבי  .א

מקרים אלו, מדובר לטענתו בשיקים שנמשכו חזרה מהאחים נאוי, דבר  17מתוך  3-את השיק בחזרה. ב

 המהווה לטענתו פעולה טכנית בלבד.



 

דובר בהלוואות, עסקאות שבהן נמסרו לחברה שיקים המשוכים העסקאות, נטען כי מ 68מתוך  21לגבי  .ב

על חשבון מקבל השירות. לטענתה המפרה לכאורה, פעולת ההלוואה אינה בחזקת שירות מטבע ומשכך 

 אינה חייבת בדיווח כלשהו.

העסקאות, נטען כי מדובר בעסקאות שבהן התמורה ניתנה בשיק ולא במזומן. משכך  68מתוך  29לגבי  .ג

 ש"ח. 500,000ווח הרלוונטי הינו סף הדי

, המפרה לכאורה טענה כי מדובר בשלושה מקרים לעניין רישום כפול של עסקה על שם שני לקוחות שונים .9

 6שבהם העסקה נרשמה בטעות על שם לקוח אחד, בוטלה ונרשמה כראוי על שם הלקוח הנכון. כל 

 )א( לצו.6העסקאות, גם המבוטלות, דווחו לרשות לפי סעיף 

 החלטת, המפרה לכאורה הפנתה ללעניין עסקאות מול לקוחות הנחזים כנותני שירותי מטבע לא רשומים .10

חרבי ושמה וכן להחלטה בעניין  5.10.12מיום  מ"בערודא ברכה והצלחה בעניין  כספי לעיצום ועדהוה

לברר אם מקבל שבהן נקבע כי הצו אינו מחייב את נותן שירותי המטבע  24.7.2013מיום שותפות רשומה 

 השירות הינו נותן שירותי מטבע רשום או לא.

 :כלליות טענות

. כמו המהוועדה להתחשב בעובדה שמדובר בהפרה ראשונה ובשיתוף הפעולה מצד הלכאורה ביקש ההמפר .11

כי היקף ההפרות אינו גבוה וכי לא נמצאו הפרות של הוראות הזיהוי, רישום  נהלכאורה ציי הכן, המפר

 ודרישת המסמכים.פרטים 

 :החלטת הוועדה

"(, קובעת הוועדה כי הלכאורה )להלן: "המפר הטיעוני המפר וקריאתלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת  .26

  .את הוראות החוק והוראות כמפורט להלן רההפ הבמסגרת פעילות

מאחר שמדובר הוועדה דוחה את טענת המפרה שלפיה לא מדובר כלל בהפרה  – )א( לצו6בנוגע להפרת סעיף  .27

בקליטה מחדש של שיקים שנקלטו בעבר למערכת קודמת. מלבד הסברה של המפרה אשר לא ברור מהו 

אסמכתאות בנוגע לא נתמך כלל באסמכתאות דוגמת , דפוס הפעולה הנטען ההיגיון העסקי העומד מאחוריו

 . לתאריכי קליטת העסקאות במערכת הקודמת

מהעסקאות הינן עסקאות ניכיון שאינן חייבות בדיווח על פי הוראות הוועדה דוחה את טענת המפרה כי חלק 

ש"ח. המפרה עצמה טוענת במסגרת טענותיה כי בהנחיות הרשות  50,000-)א( לצו שכן סכומן נמוך מ6סעיף 

 ( נקבע כי:2009ביולי  14ביום  5975לעניין דיווחי נותני שירותי מטבע לרשות )פורסמו ברשומות 

 המטבע שירותי נותן ידי על שניתן, הכולל לשרות להתייחס יש, הון הלבנת לאיסור לרשות חהדיוו סף "לצורך

 ".נתון ביום אחר( עבור או עצמו עבור פועל אם )בין אחד ללקוח, אחד

 פעולות הניכיון האמורות חצו באופן מצטבר את סף הדיווח ולכן היו חייבות בדיווח.

 )ב( לצו: 6להפרות הנטענות של סעיף בנוגע   .28

הוועדה אינה מקבלת את פרשנותה אינה מקבלת את הטענות הכלליות שהעלתה המפרה לעניין זה.  הוועדה

ספיישל אינטרסט בע"מ נ' יו"ר  11593/05/12עש"א בפס"ד )ב( לצו שכן 6הסובייקטיבית של המפרה לסעיף 

( )להלן : "פרשת ספיישל 8.11.2012)פורסם בנבו, ניתן ביום  מר פיני שחר -הוועדה להטלת עיצום כספי 

חלקו הראשון של הסעיף קובע אמנם )ב( לצו הינו מבחן משולב. 6המבחן הקבוע בסעיף אינטרסט"(. נקבע כי 

מבחן סובייקטיבי, אולם חלקו השני, שבו ישנן ארבע חלופות הקבועות בסעיף, קובע מבחן אובייקטיבי. 

ופות, כולן או חלקן, שאת קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי קמה חזקה לקיומה של בהתקיים אותן חל

 אשר צבן בפרשת "ספיישל אינטרסט":-חובת דיווח. לעניין זה ראו דבריה של כבוד השופטת תמר בר



 

"עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבים אשר אם התקיימו "יכול 

עולה בלתי רגילה, מלמדת כי שיראו" פעולה של מבקש שירותי מטבע כפ

במקום שנעשתה פעילות הנופלת לאחד מאותם מצבים, צריכה להידלק נורה 

אדומה לנותן השירות. משמעותה של נורה אדומה זו היא שמצב אובייקטיבי 

אמור לגרום לכך שנותן השירות יראה באותה פעולה כפעולה בלתי רגילה. כך 

 ובייקטיבי. אפילו נאמר כי יהא זה בעיניו באופן ס

לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמורים להצביע על כך 

שמקבל שירות המטבע ביצע פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם 

והתקיימותם הינו  –יתקיים מצב אחד או יותר מאותם מצבים שפורטו בסעיף 

ת נותן השירות כי אז נסיבות אובייקטיביות אלו יחייבו א –מצב אובייקטיבי 

)שם, בעמוד שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי רגילות שחובה לדווח עליהן." 

17). 

 

המפרה הפנתה אל שני מכתבים ששלחה הרשות, אשר מעידים לטענתה על כך שעמדת הרשות היא כי אמות 

, אינן מקימות )ב( אינן מייתרות את שיקול הדעת של נותן השירות6המידה האובייקטיביות בסיפא של סעיף 

חובה מוחלטת לדווח ודורשות בחינה של כל מקרה לגופו. ממכתבים אלה שצורפו כנספחים לתגובת המפרה, 

הוסתרו פרטי הנמען , ולא בכדי, וכן לא צורפו אליהם המכתבים המקוריים הכוללים את הנסיבות אליהן 

דבר לעניין ההפרות שביצעה המפרה התייחסה תגובת הרשות. עמדת הוועדה היא כי ממילא לא ניתן ללמוד 

מתוך תשובה פרטנית שנתנה הרשות לנותן שירותי מטבע מסוים, במענה לשאלה הנוגעת לנסיבות מסוימות 

 אשר אינן תואמות כלל לנסיבות מקרה זה. להלן התייחסות הוועדה לטענות הפרטניות של המפרה:

 ש"ח: 49,999-נמוך מש"ח אך  49,000עסקאות שסכומן מעל מקרים של  45לעניין  .א

הלוואות אשר אינן בחזקת שירות מטבע ומשכך אינן מקרים לגביהם נטען כי מדובר ב 11-בנוגע ל 1א.

טענה זו נטענה בעלמא ומבלי שהוצגו בפני הוועדה אסמכתאות המעידות , הרי שחייבות בדיווח כלשהו

או תצהיר מטעם הלקוחות כי חוזה הלוואה, מסמכי הלוואה כלשהם, דוגמת  אכן מדובר בהלוואה,כי 

 מדובר בעסקת הלוואה. לפיכך, הוועדה קובעת כי הוראות הסעיף הופרו בנסיבות העניין.

מקרים לגביהם נטען כי מדובר בעסקאות שבאופן מצטבר סכומן עולה על סף הדיווח ולכן  5-בנוגע ל 2א.

)א( לצו 6בת הדיווח מכוח סעיף )א( לצו, הוועדה דוחה טענה זו. חו6מדווחות ממילא לרשות לפי סעיף 

)ב( לצו 6עניינה בדיווח רגיל על פעילות מסוג ומסכום מסוים, היינו סף הדיווח. חובת הדיווח מכוח סעיף 

הינה חובת דיווח בגין פעילות בלתי רגילה של מקבל השירות. מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר 

)א( לצו 6יד על כך שדיווח על פעולה מסוימת מכוח סעיף תכליתם ומהותם שונה. אין בלשון הצו כדי להע

)ב( לצו וגם ברור שהתנהלות כזו תחטא לתכלית הצו והחוק 6פוטר מדיווח בגין אותה עסקה מכוח סעיף 

 שמכוחו הותקן.

מקרים לגביהם טענה המפרה כי מדובר בעסקאות ניכיון שיקים בהן לא ניתנה תמורה  9-בהתייחס ל 3א.

באמצעות העברה בנקאית, תשלום בשיק, כנגד שיק שחזר או כנגד שיק שנמשך ועל כן סף במזומן, אלא 

ש"ח, הוועדה אינה מקבלת טענה זו. מבדיקת הנתונים שעמדו בפני  500,000הדיווח הרלוונטי הינו 

-מדינת ישראל פרקליטות מחוז ת"א 40131/08פ )ת"א( "תהביקורת עולה כי מדובר בעסקאות קיזוז. ב

( )להלן: "פרשת ג'רבי"( נקבע כי דינה של עסקת 1.9.2013)פורסם בנבו,  וכלכלה נ' יעקב ג'רבימיסוי 

 :ל עסקה אחרת שתמורתה במזומןקיזוז היא ככ

הצריכה האחת עסקת ניכיון  "עסקת קיזוז היא צירוף של שתי עסקות נפרדות;

פירעון , היינו והשנייה עסקת פירעון הלוואהלפחות;  K50היקפה דיווח )אם 

. פעולת הקיזוז מצמצמת את המהלך שיק שכבר נוכה אך חזר בהעדר כיסוי



 

ף מן הקופה ונמסר ללקוח סכום השיקים לניכוי הטכני לפעולה אחת שבה נשל

מהותית את שתי העסקות. פחות החוב שקוזז. פעולה מאוחדת זו אינה משנה 

בותיו נדרש על כן קיזוז חוב אינו מקטין את היקף עסקת המזומן וגם בנסי

 (25)שם, בעמוד  "דיווח.

המפרה טענה כי מדובר בעסקאות קיזוז שבהן לא ניתנה תמורה במזומן, אך לא תמכה טענה זו 

 באסמכתא כלשהיא. לפיכך, הוועדה אינה מקבלת טענה זו.

לעניין שני מקרים לגביהם נטען כי מדובר בפעולות טכניות שאינן שירות מטבע, אלא פעולות מול  4א.

, הוועדה קובעת כי הוראות הסעיף הופרו בנסיבות העניין. המפרה לא הציגה פק האשראי של החברהס

 בפני הוועדה אסמכתאות דוגמת חשבוניות למול ספק האשראי האמור לביסוס טענתה.

בהתייחס לטענתה כי הכירה את מבקשי השירות ולכן לא סברה שהפעילות שביצעו הנה בלתי רגילה,  5א.

ת ספיישל אינטרסט נקבע שהטענה כי מדובר בלקוחות המוכרים למפרה אינה מאיינת את הרי שבפרש

לפסק הדין( ומכל מקום מדובר בטענה בעלמא, שכן  20העובדה שמדובר בפעולות המחייבות דיווח )עמ' 

לא הונחה בפני הוועדה תשתית ראייתית מתאימה או הסברים מניחים את הדעת אשר תומכים בטיעון 

 זה. 

 :עסקאות שנרשמו במהלך יום אחד 394-ניכיון של לקוחות שפוצלו לעסקאות  174ניין לע .ב

העסקאות מדובר בפעולה טכנית שאינה מתן  394מתוך  10-הוועדה דוחה את טענתה של המפרה כי ב 1ב.

שירותי מטבע. המפרה לא הציגה כל אסמכתא לביסוס טענתה זו. בהתייחס לטענה כי העסקאות אינן 

 להחלטה. 2ש"ח, ראו לעיל התייחסות הוועדה בסעיף  50,000-דיווח שכן סכומן נמוך מחייבות ב

העסקאות הן קליטת שיקים ממערכת ישנה מהטעמים  394מתוך  3הוועדה דוחה את טענת המפרה כי  2ב.

 להחלטה. 2המפורטים לעיל כאמור בסעיף 

ולות טכניות שאינן שירותי מטבע העסקאות הן פע 394מתוך  3הוועדה דוחה את טענת המפרה כי  3ב.

 להחלטה. 4.א.3אלא פעולות מול ספק האשראי של החברה מהטעמים המפורטים לעיל כאמור בסעיף 

העסקאות הן פעולות הלוואה שאינה בחזקת שירות  394מתוך  4הוועדה דוחה את טענת המפרה כי  4ב.

 להחלטה. 1.א.3ל כאמור בסעיף מטבע ומשכך אינה חייבת בדיווח כלשהוא מהטעמים המפורטים לעי

 עסקאות שנרשמו במהלך יומיים : 430-עסקאות ניכיון שפוצלו ל 180לעניין  .ג

)ב( לצו בגין רוב העסקאות 6הוועדה דוחה את טענת המפרה כי היא לא נדרשה להגיש דיווח לפי סעיף  1ג.

ות ממילא לרשות לפי כיוון שמדובר בעסקאות שבאופן מצטבר סכומן עולה על סף הדיווח ולכן מדווח

 להחלטה. 2א.3)א( לצו, זאת מהטעמים המפורטים לעיל בסעיף 6סעיף 

לעניין טענותיה הפרטניות של המפרה אודות הנסיבות שבהן בוצעו העסקאות האמורות, נטען כי  2ג.

חלק מהלקוחות הם צרכני אשראי כרוניים, וחלקם נותני שירותי מטבע שהשתמשו בחברה כמקור 

קאותיהם. עוד נטען כי במקרים מסוימים, היעדר ההסכמה בין שני השותפים המנהלים של למימון עס

החברה על קבלת שיקים יצרה רישום כפול של עסקאות. במקרים אחרים, נהלי העבודה של החברה 

הביאו לרישום כפול של עסקאות דוגמת מקרים בהם לקוח מחזיר שיק שניתן לו על ידי החברה. כלל 

מבלי שהוצגו בפני הוועדה אסמכתאות לגבי הלקוחות הספציפיים המפרה בהקשר זה נטענו טענותיו של 

מקבלת את הסבריה  אינהמשכך, הוועדה  ואופי פעילותם העסקית אשר יש בהם כדי לבסס טענות אלה.

מול אותו לקוח אשר של המפרה וקובעת כי היא הפרה את חובת הדיווח בהקשר זה. מדובר בעסקאות 

, באופן שמעורר חשש כי פיצול העסקאות נעשה על מנת להימנע אצל המפרה כעסקאות שונותנרשמו 

  מחובת הדיווח על פעולות רגילות.



 

כאמור, הינו, ביצוע פעולות ניכיון נפרדות, כאשר על פני הדברים קיימת זיקת קשר הדוקה  פעולהדפוס 

יש בו כדי להקים בסיס למסקנה כי בין העסקאות הנפרדות כך שהן נחזות להיות חלק מעסקה אחת, 

מדובר בפעולות שמטרתן לעקוף את חובת הדיווח, וכי כך נחזו גם בעיניו של נותן שירותי המטבע שידע 

 על זיקת הקשר הנחזית בין העסקאות ועל סמיכות הזמנים בה בוצעו.

בלתי רגילות. חובת בענייננו, לא היה בפי המפרה הסבר סביר ומניח את הדעת מדוע לא דווחו הפעולות כ

הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזרת מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים מהם נגזר 

הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולות שיכולות להדליק 

תבצעות על ידי לקוחותיו נורות אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המ

ולדווח עליהן. נוכח כל האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף 

 )ב( לצו.6

, לגביהן טענה המפרה עסקאות של פיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין לקוחות שונים 68לעניין  .ד

כי מדובר בעסקאות שכיחות במסגרת ניהול עסקיה, ולכן לא ראתה בהן כפעולות בלתי רגילות, הרי 

שאין בידי הוועדה לקבל טענה זו. נותן שירותי המטבע אינו חוקר ולא נדרש ממנו להתחקות אחר 

ביחס לפעילות  חריגהכלכלי, מניעיו של הלקוח. די אם בוצעה פעילות בלתי רגילה, קרי, חסרת היגיון 

הלקוח וכדומה, כדי שתקום החובה להעביר דיווח בלתי רגיל. היות שביצוע מספר עסקאות ניכיון של 

המחאות מאותו חשבון בנק עולה לכדי דפוס פעולה חריג אשר עשוי להצביע על ניסיון להימנע מדיווח 

ל המפרה מדוע לא ראתה בעסקאות )א( לצו, ככלל, ובהעדר הסבר מספק ש6בהתאם להוראות סעיף 

 אלה פעילות בלתי רגילה, הרי שנדרש מנותן שירותי המטבע לדווח על פעילות זו.

העסקאות מדובר בשיקים המשוכים על שם החברה עצמה  68מתוך  17-בהתייחס לטענת המפרה כי ב 1ד.

עובדה שלא עלה כשהחברה היא זו שקלטה את השיק בחזרה, הוועדה אינה מקבלת את הטענה לאור ה

בידי המפרה להצביע על היגיון כלכלי בפעולה ולא הוצגו אסמכתאות מתאימות. טענת המפרה כי בחלק 

מהמקרים מדובר בפעולה טכנית למול ספק האשראי של החברה נדחית אף היא מהטעמים שהוצגו לעיל 

 להחלטה. 3.ב.3-ו 4.א.3בסעיפים 

)ב( לצו כיוון שרוב 6נדרשה להגיש דיווח לפי סעיף  הוועדה דוחה את טענת המפרה כי היא לא 2ד.

)א( לצו ולכן אין לטענתה משמעות לפיצול הנטען, וזאת מהטעמים 6העסקאות דווחו לרשות לפי סעיף 

 להחלטה. 2.ג.3המפורטים לעיל כאמור בסעיף 

בחזקת  העסקאות הן פעולות הלוואה שאינן 68מתוך  21הוועדה אינה מקבלת את טענת המפרה כי  3ד.

 להחלטה. 1.א.3שירות מטבע ומשכך אינן חייבות בדיווח מהטעמים המפורטים לעיל כאמור בסעיף 

העסקאות התמורה ניתנה בשיק ולא במזומן  68מתוך  29-הוועדה אינה מקבלת את טענת המפרה כי ב 4ד.

 3ור בסעיף א.ש"ח, מהטעמים המפורטים לעיל כאמ 500,000ולפיכך לטענתה סף הדיווח הרלוונטי הינו 

 להחלטה.

השיקים אשר נרשמו באופן כפול על שם שני  3הוועדה מקבלת, מחמת הספק, את טענות המפרה לעניין  .ה

 )ב( לצו, ועל כן לא תטיל עיצום בגין מקרים אלו. 6לקוחות שונים, שלגביהם נטענה הפרת סעיף 

ן שירותי מטבע שאינו באשר להפרה שיוחסה למפרה כי בוצעו עסקאות עם לקוח אחד הנחזה כנות .ו

הצו אינו מחייב את נותן שירותי המטבע לברר האם  רשום, הוועדה קובעת כי לא הופרה חובת הדיווח.

לקוחו שהינו נותן שירות מטבע או נחזה כנותן שירות מטבע הינו רשום או לא וממילא לא ניתן לומר כי 

הווה כשלעצמה פעילות בלתי רגילה ביצוע פעולה מול מי שנחזה כנותן שירותי מטבע שאינו רשום מ

 רודא ברכה והצלחה בע"מ)ב( לצו )ראו לעניין זה החלטת ועדת העיצומים בעניין 6בהקשר של סעיף 

 .5.10.2012מיום 



 

הפרת חובת הדיווח לרשות על פעולות רגילות החייבות מהאמור לעיל עולה, כי ההפרות כוללות את  .ז

ת הדיווח על פעולות בלתי רגילות, וזאת בניגוד להוראות וחובל )א( לצו והפרה ש6בדיווח בניגוד לסעיף 

 )ב( לצו.6סעיף 

 חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות .ח

אלו מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. 

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי 

הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, 

תני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של אצל נו

ו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר לעניין זה רא הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

 :רמי חג'אמה מדינת ישראל נ' 4316/13בע"פ 

כי שירותיהם של  "במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור 

חוק הונם האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

בות דיווח כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחו איסור הלבנת הון

קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי 

 הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

לחוק עיצום  7בכל הפרה לפי סעיף  ה)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר14בהתאם לסעיף  .ט

 כספי בשיעור שלא י

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61ף עלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעי .י

 2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(. 

 צורךלתקנות עיצום כספי. ל 9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .יא

כך, שקלה הוועדה את אופי ההפרות והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללותן, את העובדה כי 

כמו כן הביאה הוועדה במסגרת ואת שיתוף הפעולה מצידה.  המדובר בהפרה ראשונה מצד המפר

 שיקוליה לקולא את משך הזמן שעבר מיום גילוי ההפרה ועד ומועד מתן החלטתה.

 .ש"ח 100,000 להטיל על המפרה עיצום כספי בסך של לעיל, החליטה הוועדהלאור כל האמור  .יב

ימים מיום מסירת הדרישה  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  המפרל .יג

 לתשלום העיצום הכספי.
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  2015בשנת  -  ת הועדה לעיצום כספיוהחלט

 513340109ח.פ.  מ"בע שני המרות כספיםבעניין  7.9.2015החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 )להלן: "החברה"( 513340109. פ.ח מ"בע כספים המרות שני המפרה לכאורה:

 ל החברהבע, 007175565, ת.ז צביקה שנימר 

 , ב"כ החברהו"ד שלומי גולןבאמצעות ע

 :תיאור הנסיבות

במטרה לבחון את עמידתה בחובות מכוח חוק איסור  הבחבר האוצר משרד של ביקורת נערכה, 2.9.2013ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  2000-הלבנת הון, התש"ס

 )להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(.  2002-נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 עיצום כספי.  להטלתבצירוף הודעה על בקשה  לחברהדו"ח הביקורת נמסר  .1

 . 2013 בספטמבר 2, עד ליום 2007ספטמבר ב 2שמיום ממצאי הביקורת הם לתקופה  .2

 .2003, ביוני 29 בעלת רישיון למתן שירותי מטבע החל מיום היא החברה .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת

 

, החייבות בדיווחעסקאות  19הביקורת איתרה : לצו( א)6 סעיף לפי בדיווח החייבות פעולות (א)

בגינן לא הועברו דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון  ,ח"ש 2,116,876 המסתכמות לסכום של

ש"ח שבה לא נרשם שם  81,000. בנוסף, נמצאה עסקה אחת בסכום של "(הרשות: "להלן)טרור 

 הלקוח ומספר תעודת זהות. 

  :לצו( ב)6 סעיף לפי בדיווח החייבות פעולות (ב)

 ש"ח  1,186,420בסכום כולל של  עסקאות 24 הביקורת איתרה: עסקאות בסף הדיווח

 ש"ח. 49,999ש"ח עד  49,000שבוצעו בסכומים של 

 ש"ח  6,728,478עסקאות בסכום כולל של  87הביקורת איתרה : פיצול עסקאות במהלך יום

 עסקאות. 181-שפוצלו לכאורה ל

  עסקאות בסכום  3,584הביקורת איתרה  העברת כספים לחו"ל חסרות פרטים:עסקאות

ש"ח, שבהן לא נרשמו תעודות זהות של  19,102,642ש"ח ומעלה, בסכום כולל של  1,000של 

 מקבל הכספים בחו"ל.

 :( לצו, חובת זיהוי, רישום ודיווח על פרטי הלקוח3)7לצו וסעיף  2עיף ס (ג)

 ש"ח  81,000נמצאה עסקה אחת בסכום של : עודת זהותעסקאות ללא רישום מספר שם ות

 שבה לא נרשם שם ומספר תעודת זהות.

 עסקאות שבהן לא נרשם תאריך  354נמצאו : עסקאות ללא תאריך לידה/תאריך התאגדות

 ש"ח. 56,478,333לידה/תאריך התאגדות בסכום כולל של 

 זיהוי מין הלקוח בסכום  עסקאות שבוצעו ללא 138נמצאו : עסקאות ללא זיהוי מין הלקוח

 ש"ח. 18,414,260כולל של 

 לא נרשמה כתובת הלקוח בסכום כולל של  עסקאות שבהן 41נמצאו : עסקאות ללא כתובת

 ש"ח.  6,981,228

 



 

 :החברה יה שלתמצית טענות

באמצעות בא  ,הוועדה בפני פה בעל והן 29.7.2015מיום במסמך מפורט בכתב  טיעוניהאת  ההציגהחברה 

 : הפירוט טענותי, בתמצית, להלן .7.9.2015 ביום כוחה,

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

 לטענת החברה מדובר בשני חודשים שלגביהם נטען כי לא התקבל דיווח ובעוד חודש אחד שבו כביכול .4

 עסקאות חייבות בדיווח. ראשית, נטען כי מדובר רק 19התקבל דיווח ריק, בעוד שבאותו חודש היו 

דיווחים שהגישה החברה לרשות במועד מזה למעלה מעשור. שנית,  100-בשלושה חודשים מתוך למעלה מ

לגבי הדיווחים שלא הגיעו, טענה החברה כי דיווחים אלה הוגשו על ידה לרשות וכי מעולם לא קיבלה 

העתק  , הציגה החברה2013הודעה מהרשות כי הם לא התקבלו אצלה. באשר לדיווח של חודש אוגוסט 

( יחד עם אישור קבלת דבר הדואר. שלישית, 16.9.2013אישור משלוח הדיווח בדואר לאותו חודש )ביום 

", טענה החברה כי במחשב שלה מופיעות העסקאות וכי הייתה 0לגבי הדיווח שנטען שהגיע כדיווח "

ף, בכל הנוגע לעסקה בטוחה כי הן נכללו בדיווח לרשות, וכן כי לא קיבלה הודעה על שגיאה בנושא. לבסו

הבודדת שנמצאה ללא פרטי הלקוח ומספר תעודת זה, טענה החברה כי פרטי העסקה מצויים בידה וכי 

 היא לא יודעת כיצד הם לא הוזנו לתוכנה, אך בכל אופן מדובר בטעות שתוקנה. 

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

לטענת החברה לא מדובר בעסקאות בלתי רגילות, אלא עסקאות המרת מט"ח  – עסקאות בסף הדיווח .5

 בסכומים עגולים, שלא ניתן לומר לגביהן כי נעשו מתוך מטרה להתחמק מדיווח.

העסקאות המתוארות בפרק זה, טענה החברה כי לא מדובר  181מתוך  111לגבי  – פיצול עסקאות .6

שיקים שנרשמו בטעות בתוכנה כעסקת המרת מטבע בעסקאות המרה מפוצלות אלא בעסקאות ניכיון 

וזאת כיוון שבתוכנה שהייתה מותקנת באותן שנים בבית העסק לא ניתן היה לרשום עסקאות ניכיון. לגבי 

יתר העסקאות המתוארות בדו"ח הביקורת, טענה החברה כי מדובר בעסקאות לגיטימיות שבביצוען לא 

לפיצול עסקאות וכי היא מתקשה לשחזר כיום, שנים מספר עלה כל חשד אצל החברה כי נעשה ניסיון 

לאחר ביצוע העסקה, את ההסבר הלגיטימי לכל עסקה ועסקה. יחד עם זאת, לגבי חלק מהעסקאות 

סיפקה החברה הסברים מפורטים יותר. כך למשל, לגבי חלק מהעסקאות נטען כי העסקאות דווחו לרשות 

ח ביקש להתחמק מדיווח, לגבי חלק מהעסקאות נטען כי מדובר בדיווח רגיל ולכן לא עלה כל חשד שהלקו

בלקוחות המוכרים לבעל החברה אשר פעלו בצורה שיש לה הסבר לגיטימי, לגבי מספר עסקאות נטען 

שבוצעו על ידי קבוצת כדורסל נשים הרוכשת דולרים לתשלום שכר לשחקניות הקבוצה ולגבי עסקאות 

רותי מטבע אצלו החברה הייתה פורטת צ'קים זרים במטבע חוץ. אחרות נטען כי הלקוח הוא נותן שי

לבסוף, נטען כי עובדי החברה בקיאים בהוראות החוק והצו וכי לא מדובר במקרים אשר מתארים 

 אירועים המצדיקים שליחת דיווח בלתי רגיל. 

מך רשמי החברה טענה כי במס –העברות לחו"ל בהן לא נרשמו פרטי תעודת הזהות של מקבל הכספים  .7

הובהר, כי "אין  GMTשהיה ממוען אל חברת  3.12.2009של הרשות לאיסור הלבנת הון שהוצא ביום 

( לחוק כאשר צד אחד של העסקה, 3ג)א()11לראות בכל פעולה של מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 

ה, פעולה ש"ח לפחות, לכשעצמ 1,000מקור או יעד, אינו מזוהה בשם ובמספר זהות ושווי העסקה הוא 

בלתי רגילה. לפיכך, על נותן שירותי מטבע חלה חובת דיווח על פעולה, ובין היתר פעולה של מתן שירותי 

( לחוק, רק באם הפעולה נחזית בעיניו כפעולה בלתי רגילה". בנוסף, 3ג)א()11מטבע כאמור בסעיף 

, ובעניין 13.1.14מיום  החברה הפנתה להחלטות של הוועדה לעיצום כספי בעניין ויק וורלדקום בע"מ

)ב( 6, שבהן הוועדה קבעה בנסיבות דומות כי לא הופרו הוראות סעיף 20.1.14 צ'יינג' סנטר בע"מ מיום

 לצו.



 

לטענת החברה, העסקאות המתוארות על ידי דו"ח הביקורת כחריגות, הן בבחינת עסקאות רגילות  .8

מת את נכונות הפרטים המזהים אף אם ושגרתיות אצלה. לטענתה, במרבית המקרים אין היא יכולה לא

אלה היו נמסרים לה. לפיכך, הפעולות מבוצעות לפי שם ושם משפחה בלבד ורק אותו אדם ששמו ושם 

 משפחתו מופיעים בפרטי ההעברה, יוכל לקבל את הסכום. 

 :לצו)א( 2הפרת סעיף 

מצומצם של לקוחות וכי החברה טענה כי כל הנתונים החסרים שלא הוזנו היו בידה, כי מדובר במספר  .9

 היא תיקנה את כל הליקויים שנמצאו. 

 :כלליות טענות

בפעם הראשונה שנטען לגביה כי ביצעה מהוועדה להתחשב בעובדה שמדובר ביקשה לכאורה  החברה .10

ה, בכך שהיא מקפידה לקיים בשיתוף הפעולה מצדשהיא פעלה בתום לב מוחלט,  הפרות של החוק והצו,

 את הוראות החוק והצו ותיקנה את כל ההפרות שבוצעו על ידה בתום לב. 

 :החלטת הוועדה

, קובעת הוועדה כי החברה והאסמכתאות שהציגה טיעוניה של וקריאתלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת  .29

  .והצו, כמפורט להלןאת הוראות החוק החברה הפרה  הבמסגרת פעילות

, מקבלת הוועדה את 2013בכל הנוגע לדיווח של חודש אוגוסט  :)א( לצו6סעיף הנטענות של ת ובנוגע להפר .30

טענת החברה כי דיווח אכן נשלח לרשות וזאת לאור האסמכתא שהציגה בפניה. בכל הנוגע לשני הדיווחים 

שני חודשים אלו. עם  האחרים, הוועדה אינה מקבלת את טענת החברה וקובעת כי חובת הדיווח הופרה לגבי

זאת, הוועדה תתחשב, בקביעתה את גובה העיצום, בכך שמדובר בשני דיווחים בלבד מתוך כלל החודשים 

שבהם העבירה החברה דיווח לרשות כנדרש מאז החלה בפעילותה. לגבי העסקה שבה לא נרשם שם ותעודת 

גם בהקשר זה תתחשב הוועדה בכך  זהות, קובעת הוועדה כי אף ביחס לעסקה זו הופרה חובת הדיווח אך

 שמדובר בעסקה בודדת וכי שוכנעה מגרסת החברה שלפיה מדובר בטעות טכנית שארעה בתום לב ותוקנה.

  : )ב( לצו6להפרות הנטענות של סעיף בנוגע  .31

בנוגע לעסקאות בסף הדיווח, קיבלה הוועדה את טענת החברה ולכן היא קובעת כי לא מדובר  .א

ווח. זאת, לאור נסיבות העניין ובייחוד העובדה שמדובר במספר קטן של בהפרה של חובת הדי

עסקאות ביחס לתקופה, בסכום יחסית נמוך, שלא בוצעו על ידי אותם לקוחות, כאשר אין 

אינדיקציות נוספות לפעילות בלתי רגילה, וכאשר חלק ניכר מאותן עסקאות הן המרות מטבע 

 בסכומים עגולים.

 111ות, הוועדה השתכנעה מהגרסה שהציגה החברה, שלפיה לגבי בנוגע לעסקאות מפוצל .ב

העסקאות שצוינו בדו"ח הביקורת מדובר למעשה בעסקאות ניכיון שיקים  181עסקאות מתוך 

ולא בעסקאות המרה, אשר נרשמו בטעות בתוכנה כעסקאות המרה, ולפיכך לא מדובר בפיצול. 

( מאחר שכל העסקאות הללו, שבמהותן הן )א6יחד עם זאת, הוועדה רואה בכך הפרה של סעיף 

כאמור עסקאות ניכיון, דווחו לרשות כעסקאות המרה ולא כעסקאות ניכיון ולכן למעשה מדובר 

בדיווחים רבים שגויים ואף יש בהם כדי להטעות. הוועדה לקחה בחשבון במסגרת שיקוליה את 

 העובדה כי הפגם האמור תוקן וכי כיום העסקאות מדווחות כנדרש.

לגבי יתר העסקאות, טוענת החברה טענות שונות, וביניהן כי מדובר בעסקאות שבגינן הועבר  .ג

)א( ולכן לא מדובר בניסיון להתחמק מחובת הדיווח, וכי 6לרשות דיווחים רגילים לפי סעיף 

חובת הדיווח מכוח מדובר בלקוחות המוכרים לה. הוועדה אינה מקבלת טענות אלה. ראשית, 

עניינה בדיווח רגיל על פעילות מסוג ומסכום מסוים, היינו סף הדיווח. חובת  )א( לצו6סעיף 



 

)ב( לצו הינה חובת דיווח בגין פעילות בלתי רגילה של מקבל השירות. מדובר 6הדיווח מכוח סעיף 

בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם ומהותם שונה. אין בלשון הצו כדי להעיד על כך שדיווח 

)ב( לצו וגם 6)א( לצו פוטר מדיווח בגין אותה עסקה מכוח סעיף 6ימת מכוח סעיף על פעולה מסו

שנית, בהתייחס לטענתה כי  ברור שהתנהלות כזו תחטא לתכלית הצו והחוק שמכוחו הותקן.

בפס"ד הכירה את מבקשי השירות ולכן לא סברה שהפעילות שביצעו הנה בלתי רגילה, הרי ש

 מר פיני שחר -אינטרסט בע"מ נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי ספיישל  11593/05/12עש"א 

נקבע שהטענה כי מדובר בלקוחות  ן: "פרשת ספיישל אינטרסט"(,( )להל8.11.2012)פורסם בנבו, 

לפסק  20המוכרים לחברה אינה מאיינת את העובדה שמדובר בפעולות המחייבות דיווח )עמ' 

הסבר סביר ומניח את הדעת, המגובה באסמכתאות, מדוע הדין(. בענייננו, לא היה בפי החברה 

לא דווחו הפעולות כבלתי רגילות. חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזרת מפרמטרים 

מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים מהם נגזר הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את 

יק נורות אזהרה ולהפעיל שיקול דעת נותן שירותי המטבע להיות ערני לפעולות שיכולות להדל

על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו ולדווח עליהן. נוכח כל האמור 

 )ב( לצו.6לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף 

את הטענות לגבי עסקאות העברת כספים לחו"ל החסרות בפרטים, הוועדה אינה מקבלת  .ד

נקבע )ב( שכן בפרשת ספיישל אינטרסט 6הכלליות שהעלתה החברה ביחס לפרשנות של סעיף 

חלקו הראשון של הסעיף קובע אמנם מבחן )ב( לצו הינו מבחן משולב. 6המבחן הקבוע בסעיף כי 

סובייקטיבי, אולם חלקו השני, שבו ישנן ארבע חלופות הקבועות בסעיף, קובע מבחן 

בהתקיים אותן חלופות, כולן או חלקן, שאת קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי אובייקטיבי. 

יובהר שעמדת הממונה הינה כי ככלל, פעולה של מתן  קמה חזקה לקיומה של חובת דיווח.

( לחוק כאשר אחד הצדדים אינו מזוהה ושווי העסקה הוא 3ג)א()11שירותי מטבע כאמור בסעיף 

יחד עם זאת, נוכח העובדה  ווה כשלעצמה, פעולה בלתי רגילה.ש"ח לפחות, לכאורה מה 1,000

 שבהחלטות קודמות של הוועדה בעניין זה החליטה הוועדה שלא להטיל עיצומים בגין הפרה זו,

, ואולם אין באמור כדי ללמד על הוחלט שלא להטיל עיצום כספי בעניין זה משיקולים פנימיים,

 יג ב"כ החברה. כך שהוועדה מקבלת את הפרשנות אותה הצ

 

הוועדה קובעת כי החברה הפרה את הוראות סעיף זה, כמפורט  :( לצוא)2בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .32

בדו"ח הביקורת. לעניין גובה העיצום, התחשבה הוועדה בכך שקיבלה את טענת החברה כי מדובר בהפרות 

   שבוצעו בתום לב וכן בכך שהליקויים תוקנו.

ת בדיווח הפרת חובת הדיווח לרשות על פעולות רגילות החייבומהאמור לעיל עולה, כי ההפרות כוללות את  .33

)ב( 6סעיף ת הדיווח על פעולות בלתי רגילות, וזאת בניגוד להוראות וחובהפרה של )א( לצו, 6בניגוד לסעיף 

 )א( לצו. 2וכן הפרה של חובת רישום פרטים, בניגוד להוראות סעיף  לצו

אלו מסכל  חובות הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות .34

את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

ת לבקר את הפעילות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויו

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר 

נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית 

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13ע"פ ו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בלעניין זה רא המתבצעת בעסקו.

 :חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של 

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור 



 

חוק הונם האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח  איסור הלבנת הון

קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי 

 הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

לחוק עיצום כספי  7בכל הפרה לפי סעיף  הרחבל ה)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל ע14בהתאם לסעיף  .35

, ומחצית או רבע 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 (. )להלן: "תקנות עיצום כספי" 2001

כך,  לתקנות עיצום כספי. לצורך 9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .36

שקלה הוועדה את אופי ההפרות והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללותן, את העובדה כי מדובר בהפרה 

 . ואת העובדה שהליקויים תוקנו את שיתוף הפעולה מצידה, הרחבראשונה מצד ה

 

 .בלבד ש"ח 20,000 רה עיצום כספי בסך שלחבלהטיל על ה לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה .37

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  הרחבל .38

 העיצום הכספי.
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 513146118ח.פ.  מ"בע יינג'צ. מ.מבעניין  7.9.2015החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 "החברה"(: )להלן 513146118ח.פ.  מ"בע יינג'צ. מ.מ המפרה לכאורה :

 , ב"כ החברהשלומי גולןבאמצעות עו"ד 

 גב' ליאורה הירשהורן, יו"ר חברי הוועדה: 

 חבר אהוד מוריה,מר 

 עו"ד תמר ולדמן, חברה

 :תיאור הנסיבות

בחובות מכוח חוק איסור  לבחון את עמידתהחברה, במטרה נערכה ביקורת במשרדי ה 11.4.2013ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  :)להלן 2000–הלבנת הון, התש"ס

 "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(.  :)להלן 2002–נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

   :עיקרי ממצאי הביקורת

  הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי. בצירוףחברה דו"ח הביקורת נמסר ל .1

 (.11.4.2013ועד ליום הביקורת ) 12.4.2007מיום  ממצאי הביקורת הם .2

 .9.7.2003למתן שירותי מטבע החל מיום  ןהחברה הנה בעלת רישיו .3

 בהמרות מטבע ופעולות נכיון שיקים. תעוסק החברה .4

 ח הביקורת:שפורטו בדו"להלן ריכוז ההפרות כפי  .5

הביקורת העלתה כי החברה לא העבירה דיווח על פעולה בלתי רגילה:  אי דיווח לרשות – )ב( לצו6סעיף  (א

 )ב( לצו, במקרים הבאים:6על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לסעיף 

 :פיצול עסקאות ללקוח באותו היום

ש"ח  23,247,007עסקאות המרה או ניכיון בהיקף של  1000-פיצולים המורכבים מ 311הביקורת איתרה 

 באופן המעלה חשד כי בוצע פיצול של העסקאות במטרה להימנע מחובת הדיווח, לפי הפירוט להלן:

 החשד. מדיווח להימנע מנת על בוצעו אלו עסקאות כי חשד המעלה באופן ,פיצול עסקאות ניכיון 

 . ח"ש 21,848,515 של סכוםעסקאות ב 955לעניין  קיים

 החשד. מדיווח להימנע מנת על בוצעו אלו עסקאות כי חשד המעלה פיצול עסקאות המרה, באופן 

 .ח"ש 406,701 של סכוםעסקאות ב 12לעניין  קיים

 להימנע מנת על בוצעו אלו עסקאות כי חשד המעלה פיצול עסקאות ניכיון בשילוב המרה, באופן 

 .ח"ש 991,792 של סכוםעסקאות ב 33לעניין  קיים החשד. מדיווח

 :וח בטווח של יומייםקניכיון ללפיצול עסקאות 

  מנת על בוצעו אלו עסקאות כי חשד המעלהפיצול עסקאות ניכיון ללקוחות בטווח של יומיים, באופן 

עסקאות ניכיון  732-מקרים בהם נעשו פיצולים המורכבים מ 255-החשד קיים ב .מדיווח להימנע

 ש"ח. 18,673,510בסכום של 

 :עסקאות שבוצעו בשבת

 המרות  7ש"ח שבוצעו ביום שבת, מתוכן  1,602,588עסקאות המרה בסכום של  8תרה הביקורת אי

 ש"ח החייבות בדיווח. 1,591,098בסכום של 

  פעולות  9ש"ח שבוצעו ביום שבת, מתוכן  589,302עסקאות ניכיון בסכום של  20הביקורת איתרה

 ש"ח החייבות בדיווח. 431,500ניכיון כנגד מזומן בסכום של 

 אי זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח: –( לצו 3)7)א( לצו וסעיף 2סעיף  (ב



 

  פרטי  לא נרשמו בהן, ח"ש 2,638,854 של סכוםהמרה חייבות בדיווח, ב עסקאות 14הביקורת איתרה

 ת.ז. של מבצע הפעולה.

 סכוםת ניכיון אחת, בה נכנס שיק שקלי ויצא מזומן שקלי, החייבת בדיווח, בעסק הביקורת איתרה 

 נרשמו פרטי ת.ז. של מבצע הפעולה. לא הב, ח"ש 92,280 של

  ש"ח בהן לא  190,636פעולות ניכיון כנגד מזומן, החייבות בדיווח, בסכום של  3הביקורת איתרה

 פרטי ת.ז. של מבצע הפעולה.נרשמו 

  פרטי  ש"ח, בהן לא נרשמו 2,417,885עסקאות המרה חייבות בדיווח, בסכום של  12הביקורת איתרה

 כתובת.

  נרשמו בהן לא  190,636עסקאות ניכיון כנגד מזומן החייבות בדיווח, בסכום של  3הביקורת איתרה

 פרטי כתובת של מבצע הפעולה.

  מוש"ח בהן לא נרש 3,831,740עסקאות המרה החייבות בדיווח, בסכום של  19הביקורת איתרה 

 פרטי תאריך לידה/תאריך התאגדות.

  סקאות כניסת מזומן שקלי כנגד יציאת שיק שקלי, החייבות בדיווח, בסכום ע 2הביקורת איתרה

 פרטי תאריך לידה/תאריך התאגדות. מוש"ח בהן לא נרש 241,900של 

  עסקת ניכיון אחת, בה נכנס שיק שקלי ויצא מזומן שקלי, החייבת בדיווח, בסכום הביקורת איתרה

 יך התאגדות.פרטי תאריך לידה/תאר מוש"ח בה לא נרש 92,380של 

 ש"ח בהן  7,151,679.55החייבות בדיווח בסכום של כנגד מזומן יכיון עסקאות נ 80 הביקורת איתרה

 פרטי תאריך לידה/תאריך התאגדות. מולא נרש

  :אימות פרטים ודרישת מסמכים – ( לצו3)3סעיף  (ג

  כוח בסכום של עסקאות החייבות בדיווח שבוצעו בשם חברות זרות ללא ייפוי  53הביקורת איתרה

 ש"ח. 12,405,367

  עסקאות ניכיון כנגד מזומן החייבות בדיווח הרשומות על שם חברה ללא ייפוי  3הביקורת איתרה

 ש"ח. 322,845כוח בסכום של 

 : אי דרישת הצהרת מבקש השירות –לחוק  4סעיף  (ד

  ביהן לא , לגהחייבות בדיווח ש"ח 217,588,086עסקאות המרה בסכום של  801הביקורת איתרה

 נמצאו הצהרות מבקש השירות.

  החייבות בדיווח ש"ח  164,087,874עסקאות ניכיון כנגד מזומן, בסכום של  2,232הביקורת איתרה

 לגביהן לא נמצאו הצהרות מבקש השירות.

 אי רישום פרטי נכס: –( לצו 2)7סעיף  (ה

  בעת , קבלת הנכסהחברה הודתה כי רישום פרטי הנכס המתקבל )שיק( במערכת אינו מבוצע עם

 אלא לאחר מספר ימים. ,ביצוע פעולת ניכיון

 :תמצית טענות החברה

וכן בעל פה באמצעות בא כוחה בדיון  29.7.2015החברה הציגה את טיעוניה באמצעות בא כוחה במכתב מיום 

 . בעלת השליטה בחברה לא נכחה בדיון. להלן פירוט טענותיו: 7.9.2015בפני הוועדה ביום 

 :)ב( לצו6ף סעיהפרת 

 "דפסהחברה  לבא כוח הפנה  - או בטווח של יומיים העסקאות באותו היוםלעניין המקרים של פיצול  .1

)פורסם בנבו,  חברת פ.א.י שילת יזמות בע"מ נ' יו"ר הוועדה לעיצום כספי 8646/04/11א )בי"ש( "עש

הדיווח על פעולות בלתי רגילות אמת המידה הקובעת באשר לחובת (. במקרה זה נקבע כי 5.8.12ניתן ביום 

אינטרס ספיישל  11593/05/12ב"כ החברה טען כי פסק הדין בעניין עש"א  היא אמת מידה סובייקטיבית.

( שגוי בכך שהוא יוצק 8.11.2012)פורסם בנבו, ניתן ביום  "מ נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספיבע



 

אף הקובע )ב( החדש 8החברה לסעיף בא כוח  הפנה  )ב( לצו. בנוסף,6עקרונות אובייקטיביים לתוך סעיף 

באשר לעסקאות שלכאורה נטען לגביהן כי לא דווחו לפי סעיף . הוא לטענתו אמת מידה סובייקטיבית

 הולכן הפעולות לא נחזו בעיניבחברה לא התעורר חשד כי במקרים אלו  טעןהחברה בא כוח )ב( לצו, 6

הינם לקוחות קבועים, עמם יש לה היכרות אישית. נוסף על  היכי מרבית מלקוחותוכן , כבלתי רגילות

כך, החברה ידעה, בעת ביצוע הפעולה את הטעמים לביצועה, ובכלל זה, סיבות כגון החזרי גמ"חים, מתן 

וכד'. כל אלו לא יצרו אצל החברה את החשד כי בבקשת הלקוח , נכיון שיקים גמ"חים, חיתון ילדים

על כן, המסקנה המתבקשת הינה כי אין מדובר בפיצול חמקות מדיווח. מסתתרת כוונה סמויה של הת

עסקאות שנועד להתחמק מחובת הדיווח לרשות. מסקנה זו מתחזקת גם אל מול העובדה כי העסקאות 

 דווחו לרשות במסגרת הדיווחים החודשיים.

גמ"ח  או מקבל ב"כ החברה הציג את מאפייני הפעילות של גמ"חים במגזר החרדי ואת האופן בו בעל 

גמ"ח נעזר בנותני שירותי מטבע. ב"כ החברה גם הציג את מאפייני פעילות פריטת שיקים של לקוחות 

למזומן וכן ניכיון שיקים לצרכי חיתון ילדים המאפיינות את המגזר החרדי. כל זאת, בטענה כי יש הגיון 

 כלכלי ברור של ביצוע הנכיון אצל החברה.

ת לא התחשבה במאפיינים אלו ובחנה את העסקאות על פי אלגוריתם מחשב, לטענת ב"כ החברה הביקור

 ועל כן לא הסיקה שמדובר בעסקאות רגילות לחלוטין שאינן מעלות כל חשד.

לעניין פיצול עסקאות מול לקוחות בטווח של יום, ב"כ החברה טען כי מרביתן נכללו בדיווחים  .1.1

ש"ח. עוד  50,000ה כשלעצמה לא עלתה על החודשיים שיצאו לרשות, גם במצבים בהם כל עסק

נטען כי החברה מכירה היטב את תחום פעילותם של כמעט כל אותם לקוחות והטעמים הכלכליים 

לביצוע העסקאות היה ברור לה. ב"כ החברה הציג בפני הוועדה את תחום הפעילות של חלק 

היא אינה זוכרת את טענה החברה כי  –מהלקוחות )לגבי לקוחות שתחום פעילותם לא זוהה 

 הפרטים בשל חלוף הזמן הרב מאז ביצוע העסקה(.

מדובר  כיב"כ החברה ען , גם בעניין זה טעסקאות מול לקוחות בטווח של יומייםפיצול לעניין  .1.2

בעסקאות עם הגיון כלכלי ברור שהיה ידוע לחברה בעת ביצוע העסקה, וגם בהקשר זה הוצגה 

צו החדש הוספה למדובר בהוראה אשר התייחסות פרטנית לגבי לקוחותיה. עוד טען ב"כ החברה כי 

וק , אין זה נכון לבדלפיכך, לטענתולא הייתה קיימת.  , אשר הוא זה שרלבנטי לענייננו,בעוד בישן

 . לטענתו, תוכנת המחשבעסקאות שבוצעו טרם כניסת הצו החדש לתוקף על פני טווח של יומיים

להתרעות  עודכנהשעות, ועדיין לא  24פעולות בטווח של  שהייתה קיימת באותו הזמן בעסק חישבה

שי , קיים יותר מגורם אנולדבריו. נוסף על כך, , לצורך יישום הוראות הצו החדששעות 48בטווח של 

 יחיד המתריע על כלל הפעולות, ומבצע הפעולות אינו בהכרח זהה בכל ימות השבוע.

, טען ב"כ החברה כי החברה אינה עובדת בשבת ובעליה אינה יודעת כיצד לעניין עסקאות שבוצעו בשבת. 3

 עסקאות אלו נרשמו בשבת, וככל הנראה מדובר בטעות בתוכנה.

 :( לצו3)7וסעיף  )א( לצו2סעיף הפרת 

, טען ב"כ החברה כי פרטי הזיהוי של הלקוח היו מספר תעודת הזיהוילעניין עסקאות בהן לא נרשם . 4

 9-מצויים בידי החברה אולם מסיבה שאינה ברורה, לא הופיעו בתוכנת המחשב. בנוסף ציין כי המדובר ב

על ידם נרשמה  לקוחות בלבד שמספר הזיהוי שלהם לא הופיע בכרטיס הלקוח, ומשכך כל פעולה שבוצעה

ללא מספר ת.ז. עוד נטען כי החברה השלימה את פרטי הלקוחות והזינה אותם למחשב. ב"כ החברה הציג 

 את פרטי העסקה בצירוף פרטי זיהוי הלקוח.

 0.49%-מקרים, המהווים רק כ 15-מדובר בכי  טען ב"כ החברה, לעניין עסקאות בהן לא נרשמה כתובת. 5

לקוחות שונים. לטענת ב"כ החברה, החברה תיקנה את כל  8-יווח, וכי מדובר במכלל העסקאות החייבות בד

 וכאסמכתא לטענתו הציג העתק מהעסקאות בצירוף מען "מבקש השירות". הליקויים



 

טען ב"כ החברה כי הביקורת איתרה לעניין עסקאות בהן לא נרשם תאריך לידה ו/או תאריך התאגדות, . 6

לקוחות שבכרטיס הלקוח שלהם לא הוזן תאריך  37מקרים לגבי  102קורת שנים של תקופת הבי 6על פני 

הלידה/ההתאגדות וכל עסקה שביצעו נרשמה ללא נתון זה. לטענת ב"כ החברה, כל הליקויים תוקנו והעתק 

 העסקאות בצירוף תאריכי הלידה/תאריכי ההתאגדות החסרים הוצגו על ידו לביסוס טענתו.

 :לצו( 3)3סעיף הפרת 

ב"כ החברה טען כי החברה הפנימה את הערת הביקורת וכי ליקויים אלה תוקנו מיד לאחר ביצוע הביקורת,  .7

, ומיום זה החברה דורשת ייפוי כוח ממקבלי שירות, חברות ישראליות וזרות. לדבריו, מדובר 11.4.2013ביום 

 מקבלי שירות בלבד. 3-פעולות אך מדובר ב 56-ב

 :לצו 4סעיף הפרת 

או עובד החברה,  ידי בעלת השליטה בחברהנת ב"כ החברה אומנם הצהרות מבקשי השירות נחתמו על לטע. 8

אך הן משקפות את הצהרת מבקשי השירות, וכי פעולה זאת נעשתה לאחר שמבקשי השירות נשאלו על ידי 

כי נציג החברה לתוכן ההצהרה והחתימה בוצעה בהתאם לתשובתם. לאחר מועד הביקורת הבינה החברה 

נוהל זה פסול ומיד תיקנה את נהלי עבודתה, וכיום מבקשי השירות חותמים בעצמם על הצהרות מבקש 

 השירות.

 :לצו (2)7סעיף הפרת 

ב"כ החברה טען כי החברה נהגה לערוך רישום נפרד במחברת, בה תועדו השיקים שהתקבלו, במועד . 9

מס העבודה, מספר ימים לאחר מכן. לטענת קבלתם, כאשר ההזנה לתוכנת המחשב הייתה לעיתים, בשל עו

( לצו אינו קובע כי תיעוד פרטי השיקים שנמסרו לניכיון יוזנו לתוכנה הייעודית, 2)7בא כוח החברה, סעיף 

ורישום במחברת מספק את דרישת הסעיף. כמו כן, הסעיף אינו קובע כי התיעוד יעשה בעת קבלת השיק 

קבות הביקורת, שינתה החברה את נוהלי עבודה וכיום מוזנים השיקים וביצוע פעולת הניכיון. מכל מקום, בע

 שנמסרו לניכיון מיד בעת קבלתם.

  :טענות כלליות

ב"כ החברה ביקש מהוועדה להתחשב בכך שכל ההפרות, ככל שקיימות, הן הפרות שנעשו בתום לב מוחלט 

 ים.טה במאמצים רבים לתיקון הליקויוכי הן תוקנו על ידי החברה, אשר נק

 :החלטת הוועדה

 ה, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותהחברהלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני   .1

  הצו כמפורט להלן.את הוראות החוק והוראות  ה החברההפר

הוועדה דוחה את טענת החברה לעניין פרשנות )ב( לצו, 6לעניין ממצאי הביקורת בנוגע להפרת סעיף  .2

ספיישל אינטרסט בע"מ נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום  11593-05-12ם( -בעש"א )י)ב( לצו. 6סעיף 

)ב( לצו הינו מבחן משולב. חלקו 6( נקבע כי המבחן הקבוע בסעיף 8.11.2012כספי )פורסם בנבו, 

הראשון של הסעיף קובע מבחן סובייקטיבי, אולם חלקו השני, שבו ישנן ארבע חלופות הקבועות 

אובייקטיבי. בהתקיים אותן חלופות, כולן או חלקן, שאת קיומן יש לבחון  בסעיף, קובע מבחן

במבחן אובייקטיבי, קמה חובת דיווח. זאת, אלא אם עלה בידי נותן שירותי המטבע לסתור זאת 

ולשכנע כי בנסיבות העניין לא הייתה צריכה לחול עליו חובת הדיווח )לעניין זה ראו דברי כבוד 

 (.17-18ספיישל אינטרסט , בעמ' אשר צבן ב-השופטת בר

לעניין פיצול עסקאות ללקוח באותו היום ובטווח של יומיים, הוועדה אינה מקבלת את הסבריה של  .3

החברה לעניין האופן בו בוצעו העסקאות ולא הובא כל טעם ממשי על ידי החברה מדוע לא היה 

תי רגיל. אשר על כן, קובעת מקום לראות בעסקאות שפוצלו ככאלו שלגביהן ישנה חובת דיווח בל

 )ב( לצו.6הוועדה כי במקרים אלו בוצעה הפרה של הוראות סעיף 



 

כידוע, נותן שירותי המטבע אינו נדרש לחקור ולהתחקות אחר מניעיו של הלקוח, אלא די באופן  .4

המפוצל בו בוצעה הפעולה כדי להקים את חובת הדיווח. בנסיבות העניין, האופן בו בוצעו הפעולות 

צביע על כך שאין המדובר בפעולה רגילה של לקוח, ועל כן בין אם עולה החשד ובין אם לאו, במקרה מ

 של ספק חלה על נותן שירותי המטבע החובה לדווח.

לעניין העסקאות שבוצעו בשבת, לאחר שהוועדה שמעה את טענות החברה, הוועדה מקבלת, מפאת  .5

 ית וכי לא ביצעה עסקאות בשבת. הספק את טענת החברה שלפיה מדובר בתקלה מחשוב

לעניין עסקאות ללא  -( לצו 3)7 -)א( ו2הביקורת בנוגע להפרות הנטענות של סעיפים  לממצאיבנוגע  .6

קובעת הוועדה כי  -הלקוח  פרטי תעודת הזיהוי, כתובת ותאריך לידה/תאריך התאגדות רישום 

עניין גובה העיצום את העובדה כי התקיימה הפרה. יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון בשיקוליה ל

שנים ואת העובדה  6מדובר במעט עסקאות מתוך סך העסקאות שדווחו על פני תקופה נבדקת של 

  הליקויים תוקנו.כי 

הוועדה מדגישה כי על נותן השירות החובה לוודא כי הוא מקיים את חובות הצו כראוי והוא איננו  .7

כניים או טעויות אנוש. לעניין זה יש לציין גם כי בהנחיות יכול להסתתר מאחורי טענות על ליקויים ט

ראש הרשות קיימות הנחיות ברורות לעניין דרך מילוי השדות של מספרי הזיהוי. הוועדה מדגישה 

כי תאריכי הלידה ומענו של מבקש השירות אינן פרטים משניים אלא מהווים חלק אינטגרלי ממשטר 

אם לא כן המחוקק לא היה רואה צורך לחייב את נותני המאבק בהלבנת הון במדינת ישראל ש

השירות בתיעודם. מעבר לכך, ככלל, משנקבע בחוק אילו פרטים על נותן השירות לתעד, הוא מחויב 

לעשות זאת. לגופו של עניין, לא מעטים המקרים בהם דווקא הנתונים הטכניים מספקים את המידע 

 המכריע ליצירת התמונה הכוללת.

הוועדה  ( לצו, הפרת חובת דרישת ייפוי כוח מלקוחות המאוגדים כחברות,3)3הפרת סעיף לעניין  .8

 קבעה כי התקיימה הפרה. 

החברה הודתה כי נהגה לחתום הצהרת מבקש שירות,  הפרת חובת דרישתלצו,  4לעניין הפרת סעיף  .9

לאחר שמבקש בעצמה על ההצהרות, אך כי הן משקפות את הצהרת מבקש השירות וכי הן נחתמו 

קובעת כי הדבר מצביע על הוועדה  השירות היה נשאל לעניין תוכן ההצהרה ולאחר קבלת תשובתו.

חוסר הבנה אינהרנטי של החברה את הוראות החוק והצו, שכן הסיכונים להלבנת הון בהקשר הזה 

  הינם גדולים מאד.

מאחר שהסעיף אינו  הפרה התקיימה ( לצו, מקבלת את טענת החברה כי לא2)7בנוגע להפרת סעיף  .10

 קובע חובת הזנת נתונים עם קבלת השיקים.

מהאמור לעיל עולה, כי ההפרות כוללות את הפרת חובות הזיהוי והרישום וזאת בניגוד להוראות  .11

חובת הדיווח הפרת לצו, וכן  4 -, ו3, הפרת חובות לפי סעיפים ( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2החוק וסעיפים 

 .)ב( לצו6לתי רגילות החייבות בדיווח בניגוד לסעיף לרשות על פעולות ב

חובת הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין  .12

מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק 

דיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות ה

לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל 

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של 

 הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03ניין זה ראה דבריו של כבוד השופט חשין בע"א לע 

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק



 

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות 

ודה כספים וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמ

ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. 

הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא 

לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל 

אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו 

למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: 

מתוך הכרה כי בשל הקושי  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -העיקרון הוא עקרון הדיווח 

ות הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עביר

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת  ex anteועבריינים. חובת דיווח רחבה 

היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל איתורן של 

 הלבנות הון." 

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על החברה בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .13

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף  כספי בשיעור שלא

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9בועות בתקנה הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הק .14

לצורך כך, שקלה הוועדה את אופי ההפרות, כמותן והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללותן כפי 

שפורטו לעיל, כן הובאה בחשבון העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה מצד החברה וכי היא שיתפה 

השונות של החברה לתיקון פעולה עם מבצעי הביקורת. כמו כן שקלה הוועדה את פעולותיה 

הליקויים, וכן הביאה במסגרת שיקוליה לקולא את משך הזמן הארוך שעבר מיום גילוי ההפרה ועד 

 ומועד החלטתה.

 ש"ח.  180,000לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על החברה עיצום כספי בסך  .15

 מצ"ב דרישה לתשלום עיצום כספי. .16

ימים מיום מסירת הדרישה  30הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך לחברה זכות ערעור על החלטת  .17

 לתשלום העיצום הכספי.



 

בעניין געלט אקסצ'יינג' בע"מ ח.פ.  2015באוקטובר  22החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

513393579 

 )להלן: "החברה"( 513393579געלט אקסצ'יינג' בע"מ ח.פ.  המפרה לכאורה:

החברה  י, בעל324488980, והגב' רוז רוזנברג ת.ז. 062689443מר ישראל רוזנברג ת.ז. 
 ומנהליה

  עו"ד שי שמלה, ב"כ החברהב"כ באמצעות 

 :תיאור הנסיבות

, נערכה ביקורת של משרד האוצר בחברת געלט אקסצ'יינג' בע"מ במטרה לבחון את 2013בספטמבר  2ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות  2000-עמידתה בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת  2002-זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר לחברה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .1

 . 2013בספטמבר  2ועד ליום  2007לספטמבר  1יום ממצאי הביקורת הם לתקופה מ .2

 .2003במאי  20החברה רשומה במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (א)

a.  12,713,447עסקאות המרה החייבות בדיווח, המסתכמות לסכום של  108הביקורת איתרה 

 ש"ח, אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"(

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (ב)

 :שנרשמו באופן רציף עסקאות המרה  53 הביקורת איתרה חשד לרישום רצפים של עסקאות

כאשר הפרש הזמנים בין כל עסקה קטן  במערכת הממוחשבת של החברה בהפרשי זמן קצרים,

סוג ומטבע העסקה, שער הכגון: סכום . העסקאות שנרשמו בעלי מאפיינים דומים, דקות 2-מ

 והן לא דווחו לרשות. ש"ח 1,743,973מטבע. עסקאות אלו מסתכמות לסכום של ה

  16הביקורת איתרה  ש"ח: 50,000ש"ח לבין  49,000חשד לרישום עסקאות שסכומן בין 

אך לא הגיע לסכום החייב בדיווח לרשות,  ש"ח 49,000עסקאות בסף דיווח, שסכומן עלה מעל 

 ש"ח. עסקאות אלו לא דווחו לרשות. 790,937המסתכמות לסכום של 

 )א( לצו: 2סעיף  (ג)

 הביקורת איתרה עסקאות בהן לא נרשמו פרטים כנדרש בסעיף זה:

 ש"ח. 25,800,468סכום של עסקאות המסתכמות ל 248-ב -לידה אריך אי רישום ת 

  ש"ח.  27,147,811עסקאות המסתכמות לסכום של  256 -ב -אי רישום מין 

  ש"ח.  12,235,177עסקאות המסתכמות לסכום של  107 -ב -אי רישום מען 

  )א( לצו:4סעיף  (ד)

הביקורת מצאה כי החברה לא החתימה על הצהרת מבקש שירות ולא שמרה על הצהרת מבקש 

 .ש"ח 121,096עסקאות המסתכמות לסכום של  2-שירות ב

 



 

 :תמצית טענותיה של החברה

. להלן, בתמצית, פירוט 22.10.2015בעל פה, באמצעות בא כוחה ביום והחברה הציגה את טיעוניה בכתב 

 טענותיה: 

ועל כן  ,ה טען באופן כללי כי ישנו פער זמנים בין מועד ביצוע הביקורת ומועד קבלת דוח הביקורתב"כ החבר

 החברה לא מסוגלת כיום לשחזר מה היו הנסיבות של כל עסקה ולהסביר מדוע לא דווחה.

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

בידי  לטענת החברה היא דיווחה על העסקאות שלכאורה הביקורת מצאה שלא דווחו לרשות. .5

החברה קבלות דואר רשום לגבי חלק מהחודשים. חלק מהדוחות היו שגויים והחברה היתה בקשר 

-ו 26.5.15עם הרשות על מנת לתקנם. בסופו של דבר כל החומר נמסר ללא שגויים בתאריכים 

מסמכים נוספים להוכחת הטענה בדבר הדיווח על העסקאות הגיש . בהמשך ב"כ החברה 27.5.15

)א( לצו, 6בכל הנוגע לחודשים בגינם נמצא כי לכאורה לא נעשה דיווח לרשות לפי סעיף האמורות. 

המציא ב"כ החברה צילומים של אישור משלוח בדואר רשום ושל קבלות ששולמו לחברת הדואר 

מהרשות  ה החברהבגין החודש העוקב לחלק מאותם חודשים וכן העתקים מדוחות שגויים שקיבל

ים. בגין חלק נוסף מהחודשים לא הומצאה אסמכתא כלשהי לביצוע דיווח בגין חלק מאותם חודש

 סמוך למועד ביצוע העסקאות.

 : )ב( לצו6הפרת סעיף 

 של עסקאות:  רציףרישום  .6

מידי פעם מגיעות קבוצות המבקשות  וכי החברה טענה כי משרדיה נמצאים קרוב למשרד הקליטה (א)

לבצע המרה בתמורה למחיר קבוצתי. לחברה יש שתי עמדות שירות המאפשרות לשרת יותר מלקוח 

מכאן ייתכן רישום עסקאות המרה בהפרשי זמנים ואף רישום מקביל. בדיון בפני  אחד בבת אחת.

 שירות.הוועדה, הציג בעל החברה סרטון וידאו של בית העסק עם שתי עמדות 

 שתיהציגה החברה התייחסות למספר עסקאות. כך למשל טענה החברה שבמטעמה  התגובה במכתב (ב)

אחת של קניית מטבע והשניה מכירה של אותו  פעולהמדובר ב אשר נטען לגביהן כי פוצלו, עסקאות

 29880וכן  25975 -ו 25974אחר, לפיכך אין זה בגדר פיצול )מדובר בעסקאות שמספרן סכום במטבע 

. כמו כן, טענה החברה כי יש עסקאות שבוצעו עם אותו לקוח והן חולקו לשתי עסקאות (29881 -ו

 בשיקים נפרדים.התמורה מאחר שהלקוח ביקש לקבל את 

דווחו  מול אותו לקוח, ש"ח 50,000עוד טענה החברה שבכל מקרה עסקאות שסכומן המצרפי עלה על  (ג)

 .לצו )א(6לרשות לפי סעיף 

ולהיקף הפעילות  דובר על מספר עסקאות קטן ביחס למשך שנות הפעילות של החברהמכן נטען כי  (ד)

 מאז הביקורת החברה מקפידה לקבל פרטים מזהים של מבקשי השירות.של החברה, וכי 

 

 ש"ח: 50,000ש"ח לבין  49,000רישום עסקאות שסכומן בין  .7

ובכל מקרה הושלמו לים. ב"כ החברה טען שמדובר בעסקאות המרה של מכירת מט"ח בסכומים עגו

 דיווחים לרשות בעבור עסקאות אלו.

 :)א( לצו2הפרת סעיף 

 המידע בדבר תאריך לידה, מין ומען קיים בתוכנה. יתכן שקרתה תקלה בהעברת הנתונים.  .8

 



 

 :)א( לצו4הפרת סעיף 

נטענה ההפרה לכאורה  הןבפני הוועדה את שתי הצהרות מבקש השירות לגבי דיוןב"כ החברה הציג ב .9

ופיעה חתימת מבקש השירות )אף שלא הבדבר העדר חתימת מבקש השירות. על גבי אחת מהן 

ההצהרה השניה שהוצגה, היתה עם פרטי מבקש השירות, אך לא במקום המתאים לכך במסמך(. 

  היתה חתומה.

 

 :כלליות טענות

ו והיא ממשיכה לפעול לפי הדין. החברה הפיקה לקחים מהביקורת ופעלה לתיקון ליקויים שהתגל .10

הוועדה התבקשה לתת את הדעת למשך הזמן הארוך מיום ביצוע ההפרות ועד ליום הדיון בהפרות 

 אלו דבר שהקשה על החברה לאתר את כל האסמכתאות שיתמכו בטיעוניה.

 

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניה של החברה והאסמכתאות שהציגה, קובעת  .11

הוועדה כי במסגרת פעילותה החברה הפרה את הוראות החוק והצו. ההפרות כוללות את הפרת 

 .וחובת שמירת מסמכים חובות הזיהוי והאימותחובת הדיווח לרשות, 

 : )א( לצו6בנוגע להפרת סעיף  .12

 תרה כי החברה לא הגישה דיווח תקופתי לרשות בהתייחס למספר חודשי פעילות:הביקורת אי

בסכום כולל של  עסקאות 108. בתקופה זו התבצעו 1/2013 -ו 5-9/2012; 2-3/2012; 8-12/2010; 1-9/2009

 . ש"ח 12,713,447

חים המפורטים בעל החברה טען כי הוא מקפיד לשלוח לרשות דיווחים באופן סדיר וכי שלח גם את הדיוו

, הציג בפני הוועדה צילומי ספח דואר רשום 1-9/2009. לביסוס טענתו זו, באשר לחודשי דיווח בדו"ח

המצביעים על משלוח דואר לרשות בסמוך למספר חודשים שאליהם יוחסו הפרות כאמור. ובאשר לחודשי 

מהרשות דבר שמוכיח לטענתו כי , הציג דוחות שגויים שנשלחו אליו 1/2013 -ו 5-9/2012, 2-3/2012דיווח 

, לא הוצגו 8-12/2010באשר לחודשי ההפרה הדיווחים התקופתיים לתקופה האמורה התקבלו ברשות. 

 אסמכתאות. 

 )א(.6הוועדה איננה מקבלת את טענות החברה לעניין ההפרות לפי סעיף 

התקבלו ברשות דיווחי אמ"ל , )לגביהם הציגה החברה צילומי ספח של דואר רשום(, 1-9/2009בגין החודשים 

 -שהיו צריכות להיות מדווחות לחודשי דיווח הנ"ל בהיקף של כ )אין מה לדווח"(, כאשר הדיווח בגין פעולות

. הוועדה רואה בחומרה את העובדה כי הועברו דיווחים 2015ש"ח, התקבלו לראשונה ברשות במאי  ןמיליו 6

 כוזבים לרשות.

, לא הוצגו אסמכתאות על כך שנשלחו לרשות והדיווח עבור 8-12/2010לגבי הפרות דיווח בגין חודשים 

 .2015חודשים הנ"ל התקבל לראשונה ברשות במאי 

הרי שהדיווחים בגין חודשים אלו התקבלו  1/2013; 5-9/2012; 2-3/2012באשר להפרות המיוחסות לחודשים 

ע"י יחידת נותני שירותי מטבע )אשר נערכה  עד שלאחר ביצוע ביקורתבמו 2013לראשונה ברשות בנובמבר 

 (. 2013בספטמבר  -חודשיים לפני מועד הדיווח

)א( כפי שיוחסו לחברה בדוח הביקורת. 6לאור האמור לעיל קובעת הוועדה, שהתקיימו הפרות לפי סעיף 

ה שלחה לרשות את הדיווחים הוועדה תשקול לחיוב במסגרת שיקוליה לגובה העיצום, את העובדה שהחבר



 

וכן שמדובר במספר הפרות מועט מסך העסקאות החייבות בדיווח על פני תקופה נבדקת  בעקבות הביקורת,

 שנים. 6של 

 

 )ב( לצו:  6בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .13

 : של עסקאות רציףרישום  (א)

בהתייחס להפרות המתוארות בדו"ח הביקורת, הרי שמדובר ברישום רציף של עסקאות במערכת 

דקות( ובמאפיינים דומים, כגון: סכום העסקה,  2הממוחשבת של החברה בהפרשי זמן קצרים )עד 

שער המטבע וסוג המטבע, תוך הימנעות מרישום פרטי הזיהוי של הלקוח באופן המעלה חשד כי 

 צעו על מנת להימנע מדיווח. עסקאות אלו בו

הוועדה אינה מקבלת את הסברי החברה לפיהם רישום רציף של עסקאות במערכת הממוחשבת נבע 

מכך ששתי עמדות שירות בעסק יכולות לפעול בו זמנית. הוועדה סבורה כי מעבר לסמיכות הזמנים, 

שער המטבע וסוג  הראייה לפיצול במקרה זה היא זהות מוחלטת בין הפעולות: סכום העסקה,

 המטבע.

הוועדה אינה מקבלת את הסבריה של החברה כי בין העסקאות שיוחסה לגביהן הפרה לפי סעיף זה, 

ישנן עסקאות מול אותו לקוח אשר ביקש לשלם לו בשני שיקים נפרדים, וכן שעסקה זו דווחה לפי 

בקטגוריה הנדונה, עולה כי לדוח ממצאי הביקורת, הרלבנטי להפרות  1)א( לצו. מנספח ג6סעיף 

בעסקאות המצוינות שם אין רישום של פרטי הזיהוי של הלקוח, לפיכך לא ניתן להסיק כי אכן דובר 

 )א( לצו.6בעסקה מול אותו לקוח שתמורתה פוצלה לשני שיקים שונים והיא אכן דווחה לפי סעיף 

בות עסקאות אשר דווחו לפי יש לציין כי הוועדה אינה מקבלת את טענת החברה כי מקום בו מעור

)א( לצו עניינה 6)ב( לצו. כידוע, חובת הדיווח מכוח סעיף 6)א( לצו אין צורך לדווח לפי סעיף 6סעף 

)ב( לצו הינה חובת דיווח 6בדיווח רגיל על פעילות מסוג ומסכום מסוים. חובת הדיווח מכוח סעיף 

בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם  בגין פעילות בלתי רגילה של מקבל השירות. ברי כי מדובר

)ב( לצו, יש לדווח בהתאם וזאת ללא 6ומהותם שונה. כאשר מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 

 )א( לצו.6קשר אם בוצע דיווח על הפעולות, או חלק מהן, מכוח סעיף 

 -ו 25974הוועדה קיבלה את טענת החברה לעניין הטעות שנפלה בביקורת לעניין עסקאות שמספרן 

 , שהיו מורכבות מפעולה של מכירה ופעולה של קניית מטבע זר. 29881 -ו 29880וכן  25975

. )ב( לצו6נוכח כל האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף 

י מדובר יחד עם זאת, הוועדה תשקול במסגרת שיקוליה לעניין הטלת העיצום הכספי, את העובדה כ

שנים. והעובדה שכיום החברה מקפידה  6במספר מועט מאד של עסקאות על פני תקופה נבדקת של 

 לרשום פרטי זיהוי של לקוחות במקרים כגון אלו.

הוועדה מקבלת את הסבריה של  :ש"ח 50,000ש"ח לבין  49,000רישום עסקאות שסכומן בין  (ב)

סכומים עגולים  ןמהיות ותבסכומים הללו נובע עסקאות כי פעולות ההמרה 16מתוך  12החברה לגבי 

 לפיחובת הדיווח  הופרהכי  נכון ליום ביצוע העסקה. הוועדה קובעתה החליפיןבמטבע זר, לפי שער 

. הוועדה תיקח בחשבון בעת שלגביהן לא ניתן הסבר העסקאות הנותרות 4)ב( לצו לעניין 6סעיף 

הפרה והיקפן ביחס ה בוצעההעסקאות בגינן המועט של  ןקביעת גובה העיצום הכספי את מספר

  להיקף הפעילות של החברה ומשך תקופת הפעילות לגביה נערכה הביקורת.

)א( לצו: הוועדה קובעת שהחברה הפרה את הוראות הצו בעניין 2בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .14

את העובדה שמדובר בפרטים לגבי ארבעה לקוחות  לעניין גובה העיצום זה, אולם היא תיקח בחשבון

 .שנים 6על פני תקופה נבדקת של  בלבד

הפרה  בוצעהקובעת כי לגבי אחת משתי העסקאות לא  הוועדה –)א( לצו 4סעיף  לפי הבנוגע להפר .15

כשהיא חתומה, אף שהחתימה הופיעה  השירות את הצהרת מבקש לוועדההחברה הציגה  .של הצו



 

שהוצגה לוועדה כשהיא לא נושאת את  השניה השירות ם. לגבי הצהרת מבקששלא במקום המתאי

הוועדה תיקח בחשבון יחד עם זאת, חתימת מבקש השירות, קובעת הוועדה שהחברה הפרה את הצו. 

כאשר  בלבד תאח בהצהרת מבקש שירותבעת קביעת גובה העיצום הכספי את העובדה שמדובר 

 ירות מולאו כנדרש.מעבר לאמור לעיל, כל פרטי מבקש הש

באשר לטענתו הכללית של ב"כ החברה בעניין משך הזמן שעבר מיום ביצוע חלק מההפרות ועד ליום  .16

הרי שהוועדה תיקח בחשבון את פרק הזמן שחלף מאז שנעשו חלק מההפרות ועד הדיון של הוועדה, 

 לעניין הפרות אלה.  למועד מתן החלטתה

ניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכ .17

מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק 

ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות 

תני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נו

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של 

הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' 

 מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה: 4316/13דנציגר בע"פ 

מסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של "ב

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור 

חוק הונם האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח  ןאיסור הלבנת הו

קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי 

 הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

לחוק עיצום  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על החברה בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .18

, 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61פי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף כס

לתקנות איסור הלבנת הון  11ומחצית או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-)עיצום כספי(, התשס"ב

לתקנות עיצום כספי.  9יצום כספי הקבועות בתקנה הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת ע .19

כפי שפורטו בהרחבה לעיל,  את נסיבות המקרה בכללותן במקרה הנוכחי לצורך כך, שקלה הוועדה

עובדה לרבות העובדה כי החברה הגישה לרשות דיווחים כוזבים. מאידך התחשבה הוועדה לקולא ב

ואף תיקנה ליקויים שהתגלו פעולה  פהשית כי החברהכי מדובר בהפרה ראשונה מצד החברה ו

. הוועדה התחשבה בעובדה כי מדובר בכמות עסקאות קטנה מתוך סך העסקאות במהלך הביקורת

מספרן המועט והיקפן הכספי הנמוך  ות,את אופי ההפרושקלה  שביצע העסק בתקופת הביקורת

 ותההפר ביצועכמו כן הביאה הוועדה במסגרת שיקוליה לקולא את משך הזמן שעבר מיום  .יחסית

כי  ומהעובדההוועדה התרשמה מתום לבו של המפר ש הוועדה, העובדה ועד ומועד מתן החלטת

 למעט ההפרות שנתגלו, הוא מקפיד לקיים את הוראות החוק והצו.

 ש"ח בלבד. 20,000חברה עיצום כספי בסך של לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על ה .20

ימים מיום מסירת הדרישה  30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .21

 לתשלום העיצום הכספי.
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 בענין תמי ארזון  2015בנובמבר  32החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 "(עסק)להלן: "האס.או.אס צ'יינג'  המפרה לכאורה:

 גב' תמי ארזון, בעלת העסק ומנהלת

 באמצעות ב"כ עו"ד שרון בן צבי ועו"ד אלון רפופורט, ב"כ החברה

 :תיאור הנסיבות

במטרה לבחון את  אס.או.אס צ'יינג' עוסק מורשה, נערכה ביקורת של משרד האוצר ב2014במרץ  18ביום 

חוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות )להלן: "ה 2000-בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס ועמידת

)להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת  2002-זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  עסקדו"ח הביקורת נמסר ל .1

 . 2014 מרץב 18ועד ליום , 2010 בנובמבר 11ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .2

 .2010אוגוסט ב 2במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  םרשו העסק .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .א

אשר לא דווחו ₪,  994,273אשר הסתכמו לסכום של  עסקאות החייבות בדיווח 35הביקורת איתרה 

 .לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"(

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .ב

מקרים אשר פוצלו לכאורה  18 הביקורת איתרה חשד לרישום רצפים של עסקאות: (1

בנוסף לכך, הביקורת . ₪ 1,315,513, בסכום כולל של המרה עסקאות 40 –באותו היום ל 

עסקאות בסכום  125 –מקרים אשר פוצלו לכאורה במספר ימים עוקבים ל  44ה איתר

והן לא דווחו  ש"ח 4,900,217עסקאות אלו מסתכמות לסכום של . 3,584,704כולל של 

 לרשות.

 7הביקורת איתרה  ש"ח: 50,000ש"ח לבין  49,000חשד לרישום עסקאות שסכומן בין  (2

אך לא הגיע לסכום החייב בדיווח לרשות,  ש"ח 49,000עסקאות שסכומן עלה מעל 

 ש"ח. עסקאות אלו לא דווחו לרשות. 343,550המסתכמות לסכום של 

עסקאות על שם  206הביקורת איתרה  עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות: (3

עסקאות על שם  106ואיתרה בנוסף , ₪ 4,883,058עופר סנקאר המסתכמות לסכום של  

כאשר לכאורה מבקשי שירות אלו , ₪ 3,100,292כמות לסכום של  מורן מגידש המסת

 אינם מבקשי השירות בפועל. 

  )א( לצו:2סעיף  .ג

 הביקורת איתרה עסקאות בהן לא נרשמו פרטים כנדרש בסעיף זה:

 ש"ח. 887,244עסקאות המסתכמות לסכום של  23 – במספר זהות אי רישום  (1

 ש"ח.  9,692,397עסקאות המסתכמות לסכום של  145 –ותאריך לידה ב  אי רישום מין (2

 :העסקתמצית טענות 

 : ו. להלן, בתמצית, פירוט טענותי23.11.2015ביום  ובעל פה, באמצעות בא כוחובכתב  והציג את טיעוני העסק

ות כי לא היה כל ניסיון מכוון להסתיר מידע או להתחמק מדיווח. לטענתו, יתכן טען בכללי עסקב"כ ה .1

 שכתוצאה מהיסח הדעת לא דווחו חלק מהעסקאות כנדרש על פי חוק. 



 

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .2

מדובר במספר עסקאות אשר עוברות את סף חובת הדיווח רק אם מצרפים מספר המחאות  עסקלטענת ה

ום עסקים, אין המדובר באי דיווח של המחאות אשר הסכום המופיע בהן עובר של אותו הלקוח מאותו י

את סף הדיווח. לטענתם, נפלה טעות בהבנת בעלת החברה ועובדיה את חובת הדיווח, שכן הם סברו כי 

התוכנה מאחדת מספר עסקאות אשר בוצעו בידי אותו לקוח באותו יום עסקים, ואשר במצטבר עוברות 

וח. לדבריהם כיום התוכנה תוקנה, והדיווח מתבצע באופן אוטומטי. לטענתם מדובר את סף חובת הדיו

בטעות טכנית אשר בוצעה בתום לב. בנוסף, אותן העסקאות אשר מופיעות ביחס לסעיף זה, מופיעות גם 

)ב( לצו, ולטענתם לא ניתן לטעון בו זמנית בגין הפרת חובת דיווח רגיל, והפרת 6בנוגע להפרה של סעיף 

 חובת דיווח בלתי רגיל. 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .3

 של עסקאות: רציףרישום  .א

בעניין פיצול עסקאות של לקוחות למספר עסקאות באותו היום, טענה המפרה לכאורה כי  (1

מדובר בטעות ללא כוונת זדון. העסק סבר כי התוכנה אשר עושים בה שימוש מאחדת 

עסקאות שפוצלו באותו היום, וביצע את הניכיון בהתאם לעסקת הלקוח. לאחר שבוצעה 

כדי לתקן את הליקוי. לאחר הביקורת החברה עברה  הביקורת, העסק פנה לבעלים של התוכנה

 על כלל העסקאות שנרשמו באופן מפוצל, וביצעה איחוד ודיווח כנדרש על פי חוק. 

בעניין פיצול עסקאות של לקוחות במספר ימים עוקבים, טוענת המפרה לכאורה כי ברובן  (2

וון שמדובר המכריע של העסקאות מדובר בשלושה מלקוחותיו הקבועים של העסק. מכי

יומי בעסק, נטען כי ספק אם הייתה -בלקוחות מוכרים המקבלים שירות תדיר וכמעט יום

 צריכה להעלות על דעתה כי מדובר בפעולה שמטרתה לעקוף את חובת הדיווח. 

 ש"ח: 50,000ש"ח לבין  49,000רישום עסקאות שסכומן בין  .ב

כי ברובן של ההפרות הנטענות מדובר באותם שלושה לקוחות  בעניין זה, טענה המפרה לכאורה

כניסיון להתחמק מדיווח. לטענתה, בהיעדר  ₪ 49,000קבועים, לכן לא ניתן לראות בסכום של 

נסיבות חיצוניות נוספות, לא ניתן לראות באי הדיווח על עסקאות בסף הנופל במעט מסף הדיווח, 

ות קטנה ביותר מתוך סך העסקאות של העסק, ובהיקף הפרה של הצו. בנוסף, מדובר בכמות עסקא

 כספי נמוך. 

 עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות:  .ג

לטענת המפרה לכאורה, בעניין זה מדובר בלקוחות אשר לעסק היכרות אישית עימם, ולכן לא 

המחאות  התעורר כל חשד שמא הפעולות נעשו במטרה להתחמק מדיווח. העסקאות שבוצעו הן ניכיון

אישיות של אותם לקוחות, או המחאות שקיבלו לטובת העסק הפרטי שלהם. הם חתמו על טופס 

לפיו הם מקבלי השירות, כחלק מביצוע העסקאות. הלקוחות האלו הגיעו לעסק על בסיס קבוע, 

ולפיכך ידעו עובדיו כי מדובר במקבלי השירות עצמם,  ולכן לא התעורר ולא היה צריך להתעורר כל 

חשד לביצוע עסקאות בלתי רגילות. בנוסף לכך נטען, כי העובדה שמדובר בסכומים גבוהים לא 

הייתה אמורה לעורר חשד אצל העסק שמבקשי השירות אינם מקבלי השירות, הגם שלמיטב ידיעת 

 העסק הדברים אינם כך. 



 

 :)א( לצו2הפרת סעיף  .4

אורה טוענת כי מדובר באותו הלקוח בעניין אי רישום מספר הזהות של מבקש השירות, המפרה לכ .א

ברוב העסקאות המפורטות בסעיף. זהו לקוח המוכר לעסק, וזהו ליקוי הנובע מהיסח הדעת, ולא 

מתוך כוונה להשמיט פרטים. הפרטים אודות הלקוח נמצאים כבר במערכת, וברשות העסק ישנו 

נטיות. מדובר במספר צילום תעודת זהות של כל לקוח על מנת להשלים נתונים בעסקאות רלוו

 מועט של עסקאות מתוך כלל העסקאות באותה התקופה. 

בעניין אי רישום של תאריך הלידה והמין של מבקש השירות, המפרה לכאורה מבקשת להבהיר כי  .ב

בחלק מהעסקאות מדובר בלקוחות ותיקים ומוכרים, אשר פרטיהם המלאים נמצאים ברשותה 

רטים הינה טעות טכנית של נותן השירות, מתוך חיפזון ונכללים בדיווחים לרשות. השמטת הפ

וחוסר תשומת לב. היעדר הפרטים לא מנע את זיהוי מבקשי השירות, ובהמשך פעל העסק על מנת 

 להוסיף את הפרטים החסרים.  

 :טענות כלליות .5

תום הלב של העסק ובעליו היא נסיבה אשר יש לשקול לקולא, מדובר בעסק חדש אשר היה בתחילת 

דרכו, ולכן בוצעו טעויות אנוש. מאז הביקורת שנעשתה, הוקפאה ההרשאה של גב' ארזון לעסוק במתן 

שירותי מטבע, והעסק אינו פעיל. הקפאת הרישיון כשלעצמה מהווה ענישה, לכן יש לתת לעובדה זו משקל 

סעיף שני, משמעותי. נראה כי מספר עסקאות אשר היוו הפרה לפי סעיף אחד, מופיעות גם כהפרה של 

והכל על פי אותו סעיף חוק המחייב דיווח. לטענת העסק, למעשה מוטלת דרישה כפולה של דיווח, שאינה 

 משתמעת מלשון החוק.

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניה של החברה והאסמכתאות שהציגה, קובעת הוועדה כי  .1

חובת הדיווח לרשות, את הוראות החוק והצו. ההפרות כוללות את הפרת  העסק הפר ובמסגרת פעילות

 .חובות הזיהוי והאימותו

 : )א( לצו6בנוגע להפרת סעיף  .2

עסקאות החייבות דיווח בהתאם לצו, המסתכמות לסכום של  35הביקורת איתרה כי העסק לא דיווחה על 

בעלת העסק טענה כי מדובר בעסקאות אשר עוברות את סף חובת הדיווח רק כאשר מצרפים ₪.  994,273

מספר המחאות של אותו הלקוח מתוך אותו יום עסקים. לדבריה, בעניין זה נפלה טעות, מכיוון שבעלת העסק 

עברו ועובדיו סברו כי התוכנה מאחדת מספר עסקאות אשר בוצעו על ידי אותו הלקוח באותו יום עסקים ו

 את סף הדיווח באופן אוטומטי. 

 )א(.6הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף 

בהנחיות הדיווח של הרשות לאיסור הלבנת הון אשר היו תקפות במהלך אותה התקופה, נאמר בהערות לקובץ 

ניתן על ידי נותן שירותי לצורך סף הדיווח לרשות יש להתייחס לשירות הכולל שהפעולות המדווחות כי: "

המטבע ללקוח אחד ביום נתון... ובדוגמא אשר פורטה בהנחיות מדובר על שתי פעולות ששתיהן נמוכות מסף 

הדיווח, אך מאחר והשירות ניתן לאותו הלקוח באותו היום, יש להתייחס לסכום השירות הכולל שניתן לצורך 

 ." הנדרש לגבי כל הפעולות שבוצעו באותו היוםהשוואה מול סף הדיווח. לכן יש לדווח את המידע 

הוועדה סבורה כי על נותן שירות המטבע עצמו מוטלת החובה לוודא כי הוא אכן מדווח כנדרש בחוק 

 כדי התוכנה ביצועי הסתמכות על בעצם ואין, העסק על מוטלת החוק הוראות קיום על ובהנחיות. החובה

 כהן מאיר 3395/06 פ"בע ברלינר' ד השופטת כבוד של דבריה הז בהקשר יפים. הפרה התקיימה שלא לקבוע

 : ישראל מדינת' נ



 

 לעמוד וחובתו יכולתו עם כלום ולא לה אין המערער השתמש שבה התוכנה כי לומר יש הקשר באותו"...

  ."דבר של היפוכו ולא, החוק לדרישות עצמה להתאים צריכה התוכנה. עליו המוטלת הדיווח בחובת

)א( כפי שיוחסו לעסק בדוח הביקורת. 6לאור האמור לעיל קובעת הוועדה, שהתקיימו הפרות לפי סעיף 

הוועדה תשקול לחיוב במסגרת שיקוליה לגובה העיצום את העובדה שמדובר במספר הפרות מועט מסך 

תיקון וחצי שנים, ואת העובדה כי העסק פעל ל 4העסקאות החייבות בדיווח על פני תקופה נבדקת של 

 הליקויים. 

 :  )ב( לצו6בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .3

 : של עסקאות רציףרישום  .א

 18בעניין פיצול עסקאות של לקוחות למספר עסקאות באותו היום, הרי שמדובר ברישום רציף של  (1

אלו עסקאות אשר נרשמו ₪.  1,315,513עסקאות בסכום של  40 –מקרים אשר פוצלו לכאורה ל 

במערכת הממוחשבת של העסק בהפרשי זמן קצרים, באופן המעורר חשד כי בוצעו על מנת להימנע 

מדיווח. טענת העסק היא כי החוק לא מורה על חובת דיווח כפולה בגין אותה העסקה שכבר דווחה 

 )א(.  6במסגרת סעיף 

הוועדה מבקשת להדגיש כי בנוסף לדיווח האובייקטיבי על עסקאות העוברות את סף הדיווח לפי 

)א( לצו, נדרש בנוסף דיווח סובייקטיבי כאשר עולה החשש כי אותן העסקאות נעשו לכאורה 6סעיף 

 )א( לצו, שני הסעיפים אינם מוציאים זה את זה. 6על מנת להימנע מדיווח לפי סעיף 

ראות אין צורך ל ,)א( לצו6ף ילפי סע נמצאה הפרהכי מקום בו  העסקמקבלת את טענת  הוועדה אינה

פאי שילת נ'  8646-04-11לפי פסק הדין בעניין  )ב( לצו.6סעיף  את אותן הפעולות כהפרה נוספת של

מדובר )ב( לצו. 6)א( אינו פוטר מדיווח לפי סעיף 6, דיווח על פעולה רגילה לפי סעיף יו"ר הוועדה

שני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם ומהותם שונה. כאשר מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף ב

)ב( לצו, יש לדווח בהתאם וזאת ללא קשר אם בוצע דיווח על הפעולות, או חלק מהן, מכוח סעיף 6

 )א( לצו.6

ה, בסעיף נושא זה אף עוגן במפורש בצו איסור הלבנת הון החדש אשר נכנס לתוקפו בחודש מרץ השנ

"אין בדיווח על פעולה לפי הוראות סעיף קטן )א( כדי לפטור מחובת הדיווח לפי סעיף קטן )ג( לצו: 8

  )ב(".

יחד . )ב( לצו6נוכח האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף 

י את העובדה כי מדובר עם זאת, הוועדה תשקול במסגרת שיקוליה לעניין הטלת העיצום הכספ

 שנים.  4.5במספר מועט מאוד של עסקאות על פני תקופה נבדקת של 

מקרים  44בעניין פיצול עסקאות של לקוחות למספר עסקאות בימים עוקבים, מדובר ברישום של  (2

אלו עסקאות המתבצעות על ₪.  3,586,704עסקאות בסכום כולל של  125 –אשר פוצל לכאורה ל 

ידי אותו הלקוח, בהפרש של יום בין כל עסקה, ולרוב באותם הסכומים אשר הופיעו ביום הקודם. 

 מאפיינים אלו מעוררים חשד כי העסקאות בוצעו באופן זה על מנת להתחמק מחובת הדיווח.

ת של בעלי העסק עם הלקוחות, לא ניתן היה להעלות על הדעת העסק טוען כי עקב ההיכרות האישי

 כי מדובר בפעולות אשר נועדו לעקוף את חובת הדיווח. 

הוועדה סבורה כי גם אם מדובר בלקוחות קבועים ומוכרים אשר נוהגים לקבל שירות תדיר בבית 

ספר ימים העסק, הרי שההיכרות עם הלקוחות אינו מפיג את החשש מפני פיצול העסקאות למ

יומי לבית העסק על מנת לבצע עסקאות אשר  -עוקבים. העובדה כי לקוחות אלו חוזרים באופן יום

 ברובן אינן עוברות את סף הדיווח, רק מחדדת ומדגישה את הצורך בדיווח בלתי רגיל על פעילותם. 

אך  .)ב( לצו6ף נוכח האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעי

יש לציין כי הוועדה תשקול במסגרת שיקוליה לעניין הטלת העיצום הכספי את העובדה כי מדובר 

 שנים. 4.5במספר מועט של עסקאות על פני תקופה נבדקת של 

 



 

  :ש"ח 50,000ש"ח לבין  49,000רישום עסקאות שסכומן בין  (1

העסק טוען כי לא כל עסקה הנמוכה ₪.  343,550עסקאות המסתכמות לסכום של  7 –מדובר ב 

במעט מסף הדיווח מחייבת דיווח בלתי רגיל. בנוסף, העסק שב וטוען כי עקב היכרותם האישית של 

עובדי העסק עם הלקוחות, לא היה ניתן להעלות על הדעת כי מדובר בפעילות בלתי רגילה. לקוח 

 אשר ביצע את רוב העסקאות הנדונות, ולא ניתן היה לחשוד בו לנוכח הנסיבות. אחד מוכר הוא זה 

אשר בוצעו מעט מתחת לסף הדיווח. עסקאות כלל ה לגבי עסקאת הסברי המקבלת  אינההוועדה 

העובדה כי מדובר בשלושה לקוחות קבועים כפי שהוזכרו לעיל, אשר חוזרים ומופיעים בסעיפים 

דווקא מעידה על כך שהיו נסיבות חיצוניות נוספות אשר יש בהן כדי להעיד שונים של דוח הביקורת, 

ספיישל אינטרסט  11593-05-12בעניין על ניסיון להתחמק מדיווח, זאת בניגוד לטענות העסק. 

(: 20( נקבע )בפסקה 8.11.2012)פורסם בנבו, ניתן ביום  בע"מ נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי

הייתה נכונה ₪  49,999-ל 47,000רת לבדוק עסקאות בטווח הנע בין סך של בחירת עורכי הביקו"

אך לא קרוב מדיי. ממצאי הביקורת ₪(,  50,000והגיונית. מדובר בטווח שהוא קרוב לרף המחייב בדיווח )

אכן מלמדים כי פעולות רבות שלכאורה פוצלו, פוצלו כך שאחת העסקאות הייתה בטווח האמור, קרוב 

אכן, לא מן הנמנע שנבחר דווקא סכום זה, כפי שעוד יובהר בהמשך הדברים כדי ₪.  47,000לסך של 

 6מעבר לכך בחוברת ההסבר לנותני שירותי מטבע )א(".6לחמוק מחובת הדיווח הקבועה בסעיף 

מספר סיטואציות כדוגמאות לפעולות בלתי רגילות בין היתר מצוין כי עשיית  23מצוינים בעמ' 

ש"ח( אך נמוכה ממנו מהווה נורת אזהרה לעניין  50,000פעילות הקרובה לסף הדיווח )העומד על 

 זה.

ע לעניין טענת העסק כי הכיר את מבקש השירות ואת אופן פעילותו ולכן לא סבר שהפעילות שביצ

לפסק הדין( נקבע  43פסקה )שהוזכרה לעיל ספיישל אינטרסט הנה בלתי רגילה, הרי שבפרשת 

שהטענה כי מדובר בלקוחות המוכרים למפר אינה מאיינת את העובדה שמדובר בפעולות המחייבות 

 דיווח.

בחשבון הוועדה תיקח )ב( לצו. 6נוכח האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין הופרה החובה לפי סעיף 

הפרה והיקפן ביחס ה בוצעההעסקאות בגינן המועט של  ןבעת קביעת גובה העיצום הכספי את מספר

  ומשך תקופת הפעילות לגביה נערכה הביקורת. עסקלהיקף הפעילות של ה

 

 עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות:  (2

בנוסף, ₪.  4,883,058עסקאות תחת שם הלקוח "עופר סנקאר", המסתכמות לסכום של  206 –מדובר ב 

העסק שב ₪.  3,100,292עסקאות תחת שם הלקוח "מורן מגידש", המסתכמות לסכום של  106קיימות 

וטוען כי מדובר באותם הלקוחות המוכרים לחברה, לכן אין כל סיבה לחשוד כי מבקשי השירות אינם 

 ירות. מקבלי הש

הוועדה אינה מקבלת את הסברי העסק לגבי היכרות אישית של עובדי העסק עם הלקוחות. לפי דוח 

הביקורת, מדובר בשני לקוחות אשר ביצעו עסקאות באופן שוטף ורציף, לרוב מתחת לסף הדיווח, בהיקף 

שד הנובע אשר אינו מאפיין מקבל שירות רגיל. ההיכרות האישית עם הלקוחות אינה מפיגה את הח

מדפוס ביצוע העסקאות אשר נתגלה. בנוסף, העסק טען כי הם מעניקים שירות לאלפי לקוחות, כאשר 

בשאלון התשאול שנערך במהלך הביקורת נאמר כי לעסק ישנם כחמישים לקוחות קבועים לעסק. ברי 

ר מהווים כי בנסיבות האלו ניתן לפקח בצורה אפקטיבית על פעילותם של הלקוחות הבאים לעסק, אש

חלק ניכר מפעילותו. לא מדובר בהיקף עסקאות זניח, אלא בעסקאות רבות של לקוחות חוזרים של 

                                                 
6 http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/changers/memos/rights2009.pdf. 

http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/changers/memos/rights2009.pdf


 

)ב( לצו. הוועדה תשקול במסגרת 6העסק. נוכח האמור לעיל, עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף 

 שיקוליה את משך תקופת הפעילות לגביה נערכה הביקורת. 

  )א( לצו:2סעיף  בנוגע להפרות הנטענות של .4

עסקאות החייבות דיווח לרשות, לא נרשם מספר הזהות של מבקש השירות.  23 –הביקורת איתרה כי ב 

עסקאות החייבות דיווח לרשות, לא נרשם המין ותאריך הלידה של מבקש השירות. הוועדה  145 –בנוסף, ב 

לקוח, שכן ישנם תשעה לקוחות  לב ולכך שמדובר באותו-דוחה את הסברי העסק המתייחסים לטעות בתום

אשר מספר הזהות שלהם חסר. אי רישום מספר הזהות של מבקשי השירות אינו עניין טכני, מכיוון שהוא 

מעקר מתוכן את עצם הדיווח לרשות על פעילות הלקוח. גם אם פרטיהם נמצאים במערכת, יש לעדכן את 

 מספר הזהות בכל עסקה של אותו הלקוח. 

לקוחות אשר המין ותאריך הלידה שלהם חסר. אי רישום הפרטים הנוספים  51ך הכול בנוסף, ישנם בס

הנדרשים לפי החוק פוגע בחובת הדיווח, ומהוה מילוי חלקי בלבד אחר דרישות הסעיף. הוועדה מדגישה כי 

תאריכי הלידה והמין של מבקש השירות אינם פרטים משניים אלא מהווים חלק אינטגרלי ממשטר איסור 

בנת הון במדינת ישראל, שאם לא כן המחוקק לא היה רואה צורך לחייב את נותני השירות בתיעודם. מעבר הל

נוכח האמור לעיל, לכך, ככלל, משנקבע בחוק אילו פרטים על נותן השירות לתעד הוא מחויב לעשות זאת. 

 ו.  )א( לצ2נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה חובת הזיהוי לפי סעיף 

באשר לטענתו הכללית של ב"כ העסק בעניין תום הלב של בעלי העסק ועובדיו, מדובר בנסיבות אשר יילקחו  .5

בחשבון על ידי הוועדה במהלך קביעת גובה העיצום. בנוסף תתחשב הוועדה בעובדה כי בעלת העסק אינה 

באשר לטענתו הכללית של  עוסקת יותר במתן שירותי מטבע, וכי העסק אינו פעיל כבר מזה שנה וחצי. אך

ב"כ בעניין חוסר הניסיון של עובדים, זוהי אינה טענה המקובלת על הוועדה. חוסר הניסיון אינו מצדיק את 

מעשי העובד, על העסק ובעליו מוטלת החובה לוודא את ההיכרות עם החוק ואת הטמעתו בקרב העובדים 

 בעסק, בין היתר באמצעות פעילות הדרכה.

אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל את  חובות הדיווח .6

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות 

יננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר הפ

נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית 

ראל נ' רמי מדינת יש 4316/13המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 :חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של נותני 

שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור 

כי  חוק איסור הלבנת הוןולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח קפדניות. קיומן של חובות 

אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק 

 ולהגשמת תכליתו."

לחוק עיצום כספי  7סעיף בכל הפרה לפי  העסק)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על 14בהתאם לסעיף  .7

, ומחצית או 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9י אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הוועדה פועלת על פ .8

כפי  נסיבות המקרה בכללותןאופי ההפרות, כמותן והיקפן הכספי, לאור את  במקרה הנוכחי שקלה הוועדה

http://www.nevo.co.il/law/74345
http://www.nevo.co.il/law/74345


 

 שפורטו בהרחבה לעיל. כמו כן, במסגרת שיקוליה התחשבה הוועדה בעובדה כי מדובר בהפרה ראשונה, וכי

העסק שיתף פעולה במהלך הביקורת. בנוסף, הוועדה התחשבה בכך שהעסקאות המדוברות מהוות חלק 

כמו כן הביאה הוועדה במסגרת שיקוליה קטן מהיקף העסקאות הכללי של העסק במשך התקופה הנבדקת. 

עדר הוועדה, ואת תום לבה והי ועד ומועד מתן החלטת ותההפר ביצועלקולא את משך הזמן שעבר מיום 

  הזדון של בעלת החברה ועובדיה. 

 ש"ח בלבד. 20,000עיצום כספי בסך של  עסקלאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על ה .9

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  עסקל .10

 העיצום הכספי.

 



 

 אליהו אלפר בעניין  2015 נובמברב 32החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 אליהו אלפר, בעל העסק המפר לכאורה:

 העסק, ב"כ רון דרורבאמצעות עו"ד 

 :תיאור הנסיבות

במטרה  אליהו אלפר, עסק של נותן שירותי המטבע, נערכה ביקורת של משרד האוצר ב2013 יוניב 12ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת  2000-בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"סו לבחון את עמידת

)להלן: "הצו"; "צו איסור  2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הלבנת הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 טלת עיצום כספי. בצירוף הודעה על בקשה לה עסקדו"ח הביקורת נמסר ל .1

 . 2013 יוניב 12ועד ליום  2012בינואר  3ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .2

 .2012 פברוארב 29במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  םרשו עסקה .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (ה)

  2 הביקורת איתרהעסקאות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו היום: חשד לרישום 

לפחות אחת כאשר  שנרשמו במערכת הממוחשבת של העסק באותו היום,עסקאות המרה 

מהעסקאות אינה חייבת בדיווח לרשות, אולם סכום העסקאות המצטבר ללקוח ביום מחייב 

 והן לא דווחו לרשות. ש"ח 1,240,460עסקאות אלו מסתכמות לסכום של  דיווח לרשות.

  3הביקורת איתרה  ש"ח: 50,000ש"ח לבין  49,000חשד לרישום עסקאות שסכומן בין 

אך לא הגיע לסכום החייב בדיווח לרשות,  ש"ח 49,000עסקאות בסף דיווח, שסכומן עלה מעל 

 ש"ח. עסקאות אלו לא דווחו לרשות. 148,525המסתכמות לסכום של 

  ( לצו:3)3סעיף  (ו)

עסקאות ניכיון אל מול בתי עסק החייבות בדיווח אשר חסרות ייפוי כוח.  46הביקורת איתרה 

 ש"ח.  20,583,116אלו מסתכמות לסכום של עסקאות 

 

 :העסקתמצית טענות 

 : ו. להלן, בתמצית, פירוט טענותי23.11.2015ביום  ובעל פה, באמצעות בא כוחובכתב  והציג את טיעוני עסקה

 

יש לפסול את כל הליך הביקורת מכיוון שלא התבצעו תשאולים לכלל עובדי טען באופן כללי כי  עסקב"כ ה

 העסק, וכי מסמכי התשאולים אשר בוצעו כהלכה לחלק מעובדי העסק לא נמסרו לעיון ב"כ העסק. 

 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף 

  של עסקאות: רציףרישום  .1

מול נותן שירותי מטבע רשום, מכאן שאין להתייחס  דובר בשתי עסקאות אשר בוצעו אלכי מ ןעוט עסקה

לעסקאות אלו כאילו בוצעו אל מול לקוחות פרטיים. לפיכך לטענתו, כפי שהביקורת בחרה להתעלם מטעמי 

שמרנות ולפנים משורת הדין משש עסקאות נוספות אשר בוצעו אל מול נותני שירותי מטבע רשומים, כך 

  העסקאות האלו.ראוי כי הביקורת תתעלם גם משתי 

 



 

 ש"ח: 50,000ש"ח לבין  49,000רישום עסקאות שסכומן בין  .2

עסקאות המרה של מכירת מט"ח בסכומים עגולים. בנוסף, מדובר בסיטואציה אשר מדובר ב ן כיעוטעסק ה

לא הייתה אמורה ליצור חשש לביצוע פעולה בלתי רגילה, הלקוח המדובר אשר ביצע את העסקאות מסר 

פרטים מלאים, ולא סירב והתחמק משאלות. ביצוע העסקאות לא היה חלק מסיטואציה רחבה, חריגה 

 ומעוררת חשד. 

 

 :( לצו3)3פרת סעיף ה

העסק טוען כי כלל העסקאות אשר בוצעו היו מול נותני שירותי מטבע רשומים, ותעודת הרישום לנותן  .3

שירותי המטבע מהווה ייפוי כוח. מדובר בדרישה יותר טכנית מאשר מהותית אשר מטרתה לזהות את 

סף, העסק טוען כי בעסקאות מקבל השירות, לכן זיהוי באמצעים אחרים ממלא אחר דרישות הסעיף. בנו

אלו העסק לא נתן שירות, אלא קיבל שירות מנותני שירותי המטבע. לכן העסק אינו נדרש לקבלת ייפוי 

 כוח, אלא להצגתו של ייפוי הכוח שלו בפני נותן השירות. 

 

 :החלטת הוועדה

והאסמכתאות שהציג, קובעת הוועדה כי  יו של העסקלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעונ .4

 חובת קבלת ייפוי כוח.  את הוראות החוק והצו. ההפרות כוללות את הפרת העסק הפר ובמסגרת פעילות

לפני ההתייחסות לטענות גופן, מבקשת הוועדה להתייחס לטענות הכלליות אודות הליקויים בביצוע הליך  .5

ליך הטלת העיצום הכספי, התשאול אשר נערך לעובדי הביקורת. בהתאם לכללי הפרוצדורה הנהוגים בה

העסק אינו חייב להיות מצורף לממצאי הביקורת. התשאול אינו חלק מתיק הוועדה ואף לא הוצג בפני 

 חברי הוועדה, כך שניתן להסיק כי לא נפל כל פגם לכאורה בהליך. 

 )ב( לצו:  6בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .6

בהתייחס לנתונים המתוארים פן מפוצל בין מספר עסקאות באותו היום: עסקאות באוחשד לרישום  .א

עסקאות בודדות במערכת הממוחשבת של העסק באותו היום,  2בדו"ח הביקורת, מדובר ברישום של 

ש"ח בלבד. העסק טען כי יש להתייחס לעסקאות אלו באותה הצורה  164,625המסתכמות לסכום של 

סקאות הנוספות אל מול נותני שירותי מטבע, ולהתעלם מההפרות אשר עורכי הביקורת התייחסו לע

לכאורה מטעמי שמרנות ולפנים משורת הדין. הוועדה מקבלת את הסברי העסק כי אלו עסקאות אשר 

בוצעו אל מול נותן שירותי מטבע, ולכן יש להתייחס לעסקאות אלו באותה הדרך אשר התייחסו לשאר 

י שירותי מטבע. לפיכך, ניתן להסיק בנסיבות העניין כי לא הופרה העסקאות אשר בוצעו אל מול נותנ

 )ב( לצו.6חובת הדיווח לפי סעיף 

לפי הממצאים המפורטים בדו"ח  :ש"ח 50,000ש"ח לבין  49,000רישום עסקאות שסכומן בין  .ב

ש"ח. העסק טוען כי  148,525עסקאות בודדות המסתכמות לסכום של  3הביקורת, מדובר ברישום של 

מדובר היה במכירת מט"ח בסכומים עגולים במטבע זר, וכי לא היו נסיבות חיצוניות אשר היו 

פעולות סבר העסק אודות אמורות לעורר חשד כי מדובר בפעולה בלתי רגילה. הוועדה מקבלת את ה

. מעיון בממצאי הביקורת ניתן לראות כי אכן מדובר היה בעסקאות המרה של ההמרה בסכומים הללו

לפיכך, נכון ליום ביצוע העסקה. ה החליפיןסכומים עגולים במטבע זר, לפי שער ב מכירת מט"ח

 . ו)ב( לצ6סעיף  לפיחובת הדיווח  לא הופרהכי בנסיבות העניין ניתן להסיק 

 

צו: בהתייחס לנתונים המפורטים בדו"ח הביקורת, מדובר ברישום ל (3)3סעיף  לפי ות הנטענותבנוגע להפר .7

. העסק טוען כי מדובר בעסקאות אשר בוצעו כולן ש"ח 20,583,116עסקאות המסתכמות לסכום של  46של 



 

הכוח. בנוסף טוען העסק  אל מול נותני שירותי מטבע רשומים, ולפיכך תעודת העסק מהווה תחליף לייפוי

 כי בעסקאות אלו הייתה מקבלת השירות ולא נותנת השירות, לכן לא נדרשה לבקשת ייפוי כוח. 

( לצו כי במצבים בהם 3)3אינה מקבלת את הסברי העסק לעניין זה. החוק קובע מפורשות בסעיף  הוועדה .8

תי מטבע בלא שירשום לגבי מבקש מבקש השירות אינו מקבל השירות, נותן שירותי המטבע לא ייתן שירו

לצו. זאת על פי העתק כתב ייפוי כוח מאת  2השירות ומקבל השירות את פרטי הזיהוי המפורטים בסעיף 

מקבל השירות המסמיך את מבקש השירות לבצע את המרת המטבע עבורו, הכולל את כל פרטי הזיהוי של 

י הכוח פרטי זיהוי של כל בעלי השליטה מקבל השירות. היה מקבל השירות תאגיד, יכלול כתב ייפו

 בתאגיד. 

בנוסף, הוועדה אינה יכולה להתייחס לטענה הכללית כי בעסקאות המדוברות היה העסק מקבל השירות  .9

ולא נותן השירות, היות ולא הוצגו שום הוכחות לעניין זה. לו היה העסק מציג מסמכים המחזקים את 

יתכן וניתן היה לקבל את הסבריו. נציין כי עצם העובדה כי  טענתו לדוגמת טפסי הצהרת מקבל שירות,

מדובר בעסק המנהל פעילות מול עסקים אחרים, אינה הופכת אותו למקבל השירות כאשר מדובר 

בלקוחות שהגיעו למשרדי הנש"מ וביצעו עסקאות מולו. לאור האמור לעיל, קובעת הוועדה בנסיבות העניין 

( לצו כפי שיוחסו לעסק בדו"ח הביקורת. זהו סעיף החוק היחיד אשר 3)3שהתקיימו הפרות לפי סעיף 

 נמצא כי העסק הפר.  

המחוקק ראה חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי  .10

 הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל

נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר 

 4316/13את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה:

 

החשש כי שירותיהם של נותני "במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח 

שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור 

כי  חוק איסור הלבנת הוןולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

ובחובות דיווח קפדניות. קיומן של חובות נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר 

אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק 

 ולהגשמת תכליתו."

 

לחוק עיצום כספי  7בכל הפרה לפי סעיף העסק )א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על 14בהתאם לסעיף  .11

, ומחצית או 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61סעיף בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע ב

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-התשס"ב

. לצורך כך, לתקנות עיצום כספי 9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .12

כפי שפורטו בהרחבה לעיל. הוועדה הביאה  את נסיבות המקרה בכללותן במקרה הנוכחי שקלה הוועדה

במסגרת שיקוליה לקולא את העובדה כי מדובר היה בהפרה ראשונה מצד העסק, וכי מדובר בכמות 

ה שקלה את עסקאות קטנה מתוך סך העסקאות אשר ביצע העסק במהלך תקופת הביקורת. בנוסף, הוועד

הביאה הוועדה במסגרת שיקוליה לקולא את משך  ,כמו כן ההפרות, והיקפן הכספי הנמוך יחסית.אופי 

כי למעט ההפרות הוועדה, וכן התחשבה בעובדה  ועד מועד מתן החלטת ותההפר ביצועהזמן שעבר מיום 

 מקפיד לקיים את הוראות החוק והצו.העסק שנתגלו, 

http://www.nevo.co.il/law/74345
http://www.nevo.co.il/law/74345


 

 ולהסתפק בהתראה בלבד. עיצום כספי  עסקלהטיל על השלא טה הוועדה לאור כל האמור לעיל, החלי .13

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  עסקל .14

 העיצום הכספי.

 

 



 

 514684448בעניין א.א.ש.פ. בע'מ, ח.פ  2015באוקטובר  21לעיצום כספי מיום  הוועדההחלטת 

 )להלן: "החברה"; "המפרה לכאורה"( 514684448חברת א.א.ש.פ בע"מ, ח.פ.  לכאורה:המפרה 

 , בעלים )להלן: "בעל העסק"(023685670מר אייל חדד ת.ז. 

 :תיאור הנסיבות

, נערכה ביקורת של משרד האוצר בבית העסק של המפרה לכאורה, במטרה לבחון 2013בנובמבר  11ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון  2000-איסור הלבנת הון, התש"סאת עמידתה בחובות מכוח חוק 

)להלן: "הצו"(. הביקורת  2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 בוצעה על ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת ביקורת ואכיפה של יחידת נותני שירותי מטבע.

התכנסה הוועדה להטלת עיצום כספי )להלן: "הוועדה"( על מנת לדון בעניינה של המפרה  23.11.2015ביום 

לכאורה. המפרה לכאורה זומנה לדיון כדין אך לא התייצבה אליו ולא העבירה לוועדה את התייחסותה לדו"ח 

 הביקורת.

 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 יצום כספי. דו"ח הביקורת נמסר לחברה בצירוף הודעה על בקשה להטלת ע .1

ועד ליום  2012 בפברואר 21ממצאי הביקורת מתייחסים לתקופת פעילות העסק, החל מיום  .2

 . 2013בנובמבר  11הביקורת, 

 .2012במרץ  19החברה רשומה במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

 

 : לצו ב()6 פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף

 8הביקורת איתרה  :רישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו יום 

 ש"ח. 821,612עסקאות בסכום כולל של  20 -מקרים אשר פוצלו ל

 מקרים  8: הביקורת איתרה רישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בין מספר ימים עוקבים

 ש"ח. 728,484עסקאות בסכום כולל של  22 -אשר פוצלו ל

 הביקורת  :העברות כספים לחו"ל ללא ביצוע זיהוי ללקוח ו/או לגורם שאליו הועברו הכספים

 -ש"ח, שסכום כל אחת מהן גבוה מ 679,117עסקאות המסתכמות לסכום של  190איתרה 

ש"ח, ובהן לא בוצע זיהוי לפי מספר זהות של הגורם שאליו הועברו הכספים ו/או  1,000

 פי הוראות הצו. -הגורם שהעביר את הכספים במדינת היעד, כמתחייב על

  הביקורת איתרה לקוח אחד אשר  :מקבל השירותביצוע עסקאות בהן מבקש השירות אינו

 ש"ח אשר אינן עוברות את סף הדיווח. 1,630,443עסקאות ניכיון בסכום כולל של  91ביצע 

 

 :החלטת הוועדה

מאחר והמפרה לכאורה בחרה שלא להעביר טענותיה בכתב ולא הופיעה לדיון בעניינה, לא הובאו בפני  .1

ח הביקורת. לפיכך, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותה הפרה הוועדה טענות הסותרות את ממצאי דו"

 החברה )להלן: "המפרה"( את הוראות החוק והוראות הצו כמפורט להלן. 



 

 :  )ב( לצו6הפרת סעיף  .2

 : רישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו יום או בין מספר ימים עוקבים (א)

לקוחות בתוך יום פעילות או מספר ימי פעילות ברצף, מקרים של עסקאות מול  8לעניין  (א)

הוועדה סבורה כי בנסיבות העניין, בהן בוצעו מספר עסקאות מתחת לסף הדיווח מול אותו 

לקוח, הרי שמדובר בדפוס פעולה של ביצוע עסקאות אשר על סמך ההיגיון והשכל הישר היה 

 בת הדיווח.מקום לראותן כעסקאות בלתי רגילות שנועדו לעקוף את חו

)א( 6ככל שדובר בפעולות המתבצעות באותו יום, אומנם נמסר לגביהן דיווח לפי הוראות סעיף  (ב)

)ב( לצו, יש לדווח בהתאם וזאת ללא 6לצו, אולם כאשר מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 

 )א( לצו, שכן מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים,6קשר אם בוצע דיווח על הפעולות מכוח סעיף 

 אשר תכליתם ומהותם שונה.

משלא הובא כל טעם ממשי על ידי המפרה מדוע לא היה מקום לראות בעסקאות כאמור  (ג)

האופן המפוצל בו בוצעו ככאלו שלגביהן ישנה חובת דיווח בלתי רגילה, קובעת הוועדה כי 

פעולות מול לקוחות מסוימים בהפרשי זמן אפסיים ובסכומים זהים לרוב, מצביע כי אין 

דובר בפעולה רגילה של הלקוח. דפוס פעולה של ביצוע פעולות ניכיון נפרדות, כאשר על פניו המ

קיימת זיקת קשר הדוקה בין העסקאות הנפרדות, כך שהן נחזות להיות חלק מעסקה אחת, 

יש בו כדי להקים בסיס למסקנה כי מדובר בפעילות בלתי רגילה, וכי כך גם נחזתה בעיניה של 

 זיקת הקשר הנחזית בין העסקאות ועל סמיכות הזמנים בה בוצעו.  החברה שידעה על

 ביצוע עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות: (ב)

 6.2%עסקאות באופן שוטף ורציף המהוות  91ממצאי הביקורת העלו כי לקוח אחד ביצע  (א)

 מכלל עסקאות הניכיון שביצעה החברה בתקופת פעילותה עד למועד ביצוע הביקורת, אשר

אינן עוברות את סף הדיווח. יש לציין כי תקופת הפעילות של החברה לעניין הביקורת דנן, 

הינה קצרה יחסית )פחות משנה וחצי( וכי אופן הפעילות מעלה את החשד כי הלקוח לא פעל 

עבור עצמו בלבד. החברה לא הציגה בפני הוועדה טעמים המבהירים מהו אותו היגיון כלכלי 

פעילות זו או סיפקה הסבר סביר המניח את הדעת באשר לשאלה מדוע לא אשר עמד מאחורי 

 דווחו הפעולות כבלתי רגילות לרשות. 

זאת ועוד, לשון הצו מצביעה על אמת מידה סובייקטיבית לצורך בחינת פעולות בלתי רגילות  (ב)

-על החייבות בדיווח, הנלמד מן התיבה "הנחזות בעיניו", כתנאי לזיהוי פעולה כבלתי רגילה

ר הוועדה להטלת "מ נ' יו"אינטרסט בע ספיישל 11593-05-12 א"ידי החברה. עם זאת, בעש

המבחן  נקבע כי"( פרשת ספיישל אינטרסט" ( )להלן:8.11.2012פורסם בנבו, ) עיצום כספי

סובייקטיבי,  )ב( לצו הינו מבחן משולב. חלקו הראשון של הסעיף קובע מבחן6הקבוע בסעיף 

אותן חלופות, כולן  אובייקטיבי. בהתקיים מבחן ארבע חלופות, קובע הכולל ,אולם חלקו השני

זאת, אלא אם עלה  או חלקן, שאת קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי, קמה חובת דיווח.

היתה צריכה לחול עליו  בידי נותן שירותי המטבע לסתור זאת ולשכנע כי בנסיבות העניין לא

 חובת הדיווח. 

 :17-18בעמ' , ספיישל אינטרסט אשר צבן בפרשת-בר השופטת ה, דבריה של כב'יפים לעניין ז (ג)

"עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבים אשר אם התקיימו "יכול שיראו" פעולה של  (ד)

מבקש שירותי מטבע כפעולה בלתי רגילה, מלמדת כי במקום שנעשתה פעילות הנופלת לאחד 

מאותם מצבים, צריכה להידלק נורה אדומה לנותן השירות. משמעותה של נורה אדומה זו 



 

רום לכך שנותן השירות יראה באותה פעולה כפעולה בלתי היא שמצב אובייקטיבי אמור לג

   רגילה. כך אפילו נאמר כי יהא זה בעיניו באופן סובייקטיבי.

לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמורים להצביע על כך שמקבל שירות  (ה)

המטבע ביצע פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם יתקיים מצב אחד או יותר 

כי אז נסיבות  -והתקיימותם הינו מצב אובייקטיבי  -ותם מצבים שפורטו בסעיף מא

אובייקטיביות אלו יחייבו את נותן השירות שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי רגילות שחובה 

 לדווח עליהן". 

 -חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזר מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים (ו)

גזר הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולות ממנו נ

שיכולות להדליק נורות אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות 

המתבצעות על ידי לקוחותיו ולדווח עליהן. נוכח כל האמור לעיל, ובהיעדר כל התייחסות מצד 

 )ב( לצו.6יבות העניין עולה המסקנה כי הופרה חובת הדיווח לפי סעיף המפרה, נראה כי בנס

 

 העברות כספים לחו"ל ללא ביצוע זיהוי ללקוח ו/או לגורם שאליו הועברו הכספים: (ג)

 513580944ח.פ.  בסט קונקשנס בע"מבעניין  15.09.2014בהחלטת הוועדה לעיצום כספי מיום  (א)

( 3ג)א()11פעולה של מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף "העמדה כיום הינה כי ככלל, נקבע כי: 

ש"ח לפחות, לכאורה מהווה  1,000לחוק כאשר אחד הצדדים אינו מזוהה ושווי העסקה הוא 

  כשלעצמה, פעולה בלתי רגילה".

( 3)ב()6( נקבע כי חובת הדיווח הבלתי רגיל לפי סעיף 28גם בפרשת ספיישל אינטרסט )פסקה  (ב)

אין מקום להפעלת שיקול דעת סובייקטיבי. יחד עם זאת נאמר, שבידי הנה אובייקטיבית וכי 

הנש"מ פתוחה הדרך לסתור את אותן המסקנות ולשכנע כי באותן נסיבות, לא היה עליו 

לדווח. לפיכך, ובהיעדר התייחסות כלשהי לעניין זה מצד המפרה, קובעת הוועדה כי הופרה 

 ( לצו. 3)ב()6החובה לפי סעיף 

החליטה הוועדה שלא  נוכח העובדה שבהחלטות קודמות של הוועדה בעניין זה יחד עם זאת, (ג)

 עיצום כספי בעניין זה. להטיל עיצומים בגין הפרה זו, משיקולים פנימיים, הוחלט שלא להטיל

מסכל  הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו חובות .3

ראה  להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקקאת מטרת החוק 

הרשויות לבקר  חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי

ובמקרה הנדון, אצל נותני  את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל,

למעשה את היכולת של הרשות לנטר  נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכלשירותי מטבע. משהפר 

פ "דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו

 :מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה 4316/13

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של 

ירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם נותני ש

חוק איסור האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח  הלבנת הון

ן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי קפדניות. קיומ

 הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

http://www.nevo.co.il/law/74345
http://www.nevo.co.il/law/74345
http://www.nevo.co.il/law/74345


 

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על החברה בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .4

, ומחצית או 1977-התשל"ז ( לחוק העונשין,4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(. 2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .5

שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל, לרבות העובדה כי 

ולא בעובדה כי המפרה בחרה שלא להגיע ולהשמיע את טענותיה בפני הוועדה. מאידך התחשבה הוועדה לק

מדובר בכמות עסקאות קטנה מתוך סך העסקאות שביצע מדובר בהפרה ראשונה של המפרה ובעובדה כי 

. כמו כן, הביאה הוועדה במסגרת שיקוליה לקולא את משך הזמן שעבר מיום העסק בתקופת הביקורת

ו, החברה מקפידה ביצוע ההפרות ועד ומועד מתן החלטת הוועדה, ואת העובדה כי למעט ההפרות שנתגל

 לקיים את הוראות החוק והצו.

 ש"ח. 8,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על החברה עיצום כספי בסך של  .6

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .7

 העיצום הכספי.

 

 



 

  2016בשנת  -  ת הועדה לעיצום כספיוהחלט

בע"מ ח.פ.  אקספרס המרות א.א. בעניין  2016בינואר  6החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

514339944 

 )להלן: "החברה"( 514339944בע"מ ח.פ.  אקספרס המרות א.א.המפרה לכאורה: 

 ומנהלה )להלן: "הבעלים"(בעל החברה  313967333מר יהודה גולדברג  ת.ז. 

 , ב"כ החברהינון סרטלבאמצעות עו"ד 

 :ועיקרי הממצאים שהובאו בפני הוועדה תיאור הנסיבות

-, התש"סכנגד הבעלים של החברה הוגש כתב אישום המייחס לו בין היתר עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון

 . )להלן: "החוק"( 2000

מו ובשם החברה כי הגיעו הצדדים להליך המשפטי להסכמה לפיה הבעלים יודה בש 2015בדצמבר  9ביום 

לחוק. הבעלים והחברה הודו כי לא מילאו את חובתם כנותני שירותי  7הפרו את חובת הדיווח לפי סעיף 

במסגרת ההליך מטבע בעת שלא דיווחו על כך שלקוח מסוים )שהינו נאשם נוסף שנגדו הוגש כתב אישום 

תי מטבע בלא שהיו בידיו תעודת רישום האמור(, ביצע פעולות הנחזות להיות פעולות של נותן שירוהמשפטי 

-2011על פי כתב האישום מדובר בפעילות בשנים ₪.  7,328,772במרשם נותני שירותי המטבע בהיקף של 

2015 . 

ועדת העיצומים על מנת שזו תדון בשאלת גובה העיצום הכספי שיוטל ועוד נקבע בהסכם כי ההודאה תועבר ל

 ועדה בשאלה זו.ולו הזכות להציג את טענותיו בפני ה על הבעלים ועל החברה, לאחר שתינתן

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני )ב( 6בהפרת הוראות סעיף לכאורה מדובר 

ובהפרת הוראות  2015במרץ  31)להלן "הצו הישן"( שהיה בתוקף עד ליום  2002 –שירותי מטבע(, התשס"ב 

לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת )ב( 8סעיף 

 .2015שנכנס לתוקף החל מיום אפריל  )להלן: "הצו החדש"( 2014 –הון ומימון טרור(, תשע"ד 

 :תמצית טענותיה של החברה

. להלן, בתמצית, פירוט 2016 בינואר 6החברה הציגה את טיעוניה בעל פה, באמצעות בא כוחה ביום 

 טענותיה: 

. במשך כל השנים היא נתנה שירותי מטבע ודיווחה 2009החברה רשומה כנותן שירותי מטבע ופעילה בשנת  .1

 כנדרש על כל פעולה החייבת בדיווח.

 .2015ביולי  6-החקירה בעניינה של החברה החלה ב .2

)ב( 8שירותי מטבע כפעולות בלתי רגילות לפי סעיף  ההודאה עניינה אי דיווח על פעולות שנחזות בעיני נותן .3

לצו החדש. תקופת ההפרה שבגינה הוועדה יכולה להטיל עיצום כספי היא רק בגין פעולות שבוצעו מהמועד 

( ועד למועד תחילת החקירה. היקפן של פעולות אלו עומד על 2015באפריל  1ממנו נכנס הצו החדש לתוקף )

 ₪. 7,328,772סך של ולא ה₪  230,000-הסך של כ

בצו החדש נקבע מפורשות כי יראו בפעולה של מבקש שירות או מקבל שירות הנחזה להיות נותן שירותי 

)ב( לצו. הוראה 8תעודת רישום במרשם נותני שירותי מטבע כפעולה בלתי רגילה לפי סעיף הציג מטבע ולא 

גין פעולות מסוג זה קודם לכניסת הצו החדש ועל כן לא היתה חובת דיווח ב דומה לא היתה קיימת בצו הישן

 .לתוקף

קודם למועד כניסת הצו החדש לתוקף, הוועדה קבעה מפורשות במספר החלטות כי היא לא בהתאם לכך, 

)ב( לצו 6ראתה בעסקאות שבוצעו עם מי שנחזה להיות נותן שירותי מטבע שאינו רשום כהפרה של סעיף 



 

ב נותן שירותי מטבע לברר האם לקוחו שהינו נותן שירותי מטבע, או הישן. זאת, כיוון שהצו הישן לא חיי

 נחזה להיות כזה, הינו רשום או לא. 

הקובע כי כאשר משתנה הסדר תחיקתי באופן שמה שתמול  שיראל שורב"כ החברה הפנה לפסק דין בעניין  .4

שלשום היה מותר הפך באחת לאסור, צריך לבצע את השינוי באופן מדורג, כיוון שלא מדבור בהסדר טכני 

 אלא במהפכה הדורשת למידה, הטמעה וארגון טכני.

פעולות רבות עבור הלקוח המסוים שבעניין התנהלות החברה מולו מוטל העיצום הכספי על החברה, עשה  .5

מהפעולות שהוא עשה עבור אחרים מדובר בסכומים קטנים שלא היו חייבים בדיווח. החברה  99% -עצמו. ב

הקפידה על רישום פעולות אלו בכרטסות הפנימיות שלה, ועשתה את זה בשם מי שההמחאות האלה היו שלו. 

עה עבור אדם אחד בלבד )שוויין במרבית העסקאות שביצע הלקוח המסוים עבור אדם אחר הפעולה בוצ

ואף אותו אדם נכח במשרדי חברה בעת ביצוע הפעולות. ₪(, מליון  6-המצרפי של עסקאות אלו הוא למעלה מ

אנשים, שהם  4-5לא מדובר בלקוח שדרך עיסוקו התמידית היא במתן שירותי מטבע, הוא הגיע בשם 

 מהן היו עבור אותו גורם.  90%לקוחותיו אשר עבורם הוא העביר המחאות, כאשר כאמור 

 –על הוועדה להתחשב בעובדה שבוצעו מול הבעלים והחברה פעולות ניכרות בעקבות החקירה המשטרתית  .6

הבעלים מצא את עצמו בחקירה שלא היה לו קשר אליה, לא ניתנה לו הזדמנות לטעון במסגרת שימוע טרם 

מים גבוהים של כסף  והעסק לא תפקד במשך הגשת כתב אישום, חשבון החברה הוקפא, המשטרה תפסה סכו

חצי שנה, כאשר הבעלים נאלץ לשאת בעלויות משפטיות כבדות במסגרת ההליך הפלילי. זאת ועוד לבסוף 

 המדינה חזרה בה מכתב האישום. 

 יש להתחשב בכך שמדובר בהפרה מיוחסת לפעילות של החברה מול לקוח אחד בלבד.  .7

פעולה לכל אורך הדרך. החברה מקפידה על דיווחים ועד היום לא ביצעה  הבעלים מקבל עליו אחריות ושיתף .8

 שום הפרה ויש להתחשב בכך.

כמו כן, ב"כ החברה הציג דוגמאות למקרים שונים שהוועדה דנה בהם וקיבלה החלטה. לטענתו מדובר  .9

ולהתחשב במקרים חמורים יותר מהמקרה שפה, ויש לבחון את גובה העיצום הכספי שנקבע באותם מקרים 

 בפרטים אלו בעת קבלת ההחלטה בעניינה של החברה.

 לאור כל האמור יש להסתפק בהתראה. .10

 :החלטת הוועדה

לאחר שהוצגו בפני הוועדה הנסיבות והממצאים בעניינה של החברה ולאחר שהיא שמעה את טיעוניה, קובעת  .39

 חובת הדיווח לרשות.הוועדה כי החברה הפרה את הוראות החוק, הצו הישן והצו החדש לעניין 

בלבד ולא בגין ₪  230,000הוועדה דוחה את טענת החברה כי יש להטיל עיצום כספי על הפרה בהיקף של  .40

₪.  7,328,772היקף ההפרה שבו הודה הבעלים במסגרת ההודעה המוסכמת שהוגשה לבית המשפט, קרי 

מטעם הצדדים, שהוגשה לבית הבעלים הודה בשמו ובשם החברה בהיקף ההפרה כמפורט בהודעה המוסכמת 

המשפט. עוד נקבע בהודעה האמורה כי הודאת הבעלים תובא בפני ועדת העיצומים על מנת שזו תדון בשאלת 

גובה העיצום הכספי שיוטל עליו ועל החברה. אם כן, היקף ההפרה נקבע על פי הודאת הבעלים והחברה ואילו 

ספי שיוטל בגין היקף הפרה זה. עוד יצויין כי בהודעה לוועדה קיימת כעת הסמכות לדון בגובה העיצום הכ

המוסכמת נקבע שאם הבעלים והחברה יחזרו בהם מההודאה או יחזרו בהם מהסכם זה, רשאית המאשימה 

 להגיש כנגדם אישום ביחס למעשים נשוא ההודעה המוסכמת אליה הגיעו הצדדים.

ו החדש לתוקף, הוועדה קבעה מפורשות במספר קודם למועד כניסת הצהוועדה דוחה גם את טענת החברה כי  .41

כהפרה  ,החלטות כי היא לא ראתה בעסקאות שבוצעו עם מי שנחזה להיות נותן שירותי מטבע שאינו רשום

. מדובר בסיטואציה שתמיד היתה חייבת בדיווח כפעולה בלתי רגילה, אף שלא הוצגה )ב( לצו הישן6של סעיף 



 

כניסת הצו החדש לתוקף, נהגה הוועדה להקל והפרשנות שניתנה לכך באופן מפורש בצו הישן. לכן, טרם 

היתה שפעילות מול מי שנחזה להיות נותן שירותי מטבע מהווה פעילות בהיקף יוצא דופן אשר לכל הפחות 

חייבת בהצהרת מבקש שירות פעולתו בשם מקבלי שירות. אשר על כן, פעילות זו נכנסה בגדר פעילות שבה 

שירות אינו מקבל השירות אף שהצהיר כי הוא מבצע את השירות עבור עצמו בלבד, כמפורט נראה כי מבקש ה

( לצו הישן. הוועדה נקטה בגישה מקלה רק במקרים בהם דוח הביקורת לא התייחס מפורשות 2)ב()6בסעיף 

 ( לצו הישן. 2)ב()6לכך שמדובר בהפרה לפי סעיף 

ם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל את חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי א .42

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

לחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות הפיננסית בין היתר מיוחדת 

נסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המתבצעת אצל נותני שירותים פינ

המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו. 

 :מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה 4316/13לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של  "במסגרת ההתמודדות

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור 

חוק הונם האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

תים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח כי נותני שירו איסור הלבנת הון

קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי 

 הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על החברה בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .43

, ומחצית או רבע 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61עלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף בשיעור שלא י

-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9ות בתקנה הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבוע .44

. בין היתר, הועדה כפי שפורטו בהרחבה לעיל את נסיבות המקרה בכללותן במקרה הנוכחי שקלה הוועדה

 הבעלים קיבל עליה אחריות ושיתף פעולה לכל אורך הדרך.כי  התחשבה לקולא בעובדה

 .₪ 15,000ם כספי בסך של לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על החברה עיצו .45

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .46

 העיצום הכספי.
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 בעניין אחמד מסארווה  2015באוקטובר  22החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 ()להלן: "הנש"מ" 03269854-0אחמד מסארווה ת.ז. המפר לכאורה: 

 מר בשארה מחברת לין מחשבים )להלן: "המייצג"( בסיועו של

 :תיאור הנסיבות

, נערכה ביקורת של משרד האוצר במשרדו של הנש"מ בטייבה במטרה לבחון את 2013בינואר  28ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות  2000-עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת  2002-ווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"בזיהוי, די

 הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר לנש"מ בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .1

 . 2013בינואר  27ועד ליום  2007ביוני  17ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .2

 .2007באפריל  1ום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום הנש"מ רש .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (א)

עסקאות המרה החייבות בדיווח, המסתכמות לסכום  32הביקורת איתרה  - מסירת דיווחים עקרים

ש"ח, אשר דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"( ללא ציון  1,574,000של 

 מספר מזהה ותאריך לידה של מבקש השירות וכן בציון כתובת כללית "רחוב ראשי בטייבה" כמען.

הביקורת אי דיווח לרשות על פעולה בלתי רגילה:  – )ב( לצו6לפי סעיף  פעולות החייבות בדיווח (ב)

)ב( לצו, 6העלתה כי הנש"מ לא העביר דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לסעיף 

 :כמפורט להלן

הביקורת  :אחד פיצול עסקאות ניכיון ללקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו במהלך יום .1

  עסקאות. 127 -ח, אשר פוצלו ל"ש 4,158,000כולל של  בסכוםמקרים  58איתרה 

: הביקורת פיצול עסקאות ניכיון ללקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו בטווח של יומיים .2

 עסקאות. 288-ח אשר פוצלו ל"ש 10,881,000מקרים המסתכמים לסכום של  140איתרה 

נק על ידי לקוחות שונים בתוך ביצוע עסקאות ניכיון של המחאות המשוכות מאותו חשבון ב .3

עסקאות המסתכמות בסך  685 -מקרים אשר פוצלו ל 275: הביקורת איתרה יום פעילות אחד

 . ח"ש 20,538,000-של כ

 4,793: הביקורת איתרה ביצוע עסקאות המעלות חשד כי מבקש השירות אינו מקבל השירות .4

 ורציף שוטף לקוחות באופן 16ידי ח שבוצעו על "ש 97,280,000לסכום של  עסקאות המסתכמות

רגיל. דפוס פעולה זה  שירות מקבל המאפיין עסקאות לשיעור מעבר, הנבדקת התקופה במהלך

 שהצהיר כי השירות בוצע עבורו בלבד.מעלה חשד כי מבקש השירות אינו מקבל השירות, על אף 

 לצו: 2אי רישום פרטי זיהוי כנדרש לפי סעיף  (ג)

 כנדרש בסעיף זה: זיהוי הן לא נרשמו פרטיהביקורת איתרה עסקאות ב

 .ש"ח 1,574,000עסקאות המסתכמות לסכום של  32 -ב –אי רישום מספר זהות  .1

 8,289,000עסקאות המסתכמות לסכום של  150-ב –אי רישום תאריך לידה או תאריך התאגדות  .2

 ש"ח.



 

 .ש"ח 1,314,000עסקאות המסתכמות לסכום של  25-ב –אי רישום מין או סיווג תאגיד  .3

 

 :תמצית טענותיו של הנש"מ

בעל פה לרבות באמצעות נציג מטעם חברת כן ו 21.6.2015אמצעות מכתב מיום הנש"מ הציג את טענותיו ב

 . 22.10.2015ביום בדיון בפני הוועדה המחשבים הנותנת לו שירותים, 

 

 לן, בתמצית, פירוט טענותיו: לה

 

 :טענות כלליות

טרם פתיחת העסק לא עסק בתחום, מעולם לא עבר הכשרה לניהול עסק מסוג מתן שירותי מטבע על ידי   .1

 גורם כלשהו מטעם היחידה לנותני שירותי מטבע או גורם אחר. 

הביקורת. העובדה שהעסק הוא פעל בתום לב ובשקיפות, ללא שום כוונת מרמה, ולא הסתיר דבר מאנשי  .2

 לביצוע טעויות בתום לב.  הובילוסיונו יהיה בתחילת דרכו והעדר נ

לחץ העבודה הוביל לטעויות בתום לב בשלן הוא היה מתעד פעולות במערכת התפעולית באופן מרוכז  .3

 למחרת בבוקר.

כנה. והנש"מ מצלם תעודות זהות של לקוחות וממלא את פרטיו בת ש"ח 25,000בכל עסקה מעל  .4

הנש"מ מחתים את הלקוח על טופס הצהרת מבקש שירות, מצלם את  ש"ח 50,000בעסקאות מעל 

 השיקים ושומר אותם לצרכי הדיווח.

רוב המחדלים הוסרו ואין אינדיקציה לגבי דפוס פעולה דומה בגין התקופה שלאחר יום הביקורת.  .5

ן לפעמים נראות שעות פעילות כול הפסקת חשמל או סיבה אחרת גורמת למחשב לשנות תאריך או שעה,

 .. לטענתו מעולם לא הזיז את השעון במחשבלא הגיוניות

טיוטת דוח ממצאי הביקורת הוגשה בשיהוי של כשלוש שנים מיום מסירת הביקורת שהיתה בגין תקופת  .6

 עבר.

 

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

ובות וכי כל כתובת מוגדרת לפי מקום לעניין העדר פרטי מען, טען הנש"מ כי בישובים ערביים אין שמות לרח .1

 נפוץ כמו רחוב ראשי, ליד מסגד וכיו"ב.

צילום תעודות זהות של הלקוח נעשה כחוק ולכן הנש"מ מילא כנדרש  –לעניין העדר פרטי ת.ז. ותאריך לידה  .2

פרטים מזהים. כל דוחות השגויים שהתקבלו מהרשות טופלו ונשלחו דוחות מתוקנים. כמו כן, מדובר רק 

 לקוחות. 4500-לקוחות מתוך יותר מ 20-בכ

הנש"מ לא קיבל דוחות שגויים באופן סדיר מהרשות, וכל דוח שגוי או  2012עוד טען הנש"מ כי מאז שנת  .3

 דיווח מתקן.באמצעות נתון חסר נשלח לרשות 

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

מחשבת עסקאות אלו המחשב,  תלעניין זה טען הנש"מ כי תוכנ – פיצול עסקאות ללקוח באותו היום .1

 .ש"ח 50,000עסקאות מעל דיווח רגיל על לעניין  וכוללת אותן בקבצי הדיווח לפי סיכום יומי במצטבר

 לעניין זה טען הנש"מ כי:  – פיצול עסקאות ללקוח בטווח של יומיים .2

ת עובדים לא מדובר בפיצול. מדובר בתאריכים של מתן משכורות, במהלכן מגיע לעסק שליח מטעם קבוצ (א)

 לנכות את השיקים שהם קיבלו כמשכורת, ולפעמים הוא מגיע יום אחר יום.



 

ולמעשה מדובר בהלוואות שלא שלא חייבים בדיווח  עצמיים של לקוחות הם שיקים שיקיםחלק מה (ב)

 נקבעה חובת דיווח בגינן.

כדי לפרוע  מאחר שהנש"מ מנכה שיקים מזומנים בלבד, לעתים יתכן שאותו לקוח יגיע יום אחרי יום (ג)

 שיקים שנלקחו מלקוחותיו השונים עם תאריכים עוקבים.

לעניין זה טען  –פיצול המחאות המשוכות מאותו חשבון בנק מול מספר לקוחות בתוך יום פעילות אחד  .3

 הנש"מ כי לא מדבור בפיצול אלא במקרים כגון:

שספק אחד מפעיל שתי נכיון שיקים של משכורות, כאשר השיקים הם עבור חברות כוח אדם. יתכן  (א)

 להם מספר שיקים עם אותו תאריך, לרוב בסוף החודש. ןחברות כוח אדם או יותר ונות

 בעל העסק מפעיל את אחיו וקרובי משפחתו בעסק, ולפעמים הוא שולח אותם למשוך כסף מהבנק. (ב)

ת זמן חתו מושך את משכורות העובדים כדי לשלם להם במזומן ולחסוך להם אפבעל העסק או קרוב מש (ג)

 העמידה בתור.

לעניין זה טען הנש"מ כי רוב  –ביצוע עסקאות המעלות חשד כי מבקש השירות אינו מקבל השירות  .4

הלקוחות שלו הינם לקוחות עסקיים, חברות כוח אדם או קבלנים שונים. הנש"מ הציג בפני הוועדה רשימה 

של לקוחות של אותם בעלי של לקוחות ותחומי העיסוק שלכם. לטענת הנש"מ השיקים המנוכים הם 

עסקים, אשר נאלצים לנכות אותם כדי שיוכלו לשרוד מבחינה עסקית. מדובר בנכיון שיקים שמבוצע עבור 

 אותם בעלי עסקים ולא עבור אחרים. 

 

 :לצו 2אי רישום פרטי זיהוי כנדרש לפי סעיף 

לקוחות, מאות מהם מבצעים עסקאות החייבות  4500-לעניין זה טען הנש"מ כי במערכת רשומים יותר מ  .5

בדיווח. לטענת הנש"מ יש לו פרטים מלאים אודות לקוחותיו, לרבות צילומי תעודות זהות וחתימות על 

ם לא לקוחות בלבד, והפרטי 20-גבי טופס הצהרת מבקש שירות. ההפרה המיוחסת לו מתייחסת לכ

 הנש"מ הוסיף כי תיקן את הליקויים. מולאו בתום לב וללא כוונה לפר את החוק.

 

 :החלטת הוועדה

טיעוניו של הנש"מ, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו  ושמיעתלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת  .1

 .כמפורט להלן את הוראות החוק והצו הפרהנש"מ 

 : )א( לצו6הפרת סעיף 

הוועדה מקבלת את טענות המפר לעניין רישום פרטי המען. יחד עם זאת, הוועדה קובעת כי הנש"מ הפר  .2

את חובת הדיווח המוטלת עליו בכל הנוגע לדיווח על עסקאות ללא פרטי תעודת זהות ותאריך לידה. 

כאי דיווח.  וועל כן כמוה הופך את הדיווח לחסר תוכן של מקבל השירותדיווח עסקאות ללא פרטי זיהוי 

וכי מדובר  הליקויים תוקנוחלק מאת העובדה כי תיקח בחשבון בשיקוליה לעניין גובה העיצום, הוועדה 

כמו כן, דו"ח ממצאי במעט עסקאות מתוך סך העסקאות שדווחו לרשות על פני תקופה הנבדקת. 

 הביקורת מלמד, כי מעבר לאמור לעיל, המפר לכאורה מקפיד למלא אחר חובה זו.

 :  )ב( לצו6רת סעיף הפ

הוועדה אינה מקבלת את הסבריו של , ובטווח של יומיים לעניין העסקאות שפוצלו ללקוח באותו יום .3

הנש"מ אשר לא נתמכו באסמכתאות כלשהן. האופן המפוצל שבו בוצעו פעולות מול לקוחות מסוימים 

של לקוח. דפוס פעולה של ביצוע  בהפרשי זמן אפסיים )באותו היום(, מצביע כי אין המדובר בפעולה רגילה

פעולות ניכיון נפרדות, כאשר על פני הדברים קיימת זיקת קשר הדוקה בין העסקאות הנפרדות כך שהן 

נחזות להיות חלק מעסקה אחת, יש בו כדי להקים בסיס למסקנה כי מדובר בפעילות בלתי רגילה, וכי כך 

 זית בין העסקאות ועל סמיכות הזמנים בה בוצעו.גם נחזתה בעיניו של הנש"מ שידע על זיקת הקשר הנח



 

הסברי המפר, אשר גם לא נתמכו באסמכתאות, לא שכנעו את הוועדה. הנש"מ טען כי בחלק מהמקרים  .4

מדובר בשיקים שמהווים תשלומי משכורות אשר נוכו ע"י שליח שהגיע לנכותם אצל הנש"מ בצורה 

לא ניתן להתרשם כי מדובר  2ה -ו 1יון בנספחים ה(. מעהוא מגיע יום אחר יום עתיםל)כאשר  מרוכזת

בעסקאות בתדירות של פעם בחודש ובסכומים עקביים כדרכן של משכורות לעובדים, אלא במקבץ 

עסקאות המורכבות מהמחאות המשוכות על מקבל שירות המשתנה מחודש לחודש ובסכומים משתנים 

 מחודש לחודש.

לוואות אשר אינן בחזקת שירות מטבע ומשכך אינן חייבות הכי בחלק מהמקרים מדובר בבאשר לטענתו 

טענה זו נטענה בעלמא ומבלי להצביע על מהם אותן העסקאות בדיוק ומבלי שהוצגו בפני , הרי שבדיווח

 , אומסמכי הלוואה כלשהם ,חוזה הלוואהדוגמת  אכן מדובר בהלוואה,הוועדה אסמכתאות המעידות כי 

. גם ההסבר שחלק מהלקוחות ניכו "שיקים מזומנים" בעסקת הלוואה תצהיר מטעם הלקוחות כי מדובר

לאותו היום שבוצעה העסקה( ולכן הגיעו יום אחרי יום )או באותו יום( לנכותם בגלל  ם)שמועד פירעונ

הצורך הדחוף שלהם במזומנים, לא הניח את דעת הוועדה. מעבר לעובדה שלא הוסבר מהם אותן 

לא ראה בעסקאות אלו פעולות בלתי  מסיבה זוה, גם לא ניתן ההסבר מדוע העסקאות לגביהן נטענה הטענ

אשר נרשמו בסמיכות  כאשר על פני הדברים קיימת זיקת קשר הדוקה בין העסקאות הנפרדותרגילות, 

 .ך שהן נחזות להיות חלק מעסקה אחתכזמנים 

, ועל כן לא מדובר בניסיון )א(6הוועדה אינה מקבלת את טענת הנש"מ כי עסקאות אלו דווחו לפי סעיף  .5

. מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר )ב(6ולפיכך אין צורך לדווח לפי סעיף  להתחמק מחובת הדיווח

)א( לצו 6תכליתם ומהותם שונה. אין לשון הצו כדי להעיד על כך שדיווח על פעולה מסוימת מכוח סעיף 

גם ברור שהתנהלות כזו תחטא לתכלית הצו והחוק )ב( לצו ו6פוטר מדיווח בגין אותה עסקה מכוח סעיף 

 שמכוחו הותקן. 

מסיבה זו, גם אין נפקא מינה אם לנש"מ קיימת מערכת מחשב המסכמת עסקאות ללקוח לפי סיכום  .6

)א( לצו, עדיין בנסיבות מעין אלו קמה 6יומי, מכיוון שגם אם המערכת תזהה צורך בדיווח לפי סעיף 

לצו על פעולות הלקוח, מקום בו מדובר בדפוס הפעולה האמור לעיל כאשר  )ב(6החובה לדווח מכח סעיף 

לא הוצג להן היגיון כלכלי או עסקי )ולא כל שכן פעולות שבוצעו על פני יומיים אשר אינן מנוטרות כלל 

 בהקשר זה על ידי המערכת הממוחשבת(.

בתוך יום  שונים לקוחות ידי עלהמחאות המשוכות מאותו חשבון בנק  של ןביצוע עסקאות ניכיולעניין  .7

וקובעת כי הנש"מ הפר גם בעניין זה את חובת הדיווח.  הוועדה דוחה את הסבריו של הנש"מפעילות אחד, 

עיון בנספח ו' לדו"ח הביקורת, מעלה כי חלק ניכר מעסקאות הניכיון המשוכות מאותו חשבון, נעשו 

וח(, בשיקים עוקבים ולרוב בסכומים גבוהים בסמיכות זמנים, בסכומים זהים )כאשר דובר על אותו לק

 מסכום תשלומי שכר המקובלים לשלם לעובדי קבלן.

)במשך דקה אחת(,  12:34בשעה  3.3.10ראו, למשל, את פעילות הלקוחות אאוס ג' ומחמד י' אשר בתאריך  .8

וחות צאלח ש"ח כל המחאה. או לק 30,000 -פעולות ניכיון של המחאות רציפות בסכום זהה של כ 6ביצעו 

פעולות ניכיון של המחאות  7, 14:27עד  14:24בין השעות  29.11.11פ' ואסראא פ' אשר ביצעו בתאריך 

ש"ח כ"א. גם פעולות ניכיון אחרות בסכומים נמוכים יותר אין  47,000 -בעלות מספר עוקב בסכום של כ

חאות שמהווים תשלומי בהם כדי להוות אינדיקציה, ללא אסמכתאות תומכות כלשהן, כי מדובר בהמ

משכורות לעובדים. פעולות ניכיון של השיקים אינן בתדירות של פעם בחודש ונראה יותר כאילו מדובר 

 עולה הפעולות בוצעו בו האופן העניין במקבץ המחאות המשוכות על מקבלי שירות משתנים. בנסיבות

  .זו לותפעי על לדווח המטבע שירותי נותן לכן נדרש חריג פעולה דפוס כדי

נותן שירותי המטבע אינו חוקר ולא נדרש ממנו להתחקות אחר מניעיו של הלקוח. די אם בוצעה פעילות  .9

ביחס לפעילות הלקוח וכדומה, כדי שתקום החובה להעביר  חריגהבלתי רגילה, קרי, חסרת היגיון כלכלי, 

דיווח בלתי רגיל. היות שביצוע מספר עסקאות ניכיון של המחאות מאותו חשבון בנק עולה לכדי דפוס 



 

)א( לצו, ככלל, ובהעדר 6פעולה חריג אשר עשוי להצביע על ניסיון להימנע מדיווח בהתאם להוראות סעיף 

י המטבע מדוע לא ראה בעסקאות אלה פעילות בלתי רגילה, הרי שנדרש הסבר מספק של נותן שירות

 ממנו לדווח על פעילות זו.

ממצאי הביקורת מעלים כי לעניין ביצוע עסקאות המעלות חשד כי מבקש השירות אינו מקבל השירות,  .10

ורציף,  באופן שוטףמיליון ש"ח  97 -( בסכום כולל של כ4,793מספר רב של עסקאות )ביצעו  לקוחות 16

. אופן שרובן המכריע אינן עוברות את סף הדיווח, מעבר לשיעור עסקאות המאפיין מקבל שירות רגיל

פעילות זה מעלה את החשד כי לקוחות אלו לא פעלו עבור עצמם. הנש"מ לא הציג טעמים מבהירים מהו 

ווחו הפעולות כבלתי ההיגיון הכלכלי העומד מאחורי פעילות כזו ולא הציג אסמכתאות כלשהן מדוע לא ד

רגילות זולת הטענה כי בחלק מהמקרים מדובר בשיקים של חברות ששילמו עבור שירותים קבלניים. 

הנש"מ התבקש על ידי הוועדה ביום הדיון להציג אסמכתאות לתימוכין הטענה, אך נכון למועד כתיבת 

 וח גם לעניין זה.לפיכך, הוועדה קובעת שהנש"מ הפר את חובת הדיו החלטה זו, לא עשה כן.

ממצאי  )ב( לצו.6נוכח כל האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף  .11

הביקורת בנוגע לאי העברת דיווחים בלתי רגילים מעידים על חוסר ערנות מצד הנש"מ לפעולות הנחזות 

המפר כחלק מהליך הביקורת ומהופעתו כבלתי רגילות בעסקה. מעבר לכך, מתוך מסמך התשאול שעבר 

 בדיון בפני הוועדה נראה לכאורה שגם לא הכיר את החובה האמורה.

ממנו  -חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזרת מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים .12

ת שיכולות להדליק נגזר הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולו

נורות אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו 

 ולדווח עליהן.

הוועדה קובעת כי הנש"מ הפר את הוראות הצו בעניין  לצו 2בנוגע לאי רישום פרטי זיהוי כנדרש לפי סעיף  .13

לקוחות בלבד  20את העובדה שמדובר בפרטים לגבי  זה, אולם היא תיקח בחשבון לעניין גובה העיצום

 לקוחות בעסק וכי הנש"מ השלים את המידע החסר בעקבות הביקורת.  4500מתוך 

הוועדה תיקח בחשבון לעניין גובה העיצום את העובדה כי פעל בתום  באשר לטענותיו הכלליות של הנש"מ .14

 . מתן ההחלטהליום לב וכן את משך הזמן שעבר מיום ביצוע חלק מההפרות ועד 

הוועדה רואה לנכון לציין שהיא אינה מקבלת את טענות הנש"מ לכך שהוא מעולם לא עבר הכשרה בנושא.  .15

. מעבר בהםשהוא מחוייב  החובותכנותן שירותי מטבע צריך לוודא כי הוא מכיר את  םלהירשמי שמבקש 

 בדואר נשלחתגם  אשרהדרכה תר האינטרנט חוברות אב מפרסמתלכך, היחידה לנותני שירותי מטבע 

היחידה לנותני שירותי מטבע בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון, מקיימת  .לנותני שירותי המטבע

זאת ועוד, החומר ומזמנת אליהם את נותני שירותי המטבע. לאורך כל השנה  פרונטליים כנסי הדרכה

באתר האינטרנט של הרשות לאיסור גם הרלוונטי לעניין חובות הדיווח מצוי לכל דורש באופן ברור וקריא 

בהקשר זה יפים הדברים שנאמרו מפי כבוד השופטת ד'  .לעיין בהן בכל עת היה יכול הנש"מוהלבנת הון 

 :מאיר כהן נ' מ"י 3395/06ברלינר בע"פ 

 

את הפרסומים שנעשו כדי להביא לידיעתם של נותני שירותי  "... בית משפט פירט

מטבע את החובה והיכולת לפנות למחלקת הרישום ביחידת נותני שירותי המטבע 

במשרד האוצר ולהיעזר בה לכל צורך שהוא ... על פניו, די בצו נותני שירותי המטבע 

מתוך נקודת כדי להבהיר לכל מי שחפץ לעמוד בדרישות החוק ... גם תוך יציאה 

הנחה שהחוברת הבהירה נושאים והסדרים פרטניים שלא ניתן להם מענה בצו, 

היתה בידי המערער האפשרות לפנות ליחידה העוסקת בכך ולבקש כל הבהרה 

 שתאפשר לו לעמוד בחובותיו."



 

  

סכל את חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מ .16

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות 

רותי מטבע. הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שי

משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות 

מדינת ישראל  4316/13הפיננסית המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 :נ' רמי חג'אמה

שירותיהם של נותני "במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי 

שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור 

כי נותני  חוק איסור הלבנת הוןולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

דיווח קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות 

לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת 

 תכליתו."

לחוק עיצום כספי  7בכל הפרה לפי סעיף  הנש"מ)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על 14בהתאם לסעיף  .17

, ומחצית או 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4א())61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .18

נסיבות המקרה בכללותן ואת  אופי ההפרות, כמותן והיקפן הכספיכך, שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את 

את העובדה כי מדובר בהפרה לקולא הביאה במסגרת שיקוליה כפי שפורטו בהרחבה לעיל. הוועדה 

צוען ראשונה מצד הנש"מ, את שיתוף הפעולה שלו עם מבצעי הביקורת, משך הזמן הניכר שעבר ממועד בי

 . כן התרשמה הוועדה מטענתו של הנש"מ כי שגה בתום לב של חלק מן ההפרות ועד ומועד מתן החלטתה.

)מאתיים  ש"ח 250,000עיצום כספי בסך של נש"מ לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על ה .19

 .חמישים אלף ש"ח(

ימים מיום מסירת הדרישה  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך לנש"מ  .20

 לתשלום העיצום הכספי.

 .25/09/5016תאריך מתן ההחלטה 
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 513815209בעניין נתיבי ברכה בע"מ, ח.פ  2016בינואר  6החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 )להלן: "החברה"; "המפרה לכאורה"( 513815209חברת נתיבי ברכה בע"מ, ח.פ.  המפרה לכאורה:

 , בעלים )להלן: "בעלת העסק"(032960023ת.ז. גב' הדיה יצחק 
 

 :תיאור הנסיבות

, נערכה ביקורת של משרד האוצר בבית העסק של המפרה לכאורה, במטרה לבחון את 2013בפברואר  5ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות  2000-עמידתה בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"(. הביקורת בוצעה על  2002-יהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"בזיהוי, דיווח ונ

 ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת ביקורת ואכיפה של יחידת נותני שירותי מטבע.

התכנסה הוועדה להטלת עיצום כספי )להלן: "הוועדה"( על מנת לדון בעניינה של המפרה  2016בינואר  6ביום 
 לכאורה. 

 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר לחברה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .1

ועד ליום  2008בספטמבר  1ממצאי הביקורת מתייחסים לתקופת פעילות העסק, החל מיום  .2

 . 2013בפברואר  5הביקורת, 

 .2007באוגוסט  21החברה רשומה במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .3

 :ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת להלן .4

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .1

, ש"ח 1,956,268אשר הסתכמו לסכום של  החייבות בדיווח כיוןיעסקאות נ 30הביקורת איתרה  .א

 .אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"(

כאשר  ש"ח 1,382,168עסקאות שדווחו לרשות, אשר הסתכמו לסכום של  16הביקורת איתרה  .ב

בהן פרטי הלקוח מבצע העסקה נרשמו במערכת כ"שונים" ללא ₪,  50,000סכום כל עסקה הינו 

 .פירוט שם ופרטי הלקוח

 

 : לצו ב()6 פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף .2

  194הביקורת איתרה  :עסקאות באותו יוםרישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בין מספר 

 ש"ח. 16,224,583עסקאות ניכיון בסכום כולל של  510 -מקרים אשר פוצלו ל

 מקרים אשר  121: הביקורת איתרה רישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בטווח של יומיים

 ש"ח.10,362,794עסקאות ניכיון בסכום כולל של  303 -פוצלו ל

 ( לצו: 3)7-, ו2סעיפים הפרת  .3

בהן אין כלל ש"ח,  1,382,168עסקאות חייבות בדיווח בסכום כולל של  16הביקורת איתרה  .א

 פרטים של מבצע העסקה.

ש"ח, בהן אין פרטי  6,598,063עסקאות חייבות בדיווח, בסכום כולל של  95הביקורת איתרה  .ב

 כתובות של מבצע העסקה.



 

עסקאות(, בסכום כולל של  1,644בדיווח )הביקורת מצאה שבכלל עסקאות הניכיון החייבות  .ג

 ש"ח, אין פרטי תאריך לידה/תאריך התאגדות של הלקוח. 118,233,137

 ( לצו3)3סעיף הפרת  .4

עסקאות חייבות בדיווח, הרשומות על שם ויזרע יצחק שירותים פיננסיים בע"מ,  7הביקורת איתרה 

 ש"ח, בגינן לא נתקבל ייפוי כוח. 542,384בהיקף כספי של 

 :החברה תמצית טענות

ובשימוע  2015בנובמבר  11ם במכתב מיום כוח יבעל פה, באמצעות באובכתב  האת טיעוני ההציגהחברה 

 : הלהלן, בתמצית, פירוט טענותי. 2016בינואר  6שנערך ביום 

בדיקת הדו"ח מול נתוני תוכנת הניהול והדיווח שפעלה בתקופת פעילות החברה וכן אל מול החומר  .6

הרלוונטי שהיה במשרד החברה בעת הביקורת ואשר לא נלקחו על ידי המבקרים, מלמדים כי המבקרים 

נחפזו למסקנות מרחיקות לכת לגבי עמידת החברה בהוראות החוק והצו. הביקורת הסתמכה רק על 

ממצאי מחשב העסק ולא על הספרים שבהם כלולים הצהרות הלקוחות ומסמכי הזיהוי, ועל כן 

 מעוותים.הממצאים 

בית העסק של החברה ממוקם בתוך משרד נותני שירותי מטבע אחר, אשר ממנו שוכר העסק בשכירות  .7

את מקום הפעילות. מדובר במקום קטן ביותר אשר בו מותקן דלפק אשר במחציתו משמש לקבלת 

הלקוחות ולבחינת השיקים המיועדים לעסקה והמחצית הנותרת משמשת להקלדת העסקה למערכת 

 חשבת על ידי פקידה המועסקת במקום.הממו

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .8

)א( לצו והוא דיווח על 6החברה, החברה מדווחת לרשות את הדיווחים הנדרשים לפי סעיף לטענת  .א

 .2012העסקאות בגין חודש ספטמבר 

החברה לא קיבלה מכתב מכל גורם מוסמך אשר לפיו חסר דיווח בגין החודש האמור. אילו מכתב  .ב

 היה נשלח לחברה, היא היתה פועלת מיידית לתיקון הליקוי.שכזה 

באוגוסט  30ביום  2012למען הסר ספק, החברה שלחה לרשות שנית את הדיווח בגין חודש ספטמבר  .ג

2015. 

באשר לעסקאות שדווחו ללא שם הלקוח ופרטיו, טענה החברה כי היא נוהגת למלא ולהחתים את  .ד

ירות אשר על גבו ממלא הלקוח את שמו ואת שאר פרטיו, הלקוחות על גבי טופס הצהרת מבקש ש

 כמו כן, העתק תעודת זהות נלקח מן הלקוחות המבצעים עסקאות החייבות בדיווח.

העסקאות לגביהן נטען כי דווחו ללא שם הלקוח ופרטיו, טוענת החברה כי קיימים מסמכים  16לגבי  .ה

רה ועל כן לא היתה הפרה של הוראות המראים כי כל הפרטים של הלקוח אכן נרשמו על ידי החב

 הצו.

 הביקורת לא עיינה בספרי העסק והסתמכה רק על נתוני המחשב.  .ו

החברה לא קיבלה הודעה מהרשות או מגורם אחר על הצורך לתקן את הדוחות השגויים שלא כללו  .ז

 עסקאות. 16לכאורה פרטים אודות הלקוח במסגרת אותן 

 



 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .9

אות בוצעו בסמיכות זמנים ולגבי כל עסקה החברה מילאה הצהרות מבקש שירות מרבית העסק .א

מתאימות, החתומות על ידי הלקוח, ועל כן אין כל חשש כי העסקאות פוצלו במטרה להתחמק 

 מדיווח לרשות.

קרי שיקול דעתו  –אמת המידה לבחינת סיווג עסקה כבלתי רגילה הינה אמת מידה סובייקטיבית  .ב

של הנש"מ הוא אשר קובע. לאור נוהל העבודה, העסקה נבחנה תחילה על ידי המנהל, ורק לאחר 

אישורו ממלא הלקוח טפסי הצהרת מבקש שירות, ובכך יש כדי להפיס את שיקול הדעת של הנש"מ 

מדווחת כי הלקוח אינו מתכוון לבצע פיצול עסקאות כדי לחמוק מדיווח, מה גם שידוע שהחברה 

 לרשות על פעולות מצטברות כאמור.

ככל הנראה, בשל חוסר מיומנות של העובד אשר מזין למחשב את העסקה רק לאחר שזו נבחנה  .ג

במלואה על ידי המנהל, ולאחר שמולאו בה כל ההצהרות הנדרשות ונלקחו מסמכי הזיהוי, נוצרה 

ואולם לאור התנהלות החברה, יש תמונה שגויה של עסקאות אשר בוצעו, לכאורה, בסמיכות זמנים, 

 לראות בעסקאות אלו כעסקה אחת אשר עברה את סף הדיווח ודווחה כנדרש לרשות.

בנסיבות אלו, לא ניתן להצביע על מי מהעסקאות כעסקה בלתי רגילה, ונכון למועד משלוח  .ד

ן ההתייחסות בכתב, למדה החברה את ממצאי הביקורת ועברה בשנית על העסקאות על מנת לבחו

 את הצורך בהגשת דיווח בלתי רגיל, וזאת מבלי להודות בטענות דו"ח הביקורת.

הביקורת הסתמכה באופן בלעדי על נתוני המחשב של החברה ולא עיינה בספרי החברה בהם נעשה   .ה

 רישום ידני של העסקאות.

 ב"כ החברה הוסיף וטען במסגרת השימוע כי הקבצים הממוחשבים הכוללים את פרטי העסקאות .ו

של חברה, עליהם התבסס דוח הביקורת אינם תקינים, שכן הם משמיטים עסקאות מעל סף הדיווח. 

להבנתו, במקרה של פיצול בין עסקה שמעל סף הדיווח לבין עסקה שמתחת לסף הדיווח לא ניתן 

)א( ועל כן 6לומר על פי הפסיקה כי מדובר בפיצול. שכן ישנה מסה של עסקאות המדווחת לפי סעיף 

 ניתן לומר כי הפיצול נעשה כדי להימנע מדיווח.לא 

פעם אחת הן מיוחסות  –ישנן עסקאות שנלקחות פעמיים בחשבון לצורך קביעת קיומה של הפרה  .ז

לביצוע של הפרת פיצול יומי ובפעם השניה העסקה השניה באותו יום נלקחת בחשבון לטענת פיצול 

 חרת.יומי במקרה של קיומה של עסקה שלישית ביום שלמ-דו

מנקודת מבט החברה לא היה מדובר בעסקאות בלתי רגילות והצגת העסקאות במסגרת דוחות  .ח

 האקסל מעוותת את המצב האמיתי.

 
 :( לצו3)7-, ו2הפרת סעיפים  .10

דו"ח הביקורת מתבסס רק על ניתוח מערכת המחשב. אולם אילו עורכי הביקורת היו מעניינים  .א

 מוצאים שם את הפרטים שנטען כי הם חסרים.בספרי החברה המצויים בעסק, הם היו 

מנהל העסק דואג להחתים את הלוקחות על הצהרות מבקש שירות, בהם ממלאים הלקוחות את כל  .ב

 פרטיהם ולאחר מכן חותמים על ההצהרה.

 טרם ביצוע העסקה, מצלם מנהל העסק מסמכי זיהוי מכל לקוח.  .ג

 כל הנ"ל נשמר בספרי העסק ולא נסרק אל המחשב.  .ד

 



 

 :נות כלליות לעניין אמות המידה להטלת עיצום כספיטע .11

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, תשס"ב  9מתקיימים כל השיקולים לקולא המנויים בתקנה  .א

– 2001 . 

מדובר בהפרה ניתן לטעון נגדה כי לא אם ימצא כי החברה הפרה את הוראות הצו והחוק הרי ש .ב

 חוזרת.

מדובר בהפרה ניתן לטעון נגדה כי לא וראות הצו והחוק הרי שאם ימצא כי החברה הפרה את ה .ג

, אשר הביקורת טענה כי הוא לא 2012החברה אף שלחה מחדש את הדוח בגין ספטמבר  .נמשכת

)א( לצו. זאת אף שהיא טוענת כי היא דיווחה בגין חודש זה כנדרש, וזאת 6דיווח כנדרש לפי סעיף 

 מתוך רצון אמיתי לקיים את חובות הדיווח ולהסיר כל ספק באשר לכך.

וע כל מקרה של הפרה ופעלה על מנת להקטין או לבטל כל החברה נקטה בכל האמצעים על מנת למנ .ד

 מקרה שנטענה לגביו הפרה, באמצעות משלוח דוחות מתקנים גם כאשר היא חלקה על קביעות הדוח.

רשימת אמות המידה להטלת עיצום כספי אינה רשימה סגורה, ועל כן יש לתת תשומת לב ומשקל  .ה

מפעילה עסק קטן למדי, הפועל במקום בו פועל מיוחד להיקף המצומצם של פעילות החברה, אשר 

 נש"מ אחר במסגרת שכירות משנה.

אם יוחלט על הטלת עיצום כספי יש לעשות זאת במידתיות לאור ההיקפים והתוצאות הכספיות של  .ו

 העסק. 

 
 :החלטת הוועדה

 
הוועדה כי , קובעת לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניה של החברה והאסמכתאות שהציגה

ת הדיווח לרשות, וחובאת הוראות החוק והצו. ההפרות כוללות את הפרת ה החברה הפר הבמסגרת פעילות
 רישום פרטי הלקוח.חובות ו
באשר לטענתה הכללית של החברה כי הביקורת הסתמכה רק על ממצאי מחשב העסק ולא על הספרים  .1

ממצאים מעוותים, נציין כי למרות טענותיה, שבהם כלולים הצהרות הלקוחות ומסמכי הזיהוי, ועל כן ה

החברה לא הציגה בפנינו אסמכתאות המעידות על כך שמידע שלא נמצא על ידי הביקורת במחשב העסק 

 אכן נמצא בספרי החברה. 

כמו כן, הוועדה סבורה שאין משמעות לכך שהחברה למעשה מפעילה עסק קטן במקום בו פועל נש"מ  .2

 ות עליה והעובדה שעליה לקיימן.אחר מבחינת החובות המוטל

 : )א( לצו6בנוגע להפרת סעיף  .3

, 2012)א( לצו בגין חודש ספטמבר 6לפי סעיף  החייבות בדיווח עסקאות ניכיון 30הביקורת איתרה  .א

החברה טענה כי היא עסקאות שדווחו ללא פירוט שם ופרטי הלקוח.  16אשר לא דווחו לרשות, וכן 

. עוד טענה החברה כי היא לא קיבלה הודעות מהרשות 2012שלחה לרשות דיווח עבור חודש ספטמבר 

העסקאות הנ"ל מצויים בידי החברה. החברה לא הציגה  16בדבר דיווח שגוי וכי פרטי הלקוחות בגין 

וכן לעניין  2012מבר לוועדה אסמכתאות התומכות בטענותיה כי שלח דיווח לרשות בגין חודש ספט

 פרטי הלקוחות כאמור, ועל כן טענותיה לא מתקבלות בעניינים אלו. 

כמו כן, החברה אינה יכולה להיתלות בטענה כי לא קיבלה מהרשות הודעה בדבר דיווח שגוי, שכן  .ב

 חלה החברה על כי מדגישה הוועדה האחריות בגין מתן דיווח ובכלל זה דיווח מלא מוטלת עליה. 

 חוק לקיים חובה קיימת כי הן החוק שלטון של יסוד מושכלות .והצו החוק בדרישות לעמוד החובה

  להמתין רשאי אדם לפיה פרשנות סובלת הדעת אין .מאחריות פוטרת אינה החוק ידיעת ואי

אנה שרון נ'  200/06בו"ע  .חוק הוראות לקיים כדי נגדו שיינקט ביקורת להליךלדרישת הרשויות או 



 

. בית המשפט חברהלזו שנטענה כאן בפני הוועדה על ידי ה טובול טענה המערערת טענה דומהאלי 

 הנכבד קבע כדלקמן:

"קיום הוראות החוק וחקיקת המשנה מכוחו הינה חובה המוטלת על המערערת, בעוד שהליך 

ל והפיקוח מהווה זכות של הרשות, במסגרת הליכי אכיפת החוק. קיומו או אי קיומו ש הביקורת

במקרה הספציפי איננו יכול להוות הגנה מפני הפרת החוק על ידי המערערת. לענין זה  הליך ביקורת

אם מדובר בהפרה של אי דיווח כלל או בדיווח חסר. בשני המקרים מדובר בהפרה  אין נפקא מינא

הוראות החוק  לרשות לבצע את תפקידיה ופוגעת פגיעה חמורה במטרות החוק. שאינה מאפשרת

אם המערערת לא עשתה די על מנת להפנים את ההוראות ולהטמיען  יקת המשנה מכוחו ברורות.וחק

 ואין לה להלין אלא על עצמה." -בעסקה עליה לשאת בתוצאות 

 .ויפים הדברים גם לענייננו

)א( לצו. יחד עם זאת, 6לאור כל זאת, הוועדה קבעה כי החברה הפרה את חובת הדיווח לפי סעיף  .ג

בחשבון בעת קביעת גובה העיצום הכספי את העובדה שמדובר באי דיווח בגין חודש  הוועדה תיקח

אחד בלבד ובמספר יחסית קטן של עסקאות שלא דווחו או דווחו ללא פרטים מלאים, יחסית להיקף 

 העסקאות של החברה במשך התקופה לגביה נערכה הביקורת.

 :)ב( לצו6בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .4

מקרים אשר פוצלו  121 -ועסקאות ניכיון  510 -מקרים אשר פוצלו ל 194קורת איתרה הביכאמור,  .א

לטענת החברה מנהלה בחן עסקאות אלו טרם אישורם ועל כן די בכך היה  עסקאות ניכיון. 303 -ל

כדי לסלק את החשש מפני פיצול עסקאות לצורך הימנעות מדיווח. הוועדה סבורה כי לא די בטיעון 

אות שישנו הגיון כלכלי בפיצול העסקאות, ולהעיד על כך שהחברה יכלה להניח שלא כזה כדי להר

מדובר בניסיון להימנע מדיווח. המדובר במספר רב של לקוחות ומספר רב של עסקאות שפוצלו, ללא 

שהוצג בפנינו הסבר המניח את הדעת להתנהלות זו ולעובדה שהנחת החברה כי לא מדובר בפיצול 

 מדיווח הינה סבירה.  לצורך הימנעות 

כמו כן, הוועדה דוחה את הטענה כי עצם קיומן של עסקאות מעל סף הדיווח לצד עסקאות מתחת  .ב

לסף הדיווח מאיינת את החשש מפני פיצול עסקאות לצורך הימנעות מדיווח. עובדה זו אינה מציגה 

ישנו דיווח על חלק היגיון כלכלי לרישום העסקאות כעסקאות נפרדות. כמו כן, יובהר כי גם אם 

מהפעולות שמבצע הלקוח, עדיין יתכן שהוא בוחר לפצל עסקאות באופן שימנע מהבאת מידע על 

 מלוא העסקאות שהוא ביצע והיקפן הכספי.

הוועדה גם דוחה, את הטענה כי הפיצול נגרם רק כתוצאה מחוסר מיומנות של עובדת החברה בעת   .ג

חובה לוודא כי העסקאות נרשמות כראוי וככל שקיים הקלדת פרטי העסקאות. על הנש"מ מוטלת ה

פיצול עליו לוודא דיווח בהתאם להוראות הדין. אין די בטענה סתמית של חוסר מיומנות כדי לקבוע 

 )ב( לצו.6שלא הופרה החובה לפי סעיף 

חד י )ב( לצו.6האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף נוכח  .ד

עם זאת, הוועדה תתחשב בקביעת גובה העיצום בעובדה שקיימת חפיפה לגבי חלק מהעסקאות 

לצורך חישוב הסכום בגינו בוצעה הפרה בשל פיצול יומי לבין חישוב הסכום בגינו בוצעה הפרה בשל 

 פיצול דו יומי. 

 ( לצו: 3)7-, ו2הפרת סעיפים בנוגע ל .5

 95בהן אין כלל פרטים של מבצע העסקה, עסקאות חייבות בדיווח  16כאמור הביקורת איתרה   .א

ן אין פרטי כתובות של מבצע העסקה וכן נמצא כי בכלל עסקאות הניכיון עסקאות חייבות בדיווח, בה

עסקאות(, אין פרטי תאריך לידה/תאריך התאגדות של הלקוח. החברה טענה  1,644החייבות בדיווח )



 

ם בספרי העסק של החברה, אשר לא נבדקו על ידי הביקורת. אולם, כי הפרטים החסרים מצויי

החברה לא המציאה אסמכתא כלשהי המעידה על כך. כמו כן, גם אם בעל החברה מצלם את מסמכי 

לצו  2הזיהוי של הלקוח, אין בכך כדי לענות באופן מלא על חובת רישום פרטי הזיהוי לפי סעיף 

 לצו. (3)7והדיווח על הפרטים לפי סעיף 

יובהר כי אי רישום פרטי מבקשי השירות אינו עניין טכני, מכיוון שהוא מעקר מתוכן את עצם הדיווח  .ב

לרשות על פעילות הלקוח. גם אם פרטיהם נמצאים בספרי העסק, יש לעדכן את הפרטים בכל עסקה 

ירות של מבקש השהוועדה מדגישה כי תאריכי הלידה של אותו הלקוח המדווחת לרשות. כמו כן, 

שאם  ,הלבנת הון במדינת ישראל איסורפרטים משניים אלא מהווים חלק אינטגרלי ממשטר  אינם

לא כן המחוקק לא היה רואה צורך לחייב את נותני השירות בתיעודם. מעבר לכך, ככלל, משנקבע 

נוכח האמור לעיל, נראה כי בחוק אילו פרטים על נותן השירות לתעד הוא מחויב לעשות זאת. 

 )א( לצו.2יבות העניין עולה המסקנה כי הופרה חובת הזיהוי לפי סעיף בנס

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל  .ג

את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה 

יהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר חשיבות מיוחדת לחובות הז

את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני 

שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר 

צעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ את הפעילות הפיננסית המתב

 :מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה 4316/13

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של 

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור 

חוק ת להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע בהונם האסור ולהקשות על האפשרו

כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח  איסור הלבנת הון

קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי 

 מת תכליתו."הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגש

 ( לצו:3)3בנוגע להפרת סעיף  .6

עסקאות חייבות בדיווח, הרשומות על שם חברה בע"מ, בגינן לא נתקבל ייפוי  7כאמור, הביקורת איתרה 
כוח. החברה לא השיגה על ממצא זה. לפיכך, נמצא כי החברה הפרה את חובת האימות ודרישת 

 ( לצו.3)3המסמכים לפי סעיף 

לחוק עיצום כספי  7בכל הפרה לפי סעיף  העסק)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על 14בהתאם לסעיף  .7

, ומחצית או 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

ספי(, לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .8

נסיבות המקרה אופי ההפרות, כמותן והיקפן הכספי, לאור את  במקרה הנוכחי כך, שקלה הוועדה

, במסגרת שיקוליה התחשבה הוועדה בעובדה כי מדובר כפי שפורטו בהרחבה לעיל. כמו כן בכללותן

כמו כן הביאה הוועדה במסגרת שיקוליה בהפרה ראשונה, וכי העסק שיתף פעולה במהלך הביקורת. 

הוועדה, ואת תום לבה והיעדר  ועד ומועד מתן החלטת ותההפר ביצועלקולא את משך הזמן שעבר מיום 

  הזדון של בעלת החברה ועובדיה. 

 ₪. 100,000עיצום כספי בסך של  עסקל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על הלאור כ .9

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  עסקל .10

 העיצום הכספי.
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 דינה בר בעניין  2016בינואר  6החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 גב' דינה בר הפרה לכוארה :

 
 :תיאור הנסיבות

 השל הנש"מ במטרה לבחון את עמידת הבמשרד, נערכה ביקורת של משרד האוצר 2013בספטמבר  2ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי,  2000-בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 )להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(.  2002-דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 להטלת עיצום כספי. דו"ח הביקורת נמסר לנש"מ בצירוף הודעה על בקשה  .1

 . 2013בספטמבר  2תחילת פעילות הנש"מ ועד ליום ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .2

 .2012בפברואר  19הנש"מ רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (א)

ש"ח, אשר  1,668,288עסקאות המרה החייבות בדיווח, המסתכמות לסכום של  23הביקורת איתרה 

 דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"(.לא 

הביקורת אי דיווח לרשות על פעולה בלתי רגילה:  – )ב( לצו6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (ב)

)ב( לצו, 6לתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לסעיף העלתה כי הנש"מ לא העביר דיווח על פעולות ב

 :כמפורט להלן

ש"ח שפוצלה לכאורה  72,000נמצאה עסקת המרה אחת בסכום של  :רישום רצפים של עסקאות .1

  .עסקאות 4-ל

עסקאות בסכום כולל  31: הביקורת איתרה עסקאות העברות כספים לחו"ל החסרות פרטים .2

 .תעודת הזהות של מקבל הכספים בחו"לבהן לא נרשמו ח "ש 164,600של 

 לצו: 7-ו 2פים לפי סעילקוח ודיווח על פרטיו רישום פרטי זיהוי חובת  (ג)

שתי הביקורת איתרה : עסקאות ללא רישום שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה ומין הלקוח .1

 ש"ח. 211,875כאמור המסתכמות לסכום של עסקאות 

 ש"ח. 1,389,571עסקאות כאמור בסכום כולל של  19: הביקורת איתרה עסקאות ללא כתובת .2

 )א( לצו:4קבלת הצהרת מבקש שירות לפי סעיף  (ד)

ש"ח שבוצעו ללא קבלת הצהרת מבקש  1,668,288עסקאות בסכום כולל של  23הביקורת איתרה 

 השירות.

 )ב( לצו:4קבלת ייפוי כוח לפי סעיף  (ה)

שבוצעו עם תאגידים ללא קבלת ייפוי ש"ח  332,514עסקאות בסכום כולל של  4הביקורת איתרה 

 " אך העסקה בוצעה עם תאגיד.maleהינו זכר " 3168כוח. סוג הלקוח שנרשם בעסקה מספר 

 :תמצית טענותיו של הנש"מ

 

ביום בדיון בפני הוועדה בעל פה כן ו 2015באוקטובר  11אמצעות מכתב מיום ב האת טענותי ההנש"מ הציג

 . 2016בינואר  6

 



 

 : הטענותילהלן, בתמצית, פירוט 

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .1

 הנש"מ טענה כי לא ידעה שמוטלת עליה חובת הדיווח. (ב

יום למחרת התשאול שנערך לה במסגרת הביקורת, היא תיקנה את הליקוי ושלחה לרשות  (ג

 את כל הדיווחים באופן רטרואקטיבי.

 מאותו מועד ואילך היא שולחת דיווחים לרשות. (ד

 )ב( לצו:6הפרת סעיף  .2

 
 :רישום רצפים של עסקאות (א)

מדובר בארבעה לקוחות שונים שהגישו לדלפק. אחד מהם ביקש לדעת מה שער ההמרה ממטבע 

אוסטרלי לכסף ישראלי. הלקוח הסכים לשער בו נקבה הנש"מ וכך גם שלושת הלקוחות האחרים. לא 

 ות ולכל לקוח הופקה קבלה נפרדת.ניתן היה לנקוב בפניהם בשער שונה. על כן בוצעו ארבע עסקאות נפרד

  עסקאות העברת כספים לחו"ל החסרות פרטים: (ב)

 ךהעסקאות כנראה בוצעו בזריזות בשל העובדה שהמתינו בתור לקבלת שירות לקוחות נוספים. בשל כ

 נה.וכנראה הושמטו מספר פרטים ללא כו

 :לצו 7-ו 2פים לפי סעילקוח ודיווח על פרטיו רישום פרטי זיהוי חובת  .3

בעקבות הביקורת, הנש"מ פנתה למנהל התוכנה הממוחשבת עמה היא עובדת, והוא טיפל בנושא כך 

שכל עסקה שמחויבת ברישום פרטי לקוח לא תוכל להיקלט אלא רק לאחר הקלדת כל הפרטים 

 הדרושים לביצוע העסקה במלואה.

 :)א( לצו4קבלת הצהרת מבקש שירות לפי סעיף  .4

 שהחוק מחייב אותה למלא טופס מבקש שירות.הנש"מ טענה שהיא לא ידעה 

 )ב( לצו:4קבלת ייפוי כוח לפי סעיף  .5

לנש"מ לא היתה כוונה לשנות את נתוני הלקוח שנרשם כזכר וזו כנראה טעות שנפלה בזמן הקלדת 

 פרטי הלקוח. 

 טענות כלליות: .6

הנש"מ סברה שמדובר בעסק קל ופשוט. רק בדיעבד התברר לה שישנן הוראות חוק  (א

 ת ומדויקת.רהמסדירות את הפעילות וכי מדובר בעבודה עקבית מסוד

 מאז הביקורת הנש"מ מקפידה על מילוי חובות הדיווח. (ב

בעת הביקורת הנש"מ היתה בתחילת דרכה )העסק עבד רק כשנה( והיא היתה חדשה  (ג

 בתחום.

 לנש"מ לא היתה כל כוונה לפעל בניגוד לחוק והדבר נעשה בתמימות ובחוסר ידיעה. (ד

 

 :החלטת הוועדה

 השל הנש"מ, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילות הטיעוני ושמיעתלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת  .1

 .כמפורט להלן את הוראות החוק והצו ההפרהנש"מ 



 

הוועדה קובעת כי הנש"מ הפרה את חובת הדיווח לפי סעיף זה. העובדה כי הנש"מ – )א( לצו6הפרת סעיף  .2

המוטלות עליה אינה מעלה או מורידה, ולעניין זה נתייחס בפירוט בהמשך.  לא היתה מודעת לחובות

הוועדה תיקח בחשבון בקביעת סכום ההפרה את העובדה שהנש"מ פעלה לתיקון הליקוי לאחר ביצוע 

 הביקורת בכך שהיא שלחה לרשות את הדיווחים החסרים ופעלה לביצוע דיווחים מאותו מועד ואילך.

 

  – )ב( לצו6הפרת סעיף  .3

הנש"מ טענה כי מדובר היה בארבעה לקוחות שונים היא נתנה להם  – לעניין רישום רצפים של עסקאות (א)

ארבע קבלות שונות. הנש"מ לא הציגה בפנינו העתק מקבלות אלו ועל כן בהעדר אסמכתא לטענתה לא 

עת גובה ניתן לקבל את גירסתה. אולם מאחר שמדובר במקרה אחד בלבד, הוועדה תתחשב בכך בעת קבי

 העיצום הכספי.

  – לעניין עסקאות העברת כספים לחו"ל החסרות פרטים (ב)

 513580944ח.פ.  בסט קונקשנס בע"מבעניין  15.09.2014בהחלטת הוועדה לעיצום כספי מיום  .1

( לחוק 3ג)א()11"העמדה כיום הינה כי ככלל, פעולה של מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף נקבע כי: 

ש"ח לפחות, לכאורה מהווה כשלעצמה,  1,000אינו מזוהה ושווי העסקה הוא כאשר אחד הצדדים 

  פעולה בלתי רגילה".

ספיישל אינטרסט נ' יו"ר הוועדה להטלת  11593/05/12)עש"א  ספיישל אינטרסטגם בפרשת  .2

( נקבע כי חובת הדיווח הבלתי רגיל לפי 28, פסקה 8.11.2012, פורסם בנבו, ניתן ביום עיצום כספי

( הנה אובייקטיבית וכי אין מקום להפעלת שיקול דעת סובייקטיבי. יחד עם זאת נאמר, 3)ב()6ף סעי

שבידי הנש"מ פתוחה הדרך לסתור את אותן המסקנות ולשכנע כי באותן נסיבות, לא היה עליו 

 לדווח. 

 לפיכך, ובהיעדר התייחסות כלשהי לעניין זה מצד המפרה, קובעת הוועדה כי הופרה החובה לפי .3

החליטה  יחד עם זאת, נוכח העובדה שבהחלטות קודמות של הוועדה בעניין זה( לצו. 3)ב()6סעיף 

על הנש"מ  הוועדה שלא להטיל עיצומים בגין הפרה זו, משיקולים פנימיים, הוחלט שלא להטיל

 עיצום כספי בעניין זה.

הוועדה קובעת כי הנש"מ  - לצו 7-ו 2פים לפי סעילקוח ודיווח על פרטיו רישום פרטי זיהוי חובת  .4

הוועדה תיקח בחשבון בקביעת גובה העיצום את העובדה שהנש"מ  את חובת הדיווח לפי סעיף זה. הפרה

 פעלה לעדכון תוכנת המחשב שלה באופן שיחייב את הזנת פרטי הזיהוי של הלקוחות.

 

את חובת הדיווח לפי  הוועדה קובעת כי הנש"מ הפרה  - )א( לצו4קבלת הצהרת מבקש שירות לפי סעיף  .5

סעיף זה. הוועדה אינה מקבלת את טענת הנש"מ כי היא לא היתה מודעת לחובות המוטלות עליה בעניין 

 זה.

הוועדה קובעת כי הנש"מ הפרה את חובת הדיווח לפי זה. הוועדה  – )ב( לצו4קבלת ייפוי כוח לפי סעיף  .6

לה לא היתה על חברי הוועדה כי נש"מ התיקח בחשבון בעת קביעת גובה העיצום את הרושם שהותירה 

 בעסקה בה תאגיד נרשם כ"זכר".כוונה לשנות את נתוני הלקוח 

 ההכלליות של הנש"מ הוועדה תיקח בחשבון לעניין גובה העיצום את העובדה כי פעל הבאשר לטענותי .7

ההפרות וכן את משך הזמן שעבר מיום ביצוע חלק מ , העובדה שהיא פעלה לתיקון הליקוייםבתום לב

 . מתן ההחלטהועד ליום 

הכשרה  הא מעולם לא עבריהוועדה רואה לנכון לציין שהיא אינה מקבלת את טענות הנש"מ לכך שה .8

שהוא מחוייב  החובותכנותן שירותי מטבע צריך לוודא כי הוא מכיר את  םלהירשבנושא. מי שמבקש 



 

גם  אשרבאתר האינטרנט חוברות הדרכה  מפרסמת. מעבר לכך, היחידה לנותני שירותי מטבע בהם

היחידה לנותני שירותי מטבע בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת  .לנותני שירותי המטבע בדואר נשלחת

זאת ומזמנת אליהם את נותני שירותי המטבע. לאורך כל השנה  פרונטליים הון, מקיימת כנסי הדרכה

באתר האינטרנט של גם לכל דורש באופן ברור וקריא ועוד, החומר הרלוונטי לעניין חובות הדיווח מצוי 

בהקשר זה יפים הדברים שנאמרו מפי  לעיין בהן בכל עת. היה יכול והנש"מהרשות לאיסור הלבנת הון 

 מאיר כהן נ' מ"י: 3395/06כבוד השופטת ד' ברלינר בע"פ 

"... בית משפט פירט את הפרסומים שנעשו כדי להביא לידיעתם של נותני שירותי 

מטבע את החובה והיכולת לפנות למחלקת הרישום ביחידת נותני שירותי המטבע 

במשרד האוצר ולהיעזר בה לכל צורך שהוא ... על פניו, די בצו נותני שירותי המטבע 

... גם תוך יציאה מתוך נקודת  כדי להבהיר לכל מי שחפץ לעמוד בדרישות החוק

הנחה שהחוברת הבהירה נושאים והסדרים פרטניים שלא ניתן להם מענה בצו, 

היתה בידי המערער האפשרות לפנות ליחידה העוסקת בכך ולבקש כל הבהרה 

  שתאפשר לו לעמוד בחובותיו." 

מילוי חובות אלו מסכל  חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי .9

את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה 

חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את 

נדון, אצל נותני שירותי הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה ה

למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות  ההוראות אלה, סיכלהנש"מ  המטבע. משהפר

מדינת  4316/13. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ ההפיננסית המתבצעת בעסק

 ישראל נ' רמי חג'אמה:

שש כי שירותיהם של נותני "במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח הח

שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור 

כי נותני  חוק איסור הלבנת הוןולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד 

לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת 

 תכליתו."

י לחוק עיצום כספ 7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על הנש"מ בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .10

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9צום כספי הקבועות בתקנה הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עי .11

 אופי ההפרות, כמותן )מספר מועט של מקרים( והיקפן הכספיכך, שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את 

הביאה במסגרת נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל. הוועדה )סכומן הנמוך יחסית( ואת 

בהפרה ראשונה מצד הנש"מ, את שיתוף הפעולה שלה עם מבצעי  את העובדה כי מדוברלקולא שיקוליה 

הביקורת, משך הזמן הניכר שעבר ממועד ביצוען של חלק מן ההפרות ועד ומועד מתן החלטתה. כן 

 . התרשמה הוועדה מטענתה של הנש"מ כי שגתה בתום לב

)חמישה  ש"ח 15,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על הנש"מ עיצום כספי בסך של  .12

 .עשר אלף ש"ח(

ימים מיום מסירת הדרישה  30לנש"מ זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .13

 לתשלום העיצום הכספי.
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י.ש.ע. השקעות ויזמות בע"מ ח.פ. בעניין  2016בינואר  6החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

514469436 

 "(החברה)להלן: " 514469436יזמות בע"מ ח.פ. י.ש.ע. השקעות והמפרה לכאורה: 

 )להלן: "הבעלים"( 037529534מר איתן אילוז ת.ז. 

 :תיאור הנסיבות

 הבמטרה לבחון את עמידתהחברה של  הבמשרד, נערכה ביקורת של משרד האוצר 2014בינואר  30ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי,  2000-בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 )להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(.  2002-דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 להטלת עיצום כספי. בצירוף הודעה על בקשה  לחברהדו"ח הביקורת נמסר  .1

 . 2014בינואר  30 -בומסתיימת  2010המתחילה בנובמבר ממצאי הביקורת הם לתקופה  .2

 .2010באוקטובר  21במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  מהרשו החברה .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (א)

 המסתכמות לסכום של, החייבות בדיווח ניכיוןעסקאות הנחזות כעסקאות  30הביקורת איתרה 

: להלן)בגינן לא הועברו דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  ,ח"ש 3,282,056

 ."(הרשות"

הביקורת העלתה אי דיווח לרשות על פעולה בלתי רגילה:  – )ב( לצו6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (ב)

 :כמפורט להלן)ב( לצו, 6כי הנש"מ לא העביר דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לסעיף 

עסקאות ניכיון, שהתמורה בגינן התקבלה במזומן,  13: הביקורת איתרה עסקאות בסף דיווח .1

ות בסך של ש"ח אך נמוכות מהסכום החייב בדיווח. עסקאות אלו מסתכמ 49,000שסכומן מעל 

 ש"ח. 642,062

 

פיצול עסקאות ניכיון ללקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו במהלך יום אחד: הביקורת איתרה  .2

 עסקאות.  8 -ש"ח, אשר פוצלו ל 1,256,750מקרים בסכום כולל של  4

: הביקורת פיצול עסקאות ניכיון ללקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו בטווח של יומיים .3

 עסקאות. 16-ש"ח אשר פוצלו ל 654,425מקרים המסתכמים לסכום של  8איתרה 

עסקאות  38: הביקורת איתרה פיצול עסקאות ניכיון בהן התמורה ניתן במזומן וחלקה ניתן בצ'ק .4

עסקאות, בהן התמורה לפחות באחת  82-אשר פוצלו לש"ח  7,581,327המסתכמות לסכום של 

התמורה ניתנה בצ'ק, כאשר סכום העסקאות הכולל העסקאות ניתנה במזומן ובשאר העסקאות 

 ש"ח. 50,000של הלקוח לאותו יום מצטבר לפחות לסכום של 

ביצוע עסקאות ניכיון של המחאות המשוכות מאותו חשבון בנק על ידי לקוחות שונים בתוך יום  .5

-עסקאות המסתכמות בסך של כ 18 -מקרים אשר פוצלו ל 9: הביקורת איתרה פעילות אחד

 ש"ח.  1,110,980

 



 

 :החברה תמצית טענות

 6ביום בדיון בפני הוועדה בעל פה כן ו 2015בנובמבר  1אמצעות מכתב מיום הנש"מ הציג את טענותיו ב

 . 2016בינואר 

 

 להלן, בתמצית, פירוט טענותיו: 

 

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

דיווחים אלו לא נקלטו ולא ברור לה מדוע  3/2013-ו 8/2012, 9/2011החברה דיווחה בגין חודשים  .1

 ברשות.

הן למעשה הזרמת כסף של בעלי החברה לחברה עם  11/2010העסקאות הרשומות בגין חודש  .2

הקמתה. החברה הציגה בפנינו קבלות התומכות בטענה זו. מאחר שבגין חודש זה לא היו למעשה 

 עסקאות החייבות בדיווח לא הועבר דיווח לרשות.

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

בהתאם למידע המצוי בידי החברה ולהכרות עם הלקוחות לא היה מקום  – בסף דיווח עסקאות .3

לדיווח בלתי רגיל. החברה הציגה בפנינו התייחסות לעסקאות השונות על מנת להצדיק את הטענה 

כי לא היה מקום להכיר בעסקאות שנמצאו לכאורה כעסקאות בסף דיווח החייבות בדיווח לפי סעיף 

ברה התמצו בכך שמדובר במספר עסקאות קטן מאוד של כל לקוח מתוך עסקאות )ב(. טענות הח6

אחרות שהוא ביצע בחברה, אשר דווחו לרשות. הלקוחות ביצעו עסקאות ניכיון של מספר שיקים, 

חלקם מתחת לסף הדיווח, אולם הם נרשמו בחברה כעסקה אחת ובהתאם דווחו לרשות לפי סעיף 

קאות נרשמו כעסקה אחת, דווחו בהתאם לרשות ולא פוצלו למספר )א( לצו. העובדה כי אותן עס6

עסקאות, מעידה על העדר כוונה של הלקוח לפעול למניעת דיווח לרשות בעסקאות האחרות. אשר 

על כן, לא היתה סיבה לחברה לחשוד בלקוחות כאשר ביצעו מספר מועט של עסקאות בסף הדיווח, 

 ות אלו.כמי שמבקשים להימנע מדיווח בגין עסקא

 לטענת החברה כל העסקאות דווחו לרשות. – פיצול עסקאות ללקוח באותו היום .4

 לעניין זה טען הנש"מ כי:  – פיצול עסקאות ללקוח בטווח של יומיים .5

החברה טענה כי מדובר בשיקים שמשוכים על שם הלקוח ועל כן לא  –לעניין הלקוח ד. יחיאל  (א)

 מדובר בעסקת ניכיון אלא בהלוואה, ועל כן עסקאות אלו לא חייבות בדיווח.

הלקוח ניכה של שני שיקים עוקבים  1077נטעון כי בעסקה  –לעניין הלקוח א.ש. שיפוצים  (ב)

העסקה על פני יומיים. הדבר  המשוכים לתאריכים עוקבים במסגרת עסקה אחת ולא פיצל את

מעיד על כך שלא מדובר בלקוח שמבקש להימנע מדיווח. במקרים בהם נטען כי מדובר בפיצול 

 ליומיים, הסיבה לכך היתה שללקוח לא היה כסף ולכן חזר למחרת שוב על מנת לנכות שיק נוסף. 

 :פיצול עסקאות ניכיון בהן התמורה ניתן במזומן וחלקה ניתן בצ'ק .6

מדובר בעסקת ניכיון שבה בעסקה אחת התמורה ניתנה בשיק  –ין הלקוח ברכאל פרויקטים בע"מ לעני

וביתר העסקאות התמורה ניתנה במזומן. העסקה שניתנה בתמורה לשיק לכאורה אינה חייבת בדיווח 

אולם לטענת החברה, עסקה זו דווחה במצטבר יחד עם יתר ₪,  500,000-שכן הסכום שלה נמוך מ

 )א( לצו.6ששולמו במזומן לפי סעיף  העסקאות



 

 )ב( לצו:6טענות כלליות לעניין פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .7

יש לבחון אם פעולה שבוצעה היא "בלתי רגילה", "דרך עיניו" של נותן השירות ובהתאם לנסיבות בהן  (א)

בוצעה העסקה. חובת הדיווח קמה אם כן רק כאשר הנש"מ ראה בפעולה כבלתי רגילה, וזאת בשונה 

די בכך  )א( הנגזרת מפרמטרים טכניים, אובייקטיבים וברורים. פרשנות לפיה6מחובת הדיווח לפי סעיף 

או כי הפעולה תיראה בלתי רגילה בעיני עורך הדוח  -שמדובר בפעולה בלתי רגילה מבחינה אובייקטיבית 

 )ב( לצו למיותרות. 6כדי להקים חובת דיווח, הופכת על פניו את המילים "נחזות בעיניו" בסעיף  –

ות ולמידע הספציפי כל טענה פרשנית התומכת בקביעת אמת מידה אובייקטיבית מבלי להידרש לנסיב (ב)

הרלבנטי לפעולה, אינה מתיישבת עם לשונה של ההוראה הקובעת כי מדובר בפעולות ש"יכול שיראו" 

 כפעולות בלתי רגילות.

ניכר בהוראות הסעיף כי מדובר במאפיינים כלליים היכולים לשמש אינדיקציה לכך שמדובר בפעולה  (ג)

 ותפיסתו של הנש"מ.בלתי רגילה אך אלו אינם באים במקום שיקול דעתו 

הבעלים טען כי הינו קבלן ביצוע. על מנת שיוכל לתת מימון לקבלני המשנה שלו, הוא הוציא תעודת נותן  (ד)

שירותי מטבע. הוא עובד רק עם קבלני משנה שמביאים לו שיקים שלא קשורים לפרויקט שלו. הוא הכיר 

קאות אם אנשים שהוא חשד בהם את כל האנשים שאיתם עבד באופן אישי וכי הוא נמנע מלעשות עס

 וגם סירב לקבל צ'ק בנקאי מחו"ל. 

 :טענות כלליות .8

 מדובר בהפרה ראשונה של החברה במהלך שנות פעילותה. זו אינה הפרת חוזרת. (א)

 החברה, עובדיה ומנהליה שיתפו פעולה באופן מלא עם צוות הביקורת. (ב)

 רישום פרטים ודרישת מסמכים. לא נמצאו הפרות של הוראות הזיהוי, -מבחינת חומרת ההפרות  (ג)

)ב( ככל שהחברה טעתה בראייתה את התרחישים שנבחנו, אין מדובר 6לעניין הפרת חובת הדיווח בסעיף  (ד)

בהפרה חמורה, בוודא לא כאשר מדובר בהפרה ראשונה של החברה, בוודאי לאור אווירת חוסר הוודאות 

 בעניינן הדיווחים הסובייקטיביים.

 ובעות מהאופן שבו בחר עורכו לסנן את הנתונים, ויש פה היקף הפרות "מנופח".הדוח רצוף שגיאות הנ (ה)

 אין מקום להטיל עיצום כספי ולכל היותר אם ימצא כי היתה הפרה, יש להסתפק בהתראה בלבד. (ו)

 אם יוחלט להטיל עיצום כספי, יש להתחשב בעובדה שמדובר בהפרה אשר היקפה הכספי אינו גבוה. (ז)

 

 :החלטת הוועדה

טיעוניו של הנש"מ, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו  ושמיעתלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת  .1

 .כמפורט להלן את הוראות החוק והצו הפרהנש"מ 

 : )א( לצו6הפרת סעיף 

, אולם היא לא הציגה בפנינו 3/2013-ו 8/2012, 9/2011החברה טענה כי שלחה דיווחים בגין חודשים  .2

. )א( לצו6על כן הוועדה קובעת כי החברה הפרה את חובת הדיווח לפי סעיף  אסמכתאות לכך. אשר

 הוועדה תיקח בחשבון שמדובר במספר מועט של דיווחים שלא דווחו.

הוועדה מקבלת את טענת החברה כי מדובר בהזרמת כסף של בעלי  11/2010באשר לעסקאות בגין חודש  .3

 בדיווח.החברה לחברה עם הקמתה ולא בעסקאות החייבות 



 

 )ב( לצו:  6הפרת סעיף 

, הוועדה קבעה כי החברה לא הפרה את חובת הדיווח מאחר שמדובר במספר לעניין עסקאות בסף הדיווח .4

מועט של עסקאות, שבוצעו על ידי לקוחות שדפוס הפעולה שלהם לא מעיד על כוונה לפעול להימנעות 

 מדיווח.

  –לעניין פיצול עסקאות ללקוח באותו היום או בטווח של יומיים  .5

אנו דוחים את טענת החברה כי העסקה עם הלקוח ד. יחיאל היתה הלוואה ולא עיסקת ניכיון. מעבר  (א)

לטענה כי מדובר בניכיון שיק עצמי, החברה לא המציאה לנו אסמכתאות נוספות המעידות על כך 

 . סדיר את תנאי ההלוואה ופרעונה.שמדובר בהלוואה, כגון חוזה המ

באשר לשאר העסקאות, החברה לא הביאה אסמכתאות כלשהן המעידות על כך שהיה היגיון כלכלי  (ב)

 בביצוע עסקאות אלו תוך פיצולן למספר עסקאות. 

יחד עם זאת, הוועדה תתחשב בכך שמדובר במספר מועט של עסקאות ביחס למספר העסקאות שבוצעו  (ג)

 החייבות בדיווח.

  –לעניין פיצול עסקאות ניכיון בהן התמורה ניתנה במזומן וחלק ניתן בשיק  .6

החברה טענה כי למרות הפיצול באופן מתן התמורה היא דיווחה , מ"באשר ללקוח ברכאל פרויקטים בע (א)

)א( אינה מעלה 6לעניין זה, העובדה כי החברה דיווחה לפי סעיף  .לצו( א)6על העסקאות במסגרת סעיף 

ומורידה. מדובר בחובות דיווח שונות ובהעדר היגיון כלכלי העומד מאחורי פיצול אופן מתן התמורה, 

)ב(. אשר על כן, הוועדה דוחה את טענות 6היה על החברה לדווח על עסקאות מפוצלות אלו גם לפי סעיף 

 זה.החברה לגבי לקוח 

החברה לא הציגה בפני הוועדה הסבר המניח את הדעת לקיומו של היגיון כלכלי בפיצול אופן כמו כן,  (ב)

 . לגבי העסקאות שפוצלו מתן התמורה

 (.ב)6הוועדה קובעת כי החברה הפרה את חובת הדיווח לפי סעיף לאור כל זאת,  (ג)

על ידי לקוחות שונים בתוך יום  לעניין ביצוע עסקאות ניכיון של המחאות המשוכות מאותו חשבון בנק .7

החברה לא הציגה בפני הוועדה טיעונים כלשהם המעידים על קיומו של היגיון כלכלי  –פעילות אחד 

)ב( לעניין 6מאחורי עסקאות אלו. אשר על כן הוועדה קובעת כי החברה הפרה את חובת הדיווח לפי סעיף 

של עסקאות ביחס למספר העסקאות שבוצעו עסקאות אלו. הוועדה תתחשב בכך שמדובר במספר מועט 

 החייבות בדיווח.

 )ב( לצו.6נוכח כל האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף  .8

ממצאי הביקורת בנוגע לאי העברת דיווחים בלתי רגילים מעידים על חוסר ערנות מצד הנש"מ לפעולות 

  הנחזות כבלתי רגילות בעסקה.



 

)ב( לצו, הוועדה מוצאת לנכון לציין כי 6באשר לטענותיה הכלליות של החברה לעניין דיווח לפי סעיף 

ממנו  -חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזרת מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים

לות שיכולות להדליק נגזר הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעו

נורות אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו 

 ולדווח עליהן.

  החברה:הכלליות של  הטענותי

מדובר בהפרה ראשונה וכי החברה שיתפה הוועדה תיקח בחשבון לעניין גובה העיצום את העובדה כי  .9

 . מתן ההחלטהוכן את משך הזמן שעבר מיום ביצוע ההפרות ועד ליום פעולה עם צוות הביקורת 

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל  .10

את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה 

י ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את חשיבות מיוחדת לחובות הזיהו

הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי 

מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את 

 4316/13בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ  הפעילות הפיננסית המתבצעת

 מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה:

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של נותני שירותי מטבע  .11

התחקות ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור ולהקשות על האפשרות ל

כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות  חוק איסור הלבנת הוןאחר פעולותיהם, נקבע ב

דיווח קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום 

 תכליתו."אפקטיבי של החוק ולהגשמת 

לחוק עיצום כספי  7בכל הפרה לפי סעיף  החברה )א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על14בהתאם לסעיף  .12

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

ן )עיצום כספי(, לתקנות איסור הלבנת הו 11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .13

נסיבות המקרה בכללותן ואת  אופי ההפרות, כמותן והיקפן הכספיכך, שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את 

את העובדה כי מדובר בהפרה לקולא הביאה במסגרת שיקוליה . הוועדה כפי שפורטו בהרחבה לעיל

ראשונה מצד החברה, את שיתוף הפעולה שלה עם מבצעי הביקורת וכן את משך הזמן הניכר שעבר 

 ממועד ביצוען של ההפרות ועד למועד מתן החלטתה. 

)עשרים אלף  ש"ח 20,000עיצום כספי בסך של  החברהלאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על  .14

 .ש"ח(

ימים מיום מסירת הדרישה  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך לנש"מ  .14

 לתשלום העיצום הכספי.
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בע"מ  א.י.ק.נ. פיננסים ואחזקותבעניין  2015באוקטובר  22החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 513856591ח.פ. 

 "החברה"("המפרה לכאורה" או )להלן:  513856591ח.פ.  ,בע"מ פיננסים ואחזקותא.י.ק.נ. המפרה לכאורה: 

 "(בעל החברה)להלן: " 23558679באמצעות בעל החברה מר אייל רייף ת.ז. 

אי בזיו רוטמנש ועו"ד רם נאור, ב"כ החברה )להלן: "באי כוח המפרה לכאורה" או "עו"ד 
 החברה"( וחכ

 :תיאור הנסיבות

במטרה  ,בע"מפיננסים ואחזקות  חברת א.י.ק.נ.ערכה ביקורת של משרד האוצר ב, נ2013 אוגוסטב 28ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת  2000-לבחון את עמידתה בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

הביקורת (. "הצו" )להלן: 2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 בוצעה על ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת ביקורת ואכיפה של יחידת נותני שירותי המטבע. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר לחברה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .1

 28 הביקורת, יוםועד ל 2007 ינוארל 29מיום מתייחסים לתקופת פעילות העסק, החל ממצאי הביקורת  .2

 . 2013 אוגוסטב

 .2007 פברוארב 4החברה רשומה במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (א)

ש"ח, אשר  7,231,783המסתכמות לסכום של  החייבות בדיווח ניכיוןעסקאות  14הביקורת איתרה 

 ."("; "הרשות לאיסור הלבנת הוןלא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (ב)

 6הביקורת איתרה  :פיצול עסקה של לקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו במהלך יום אחד .א

ש"ח שנערכו מול לקוחות  8,154,666עסקאות, בסכום כולל של  15-עסקאות ניכיון שפוצלו ל

 פרטיים. 

הביקורת  :פיצול עסקה של לקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו במהלך שני ימי עסקים .ב

ש"ח  10,808,516עסקאות, המסתכמות לסכום של  40-שפוצלו ל ניכיוןעסקאות  16 איתרה

 .נערכו מול לקוחות פרטייםש

ש"ח אך  490,000 -עסקת ניכיון אחת שסכומה מעל ל הביקורת איתרה :עסקאות בסף הדיווח .ג

 ש"ח. 498,800נמוכה מהסכום החייב בדיווח. עסקה זו מסתכמת לסכום של 

הביקורת מצאה כי ישנו לקוח  :חשד לביצוע עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות .ד

עסקאות בסכום כולל של  313ע עסקאות ניכיון ברמה יומית בהיקף של סה"כ אחד אשר מבצ

 ש"ח שרובן המכריע אינן עוברות את סף הדיווח.  54,571,950



 

  ( לצו:3)3סעיף עסקאות מול חברות לפי  (ג)

עסקאות ניכיון מול חברות החייבות בדיווח החסרות ייפוי כוח בסך כולל של  28 איתרההביקורת 

 .ש"ח 23,216,687

 :תמצית טענותיה של החברה

להטלת עיצום  הוועדה פני פה בעל טענו וכן 14.10.2015 מיוםהעבירו את טיעוניהם בכתב  החברהבאי כוח 

  .22.10.2015 ביום כספי )להלן: "הוועדה"(

 :)א( לצו6הפרת סעיף 
לרשות לאיסור הלבנת הון באי כוח החברה טענו כי הדיווחים בגין עסקאות רגילות מדווחים על ידי החברה  .1

אתור של חומרים אשר -מידי חודש בחודשו. לטענתם, ממצאי דו"ח הביקורת, נעוצים ככל הנראה דווקא באי

)א( לצו, נעשו באמצעות מערכת 6הטענות התמקדו בעובדה שהדיווחים לפי סעיף  .בפועל, כן נשלחו לרשות

וחים הנמסרים. למען הסר ספק, שלחה החברה מקוונת, ללא התערבות או הפעלת שיקול הדעת באשר לדיו

העסקאות אליהן מתייחס דו"ח הביקורת בשנית. העתק של אישור מסירה למכתב שכותרתו  14לרשות את 

מתייחסת לדיווחים חוזרים עבור החודשים שאותרו כחסרים בדוח הביקורת, צורף למכתב התגובה מטעמה 

 של החברה.

 : )ב( לצו6הפרת סעיף 
 : של לקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו במהלך יום עסקים אחד פיצול עסקה .2

להתייחס טענה מקדמית אותה טענו באי כוח החברה היא כי ממצאי דו"ח הביקורת היו צריכים  (ה)

 עסקאותה כי למספר מקרי הפיצול, קרי, למקבצים של עסקאות ולא למספרן הנומינאלי. עוד נטען,

בדיווח כן, אין לראות בהן כפיצול עסקה המחייב הדיווח ולמעל רף היו  תחת הפרה זו, המפורטות

והיקף  של החברה קיומהמספר עסקאות קטן ביחס למשך שנות ב עסקינןכן נטען, כי  .)ב(6פי סעיף ל

 ממתן ולהימנע בלבד דברים כזוטי, זה סעיףלעניין  ח"הדו בממצאי לראות , ישולפיכך יהלותפעו

 .בגינם סנקציה

, טענו באי כוח החברה, כי 13.7.2011מיום  2218 -ו 2214לגופו של עניין: באשר למקבץ עסקאות  (ו)

בע"מ". רק  1997(, נעשתה באמצעות שיקים של חברה בשם "חימום ישיר 2218העסקה המאוחרת )

לאחר שהתקבל אישור טלפוני מבעל חברה זו, בוצעה העסקה, וזאת, על מנת לאפשר ללקוח לקבל 

(. כפי שנטען, בבסיס פעולה זו, עמד היגיון 2214נוסף מעל העסקה המוקדמת שבוצעה ) אובליגו

 מסחרי, אשר ייתר את הצורך בהעברת דיווח בגין עסקה בלתי רגילה לרשות. -כלכלי

, נטען כי מדובר בעסקה לרכישת מסעדה. 7.2.2012מיום  3211 -ו 3210, 3209באשר למקבץ עסקאות  (ז)

י בחינה של הסכם המכר ונסיבות ביצוע העסקה העלתה כי עסקאות אלה, באי כוח החברה טענו כ

צורף למכתב התגובה מטעמה של אינן מחויבות בדיווח בלתי רגיל לרשות. העתק מהסכם המכר 

 החברה.

, נטען כי מדובר בפעולות שבוצעו על ידי 12.6.2012מיום  3224 -ו 3223באשר למקבץ עסקאות  (ח)

לקוח המוכר לחברה מתחום החקלאות. לטענת החברה, אותו לקוח,  - "תנופורט סחר ויבוא בע"מ"

הביא שיקים של לקוחות שלו ולאור תחום פעילותו, הפעולות שביצע לא נראו לחברה ככאלה 

 המצריכות העברת דיווח בלתי רגיל לרשות. 

עלותו , נטען כי מדובר בניכיון שיק של חברה המצויה בב24.9.2012מיום  3574לגבי עסקה מספר  (ט)

בעליה של החברה. לאור זאת, טוענים באי כוח החברה כי מדובר בעסקה  -החלקית של מר אייל רייף 

 רגילה, אשר אינה מחייבת דיווח בלתי רגיל לרשות. 



 

, נטען כי מדובר בעסקת הלוואה אשר איננה נחשבת למתן שירותי מטבע לפי 3574לגבי עסקה מספר  (י)

מתעודה רישום שעבוד או דיווח בלתי רגיל לרשות. העתק החוק ולפיכך, אינה מצריכה העברת 

 למכתב צורף המגיעים לחברה,₪  360,000משכנתא שנוצרה על ידי עופות ברקן להבטחת סכום של 

 .החברה של מטעמה התגובה

, נטען כי מדובר בלקוח ותיק של החברה. 5.10.2012מיום  3599 -ו 3598באשר למקבץ עסקאות  (יא)

ש"ח בתמורה לשיקים שהפקיד.  600,000(, כך נטען, קיבל הלקוח 3598במסגרת העסקה הראשונה )

מעבר לסכום זה, נדרש אישור בכתב של בעל השיק הנוסף ובעל החברה. באי כוח החברה טוענים כי 

 ו בוצעה מתוך מניעים כלכליים גרידא. עסקה ז

, נטען כי מדובר בעסקאות 30.6.2013מיום  4472 -ו 4471, 4470, 4468באשר למקבץ עסקאות  (יב)

המבוצעות על ידי לקוח המצוי בבעלות חלקית של בעל החברה. עוד נטען, כי מדובר בעסקת הלוואה 

 עליה לא חלות הוראות החוק. 

 :סקאות שונות שנרשמו במהלך שני ימי עסקיםפיצול עסקה של לקוח למספר ע .3

טוענים כי על הביקורת להתייחס גם במסגרת הפרה זו למקבצי עסקאות ולא למספרן  החברה אי כוחב
 וחצי שנים.  6מקבצי פעולות לתקופה של  16 -הנומינאלי. לפיכך, נטען כי יש להתייחס ל

, נטען כי מדובר בעסקת הלוואה עליה לא חלות 631 -ו 630לגופו של עניין: באשר למקבץ עסקאות   (א)

 חובות מכוח החוק. 

, נטען כי מדובר בלקוח 7באשר לעסקאות של "חברת איזי מרקט בע"מ" )להלן: "איזי מרקט"(  (ב)

ובעת מסיכוני חוזר וקבוע של החברה המבצע עסקאות על בסיס יומיומי. במטרה לצמצם חשיפה הנ

 אשראי, בוצעו העסקאות רק לאחר ששיקים שנמסרו בעסקאות קודמות נפרעו. 

, נטען כי אין לראות במקבץ זה משום פיצול עסקאות לאור העובדה 809 -ו 805, 801לגבי עסקאות   (ג)

אלא עסקה בה רכשה החברה מקרקעין להקמת תחנת דלק  אינה עסקת ניכיון 801שעסקה מספר 

. משכך, אין מדובר עוד במקבץ העובר את סף הדיווח, ומתייתר הצורך בהעברת דיווח בראשון לציון

בלתי רגיל לרשות. עוד נטען, כי חלק גדול מעסקאותיה של איזי מרקט, כלל לא היו עסקאות ניכיון 

אלא עסקאות של קיזוז חובות שהצטברו כנגדה במהלך פעילותה. העתק קבלת שיקים לנכיון בגין 

, אשר עוסקת 2010כן העתק מהסכם הלוואה ומשכנתא שכותרתו מתייחסת למאי ו 801עסקה 

בשעבוד מניות של צד שלישי כנגד העמדת אשראי ומימון הלוואות מטעם החברה לטובת הלקוח 

 איזי מרקט בע"מ, צורפו למכתב התגובה מטעמה של החברה.

המוכר לחברה והעסקאות עמה, , נטען גם כן, כי מדובר בלקוח 2446 -ו 2442באשר למקבץ עסקאות  (ד)

 בוצעו מתוך שיקולים של צמצום סיכונים.

נטען, כי אין לראות במקבץ זה כפיצול המחייב בדיווח בלתי  2844 -ו 2840באשר למקבץ עסקאות  (ה)

 , אינה עסקת ניכיון אלא עסקה שנעשתה כקיזוז על שיק שחזר. 2844רגיל שכן עסקה 

איננה עסקת ניכיון אלא  3260ען גם כן, כי עסקה מספר נט 3260 -ו 3249באשר למקבץ עסקאות   (ו)

עסקה שנעשתה כנגד קיזוז חוב. לכן, התקבלה בה תמורה חלקית שאינה מעבירה את סכום המקבץ 

 אל מעבר לסף הדיווח. 

                                                 
, 1245, 1241, 1061, 1059, 1054, 1050, 1045, 1042, 1007, 1044, 1005, 1003, 928, 925, 809, 805, 801, 708, 706עסקאות מספר:  7

1246 ,1247 ,1248. 



 

שיק של הלקוח עצמו ועל  נוכה 3868, נטען כי בעסקה מספר 3876 -ו 3868באשר למקבץ עסקאות  (ז)

ממילא מצויה  3876ו עסקה פי הצו ואיל-הלוואה עליה לא חלות חובות דיווח עלבעסקת  מדוברכן 

 מעל סף הדיווח ועל כן אין מדובר בפיצול עסקאות. 

, נטען כי מדובר בקיזוז כנגד חובות קודמים ולא 4308 -ו 4307, 4304גם באשר למקבץ עסקאות  (ח)

 פי הצו. -בעסקת ניכיון המחויבת בדיווח על

 :ש"ח 50,000ש"ח לבין  49,000כומן בין רישום עסקאות שס .4

 ב"כ החברה לא התייחס לנקודה זו בתגובתו. 
 :ביצוע עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות .5

 ב"כ החברה לא התייחס לנקודה זו בתגובתו.
 

 :( לצו3)3הפרת סעיף 
 מטבע המרת פעולות על אלא( לצו, אינו חל על פעולות של ניכיון שיקים, 3)3באי כוח החברה טוענים כי סעיף  .6

. מעבר לכך, נטען כי מרבית העסקאות אשר נכללו תחת סעיף זה בדו"ח הביקורת, אינן בבחינת עסקאות בלבד

 עליהן חל הצו. 

 :טענות כלליות
הביקורת כולל טעויות מהותיות הן באשר להיקף הממצאים, והן באשר לפרשנות באי כוח החברה טוענים כי דו"ח 

טענת רוחב אותה העלו באי כוח החברה הינה כי ההתייחסות להפרות בדו"ח הביקורת  .פי נוסחן בצו-ההוראות על
בד וכי בעל עוד נטען, כי עסקינן בעסק מכו צריכה הייתה להיעשות לפי מקבצי פעולות ולא לפי מספרן הנומינאלי.

 החברה מעורב מאוד בפעילות העסק ומכיר את מרבית הלקוחות היכרות אישית.
 

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניה של החברה והאסמכתאות שהציגה, קובעת הוועדה כי  .1

 .כמפורט להלן במסגרת פעילותה החברה הפרה את הוראות החוק והצו

 : )א( לצו6סעיף  טענות לפיהנ תובנוגע להפר

 הגשת דיווחים על זאת ובכלל והצו החוק הוראות יישום על באי כוח המפרה לכאורה טענו כי החברה מקפידה .2

 שלא נטען לגביהם בחודשים גם לרשות דיווחים העבירה החברה, לטענתם. הנדרש ובמועד עקבי באופן לרשות

 . ליעדם הגיעו לא אלה כי ייתכן אך, ברשות דיווחים התקבלו

 אסמכתאות או מסירה אישורי הוועדה בפני שהוצגו ומבלי בעלמא נטענה זה לעניין באי כוח החברה טענת .3

הציגה אישור מסירה המוכיח כי שלחה החברה עם זאת, . במועד לרשות אכן הועבר דיווח כי המעידות אחרות

 .קבלת דו"ח הביקורת לאחר את הדיווחים החסרים לרשות

הוועדה תשקול לחיוב במסגרת )א( לצו. 6לאור האמור, קובעת הוועדה שהחברה הפרה את הוראות סעיף  .4

שיקוליה לגובה העיצום, את העובדה שהחברה שלחה לרשות את הדיווחים בעקבות הביקורת, וכן, שמדובר 

 וחצי שנים. 6במספר הפרות מועט מסך העסקאות החייבות בדיווח על פני תקופה נבדקת של 

 
   :)ב( לצו6סעיף  לפילהפרות הנטענות בנוגע 

 : במהלך יום עסקים עסקאות פיצול (ד)

באשר לטענות המקדמיות של באי כוח החברה, הוועדה דוחה את הטענה כי על הוועדה להתחשב במספר  .5

טענה זו, עלול להיווצר מצב בו ייפעלו גורמים  מקרי הפיצול ולא במספר העסקאות הנומינלי. אילו תתקבל

שמבקשים להימנע מדיווח לכלול מספר רב של עסקאות במקבץ אחד, כדי להפחית את החשיפה אם יינקטו 

נגדם הליכי אכיפה. יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון לעניין קביעת רמת חומרת ההפרה הן את מספר 

 מינלי. מקרי הפיצול והן את מספר העסקאות הנו



 

 , מתייתרלצו( א)6 סעיף לפי דווחו אשר עסקאות מעורבות בו מקום כי הטענה את מקבלת אינה הוועדהשנית,  .6

 על רגיל בדיווח עניינה לצו( א)6 סעיף מכוח הדיווח חובת, כידוע. לצו (ב)6 סעיף לפיגם  עליהן לדווח צורךה

 רגילה בלתי פעילות בגין דיווח חובת הינה לצו( ב)6 סעיף מכוח הדיווח חובת. מסוים ומסכום מסוג פעילות

 מתקיימים כאשר. שונה ומהותם תכליתם אשר נפרדים דיווח סעיפי בשני מדובר כי ,ברי. השירות מקבל של

 סעיף מכוח הפעולות על דיווח בוצע אם קשר ללא וזאת בהתאם לדווח יש, לצו( ב)6 בסעיף הקבועים התנאים

  .לצו( א)6

מיום  3599-ו 3598מקבץ עסקאות ו 13.7.2011מיום  2218-ו 2214לגופו של עניין: באשר למקבץ עסקאות  .7

, כי כדאיות העסקה אינה רלוונטית לשאלה האם יש לראות בפיצול פעילות הלקוח הוועדהקובעת  5.10.2012

סקאות אלו כעל עסקה ולפיכך היה על החברה לדווח על פיצול עפעילות בלתי רגילה.  - לעסקאות נפרדות

 בלתי רגילה.

עסקאות אלה נקשרות בביצוע עסקת כי  נטען, 7.2.2012מיום  3211-ו 3210, 3209באשר למקבץ עסקאות  .8

בעסקה לגיטימית  מדוברהחברה כי  החליטהבחינה של הסכם המכר ונסיבות ביצוע העסקה . לאחר מכר

. הוועדה מקבלת את הטענה בדבר ההיגיון הכלכלי המצוי לרשות שאינה מצריכה העברת דיווח בלתי רגיל

של פעילות מכירה של לכאורה עיון בפירוט העסקאות וסכומיהן מעיד על דפוס לגיטימי בנוסף, בעסקה זו. 

 עסק; שתי מקדמות ולבסוף ביצוע התשלום כולו. 

 אשר, היטב וכרים לחברהות המבלקוחנטען כי מדובר  ,12.6.2012מיום  3224-ו 3223באשר למקבץ עסקאות  .9

כלכלי של גוף -לטענת החברה, עסקאות אלה מגובות בהיגיון מסחרי .עבודתם במסגרת שיקים לפרוט וביקש

 ספיישל 11593/05/12 א"לעשהוועדה מבקשת להפנות בהקשר זה  פיננסי הפועל באשראי גבוה מאוד.

  אינטרסט

 מדובר כי שהטענה נקבע , בו(8.11.2012 ביום ניתן, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע .10

 (.הדין לפסק 20' עמ) דיווח המחייבות בפעולות שמדובר העובדה את מאיינת אינה למפר המוכרים בלקוחות

אשר על כן הוועדה דוחה את טענות ב"כ החברה לעניין זה וקובעת כי היה מקום לדווח על עסקאות אלו לפי 

 )ב( לצו.6סעיף 

, נטען כי פעולת הניכיון בעסקה זו נעשתה עם שיק של חברה המצויה 24.9.2012מיום  3574באשר לעסקה  .11

הבעלים והמנהל של החברה. עוד נטען כי עסקינן בעסקת הלוואה, אשר כנגדה נרשם  -בבעלותו של אייל רייף 

 שיעבוד. 

ו לחברה משוכים על שם הלקוח שהשיקים שנמסר מאחר הוועדה מקבלת את טיעוניה של החברה לעניין זה

  קבלת השיקים. במועדהחברה  לטובתעל ידי הלקוח  שנוצרוכן הומצא אישור בדבר רישום שעבוד 

הוועדה אינה מקבלת את הטענה כי מדובר , 30.6.2013מיום  4472-ו 4471, 4470, 4468באשר למקבץ עסקאות  .12

  .תימוכין של ממשלכך אסמכתאות או הוצגו משלא  בעסקאות הלוואה שאינן חייבות בדיווח

הוועדה , לגביה נטען כי אינה מהווה עסקה כלל אלא תיקון של טעות טכנית ,4472לעניין עסקה מספר   .13

את טענותיה של החברה וקובעת כי בנסיבות אלה, לא תראה בה כהפרה של חובת , מחמת הספק ,מקבלת

 . הדיווח

 

  :פיצול עסקאות במהלך שני ימי עסקים (ה)

. כאמור לעיל, לא 631 -ו 630הוועדה אינה מקבלת את טענותיו של המפר לכאורה באשר למקבץ עסקאות  .14

 .  עסקת הלוואהמדובר באסמכתאות התומכות בטענה כי הוצגו בפני הוועדה 



 

, נטען כי ההיגיון הכלכלי של הפעולות שבוצעו מולה, נבע משיקולים באשר לעסקאותיה של חברת איזי מרקט .15

מדובר בלקוח חוזר וקבוע של החברה המבצע עסקאות על  ם חשיפה הנובעת מסיכוני אשראי, שכןשל צמצו

הוועדה אינה מקבלת רק לאחר ששיקים שנמסרו בעסקאות קודמות נפרעו.  נעשות , והעסקאותבסיס יומיומי

באופן את טענות החברה לעניין זה, , שכן משלא הובאה כל אסמכתא כדי לתמוך בטענת המפר, הרי שדי 

המפוצל בו בוצעה הפעולה כדי להקים את חובת הדיווח. בנסיבות העניין, האופן בו בוצעו הפעולות מצביע על 

 כך שאין מדובר בפעולה רגילה של לקוח, על כן על נותן שירותי המטבע לדווח על פעילות זו. 

, שכן 21-22.7.2009ריכים מתא 809-ו 805, 801הוועדה אינה מקבלת את טיעוני המפר באשר למקבץ עסקאות  .16

עוד יצויין כי המפרה הפעולה שבוצעה.  סוגהיעוד של הכספים נשוא העסקה, אינו מעלה או מוריד לעניין 

לכאורה צירפה הסכם בין איזי מרקט בע"מ )הלקוח( לבין המפרה לכאורה להלוואה ומשכון של מניות תחנת 

ען על ידה. זאת ועוד בהסכם נכתב שהוא משנת הדלק ולא של עסקת מקרקעין להקמת תחנת דלק כפי שנט

 .2009הינה מיולי  801, בעוד שעסקה 2010

. יתר על לעיל 14 כאמור בסעיף, ראה הסבר 20-21.9.2011מתאריכים  2446-ו 2442באשר למקבץ עסקאות  .17

ן, לא הומצאו לנו אסמכתאות המניחות את הדעת כי מדובר בפיצול שיש מאחוריו הגיון עסקי. על ככן, 

 הוועדה סבורה כי היה על המפרה לכאורה לדווח על עסקאות אלו

בשל  בהן חשבון הלקוח זוכה ללא מתן תמורה טענה נוספת אותה העלו באי כוח החברה הינה כי עסקאות .18

מקרים בהם תמורת עסקת הניכיון ודוק: עסקאות ניכיון החייבות בדיווח על פי הצו. אינן בבחינת  -קיזוז חוב 

מקוזזת מול חוב אין בהם כדי לשנות מהותית את עסקת הניכיון כעסקה נפרדת ובהתאם  -חלקה  כולה או -

מ.י.  40131-08ת"פ )ת"א( השופט ד"ר ע' מודריק ב ו של כב'דברי ובת הדיווח בגינה. לעניין זה, יפיםאת ח

 לפסק הדין: 25, בעמוד (1.9.2013)פורסם בנבו,  מיסוי וכלכלה נ' ג'רבי ואח'-פרקליטות מחוז ת"א

האחת עסקת ניכיון  עסקת קיזוז היא צירוף של שתי עסקות נפרדות; -קיזוז  עסקת"

, היינו פירעון והשנייה עסקת פירעון הלוואהלפחות;  K50היקפה הצריכה דיווח אם 

. פעולת הקיזוז מצמצמת את המהלך הטכני שיק שכבר נוכה אך חזר בהעדר כיסוי

ונמסר ללקוח סכום השיקים לניכוי פחות החוב  ף מן הקופהלפעולה אחת שבה נשל

קיזוז חוב מהותית את שתי העסקות. על כן שקוזז. פעולה מאוחדת זו אינה משנה 

 . אינו מקטין את היקף עסקת המזומן וגם בנסיבותיו נדרש דיווח

עסקת קיזוז מסתירה, באורח מלאכותי את היקפו הכספי של השירות אף גם זה. 

כדין "פיצול עסקה" שגם בה מבקשים להסתיר מלאכותית את  . דינהשניתן ללקוח

היקף השירות הכספי )ההבדל הוא שבקיזוז  מחברים  עסקה חיובית בעסקה שלילית 

כדי להקטין את היקף השירות ואילו בפיצול עסקה מפרידים בין עסקות חיוביות 

 " )ההדגשות הוספו(.לאותה מטרה(.

טענה זו,  הוועדה דוחהמדובר בניכיון של שיק עצמי. סקת הלוואה שכן נטען כי מדובר בע 3868לעסקה  באשר .19

החברה לא המציאה אסמכתאות נוספות המעידות על כך שמדובר בהלוואה, כגון חוזה המסדיר את תנאי  שכן

 .ההלוואה ופרעונה

 :עסקאות בסף דיווח (ו)

מהסכום החייב בדיווח, ש"ח אך נמוכה  490,000 -הביקורת איתרה עסקת ניכיון אחת, שסכומה מעל ל .20

 הכיכר' יינג'צ 47023-02-12( ש"ב) א"השופט גדעוני בעשכב' כפי שציין  ש"ח. 498,000המסתכמת לסכום של 

, במקרה כגון דא, יש לבחון את מכלול (25.2.2013, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע

מעבר לסמיכות לסף הדיווח, מהן ניתן להסיק כי המדובר נסיבות העניין ולראות האם ישנן נסיבות נוספות, 

 )ב( לצו. כדברי השופט:6בפעולה בלתי רגילה המקימה חובת דיווח מכוח סעיף 



 

"נדרש, אם כן, שלקרבת סכום העסקה לרף הדיווח יצטרפו נסיבות נוספות באופן 
תניח בסיס סביר למסקנה, כי עסקה שנעשתה בסכום  שהתמונה העולה מן המכלול

  לפס"ד(. 64הנופל אך במעט מרף הדיווח עולה כדי פעולה בלתי רגילה." )פסקה 

על אף שלא ניתן הסבר על ידי באי כוח החברה לעניין הגיונה הכלכלי של עסקה זו, בנסיבות העניין, מאחר  .21

עידות על קיומה של פעולה בלתי רגילה, הוועדה לא שמדובר באירוע בודד ולא נמצאו נסיבות נוספות המ

 השתכנעה כי מדובר בדפוס פעולה חריג אשר עשוי להצביע על ניסיון להימנע מדיווח. 

 :עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות (ז)

עסקאות  313המבצע עסקאות ניכיון ברמה יומית בהיקף של  ממצאי הביקורת העלו כי ישנו לקוח אחד .22

 שרובן המכריע אינן עוברות את סך הדיווח.  ש"ח, 54,571,950כולל של  בסכוםו

 סובייקטיבי מבחן, קרי, משולב מבחן הוא רגיל בלתי לדיווח המבחן בפרשת ספישל אינטרסט )לעיל(, נקבע כי .23

 מבחן אמנם קובע( ב)6 סעיף של הראשון חלקו כי מקרה באותו נקבע כן. אובייקטיביים באמצעים נבחן אשר

 בהתקיים. אובייקטיבי מבחן קובע, בסעיף הקבועות חלופות ארבע ישנן שבו, השני חלקו אולם, סובייקטיבי

 ראה זה לעניין. דיווח חובת קמה, אובייקטיבי במבחן לבחון יש קיומן שאת, חלקן או כולן, חלופות אותן

 :כדלקמן( 17' בעמ) צבן אשר-בר תמר השופטת כבוד של דבריה

" שיראו יכול" התקיימו אם אשר מצבים ארבעה קבע הצו שמתקין העובדה עצם"
 שנעשתה במקום כי מלמדת, רגילה בלתי כפעולה מטבע שירותי מבקש של פעולה

. השירות לנותן אדומה נורה להידלק צריכה, מצבים מאותם לאחד הנופלת פעילות
 השירות שנותן לכך לגרום אמור אובייקטיבי שמצב היא זו אדומה נורה של משמעותה

 באופן בעיניו זה יהא כי נאמר אפילו כך. רגילה בלתי כפעולה פעולה באותה יראה
   .סובייקטיבי

 שמקבל כך על להצביע אמורים אשר מצבים ארבעה שנקבעו העובדה עצם, לפיכך
 אחד מצב יתקיים שאם כך על מלמדת, רגילה בלתי שהיא פעולה ביצע המטבע שירות

 אז כי - אובייקטיבי מצב הינו והתקיימותם - בסעיף שפורטו מצבים מאותם יותר או
 כפעולות בעיניו יראה שהדבר השירות נותן את יחייבו אלו אובייקטיביות נסיבות

  ."עליהן לדווח שחובה רגילות בלתי

ולא  זו פעילות מאחורי שעמד כלכלי היגיוןאותו  מהו המבהירים טעמים בפני הוועדה הציגה לא החברה .24

 רגילות לרשות.  כבלתי הפעולות דווחו לא באשר לשאלה מדוע הדעת את מניחה סביר סיפקה הסבר

עדת העיצומים הינה ועדה מנהלית הפועלת לפי כללי המשפט המנהלי, ואין ועוד ראוי להדגיש לעניין זה, כי ו .25

החלטת הוועדה הינה החלטה מנהלית, שהיא חייבת להוכיח את הפרת המפר מעבר לכל ספק סביר. היות 

רשאית הוועדה לבסס את החלטתה על ראיות מנהליות, כלומר, על כל ראיה "אשר כל אדם סביר היה רואה 

)פורסם בנבו, ניתן  סאלם מונא נ' משרד הפנים 9018/04אותה כבעלת ערך הוכחתי והיה סומך עליה" )עע"מ 

 ((.12.9.2005ביום 

 נגזר ממנו -טכניים מפרמטרים להבדיל) מהותיים מפרמטרים תנגזר רגילות בלתי פעולות על הדיווח חובת .26

 נורות להדליק שיכולות לפעולות ערני להיות מטבע שירותי נותן את מחייב הצו, זה בהקשר(. הרגיל הדיווח

 .עליהן ולדווח לקוחותיו ידי על המתבצעות רגילות בלתי פעולות לזהות מנת על דעת שיקול ולהפעיל אזהרה

לצד . לצו( ב)6 סעיף לפי חובת הדיווח הופרה כי המסקנה עולה העניין בנסיבות כי נראה, לעיל האמור כל נוכח .27

רגילים לרשות כלל משך כל תקופת הביקורת  בלתי החברה לא העבירה דיווחיםכי  -זאת חשוב להדגיש 

 )ב( לצו או למצער,6לפי סעיף  החובה משמעות של הבנה חוסר על מעידה . עובדה זושנים 6הנפרסת על פני 

  .בעסקה רגילות כבלתי הנחזות לפעולות החברה מצד רבתי ערנות על חוסר

 
  :( לצו3)3סעיף  לפיות הנטענות בנוגע להפר

, אמנם. מטבע המרת בפעולת רק חלה כוחייפוי  לדרוש החובה כי החברה טענת את מקבלת אינה הוועדה .28

( ב)4 בסעיף, זאת עם. המרה בפעולת כוח פוייי כתב העתק פי על הזיהוי פרטי נדרשים כי נקבע לצו( 3)3 בסעיף

 מקבל אינו הוא כי הצהרה לדרוש המטבע שירותי נותן על, השירות מקבל שאינו שירות במבקש כי נקבע, לצו



 

 שירותי לנותן למסור השירות מבקש על וכן, השירות מקבל של הזיהוי פרטי יצוינו זו ובהצהרה, השירות

  (. 3)3 בסעיף כאמור, כוח פוייי כתב העתק המטבע

לגופו של עניין: החברה המציאה העתק יפויי כוח של חברות. אולם למעט שתי חברות, יפויי הכוח אינם של  .29

 2008החברות שבגינם לא נמצא יפוי כוח בעת ביצוע הביקורת. לגבי חברת מ.א.צ )כפר סבא( ניהול מסעדות 

י הכוח אינו נושא תאריך כך שלא נוכל לראות בו כאסמכתא בדבר קיומו של ייפוי כוח העתק יפו –בע"מ 

כנדרש במועד עריכת הביקורת. לעניין ש.מ. משגבי פימו בניה בע"מ המציאה לנו החברה העתק מפרוטוקול 

וע המאשר את בעל זכות החתימה של החברה לכל דבר ועניין. פרוטוקול זה נושא תאריך מוקדם למועד ביצ

הביקורת. על כן, מפאת הספק אנו מקבלים את טענת החברה לעניין הימצאות יפויי כוח של חברה מסוימת 

 זו.

נכללו בדו"ח הביקורת לעניין זה, אינן מהוות שכי חלק ניכר מהעסקאות טענו באי כוח החברה כמו כן,  .30

ברה ההפרות המנויות בדו"ח לטענת באי כוח החעסקאות ניכיון ועל כן הצו והסעיפים אינם חלים עליהם. 

הביקורת לעניין סעיף זה, כוללות ארבע קטגוריות של עסקאות, שכולן,  כך נטען, אינן עסקאות ניכיון. להלן 

 תובא התייחסות לכל אחת מהקטגוריות: 

בכובעה הקטגוריה הראשונה, נוגעת לעסקאות בהן החברה לא פעלה בכובעה כנותן שירותי מטבע, אלא  .31

ת. הוועדה דוחה טענה זו שכן העובדה כי מדובר בעסק המנהל פעילות מול עסקים גדולים מקבלת שירוכ

ממנו, אינה הופכת אותו למקבל השירות כאשר מדובר בלקוחות שהגיעו לבית העסק שלו וביצעו עסקאות 

 מולו אשר נרשמו אצלו במערכת. 

וז חובות שנתגבשו ללקוחות, ואשר לא הקטגוריה השנייה, נוגעת לעסקאות אשר מהותן אינן ניכיון אלא קיז .32

ניתנה בהן תמורה או שניתנה בהן תמורה חלקית עקב הקיזוז. הוועדה דוחה טענה זו, שכן נקבע כבר בפסיקה 

אם לאו כדי לקבוע שניתן  ערך לעסקת מזומן; וכי אין נפקות אם ניתנה תמורה-שעסקת קיזוז הנה שוות

 שירות ניכיון. 

ת לעסקאות שהן במהותן עסקאות הלוואה ושבוצעו באמצעות שיקים אישיים של הקטגוריה השלישית, נוגע .33

מקבלי השירות. לעניין זה, קבעה הוועדה, שלגבי חלק מהמקרים בנסיבות העניין לא השתכנעה כי מדובר 

 בעסקת הלוואה.

לעסקאות אלה, ביחס נוגעת לעסקאות טכניות של החלפת שיקים שאינן עסקאות ניכיון.  הרביעית, הקטגוריה .34

הוועדה סבורה כי עסקינן בפעולות ניכיון של שיק בשיק שכן מהאסמכתאות שצריפה החברה לא ניתן להבין 

 שמדובר בהחלפת שיק בשיק.

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל את  .35

ים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספ

מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות 

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר 

אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית  נותן שירותי המטבע הוראות

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 :חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של נותני 

גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור  שירותי מטבע ינוצלו על ידי

כי  חוק איסור הלבנת הוןולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח קפדניות. קיומן של חובות 
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ר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק אלו נועד לאפש

 ולהגשמת תכליתו."

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  יפים גםלעניין זה  .36

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות 

כספים וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה 

ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. 

רח פתלתול וערמומי, וניתן הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באו

יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל 

לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו 

למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: 

מתוך הכרה כי בשל  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -עקרון הדיווח  העיקרון הוא

הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר 

משרתת כהלכה את מטרות החוק,  ex anteעבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

פתן ועל חשימאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על 

 איתורן של הלבנות הון." 

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על החברה בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .37

, ומחצית או רבע 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

 2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11ה מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנ

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .38

, לרבות היקפה הכספי כפי שפורטו בהרחבה לעיל את נסיבות המקרה בכללותן במקרה הנוכחי שקלה הוועדה

נכון ליום הביקורת, לא התקבלו ברשות מעולם דיווחים בלתי רגילים הגבוה של ההפרה והעובדה כי 

דובר בהפרה ראשונה מצד משעובדה . מאידך התחשבה הוועדה לקולא באופיין של ההפרות; במהחברה

בעובדה ; וו במהלך הביקורתליקויים שהתגללתיקון ה ; בשיתוף הפעולה של החברה והעובדה שפעלההחברה

 ,כמו כן .תקופת הביקורתמהלך בה החברה קאות קטנה מתוך סך העסקאות שביצעמדובר בכמות עסכי 

 ועד ומועד מתן החלטת ותההפר ביצועהביאה הוועדה במסגרת שיקוליה לקולא את משך הזמן שעבר מיום 

 ים את הוראות החוק והצו.לקי המקפיד חברהכי למעט ההפרות שנתגלו, ה עובדהואת ה הוועדה

)ארבע מאות אלף(  400,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על החברה עיצום כספי בסך של  .39

 ש"ח.

סירת הדרישה לתשלום ימים מיום מ 30לחברה זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .40

 .העיצום הכספי

  6/11/2016נחתם ב



 

 514628700גלובס פיננסים בע"מ ח.פ.בעניין  2016בינואר  6 מיוםיצום כספי החלטת הוועדה לע

 "(החברה)להלן: " 514628700גלובס פיננסים בע"מ ח.פ. המפרה לכאורה:

 "(הבעלים של החברה בתקופת פעילות ב')להלן: " 022753826ת.ז.  יובל עמר

 באמצעות ב"כ החברה עו"ד רם נאור ועו"ד זיו רוטמנש

 גב' ליאורה הירשהורן, יו"ר  הוועדה:חברי 

 מר אהוד מוריה, חבר

 , חברהמאיה לדרמןעו"ד 

 :תיאור הנסיבות

 הבמטרה לבחון את עמידתהחברה של  ה, נערכה ביקורת של משרד האוצר במשרד2014בפברואר  12ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי,  2000-בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 )להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת הון"(.  2002-דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

  :עיקרי ממצאי הביקורת

 בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי. לחברה דו"ח הביקורת נמסר  .1

ביולי  27. עד לתאריך 2014בפברואר  12, ועד ליום 2011מחודש יולי ממצאי הביקורת הם לתקופה  .2

"(, החל מתאריך זה החברה תקופת פעילות א', החברה היתה בבעלות גברת אלין ביטון )להלן: "2012

 "(.ת ב'תקופת פעילועברה לבעלות מר יובל עמר )להלן: "

 .2011ביולי  11במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  החברה רשומה .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

הביקורת אי דיווח לרשות על פעולה בלתי רגילה:  – )ב( לצו6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (ד)

)ב( לצו, 6דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לסעיף  הלא העביר החברההעלתה כי 

 :כמפורט להלן

: הביקורת אחד פיצול עסקאות ניכיון ללקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו במהלך יום .1

, בתקופת עסקאות 515 -ש"ח, אשר פוצלו ל 28,450,439מקרים בסכום כולל של  218איתרה 

  .פעילות ב'

: הביקורת יכיון ללקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו בטווח של יומייםפיצול עסקאות נ .2

, עסקאות 384-ש"ח אשר פוצלו ל 18,187,957מקרים המסתכמים לסכום של  160איתרה 

 .בתקופת פעילות ב'

ביצוע עסקאות ניכיון של המחאות המשוכות מאותו חשבון בנק על ידי לקוחות שונים בתוך  .3

עסקאות המסתכמות בסך של  80 -מקרים אשר פוצלו ל 35: הביקורת איתרה יום פעילות אחד

 . ש"ח, בתקופת פעילות ב' 4,631,614-כ

עסקאות ניכיון שבוצעו בתקופת פעילות ב',  38: הביקורת איתרה עסקאות בסף הדיווח .4

ש"ח אך נמוכות מהסכום החייב  49,000שהתמורה בגינן התקבלה במזומן, שסכומן מעל 

 ש"ח. 1,876,392עסקאות אלו מסתכמות בסך של  בדיווח.

 לצו: 2אי רישום פרטי זיהוי כנדרש לפי סעיף  (ה)

בהן לא  ₪ 3,567,610החייבות בדיווח לרשות, המסתכמות בסך של עסקאות  38הביקורת איתרה 

 ה כתובת מלאה של מבקש השירות או מקבל השירות.נרשמ

 



 

 :החברהשל  התמצית טענותי

, באמצעות באי כוחםוכן בעל פה  2015באוקטובר  20באמצעות מכתב מיום  האת טענותי ההציגהחברה 

 . 2016בינואר  6בדיון בפני הוועדה ביום 

 

 : החברה להלן, בתמצית, פירוט טענות

 

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

  -או על פני יומיים  פיצול עסקאות ללקוח באותו היום .5

הביקורת שגתה בכך שהיא שלפה עסקאות ניכיון שבוצעו באותו יום או במשך יומיים ונרשמו על  (א)

שם אותו לקוח, כאשר לפחות סכום אחת העסקאות נמוך מסף הדיווח, אולם סכום העסקאות 

הכולל של הלקוח עובר את סף הדיווח.  הדבר נוגד את עמדת כבוד השופט חשין בפסק הדין בעניין 

. לפי פסק הדין התבחין המתאים להכרה בעסקאות 397( 3, פ"ד נט)נ' מדינת ישראל שם טובע"א 

)ב( לצו הוא שכל העסקאות נמוכות מרף הדיווח, אך הסה"כ 6שפוצלו כחייבות בדיווח לפי סעיף 

 עובר אותו.

קיימים דוחות ביקורת נוספים מעבר לדוח המוזכר בפס"ד האמור, בהם התבחין לפיו מוגדר מקבץ  (ב)

)ב( לצו, הוא כזה שבו כל העסקאות במקבץ נמוכות 6עסקאות כפיצול המחייב בדיווח לפי סעיף 

מרף הדיווח, אך הסה"כ עובר אותו. הנהגת תבחינים שונים בין נש"מים תביא לכדי הסקת 

מסקנות שגויות ולכדי תוצאה בלתי סבירה תוך אפליה אסורה בין נש"מים אשר עמדו לביקורת 

 מקלים יותר.וזכו לתבחינים 

)א( לצו לא יבצע באותו 6על פי ההיגיון לקוח שמבקש לפצל עסקאות כדי להימנע מדיווח לפי סעיף  (ג)

 מקבץ עסקאות, עסקה העוברת את רף הדיווח.

המערכת הממוחשבת ממילא איחדה את העסקאות העוברות את סף הדיווח באותו יום לכדי  (ד)

 )א( לצו.6עסקאות החייבות בדיווח לפי סעיף 

בית המקבצים המופיעים בנספחים עליהם מתבססת הביקורת, מורכבים מעסקאות שעברו את מר (ה)

 סף הדיווח ועל כן אין להחשיבם כמקבצים בהם פוצלו עסקאות.

בחלק נכבד מהמקבצים קיימות עסקאות אשר בהן לא ניתנה כלל תמורה במזומן אלא ערכן קוזז  (ו)

 ניכיון שיקים, אלא עסקאות של קיזוז חוב. מחשבון הלקוח. אין לראות בעסקאות אלו כעסקאות 

ישנן מספר עסקאות שביצעה החברה מול נותני שירותי מטבע אחרים, ואשר בהן החברה היתה זו  (ז)

שקיבלה את השירות. עסקאות בין נש"מים המבוצעות בסמיכות זמנים הן עסקאות בעלות הגיון 

)ב( לצו. 6ת המחייבות דיווח לפי סעיף כלכלי ועסקי מובהק ועל כן הן אינן נחשבות כפעולות חריגו

בעניין זה צוין גם כי בדוחות ביקורת אחרים הוחרגו עסקאות בין נש"מים מן הנספחים המפרטים 

 את העסקאות אשר לשיטת הביקורת יש להחשיבן בעניינה של החברה כהפרות.

ון בשנית את על אף המפורט לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, ולשם הזהירות בלבד, החברה פנתה לבח (ח)

העסקאות המפורטות בנפסחים הרלבנטיים לדוח הביקורת, על מנת לבחון אילו מהן יוגשו לדיווח 

 )ב( לצו.6לפי סעיף 

  –פיצול המחאות המשוכות מאותו חשבון בנק מול מספר לקוחות בתוך יום פעילות אחד  .6

חייבים להיחשב כזוטי מקבצי העסקאות שאותרו על ידי הביקורת נפרסים על פני כשלוש שנים  35 (א)

 דברים אשר אינם מצדיקים הטלת סנקציה כנגד החברה.



 

מקצבי עסקאות אלו כוללים עסקאות העוברות את רף הדיווח, ועל כן, כמפורט לעיל, הדבר מאיין  (ב)

 את החשש לפיצול.

עסקאות אלו כוללות גם עסקאות בהן לא ניתן מזומן במסגרת העסקה, ועל כן אין לראות בה  (ג)

 כיון על כל המשתמע מכך.כעסקת ני

 הן עסקאות ללא תמורה וללא קיזוז, אשר כנראה בוטלו. 1347-ו 1347עסקאות  (ד)

רוב העסקאות הן עסקאות בהם ספקים או קבלנים הפועלים באותו תחום פעילות מנכים שיקים  (ה)

 של לקוחות אשר להם נתנו שירות או טובין במסגרת פעילות העסקית.

  –בסף הדיווח עסקאות  .7

עסקאות המפוזרות על פני מגוון לקוחות במשך תקופת ביקורת  38י בכך שהביקורת איתרה לא ד (א)

ש"ח  אינה יכולה  49,999ש"ח לבין  49,000הנפרסת על פני שלוש שנים. עסקה בסכום שבטווח שבין 

)ב( ייבחן באופן 6להיחשב כעסקה בחתי רגילה, רק בשל עובדה זו בלבד, שאז ייווצר מצב לפיו סעיף 

בייקטיבי לחלוטין תוך התעלמות מוחלטת משיקול דעת הנש"מ ומלשון הסעיף. קטלוג עסקה או

)ב( לצו, הנה 6הנמצאת בסכום שבטווח המוזכר לעיל כעסקה בלתי רגילה החייבת בדיווח לפי סעיף 

בבחינת קריטריון שרירותי, אשר לא יכול לשמש כנימוק להטלת סנקציה כלשהי. ב"כ החברה הפנה 

צ'יינג' הכיכר בע"מ נ' יו"ר הוועדה  47023-02-12' השופט גדעוני בפ"ד בעניין עש"א )בי"ש( לדברי כב

 (.25.2.2013)פורסם בנבו,  להטלת עיצום כספי

עיון בנספח הנלווה לדוח הביקורת המפרט את העסקאות, מראה כי לא ניתן לקבוע דפוס פעילות של  (ב)

ת אשר ערכן מוקטן בכוונה להתחמק מרף לקוח או של העסק המראה כי מתבצעות בעסק עסקאו

 הדיווח.

 בעסקאות רבות לא ניתנה תמורת העסקה במזומן והיא קוזזה במלואה. (ג)

 

 לצו: 2כנדרש לפי סעיף  כתובת מבקש השירות או מקבל השירותאי רישום  .8

החברה נהגה לבצע רישום ושמירה של כתובות לקוחותיה. החברה סבורה שיש בספריה רישומים  (א)

הכתובות של כל לקוחותיה, אך מכיוון שהעסק לא היה פעיל בעת שנערכה הביקורת לא  שונים של

עלה בידיה להמציא מסמכים המראים כי כתובות אכן נרשמו. בימים אלו נעשה ניסיון להתחקות 

 אחר הנתונים.

 עסקאות אלו כוללות עסקאות בהן לא שולמה כל תמורה במזומן. (ב)

 לראותה כזוטי דברים של ממש ולהימנע מלהטיל סנקציה בגינה.אם ייקבע כי מדובר בהפרה, יש  (ג)

 

 טיעונים לעניין אמות מידה להטלת עיצום כספי: .9

אם ימצא כי החברה הפרה את הוראות הצו והחוק, הרי שמתקיימים בה באופן מובהק כל השיקולים 

  – 2001 –לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, תשס"ב  9לקולא המנויים במסגרת תקנה 

 לא ניתן לטעון לגבי החברה כי איזו מהפרותיה, לכאורה, הינה הפרה חוזרת. (א)

לא ניתן לטעון לגבי החברה כי איזו מהפרותיה, לכאורה, הינה הפרה נמשכת. אף שהחברה כופרת בכל  (ב)

טענות הדו"ח, הרי שבכל טענה בה נטען כי לא התקבלו דיווחים מטעמה הרי שהיא שבה ושלחה את 

 לרשות מתוך רצון אמיתי.דיווחיה 



 

החברה נקטה בכל האמצעים על מנת למנוע מקרה של הפרה  ובכל מקרה פעלה על מנת להקטין או  (ג)

לבטל כל מקרה נטען של הפרה באמצעות משלוח דוחות מתקנים גם במקום בו היא חולקת על קביעות 

 הדו"ח.

החברה, אשר נאלצה הוועדה התבקשה לתת את הדעת למצבו הכלכלי של המנהל והבעלים של  (ד)

, כאשר הבעלים מצוי בפני תביעות ענק מנושי 2014להפסיק את פעילותה במהלך חודש פברואר 

החברה. ב"כ החברה המציא לנו העתק ממסמכים המעידים על הליכי גביה והוצאה לפועל המתנהלים 

כירות. ב"כ נגד החברה ונגד הבעלים שלה. כמו כן, הבעלים ברה מכר את דירת מגוריו מתגורר בש

החברה המציא לנו העתק מחוזה המכירה. עוד הוסיף ב"כ החברה כי הבעלים אינו עובד וחותם 

 בלשכת התעסוקה. ב"כ החברה המציא העתק אישור התייצבות מטעם הלשכה. 

 

 :החלטת הוועדה .10

 טיעוניו של הנש"מ, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו ושמיעתלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת 

 .כמפורט להלן הנש"מ הפר את הוראות החוק והצו

 :  )ב( לצו6הפרת סעיף 

הוועדה אינה מקבלת את הסבריה של , ובטווח של יומיים העסקאות שפוצלו ללקוח באותו יום לעניין .11

החברה אשר לא נתמכו באסמכתאות כלשהן. האופן המפוצל שבו בוצעו פעולות מול לקוחות 

שחזרו על דפוס פעולה זה במשך מספר פעמים רב, ובמקרים רבים בהפרשי מסוימים, לעתים לקוחות 

זמן אפסיים )באותו היום(, מצביע כי אין המדובר בפעולה רגילה של לקוח. דפוס פעולה של ביצוע 

פעולות ניכיון נפרדות, כאשר על פני הדברים קיימת זיקת קשר הדוקה בין העסקאות הנפרדות כך שהן 

עסקה אחת, יש בו כדי להקים בסיס למסקנה כי מדובר בפעילות בלתי רגילה, וכי נחזות להיות חלק מ

כך גם נחזתה בעיניו של הנש"מ שידע על זיקת הקשר הנחזית בין העסקאות ועל סמיכות הזמנים בה 

  בוצעו.

יחד עם זאת, הוועדה למען הסר ספק לא תיקח בחשבון עסקאות שבוצעו מול נותני שירותי מטבע  .12

 רשומים. 

הוועדה דוחה את טענת החברה כי יש לקחת בחשבון פיצול עסקאות רק כאשר כל העסקאות הן מתחת  .13

לסף הדיווח. אין בסיס לטענה זו. העובדה שקיימת עסקה מעל סף הדיווח, אינה מאיינת בהכרח את 

התמריץ של מבקש השירות לפצל את העסקאות, על מנת להימנע מלדווח על עסקאות נוספות, שבוצעו 

 מתחת לסף הדיווח, בשל היותן בלתי חוקיות. 

מסיבה זו, גם אין נפקא מינה אם לנש"מ קיימת מערכת מחשב המסכמת עסקאות ללקוח לפי סיכום יומי, 

)א( לצו, עדיין בנסיבות מעין אלו 6כפי שטענה החברה, מכיוון שגם אם המערכת תזהה צורך בדיווח לפי סעיף 

לצו על פעולות הלקוח, מקום בו מדובר בדפוס הפעולה האמור לעיל כאשר  )ב(6קמה החובה לדווח מכח סעיף 

לא הוצג להן היגיון כלכלי או עסקי )ולא כל שכן פעולות שבוצעו על פני יומיים אשר אינן מנוטרות כלל בהקשר 

תם שני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם ומהוהם  )ב(6)א( וסעיף 6. סעיף זה על ידי המערכת הממוחשבת(

)א( לצו פוטר מדיווח בגין אותה 6שונה. אין לשון הצו כדי להעיד על כך שדיווח על פעולה מסוימת מכוח סעיף 

 )ב( לצו וגם ברור שהתנהלות כזו תחטא לתכלית הצו והחוק שמכוחו הותקן.6עסקה מכוח סעיף 

בשל קיזוז  הוועדה דוחה את טענת החברה כי חלק מהעסקאות היו עסקאות שבהן לא שולמה תמורה .14

ערכן מחשבון הלקוח, ועל כן אין לקחת אותן בחשבון כעסקאות ניכיון שיקים. במקרים בהם תמורת 

מקוזזת מול חוב אין בה כדי לשנות מהותית את עסקת הניכיון  –כולה או חלקה  –עסקת הניכיון 

רקליטות מדינת ישראל פ 40131/08כעסקה נפרדת ובהתאם את חובת הדיווח בגינה. בת"פ )ת"א( 



 

( נקבע כי דינה של עסקת קיזוז היא 1.9.3013)פורסם בנבו,  מיסוי וכלכלה נ' יעקב ג'רבי-מחוז ת"א

 ככל עסקה אחרת שתמורתה במזומן:

 K50"עסקת קיזוז היא צירוף של שתי עסקות נפרדות; האחת עסקת ניכיון הצריכה דיווח )אם היקפה 

פירעון שיק שכבר נוכה אך חזר בהעדר כיסוי. פעולת הקיזוז לפחות; והשנייה עסקת פירעון הלוואה, היינו 

מצמצמת את המהלך הטכני לפעולה את שבה נשלף מהקופה ונמסר ללקוח סכום השיקים לניכוי פחות החוב 

שקוזז. פעולה מאוחדת זו אינה משנה מהותית את שתי העסקות. על כן קיזוז חוב אינו מקטין את היקף 

 (.25נדרש דיווח." )שם, בעמוד  עסקת המזומן וגם בנסיבות

בתוך יום  לקוחות על ידיהמחאות המשוכות מאותו חשבון בנק  של ןביצוע עסקאות ניכיולעניין  .15

דוחה את טענת החברה כי חלק נכבד של מקבצי העסקאות כולל עסקאות הוועדה , פעילות אחד

העוברות את סף הדיווח. כאמור לעיל, העובדה שמדובר בפיצול עסקאות באופן הכולל עסקה מעל סף 

הדיווח אינה מאיינת את התמריץ של הלקוח לפצל את העסקאות, על מנת להימנע מדיווח על יתר 

 על המקור ממנו הגיעו השיקים.  העסקאות בשל חוסר רצון לדווח

וראו  –הוועדה גם דוחה את הטענה כי בחלק מהמקרים לא שולמה תמורה במזומן כנגד העסקאות  .16

 . 5לעיל את התייחסות הוועדה בסעיף 

החברה לא הציגה אסמכתאות לטענה כי רוב העסקאות הן עסקאות בהן ספקים או קבלנים הפועלים  .17

ים של לקוחות אשר להם נתנו אותם ספקים או קבלנים שירות או באותו תחום פעילות מנכים שיק

טובין במסגרת פעילותם העסקית. החברה טענה כי יש שלטים שמדביקים באתרי בניה וכאשר יש עניין 

של קבלן ראשי שאיתם מבחינה פיננסית, החברה מעוניינת לקבל את השיקים שלו שכן הסיכון 

קים יום מסוים וכן מגיעים כולם ביחד. אף אם נקבל את טענת בשיקים אלו קטן. הקבלן נותן את השי

החברה לגבי חלק מהמקרים, עדיין ישנם מקרים בהם שני לקוחות קיבלו מספר של שיקים עוקבים 

מאותו בעל חשבון במקום שכל אחד מהם יביא שיק אחד. לא קיבלנו הסבר המניח את הדעת לקיומו 

המדבור  689-ו 688למשל בנספח ד' לדו"ח הביקורת עסקאות  של הגיון כלכלי בפעולה מעין זו. ראו

במספר רב של עסקאות בסכומים נמוכים, שניתנו לאותו מועד פירעון באמצעות שיקים עוקבים. ראו 

 . 6306-ו 6305, 6404גם עסקאות 

 על לדווח בעהמט שירותי נותן לכן נדרש חריג פעולה דפוס כדי עולה הפעולות בוצעו בו האופן העניין בנסיבות

  .זו פעילות

נותן שירותי המטבע אינו חוקר ולא נדרש ממנו להתחקות אחר מניעיו של הלקוח. די אם בוצעה  .18

ביחס לפעילות הלקוח וכדומה, כדי שתקום  חריגהפעילות בלתי רגילה, קרי, חסרת היגיון כלכלי, 

החובה להעביר דיווח בלתי רגיל. היות שביצוע מספר עסקאות ניכיון של המחאות מאותו חשבון בנק 

)א( 6עולה לכדי דפוס פעולה חריג אשר עשוי להצביע על ניסיון להימנע מדיווח בהתאם להוראות סעיף 

י המטבע מדוע לא ראה בעסקאות אלה פעילות בלתי לצו, ככלל, ובהעדר הסבר מספק של נותן שירות

 .רגילה, הרי שנדרש ממנו לדווח על פעילות זו

יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון בעת קביעת סכום ההפרה את העובדה שמדובר במספר מועט  .19

יחסית של עסקאות בהיקף נמוך ביחס לפעילות החברה בתקופת פעילות ב'. כמו כן, לא יילקחו 

 אשר לגביהן טענה החברה כי בוטלו. 1348-ו 1347סקאות בחשבון ע

נראה כי מרבית העסקאות בוצעו באמצעות סכומים עגולים  – בסף הדיווחלעניין ביצוע עסקאות  .20

לעתים הם נפרסו על פני מספר עסקאות, ולעתים על ידי לקוחות חוזרים, דבר המצביע על החשש 

, שבה הלקוח 4299הימנע מדיווח. ראו למשל עסקה לביצוע עסקאות הקרובות לסף הדיווח במטרה ל



 

המשוכים כולם ₪,  9,600ושיק אחד נוסף בסך של ₪   10,000ביקש לנכות ארבעה שיקים על הסך של 

על שם אותו גורם, וניתנו גם בשיקים עוקבים. החברה לא הרימה את הנטל ולא הראתה כי קיים 

תיקח בחשבון בעת קביעת סכום ם זאת, הוועדה היגיון כלכלי כלשהי באף מאחת מהעסקאות. יחד ע

ההפרה את העובדה שמדובר במספר מועט יחסית של עסקאות בהיקף נמוך ביחס לפעילות החברה 

 בתקופת פעילות ב'.

 )ב( לצו.6נוכח כל האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף  .21

ת דיווחים בלתי רגילים מעידים על חוסר ערנות מצד הנש"מ ממצאי הביקורת בנוגע לאי העבר

 לפעולות הנחזות כבלתי רגילות בעסקה. 

ממנו נגזר  -חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזרת מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים

יכולות להדליק נורות הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולות ש

 אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו ולדווח עליהן.

את הוראות הצו  ההפרהחברה הוועדה קובעת כי  לצו 2בנוגע לאי רישום פרטי זיהוי כנדרש לפי סעיף  .22

שכן החברה לא הציגה בפני הוועדה אסמכתאות לטיעוניה כי בספריה רשומים כתובות בעניין זה, 

הוועדה תיקח בחשבון בעת קביעת סכום ההפרה את העובדה שמדובר במספר מועט יחסית הלקוחות. 

 של עסקאות בהיקף נמוך ביחס לפעילות החברה בתקופת פעילות ב'.

מצבו הכלכלי של בחשבון לעניין גובה העיצום את  הוועדה תיקח באשר לטענותיו הכלליות של הנש"מ .23

 . בעלי החברה

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל  .24

את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה 

לחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ו

את הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני 

שירותי מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר 

סקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ את הפעילות הפיננסית המתבצעת בע

 :מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה 4316/13

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של נותני 

שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור 

כי נותני  חוק איסור הלבנת הוןקות אחר פעולותיהם, נקבע בולהקשות על האפשרות להתח

שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד 

לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת 

 יתו."תכל

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על הנש"מ בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .25

, ומחצית 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

כספי(, לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום  11או רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .26

נסיבות המקרה ואת  אופי ההפרות, כמותן והיקפן הכספיכך, שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את 

את העובדה כי מדובר לקולא הביאה במסגרת שיקוליה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל. הוועדה 

משך הזמן הניכר שעבר בהפרה ראשונה מצד הנש"מ, את שיתוף הפעולה שלו עם מבצעי הביקורת, 

  ממועד ביצוען של חלק מן ההפרות ועד ומועד מתן החלטתה.

http://www.nevo.co.il/law/74345
http://www.nevo.co.il/law/74345


 

)מאה  ש"ח 150,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על הנש"מ עיצום כספי בסך של  .27

 .וחמישים אלף ש"ח(

ימים מיום מסירת הדרישה  30לנש"מ זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .28

 י.לתשלום העיצום הכספ

 



 

 בעניין צחי נדראלב  2016בספטמבר  52הוועדה לעיצום כספי מיום  החלטת

 "(מפר לכאורה)להלן: "הצחי נדראלב חלוויה המפר לכאורה: 

 המפר לכאורה ב"כרם נאור ועו"ד זיו רוטמנש, עו"ד ב"כ באמצעות 

 :תיאור הנסיבות

רה במט בשם צחי נדראלב חלוויה עוסק מורשה, נערכה ביקורת של משרד האוצר ב2014בספטמבר  11ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת  2000-בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס ולבחון את עמידת

)להלן: "הצו"; "צו איסור  2002-הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הלבנת הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  מפר לכאורהדו"ח הביקורת נמסר ל .1

 . 2014 ספטמברב 11ועד ליום , 2010 בנובמבר 22ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .2

 .2010אוקטובר ב 12במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  םרשו העסק .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .א

אשר לא דווחו ₪,  515,248אשר הסתכמו לסכום של  עסקאות החייבות בדיווח 24הביקורת איתרה 

 .לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור )להלן: "הרשות"(

 : לצו( ב)6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .ב

מקרים אשר פוצלו לכאורה באותו  38 הביקורת איתרה חשד לרישום רצפים של עסקאות: (1

 73בנוסף לכך, הביקורת איתרה . ₪ 3,506,711עסקאות, בסכום כולל של  79 –היום ל 

עסקאות בסכום כולל של  150 –מקרים אשר פוצלו לכאורה במספר ימים עוקבים ל 

 וחו לרשות.והן לא דו,  ₪ 9,051,511עסקאות אלו מסתכמות לסכום של ₪.  5,544,800

עסקאות  11הביקורת איתרה  :₪ 50,000לבין ₪  49,000חשד לרישום עסקאות שסכומן בין  (2

סכום בם החייב בדיווח לרשות, המסתכמות אך לא הגיע לסכו₪  49,000שסכומן עלה מעל 

 עסקאות אלו לא דווחו לרשות.. ₪ 540,591של 

מקרים  6הביקורת איתרה  שונים:חשד לפיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין לקוחות  (3

 ₪.  366,679עסקאות בסכום כולל של  12 –אשר פוצלו לכאורה בין לקוחות שונים ל 

עסקאות  51הביקורת איתרה  עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות: (4

בהן נראה לכאורה כי מבקש השירות אינו מקבל , ₪ 15,369,701המסתכמות לסכום של  

 השירות בפועל. 

 : ( לצו3)7וסעיף  )א( לצו2סעיף  .ג

 :אלו פיםת בהן לא נרשמו פרטים כנדרש בסעיהביקורת איתרה עסקאו

 .₪ 54,000עסקאות המסתכמות לסכום של  2 – במספר זהות אי רישום  (1

 . ₪ 29,360,081עסקאות המסתכמות לסכום של  236 –תאריך לידה ב אי רישום  (2

 ₪. 22,159,951עסקאות המסתכמות לסכום של  142 –אי רישום כתובת מלאה ב  (3



 

 :העסק תמצית טענות

. 25.9.2016ביום  ובעל פה באמצעות בא כוחו, 13.3.2016בתאריך בכתב  ואת טיעוני הציג המפר לכאורה

 : ולהלן, בתמצית, פירוט טענותי

אין לראות את ממצאי הדו"ח כהפרות מכיוון שלא נלקחו חומרים טען באופן כללי כי  עסקב"כ ה .1

רלוונטיים לביקורת שהיו קיימים בעסקו של המפר לכאורה, וכי הביקורת הסתמכה אך ורק על מחשב 

 העסק ולא על הספרים בהם כלולים הצהרות הלקוחות ומסמכי הזיהוי. 

 )א( לצו:6הפרת סעיף  .2

כי מעיון בנספח ב' לדו"ח נראה כי קביעות הביקורת הן שגויות  לפי הטענות בכתב, המפר לכאורה טוען

לחלוטין. כל העסקאות אשר מנויות במסגרת נספח זה הן עסקאות אשר סכומן נמוך מסף הדיווח הרגיל. 

העסקאות אשר הוזכרו בדו"ח  24עסקאות מתוך  12אך במסגרת הטיעונים בעל פה, טוען המפר כי 

טעות טכנית מדובר ב, ושאר העסקאות היו אמורות להיות מדווחות. הביקורת הן מתחת לסף הדיווח

אשר תוקנה בהמשך על ידי המפר לכאורה, המבקש להדגיש את שיתוף הפעולה שלו עם הרשויות. לדבריו 

בטעות טכנית אשר בוצעה בתום  מדובר ויום התוכנה תוקנה, והדיווח מתבצע באופן אוטומטי. לטענתכ

 טעם חברת התוכנה האחראית להעברת הדיווחים. לב, ואף מצרף אסמכתא מ

 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .3

 של עסקאות: רציףרישום  .א

חות למספר עסקאות באותו היום ובמספר ימים עוקבים, טען המפר עניין פיצול עסקאות של לקוב

מדובר בקביעה שגויה המתבססת באופן בלעדי על פלט המחשב, ואינה לוקחת בחשבון כי  לכאורה 

את הנסיבות הפרטניות הנוגעות לכל עסקה ועסקה. לטענתו, מדובר בתבחין שגוי, המנוגד לתפיסת 

הפסיקה ולדברי ההסבר של חוק איסור הלבנת הון. זאת מכיוון שבמסגרת הביקורת מופיעות 

לו, אך אחת מהעסקאות עוברת את סף הדיווח וממילא מדווחת לרשות עסקאות אשר אומנם פוצ

לאיסור הלבנת הון. אם מטרתו של הפיצול היא התחמקות מדיווח רגיל, לקוח המבקש להתחמק 

 מדיווח לא יבצע עסקה בה אחת מהפעולות עולה מעל לסף הדיווח. 

סקאות בה כל עסקה נמוכה נאמר כי הבניה משמעותה פיצול עסקה למספר ע שם טובחביב בעניין 

מסף הדיווח, וכך גם הוזכר בדברי ההסבר להצעת חוק איסור הלבנת הון. בנוסף, בהחלטות נוספות 

של וועדת העיצומים נקבע כי פיצול הינו טיפולוגיה של הלבנת הון שבבסיסה פיצול עסקה חייבת 

גע לפיצול עסקאות אלו בדיווח למספר עסקאות הנמוכות מסף הדיווח. לכן, טענות הביקורת בנו

ראויה להידחות. בנוגע לפיצול העסקאות הנוספות למספר עסקאות הנמוכות מסף הדיווח, נטען כי 

סמיכות הזמנים נבעה מאינטרסים עסקיים לגיטימיים, ואין לראות עסקאות אלו כפעולות בלתי 

ון בשנית את רגילות. למען הסר ספק, יבדוק המפר לכאורה את כלל הקבצים ברשותו כדי לבח

 העסקאות המדוברות. 

 

 ש"ח: 50,000 ש"ח לבין 49,000 רישום עסקאות שסכומן בין .ב

כי מדובר בעסקאות המפוזרות על פני לקוחות שונים  המפר לכאורה בעניין רישום העסקאות, טען

בטווח של ארבע שנים; העובדות מצביעות על כך שאין כל דפוס פעילות בלתי רגיל של הלקוחות או 

של בית העסק המצביע על כך שמדובר בעסקאות המעלות חשש לפעולות בלתי רגילות. לטענתו, 

עיל אינה נחשבת באופן אוטומטי לעסקה בלתי עסקה אשר נמצאת בין טווח הסכומים אשר הוזכרו ל

רגילה, התייחסות כזו סותרת את לשון הסעיף ומפחיתה משיקול הדעת של נותן שירותי המטבע. 



 

נאמר כי לא די בכך שנעשתה עסקה בודדת בסכום הקרוב לסף  צ'יינג' הכיכרבפסק הדין בעניין 

ש שלעסקה יצטרפו נסיבות נוספות הדיווח כדי להסיק כי מדובר בעסקה בלתי רגילה, אלא נדר

המעלות חשש לביצוע עסקה בלתי רגילה.  הביקורת לא הראתה נסיבות נוספות המצביעות על ביצוע 

 עסקאות בלתי רגילות, לכן טענותיה ראויות להידחות. 

 

 פיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין גורמים שונים: .ג

גורמים שונים, מבקש המפר לכאורה להתייחס  בעניין פיצול ההמחאות השייכות לגורם אחד בין

לעובדה כי מדובר בשישה מקרים בלבד בתקופת ביקורת הפרוסה על פני ארבע שנים. בנוסף, מעיון 

בנספח לדו"ח הביקורת נראה כי חצי מהמקרים בנויים ממקבצים בהן אחת מהעסקאות ממילא 

שהוזכר לעיל, כאשר אחת מהעסקאות  עוברת את סף הדיווח, ועל כן מאיינות כל חשש לפיצול. כפי

 גבוהה מסף הדיווח, אין חשש מפני ביצוע פעולה בלתי רגילה.  

 עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות:  .ד

בעניין עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות, לפי הטענות בכתב, הלקוח הושאלה חמאד 

ינו משמש כנותן שירותי מטבע בלתי רשום. לפי אינו מבוצע פעולות למתן שירותי מטבע, והוא א

הטענות בעל פה, לקוח זה מגיע לבית העסק של המפר לכאורה כפעם בחודש בסמוך ליום העשירי 

בכל חודש, על מנת לדאוג לפדיון המחאות המשכורת של מספר עובדים בחברת חאש, אשר בה הוא 

נהל באופן מסורתי באמצעות כסף מזומן. עובד. הלקוח הינו תושב הפזורה הבדואית בה נוהגים להת

 לפיכך, מדובר בפעולות לגיטימיות ובעלות היגיון כלכלי שדווחו וטופלו על ידי העסק. 

 

 :)א( לצו2הפרת סעיף  .4

בעניין אי רישום פרטי הלקוחות מבקשי השירות, טוען המפר לכאורה כי מדובר בקביעות שגויות של 

הביקורת, מפני שהסתמכה על פלט המחשב בלבד ולא על ספרי העסק המצויים בבית העסק עצמו. 

בנוסף, יש לשים לב ללקוחות אשר מגיעים מהפזורה הבדואית בנגב, וכתובתם אינה מופיעה על ספח 

ודת הזהות. יש לציין כי ממכתב הנשלח מטעם חברת התוכנה הפועלת בבית העסק הוזכרו בעיות תע

 פוטנציאליות ברישום פרטי זהות כגון תאריך לידה. לאור האמור, טענות הביקורת ראויות להידחות. 

 

 כלליות: טענות .5

ר נמצאו לכאורה מבחינת השיקולים לקולא, המפר לכאורה מבקש להדגיש כי אף לא אחת מההפרות אש

הן הפרות נמשכות או הפרות חוזרות. המפר לכאורה נקט בכל האמצעים על מנת למנוע מקרה של הפרה, 

ובכל פעולה ניתן לתקן את הנטען על ידי משלוח דוחות מתקנים. כמו כן, בנוסף לאמות המידה הקבועות 

, הפועל בעיר אשקלון אשר להטלת עיצום כספי, המפר לכאורה מבקש לשים לב לגודלו הקטן של העסק

חוותה פגיעה כלכלית קשה לאחר מבצע "צוק איתן". לכן, גם אם יוטל עיצום כספי ראוי שיוטל 

 במידתיות. 

 



 

 :החלטת הוועדה

והאסמכתאות שהציג, קובעת  ו של המפר לכאורההביקורת וקריאת טיעוני לאחר בחינת ממצאי דו"ח .1

חובת הדיווח ראות החוק והצו. ההפרות כוללות את הפרת את הו העסק הפר והוועדה כי במסגרת פעילות

 .חובות הזיהוי והאימותולרשות, 

 

 : )א( לצו6בנוגע להפרת סעיף  .2

עסקאות החייבות דיווח בהתאם לצו, המסתכמות לסכום  24הביקורת איתרה כי המפר לכאורה לא דיווח על 

עסקאות החייבות  12אך לאחר בדיקה נוספת נראה כי המפר לכאורה לא דיווח בפועל על ₪.  515,248של 

המפר לכאורה טען לגבי עסקאות אלו, כי נפלה טעות ₪.  394,602דיווח בהתאם לצו, המסתכמות לסכום של 

ה המפעילה טכנית אשר תוקנה בהמשך על ידי המפר לכאורה, ואף הובאה אסמכתא לעניין מחברת התוכנ

 את העסק. 

 )א(.6לעניין ההפרות לפי סעיף  העסקה מקבלת את טענות הוועדה אינ

 החובההוועדה סבורה כי על נותן שירות המטבע עצמו מוטלת החובה לוודא כי הוא אכן מדווח כנדרש בחוק. 

 התקיימה שלא לקבוע כדי התוכנה ביצועי הסתמכות על בעצם ואין, העסק על מוטלת החוק הוראות קיום על

 באותו"... :ישראל מדינת' נ כהן מאירניין בע ברלינר' ד השופטת כבוד של דבריה זה בהקשר יפים. הפרה

 הדיווח בחובת לעמוד וחובתו יכולתו עם כלום ולא לה אין המערער השתמש שבה התוכנה כי לומר יש הקשר

 ."  דבר של היפוכו ולא, החוק לדרישות עצמה להתאים צריכה התוכנה. עליו המוטלת

)א( לצו כפי שיוחסו למפר לכאורה בדוח 6ת לפי סעיף לאור האמור לעיל קובעת הוועדה, שהתקיימו הפרו

את  יוב במסגרת שיקוליה לגובה העיצום. הוועדה תשקול לחהביקורת, לאחר בדיקה נוספת של דוח הביקורת

 ארבע שנים. שמדובר במספר הפרות מועט מסך העסקאות החייבות בדיווח על פני תקופה נבדקת של העובדה 

 

 )ב( לצו:  6בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .3

 : של עסקאות רציףרישום  .א

 37בעניין פיצול עסקאות של לקוחות למספר עסקאות באותו היום, הרי שמדובר ברישום רציף של 

אלו עסקאות אשר נרשמו במערכת ₪.  3,444,461עסקאות בסכום של  77 –מקרים אשר פוצלו לכאורה ל 

בנוסף, הממוחשבת של העסק בהפרשי זמן קצרים, באופן המעורר חשד כי בוצעו על מנת להימנע מדיווח. 

שום רציף בעניין פיצול עסקאות של לקוחות למספר עסקאות שנרשמו במהלך יומיים, הרי שמדובר ברי

המפר לכאורה טוען כי ₪.  5,544,800עסקאות בסכום של  150 –עסקאות אשר פוצלו לכאורה ל  73של 

 אך, פוצלו אומנם אשר בעסקאותחלקו הגדול של מקרי הפיצול אינו נחשב כלל להפרה, מכיוון שמדובר 

שאר הפעולות  .הון הלבנת לאיסור לרשות מדווחת וממילא הדיווח סף את עוברת מהעסקאות אחת

 נטענות להיות פעולות עסקיות לגיטימיות בעלות היגיון כלכלי. 

 טענות העסק בעניין רישום רציף של עסקאות.  את מקבלת אינה הוועדה

הוועדה מבקשת להבהיר כי לשון החוק מורה על דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון במקרים בהם פעולות 

ותי המטבע כבלתי רגילות. פעילות בלתי רגילה יכולה להיות של מבקש השירות נחזות בעיני נותן שיר

כפי שנאמר בהחלטת ₪.  50,000פעולה שמטרתה לעקוף את חובת הדיווח על עסקאות ששווין הוא מעל 

, כשישנה עסקה אחת המפוצלת למספר עסקאות, כאשר אחת מהן ש.ל פיננסיםוועדת העיצומים בעניין 

י הפיצול מטרתו להימנע מדיווח של העסקה הנמוכה מסף הדיווח, עולה על סף הדיווח מתעורר חשש כ

ומדיווח של סכום הפעולה בכלל. העסקה הנמוכה מסף הדיווח כלל לא תגיע למאגר המידע של הרשות, 

 וכך לרשות לא תגיע התמונה המלאה אודות העסקה שבוצעה. 



 

 המפוצל באופן די אלא, הלקוח של מניעיו אחר ולהתחקות לחקור נדרש אינו המטבע שירותי נותן, כידוע

האופן המפוצל שבו בוצעו עסקאות מול לקוחות  .הדיווח חובת את להקים כדי הפעולה בוצעה בו

מסוימים גם בהפרשי זמן קצרים ביותר ובהיקפים משמעותיים, מלמד כי לא מדובר היה בפעולה הנחזית 

דוקה בין העסקאות הנפרדות, כך שהן להיות פעולה רגילה של לקוח. על פני הדברים קיימת זיקה ה

 נחזות להיות חלק מעסקה אחת. 

 )ב( לצו. 6האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף נוכח 

 

  :ש"ח 50,000ש"ח לבין  49,000בין נע רישום עסקאות שסכומן  .ב

עסקאות הנמצאות קרוב לסף הדיווח המסתכמות לסכום  11 –בעניין עסקאות בסף הדיווח, מדובר ב 

המפר לכאורה טוען כי מדובר בעסקאות מועטות הפזורות על פני טווח זמנים ארוך, וכי ₪.  540,591של 

לא קיימות נסיבות סובייקטיביות המצביעות על חשש לביצוע פעולה בלתי רגילה. המפר לכאורה גורס 

 בכל פעולה הנמצאת בין טווח הסכומים לעיל חשש לפעולה בלתי רגילה.  כי אין לראות באופן אוטומטי 

 אשר בוצעו מעט מתחת לסף הדיווח. עסקאות ה לגביהמפר לכאורה את הסברי מקבלת  אינההוועדה 

מדוח הביקורת עולה כי עסקאות אלו בוצעו מתחת לסף הדיווח ללא כל הסבר כלכלי לגיטימי. מעבר 

מספר סיטואציות כדוגמאות לפעולות  23בעמ'  מצוינות 8ני שירותי מטבעבחוברת ההסבר לנותלכך, 

ש"ח( אך נמוכה  50,000בין היתר מצוין כי עשיית פעילות הקרובה לסף הדיווח )העומד על ו ,בלתי רגילות

 ממנו מהווה נורת אזהרה לעניין זה.

הוועדה תיקח בחשבון  לצו. )ב(6האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין הופרה החובה לפי סעיף נוכח 

החייבות בדיווח על פני תקופה נבדקת העסקאות המועט של  ןבעת קביעת גובה העיצום הכספי את מספר

 של ארבע שנים.

 

 

 פיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין גורמים שונים: .ג

עסקאות  12 –מקרים אשר פוצלו לכאורה בין לקוחות שונים ל  6 -בעניין פיצול ההמחאות, מדובר ב 

המפר לכאורה טוען כי מדובר במספר מקרים מועט לאור  ₪. 366,679המסתכמות לסכום כולל של 

התקופה הנבדקת, ומוסיף כי החשש מפיצול מתאיין מכיוון שבחצי מהמקרים הסכומים אשר פוצלו 

ין חשש ונחשבים כעסקה אחת, אינם עולים מעל לסף הדיווח. מכיוון שאין חשש להתחמקות מדיווח, א

 מפיצול עסקאות בין גורמים שונים.

 הוועדה אינה מקבלת את הסברי המפר לכאורה לגבי ההמחאות אשר פוצלו בין גורמים שונים. 

פיצול ההמחאות כפי שנתגלה בדוח הביקורת מעלה חשש לביצוע פעולה בלתי רגילה על ידי הלקוחות. 

, בנסיבות העניין היות ובוצעו מספר ותא. חן השקעכפי שנאמר בהחלטת וועדת העיצומים בעניין 

עסקאות ניכיון רציפות של המחאות המשוכות מאותו חשבון בנק על ידי אנשים שונים, בסמיכות זמנים 

קצרה ביותר בין הלקוחות השונים, נראה כי מופיע דפוס פעולה חריג, שנותן שירותי המטבע נדרש לדווח 

 עליו. 

הוועדה תיקח בחשבון  )ב( לצו.6העניין הופרה החובה לפי סעיף  האמור לעיל, נראה כי בנסיבותנוכח 

החייבות בדיווח על פני תקופה נבדקת העסקאות המועט של  ןבעת קביעת גובה העיצום הכספי את מספר

 של ארבע שנים.

                                                 
8 http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/changers/memos/rights2009.pdf. 

http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/changers/memos/rights2009.pdf


 

 

 עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל השירות:  .ד

עסקאות אשר בוצעו על ידי הלקוח הואשלה חאמד, המסתכמות  51 –בעניין עסקאות אלו, מדובר ב 

המפר לכאורה טוען כי הלקוח אינו מבצע פעולות של נותן שירותי מטבע, וכי ₪.  15,369,701לסכום של 

מדובר בלקוח מוכר מהפזורה הבדואית בנגב, המבצע עסקאות ניכיון המחאות משכורת עבור עובדי 

מהפזורה הבדואית. לפיכך, אין כל סיבה לחשוד כי מדובר בחשש לביצוע  החברה בה הוא מועסק, גם הם

 פעולה בלתי רגילה. 

 הוועדה אינה מקבלת את הסברי המפר לכאורה הנוגעים למהות הפעולה. 

( לצו קובע כי נותן שירותי המטבע ידווח על פעולות של מבקש השירות הנחזות בעיניו כבלתי 2)ב()6סעיף 

ה בה מבקש השירות אינו מקבל השירות אף שהצהיר על עצמו כמקבל השירות נחזית רגילות, כאשר פעול

כפעולה בלתי רגילה. כאשר נדרש דיווח במקרה בו קיים חשש שמבקש השירות אינו מקבל השירות, קל 

וחומר שנדרש דיווח כאשר ישנה ידיעה  שמבקש השירות אינו מקבל השירות. בעניין הושאלה חאמד, 

ציין כי הוא מודע לעובדה כי הושאלה חאמד מבצע פעולות עבור אחרים. הוא הסביר כי המפר לכאורה 

ביצוע הפעולות נובע משירות שהושאלה חאמד מבצע עבור גורמים אחרים בפזורה הבדואית. לאור 

הסברים אלו, הפעולה עצמה נחשדת כבלתי רגילה, וכאשר מתווספות הנסיבות החיצוניות לעניין, החשד 

 . אף מתגבר

 )ב( לצו.6נראה כי בנסיבות העניין הופרה החובה לפי סעיף נוכח האמור לעיל, 

 

 )א( לצו: 2בנוגע להפרות הנטענות של סעיף  .4

עסקאות החייבות דיווח לרשות, לא נרשם מספר הזהות של מבקש השירות. בנוסף,  2 –הביקורת איתרה כי ב 

עסקאות  142 –עסקאות החייבות דיווח לרשות, לא נרשם תאריך הלידה של מבקש השירות. לבסוף, ב  236 –ב 

המפר לכאורה טען כי ממצאי החייבות דיווח לרשות, לא נרשמה הכתובת המלאה של מבקש השירות. 

ו לגרום לבעיות הביקורת שגויים מכיוון שהתייחסו לפלט המחשב בלבד, וכי בעיות טכניות בתוכנה עלולות הי

 פוטנציאליות ברישום פרטי הזהות ותאריכי הלידה.

הוועדה דוחה את הסברי העסק המתייחסים לבעיות הטכניות בתוכנה. כפי שהוזכר לעיל, נותן שירותי המטבע 

הוא זה האחראי לבדוק את תקינות התוכנה באמצעותה הוא עובד, החובה לעמוד בהוראות החוק מוטלת על 

, אי רישום מספר הזהות ותאריך הלידה של תמי ארזוןוין בהחלטת וועדת העיצומים בעניין העסק. כפי שצ

מעבר מבקשי השירות אינו עניין טכני, מכיוון שהוא מעקר מתוכן את עצם הדיווח לרשות על פעילות הלקוח. 

נוכח האמור לעיל, לכך, ככלל, משנקבע בחוק אילו פרטים על נותן השירות לתעד הוא מחויב לעשות זאת. 

 )א( לצו.  2עולה המסקנה כי הופרה חובת הזיהוי לפי סעיף 

עסקאות החייבות בדיווח לרשות בהן לא נרשמה הכתובת המלאה של  142בנוסף לעסקאות אלו, קיימות 

המפר לכאורה טוען כי מקרים אלו נוגעים לרישום הכתובת של לקוחות המגיעים מהפזורה מבקש השירות. 

בספח תעודת הזהות של לקוחות אלו הכתובת רשומה בדרך כלל על פי שם המשפחה של הלקוח,  הבדואית.

כאשר הלקוח אינו מתגורר בישוב מוכר על ידי המדינה. לאור העובדה כי רישום הכתובת נעשה בהתאם לספח 

בת הדיווח תעודת הזהות, הוועדה מקבלת את הסבריו של המפר לכאורה בעניין זה, וקובעת כי לא הופרה חו

)א( לצו לגבי חלק מהעסקאות. אך ממצאי הביקורת עולה כי ישנם לקוחות נוספים אשר אינם חלק 2לפי סעיף 

הן לא נרשמה הכתובת המלאה של הלקוחות. בנוגע מהפזורה הבדואית, שביצעו עסקאות החייבות בדיווח ב

ת כי הופרה חובת הדיווח לפי סעיף ללקוחות אלו, הוועדה אינה מקבלת את הסבריו של המפר לכאורה, וקובע

 )א( לצו. 2



 

באשר לטענתו הכללית של ב"כ המפר לכאורה בעניין גודלו המצומצם של העסק, מדובר בנסיבות אשר יילקחו  .5

בחשבון על ידי הוועדה במהלך קביעת גובה העיצום. בנוסף תתחשב הוועדה בעובדה כי המפר לכאורה לא ביצע 

 אף שיתף פעולה עם הרשויות לאחר הביקורת. הפרות קודמות או נמשכות, ו

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל את  .6

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן 

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר 

 נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ  המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו

 :חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של 

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור 

חוק נקבע ב הונם האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם,

כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח  איסור הלבנת הון

קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי 

 הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

לחוק עיצום כספי  7בכל הפרה לפי סעיף  העסק)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על 14בהתאם לסעיף  .7

, ומחצית או 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

ספי(, לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .8

כפי שפורטו בהרחבה  נסיבות המקרה בכללותןאופי ההפרות, לאור את  במקרה הנוכחי שקלה הוועדה

שבה הוועדה לקולא בעובדה כי מדובר בהפרה ראשונה, וכי העסק לעיל. כמו כן, במסגרת שיקוליה התח

כמו כן הביאה הוועדה במסגרת שיקוליה לקולא את משך הזמן שעבר מיום שיתף פעולה במהלך הביקורת. 

הוועדה. הוועדה שקלה לחומרא את ההיקף הכספי הגבוה של  ועד ומועד מתן החלטת ותההפר ביצוע

 ל העסק. ההפרות ביחס למחזור הכספים ש

 .ש"ח 300,000עיצום כספי בסך של  עסקלאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על ה .9

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  עסקל .10

 העיצום הכספי.
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  בעניין אילן יוסף דהן 2016בספטמבר  25מיום  כספי לעיצום ועדהוה החלטת

 "המפר לכאורה"(: )להלן 029598562ת.ז.  מר אילן יוסף דהן המפר לכאורה:

 רוזנבלום ועו"ד יצחק מימון, ב"כ המפר לכאורה באמצעות עו"ד רונן

 :תיאור הנסיבות

של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם אילן יוסף דהן, במטרה לבחון  נערכה ביקורת 2013באוקטובר  9ביום 

"החוק"( וצו איסור הלבנת הון  :)להלן 2000–בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס את עמידתו

"הצו"; "צו איסור  :)להלן 2002–)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הלבנת הון"(. 

  : יקרי ממצאי הביקורתע

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטיל עיצום כספי.  .1

 .09.10.2013ועד ליום  01.06.2008לתקופה מיום  ממצאי הביקורת הם .2

 . 05.02.2008מיום העסק רשום במרשם שירותי מטבע החל  .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

 : )א( לצו6סעיף  החייבות בדיווח לפיפעולות  .א

אשר לא דווחו ₪,  3,348,000עסקאות החייבות בדיווח אשר הסתכמו לסכום של  8הביקורת איתרה 

 חודשי פעילות.  3-לרשות לאיסור הלבנת ומימון טרור )להלן: "הרשות"( בהתייחס ל

לא העבירה דיווח על  הביקורת העלתה כי החברה: )ב( לצו6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .ב

 )ב( לצו, במקרים הבאים:6פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לסעיף 

 

 

 6-לבאותו יום מקרים אשר פוצלו לכאורה  3הביקורת איתרה  :חשד לרישום רצף עסקאות .1

מקרים בסכום כולל של  20הביקורת איתרה בנוסף לכך, ₪.  626,000בהיקף של  עסקאות

 עסקאות.  42-ל על פני מספר ימי פעילות ברצף פוצלו לכאורה אשר₪  1,396,000

פיצול המחאות המשוכות בעיקרן מאותו חשבון בנק מול מספר לקוחות מזוהים במהלך יום  .2

עסקאות בין מספר  74-מקרים אשר פוצלו לכאורה ל 23: הביקורת איתרה פעילות אחד

 ₪.   2,164,000-לקוחות שונים וששווין המצרפי מסתכם לכ

מבקש השירות אינו בהן ביצוע עסקאות  –אי דיווח לרשות על פעולות הנחזות כבלתי רגילות  .3

פעולות בלתי  1,803הביקורת איתרה כי המפר לכאורה לא העביר דיווח על  :מקבל השירות

רגילות לרשות, המעלות חשד כי עסקאות אלו בוצעו על מנת להימנע מדיווח בהיקף של 

20,487,000  .₪ 

 

 : לצו 2הפרת חובת הרישום )פרטי זיהוי( לפי סעיף  .ג

 הביקורת איתרה עסקאות בהן לא נרשמו פרטים כנדרש בסעיף זה: 

 1,384,000עסקאות המסתכמות לסכום של  15-ב אי רישום תאריך לידה או התאגדות  .₪ 

 327,000עסקאות המסתכמות לסכום של  4-ב אי רישום מען  .₪ 

 

לצו ו/או הפרת חובת הזיהוי פנים אל  3הפרת חובות אימות פרטים ודרישת מסמכים לפי סעיף  .ד

  :לצו 9לצו ו/או הפרת חובת שמירת מסמכים לפי ס'  5פנים לפי סעיף 



 

נמצא צילום של מסמכי לגביהן לא , ₪ 19,544,000עסקאות בסכום של  124הביקורת איתרה  .1

 .זיהוי ואו אימות של מבקש השירות

 לגביהן נמצא רק מסמך מזהה אחד.₪  7,824,000עסקאות, בסכום של  78הביקורת איתרה  .2

או כתב  לגביהן לא נמצאו ייפוי כוח₪  9,762,000עסקאות בסכום של  74רה הביקורת אית .3

 נאמנות לגבי פעולות שהתבצעו מול לקוח מסוג תאגיד. 

 

  :לצו 4הפרת חובות לעניין דרישת הצהרת מבקש השירות לפי סעיף  .ה

לגביהן לא ₪,  22,254,000-עסקאות החייבות בדיווח המסתכמות לסכום של כ 155ביקורת איתרה ה

 נמצאו הצהרות מבקש השירות חתומים וממולאים כנדרש.

 

 : לצו 9-( ו1()ה()2)7ליקויים ביישום הוראות סעיפים  .ו

עסקאות החייבות בדיווח שהתבצעו במהלך התקופה הנבחנת ושבהן  51הביקורת איתרה לפחות 

 79ואשר לעסקאות אלה מקושרים ₪  3,721,000-מעורבים שיקים ששווים המצרפי מסתכם לכ

לא נמצאו צילומי השיקים שקשורים שלגביהן ₪,  3,843,000-שיקים בשווי מצרפי שמסתכם לכ

 אליהם כנדרשים וזאת בניגוד להוראות הצו.

 :תמצית טענות המפר לכאורה

. 25.09.2016ובעל פה באמצעות בא כוחו ביום  10.03.2016המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב בתאריך 

 להלן פירוט טענותיו: 

 :)א( לצו6חובת דיווח לפי סעיף הפרת  .א

רה טוען כי הקפיד לשלוח את הדיווח לרשות מדי חודש כפי שנעשה גם בשלושת ב"כ המפר לכאו .1

 החודשים הנדונים. נטען כי הדיווחים הללו הושלמו מיד לאחר קבלת דו"ח הביקורת.

לטענת המפר לכאורה, מסיבה שאינה ידועה לו, בניגוד לעבר, בשלושת החודשים הנדונים, אף גורם  .2

הדיווחים לא הגיעו ליעדם. באם הרשות הייתה פונה בזמן אמת ומיידעת מהרשות לא פנה ויידע אותו כי 

שנים  5הרי שהייתה באפשרות המפר לכאורה לתקן את התקלה במועד במקום לאחר  –אותו על כך 

 בפני ועדת עיצומים בגין הפרת חובת דיווח. 

קופת הפעילות מתוך תבלבד  חודשים 3היעדר הדיווח הוא אודות  ב"כ המפר לכאורה מבקש להדגיש כי .3

באופן  נוהג לדווחנתונים אלו מעידים כי טוען כי פעולות בלבד. לכן,  8-מדובר ב שנים( וכי 5הנבחנת )

מלא על בסיס חודשי ואין זה נכון להשליך מהיעדר הדיווח הנקודתי על כלל הדיווח שבוצע באופן תקין. 

 דבר המעיד על מקריות ותום לב.  –חודשים רנדומאליים, שאינם עוקבים  3-בנוסף, מדובר ב

מהאמור לעיל עולה לטענתו כי היעדר הדיווח לא נעשה במתכוון אלא ככל הנראה אירעה תקלה בשליחת  .4

 הדיווח בדואר. כמו כן, לאחר עריכת הביקורת, תיקן המפר לכאורה את הליקויים.

 : )ב( לצו6הפרת חובת הדיווח לפי סעיף  .ב

עולה כי על מנת לבחון האם פעולה  לצו )ב(6מלשון סעיף לכאורה,  : לטענת ב"כ המפרטענות מקדמיות .5

"דרך עיניו" של נותן   –על פי אמת מידה סובייקטיבית  שבוצעה הינה "בלתי רגילה", יש לבחון אותה

)א( לצו הנגזרת 6וזאת בשונה מחובת הדיווח לפי סעיף  השירות בהתאם לנסיבות בהן בוצעה העסקה

מתן פרשנות לפיה די בכך שמדובר בפעולה  ,ייקטיבים וברורים. מכאן, לטענתומפרמטרים טכניים, אוב

אינה מתיישבת עם לשון ההוראה הקובעת כדי להקים חובת דיווח  בלתי רגילה מבחינה אובייקטיבית

 כי מדובר בפעולות ש"יכול שייראו" כפעולות בלתי רגילות. 



 

נם בבחינת כלי עזר היכולים לסייע לנותן השירות הי 1-4בנוסף, ניכר בהוראת הסעיף כי סעיפים קטנים  .6

בקביעה האם מדובר בפעולה בלתי רגילה אך אלו אינם באים במקום שיקול דעתו ותפיסתו. לכן, כל 

פרשנות לפיה ההוראה קובעת אמת מידה אובייקטיבית אינה עולה בקנה אחד עם לשונה הברורה של 

 קה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו. )ב( לצו וכי אין ליתן לדבר חקי6הוראת סעיף 

: ב"כ המפר לכאורה טוען כי הקביעה כי מדובר בפיצול עסקאות הינה גורפת רישום רציף של עסקאות .7

ומתעלמת ממהות ומיהות הלקוח ומשלח ידו. מרבית לקוחות המפר לכאורה הינם בעלי עסקים 

העובדים בסמוך אליו ולכן אין זה מן הנמנע ואף מתבקש שלאלו תהיה פעילות אינטנסיבית בעסקו. 

בצו החדש לפיו: "מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע  9תרת את סעיף יתרה מכך, מסקנה זו גם סו

התנהגו בדיוק ההפך מהנטען של מתן שירותי המטבע", משלקוחותיו  לסיכונים, לעמלות ולעלויות

 בסעיף זה. 

בצע פעולות אינה יכולה להוות מ ומהעובדה שלקוח מגיע מספר פעמים ביום או יום אחר יום לנש" .8

יבי לכך שמדובר בפעולה בלתי רגילה שכן הדבר מהווה ריקון מתוכן של הוראת סעיף קריטריון אובייקט

 . )ב( לצו המעניקה לנותן השירות שיקול דעת לאבחן מהי פעולה בלתי רגילה בנסיבות העניין6

אשר פורסמו  2002: בא כוח המפר לכאורה טוען כי על פי ההנחיות מספטמבר לעניין פיצול על בסיס יומי .9

יש לראות באוסף כל העסקאות שבוצעו במהלך אותו יום  – 2009ביולי  14-ב 5975הפרסומים  בילקוט

כפעולה רגילה אחת. קביעה אחרת משמעותה שינוי מדיניות שעל הרשות לתת דעתה על כך ולכן מנועה 

 מלטעון כיום אחרת ולהחיל קביעה זו רטרואקטיבית. 

מפר לכאורה, עורך הדו"ח נמנע מלברר עם המפר לכאורה : לטענת ב"כ היומי-לעניין פיצול על בסיס דו .10

והעובדת הנוספת פרטים אודות עסקאות הניכיון שסכומם הצטבר לכדי סף הדיווח, אודות הלקוחות 

 שביצעו פעולות אלה ובכך מנע מהם את האפשרות להפריך את טענותיו. 

אשר עובדים מולו שנים רבות. המפר לכאורה טוען כי מדובר בלקוחות המוכרים לו, לקוחות קבועים  .11

רובם מנכים שיקים עבור עסקאות ו/או שיקים אישיים שלהם, לעתים גם יום אחר יום. לקוחות אלו גם 

 ביצעו עסקאות החייבות בדיווח רגיל ושדווחו לרשות. 

: לעניין פיצול המחאות המשוכות מאותו חשבון בנק מול מספר לקוחות מזוהים בתוך יום פעילות אחד .12

המפר לכאורה טוען כי מצב בו נש"מ מקבל שיק המשוך מגורם אחד ממספר לקוחות שונים הינו  ב"כ

מצב טבעי, יומיומי ושגרתי. לטענת המפר לכאורה, כל השיקים משוכים על חשבון חברת ניכיון שפעלה 

במקום כאשר ראשי הקבוצות של הפועלים/מנהלי העבודה היו מגיעים במועדים בהם קיבלו שיקים 

 ור משכורות העובדים ופורטים אותם למזומן. עב

טענה אחרת אותה מעלה ב"כ המפר לכאורה היא שבחוק החדש, בו בחר המחוקק לנקוב ברשימת  .13

פעולות שיכול וייראו כפעולות בלתי רגילות, לא ניתן למצוא רמז לכך שקבלת שיק המשוך על אותו גורם 

לתוספת החמישית לצו החדש  8לטענתו, סיפא סעיף  מלקוחות שונים יכול וייראה כפעולה בלתי רגילה.

אינו חל בענייננו, משהסיבה ברורה, הגיונית ונעוצה באופן בו משווק מרשו את שירותיו, אופי פעולתו 

 ולקוחותיו. 

לטענת ב"כ המפר לכאורה, בוצעה סקירה ואיתור של פעולות ניכיון מבלי להתייחס לכל נתון או ממצא  .14

מספק הסבר הגיוני לכך ששני לקוחות יקבלו שיק המשוך על אותו גורם מלבד  נוסף אשר יכול שהיה

המסקנה כי הדברים נעשו במטרה להימנע מדיווח. בהיעדר מידע זה, לא ניתן לעמוד על אופיו של הלקוח, 

 קל וחומר שלא ניתן לבסס קביעה כי פעולה מסוימת אינה מתיישבת עם הפעילות האופיינית של הלקוח. 



 

ביצוע עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל  –פעולות של מבקש השירות הנחזות כבלתי רגילות  לעניין .15

: ב"כ המפר לכאורה טוען כי אין זה ברור מיהו "מקבל שירות רגיל" ומהם הקריטריונים השירות

 והמאפיינים לפיהם נקבע מי ייחשב ככזה. מכאן הקושי להתייחס לטענות שהועלו בדו"ח הביקורת. 

לדו"ח לא צורפו ההצהרות של מבקשי השירות כי הם מבצעים את הפעולות עבור עצמם וזאת ככל  .16

ועל כן על פי הצו מבקש השירות ₪  50,000-הנראה מן הטעם שמרבית העסקאות הן בסכומים נמוכים מ

 לא צריך להצהיר כי הוא מבצע את הפעולות עבור עצמו. 

בתית, כי מבקש השירות אינו מקבל השירות. בנוסף, אין ולו אין בדו"ח הביקורת כל ראיה, ולו אף נסי .17

רמז מי הם אותם לקוחות, מה עיסוקם וכיו"ב, נתונים אשר בהתקיימם יכול אולי היה עורך טיוטת 

 הדו"ח להגיע למסקנה כלשהי. 

 :חובת זיהויהפרת  .ג

פעמית, שככלל -דלטענת ב"כ המפר לכאורה, הפרת חובות הזיהוי הינה עבירה טכנית מנהלית, קלה וח .18

בגינה דורשת הרשות להעביר דיווח מתקן לאחר קבלת דוחות שגויים ללא נקיטת סנקציה. לביסוס טענה 

ספיישל אינטרס בע"מ נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי  11593-05-12זו, הפנה ב"כ לפס"ד עש"א 

עובדה שהיקף הפרות סעיפים (, בו נקבע כי באשר לגובה העיצום הכספי תישקל ה8.11.12)פורסם בנבו, 

 אינו גדול, חלקן טכניות וחלקן אף תוקנו בעקבות דו"ח הביקורת.  4-ו 3

הייתה פריצה בעסקו של מרשו בה נגנבו  2011טענה נוספת אותה מעלה ב"כ המפר לכאורה היא כי בשנת  .19

הכנסה נתפסו ע"י משטרת וישראל ומס  2013מסמכים רבים. בנוסף, בחקירה אשר נערכה בדצמבר 

חומרים שונים. יתרה מכך, יש בידי המפר לכאורה חומרים רבים, המכילים בין היתר: צילומי שיקים, 

הצהרות מבקשים וכו'... שלא נלקחו ע"י עורכי הביקורת. מכאן, מתקשה המפר לכאורה ליתן תגובה 

 מלאה ומבוססת בעניין הפרת חובות הזיהוי. 

 15: ב"כ המפר לכאורה טוען כי לצו 2הוי כנדרש ע"פ סעיף לעניין עסקאות בהן לא נרשמו פרטי הזי .20

נתון זה מעיד לטענתו על תום ליבו של המפר לכאורה והעדר הפעולות הנדונות דווחו לרשות כנדרש. 

כוונתו שלא לדווח. בנוסף, מדובר במספר מינורי של פעולות ביחס כלל הפעולות שביצע המפר לכאורה 

 . במהלך תקופת הפעילות הנבדקת

: לצו 9לצו ושמירת מסמכים כנדרש ע"פ ס'  3לעניין עסקאות בהן לא אומתו פרטים כנדרש ע"פ סעיף  .21

לטענת ב"כ המפר לכאורה, למיטב ידיעתו של מרשו, לא נעשו בדיקה ומיפוי של מסמכי זיהוי ו/או אימות 

הוראה זו. בנוסף,  בבדיקות קודמות של נש"מים. יתרה מכך, מעולם לא הוטל עיצום כספי בגין הפרה של

( לצו לא עולה כי על נש"מ לשמור אצלו העתק 2)-( ו1)3לצו, מלשון הוראה סעיף  9ולמרות לשונו של סעיף 

 מהמסמך המאמת בנוסף לצילום המסמך המזהה.

ב"כ המפר לכאורה חולק על הקביעה לפיה מרשו לא נכח בזמן אמת במהלך זיהוי ואימות פרטי הלקוח.  .22

אצלו העתק של מסמך מזהה או מאמת לא מעיד לטענתו על אי ביצוע זיהוי פנים צול העובדה שלא נמצא 

 לצו.  5פנים כנדרש בסעיף 

לעניין חוסרים בייפויי כוח או בכתבי נאמנויות: לטענת המפר לכאורה, הוא לא החתים ייפוי כוח  .23

 מהלקוחות מאחר ולא ביצע עסקאות מולם. 

 :לצו 4דרישת הצהרת מבקש שירות לפי סעיף  .ד

לטענת ב"כ המפר לכאורה, קיימים חומרים נוספים אצל הנש"מ שלא נלקחו ע"י מבצעי הביקורת ועיון  .24

 בהם יוכל ללמד על קיומן של הצהרות מבקש השירות. 



 

 : טענות כלליות .ה

ב"כ המפר לכאורה טוען כי יש להביא בחשבון כגורם מרכזי את גודל העסק של מרשו, שהינו עסק קטן  .25

בכל קנה מידה, כפי שעולה מהנתונים המופיעים בדו"ח הביקורת. עוד נטען כי השיהוי בין ביצוע הביקורת 

 לבין כתיבת הדו"ח מחייב למצער התייחסות מקלה. 

נעשו בתום לב מוחלט ואף טען שהוא נפגע כלכלית בדה כי ההפרות המפר לכאורה להתחשב בעוכן טען  .26

 מהפעולות אותן ביצעו לקוחותיו.

 :הוועדה עמדת

קובעת המפר לכאורה והאסמכתאות שהציג,  ו שלטיעוני וקריאתלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת   .47

  כמפורט להלן.הוועדה כי במסגרת פעילותו הפר את הוראות החוק והוראות 

 : )א( לצו6ע להפרות הנטענות לפי סעיף בנוג .א

עסקאות החייבות בדיווח בהתאם לצו, המסתכמות  8הביקורת איתרה כי המפר לכאורה לא דיווח על  .48

המפר לכאורה טען כי הקפיד לשלוח את הדיווחים  חודשי פעילות. 3-בהתייחס ל₪  3,348,000לסכום של 

מדי חודש וכי אף גורם מהרשות לא פנה ויידע אותו כי הדיווחים לא הגיעו ליעדם. נטען כי הדיווחים 

 הללו הושלמו מיד לאחר קבלת הדו"ח. 

 אסמכתאות או מסירה אישורי הוועדה בפני שהוצגו ומבלי בעלמא נטענה זה בא כוח הנש"מ לעניין טענת .49

הוועדה סבורה כי על נותן שירות המטבע עצמו . במועד לרשות אכן הועבר דיווח כי המעידות אחרות

, העסק על מוטלת החוק הוראות קיום על מוטלת החובה לוודא כי הוא אכן מדווח כנדרש בחוק. החובה

 פרשנות סובלת אינה הדעת. מאחריות פוטרת אינה החוק ידיעת ואי, החוק את לקיים חובה קיימתשכן 

וע' ראו ) החוק הוראות את לקיים כדי כנגדו שיינקט ביקורת להליך להמתין רשאי יהיה אדם לפיה

עם זאת, הנש"מ הציג אישורי מסירה המוכיח  .(הוועדה להטלת עיצום כספי -אנה שרון נ' מ"י  200/06

 .כי שלח את הדיווחים החסרים לרשות לאחר קבלת דו"ח הביקורת

)א( לצו. הוועדה תשקול לחיוב במסגרת 6את הוראות סעיף  שהנש"מ הפראמור, קובעת הוועדה לאור ה .50

רשות את הדיווחים לעיל בעקבות דו"ח הביקורת ל שהנש"מ העבירשיקוליה לגובה העיצום, את העובדה 

חודשים בלבד  3תקופה של שמדובר במספר הפרות מועט מסך העסקאות החייבות בדיווח על פני וכן 

 .מתוך תקופת הפעילות הנבחנת

 : )ב( לצו6בנוגע להפרות הנטענות לפי סעיף  .ב

ספיישל אינטרסט  11593-05-12ם( -)ב( לצו. בעש"א )י6הוועדה דוחה את טענת המפר לעניין פרשנות סעיף  .51

)ב( 6( נקבע כי המבחן הקבוע בסעיף 8.11.2012)פורסם בנבו, בע"מ נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי 

הינו מבחן משולב. חלקו הראשון של הסעיף קובע מבחן סובייקטיבי, אולם חלקו השני, שבו ישנן  לצו

ארבע חלופות הקבועות בסעיף, קובע מבחן אובייקטיבי. בהתקיים אותן חלופות, כולן או חלקן, שאת 

המטבע קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי, קמה חובת דיווח. זאת, אלא אם עלה בידי נותן שירותי 

יתה צריכה לחול עליו חובת הדיווח )לעניין זה ראו דברי ילסתור זאת ולשכנע כי בנסיבות העניין לא ה

 (.17-18אשר צבן בספיישל אינטרסט , בעמ' -כבוד השופטת בר

: בעוד בא כוח המפר לכאורה טוען כי מרבית הפעולות הנזכרות בנספח יומי-יומי ודולעניין פיצול על בסיס  .52

כנדרש לרשות מידי חודש בחודשו, הוא נמנע מלציין אילו עסקאות דווחו לרשות מתוך כלל  ד' דווחו

 העסקאות.  

 לצו, מתייתר( א)6 סעיף לפי דווחו אשר עסקאות מעורבות בו מקום כי הטענה מקבלת את אינה וועדהה .53

נקבע כי דיווח  הוועדהפאי שילת נ' יו"ר  8646-04-11בפס"ד  .לצו (ב)6 סעיף גם לפי לדווח עליהן הצורך



 

 חובת(. לפסק הדין 55 פאי שילת, סעיף)ב( )6)א( לא פוטר מדיווח לפי סעיף 6על פעולה רגילה לפי סעיף 

 לפי הדיווח חובת, בעוד מסוים ומסכום מסוג פעילות על רגיל בדיווח עניינה לצו( א)6 סעיף מכוח הדיווח

 סעיפי בשני מדובר כי ברי,. השירות מקבל של רגילה בלתי פעילות בגין דיווח חובת הינה לצו( ב)6 סעיף

 לדווח יש, לצו( ב)6 בסעיף הקבועים התנאים מתקיימים כאשר. שונה ומהותם תכליתם אשר נפרדים דיווח

 .לצו( א)6 סעיף מכוח הפעולות על דיווח בוצע אם קשר ללא וזאת בהתאם

נקבע שהטענה כי מדובר בלקוחות המוכרים למפר אינה מאיינת את העובדה  בספיישל אינטרסטכן, -כמו .54

 לפסק הדין(.  20שמדובר בפעולות המחייבות דיווח )עמ' 

בעניין הנחיות הרשות אשר פורסמו בילקוט אותה הציג בא כוח המפר הוועדה סבורה כי הפרשנות  .55

מתייחס לסכום שווי השירות הכולל, וזה . על פי ההנחיות לעיל, סף הדיווח הינה שגויה 5975הפרסומים 

 נבחן על פי מספר פעולות מצטברות, ולא נקבע כי יש לראות בהן פעולה אחת. 

לעניין פיצול המחאות המשוכות בעיקרן מאותו חשבון בנק מול מספר לקוחות מזוהים בתוך יום פעילות  .56

ו העסקאות שכן לא הוצג כל טעם : הוועדה אינה מקבלת את הסבריו של המפר לעניין האופן בו בוצעאחד

ממשי מצד המפר מדוע לא היה מקום לראות בעסקאות שפוצלו כאלה שלגביהן ישנה חובת דיווח בלתי 

רגילה. נותן שירותי המטבע אינו נדרש לחקור ולהתחקות אחר מניעיו של הלקוח, אלא די באופן המפוצל 

העניין, האופן בו בוצעו הפעולות מצביע על כך בו בוצעה הפעולה כדי להקים את חובת הדיווח. בנסיבות 

שאין המדובר בפעולה רגילה של לקוח, ועל כן בין אם עולה החשד ובין אם לאו, במקרה של ספק חלה על 

 )ב( לצו. 6נותן שירותי המטבע החובה לדווח. לפיכך קובעת הוועדה כי הופרה הוראת סעיף 

לקוחות ביצעו  11: ממצאי הביקורת מעלים כי ירותביצוע עסקאות בהן מבקש השירות אינו מקבל הש .57

באופן שוטף ורציף, מעבר לשיעור  ₪ 20,487,000-( בסכום כולל של כ1,803מספר רב של עסקאות )

עסקאות המאפיין מקבל שירות רגיל, שרובן המכריע אינן עוברות את סף הדיווח. אופן פעילות זה מעלה 

את החשד כי לקוחות אלו לא פעלו עבור עצמם ולא הצהירו על כך. הנש"מ שב וטען כי מדובר בלקוחות 

לא הציג  , המפראולםו שריים לפעילות הבלתי רגילה.ו וכן הציג הסברים אפהמוכרים לו והעובדים בקרבת

סבורה כי ההיכרות האישית עם הלקוחות אינה מפיגה את  כל אסמכתאות לתמיכה בדבריו והוועדה אף

אין עסקינן בהיקף עסקאות זניח, אלא בעסקאות  , שכןהחשד הנובע מדפוס ביצוע העסקאות אשר נתגלה

 רבות של לקוחות חוזרים של העסק.  

 נגזר ממנו -טכניים מפרמטרים להבדיל) מהותיים מפרמטרים תנגזר רגילות בלתי פעולות על הדיווח בתחו .58

 נורות להדליק שיכולות לפעולות ערני להיות מטבע שירותי נותן את מחייב הצו, זה בהקשר(. הרגיל הדיווח

 ולדווח לקוחותיו ידי על המתבצעות רגילות בלתי פעולות לזהות מנת על דעת שיקול ולהפעיל אזהרה

 .עליהן

)ב( לצו. ממצאי 6נוכח כל האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף  .59

הביקורת בנוגע לאי העברת דיווחים בלתי רגילים מעידים על חוסר ערנות מצד הנש"מ לפעולות הנחזות 

לכאורה שגם לא הכיר נראה  הוועדהכבלתי רגילות בעסקו. מעבר לכך, מטיעוניו של הנש"מ בדיון בפני 

 את החובה האמורה. 

 : לצו 2בנוגע להפרת חובות הרישום )פרטי זיהוי( לפי סעיף  .ג

עסקאות ללא רישום פרטי  –( 4)2-( ו3)2בנוגע לממצאי הביקורת לעניין ההפרות הנטענות של סעיפים  .60

ם זאת, הוועדה תאריך לידה או תאריך התאגדות הלקוח ומען, קובעת הוועדה כי התקיימה הפרה. יחד ע

תיקח בחשבון בשיקוליה לעניין גובה העיצום את העובדה כי מדובר במעט עסקאות מתוך סך העסקאות 

בה נטען לגניבת  2011שנים ואת עניין הפריצה לעסק הנש"מ בשנת  5שדווחו על פני תקופה נבדקת של 

 מסמכים רבים. 

קיים את חובות הצו כראוי והוא איננו יכול מדגישה כי על נותן השירות החובה לוודא כי הוא מ הוועדה .61

להסתתר מאחורי טענות כי מדובר בעבירות טכניות מנהליות, קלות וחד פעמיות.  הוועדה מדגישה כי 



 

תאריכי הלידה ומענו של מבקש השירות אינן פרטים משניים אלא מהווים חלק אינטגרלי ממשטר המאבק 

לא היה רואה צורך לחייב את נותני השירות בתיעודם.  בהלבנת הון במדינת ישראל שאם לא כן המחוקק

מעבר לכך, ככלל, משנקבע בחוק אילו פרטים על נותן השירות לתעד הוא מחויב לעשות זאת. לגופו של 

עניין, לא מעטים המקרים בהם דווקא הנתונים הטכניים מספקים את המידע המכריע ליצירת התמונה 

 הכוללת.

לצו / הפרת חובת הזיהוי פנים אל פנים  3פרטים ודרישת מסמכים לפי סעיף בנוגע להפרת חובות אימות  .ד

 : לצו 9לצו / הפרת חובת שמירת מסמכים לפי סעיף  5לפי סעיף 

( לצו לא 2)-( ו1)3הוועדה אינה מקבלת את טענת בא כוח המפר לכאורה לפיה "מלשון ההוראה בסעיף  .62

)א( לצו 9בנוסף לצילום המסמך המזהה". סעיף  עולה כי על נש"מ לשמור אצלו העתק מהמסמך המאמת

ועל מסמכי  4קובע במפורש כי "נותן שירותי מטבע ישמור על הצהרת מקבל השירות כאמור בסעיף 

 ". ואימותכל מסמך שנמסר לצורך זיהוי  –לעניין זה, "מסמכי זיהוי"  ;הזיהוי

הוועדה קבעה כי ת המאוגדים כחברות, ( לצו, הפרת חובת דרישת ייפוי כוח מלקוחו3)3לעניין הפרת סעיף  .63

אינה מקבלת את טענת ב"כ כי המפר לכאורה לא החתים ייפוי כוח מהלקוחות  הוועדה התקיימה הפרה.

פעולות חייבות בדיווח  74שדו"ח הביקורת מציג בנספח לפחות שכן  ,מאחר ולא ביצע עסקאות מול חברות

 ₪.  9,672,000שנעשו מול לקוחות מסוג תאגיד בסך כולל של 

המקרים בהם התבצעו עסקאות מול יחיד שהוא מבקש השירות, בהם לא נמצא צילום של מסמך  62לעניין  .64

קיבלה את הסבריו של המפר בעקבות קבלת צילומי תעודת  הוועדהמזהה או מאמת של מבקש השירות, 

העסקאות הנותרות,  34-מבקשי שירות. באשר ל 62מתוך  28-זהות וקובעת כי ההפרה לא בוצעה בנוגע בל

 קובעת כי התקיימה הפרה משולבת של חובת האימות, זיהוי פנים אל פנים ושמירת מסמכים.  הוועדה

המקרים בהם התבצעו עסקאות מול יחיד שהוא מבקש השירות, בהם נמצא מסמך מזהה אחד,  66לעניין  .65

בוצעה ת כי ההפרה לא י תעודת זהות וקובעקיבלה את הסבריו של המפר בעקבות קבלת צילומ הוועדה

קובעת כי התקיימה הפרה  הוועדההעסקאות הנותרות,  36-מבקשי שירות. באשר ל 66מתוך  30-בנוגע ל

 משולבת של חובת האימות ושמירת מסמכים. 

 : לצו 4בנוגע להפרת חובות לעניין דרישת הצהרת מבקש השירות לפי סעיף  .ה

חומרים נוספים אצל הנש"מ שלא נלקחו על ידי מבצעי  לעניין טענתו של בא כוח המפר לכאורה כי קיימים .66

הביקורת ועיון בהם יוכל ללמד על קיומם של הצהרות מבקש השירות, תגובת הוועדה היא כי אין 

באפשרותה להתייחס למסמכים אשר לא נמסרו לה במהלך הביקורת, לא צורפו לתגובת הנש"מ לטיוטת 

 ה.הדו"ח ולא הוצגו בפניה במהלך הדיון בוועד

 : לצו 9-( ו1()ה()2)7בנוגע לליקויים ביישום סעיפים  .ו

להתייחס לצילומי השיקים אשר לא נמסרו לה  הוועדהאין באפשרות  בעת כי התקיימה הפרה.והוועדה ק .67

 .במהלך הביקורת ולא צורפו לתגובת הנש"מ לטיוטת הדו"ח

של ב"כ המפר לכאורה בעניין גודלו המצומצם של העסק, מדובר בנסיבות אשר  בנוגע לטענתו הכללית .ז

 יילקחו בחשבון על ידי הוועדה במהלך קביעת גובה העיצום.

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת ושמיעת טיעוני המפר, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו של המפר  .68

ההפרות כוללות את הפרת חובות הזיהוי ו איסור הלבנת הון. הפר הוא את הוראות החוק והוראות צ

-ו 4, 3, הפרת חובות לפי סעיפים ( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2והרישום וזאת בניגוד להוראות החוק וסעיפים 



 

)א( לצו וכן על פעולות בלתי רגילות 6חובת הדיווח לרשות על פעולות רגילות על פי סעיף הפרת לצו, וכן  7

 .)ב( לצו6יווח על פי סעיף החייבות בד

חובת הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל  .69

את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים 

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. 

משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות 

 הפיננסית המתבצעת בעסקו.

, חביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03וד השופט חשין בע"א לעניין זה ראה דבריו של כב 

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005על -תק

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות 

כספים וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה 

ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. 

רח פתלתול וערמומי, וניתן יהא הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באו

לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל 

לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו 

למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: 

מתוך הכרה כי בשל הקושי  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -עקרון הדיווח  העיקרון הוא

הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות 

משרתת כהלכה את מטרות החוק, מאפשרת  ex anteועבריינים. חובת דיווח רחבה 

חשיפתן ועל איתורן של היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על 

 הלבנות הון." 

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על המפר בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .70

, ומחצית או 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(,  11 רבע מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה

 "תקנות עיצום כספי"(.  –)להלן  2001-התשס"ב

לתקנות עיצום כספי. לצורך  9פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  הוועדה .71

ו כך, שקלה הוועדה את אופי ההפרות, כמותן והיקפן הכספי, את נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורט

לעיל, כן הובאה בחשבון העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה מצד המפר וכי המפר שיתף פעולה עם מבצעי 

הביקורת. כמו כן שקלה הוועדה את פעולותיו השונות של המפר לתיקון הליקויים, וכן הביאה במסגרת 

 שיקוליה לקולא את משך הזמן הארוך שעבר מיום גילוי ההפרה ועד ומועד החלטתה.

  ₪. 300,000בסך האמור לעיל, החליטה הוועדה להשית על המפר עיצום כספי  לאור .72

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30למפר זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .73

 העיצום הכספי.



 

 514628700בעניין גלובס פיננסים בע"מ ח.פ. 2016בינואר  6החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 )להלן: "החברה"( 514628700גלובס פיננסים בע"מ ח.פ. מפר לכאורה: ה

 "(הבעלים של החברה בתקופת פעילות ב')להלן: " 022753826יובל עמר ת.ז. 

 באמצעות ב"כ החברה עו"ד רם נאור ועו"ד זיו רוטמנש

 :תיאור הנסיבות

, נערכה ביקורת של משרד האוצר במשרדה של החברה במטרה לבחון את עמידתה 2014בפברואר  12ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי,  2000-בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 סור הלבנת הון"(. )להלן: "הצו"; "צו אי 2002-דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר לחברה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .1

, 2012ביולי  27. עד לתאריך 2014בפברואר  12, ועד ליום 2011ממצאי הביקורת הם לתקופה מחודש יולי  .2

"(, החל מתאריך זה החברה עברה תקופת פעילות א'החברה היתה בבעלות גברת אלין ביטון )להלן: "

 "(.תקופת פעילות ב'לבעלות מר יובל עמר )להלן: "

 .2011ביולי  11החברה רשומה במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .3

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .4

הביקורת אי דיווח לרשות על פעולה בלתי רגילה:  – )ב( לצו6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  (א)

)ב( לצו, 6העלתה כי החברה לא העבירה דיווח על פעולות בלתי רגילות לרשות, וזאת בניגוד לסעיף 

 כמפורט להלן:

: הביקורת אחד פיצול עסקאות ניכיון ללקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו במהלך יום .1

עסקאות, בתקופת  515 -ש"ח, אשר פוצלו ל 28,450,439מקרים בסכום כולל של  218איתרה 

  פעילות ב'.

: הביקורת פיצול עסקאות ניכיון ללקוח למספר עסקאות שונות שנרשמו בטווח של יומיים .2

עסקאות,  384-ש"ח אשר פוצלו ל 18,187,957מקרים המסתכמים לסכום של  160איתרה 

 בתקופת פעילות ב'.

משוכות מאותו חשבון בנק על ידי לקוחות שונים בתוך ביצוע עסקאות ניכיון של המחאות ה .3

עסקאות המסתכמות בסך  80 -מקרים אשר פוצלו ל 35: הביקורת איתרה יום פעילות אחד

 ש"ח, בתקופת פעילות ב'.  4,631,614-של כ

עסקאות ניכיון שבוצעו בתקופת פעילות ב',  38: הביקורת איתרה עסקאות בסף הדיווח .4

ש"ח אך נמוכות מהסכום החייב  49,000ה במזומן, שסכומן מעל שהתמורה בגינן התקבל

 ש"ח. 1,876,392בדיווח. עסקאות אלו מסתכמות בסך של 

 לצו: 2אי רישום פרטי זיהוי כנדרש לפי סעיף  (ב)

בהן לא ₪  3,567,610עסקאות החייבות בדיווח לרשות, המסתכמות בסך של  38הביקורת איתרה 

 ות או מקבל השירות.נרשמה כתובת מלאה של מבקש השיר

 



 

 :תמצית טענותיה של החברה

וכן בעל פה באמצעות באי כוחם,  2015באוקטובר  20החברה הציגה את טענותיה באמצעות מכתב מיום 

 . 2016בינואר  6בדיון בפני הוועדה ביום 

 

 להלן, בתמצית, פירוט טענות החברה: 

 :)ב( לצו6הפרת סעיף 

  -פיצול עסקאות ללקוח באותו היום או על פני יומיים  .1

הביקורת שגתה בכך שהיא שלפה עסקאות ניכיון שבוצעו באותו יום או במשך יומיים ונרשמו על שם  (א)

אותו לקוח, כאשר לפחות סכום אחת העסקאות נמוך מסף הדיווח, אולם סכום העסקאות הכולל של 

שם טוב נ' ת עמדת כבוד השופט חשין בפסק הדין בעניין ע"א הלקוח עובר את סף הדיווח.  הדבר נוגד א

. לפי פסק הדין התבחין המתאים להכרה בעסקאות שפוצלו כחייבות 397( 3, פ"ד נט)מדינת ישראל

 )ב( לצו הוא שכל העסקאות נמוכות מרף הדיווח, אך הסה"כ עובר אותו.6בדיווח לפי סעיף 

מוזכר בפסה"ד האמור, בהם התבחין לפיו מוגדר מקבץ קיימים דוחות ביקורת נוספים מעבר לדוח ה (ב)

)ב( לצו, הוא כזה שבו כל העסקאות במקבץ נמוכות מרף 6עסקאות כפיצול המחייב בדיווח לפי סעיף 

הדיווח, אך הסה"כ עובר אותו. הנהגת תבחינים שונים בין נש"מים תביא לכדי הסקת מסקנות שגויות 

סורה בין נש"מים אשר עמדו לביקורת וזכו לתבחינים מקלים ולכדי תוצאה בלתי סבירה תוך אפליה א

 יותר.

)א( לצו לא יבצע באותו מקבץ 6על פי ההיגיון לקוח שמבקש לפצל עסקאות כדי להימנע מדיווח לפי סעיף  (ג)

 עסקאות, עסקה העוברת את רף הדיווח.

לכדי עסקאות המערכת הממוחשבת ממילא איחדה את העסקאות העוברות את סף הדיווח באותו יום  (ד)

 )א( לצו.6החייבות בדיווח לפי סעיף 

מרבית המקבצים המופיעים בנספחים עליהם מתבססת הביקורת, מורכבים מעסקאות שעברו את סף  (ה)

 הדיווח ועל כן אין להחשיבם כמקבצים בהם פוצלו עסקאות.

בחלק נכבד מהמקבצים קיימות עסקאות אשר בהן לא ניתנה כלל תמורה במזומן אלא ערכן קוזז  (ו)

 מחשבון הלקוח. אין לראות בעסקאות אלו כעסקאות ניכיון שיקים, אלא עסקאות של קיזוז חוב. 

ישנן מספר עסקאות שביצעה החברה מול נותני שירותי מטבע אחרים, ואשר בהן החברה היתה זו  (ז)

השירות. עסקאות בין נש"מים המבוצעות בסמיכות זמנים הן עסקאות בעלות הגיון כלכלי  שקיבלה את

)ב( לצו. בעניין זה 6ועסקי מובהק ועל כן הן אינן נחשבות כפעולות חריגות המחייבות דיווח לפי סעיף 

 צוין גם כי בדוחות ביקורת אחרים הוחרגו עסקאות בין נש"מים מן הנספחים המפרטים את העסקאות

 אשר לשיטת הביקורת יש להחשיבן בעניינה של החברה כהפרות.

על אף המפורט לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, ולשם הזהירות בלבד, החברה פנתה לבחון בשנית את העסקאות  (ח)

)ב( 6המפורטות בנפסחים הרלבנטיים לדוח הביקורת, על מנת לבחון אילו מהן יוגשו לדיווח לפי סעיף 

 לצו.

  –וכות מאותו חשבון בנק מול מספר לקוחות בתוך יום פעילות אחד פיצול המחאות המש .2

מקבצי העסקאות שאותרו על ידי הביקורת נפרסים על פני כשלוש שנים חייבים להיחשב כזוטי  35 (א)

 דברים אשר אינם מצדיקים הטלת סנקציה כנגד החברה.

רט לעיל, הדבר מאיין מקצבי עסקאות אלו כוללים עסקאות העוברות את רף הדיווח, ועל כן, כמפו (ב)

 את החשש לפיצול.

עסקאות אלו כוללות גם עסקאות בהן לא ניתן מזומן במסגרת העסקה, ועל כן אין לראות בה כעסקת  (ג)

 ניכיון על כל המשתמע מכך.

 הן עסקאות ללא תמורה וללא קיזוז, אשר כנראה בוטלו. 1348-ו 1347עסקאות  (ד)



 

הפועלים באותו תחום פעילות מנכים שיקים  רוב העסקאות הן עסקאות בהם ספקים או קבלנים (ה)

 של לקוחות אשר להם נתנו שירות או טובין במסגרת פעילות העסקית.

  –עסקאות בסף הדיווח  .3

עסקאות המפוזרות על פני מגוון לקוחות במשך תקופת ביקורת  38לא די בכך שהביקורת איתרה  .א

ש"ח  אינה יכולה  49,999ש"ח לבין  49,000הנפרסת על פני שלוש שנים. עסקה בסכום שבטווח שבין 

)ב( ייבחן באופן 6להיחשב כעסקה בלתי רגילה, רק בשל עובדה זו בלבד, שאז ייווצר מצב לפיו סעיף 

אובייקטיבי לחלוטין תוך התעלמות מוחלטת משיקול דעת הנש"מ ומלשון הסעיף. קטלוג עסקה 

)ב( לצו, הנה 6ת בדיווח לפי סעיף הנמצאת בסכום שבטווח המוזכר לעיל כעסקה בלתי רגילה החייב

בבחינת קריטריון שרירותי, אשר לא יכול לשמש כנימוק להטלת סנקציה כלשהי. ב"כ החברה הפנה 

צ'יינג' הכיכר בע"מ נ' יו"ר הוועדה  47023-02-12לדברי כב' השופט גדעוני בפ"ד בעניין עש"א )בי"ש( 

 (.25.2.2013להטלת עיצום כספי )פורסם בנבו, 

בנספח הנלווה לדוח הביקורת המפרט את העסקאות, מראה כי לא ניתן לקבוע דפוס פעילות עיון  .ב

של לקוח או של העסק המראה כי מתבצעות בעסק עסקאות אשר ערכן מוקטן בכוונה להתחמק מרף 

 הדיווח.

 בעסקאות רבות לא ניתנה תמורת העסקה במזומן והיא קוזזה במלואה. .ג

 

 לצו: 2ו מקבל השירות כנדרש לפי סעיף אי רישום כתובת מבקש השירות א

a.  החברה נהגה לבצע רישום ושמירה של כתובות לקוחותיה. החברה סבורה

שיש בספריה רישומים שונים של הכתובות של כל לקוחותיה, אך מכיוון 

שהעסק לא היה פעיל בעת שנערכה הביקורת לא עלה בידיה להמציא 

אלו נעשה ניסיון  מסמכים המראים כי כתובות אכן נרשמו. בימים

 להתחקות אחר הנתונים.

b. .עסקאות אלו כוללות עסקאות בהן לא שולמה כל תמורה במזומן 

c.  אם ייקבע כי מדובר בהפרה, יש לראותה כזוטי דברים של ממש ולהימנע

 מלהטיל סנקציה בגינה.

 

 טיעונים לעניין אמות מידה להטלת עיצום כספי:

והחוק, הרי שמתקיימים בה באופן מובהק כל השיקולים לקולא אם ימצא כי החברה הפרה את הוראות הצו  .1

  – 2001 –לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, תשס"ב  9המנויים במסגרת תקנה 

 לא ניתן לטעון לגבי החברה כי איזו מהפרותיה, לכאורה, הינה הפרה חוזרת. (ה)

הפרה נמשכת. אף שהחברה כופרת בכל לא ניתן לטעון לגבי החברה כי איזו מהפרותיה, לכאורה, הינה  (ו)

טענות הדו"ח, הרי שבכל טענה בה נטען כי לא התקבלו דיווחים מטעמה הרי שהיא שבה ושלחה את 

 דיווחיה לרשות מתוך רצון אמיתי.

החברה נקטה בכל האמצעים על מנת למנוע מקרה של הפרה  ובכל מקרה פעלה על מנת להקטין או לבטל  (ז)

 אמצעות משלוח דוחות מתקנים גם במקום בו היא חולקת על קביעות הדו"ח.כל מקרה נטען של הפרה ב

הוועדה התבקשה לתת את הדעת למצבו הכלכלי של המנהל והבעלים של החברה, אשר נאלצה להפסיק  (ח)

, כאשר הבעלים מצוי בפני תביעות ענק מנושי החברה. ב"כ 2014את פעילותה במהלך חודש פברואר 

החברה המציא לנו העתק ממסמכים המעידים על הליכי גביה והוצאה לפועל המתנהלים נגד החברה 

הבעלים שלה. כמו כן, הבעלים ברה מכר את דירת מגוריו מתגורר בשכירות. ב"כ החברה המציא ונגד 

לנו העתק מחוזה המכירה. עוד הוסיף ב"כ החברה כי הבעלים אינו עובד וחותם בלשכת התעסוקה. ב"כ 

 החברה המציא העתק אישור התייצבות מטעם הלשכה. 



 

 

 :החלטת הוועדה

ורת ושמיעת טיעוניו של הנש"מ, קובעת הוועדה כי במסגרת פעילותו הנש"מ לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביק .74

 הפר את הוראות החוק והצו כמפורט להלן.

 :  )ב( לצו6הפרת סעיף 

הוועדה אינה מקבלת את הסבריה של החברה , העסקאות שפוצלו ללקוח באותו יום ובטווח של יומיים לעניין .75

פוצל שבו בוצעו פעולות מול לקוחות מסוימים, לעתים אשר לא נתמכו באסמכתאות כלשהן. האופן המ

לקוחות שחזרו על דפוס פעולה זה במשך מספר פעמים רב, ובמקרים רבים בהפרשי זמן אפסיים )באותו 

היום(, מצביע כי אין המדובר בפעולה רגילה של לקוח. דפוס פעולה של ביצוע פעולות ניכיון נפרדות, כאשר 

קשר הדוקה בין העסקאות הנפרדות כך שהן נחזות להיות חלק מעסקה אחת,  על פני הדברים קיימת זיקת

יש בו כדי להקים בסיס למסקנה כי מדובר בפעילות בלתי רגילה, וכי כך גם נחזתה בעיניו של הנש"מ שידע 

  על זיקת הקשר הנחזית בין העסקאות ועל סמיכות הזמנים בה בוצעו.

 יחד עם זאת, הוועדה למען הסר ספק לא תיקח בחשבון עסקאות שבוצעו מול נותני שירותי מטבע רשומים.  .76

הוועדה דוחה את טענת החברה כי יש לקחת בחשבון פיצול עסקאות רק כאשר כל העסקאות הן מתחת לסף  .77

רח את התמריץ של הדיווח. אין בסיס לטענה זו. העובדה שקיימת עסקה מעל סף הדיווח, אינה מאיינת בהכ

מבקש השירות לפצל את העסקאות, על מנת להימנע מלדווח על עסקאות נוספות, שבוצעו מתחת לסף הדיווח, 

 בשל היותן בלתי חוקיות. 

מסיבה זו, גם אין נפקא מינה אם לנש"מ קיימת מערכת מחשב המסכמת עסקאות ללקוח לפי סיכום יומי, 

)א( לצו, עדיין בנסיבות מעין אלו 6כת תזהה צורך בדיווח לפי סעיף כפי שטענה החברה, מכיוון שגם אם המער

)ב( לצו על פעולות הלקוח, מקום בו מדובר בדפוס הפעולה האמור לעיל כאשר 6קמה החובה לדווח מכח סעיף 

לא הוצג להן היגיון כלכלי או עסקי )ולא כל שכן פעולות שבוצעו על פני יומיים אשר אינן מנוטרות כלל בהקשר 

)ב( הם שני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם ומהותם 6)א( וסעיף 6. סעיף זה על ידי המערכת הממוחשבת(

)א( לצו פוטר מדיווח בגין אותה 6שונה. אין לשון הצו כדי להעיד על כך שדיווח על פעולה מסוימת מכוח סעיף 

 החוק שמכוחו הותקן.)ב( לצו וגם ברור שהתנהלות כזו תחטא לתכלית הצו ו6עסקה מכוח סעיף 

הוועדה דוחה את טענת החברה כי חלק מהעסקאות היו עסקאות שבהן לא שולמה תמורה בשל קיזוז ערכן  .78

מחשבון הלקוח, ועל כן אין לקחת אותן בחשבון כעסקאות ניכיון שיקים. במקרים בהם תמורת עסקת הניכיון 

את עסקת הניכיון כעסקה נפרדת ובהתאם  מקוזזת מול חוב אין בה כדי לשנות מהותית –כולה או חלקה  –

מיסוי וכלכלה נ' יעקב -מדינת ישראל פרקליטות מחוז ת"א 40131/08את חובת הדיווח בגינה. בת"פ )ת"א( 

 ( נקבע כי דינה של עסקת קיזוז היא ככל עסקה אחרת שתמורתה במזומן:1.9.3013)פורסם בנבו,  ג'רבי

 K50רדות; האחת עסקת ניכיון הצריכה דיווח )אם היקפה "עסקת קיזוז היא צירוף של שתי עסקות נפ

לפחות; והשנייה עסקת פירעון הלוואה, היינו פירעון שיק שכבר נוכה אך חזר בהעדר כיסוי. פעולת הקיזוז 

מצמצמת את המהלך הטכני לפעולה את שבה נשלף מהקופה ונמסר ללקוח סכום השיקים לניכוי פחות החוב 

אינה משנה מהותית את שתי העסקות. על כן קיזוז חוב אינו מקטין את היקף  שקוזז. פעולה מאוחדת זו

 (.25עסקת המזומן וגם בנסיבות נדרש דיווח." )שם, בעמוד 

, לעניין ביצוע עסקאות ניכיון של המחאות המשוכות מאותו חשבון בנק על ידי לקוחות בתוך יום פעילות אחד .79

ל מקבצי העסקאות כולל עסקאות העוברות את סף הדיווח. הוועדה דוחה את טענת החברה כי חלק נכבד ש

כאמור לעיל, העובדה שמדובר בפיצול עסקאות באופן הכולל עסקה מעל סף הדיווח אינה מאיינת את התמריץ 

של הלקוח לפצל את העסקאות, על מנת להימנע מדיווח על יתר העסקאות בשל חוסר רצון לדווח על המקור 

 ממנו הגיעו השיקים. 

וראו לעיל את  –ועדה גם דוחה את הטענה כי בחלק מהמקרים לא שולמה תמורה במזומן כנגד העסקאות הו .80

 . 5התייחסות הוועדה בסעיף 



 

החברה לא הציגה אסמכתאות לטענה כי רוב העסקאות הן עסקאות בהן ספקים או קבלנים הפועלים באותו  .81

פקים או קבלנים שירות או טובין במסגרת תחום פעילות מנכים שיקים של לקוחות אשר להם נתנו אותם ס

פעילותם העסקית. החברה טענה כי יש שלטים שמדביקים באתרי בניה וכאשר יש עניין של קבלן ראשי 

שאיתם מבחינה פיננסית, החברה מעוניינת לקבל את השיקים שלו שכן הסיכון בשיקים אלו קטן. הקבלן 

ביחד. אף אם נקבל את טענת החברה לגבי חלק מהמקרים, נותן את השיקים ביום מסוים ולכן מגיעים כולם 

עדיין ישנם מקרים בהם שני לקוחות קיבלו מספר של שיקים עוקבים מאותו בעל חשבון במקום שכל אחד 

מהם יביא שיק אחד. לא קיבלנו הסבר המניח את הדעת לקיומו של הגיון כלכלי בפעולה מעין זו. ראו למשל 

המדובר במספר רב של עסקאות בסכומים נמוכים, שניתנו  689-ו 688סקאות בנספח ד' לדו"ח הביקורת ע

 . 6306-ו 6305, 6404לאותו מועד פירעון באמצעות שיקים עוקבים. ראו גם עסקאות 

בנסיבות העניין האופן בו בוצעו הפעולות עולה כדי דפוס פעולה חריג לכן נדרש נותן שירותי המטבע לדווח על 

  פעילות זו.

שירותי המטבע אינו חוקר ולא נדרש ממנו להתחקות אחר מניעיו של הלקוח. די אם בוצעה פעילות בלתי נותן  .82

רגילה, קרי, חסרת היגיון כלכלי, חריגה ביחס לפעילות הלקוח וכדומה, כדי שתקום החובה להעביר דיווח 

לכדי דפוס פעולה חריג בלתי רגיל. היות שביצוע מספר עסקאות ניכיון של המחאות מאותו חשבון בנק עולה 

)א( לצו, ככלל, ובהעדר הסבר מספק 6אשר עשוי להצביע על ניסיון להימנע מדיווח בהתאם להוראות סעיף 

של נותן שירותי המטבע מדוע לא ראה בעסקאות אלה פעילות בלתי רגילה, הרי שנדרש ממנו לדווח על פעילות 

 .זו

ם ההפרה את העובדה שמדובר במספר מועט יחסית של יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון בעת קביעת סכו .83

 1347עסקאות בהיקף נמוך ביחס לפעילות החברה בתקופת פעילות ב'. כמו כן, לא יילקחו בחשבון עסקאות 

 אשר לגביהן טענה החברה כי בוטלו. 1348-ו

ים לעתים הם נראה כי מרבית העסקאות בוצעו באמצעות סכומים עגול – לעניין ביצוע עסקאות בסף הדיווח .84

נפרסו על פני מספר עסקאות, ולעתים על ידי לקוחות חוזרים, דבר המצביע על החשש לביצוע עסקאות 

, שבה הלקוח ביקש לנכות ארבעה 4299הקרובות לסף הדיווח במטרה להימנע מדיווח. ראו למשל עסקה 

על שם אותו גורם, וניתנו המשוכים כולם , ₪ 9,600ושיק אחד נוסף בסך של   ₪ 10,000שיקים על הסך של 

גם בשיקים עוקבים. החברה לא הרימה את הנטל ולא הראתה כי קיים היגיון כלכלי כלשהי באף מאחת 

מהעסקאות. יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון בעת קביעת סכום ההפרה את העובדה שמדובר במספר 

 ילות ב'.מועט יחסית של עסקאות בהיקף נמוך ביחס לפעילות החברה בתקופת פע

ממצאי  )ב( לצו.6נוכח כל האמור לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף  .85

הביקורת בנוגע לאי העברת דיווחים בלתי רגילים מעידים על חוסר ערנות מצד הנש"מ לפעולות הנחזות 

 כבלתי רגילות בעסקה. 

ממנו נגזר  -מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכנייםחובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזרת 

הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולות שיכולות להדליק נורות 

 אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו ולדווח עליהן.

הוועדה קובעת כי החברה הפרה את הוראות הצו בעניין  לצו 2ם פרטי זיהוי כנדרש לפי סעיף בנוגע לאי רישו .86

הוועדה זה, שכן החברה לא הציגה בפני הוועדה אסמכתאות לטיעוניה כי בספריה רשומים כתובות הלקוחות. 

ף נמוך תיקח בחשבון בעת קביעת סכום ההפרה את העובדה שמדובר במספר מועט יחסית של עסקאות בהיק

 ביחס לפעילות החברה בתקופת פעילות ב'.

הוועדה תיקח בחשבון לעניין גובה העיצום את מצבו הכלכלי של בעלי  באשר לטענותיו הכלליות של הנש"מ .87

 החברה. 

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל את  .88

חר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות מטרת החוק להתחקות א

מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות 



 

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר 

תי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית נותן שירו

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 :חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של נותני 

ע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור שירותי מטב

כי נותני  חוק איסור הלבנת הוןולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

ת אלו נועד שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח קפדניות. קיומן של חובו

לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת 

 תכליתו."

לחוק עיצום כספי  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על הנש"מ בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .89

, ומחצית או רבע 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11מסכום זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 )להלן: "תקנות עיצום כספי"(.  2001

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .90

ואת נסיבות המקרה בכללותן כפי  אופי ההפרות, כמותן והיקפן הכספיאת  שקלה הוועדה במקרה הנוכחי

את העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה מצד שפורטו בהרחבה לעיל. הוועדה הביאה במסגרת שיקוליה לקולא 

משך הזמן הניכר שעבר ממועד ביצוען של חלק מן הנש"מ, את שיתוף הפעולה שלו עם מבצעי הביקורת, 

 ועד מתן החלטתה. ההפרות ועד ומ

ש"ח )מאה וחמישים  150,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על הנש"מ עיצום כספי בסך של  .91

 אלף ש"ח(.

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לנש"מ זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .92

 העיצום הכספי.
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  7201בשנת  -  ת הועדה לעיצום כספיוהחלט

 

 )להלן: "המפר  033722570  .ת.ז אברהם כהןבעניין  2017.1.9החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 )להלן: "המפר לכאורה"(  אברהם כהן   המפר לכאורה:

 שלומי גולןבאמצעות ב"כ עו"ד 

 :תיאור הנסיבות

במטרה לבחון  אברהם כהן, נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם 2014 בפברואר 24ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון  2000-את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור  )להלן: 2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 לבנת הון"(. ה

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .16

 . 2014 בפברואר 24, ועד ליום 2008בפברואר  1ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .17

 .2005 בפברואר 8העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .18

 :פי שפורטו בדו"ח הביקורתלהלן ריכוז ההפרות כ .19

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .ד

עסקאות המסתכמות לסכום של  963לרשות בגין  העסק לא דיווחהביקורת מצאה כי  .1

 ש"ח. 149,261,131

 ש"ח. 278,127 הביקורת מצאה כי העסק העביר דיווח עקר בגין עסקה בסכום של  .2

 

 .ש"ח 149,539,258עסקאות בסך כולל של  964 -)א( לצו6סה"כ הפרות לפי סעיף 

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .ה

 )ב( לצו במספר דרכים: 6כי העסק הפר את הוראות סעיף הביקורת מצאה 

 7-רישום עסקאות המרה של לקוחות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו יום, החשד קיים ב .1

 ש"ח. 615,902 המרה המסתכמות לסכום שלעסקאות  16 –מקרים המורכבים מ 

 19-רישום עסקאות ניכיון של לקוחות באופן מפוצל בין מספר ימים עוקבים, החשד קיים ב .2

 ש"ח.  1,463,015.00עסקאות ניכיון המסתכמות לסכום של  44 –מקרים המורכבים מ 

 של עסקאות המרה המסתכמות לסכום  129 -רישום עסקאות בסף דיווח, החשד קיים ב .3

 ש"ח.  6,367,686

 ש"ח.   8,446,603עסקאות בסכום כולל של  189  -)ב( לצו6סה"כ הפרות לפי סעיף 

  )א( לצו:2סעיף  .ו

 ש"ח. 278,126אותרה עסקה ללא רישום מין הלקוח בסכום כולל של  .1

 ש"ח. 83,891,147עסקאות ללא רישום מען הלקוח בסכום כולל של  844אותרו  .2



 

 ש"ח. 278,127אותרה עסקה ללא רישום שם ומספר זהות של הלקוח בסכום כולל של  .3

  ש"ח. 84,447,400עסקאות בסכום כולל של  847 -)א( לצו2סה"כ הפרות לפי סעיף 

 :תמצית טענות העסק

 . 4.1.2017, ובאמצעות בא כוחו ביום 14.8.2016המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב בתאריך 

 להלן, בתמצית, פירוט טענותיו: . 9.1.2017וכן טען בעל פה בפני הוועדה ביום  

חלק ממצאי הביקורת מצוי מחוץ לתקופת ההתיישנות ויש להתעלם המפר לכאורה טען באופן כללי כי  .12

מעל לשנתיים לאחר ביצוע הביקורת ובחלוף  2.11.16מהם. בנוסף, הדו"ח נשלח למפר לכאורה רק ביום 

ים קושי רב לאתר מסמכים התומכים בעמדת המפר לכאורה כגון אישורי דואר רשום המעידים השנים קי

 כי שלח דוחות לרשות. 

עוד נטען כי חלק מההפרות המופיעות בטיוטת הדו"ח לא בוצעו על ידו וחלקן בוצעו בתום לב ותוקנו.  .13

ות פעילות שעד הביקורת שנ 9מדובר בהפרה ראשונה שבוצעה בתום לב מוחלט ובמהלך טען כי  כמו"כ, 

 קיים את הוראות החוק והדיווח. 

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .14

חודשי פעילות ודיווח דיווח שגוי על  14לטענת המפר לכאורה הביקורת שוגה בטענה שלא דיווח על  .1

 חודש אחד. המפר לכאורה הציג בפני הוועדה צילומים של אישורי שליחת דואר רשום לרשות.

לצו המפר לכאורה אינו מחויב לשמור  9לטענת המפר לכאורה איתר את האישורים אף שלפי סעיף  .2

לדו"ח, אינו זוכר קבלת  4אישור דואר רשום. באשר למכתב מהרשות למפר לכאורה וצורף כנספח א'

 העתק מהמכתב ומבקש כי יוצג לו אישורים על משלוח המכתב וקבלתו. 

ווחה ללא פרטים מזהים של הלקוח, טען המפר לכאורה שככל הנראה לעניין העסקה שלגביה נטען שד .3

 מדובר בבעיה בתוכנה שעמה הוא עובד שכן הפרטים היו רשומים בכרטיס הלקוח. 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .15

)ב( מטיל עליו 6המפר לכאורה  טוען באופן כללי כי אינו  מסכים עם הפרשנות של הביקורת שלפיה סעיף 

ח בלתי רגיל בגין כל עסקה של לקוח שביצע מספר פעולות באותו היום או על פני יומיים חובה לדווח דיוו

ש"ח אולם צירופן עולה על סך זה. זאת, מאחר והוראות הסעיף  50,000 -שסך כל אחת מהן נמוכה מ

קובעות חובת דיווח סובייקטיבית בגין פעולה שנחזתה בעיניו כבלתי רגילה. המפר לכאורה מסתמך 

 "ד בעניין פ.א.י שילת יזמות בע"מ. הן זה על פסלעניי

עוד טוען המפר לכאורה כי פסה"ד בעניין ספיישל אינטרסט טעה כשקבע שהמבחן הוא משולב 

 סובייקטיבי. -אובייקטיבי

 )ב( לצו החדש על אף אי הבהירות תומכת בעמדתו. 8לדבריו, השארת הנוסח במסגרת סעיף 

ראשית, כטענה כללית, טוען המפר – ו היום או על פני מספר ימיםבעניין פיצול עסקאות ללקוח באות .א

מכלל פעילותו בלבד. בנוסף, טוען כי הביקורת שגתה  0.17%לכאורה כי עסקאות אלה מהוות רק 

שלא הפעילה שיקול דעת ולא התחשבה בגורמים חשובים כגון זהות הלקוח ואופי פעילותו, בכך 

הלקוח, מספר הפעולות שבוצעו, האם הלקוח ביקש להתחמק ידיעת נותן השירות את תחום פעילות 

 מחזור פעילות הלקוח. ו מדיווח בעסקאות אחרות

בנוסף, טוען המפר לכאורה כי בכל הנוגע לפיצול עסקאות בטווח של יומיים יש כאן החלה 

 18במסגרת סעיף  31.3.15נכנסה לתוקף רק ביום  אקטיבית של הוראת חוק מאוחרת אשררטרו

 ת החמישית לצו החדש. לתוספ



 

לטענת המפר לכאורה הביקורת מתעלמת ממצבים בהם הלקוח אינו שולט בסכומי השיקים 

המועברים לניכיון כגון כאשר אותו לקוח הביא שני שיקים שקיבל מלקוחות שונים ומשוכים על 

ל או כאשר מדובר בניכיון שיקים מסחריים שהתקבלו כחלק מהפעילות העסקית ש בנקים שונים

סוג נוסף של לקוחות שאליהם התייחס המפר ולא מתוך רצון לחמוק מדיווח.  מבקש השירות

לכאורה, הם לקוחות שסוחרים במתכות וספקי דלק, אשר נוהגים להמיר שיקים מחשבונם למזומן 

 על מנת לשלם בגין משאיות דלק או משאיות מתכת.

העסקה המפוצלת לכאורה היא עסקת טענה נוספת של המפר לכאורה מתייחס למצבים שבהם חלק מ

ניכיון החייבת בדיווח רגיל לרשות. לטענתו ברור שאין לייחס למבקש השירות במקרים אלו כונה 

להתחמק מחובת הדיווח. באותו הקשר, נטען כי חלק מהלקוחות שלגביהם נטענת הפרה זו הם 

ת החייבות בדיווח ולכן  לקוחות שביצעו פעולות רבות, במחזורים גבוהים, הכוללות עסקאות רבו

 במקרים אלו לא עולה חשד לניסיון התחמקות מדיווח. 

 ש"ח היא בלתי רגילה.  50,000 -לטענת המפר לכאורה לא כל פעולה הקרובה ל –עסקאות בסף הדיווח  .ב

חלק לא מבוטל מן העסקאות שבדו"ח בוצעו יחד עם עסקאות החייבות בדיווח. במצבים אלה  .1

 רה הייתה להתחמק מדיווח. לא ניתן לומר כי המט

ש"ח ובמהלך היום ביצע  49,5000במצבים בהם לקוח הגיע בבוקר וביצע עסקאות ניכיון על סך  .2

עסקה נוספת אשר ביחד עם הראשונה עברו את סף הדיווח, התוכנה מזהה כי הלקוח ביצע 

כלל באותו היום עסקאות מעל סף הדיווח ומחייבת החתמת הלקוח על הצהרת מבקש שירות ל

 העסקאות. 

ש"ח ובשל חובת ניכוי מס במקור בסך  50,000הביקורת מתעלמת ממצבים בהם סכום העסקה  .3

אלה הוכיח הלקוח בתעודות  ש"ח. מציין כי בעסקאות מעין 49,500 -העסקה הופחתה ל 1%

 משלוח כי נוכה מס במקור. 

 :)א( לצו2הפרת סעיף  .16

טוען המפר  ,בדיווח החסרה שם ומספר זהות של לקוחלעניין ממצא הביקורת ביחס לעסקה אחת חייבת 

לכאורה כי זו טעות תוכנה שכן הפרטים רשומים בכרטיס הלקוח ולא ברור איך נגרעו מקובץ הדיווח 

לרשות. מציין כי דוחות התוכנה מקודדים ואין לו יכולת לבדוק אותם. הקובץ המקודד נצרב על דיסק 

  ונשלח לרשות. 

טוען המפר לכאורה כי כל הנתונים החסרים היו ברשותו והוא סבר בתום  –לקוח ביחס לאי רישום מען 

לב ובטעות כי די בהימצאותם בתעודות הזיהוי המצולמות שברשותו. עוד נטען כי המפר לכאורה תיקן 

 את כל הליקויים שנתגלו בדו"ח הביקורת לעניין זה. 

 :החלטת הוועדה

טיעוניו של המפר לכאורה והאסמכתאות שהציג, קובעת הוועדה  לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת .93

 ., כמפורט להלןכי במסגרת פעילותו הפר העסק את הוראות החוק והצו

  )א( לצו6הפרת סעיף  .94

 .הוועדה אינה מקבלת את טענותיו של המפר ומאמצת את ממצאי הביקורת לעניין זה

אישורים על שליחת הדיווחים לרשות, וזאת כיוון הוועדה אינה מקבלת במקרה זה את טענת המפר כי הציג 

הוועדה רואה בחומרה חודשים, שבמהלכה לא התקבלו הדיווחים ברשות.   15שמדובר בתקופה ארוכה, של 

שבו נכתב כי לא התקבלו הדיווחים  2012את העובדה שגם לאחר שקיבל המפר מכתב מהרשות, בחודש ינואר 

ו לא התקבלו , הדיווחים מטעמולכן בהכרח היה מודע לאמור בו לרשות, ועל אף שענה על המכתב 2011לשנת 



 

יודגש, כי לא מדובר על מקרה בודד , והוא לא טרח לוודא כי הדיווחים אכן התקבלו. 2012ברשות גם בשנת 

שבו לא הועבר דיווח לרשות, על אף שנטען כי נשלח, אלא על הפרה שיטתית של חובת הדיווח לרשות במשך 

כה של חודשים מספר ועל היקף עסקאות נרחב, מבחינת מספר העסקאות והיקפן הכספי, הקרוב תקופה ארו

 מיליון ש"ח, אשר לא הועברו לרשות.  150לסכום של 

 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .95

ומאמצת את ממצאי הביקורת לעניין  (ב)6הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף 

  .הפרת סעיף זה

לשון הצו מצביעה על אמת . לצו( ב) 6הוועדה אינה מקבלת את טענות המפר בכל הנוגע לפרשנות של סעיף 

מידה סובייקטיבית לצורך בחינת פעולות בלתי רגילות החייבות בדיווח, הנלמד מן התיבה "הנחזות בעיניו", 

 מ"בע אינטרסט ספיישל 11593-05-12 א"ידי החברה. עם זאת, בעש-כתנאי לזיהוי פעולה כבלתי רגילה על

נקבע כי  "(אינטרסט ספיישל פרשת: "להלן( )8.11.2012, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ

אולם , חלקו הראשון של הסעיף קובע מבחן סובייקטיבי. לצו הינו מבחן משולב( ב)6המבחן הקבוע בסעיף 

שאת , כולן או חלקן, בהתקיים אותן חלופות. אובייקטיביקובע מבחן , הכולל ארבע חלופות, חלקו השני

אלא אם עלה בידי נותן שירותי המטבע לסתור , זאת. קמה חובת דיווח, קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי

  .זאת ולשכנע כי בנסיבות העניין לא היתה צריכה לחול עליו חובת הדיווח

 :18-17'בעמ, ספיישל אינטרסט בן בפרשתאשר צ-יפים לעניין זה, דבריה של כב' השופטת בר

"עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבים אשר אם התקיימו "יכול שיראו" 

פעולה של מבקש שירותי מטבע כפעולה בלתי רגילה, מלמדת כי במקום שנעשתה 

פעילות הנופלת לאחד מאותם מצבים, צריכה להידלק נורה אדומה לנותן השירות. 

אדומה זו היא שמצב אובייקטיבי אמור לגרום לכך שנותן השירות משמעותה של נורה 

יראה באותה פעולה כפעולה בלתי רגילה. כך אפילו נאמר כי יהא זה בעיניו באופן 

   סובייקטיבי.

לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמורים להצביע על כך שמקבל 

שירות המטבע ביצע פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם יתקיים מצב אחד 

כי אז  -והתקיימותם הינו מצב אובייקטיבי  -או יותר מאותם מצבים שפורטו בסעיף 

ת שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי נסיבות אובייקטיביות אלו יחייבו את נותן השירו

 רגילות שחובה לדווח עליהן". 

 

ממנו נגזר  -חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזר מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים

מטבע להיות ערני לפעולות שיכולות להדליק נורות ההדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי 

 . להפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו ולדווח עליהןאזהרה ו

 

 , של ביצוע עסקאות באופן מפוצל בהיקפים גדולים עצם ההתנהלות כפי שהיא מתוארת בדו"ח הביקורת

ה ולעורר ספק של ניסיון להתחמק מחובת הדיווח, אשר היה צריך להדליק אצל המפר נורה אדוממעלה חשד 

אשר חייב דיווח, בעוד שבמהלך תקופת הבקורת המפר לא העביר דיווחים בלתי רגילים לרשות. הוועדה 

 . לפיצולים המתוארים בדו"ח הביקורת לא ניתן הסבר כלכלי לגיטימי אחר המניח את הדעתקובעת כי 

)א(, קובעת הוועדה 6לפי סעיף לטענת המפר שלפיה לא סבר כי היה עליו לדווח על העסקאות שכן הן דווחו 

)א( לצו עניינה בדיווח רגיל על פעילות מסוג ומסכום מסוים, היינו סף הדיווח. 6חובת הדיווח מכוח סעיף כי 



 

ברור מניסוח )ב( לצו הינה חובת דיווח בגין פעילות בלתי רגילה של מקבל השירות. 6חובת הדיווח מכוח סעיף 

פרדים, אשר תכליתם ומהותם שונה. אין בלשון הצו כדי להעיד על כך כי מדובר בשני סעיפי דיווח נ הצו

  )ב( לצו.6)א( לצו פוטרת מדיווח בגין אותה עסקה מכוח סעיף 6שדיווח על פעולה מסוימת מכוח סעיף 

)א( לצו, 6ח סעיף ולעניין טענת המפר שלפיה בחלק מהעסקאות נכללו גם פעולות החייבות בדיווח לרשות מכ

הוועדה מבקשת להבהיר כי לשון החוק מורה על דיווח לרשות תן לטעון כי הייתה כוונה להסתירן, ולכן לא ני

לאיסור הלבנת הון במקרים בהם פעולות של מבקש השירות נחזות בעיני נותן שירותי המטבע כבלתי רגילות. 

מסוימות ששווין  פעילות בלתי רגילה יכולה להיות גם פעולה שמטרתה לעקוף את חובת הדיווח על פעולות

( או גם ניסיון שלא מרשויות האכיפה הוא מתחת חובת הדיווח )למשל צ'ק מסוים שנעשה ניסיון להסתירו

, כשישנה פיננסים .ש.לועדת העיצומים בעניין . כפי שנאמר בהחלטת לדווח על הסכום האמיתי של העסקה

הדיווח מתעורר חשש כי הפיצול מטרתו עסקה אחת המפוצלת למספר עסקאות, כאשר אחת מהן עולה על סף 

להימנע מדיווח של העסקה הנמוכה מסף הדיווח, ומדיווח של סכום הפעולה בכלל. העסקה הנמוכה מסף 

, ובמשתמע גם לרשויות אכיפת , וכך לרשותלאיסור הלבנת הון הדיווח כלל לא תגיע למאגר המידע של הרשות

 בוצעה. לא תגיע התמונה המלאה אודות העסקה ש החוק,

לעניין טענת המפר כי בכל הנוגע לפיצול בטווח של ימים עוקבים מדובר על החלת הוראת הצו החדש, הוועדה 

 קבעה כי, ועוד לפני כניסתו לתוקף של הצו החדש הוועדה התייחסה לפעולות מסוג זה דוחה טענה זו שכן

זאת, שכן באופן מהותי ניתן . כספי )ב( והטילה בגינן עיצום6מדובר בהפרות לפי סעיף  במקרים המתאימים

לראות בעסקאות אלו כעסקאות חריגות, אשר בנסיבות המתוארות בדו"ח הביקורת היו אמורות לעורר חשד 

 ולהצדיק דיווח בלתי רגיל לרשות. 

 

בנוגע לעסקאות בסף הדיווח,  הוועדה דוחה את טענות המפר שכן במקרה דנן מדובר בהיקף גדול של עסקאות 

חלקן ביצעו אותם לקוחות ולכן בנסיבות העניין הוועדה סבורה כי הייתה אמורה "להידלק" אצל  אשר את

 בפרשת הנש"מ נורה אדומה בכל הנוגע לניסיון לעקוף את חובת הדיווח ולכן היה עליו לדווח על כך לרשות.

 של סך בין הנע בטווח עסקאות לבדוק הביקורת עורכי בחירת(: "20 בפסקה) נקבע", אינטרסט ספיישל"

 לא אך(, ₪ 50,000) בדיווח המחייב לרף קרוב שהוא בטווח מדובר. והגיונית נכונה הייתה ₪ 49,999-ל 47,000

 העסקאות שאחת כך פוצלו, פוצלו שלכאורה רבות פעולות כי מלמדים אכן הביקורת ממצאי. מדיי קרוב

 יובהר שעוד כפי, זה סכום דווקא שנבחר הנמנע מן לא, אכן. ₪ 47,000 של לסך קרוב, האמור בטווח הייתה

 (".א)6 בסעיף הקבועה הדיווח מחובת לחמוק כדי הדברים בהמשך

מעבר לכך, בחוברת ההסבר לנותני שירותי מטבע שפורסמה באתר משרד האוצר בתקופה הרלבנטית צוינו 

י עשיית פעילות הקרובה לסף מספר סיטואציות כדוגמאות לפעולות בלתי רגילות, ובין היתר מצוין כ 23בעמ' 

 ש"ח( אך נמוכה ממנו מהווה נורת אזהרה לעניין זה. 50,000הדיווח )העומד על 

)ב( לצו. ממצאי הביקורת בנוגע לאי העברת 6הוועדה קובעת כי בוצעה הפרה של סעיף לאור האמור לעיל, 

תי המטבע לפעולות הנחזות דיווחים בלתי רגילים הינם חמורים ומעידים על חוסר ערנות מצד נותן שירו

 כבלתי רגילות בעסקו.

  :)א( לצו2הפרת סעיף  .96

 . לצו (א)2הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף 

בכל הנוגע לטענת המפר כי האשם על כך שעסקה דווחה לרשות ללא הפרטים המזהים ללקוח מוטל על 

נותן שירות המטבע עצמו מוטלת החובה לוודא כי הוא אכן  התוכנה שבה הוא משתמש, הוועדה סבורה כי על

 ביצועי הסתמכות על בעצם ואין, העסק על מוטלת החוק הוראות קיום על מדווח כנדרש בחוק. החובה

  .הפרה התקיימה שלא לקבוע כדי התוכנה

נו יכול והוא אים את חובו לפי הצו כראוי הוועדה מדגישה כי על נותן השירות החובה לוודא כי הוא מקיי

להסתתר מאחורי טענות על ליקויים טכניים או טעויות אנוש. הוועדה מדגישה כי תאריכי הלידה, המען, 



 

מספר הזהות, שם ומין מבקש השירות אינם פרטים משניים אלא מהווים חלק אינטגרלי ממשטר המאבק 

את נותני השירות בתיעודם. בהלבנת הון במדינת ישראל שאם לא כן המחוקק לא היה רואה צורך לחייב 

 נדונה זו סוגיהמעבר לכך, ככלל, משנקבע בחוק אילו פרטים על נותן השירות לתעד, הוא מחויב לעשות זאת. 

 בן ירון' נ 2000-ס"התש, הון הלבנת איסור חוק לפי כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו 18286-10-10 א"ברע

 אחר להתחקות מנת על, הדברים מטבע, חיונית הזיהוי בתחו" :נקבע שם(, 23.8.2011, בנבו פורסם) עמי

 מנת על. הזיהוי את ולאמת והתחזות זיופים על להקשות, היתר בין, נועדה האימות חובת. הפעולות מבצעי

 הן ומבצעים הצו כמצוות פועלים אכן שהם ולוודא, השירותים נותני את אפקטיבי באופן לבקר יהיה שניתן

לעניין טענת המפר  ."והאימות הזיהוי מסמכי של מלא שימור נדרש האימות פעולת את והן הזיהוי פעולת את

 כי הוא תיקן את הליקויים, הוועדה תתחשב בכך בקביעת גובה העיצום הכספי.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .97

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61מהקנס הקבוע בסעיף שלא יעלה על פי עשרה 

)להלן:  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

מרת ההפרות שביצע המפר, בחובבחינת השיקולים לחומרה, התחשבה הוועדה לעניין גובה העיצום הכספי,  .20

)ב( לצו 6)א( והן מכוח סעיף 6ובכך שהפר באופן שיטתי ומתמשך את חובת הדיווח לרשות, הן מכוח סעיף 

ש"ח, הפר המפר גם את  מיליון 150וזאת בהיקפים עצומים. בנוסף להפרת סעיפי הדיווח בסכום העולה על 

 מיליון ש"ח. 80בעסקאות העולות על היקף של  כנדרש בצו הלקוח פרטיחובות הזיהוי, בכך שלא רשם את 

ההפרות המתוארות בדו"ח הביקורת הן הפרות חמורות המעידות של זלזול בוטה בהוראות החוק. הוועדה 

מדגישה את החשיבות שהיא רואה בהקפדה דקדקנית על הוראות החוק והצו בתחום המאבק בהלבנת ההון 

ר מטעם המדינה לספק שירותים פיננסיים מוגדרים לציבור ומימון הטרור, המוטלות על מי שקיבל אישו

הרחב, וזאת במטרה למנוע לרעה את ניצולם של גורמים אלו, הנמצאים בסיכון לכך, למטרות הלבנת הון 

 ומימון טרור. 

אי מילוי חובות אלו מסכל את הן לב לבו של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל וחובות הדיווח  .21

. המחוקק ראה ומימון טרור וק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הוןמטרת הח

חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את 

תי מטבע. הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירו

משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית 

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 :חג'אמה

שירותיהם של "במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי 

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור 

חוק הונם האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

דיווח כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות  איסור הלבנת הון

קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי 

 הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  יפים גםלעניין זה 

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005

ות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות "התמודד

העברות כספים וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה 

שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך 

קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים 
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ול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת באורח פתלת

דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. 

לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני הון להתחמק מן הדין. 

הדיווח וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך  - דיווח גורף, דיווח רחב ומלא -

בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר עבירות 

משרתת כהלכה את מטרות החוק,  ex anteועבריינים. חובת דיווח רחבה 

מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן 

 ]ההדגשה הוספה[. ועל איתורן של הלבנות הון."

 :מאיר בלס נ' מדינת ישראל 8325/05"פ עביפים לעניין זה גם דבריו של בית המשפט העליון 

"פרנסתם של חלפני הכספים מבוססת על השירות אותו הם נותנים 

הם  -ללקוחותיהם ותמורתו הם מקבלים את העמלה שהיא שכרם. הלקוחות 

שמטבע הדברים אינם מעוניינים בחשיפת  -מלביני הכספים הפוטנציאליים 

זהותם, שהרי כל המטרה היא להטמיע כסף שחור בכסף כשר באופן שהידיים, 

"הכסף הטמא" לא תיחשפנה. מתן שירות שאינו מחייב את מלבין דרכן עבר 

הכספים לחשוף את זהותו הוא ללא ספק שירות עדיף עבור זה האחרון. הדעת 

נותנת שחלפן כספים שלא ידקדק במצוות רישום ודיווח יזכה לקהל לקוחות 

חלפני נרחב וממילא לתמורה הכספית שיקבל עבור השירותים שיספק. 

ים אכן להוות את חוד החנית במלחמה בהון השחור אם ינהגו הכספים יכול

כפי שהורה להם המחוקק. זאת מחד גיסא. מאידך גיסא, חלפני הכספים 

לרוע המזל יכולים בפוטנציה להיות גם אבות הטיפוס של עברייני הלבנת הון 

משום שהפעילות בה הם עוסקים יכולה להוות קרקע פורייה לעניין הלבנת 

 הדגשה אינה במקור(". )הכספים

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .98

, לאור נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו וחומרתן שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות

דה כי מדובר בהפרה ראשונה, בהרחבה לעיל. כמו כן, במסגרת שיקוליה התחשבה הוועדה לקולא בעוב

 .בשיתוף הפעולה של העסק, בתיקון הליקויים ובמשך הזמן שעבר ממועד ביצוע ההפרות

 ש"ח. 700,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על העסק עיצום כספי בסך של  .99

הדרישה לתשלום ימים מיום מסירת  30לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .100

 העיצום הכספי.

 

 



 

 בעניין אורן הררי  7.2011.9החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 אורן הררי )להלן: "המפר לכאורה"(    המפר לכאורה:
 

 באמצעות ב"כ עו"ד גיל עשת

 :תיאור הנסיבות

לבחון את  , נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם אורן הררי במטרה2014בספטמבר  30ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות  2000-עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

"הצו"; "צו איסור הלבנת  )להלן: 2002-זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .22

 . 2014בספטמבר  30ועד ליום  2013בפברואר  2ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .23

 .2013בינואר  13העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .24

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .25

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .ז

בה לא נרשמה  ש"ח 130,000 עסקת ניכיון אחת חייבת בדיווח בסכום שלהביקורת איתרה  .2

 . תעודת זהות

בסכום כולל של  החייבות בדיווח 2013מחודש נובמבר  עסקאות המרה 2 הביקורת איתרה .3

 ומימון טרור )להלן: "הרשות"(.אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון  ש"ח 319,650

 .ש"ח 449,650 עסקאות בסכום כולל של 3 -לצו ( א)6סך ההפרות לפי סעיף 

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .ח

מקרים של עסקאות המרה אשר פוצלו  7 הביקורת איתרה חשד לרישום רצפים של עסקאות: (1

. בנוסף ש"ח 416,253 עסקאות, בסכום כולל של 22 –לכאורה באותו היום )במהלך שתי דקות( ל 

מקרים של עסקאות ניכיון אשר פוצלו לכאורה במספר ימים עוקבים  3לכך, הביקורת איתרה 

 . ש"ח 172,504 עסקאות בסכום כולל של  6 –)במהלך יומיים( ל 

עסקאות בסכום כולל  215הביקורת איתרה  אות העברת כספים לחו"ל החסרות פרטים:עסק (2

 בהן לא נרשמה תעודת הזהות של מקבל הכספים בחו"ל.  ש"ח 1,220,257של 

  .ש"ח 1,809,014 עסקאות בסכום כולל של 225 -לצו ( ב)6סך ההפרות לפי סעיף 

 

  :( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2סעיף  .ט

 עסקאות בהן לא נרשמו פרטים כנדרש בסעיפים אלו:הביקורת איתרה 

 ש"ח.  130,000עסקה אחת בסכום כולל של  –אי רישום תעודת זהות, כתובת, תאריך לידה ומין  (1

 ₪. 386,125 בסכום כולל שלעסקאות  5 –אי רישום כתובת מלאה ב  (2

  )א( לצו:4סעיף  .י

הצהרות שאינן חתומות בסכום כולל של  61הביקורת איתרה : עסקאות המרה החייבות בדיווח (1

 .ש"ח 8,024,326



 

הצהרות שאינן חתומות בסכום כולל של  27הביקורת מצאה  עסקאות ניכיון החייבות בדיווח: (2

 .ש"ח 2,369,011

עסקאות בסכום כולל של  88 -סה"כ עסקאות ניכיון והמרה בהן לא נמצאו הצהרות חתומות 

 . ש"ח 10,393,337

  )ב( לצו:4סעיף  .יא

עסקאות המרה חייבות בדיווח בסכום  103 עסקאות המרה החייבות בדיווח: הביקורת מצאה (1

 .שבוצעו עם תאגידים ללא קבלת ייפוי כוח ש"ח 12,657,656 כולל של

עסקאות ניכיון חייבות בדיווח בסכום כולל  11עסקות ניכיון החייבות בדיווח: הביקורת מצאה  (2

 . שבוצעו עם תאגידים ללא קבלת ייפוי כוח ש"ח 1,036,300של  

עסקאות בסכום  114 –סה"כ עסקאות ניכיון והמרה שבוצעו עם תאגידים בהן לא נמצאו ייפויי כוח 

 . ש"ח 13,693,956כולל של 

 :תמצית טענות העסק

. להלן, 9.1.2017כוחו ביום  י, ובעל פה באמצעות בא29.2.2016המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב בתאריך 

 בתמצית, פירוט טענותיו: 

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .17

המפר לכאורה טוען כי זו טעות בתום לב ולראיה שמו המלא  -)ד( לדו"ח הממצאים 1בהתייחס לסעיף  .4

של הלקוח נרשם. בהמשך לדו"ח הלקוח אותר, הליקוי תוקן וצורף העתק דיווח מתוקן לטענות 

 זהו מקרה בודד וחריג. עוד נטען כי בכתב. 

כפעולות  בטעותנרשמו מדובר בשתי עסקאות אשר  נטען כי -)ה( לדו"ח הממצאים 1בהתייחס לסעיף  .5

 נפרדות ובוצע תיקון לכלול אותן בעסקה אחת. 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .18

 רישום רציף של עסקאות: .ה

ות באותו היום, עסקאות המרה בהן בוצע פיצול עסקאות של לקוחות למספר עסקא 22בעניין  .1

בבוקר בסמוך למועד פתיחת הסניף לצורכי  9:00טען המפר לכאורה כי כל הפעולות נעשו בשעה 

. 1.1.14איזון הקופה והשלמת רישום. עסקה אחת נעשתה בצהריים ביום הראשון של השנה 

זאת, מהטעם שהסכומים מרכיבים הרבה עסקאות בסכומים מאוד נמוכים, מול מספר רב של 

עוד נטען בכפולות.  קבועיםקלדה הפקיד בחר לבצען בסכומים הזמן האת וכדי לקצר  לקוחות

 מספר העסקאות וההיקף הכספי זניחים ביחס לסך הפעולות והמחזור. כי 

עסקאות ניכיון בהן בוצע פיצול עסקאות של לקוחות למספר עסקאות במספר ימים  3בעניין  .2

נעשו בחודשי הקיץ בהן העסק פעיל מאוד  עוקבים, טען המפר לכאורה כי שלושת העסקאות

בתחום המרת המטבע. פעילות הניכיון בעסק שולית ולכן מוקצים סכומים נמוכים יותר לצורך 

מלקוחות לנכות חלק  ביקשניכיון. על מנת לשמור על תזרים מזומנים ולא לאבד לקוחות העסק 

 מן הסכום ולשוב למחרת לנכות את היתרה. 

 :לחו"ל החסרות פרטים עסקאות העברת כספים .ו

עסקאות העברת כספים לחו"ל בלא פרטי מקבל הכספים, טען המפר לכאורה כי שיטת  215בעניין 

העבודה של חברות העברת הכספים היא זיהוי מקבל הכספים על בסיס שם מלא ומספר קוד שניתן 



 

וח מנסה להסתיר שהלק לא עלה חששלו על ידי המעביר כאשר תפעולית אין צורך בפרט זה כלל ולכן 

 את פרטי מקבל הכספים. 

 :( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2הפרת סעיף  .19

טוען המפר לכאורה כי התקלה אירעה בעת  –בעניין העסקה הראשונה שלא כללה מספר פרטים  .א

פתיחת כרטסת הלקוח בעסקה נמוכה מסף הזיהוי כשנה לפני ביצוע העסקה הזו. בעת מעבר סף 

 הלקוח אותר והליקוי תוקן. כמו כן נטען כי הזיהוי לא עודכנו פרטיו. 

העסקאות בהן לא נרשמה כתובת, טען המפר לכאורה כי בכל המקרים מדובר בלקוחות  5בעניין יתר  .ב

  ולכן לא הופיעה הכתובת בשדות שנבדקו על ידי הביקורת.  תושבי חוץ

 :)א( לצו4הפרת סעיף  .20

 138כי נעשה ניסיון לאתר את כל הלקוחות אשר לא חתמו על הטופס כנדרש ומתוך  טען המפר לכאורה

 . לוועדה תגובתונכון למועד כתיבת  123-עסקאות שנדרשו לתיקון תוקן הליקוי ב

 :)ב( לצו4הפרת סעיף  .21

תאגידים  10-עסקאות המרה החייבות בדיווח, טען המפר לכאורה כי מדובר סה"כ ב 103בעניין  .א

הוא בנק הדואר ואחד הוא נותן שירותי מטבע אחר אשר לגביהם לא נדרש ייפוי כוח. מתוכם אחד 

 תאגידים השלימו החתמות על ייפויי כוח.  12מתוך  11-ביחס ל

תאגידים והושלמה  4-עסקאות ניכיון החייבות בדיווח, טען המפר לכאורה כי מדובר ב 11בעניין  .ב

 מהם.  3החתמת 

  :טענות כלליות .22

לים לקולא, המפר לכאורה הוסיף כי לאחר הביקורת החליט ביוזמתו לשכור את שירותי מבחינת השיקו

 חברה לביקורת פנים לביצוע ביקורת והדרכה. 

ונעשו בתום לב, היקף ההפרות מבחינה  הליקויים שוליים יחסיתמדובר בהפרה ראשונה, לטענתו, 

 יר מידע. כמותית ומבחינת מספר ההפרות זניח ולא מצביע על ניסיון להסת

וכן טען לנסיבות כלכליות אשר מצדיקות התחשבות מצד כי העסק כבר אינו פעיל  בדיון בוועדה הוסיף

 . הוועדה

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניו של המפר לכאורה והאסמכתאות שהציג, קובעת הוועדה  .101

 ., כמפורט להלןוהצוכי במסגרת פעילותו הפר העסק את הוראות החוק 

 :)א( לצו6הפרת סעיף   .102

עם זאת, הוועדה תשקול לחיוב  )א(.6הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף 

שמדובר במספר הפרות מועט מסך העסקאות החייבות בדיווח במסגרת שיקוליה לגובה העיצום את העובדה 

  ן הליקוי לאחר ביצוע הביקורת.וכי המפר פעל לתיקועל פני תקופת הביקורת 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .103

הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק בעניין רישום רציף של : חשד לרישום רצפים של עסקאות .א

בוצעו עסקאות מול לקוחות מסוימים גם בהפרשי בנסיבות המתוארות בדו"ח הביקורת בהן עסקאות. 



 

בהפרשים של יום אחד בלבד, היה על המפר להעביר דיווח או זמן קצרים ביותר ובהיקפים משמעותיים, 

העובדה שלטענתו למעשה העסקאות בוצעו באופן מפוצל לכאורה בשל צרכיו של . בלתי רגיל לרשות

העסק ולא בשל רצונותיו של הלקוח לא שכנעה את הוועדה כי מדובר במקרים אשר לא הצדיקו דיווח 

ובה העיצום בכך שמדובר בהיקף עסקאות מצומצם ביחס הוועדה תתחשב בקביעת גלרשות. עם זאת, 

 לפעילות העסק. 

הוועדה אינה מקבלת את טענות העוסק ברכיב זה.  :עסקאות העברת כספים לחו"ל החסרות פרטים .ב

עם זאת, מאחר ובעבר ועדות אחרות לא הטילו עיצום כספי בגין הפרה זו, הוועדה החליטה שלא להטיל 

 עיצום כספי ברכיב זה. 

  :( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2הפרת סעיף  .104

הוועדה מדגישה כי על ( לצו. 3)7)א( וסעיף 2הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף 

נותן השירות החובה לוודא כי הוא מקיים את חובו לפי הצו כראוי ומשנקבע בחוק אילו פרטים על נותן 

עם זאת, לעניין אי רישום הכתובת המלאה של הלקוח, הוועדה  השירות לתעד, הוא מחויב לעשות זאת.

מקבלת, לפנים משורת הדין את טענותיו של המפר. לעניין העסקה האחת שחסרים בה פרטי הזיהוי של 

הלקוח, הוועדה קובעת כי מדובר בהפרה, אך תיקח בחשבון לעניין גובה העיצום את העובדה כי עסקה זו 

 )א( לחוק. 6הדיווח לפי סעיף  מופיעה גם בסעיף של הפרת

 :)א( לצו4הפרת סעיף  .105

הוועדה קובעת כי המפר הפר את החובה הקבועה בסעיף זה וקובעת שמדובר בהפרה חמורה שכן התכלית 

העומדת מאחורי חובה זו היא למנוע מצבים שבהם גורמים מבצעים שירותים פיננסיים באמצעות אחרים 

עומד מאחורי ביצוע להתחקות אחר האדם הלרשויות היכולת  אצל נותן שירותי המטבע מבלי שתהיה

העסקאות. כמו כן, מדובר בהפרה בהיקף משמעותי ביחס לפעילות העסקית של המפר. עם זאת, הוועדה 

 תתחשב לעניין קביעת גובה העיצום בכך שהמפר פעל לתיקון הליקויים. 

 )ב( לצו:4הפרת סעיף  .106

הביקורת ביצוע ורואה בחומרה את העובדה שבמהלך  הפרה זוניין הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לע

החוק קובע וי כוח או לברר מי הבעלים בחברה. ענה בתשאול כי אינו נוהג לדרוש מלקוחות שהם תאגידים ייפ

( לצו כי במצבים בהם מבקש השירות אינו מקבל השירות, נותן שירותי המטבע לא ייתן 3)3מפורשות בסעיף 

לצו.  2בלא שירשום לגבי מבקש השירות ומקבל השירות את פרטי הזיהוי המפורטים בסעיף  שירותי מטבע

זאת על פי העתק כתב ייפוי כוח מאת מקבל השירות המסמיך את מבקש השירות לבצע את המרת המטבע 

פרטי עבורו, הכולל את כל פרטי הזיהוי של מקבל השירות. היה מקבל השירות תאגיד, יכלול כתב ייפוי הכוח 

זאת, הוועדה  ברי כי המפר הפר חובה זו, וזאת בהיקף משמעותי. עםזיהוי של כל בעלי השליטה בתאגיד. 

  תביא בחשבון את תיקון הליקוי לעניין גובה העיצום.

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל את  .107

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

ת הפעילות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר א

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר 

נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית 

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 :חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של נותני 

שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור 

כי  חוק איסור הלבנת הוןולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

http://www.nevo.co.il/law/74345
http://www.nevo.co.il/law/74345


 

נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח קפדניות. קיומן של חובות 

אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק 

 ולהגשמת תכליתו."

לחוק עיצום כספי בשיעור  7כל הפרה לפי סעיף )א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק ב14בהתאם לסעיף  .108

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9ה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הוועד .109

שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות, לאור נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל. 

י הם אינם בתוך כך שקלה הוועדה את העובדה שמפר הפר את החובה לשמור הצהרות של מבקשי השירות כ

פועלים עבור אחר בהיקף משמעותי וכן הפר באופן שיטתי את החובה לשמור על ייפוי כוח בביצוע עסקאות 

אל מול תאגידים. כמו כן שקלה הוועדה את העובדה שהמפר הפר גם את חובות הדיווח לרשות, אם כי 

בעובדה כי  הה הוועדה לקולכמו כן, במסגרת שיקוליה התחשבבהיקפים נמוכים יותר ביחס לפעילות העסק. 

משך הזמן שעבר מיום בשיתוף הפעולה של המפר, בעובדה שפעל לתיקון הליקויים ומדובר בהפרה ראשונה, 

. כמו כן, התחשבה הוועדה בנסיבותיו הכלכליות של המפר כפי ביצוע ההפרות ועד מועד מתן החלטת הוועדה

 . שהובאו בפניה

 ש"ח. 150,000ה להטיל על העסק עיצום כספי בסך של לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועד .110

 ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום ה 30לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך 



 

  512361635  בע"מ ח.פ. שפיק נסיירבעניין  2017.5.25החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 )להלן: "המפר לכאורה"(  שפיק נסייר   המפר לכאורה:
 

 ג'רייס דחלולי ועו"ד איימן חטיבבאמצעות ב"כ עו"ד 

 :תיאור הנסיבות

במטרה לבחון  שפיק נסייר בע"מ, נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם 2015 בפברואר 9ביום 

ור הלבנת הון )להלן: "החוק"( וצו איס 2000-את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"; "צו איסור  2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הלבנת הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .26

 . 2015 בפברואר 9ועד ליום  2009בפברואר  2ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .27

 .2003 במרץ 5העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .28

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .29

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .יב

בסכום כולל של לפחות , שלא דווחו דיווחבחייבות המרה עסקאות  1,613 הביקורת איתרה

 .ח"ש 176,995,721

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .יג

 .ש"ח 11,215,951 סכום כולל שלבעסקאות המרה  822 : הביקורת מצאהעסקאות בסף דיווח

כולל סכום בעסקאות  3,986 הביקורת מצאה רישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל באותו יום:

 .ש"ח 106,957,495של 

 

סכום בעסקאות  1,061הביקורת מצאה  ימים עוקבים: יןלקוחות באופן מפוצל ברישום עסקאות של 

 .ש"ח 27,175,971של כולל 

 ש"ח. 145,349,417של כולל סכום בות עסקא 5,275)ב( לצו: 6סה"כ הפרות לפי סעיף 

 ( לצו:3)3סעיף  .יד

עסקאות מול חברות החייבות בדיווח בסכום כולל של  4,135: הביקורת מצאה עסקאות מול חברות

 .בהן היה חסר טופס ייפוי כוחש"ח  570,437,031

  )א( לצו:2סעיף  .טו

 :וכדלקמן הביקורת איתרה עסקאות בהן לא נרשמו פרטים כנדרש

 ש"ח. 712,693,388עסקאות ללא כתובת החייבות בדיווח בסכום כולל של  7,602 .1

 ש"ח. 1,002,009,223עסקאות ללא תאריך לידה החייבות בדיווח בסכום כולל של  10,564  .2

 ש"ח. 761,871 עסקאות ללא מספר זהות החייבות בדיווח בסכום כולל של 6 .3

 .ש"ח 16,339,269עסקאות ללא שם החייבות בדיווח בסכום כולל של   59 .4

 .ש"ח 7,189,872החייבות בדיווח בסכום כולל של  מיןעסקאות ללא  71 .5

 
 ש"ח. 1,738,993,623של כולל סכום בות עסקא 18,302)א( לצו: 2סה"כ הפרות לפי סעיף 



 

 :תמצית טענות העסק

דיון כוחו ב י, ובעל פה באמצעות בא29.4.2017 וביום 14.12.16יום המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב ב

 . להלן, בתמצית, פירוט טענותיו: 25.5.2017יום בפני הוועדה 

ממצאי הדו"ח אינם מבוססים, הליקויים שצוינו כלליים וערטילאיים המפר לכאורה טען באופן כללי כי  .23

ארוכה  –שנים  6 –וכי ממצאי הדו"ח נעדרים כל בסיס, סבירות והיגיון. עוד נטען כי תקופת הביקורת 

 ועלולה להוביל לתוצאה לא מדויקת. 

עוד הוסיף, כי כל הפעולות שנטען לגביהן שהן בלתי רגילות, דווחו ללא יוצא מן הכלל בדיווח השוטף 

הם סובייקטיביים, לפי ראות  הפסיקה לסיווג פעולה כבלתי רגילהמבחני  לרשות. בנוסף, נטען כישהעביר 

 יניו לדווח לרשות. עיני נותן שירותי המטבע, וכי במקרים המתוארים בדו"ח הביקורת לא היה מקום בע

בנוסף, טוען המפר לכאורה להתיישנות ביחס לחלק מתקופת הביקורת כאשר הדו"ח הראשון יצא ביום  .24

, כאשר לפי חוק ההתיישנות, 9.2.09שנים מתחילת תקופת הביקורת המתחילה ביום  7.5-יותר מ 28.9.16

מועד הוצאתו כלומר החל מיום שנים מ 7ממצאי דו"ח הביקורת יכולים להכיל ממצאים עד  1958-תשי"ח

 . לחילופין, טוען לשיהוי ניכר. 28.9.09

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .25

טוען כי הטענה לפיה נמצאו פערים בין הדיווחים המפר לכאורה  -( לדו"ח הממצאים 2)1בהתייחס לסעיף 

 7/09עד  3/09שהועברו לרשות לאלה שהיה נדרש לדווח אינה מבוססת. לטענתו הדיווחים בחודשים 

העתקי דוחות בשל קיום התיישנות וקושי לשחזר חומר הנוגע  יודווחו לרשות באופן שוטף אולם אין ביד

 לתקופה זו. 

אות נרשמו על ידי הביקורת לא צירפה כל ראיה להפרש וחלק מהעסק 9/13-ו 7/13לגבי דו"חות חודשים 

 א דווחו. ל הביקורתשהעלה את כמות הביקורות שלטענת הביקורת פעמיים, דבר 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .26

 טוען כי הטענות אינן מבוססות. המפר לכאורה  -( לדו"ח הממצאים 3)1בהתייחס לסעיף 

)ב( בצו סובייקטיבית ולא אובייקטיבית. חובת 6ככלל, טען המפר לכאורה כי אמת הדיווח לפי סעיף 

יו, באמת מידה סובייקטיבית, הדיווח קמה כאשר נותן שירותי המטבע נתקל בפעולה אשר נחזית בעינ

ספיישל אינטרסט בע"מ נ' יו"ר הועדה להטלת עיצום כספי מר  11593-05-12כבלתי רגילה. מפנה לעש"א 

חברת פ.א.י שילת יזמות בע"מ נ' אסף נחמני, יו"ר הוועדה  8626-04-11פיני שחר )פורסם בנבו( ולעש"א 

 לעיצום כספי )פורסם בנבו(. 

המפר לכאורה טוען כי המחוקק לא  -חשד לרישום עסקאות בסף הדיווח  – 1.3.1בהתייחס לסעיף  .ז

ש"ח מחייבות בדיווח וכי יש לו טיעונים סובייקטיביים מדוע  50,000קבע שעסקאות מתחת לרף של 

ש"ח. לטענתו, את  50,000מנקודת מבטו לא דיווח על עסקאות אלה שהן מתחת לסף הדיווח של 

 49,000עסקאות המרה שסכומן מעל  228חודש וסביר מאוד שיימצאו עסקו פוקדים מאות לקוחות ב

 שנים.  6ש"ח במהלך תקופת ביקורת של מעל  50,000-ש"ח ומתחת ל

ש"ח אינן חייבות בדיווח וכי כאשר  50,000-עסקאות מתחת ל ועוד טען כי קיבל ייעוץ משפטי לפי

חו כפעולות רגילות ולכן לא ניתן לטעון ש"ח, הן דוו 50,000הסכום המצטבר בגין פעולות אלה עלה על 

 שלא דווחו. 

לדברי המפר  –רישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל באותו היום  – 1.3.2בהתייחס לסעיף  .ח

עסקאות המרה מהן עולה חשד כי נעשה פיצול על בסיס יומי,  3,986לכאורה הטענה לפיה קיימים 

אינה נכונה. אופן העבודה במשרד גרם לפעמים לפיצול שיקים ורישום באופן מפוצל בתום לב. לעתים 

כן, כל הפעולות התבצעו שתי פעולות באותו זמן, באותה שעה לאותו אדם בשתי עמדות נפרדות. כמו 

 דווחו במצטבר באותו יום באמצעות התוכנה. 



 

 בנוסף, יש להוריד מדו"ח הביקורת פעולות שהמפר לכאורה ביטל ונכללו בדו"ח. 

עסקאות מול נותני שירותי מטבע רשומים ולכן הוסרו  148לדו"ח מופיע כי אותרו  1.3.2בסעיף  .ט

מהדו"ח. לטענת המפר לכאורה מספר העסקאות גבוה יותר. בנוסף, לטענתו יש להתייחס לעסקאות 

מול לקוחות בענף התיירות, המוכרים לו אישית ועובדים מולו  בתדירות גבוהה כאל עסקאות עם 

 שירותי מטבע.  נותני

לדברי המפר  –רישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בין ימים עוקבים  – 1.3.3בהתייחס לסעיף  .י

לכאורה חלק מהלקוחות הם קבלנים פרטיים או חברות פרטיות וסוחרים שבאים בתדירות גבוהה 

דווחו ש"ח אשר  50,000או יומיומית. כאשר לקוחות כאלה מוכרים ומבצעים עסקאות גם מעל 

)ב( 6במסגרת פעולות רגילות ולכן פעילותן לא עוררה אצלו חשד ולא העלתה סיבה לדיווח לפי סעיף 

 לצו.

 :( לצו3)3הפרת סעיף  .27

טוען המפר לכאורה כי בעסקאות מול חברות דרש את תעודת  –לדו"ח הביקורת  2בהתייחס לסעיף 

המקרים בעלי החברות היו מגיעים ברוב  שכן צילם את תעודות הזהות של בעל החברהוההתאגדות, 

 . בעצמם לבצע את הפעולות

בהם היה צורך בייפוי כוח משליח דרשו זאת כמו גם מסמכים המעידים כי הוא נציג החברה. שבמקרים 

 המפר לכאורה צירף דוגמאות של מסמכי חברות. 

 :)א( לצו2הפרת סעיף  .28

ספח )לתגובה צורפו שני צילומים של ת.ז(, המפר לכאורה טען כי צילם תעודות זהות של לקוחות כולל ה

.ז., מין, טלפון, מיקוד וכו' כאשר ביישובים ערביים אין שמות תרשם בכרטיס הלקוח פרטים מלאים כולל 

תעודת הזהות מצולמת, הדרישה למילוי כאשר רחובות ולכן אין כתובת מדויקת. לטענת המפר לכאורה, 

 ית. כל פרטי הזיהוי היא פורמאלית ולא מהות

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניו של המפר לכאורה והאסמכתאות שהציג, קובעת הוועדה  .111

 כמפורט להלן.  כי במסגרת פעילותו הפר העסק את הוראות החוק והצו

  :)א( לצו6הפרת סעיף 

הוועדה אינה מקבלת את הסבריו של המפר לעניין זה וקובעת כי המפר הפר את חובת הדיווח הקבועה בסעיף  .112

)א( לצו, כפי שמפורט בדו"ח הביקורת, על נספחיו. הוועדה החליטה שלא לקחת בחשבון את ההפרות לעניין 6

ו בחודש זה, בוצעו למעלה לצורך קביעת גובה העיצום, וזאת שכן חלק מהפעולות שבוצע 2009חודש פברואר 

משש שנים ממועד ביצוע הביקורת. לפיכך, הוועדה קובעת שההפרה בסעיף זה עומדת על היקף של 

 . 2009ומתייחסת לחודשים אפריל, מאי ויולי בשנת ש"ח  138,319,085

 )ב( לצו: 6הפרת סעיף 

את דו"ח הביקורת לעניין  ומאמצת (ב)6הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף  .113

לדעת הוועדה לא ניתן הסבר כלכלי לגיטימי המניח את הדעת לפעילות וכן מדובר בהפרות  .הפרת סעיף זה

, חמורות ושיטתיות המעידות על חוסר הבנה בסיסית של החוק ושל חובות הדיווח בסכומים מאוד גבוהים

 . המגיעה עד כדי זלזול בהוראות החוק

)ב( לצו. הוועדה קובעת כי אמנם לשון הצו 6תיו הכלליות של המפר לגבי פרשנותו של סעיף בכל הנוגע לטענו .114

מצביעה על אמת מידה סובייקטיבית לצורך בחינת פעולות בלתי רגילות החייבות בדיווח, הנלמד מן התיבה 

 ספיישל 11593-05-12 א"ידי החברה. עם זאת, בעש-"הנחזות בעיניו", כתנאי לזיהוי פעולה כבלתי רגילה על



 

 ספיישל פרשת: "להלן( )8.11.2012, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע אינטרסט

)ב( לצו הינו מבחן משולב. חלקו הראשון של הסעיף קובע מבחן 6נקבע כי המבחן הקבוע בסעיף  "(אינטרסט

חן אובייקטיבי. בהתקיים אותן חלופות, כולן סובייקטיבי, אולם חלקו השני, הכולל ארבע חלופות, קובע מב

או חלקן, שאת קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי, קמה חובת דיווח. זאת, אלא אם עלה בידי נותן שירותי 

המטבע לסתור זאת ולשכנע כי בנסיבות העניין לא היתה צריכה לחול עליו חובת הדיווח, דבר שלא התקיים 

 בנסיבות העניין דנן.

 :18-17בעמודים , ספיישל אינטרסט אשר צבן בפרשת-לעניין זה, דבריה של כב' השופטת בריפים 

"עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבים אשר אם התקיימו "יכול שיראו" פעולה של 

מבקש שירותי מטבע כפעולה בלתי רגילה, מלמדת כי במקום שנעשתה פעילות הנופלת לאחד 

ק נורה אדומה לנותן השירות. משמעותה של נורה אדומה זו היא מאותם מצבים, צריכה להידל

שמצב אובייקטיבי אמור לגרום לכך שנותן השירות יראה באותה פעולה כפעולה בלתי רגילה. 

   כך אפילו נאמר כי יהא זה בעיניו באופן סובייקטיבי.

לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמורים להצביע על כך שמקבל שירות המטבע 

ביצע פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם יתקיים מצב אחד או יותר מאותם מצבים 

כי אז נסיבות אובייקטיביות אלו יחייבו  -והתקיימותם הינו מצב אובייקטיבי  -שפורטו בסעיף 

 ת שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי רגילות שחובה לדווח עליהן". את נותן השירו

ממנו נגזר  -להבדיל מפרמטרים טכניים)חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזר מפרמטרים מהותיים 

הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולות שיכולות להדליק נורות , בהקשר זה(. הדיווח הרגיל

 . פעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו ולדווח עליהןאזהרה ולה

)ב( לצו שכן אלו דווחו בהתאם 6בכל הנוגע לטענתו של המפר שלא נדרש לדווח על פעולות בהתאם לסעיף  .115

ב( לצו הינה חובת )6)א( לצו, גם טענה זו דינה להידחות. חובת הדיווח מכוח סעיף 6לחובה הקבועה בסעיף 

דיווח בגין פעילות בלתי רגילה של מקבל השירות. ברי כי, מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם 

)א( לצו פוטר מדיווח 6ומהותם שונה. אין בלשון הצו כדי להעיד על כך שדיווח על פעולה מסוימת מכוח סעיף 

 הלות כזו תחטא לתכלית הצו והחוק שמכוחו הותקן.)ב( לצו וגם ברור שהתנ6בגין אותה עסקה מכוח סעיף 

 ללקוחלעניין זה יוער, כי אין נפקא מינה אם לנותן שירותי המטבע קיימת מערכת מחשב המסכמת עסקאות  .116

)א( לצו, עדיין בנסיבות מעין אלו 6לפי סיכום יומי, מכיוון שגם אם המערכת תזהה צורך בדיווח לפי סעיף 

)ב( לצו על פעולות הלקוח, מקום בו מדובר בדפוס הפעולה האמור לעיל 6יף ח סעוקמה החובה לדווח מכ

כאשר לא הוצג להן היגיון כלכלי או עסקי )ולא כל שכן פעולות שבוצעו על פני יומיים אשר אינן מנוטרות כלל 

 בהקשר זה על ידי המערכת הממוחשבת(. 

 ול נותני שירותי מטבע אחרים ומולבוצעו מבכל הנוגע לטענת המפר כי יש לגרוע מדו"ח הביקורת עסקאות ש .117

עוסקים בתחום התיירות, עמדת הוועדה היא כי עסקאות שבוצעו מול נותני שירותי מטבע אחרים אכן הוסרו, 

לפנים משורות הדין, מדו"ח הביקורת על ידי הצוות שערך את הדו"ח, אך אין דינם שווה לחברות שעוסקות 

שאינן רשומות במרשם ולא חלות עליהן חובות מתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.  –בתחום התיירות 

עוד יודגש, כי עצם העובדה שמדובר בלקוחות שמוכרים למפר, ושמבצעים פעילות בהיקפים גדולים, אין בה 

רר )ב( במקרים המתאימים, וכן כי אם מתעו6התאם לסעיף כדי לסתור את החובה להעביר דיווח לרשות ב

ספק, יש מקום לדווח, בייחוד בנסיבות המתוארות בדו"ח הביקורת אשר היו אמורות "להדליק" נורה אדומה 

  אצל המפר. 

דוחה הוועדה את טענות המפר, וזאת  –חשד לרישום עסקאות בסף דיווח  –לדו"ח הביקורת  1.3.1לגבי סעיף  .118

ידי לקוחות חוזרים, באופן אשר מעלה חשד לאור ריבוי הפעולות והיקפן הכספי והעובדה שחלקן בוצע על 

לניסיון לעקוף את חובת הדיווח הקבועה בצו. מעבר לכך, בחוברת ההסבר לנותני שירותי מטבע שפורסמה 



 

מספר סיטואציות כדוגמאות לפעולות בלתי  23בתקופה הרלבנטית באתר של משרד האוצר, מצוינות בעמ' 

ש"ח( אך נמוכה ממנו  50,000ת הקרובה לסף הדיווח )העומד על רגילות, ובין היתר מצוין כי עשיית פעילו

 מהווה נורת אזהרה לעניין זה.

הוועדה אינה מקבלת את ההסברים של המפר בכל הנוגע למקרים של פיצול העסקאות באותו היום ופיצול  .119

מול לקוחות  עסקאות ניכיון ללקוח במספר ימים עוקבים. האופן המפוצל שבו בוצעו פעולות )ניכיון והמרה(

מסוימים בהפרשי זמן אפסיים )באותו היום( של יום אחד, ובהיקפים משמעותיים )סכום ההפרות לפי סעיף 

הוועדה בנוסף, מיליון ש"ח(, מצביע על כך שלא  מדובר בפעולה רגילה של לקוח.  130זה בלבד עולה על 

עקוף את חובת הדיווח גם כאשר להיות פעולה שמטרתה ל יכולהמבקשת להבהיר כי פעילות בלתי רגילה 

)א( וזאת שכן במקרים כאלו מתעורר 6אחת מהעסקאות המפוצלות עולה בסכומה על סף הדיווח לפי סעיף 

חשש כי מטרת הפיצול היא להימנע מדיווח של העסקה הנמוכה מסף הדיווח, ומדיווח של סכום הפעולה 

דע של הרשות, וכך לרשות לא תגיע התמונה בכלל. העסקה הנמוכה מסף הדיווח כלל לא תגיע למאגר המי

 המלאה אודות העסקה שבוצעה. 

 סבורה הוועדה, הביקורת ממצאי ובחינת בנושא המפר טיעוני של מעמיקה בחינה לאחרנוכח כל האמור לעיל,  .120

 בביצוע הפעולות המתוארות בדו"ח הביקורת ובנסיבות העניין כלכלי היגיון על להצביע בידיו עלה לא כי

ממצאי הביקורת בנוגע לאי העברת דיווחים בלתי רגילים  )ב( לצו.6המסקנה היא כי הופרה החובה לפי סעיף 

מעידים על חוסר ערנות מצד המפר לפעולות הנחזות כבלתי רגילות בעסקה. מעבר לכך, התרשמותה של 

מילא לא הבינו את הוועדה מהעובדות בעסקה שהופיעו בפניה, היא שעד להליך הביקורת הן לא הכירו ומ

 )ב( לצו. 6-)א( ו6החובה האמורה ואת האבחנה בין החובות הקבועות בסעיפים 

 : ( לצו3)3הפרת סעיף 

תאגיד אינו יכול לבצע פעולה כידוע,  .לצו (3)3הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף  .121

בהם מבקש השירות אינו ש( כי במצבים 3)3ף הצו קובע מפורשות בסעי. בעצמו אלא באמצעות מיופה כוח

מקבל השירות, נותן שירותי המטבע לא ייתן שירותי מטבע בלא שירשום לגבי מבקש השירות ומקבל השירות 

לצו. זאת על פי העתק כתב ייפוי כוח מאת מקבל השירות המסמיך את  2את פרטי הזיהוי המפורטים בסעיף 

ורו, הכולל את כל פרטי הזיהוי של מקבל השירות. היה מקבל מבקש השירות לבצע את המרת המטבע עב

השירות תאגיד, יכלול כתב ייפוי הכוח פרטי זיהוי של כל בעלי השליטה בתאגיד. בנוסף, הוועדה רואה 

מיליון  570-בחומרה את העובדה שמדובר במספר רב, של אלפי לקוחות, בהיקף כספי עצום של למעלה מ

 ש"ח.

 :לצו 4הפרת סעיף 

לצו, בכך שלא החתים את לקוחותיו על טפסי הצהרת  4בגוף דו"ח הביקורת מצוין כי המפר הפר גם את סעיף  .122

מבקש שירות. המפר טען כי בניגוד לאמור בדו"ח, כן נהג להחתים את לקוחותיו על הטופס ואף צירף מספר 

נוגע למאבק בהלבנת הון, חשיבות עליונה בכל ה תטפסים כאסמכתא. יודגש, כי החתימה על הטופס היא בעל

וזאת על מנת למנוע מצב שבו אדם מנהל את ענייניו הפיננסיים תוך הסתתרות מאחורי צד ג'. עם זאת, כיוון 

שבדו"ח הביקורת נשמט סעיף זה, ככל הנראה בטעות, מסיכום ההפרות, בחרה הוועדה שלא לקחת הפרה זו 

 בחשבון בקביעת גובה העיצום הכספי.

  :לצו )א(2הפרת סעיף 

הוועדה מדגישה כי פרטי . )א( לצו, כפי שמפורט בדו"ח הביקורת2קובעת כי המפר הפר את סעיף הוועדה  .123

הזיהוי של הלקוח, לרבות שם, מספר זהות, תאריך הלידה, המען, ומין מבקש השירות אינם פרטים משניים 

מאפשרים לרשויות לזהות  אלא מהווים חלק אינטגרלי ממשטר המאבק בהלבנת הון במדינת ישראל שכן הם

באופן וודאי את האדם שביצע את הפעילות הפיננסית שלו אצל נותן שירותי המטבע ואם לא היה מדובר 

בפרטים מהותיים, המחוקק לא היה רואה צורך לחייב את נותני השירות בתיעודם. מעבר לכך, ככלל, 



 

ות זאת. עוד יצוין, כי לא מדובר בהשמטה משנקבע בחוק אילו פרטים על נותן השירות לתעד, הוא מחויב לעש

אקראית של פרט זיהוי, אלא בהפרה שיטתית של החובות, לגבי מספר רב של עסקאות, בהיקף כספי עצום 

 ש"ח.  מאות מיליונישל 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .124

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61י עשרה מהקנס הקבוע בסעיף שלא יעלה על פ

)להלן:  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9 הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה .125

ל. שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות, לאור נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעי

הוועדה שקלה לחומרה את העובדה שמדו"ח הביקורת עולה הפרה שיטתית, בהיקפים עצומים של מאות 

ו, העולה עד כדי זלזול בוטה בהוראות החוק. הוועדה מיליוני ש"ח, של חובות הדיווח והזיהוי המפורטות בצ

מדגישה את החשיבות בכך שנותני שירותי מטבע, אשר קיבלו אישור לעסוק במתן שירותים פיננסיים לציבור, 

יישמו את הוראות החוק והצו על מנת למנוע מצב של ניצולם לרעה למטרות הלבנת הון ומימון טרור. עם 

שיתוף הפעולה של , ראשונהעובדה כי מדובר בהפרה שיקולים לקולה, ביניהם הזאת, הוועדה התחשבה גם ב

 כן טענות אישיות וכלכליות שנטענו בפני הוועדה. , ו, משך הזמן שעבר מאז ביצוע ההפרותהביקורת המפר עם 

את חובת הדיווח והזיהוי אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות אשר אי מילוין מסכל  .126

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות 

מטבע. משהפר  הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי

נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית 

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ  המתבצעת בעסקו.

 :חג'אמה

הם של נותני "במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותי

שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור 

כי  חוק איסור הלבנת הוןולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

קפדניות. קיומן של חובות נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח 

אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק 

 ולהגשמת תכליתו."

 :מאיר בלס נ' מדינת ישראל 8325/05"פ עיפים לעניין זה גם דבריו של בית המשפט העליון ב

פרנסתם של חלפני הכספים מבוססת על השירות אותו הם נותנים ללקוחותיהם "

הם מלביני הכספים  -ותמורתו הם מקבלים את העמלה שהיא שכרם. הלקוחות 

שמטבע הדברים אינם מעוניינים בחשיפת זהותם, שהרי כל המטרה  -הפוטנציאליים 

הכסף הטמא" לא היא להטמיע כסף שחור בכסף כשר באופן שהידיים, דרכן עבר "

תיחשפנה. מתן שירות שאינו מחייב את מלבין הכספים לחשוף את זהותו הוא ללא ספק 

שירות עדיף עבור זה האחרון. הדעת נותנת שחלפן כספים שלא ידקדק במצוות רישום 

ודיווח יזכה לקהל לקוחות נרחב וממילא לתמורה הכספית שיקבל עבור השירותים 

ם אכן להוות את חוד החנית במלחמה בהון השחור אם חלפני הכספים יכולישיספק. 

ינהגו כפי שהורה להם המחוקק. זאת מחד גיסא. מאידך גיסא, חלפני הכספים לרוע 

המזל יכולים בפוטנציה להיות גם אבות הטיפוס של עברייני הלבנת הון משום 

. "שהפעילות בה הם עוסקים יכולה להוות קרקע פורייה לעניין הלבנת כספים

 דגשה אינה במקור()הה

http://www.nevo.co.il/law/74345
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 ש"ח. 250,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על העסק עיצום כספי בסך של  .127

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .128

 העיצום הכספי.



 

 וא.נ. תיווך והשקעות בע"מ  נאג'ענאן אבו בעניין  19.12.2016החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 : "המפר לכאורה"( ביחד )להלןו/או א.נ. תיווך והשקעות בע"מ  ענאן אבו נאג'   המפר לכאורה:

 ג'וליאן חדדבאמצעות ב"כ עו"ד 

 :תיאור הנסיבות

במטרה לבחון  ענאן אבו נאג', נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם 2015 בפברואר 9ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון  2000-את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"; "צו איסור  2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הלבנת הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי. דו"ח הביקורת נמסר למפר  .30

 . 2015 בפברואר 9ועד ליום  2011 בספטמבר 1ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .31

 2011בספטמבר  1 רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיוםא.נ. תיווך והשקעות בע"מ היה העסק  .32

הותלה רישיון החברה  2011ומר ענאן אבו נאג' שימש כמנהלו. במהלך שנת  2012 בפברואר 21 ועד ליום

הונפקה למר ענאן אבו נאג' תעודת רישום חדשה על שמו. לפיכך,  2012בפברואר  21עקב אי תשלום. ביום 

 יצאו שני דו"חות ביקורת נפרדים, אך ההחלטה תתייחס לשניהם במאוחד. 

 :ענאן אבו נאג' – הביקורת להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח .33

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .טז

ש"ח אשר לא דווחו לרשות  7,944,860עסקאות חייבות בדיווח בסכום כולל של  54הביקורת איתרה 

 לאיסור הלבנת הון. 

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .יז

 :ש"ח  1,179,934עסקאות ניכיון בסכום כולל של  24הביקורת איתרה  עסקאות בסף דיווח

 ש"ח. 50,000ש"ח לבין  49,000שבוצעו בסכומים שבין 

 :עסקאות ניכיון בסכום כולל  8הביקורת איתרה  פיצול עסקאות ניכיון שנרשמו במהלך יום אחד

 עסקאות. 16 -ש"ח אשר פוצלו לכאורה ל 949,540של 

 עסקאות ניכיון בסכום  111הביקורת איתרה  שנרשמו במהלך יומיים: פיצול עסקאות ניכיון

 עסקאות. 222 -ש"ח שפוצלו לכאורה ל 9,546,893כולל של 

 :עסקאות ניכיון   9הביקורת איתרה  פיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין לקוחות שונים

 עסקאות.  20 -ש"ח שפוצלו לכאורה ל 878,325בסכום כולל של 

 .ש"ח 12,554,692עסקאות בסכום כולל של   152 -לצו ( ב)6לפי סעיף  כ הפרות"סה

 

  :חובת זיהוי רישום ודיווח פרטי לקוח – ( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2סעיף  .יח

 הביקורת איתרה עסקאות בהן לא נרשמו פרטים כנדרש בסעיפים אלו:

ש"ח בה לא נרשם מספר  120,000נמצאה עסקה אחת בסכום של  :ז.עסקאות ללא מספר ת .1

 .תעודת זהות



 

בהן לא נרשם  ש"ח 320,000עסקאות בסכום כולל של   3נמצאו  עסקאות ללא תאריך לידה: .2

 תאריך לידה.

ש"ח בהן לא  18,104,261עסקאות ניכיון בסכום כולל של  158נמצאו  עסקאות ללא כתובת: .3

 נרשמה כתובת.

 ש"ח. 18,544,261עסקאות ניכיון בסכום של  162 -( לצו3) 7לצו וסעיף  2לפי סה"כ הפרות 

  :קבלת ייפוי כוח – )ב( לצו4סעיף 

ש"ח עבורן העסק  3,005,114עסקאות ניכיון חייבות עם תאגידים בסכום כולל של  19סה"כ בוצעו 

 לא דרש קבלת ייפוי כוח.

 

 :א.נ. תיווך והשקעות בע"מ – להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .א

עסקאות ניכיון בסכום כולל של  6הביקורת איתרה  פיצול עסקאות ניכיון שנרשמו במהלך יומיים:

 עסקאות.  12 -ש"ח שפוצלו לכאורה ל 365,326

 

  :חובת זיהוי רישום ודיווח פרטי לקוח – ( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2סעיף  .ב

 ש"ח בה לא נרשמה כתובת.  54,000נמצאה עסקת ניכיון אחת בסכום של  עסקאות ללא כתובת:

 :תמצית טענות העסק

ובעל פה  15.2.17, במכתב בא כוחו מיום 1.11.16במכתבו מיום המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב 

 . להלן, בתמצית, פירוט טענותיו: 9.1.2017באמצעות בא כוחו ביום 

רישום פרטים, צילום ת.ז., שיקים, ייפוי כוח והחתמה על טופס הצהרת המפר לכאורה טען באופן כללי כי  .29

מבקש שירות נעשו כנדרש, ודוחות סדירים היו נשלחים מדי חודש לרשות לאיסור הלבנת הון. עד ליום 

ות מהרשות לאיסור הלבנת הון או משרד האוצר וגם דוחות שגויים או הערלטענתו הביקורת לא קיבל 

 לא על חוסר בנתון או בדיווח. 

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .30

טען כי הוא מדווח בתחילת כל חודש  לרשות המפר לכאורה , ( לדו"ח הממצאיםג)1בהתייחס לסעיף 

בזמן, והוא לא נשלחו דיווחים  1/15-ו 12/14לאיסור הלבנת הון עבור החודש שלפני וגם עבור חודשים 

 יודע מדוע לא נקלטו ברשות. עוד נטען כי נשלח דיווח חוזר פעם נוספת עבור חודשים אלה. 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .31

 –)ג( לדו"ח הממצאים טען המפר לכאורה כדלקמן 2בהתייחס לסעיף 

לטענת המפר לכאורה, בהתאם למידע המצוי בידו ולהיכרות עם הלקוחות  –עסקאות בסף הדיווח  .א

לא היה מקום לדיווח בלתי רגיל. מדובר במספר עסקאות קטן מאוד של כל לקוח מתוך העסקאות 

שביצע ודווחו לרשות, הלקוחות בצעו מספר עסקאות ניכיון, חלקן מתחת לסף הדיווח, אשר נרשמו 

 )א( דבר שמעיד על היעדר כוונה לפעול למניעת דיווח. 6ות לפי סעיף כעסקה אחת ובהתאם דווחו לרש

לטענת המפר לכאורה, הוא מבצע את העסקאות ומעביר את השיקים והפרטים  –פיצול על בסיס יומי  .ב

לעובד כדי שיזין למחשב. לעיתים נדירות העובד לא היה והשיקים התערבבו והוזנו במערכת באופן 

)א( כי תוכנת חלפנית מבצעת באופן אוטומטי 6לרשות בהתאם לסעיף  בודד. כל העסקאות דווחו



 

דיווח גם אם בוצע פיצול באותו יום. התוכנה מכינה קבצים לדיווח והוא שולח אותם בצירוף צילומי 

 השיקים. 

לטענת המפר לכאורה, חלק מהלקוחות בדו"ח הם קבלנים פרטיים או  –פיצול מספר ימים עוקבים  .ג

וחרים ולכן לא התעורר אצלו חשד. עוד נטען כי חלק מהשיקים הם עצמיים של חברות פרטיות וס

 לקוחות שלא חייבים בדיווח ומדובר בהלוואות שלא נקבע חובת דיווח בגינן. 

צירף טבלה ומסמכים אשר לדבריו יש בהם כדי להסביר  15.2.17במכתב ב"כ המפר לכאורה מיום 

 הלוואה. כעסקאותהביקורת  את העסקאות כעולה מנספח ו' בדו"ח ממצאי

לטענת המפר לכאורה לא מדובר בפיצול שכן  –רישום המחאות מאותו חשבון בנק למספר לקוחות  .ד

 מדובר בפעולות לגיטימיות ששולמו ללקוחות שהם קבלני משנה או ספקים, המוכרים לו אישית.  

 :( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2הפרת סעיף  .32

)א( לדו"ח הממצאים טען המפר לכאורה כי יש לו פרטים מלאים של לקוחותיו, לרבות 3בהתייחס לסעיף 

צילומי תעודות זהות וחתימות על גבי טופס הצהרת מבקש שירות. הפרטים הבודדים שנמצאו חסרים 

)ב( 3-א( ו)3לא מולאו בתום לב, ללא כוונה להפר את החוק והליקויים תוקנו. הליקויים שנמצאו בסעיף 

 99%הם ליקויים באותה עסקה בודדת. לעניין הליקויים שנמצאו בסעיף הכתובת, טוען המפר לכאורה כי 

 אחוז מהלקוחות הם משפרעם ונצרת ולכן אין כתובות. 

  :ו( לצב)4הפרת סעיף  .33

טען המפר לכאורה כי עסקאות בודדות בעסקו נעשות כשמבקש  –)ג( לדו"ח הממצאים 3בהתייחס לסעיף 

 השירות אינו מקבל השירות ומחוסר ידע לא בקש ייפוי כוח. החתים את הלקוחות. 

המפר לכאורה טען כי מדובר בהפרה ראשונה וכי הוא פעל על מנת לתקן את כל הליקויים  :טענות כלליות .34

שנתגלו בביקורת וכן שיתף פעולה באופן מלא עם צוות הביקורת. לטענתו, הליקויים הם תוצאה של חוסר 

 ע או טעות אנוש ובכל מקרה לא הייתה כל כוונה להפר את החובות הקבועות בצו. יד

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניו של המפר לכאורה והאסמכתאות שהציג, קובעת הוועדה  .129

 , כמפורט להלן. כי במסגרת פעילותו הפר העסק את הוראות החוק והצו

  ו)א( לצ6הפרת סעיף  .130

והמפר  הדיווח לא התקבל ברשותהלכה למעשה )א(, שכן 6הוועדה אינה מקבלת את טענות המפר לעניין סעיף 

. יחד עם זאת, הוועדה לא הציג סיבה לכך שלא העביר דיווחים לגבי העסקאות המפורטות בדו"ח הביקורת

תיקח בחשבון בקביעת גבוה העיצום את העובדה כי נשלח דיווח חוזר וכי מדובר בחודשיים בלבד מסך כל 

 תקופת הביקורת. 

  ( לצוב)6הפרת סעיף  .131

ומאמצת את דו"ח הביקורת לעניין  (ב)6הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף 

  .הפרת סעיף זה

 מ"בע אינטרסט ספיישל 11593-05-12 א")ב(, הוועדה מסתמכת על פסק הדין בעש6לעניין פרשנותו של סעיף 

שבו נקבע  "(אינטרסט ספיישל פרשת: "להלן( )8.11.2012, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ

)ב( לצו הינו מבחן משולב. חלקו הראשון של הסעיף קובע מבחן סובייקטיבי, אולם 6כי המבחן הקבוע בסעיף 

חלקו השני, הכולל ארבע חלופות, קובע מבחן אובייקטיבי. בהתקיים אותן חלופות, כולן או חלקן, שאת 

עלה בידי נותן שירותי המטבע לסתור  קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי, קמה חובת דיווח. זאת, אלא אם



 

זאת ולשכנע כי בנסיבות העניין לא היתה צריכה לחול עליו חובת הדיווח, דבר שלא התקיים בנסיבות העניין 

 דנן.

 :18-17בעמודים , ספיישל אינטרסט אשר צבן בפרשת-יפים לעניין זה, דבריה של כב' השופטת בר

ם אשר אם התקיימו "יכול שיראו" פעולה של מבקש "עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבי

שירותי מטבע כפעולה בלתי רגילה, מלמדת כי במקום שנעשתה פעילות הנופלת לאחד מאותם מצבים, 

צריכה להידלק נורה אדומה לנותן השירות. משמעותה של נורה אדומה זו היא שמצב אובייקטיבי 

כפעולה בלתי רגילה. כך אפילו נאמר כי יהא זה  אמור לגרום לכך שנותן השירות יראה באותה פעולה

 בעיניו באופן סובייקטיבי.  

לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמורים להצביע על כך שמקבל שירות המטבע ביצע 

פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם יתקיים מצב אחד או יותר מאותם מצבים שפורטו 

כי אז נסיבות אובייקטיביות אלו יחייבו את נותן  -ינו מצב אובייקטיבי והתקיימותם ה -בסעיף 

 השירות שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי רגילות שחובה לדווח עליהן". 

ממנו נגזר  - להבדיל מפרמטרים טכניים)מפרמטרים מהותיים  תחובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזר

מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולות שיכולות להדליק נורות הצו , בהקשר זה(. הדיווח הרגיל

 . אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו ולדווח עליהן

)ב( לצו שכן אלו דווחו בהתאם 6בכל הנוגע לטענתו של המפר שלא נדרש לדווח על פעולות בהתאם לסעיף  .132

)ב( לצו הינה חובת דיווח 6)א( לצו, טענה זו דינה להידחות. חובת הדיווח מכוח סעיף 6בה הקבועה בסעיף לחו

בגין פעילות בלתי רגילה של מקבל השירות. מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם ומהותם שונה. 

לצו פוטר מדיווח בגין אותה  )א(6אין בלשון הצו כדי להעיד על כך שדיווח על פעולה מסוימת מכוח סעיף 

 )ב( לצו וגם ברור שהתנהלות כזו תחטא לתכלית הצו והחוק שמכוחו הותקן.6עסקה מכוח סעיף 

 ללקוחלעניין זה יוער, כי אין נפקא מינה אם לנותן שירותי המטבע קיימת מערכת מחשב המסכמת עסקאות  .133

)א( לצו, עדיין בנסיבות מעין אלו 6פי סעיף לפי סיכום יומי, מכיוון שגם אם המערכת תזהה צורך בדיווח ל

)ב( לצו על פעולות הלקוח, מקום שבו מדובר בדפוס הפעולה כמתואר בדו"ח 6ח סעיף וקמה החובה לדווח מכ

הביקורת, כאשר לא הוצג היגיון כלכלי או עסקי )ולא כל שכן פעולות שבוצעו על פני יומיים אשר אינן מנוטרות 

 ערכת הממוחשבת(. כלל בהקשר זה על ידי המ

במקרה זה, עמדת הוועדה היא כי לא ניתן הסבר כלכלי לגיטימי המניח את הדעת לפעילות וכן כי מדובר  .134

 בהפרות חמורות ושיטתיות המעידות על חוסר הבנה בסיסית של החוק ושל חובות הדיווח.

 חובתון לעקוף את בסף הדיווח, מדובר בהיקף גדול של עסקאות אשר מעלה חשד לניסי לעסקאותבנוגע  .135

 . )ב( לצו6סעיף  לפיחובת הדיווח  הדיווח ולכן החליטה הוועדה כי בנסיבות העניין הופרה

( כי "בחירת עורכי הביקורת לבדוק 20הוועדה מפנה לעניין זה לפרשת "ספיישל אינטרסט", שם נקבע )בפסקה 

והגיונית. מדובר בטווח שהוא קרוב לרף ש"ח הייתה נכונה  49,999-ל 47,000עסקאות בטווח הנע בין סך של 

ש"ח(, אך לא קרוב מדיי. ממצאי הביקורת אכן מלמדים כי פעולות רבות שלכאורה  50,000המחייב בדיווח )

ש"ח. אכן, לא מן הנמנע  47,000פוצלו, פוצלו כך שאחת העסקאות הייתה בטווח האמור, קרוב לסך של 

)א(". 6משך הדברים כדי לחמוק מחובת הדיווח הקבועה בסעיף שנבחר דווקא סכום זה, כפי שעוד יובהר בה

מעבר לכך בחוברת ההסבר לנותני שירותי מטבע שהייתה מפורסמת באותה העת באתר האינטרנט של משרד 

מספר סיטואציות כדוגמאות לפעולות בלתי רגילות, ובין היתר מצוין כי עשיית פעילות  23האוצר, צוינו בעמ' 

 ש"ח( אך נמוכה ממנו מהווה נורת אזהרה לעניין זה. 50,000ח )העומד על הקרובה לסף הדיוו

בנוגע לטענת המפר בכל הנוגע לפיצול על פני יומיים כי חלק מהעסקאות שנמצאות בנספח הרלבנטי הן  .136

עסקאות הלוואה ולא עסקאות ניכיון, הוועדה מקבלת, באופן חלקי, את טענת המפר לאור האסמכתאות 

לגבי העסקאות שלגביהן הוצג הסכם הלוואה, וגם צ'ק עצמי של הלקוח שנמסר לנותן שירותי שהציג, וזאת 



 

. , הנושא תאריך הזהה לתאריך של עסקה המופיעה בנספח לדו"ח הביקורתהמטבע כהחזר של אותה הלוואה

ו בדיקה חוזרת בנספחי דו"ח הביקורת מעלה כי ההיקף הכספי של העסקאות אשר לגביהן מתקבלת טענה ז

 ש"ח.  752,000עומד על סך של 

הוועדה אינה מקבלת את יתר הטענות שהציג המפר לעניין פיצול העסקאות, לרבות הטענה בדבר היכרותו  .137

עם הלקוחות, וקובעת כי לא הוצג בפניה הסבר מניח את הדעת לכך שלא דווח דיווח בלתי רגיל לרשות בגין 

 ההפרות המתוארות בדו"ח הביקורת. 

, בהיקף של )ב( לצו6לעיל, נראה כי בנסיבות העניין עולה המסקנה כי הופרה החובה לפי סעיף  נוכח האמור .138

 ש"ח. 11,802,692

  :( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2הפרת סעיף  .139

הוועדה מדגישה כי על ( לצו. 3)7)א( וסעיף 2הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף 

נותן השירות החובה לוודא כי הוא מקיים את חובו לפי הצו כראוי והוא איננו יכול להסתתר מאחורי טענות 

על ליקויים טכניים או טעויות אנוש. מעבר לכך, ככלל, משנקבע בחוק אילו פרטים על נותן השירות לתעד, 

 ביעת גובה העיצום בכך שהליקויים תוקנו. הוא מחויב לעשות זאת. עם זאת, הוועדה תתחשב בעת ק

  :לצו ב()4פרת סעיף ה .140

( לצו כי 3)3החוק קובע מפורשות בסעיף . סעיף זה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי הוועדה

במצבים בהם מבקש השירות אינו מקבל השירות, נותן שירותי המטבע לא ייתן שירותי מטבע בלא שירשום 

לצו. זאת על פי העתק כתב ייפוי  2שירות ומקבל השירות את פרטי הזיהוי המפורטים בסעיף לגבי מבקש ה

כוח מאת מקבל השירות המסמיך את מבקש השירות לבצע את השירות עבורו, הכולל את כל פרטי הזיהוי 

ה של מקבל השירות. היה מקבל השירות תאגיד, יכלול כתב ייפוי הכוח פרטי זיהוי של כל בעלי השליט

בתאגיד. על אף זאת, הוועדה תביא בחשבון את טענות העוסק לעניין גובה העיצום. הוועדה תתחשב לעניין 

 גובה העיצום בעניין זה בכך שלא מדובר בהיקף גדול של עסקאות ובכך שהליקויים תוקנו. 

אלו מסכל את חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות  .141

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות 

ני שירותי מטבע. משהפר הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נות

נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית 

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 :חג'אמה

כי שירותיהם של "במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש 

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור 

חוק הונם האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

ות דיווח כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחוב איסור הלבנת הון

קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי 

 הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  יפים גםלעניין זה  .142

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005

ודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות "התמ

כספים וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה 

ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. 
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תלתול וערמומי, וניתן הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באורח פ

יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל 

לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו 

למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: 

מתוך הכרה כי בשל  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -ון הדיווח העיקרון הוא עקר

הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח אפקטיבי אחר 

משרתת כהלכה את מטרות החוק,  ex anteעבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

תן ועל מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפ

 איתורן של הלבנות הון." 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .143

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .144

עיל. שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות, לאור נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה ל

וכן את  )ב( לצו6-)א( ו6ווח, לפי סעיפים במקרה זה שקלה הוועדה את העובדה שהמפר הפר את חובת הדי

באופן המעיד, לכל הפחות, חובות הזיהוי והאימות, כל זאת בהיקפים לא מבוטלים של עשרות מיליוני ש"ח 

הוועדה מדגישה את  .ק והצועל חוסר הבנה והפנמה של החובות המוטלות על נותני שירותי מטבע מכוח החו

החשיבות שבהפקדה על קיום החובות וזאת לצורך מניעת ניצולם לרעה של נותני שירותי מטבע למטרות 

, במסגרת שיקוליה התחשבה הוועדה לקולא בעובדה כי מדובר בהפרה עם זאת הלבנת הון ומימון טרור.

משך הזמן שעבר מיום ביצוע קויים ובותיקן את הלי העסק שיתף פעולה במהלך הביקורתך שכבראשונה, 

 .מועד מתן החלטת הוועדהההפרות ועד 

 ש"ח. 150,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על העסק עיצום כספי בסך של  .145

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .146

 העיצום הכספי.

 

 



 

ח.פ.  סלים א.נ. ניהול והשקעות בע"מ בעניין  2017.5.25החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

514589324  

 )להלן: "המפר לכאורה"(  סלים אבו נסרה   המפר לכאורה:
 

 רונן רוזנבלום, עו"ד יצחק מימוןבאמצעות ב"כ עו"ד 

 :תיאור הנסיבות

סלים א.נ. ניהול והשקעות , נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם 2015 בפברואר 9ביום 

)להלן: "החוק"( וצו  2000-במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס בע"מ

)להלן:  2002-איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 "; "צו איסור הלבנת הון"(. "הצו

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .34

 . 2015 בפברואר 9ועד ליום  2013 ביוני 3ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .35

 .2011במאי  19העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .36

. 3.6.2013וללים נתונים החל מיום הועתקו בסיסי הנתונים של פעילות החברה הכ בעת הביקורת

לתקופה לביקורת נמסר כי אין ברשות החברה את המחשבים עליהם נמצאים בסיסי הנתונים של החברה 

)לטענת בעל החברה המחשבים נשרפו ואין גיבוי(. אי לכך, ניתוח  2013ביוני  3-שבין תחילת הפעילות ל

 הנתונים בדוח הביקורת מתייחס לתקופה מהיום שבו החברה החלה לתעד עסקאות במערכת התפעולית. 

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .37

 

 : עסקאות רגילות – )א( לצו6סעיף פעולות החייבות בדיווח לפי  .יט

עסקאות החייבות בדיווח, המסתכמות לסכום של  235העסק לא העביר דיווחים לרשות בגין 

 ש"ח. 29,066,856

 

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .כ

 )ב( לצו במספר דרכים: 6ממצאי הביקורת עולה החשד כי החברה הפרה את הוראות סעיף מ

מקרים אשר  95 -רישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו יום  .1
 ש"ח. 12,641,702עסקאות בסכום כולל של  197-פוצלו, לכאורה, ל

מקרים אשר פוצלו,  308 –רישום עסקאות של לקוחות באופן מפוצל בין מספר ימים עוקבים  .2
 ש"ח. 50,860,525עסקאות בסכום כולל של  812 -לכאורה, ל

 368 – המחאות מחשבונות זהים שנוכו באותו יום עסקים ונרשמו בכרטיסי לקוחות שונים .3
 ש"ח.  51,963,914עסקאות בסכום כולל של  1,295 -מקרים המורכבים מ

בסכום כולל של  עסקאות 64 -בים ממקרים המורכ 61 – חשד לרישום עסקאות בסף דיווח .4
 ש"ח.  3,016,665

 505מבקשי שירות אשר ביצעו  2 – מבקש השירות אינו מקבל השירותביצוע עסקאות בהן  .5
 ש"ח.  58,214,572עסקאות בסכום כולל של 

 
 ש"ח. 176,697,378עסקאות המסתכמות לסכום של  2,873)ב( לצו: 6סעיף סה"כ הפרות לפי 

 
 



 

  )א( לצו:2סעיף  .כא

 197,212עסקאות ניכיון החייבות בדיווח לרשות המסתכמות לסכום של  5הביקורת איתרה  .1

 ש"ח, בהן לא נרשם תאריך הלידה של מבקש השירות. 

בהן לא  197,212עסקאות החייבות בדיווח לרשות המסתכמות לסכום של  5הביקורת איתרה  .2

 נרשמו המען של מבקש השירות.

 

 .ש"ח 394,424עסקאות המסתכמות לסכום של  10 ו)א( לצ2סעיף הפרות לפי   סה"כ

 

  לצו: )ג(9-)ב( ו9סעיפים  .כב

ח לפחות בהן החברה לא "ש 24,656,299עסקאות המסתכמות לסכום של  350הביקורת איתרה  .1

 . שמרה את שם הלקוח בניגוד להוראות הצו

החברה לא ח לפחות בהן "ש 24,656,299עסקאות המסתכמות לסכום של  350הביקורת איתרה  .2

 .שמרה את מספר תעודת הזהות של הלקוח בניגוד להוראות הצו

ח לפחות בהן החברה לא "ש 24,656,299עסקאות המסתכמות לסכום של  350הביקורת איתרה  .3

 . שמרה את המען של הלקוחות בניגוד להוראות הצו

רה לא ח לפחות בהן החב"ש 24,656,299עסקאות המסתכמות לסכום של  350הביקורת איתרה  .4

 .שמרה את תאריך הלידה של הלקוח בניגוד להוראות הצו

 לא החברה בהן לפחות ח"ש 24,656,299  של לסכום המסתכמות עסקאות 350הביקורת איתרה  .5

 .הצו להוראות בניגוד הלקוחות שלסוג המין  את שמרה

  .ש"ח 123,281,495עסקאות בסך כולל של  1,750)ג( לצו: 9-)ב(, ו9סעיפים סה"כ הפרות לפי 

 :תמצית טענות העסק

ובעל פה  23.5.17ובאמצעות באי כוחו בכתב ביום , 18.9.2016המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב בתאריך 

 . להלן, בתמצית, פירוט טענותיו: 25.5.2017ביום באמצעות באי כוחו 

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .35

הוא הקפיד לדווח על  2015מטבלת ריכוז ההפרות עולה כי למעט חודש ינואר לטענת המפר לכאורה, 

עסקאות הניכיון החייבות בדיווח למעט מספר מינימלי של הפרות אשר לא דווחו בשל כשלים טכניים 

 במערכת המחשוב. בנוסף, נטען כי כל החוסרים תוקנו ודיווחים הועברו לרשות.

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .36

כי עד ליום הביקורת לא היה לו מושג מה זה דיווח בלתי רגיל וכי  לוועדהטען במכתבו  המפר לכאורה

 הוא לא ידע איך לזהות אם הפעולה היא בלתי רגילה או לא.

בא כוח המפר לכאורה טען כטענה כללית לעניין זה כי הביקורת לא בדקה את נסיבות ביצוע העסקאות 

לא בדקה מה היה שיקול הדעת של המפר לכאורה בזמן  ואת המאפיינים הייחודיים של העסק ולכן

)ב( באופן סובייקטיבי וכי העובדה שנוסח זה לא תוקן 6ביצוען. בנוסף, טען כי יש לפרש את לשון סעיף 

לרבות הוצאת פירוט הדוגמאות אל התוספת החמישית מחזקת את הטענה  2014גם בצו החדש משנת 

 שלא מדובר באמת מידה אובייקטיבית.  

לטענת המפר לכאורה העובדה שלקוח מגיע  :פיצול עסקאות באותו היום או במספר ימים עוקבים .יא

אינה קריטריון אובייקטיבי לפעולה בלתי בבוקר ובערב של אותו יום או יום אחר יום לבצע פעולות 

רגילה, מבלי לבחון את שיקול הדעת שלו בהתאם לנסיבות. בנוסף, לטענתו, עסקאות אשר נערכו 

 במהלך יום אחד מדווחות בלאו הכי לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כדיווח רגיל.



 

בנוסף, טוען המפר לכאורה כי רוב הלקוחות שאליהם מתייחס רכיב זה הם לקוחות קבועים 

המוכרים לו כקבלנים פרטיים, חברות פרטיות או סוחרים בסיטונאות אשר זקוקים לתזרים 

 מזומנים על בסיס יומי.

 רישום עסקאות המערבות המחאות שמקורן מאותו חשבון בנק באופן מפוצל בין לקוחות שונים: .יב

לטענת המפר לכאורה מדובר בלקוחות שונים שאין קשר ביניהם בשני סוגים של מקרים: משכורות 

לטענת המפר לכאורה, מצב בו נש"מ מקבל שיק וספק שמשלם גם לעובדים וגם לקבלני משנה. 

 אחד ממספר לקוחות שונים הוא טבעי, יומיומי ושגרתי. המשוך מגורם 

לטענת המפר לכאורה רוב המקרים בדו"ח מתייחסים לניכיון  חשד לרישום עסקאות בסף דיווח: .יג

מהיכרות עם הלקוחות נסיבות העסקאות לא הקימו חשש כי מדובר בפעילות שמטרתה עצמי, כאשר 

 הימנעות מדיווח. 

המפר לכאורה לא  ש השירות עבור מספר רב של מקבלי שירות:ביצוע עסקאות חריגות של מבק .יד

 הציג טענות לעניין זה.

 :רישום פרטי לקוחות –)א( 2הפרת סעיף  .37

המפר לכאורה טוען כי באופן כללי חובות הזיהוי הן עבירות טכניות ומנהליות, קלות וחד פעמיות שככלל 

דרישה להעברת דיווח מתקן ללא נקיטת כל הרשות לאיסור הלבנת הון שולחת בגינן דוחות שגויים תוך 

סנקציה. מפנה בעניין זה לפסק הדין בעניין ספיישל אינטרסט. עוד נטען כי מדובר במספר מינורי של 

 .פעולות ביחס לכלל הפעולות שבוצעו בתקופה האמורה

  :אי שמירת פרטי דיווח – לצו )ג(9-)ב( ו9סעיפים  .38

כמו גם הגיבויים שלהם בעקבות וירוס שפגע במחשבי העסק לטענת המפר לכאורה נמחקו כל הנתונים 

. כמו כן נטען שנשמר גיבוי מהדיווחים החודשיים שנשלחו לרשות, ולכן החובה לשמור 2013בחודש יוני 

 את פרטי הזיהוי לא הופרה.

  :טענות כלליות .39

לעובדים ורכישת לטענת המפר לכאורה, הוא פעל לשיפור הציות של העסק באמצעות, בין היתר, הדרכות 

תכנה. כמו כן, המפר לכאורה מבקש כי הוועדה תתחשב במשך הזמן הרב שחלף מאז ביצוע הביקורת וכן 

 בנסיבותיו האישיות כפי שהובאו בפני הוועדה. 

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניו של המפר לכאורה והאסמכתאות שהציג, קובעת הוועדה  .147

 ., כפי שמפורט להלןבמסגרת פעילותו הפר העסק את הוראות החוק והצוכי 

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

וקובעת כי הפר את סעיף זה, כמפורט  )א(6הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף  .148

חור לרשות , לגביו קובעת הוועדה כי נשלח באי2015בדו"ח הביקורת וזאת למעט הדיווח של חודש ינואר 

 הוועדה תתחשב בקביעת גובה העיצום בכך שהמפר תיקן את הליקויים.  .לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

 
 )ב( לצו: 6הפרת סעיף 

לדעת הוועדה לא ניתן הסבר כלכלי  (.ב)6הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף  .149

שיטתיות המעידות על חוסר הבנה בסיסית של החוק בסכומים לגיטימי לפעילות וכן מדובר בהפרות חמורות ו

בהיקפים נרחבים. בנוסף, הוועדה  שביצעו פעולות בקשי שירותמעורבים שני מחלקן , כאשר במאוד גבוהים

הכיר כלל את החובה להעביר דיווח בלתי רגיל לרשות  לאתגובת המפר שלפיה  אתלעניין זה  רואה בחומרה



 

, וכראיה, מעולם לא העביר דיווח בלתי רגיל ע כיצד לזהות מקרים המחייבים בדיווחבטרם הביקורת, ולא יד

הוועדה מדגישה כי הנטל להכיר ולהבין את החובות הקבועות בחוק או בצו, מוטל על נותן שירותי . לרשות

, המטבע, אשר קיבל אישור מהמדינה לספק שירותים פיננסיים לציבור בהיקף נרחב, כאשר בצד אישור זה

 מוטלות חובות אשר נועדו למנוע שנותני שירותי המטבע ינוצלו לרעה למטרות הלבנת הון ומימון טרור.

)ב( לצו. לשון הצו מצביעה על אמת  6הוועדה אינה מקבלת את טענות המפר בכל הנוגע לפרשנות של סעיף  .150

מן התיבה "הנחזות בעיניו", מידה סובייקטיבית לצורך בחינת פעולות בלתי רגילות החייבות בדיווח, הנלמד 

 מ"בע אינטרסט ספיישל 11593-05-12 א"ידי החברה. עם זאת, בעש-כתנאי לזיהוי פעולה כבלתי רגילה על

נקבע כי  "(אינטרסט ספיישל פרשת: "להלן( )8.11.2012, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ

לקו הראשון של הסעיף קובע מבחן סובייקטיבי, אולם )ב( לצו הינו מבחן משולב. ח6המבחן הקבוע בסעיף 

חלקו השני, הכולל ארבע חלופות, קובע מבחן אובייקטיבי. בהתקיים אותן חלופות, כולן או חלקן, שאת 

קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי, קמה חובת דיווח. זאת, אלא אם עלה בידי נותן שירותי המטבע לסתור 

, דבר אשר לא התקיים בנסיבות ניין לא היתה צריכה לחול עליו חובת הדיווחזאת ולשכנע כי בנסיבות הע

 . מקרה זה

 :18-17 'בעמ, ספיישל אינטרסט אשר צבן בפרשת-יפים לעניין זה, דבריה של כב' השופטת בר

"עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבים אשר אם התקיימו "יכול 

כפעולה בלתי רגילה, מלמדת כי שיראו" פעולה של מבקש שירותי מטבע 

במקום שנעשתה פעילות הנופלת לאחד מאותם מצבים, צריכה להידלק נורה 

אדומה לנותן השירות. משמעותה של נורה אדומה זו היא שמצב אובייקטיבי 

אמור לגרום לכך שנותן השירות יראה באותה פעולה כפעולה בלתי רגילה. כך 

   סובייקטיבי. אפילו נאמר כי יהא זה בעיניו באופן

לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמורים להצביע על כך 

שמקבל שירות המטבע ביצע פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם 

והתקיימותם הינו  -יתקיים מצב אחד או יותר מאותם מצבים שפורטו בסעיף 

ו את נותן השירות כי אז נסיבות אובייקטיביות אלו יחייב -מצב אובייקטיבי 

 שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי רגילות שחובה לדווח עליהן". 

ממנו נגזר  -חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזר מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים .151

נורות הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולות שיכולות להדליק 

אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו ולדווח עליהן. 

טענת המפר כי הכיר את הלקוחות ולכן לא חשד בהם, אין בה כדי להצדיק את העובדה שלא דיווח לרשות 

 על העסקאות המתוארות בדו"ח הביקורת.

)א( לצו אין 6נה כי מקום בו מעורבות עסקאות אשר דווחו לפי סעיף הטע את שנית, הוועדה אינה מקבלת .152

)ב( לצו הינה חובת דיווח בגין פעילות בלתי רגילה 6)ב( לצו. חובת הדיווח מכוח סעיף 6צורך לדווח לפי סעיף 

של מקבל השירות. ברי כי, מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם ומהותם שונה. אין בלשון הצו 

)א( לצו פוטר מדיווח בגין אותה עסקה מכוח סעיף 6י להעיד על כך שדיווח על פעולה מסוימת מכוח סעיף כד

 )ב( לצו וגם ברור שהתנהלות כזו תחטא לתכלית הצו והחוק שמכוחו הותקן.6

לעניין זה יוער, כי אין נפקא מינה אם לנותן שירותי המטבע קיימת מערכת מחשב המסכמת עסקאות ללקוח  .153

)א( לצו, עדיין בנסיבות מעין אלו 6סיכום יומי, מכיוון שגם אם המערכת תזהה צורך בדיווח לפי סעיף לפי 

)ב( לצו על פעולות הלקוח, מקום בו מדובר בדפוס הפעולה האמור לעיל כאשר 6קמה החובה לדווח מכח סעיף 

ים אשר אינן מנוטרות כלל בהקשר לא הוצג להן היגיון כלכלי או עסקי )ולא כל שכן פעולות שבוצעו על פני יומי

 זה על ידי המערכת הממוחשבת(. 



 

הוועדה רובה בחומרה את העובדה שפעילותם של שני מבקשי שירות, בהיקפים אדירים של עשרות מיליוני  .154

שקלים אצל נותן שירות המטבע לא הדליקה אצלו נורה אדומה לכך שמדובר באדם שייתכן ופועל עבור 

הצו נועדו למנוע מצב שבו אדם יבצע פעילות פיננסית עבור אחרים מבלי שלרשויות אחרים. הוראות החוק ו

החוק תהיה היכולת להתחקות אחר המבצע האמיתי של הפעולה. התנהלותו של המפר וההפרות המתוארות 

ת בדו"ח הביקורת לעניין חובת הדיווח הבלתי רגיל מעידות על זלזול מופגן בחובות שהוטלו עליו ובצורך לגלו

 עירנות ולדווח לרשות במקרים המתאימים.

 )א( לצו: 2הפרת סעיף 

, עם זאת הוועדה תתחשב לעניין )א( לצו2הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף  .155

  קביעת גובה העיצום בכך שמדובר בהיקף עסקאות קטן ביחס לפעילותו של העסק ובכך שהליקויים תוקנו. 

 לצו: )ג(9-)ב( ו9סעיפים הפרת 

שכן הנתונים לא הוצגו  )ג( לצו9-)ב( ו9פים הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעי .156

ה בסכום ההפרה את הסכום של למפקחים במועד הביקורת. עם זאת, לעניין גובה העיצום הוועדה תרא

, ולא כמפורט בדו"ח הביקורת ש"ח המתייחס לעסקאות שלגביהן לא נשמרו פרטי הזיהוי 24,656,299

 . תתייחס לכל רכיב בנפרד כי שנכתב בדו"ח

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .157

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה  זה

 "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .158

 ת המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל.שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות, לאור נסיבו

בתוך כך התחשבה הוועדה כשיקול לחומרה בעובדה שהמפר טען כי לא הכיר כלל את החובה לדווח דיווח 

בלתי רגיל לרשות לאיסור הלבנת הון ולא הבין מתי עליו לדווח דיווח זה. הוועדה רואה בחומרה את העובדה 

עליו, ולהבינן, כאשר פעל לפעול כנותן שירותי מטבע ולתת שירותים שלא טרח לברר את החובות המוטלות 

פיננסיים בהיקפים עצומים. כמו כן, הוועדה קובעת כי מדובר בהפרות בהיקף משמעותי ושיטתי, כאשר רק 

מיליון ש"ח, בתקופה קצרה של כשנה וחצי, וזאת בנוסף  176)ב( לצו עולות על סכום של 6ההפרות לפי סעיף 

התחשבה הוועדה בעובדה כי מדובר  הלקולבמסגרת שיקוליה  רות המפורטות בדו"ח הביקורת.ההפ ליתר

את משך הזמן את שיתוף הפעולה של העסק, את העובדה שהוא פעל לתיקון הליקויים וכן בהפרה ראשונה, 

, וועדהנסיבותיו האישיות כפי שהוצגו בפני הואת  מועד מתן החלטת הוועדהשעבר מיום ביצוע ההפרות ועד 

 . אשר הובילו במקרה זה להטלת עיצום על הצד הנמוך לנוכח חומרת ההפרות

 ש"ח. 500,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על העסק עיצום כספי בסך של  .159

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .160

 העיצום הכספי.

 

 



 

  סיגל דוגהבעניין  7.2015.25החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 לכאורה"( ה)להלן: "המפר סיגל דוגה   המפר לכאורה:

 עו"ד גיל עשתיובל סגל ובאמצעות ב"כ 

 :תיאור הנסיבות

במטרה לבחון את  סיגל דוגה, נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם 2015 בפברואר 23ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות  2000-עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת  2002-זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  הדו"ח הביקורת נמסר למפר .38

 . 2015 בפברואר 23ועד ליום  2012 ביולי 10ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .39

 .2012 ביולי 1העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .40

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .41

 רגילות. עסקאות – לצו( א)6 סעיף לפי בדיווח החייבות פעולות (יא

ש"ח  18,361,711עסקאות ניכיון החייבות בדיווח בסך כולל של  131הביקורת איתרה לפחות 

אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון  2014ודצמבר  2012אשר בוצעו בחודשים יולי 

 .טרור

 : )ב( לצו6סעיף  לפי בדיווח החייבות פעולות (יב

הביקורת   –אופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו יום רישום עסקאות של לקוחות ב .6

 128,528,298עסקאות בסכום כולל של  1,557-מקרים שפוצלו לכאורה ל 498איתרה 

 ש"ח.

עסקאות  39 -מקרים המורכבים מ 33הביקורת איתרה  –עסקאות בסף דיווח  .7

 ש"ח. 1,628,757המסתכמות לסכום של 

 עסקאות 8-ב לקוחות 2הביקורת איתרה  –חתימות שונות על הצהרות מבקש שירות  .8

 .ח"ש 1,177,572 של לסכום המסתכמות הפחות לכל

מקרים  1,242הביקורת איתרה  – רישום רציף של עסקאות שלא במועד ביצוען .9

 ש"ח.  239,493,451עסקאות  בסכום כולל של  3,456 -המורכבים מ

 מסמכים ושמירת שירות מבקש הצהרת דרישת - לצו 4סעיף  (יג

ש"ח החסרות חתימות על הצהרות מבקש  6,611,248עסקאות בסכום של  37הביקורת איתרה 

 שירות.

 אי רישום שם מבקש השירות –)א( לצו 2סעיף   (יד

 ש"ח, ללא שם מבקש השירות.  3,647,680עסקאות ניכיון בסכום של  28הביקורת איתרה 

 סיכום הפרות החוק והצו
  ח"ש 18,361,711 לפחות של כולל בסךעסקאות  131)א( לצו: 6סעיף. 

  ש"ח. 370,828,078עסקאות המסתכמות לסכום של  5,070)ב( לצו: 6סעיף 

 ח"ש 6,611,248 של סכוםהמסתכמות ל עסקאות 37 :לצו 4 סעיף. 

  ש"ח. 3,647,680עסקאות המסתכמות לסכום של  28)א( לצו: 2סעיף  

 



 

 :תמצית טענות העסק

. 25.5.2017ביום  הכוח י, ובעל פה באמצעות בא28.2.2017בכתב בתאריך  האת טיעוני הלכאורה הציג ההמפר

 : הלהלן, בתמצית, פירוט טענותי

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .40

, הציגה המפרה לכאורה אישור שליחת דואר רשום לרשות מיום 12.14לעניין הדיווח החסר מחודש  .א

 עסקאות.  124המהווה הסבר לטענתה לפער של  חודש זהבגין דיווחי  5.1.15

והדו"ח כלל  לפעילותהטוענת המפרה לכאורה כי כיוון שזה היה החודש הראשון  7.12לעניין חודש  .ב

לצרף את הדיווח לדיסק ומימון טרור פעולות, היא קיבלה אישור מהרשות לאיסור הלבנת הון  7רק 

 . אוגוסטשל חודש 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .41

 רישום רציף של עסקאות: –( לדו"ח הממצאים א)2בהתייחס לסעיף  .טו

)ב( לצו, טוענת המפרה לכאורה כי אמת המידה לדיווח על 6ראשית, לגבי כל ההפרות לפי סעיף 

רגילים היא אמת מידה סובייקטיבית, וכי בנסיבות המקרה היא לא סברה כי היה  בלתידיווחים 

 מקום לדווח.

וב פעילות העסק הינה בגין שקים המשוכים על ידי נש"מ עמית בשם שיא לטענת המפרה לכאורה, ר

מהפעולות החייבות בדיווח( אשר ביצע את פעולת הניכיון מול השיק עמו הגיע  93%שי עד בע"מ )

הלקוח ובתמורה קיבל הלקוח שיק חדש המשוך על שם הנש"מ שאיתו הגיע לבית העסק, סיגל דוגה, 

 מזומן. לצורך ניכיון משני וקבלת 

לטענתה, רוב הלקוחות קבועים ומוכרים לעובדי העסק אשר הגיעו לקבל שירות עבור שיקים 

מסחריים המשוכים על ידי לקוחותיהם, לצורכי תשלומי משכורות ולצורכי כיסוי משיכות יתר בבנק, 

בלתי ובשום מקרה לא עלה חשד כי מדובר בפעולות אשר אין בהן היגיון עסקי ואשר מצריכות דיווח 

רגיל לרשות, מה גם שבכל מקרה הלקוחות הללו כבר עברו סינון ראשוני אצל הנש"מ שיא שי עד 

 בע"מ. 

מהיקף הפעילות  90%-רגיל )כהעוד נטען, כי רוב העסקאות המבוצעות בעסק הן מעל סף הדיווח 

רגיל הכולל( וכי כמעט בכל העסקאות נמצאה פעולה אחת בסכום גבוה המקיים את חובת הדיווח ה

 ולפיכך  לא התעורר חשד לניסיון לעקוף את חובת הדיווח. 

 :עסקאות בסף דיווח –( לדו"ח הממצאים ב)2בהתייחס לסעיף  .טז

לטענת המפרה לכאורה, כאמור, רוב פעילות העסק היא בגין שקים אשר משוכים על ידי נש"מ אחר 

שאיתו היו עובדים בקביעות וכמו כן רוב העסקאות שביצע היו מעל רף הדיווח. כמו כן נטען כי מדובר 

 (. 0.33%בהיקף פעילות זניח של עסקאות )

בין חתימת מבקש השירות לבין זהותו  אי התאמה –( לדו"ח הממצאים ג)2לסעיף  בהתייחס .יז

 :)ב( לחוק3)ב( לצו וחשד להפרת סעיף 6הפרת סעיף  –האמיתית של מבקש השירות 

לטענת המפרה לכאורה, על פי הצו אין דרישה לבצע זיהוי חתימה ללקוחות ולכן לא עקבה אחר 

תימות של חתימות הלקוחות והשוותה אותן בכל עסקה אל מול דוגמת חתימה. בנוסף, כל הח

הלקוחות צולמו במצלמות האבטחה של בית העסק. כמו כן נטען, כי כל המסמכים מהחודשים 

האחרונים של הפעילות של העסק נלקחה על ידי רשויות האכיפה ולא הייתה להם אפשרות לאתר 

 את המסמכים המתאימים.

 :ועד ביצועןחשד לרישום רציף של עסקאות שלא במ –( לדו"ח הממצאים ד)2בהתייחס לסעיף  .יח



 

לטענת המפרה לכאורה, העסק עבד בעיקר עם נש"מ בשם שי שיא עד בע"מ המצוי בסמוך לעסק. שי 

שיא עד בע"מ נהג לעדכן את העסק מבעוד מועד על הגעת לקוחות והסכומים הנדרשים להכנה. בעסק 

י לכך עמדות ושלושה פקידים אשר נתנו שירות ללקוחות בו זמנית ולכן יש הסבר הגיונ 2היו 

 שהעסקות בוצעו בהפרשי זמנים קטנים. 

 לצו:  4הפרת סעיף  .42

לטענת המפרה –דרישת הצהרת מבקש שירות ושמירת מסמכים  –לדו"ח הממצאים  3בהתייחס לסעיף 

לכאורה, העסק מודע לחשיבות החתימה על טופס הצהרת מבקש השירות והמשמעויות הנגזרות והיא 

. לטענתה, בעת הביקורת נאסף גם כל החומר שהיה על דלפקי ההצהרותוחות על הקפידה על החתמת הלק

החברה לרבות הצהרות חתומות ואלו נמצאות בידי הרשויות ולכן לא הייתה בידה היכולת לאתרן 

 ולהציגן בפני הביקורת. 

 :)א( לצו2הפרת סעיף   .43

ה,  שמו של הלקוח לטענת המפרה לכאור –רישום פרטי לקוחות  –לדו"ח הממצאים  5בהתייחס לסעיף 

שלגביו נטענת ההפרה בדו"ח הביקורת נרשם באופן מלא במחשבי החברה ודווח בצורה תקינה. 

כאסמכתא לטענתה, צירפה המפרה לכאורה צילום מסך של קובץ הכולל את פרטי הלקוחות בדיווח 

לקוח והעתק לרשות לאיסור הלבנת הון המוכיח שהפרטים מופיעים. בנוסף, צורפה תעודת הזיהוי של ה

 חשבונית מס לדוגמא בו מופיע שמו המלא, מספר תעודות הזיהוי וכתובתו. 

  :טענות כלליות .44

לטענת המפרה לכאורה היא הקפידה לבצע את המוטל עליה מבחינה עסקית ומבחינת ציות להוראות 

 כוונה להפר את החוק.  ולא הייתה לה כלהחוק ודאגה לדווח על כל העסקאות הנדרשות 

המפרה לכאורה ביקשה כי הוועדה תתחשב בכך ששיתפה פעולה עם הביקורת, בתיקון הליקויים, ובזמן 

 פעילהרב שעבר מיום ביצוע הביקורת. כמו כן ביקשה המפרה לכאורה להתחשב בכך שהעסק כבר לא 

 ובנסיבותיה הכלכליות. 

 :החלטת הוועדה

, קובעת הוועדה הלכאורה והאסמכתאות שהציג ההמפרהביקורת וקריאת טיעוני  לאחר בחינת ממצאי דו"ח .161

 . , כמפורט להלןהפר העסק את הוראות החוק והצו וכי במסגרת פעילות

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .162

, 2012להפרת סעיף זה. בנוגע לחודש יולי  הוועדה החליטה לקבל מחמת הספק את טענות המפרה בנוגע

מהרשות לאיסור הלבנת הון לצרף את  הוועדה מקבלת מחמת הספק את טענת המפרה כי קיבלה אישור 

, הוועדה קיבלה מחמת הספק את הסבר המפרה, 2014דצמבר הדיווח לזה של חודש אוגוסט.  ביחס לחודש 

ובר במקרה יחיד אשר גם ביחס אליו הוצג אישור דואר מאחר ויתר החודשים דווחו באופן סדיר ומד וזאת

 )א( לצו.6לפיכך, הוועדה קובעת כי המפרה לא הפרה את חובות הדיווח לפי סעיף  .רשום

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .163

בכל האמור סעיפים )ב( לצו, וזאת למעט 6הוועדה קובעת כי המפרה הפרה את חובת הדיווח הקבועה בסעיף 

)חשד לעסקאות בסף הדיווח ואי התאמה בין חתימות מבקשי השירות(, שלגביהם  הביקורת )ג( לדו"ח2-)ב( ו2

 . מקבלת הוועדה את טענות המפרה

לשון הצו מצביעה על אמת מידה סובייקטיבית )ב( עמדת הוועדה היא כי אמנם 6לעניין פרשנותו של סעיף 

תיבה "הנחזות בעיניו", כתנאי לזיהוי פעולה לצורך בחינת פעולות בלתי רגילות החייבות בדיווח, הנלמד מן ה

 להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע אינטרסט ספיישל 11593-05-12 א"ידי החברה. עם זאת, בעש-כבלתי רגילה על



 

נקבע כי המבחן הקבוע בסעיף  "(אינטרסט ספיישל פרשת: "להלן( )8.11.2012, בנבו פורסם) כספי עיצום

)ב( לצו הינו מבחן משולב. חלקו הראשון של הסעיף קובע מבחן סובייקטיבי, אולם חלקו השני, הכולל ארבע 6

חלופות, קובע מבחן אובייקטיבי. בהתקיים אותן חלופות, כולן או חלקן, שאת קיומן יש לבחון במבחן 

בידי נותן שירותי המטבע לסתור זאת ולשכנע כי בנסיבות  אובייקטיבי, קמה חובת דיווח. זאת, אלא אם עלה

  העניין לא היתה צריכה לחול עליו חובת הדיווח.

 :18-17' בעמ, ספיישל אינטרסט אשר צבן בפרשת-יפים לעניין זה, דבריה של כב' השופטת בר

"עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבים אשר אם התקיימו "יכול שיראו" פעולה 

מבקש שירותי מטבע כפעולה בלתי רגילה, מלמדת כי במקום שנעשתה פעילות של 

הנופלת לאחד מאותם מצבים, צריכה להידלק נורה אדומה לנותן השירות. משמעותה של 

נורה אדומה זו היא שמצב אובייקטיבי אמור לגרום לכך שנותן השירות יראה באותה 

 א זה בעיניו באופן סובייקטיבי.פעולה כפעולה בלתי רגילה. כך אפילו נאמר כי יה

לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמורים להצביע על כך שמקבל שירות  

המטבע ביצע פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם יתקיים מצב אחד או יותר 

כי אז נסיבות  -והתקיימותם הינו מצב אובייקטיבי  -מאותם מצבים שפורטו בסעיף 

טיביות אלו יחייבו את נותן השירות שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי רגילות אובייק

 שחובה לדווח עליהן". 

 

בענייננו, לא עלה בידי המפרה לסתור את החזקה המקימה את חובת הדיווח בנסיבות המפורטות בדו"ח 

כפי שהיא מתוארת  רישום רציף של עסקאות, ההתנהלותוהביקורת. בכל הנוגע לפיצול עסקאות באותו היום 

ולא ניתן היתה צריכה להדליק נורה אדומה,  , לגבי כל כך הרבה מקרים ובהיקפים עצומים,בדו"ח הביקורת

שלפיה בחלק מהעסקאות  ההסבר כלכלי לגיטימי אחר שיש בו כדי להצדיק את הפעילות. לעניין טענת המפר

הוועדה מבקשת להבהיר כי פעילות בלתי , )א( לצו6ח סעיף ונכללו גם פעולות החייבות בדיווח לרשות מכ

רגילה יכולה להיות גם פעולה שמטרתה לעקוף את חובת הדיווח על פעולות מסוימות ששווין הוא מתחת 

יתי של חובת הדיווח )למשל צ'ק מסוים שנעשה ניסיון להסתירו( או גם ניסיון שלא לדווח על הסכום האמ

, כשישנה עסקה אחת המפוצלת למספר ש.ל פיננסיםבעניין ועדת העיצומים העסקה. כפי שנאמר בהחלטת 

עסקאות, כאשר אחת מהן עולה על סף הדיווח מתעורר חשש כי הפיצול מטרתו להימנע מדיווח של העסקה 

הנמוכה מסף הדיווח, ומדיווח של סכום הפעולה בכלל. העסקה הנמוכה מסף הדיווח כלל לא תגיע למאגר 

בנוסף, עצם העובדה א תגיע התמונה המלאה אודות העסקה שבוצעה. המידע של הרשות, וכך לרשות ל

שמרבית העסקאות המבוצעות בעסק דווחו לרשות במסגרת של דיווחים רגילים, אין בה כדי להצדיק את 

)ב(, שכן כידוע, מדובר בחובות שונות שלהן תכליות שונות, ואין בקיומה של 6היעדר הדיווח בהתאם לסעיף 

 ת השנייה. אחת כדי לייתר א

 בו המפוצל באופן די אלא, הלקוח של מניעיו אחר ולהתחקות לחקור נדרש אינו המטבע שירותי נותן, כידוע

האופן המפוצל שבו בוצעו עסקאות מול לקוחות מסוימים גם  .הדיווח חובת את להקים כדי הפעולה בוצעה

בהפרשי זמן קצרים ביותר ובהיקפים משמעותיים, מלמד כי לא מדובר היה בפעולה הנחזית להיות פעולה 

רגילה של לקוח. על פני הדברים קיימת זיקה הדוקה בין העסקאות הנפרדות, כך שהן נחזות להיות חלק 

 קרה של ספק חלה על נותן שירותי המטבע החובה לדווח. מעסקה אחת. בכל מקרה, במ

לגבי עסקאות בסף הדיווח, הוועדה קובעת כי במקרה זה, נוכח העובדה שמדובר במספר עסקאות קטן ביחס 

להיקף הפעילות בתקופת הביקורת, אשר לא בוצעו על ידי לקוחות חוזרים, לא ניתן לקבוע כי מדובר בדפוס 

 )א( בצו.6ם חשד לפעילות שנועדה לעקוף את חובת הדיווח הקבועה בסעיף פעולה שיש בו כדי להקי

 

 



 

 : אי רישום שם מבקש השירות –)א( לצו 2הפרת סעיף  .164

בקביעת גובה העיצום את הוועדה קובעת כי המפרה הפרה סעיף זה. יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון 

 .טענת המפרה שלפיה הליקויים תוקנו

 :מסמכים ושמירת שירות מבקש הצהרת דרישת - לצו 4הפרת סעיף  .165

וסומכת את ידיה על ממצאי הביקורת  לצו 4לעניין ההפרות לפי סעיף  מפרההוועדה אינה מקבלת את טענות ה

 לעניין זה שלפיהם במועד ביצוע הביקורת, המסמכים האמורים לא הוצגו בפני עורכי הביקורת. הוועדה 

ל הצהרת מבקש שירות על מנת למנוע מצב שבו אדם מבצע פעילות מדגישה את החשיבות שבהחתמת הלקוח ע

פיננסית אצל נותן שירותי המטבע עבור אדם אחר מבלי שלרשויות האכיפה תהיה היכולת לדעת עבור מי 

בוצעה הפעילות. עם זאת, הוועדה תתחשב לעניין קביעת גובה העיצום בכך שמדובר במספר מועט של 

 ת. עסקאות ביחס לתקופת הביקור

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל את  .166

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

ת הפעילות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר א

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר 

נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית 

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 :חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של נותני שירותי 

מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור הונם האסור ולהקשות על 

כי נותני שירותים אלו  חוק איסור הלבנת הוןהאפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח 

 על תנועות הון והוא תנאי הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  יפים גםלעניין זה 

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005

התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות כספים "

וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייבת בקרה שוטפת וצמודה ופיקוח מתמיד 

שונות, תוך קיום שקיפות מלאה. הנחת היסוד של החוק ועקשני על הפעולות הפיננסיות ה

היא כי מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן יהא לחשוף את מעלליהם רק 

אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל לסכום מסוים ועל כל פעולה חריגה. 

הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו למלביני 

דיווח גורף, דיווח רחב  -העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: העיקרון הוא עקרון הדיווח 

מתוך הכרה כי בשל הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות  -ומלא 

לכה את משרתת כה ex anteבאורח אפקטיבי אחר עבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

מטרות החוק, מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן 

 ." ועל איתורן של הלבנות הון

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .167

, ומחצית או רבע מסכום 1977-ק העונשין, התשל"ז( לחו4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

http://www.nevo.co.il/law/74345
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לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .168

שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות, לאור נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל. 

 300-של למעלה מבתוך כך לקחה הוועדה בחשבון כי המפרה הפרה את חובת הדיווח לרשות בהיקף עצום 

הפרות אלו מעידות על חוסר הפנמה של החובות המוטלות מיליון ש"ח, וזאת בתקופה של שנתיים וחצי בלבד. 

במסגרת שיקוליה על נותני שירותי המטבע ואף על זלזול בחובה המוטלת עליהם לקיום הוראות החוק והצו. 

משך הזמן שעבר וף הפעולה של המפרה, בבשיתבעובדה כי מדובר בהפרה ראשונה, הוועדה התחשבה  הלקול

 ובנסיבותיה הכלכליות של המפרה, כפי שהוצגו בפניה. מיום ביצוע ההפרות ועד מועד מתן החלטת הוועדה

 ש"ח. 200,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על העסק עיצום כספי בסך של   .169

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30ום, תוך לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט של  .170

 .העיצום הכספי



 

  נריה אבייבבעניין  2017.5.25החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 )להלן: "המפר לכאורה"(  נריה אבייב   המפר לכאורה:

 רועי קירשנרבאמצעות ב"כ עו"ד 

 :תיאור הנסיבות

במטרה לבחון את  נריה אבייב, נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם 2015 ביוני 17ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות  2000-עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 )להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת 2002-זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .42

 . 2015 ביוני 17, ועד ליום 2008 במרץ 6ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .43

 .2007בינואר  4העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .44

 :בדו"ח הביקורתלהלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו  .45

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .כג

אשר פוצלו לכאורה במספר  המרהמקרים של עסקאות  12הביקורת איתרה  עסקאות: פיצול .1

 . ח"ש 685,193 המסתכמות לסכום שלימים עוקבים )במהלך יומיים( 

ונמוכות  ש"ח 49,000-עסקאות המרה שסכומן מעל ל 7: הביקורת איתרה עסקאות בסף דיווח .2

  .ש"ח  347,688המסתכמות לסכום של , מסף החייב בדיווח

 1,000ל עסקאות מע 1,277הביקורת איתרה  עסקאות העברת כספים לחו"ל החסרות פרטים: .3

, מעביר. ז.ת: ח בהן היה חסר אחד מהפרטים הבאים"ש 5,332,480 המסתכמות לסכום של ש"ח

 .שם משפחה מקבל, שם פרטי מקבל, מקבל. ז.ת, שם משפחה מעביר, שם פרטי מעביר

 
 6,365,361הפרות המסתכמות לסכום של    1,296)ב( לצו: סה"כ נמצאו 6סה"כ הפרות לפי סעיף 

 .ש"ח

 לצו:  (3)3סעיף  .כד

ש"ח בהן היה חסר טופס  10,744,249עסקאות המרה המסתכמות לסכום של  103הביקורת איתרה 

 .ייפוי כוח

 :תמצית טענות העסק

, ובעל פה 3.12.2016 באמצעות בא כוחו במכתב הנושא תאריךהמפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב 

 . להלן, בתמצית, פירוט טענותיו: 25.5.2016באמצעות בא כוחו ביום 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .45

 המפר לכאורה התייחס לכל אחד מהמקרים. בתמצית להלן: – עסקאות פיצול .יט

אחת העסקאות הייתה בסכום העובר את רף הדיווח הרגיל ודווחה לרשות.  –וינר סנסילב  .1

 הפעולה הנוספת הייתה נמוכה יותר ולא עלה חשד להתחמקות מדיווח. 

המרות סכומים בעקבות העברות –לקוחות נפרדים(  3זכרוב אולגה, קריימן יורי, בייסרון נתן ) .2

 . לא הועלה חשד להתחמקות מדיווח. 10,000$-בינ"ל באמצעות חברה המגבילה העברות ל



 

פעולות  28-מיליון ש"ח ב 2.5בצעה בתקופת הביקורת פעילות בהיקף מעל  –חנה דפנה קיסרי  .3

דיווחים  20-ברו כ)א( לצו. הוע6שונות. רוב הפעולות עברו את רף הדיווח ודווחו לרשות לפי סעיף 

מהפעילות בלבד ולא עלה  9.5%-ש"ח מהווה כ 246,015רגילים לרשות. הפעילות בדו"ח בסך 

 חשד להתחמקות.  

 המפר לכאורה התייחס לכל אחד מהמקרים. בתמצית להלן: - עסקאות בסף דיווח .כ

ו לרשות לקוחות קבועים. רוב הפעולות מעל רף הדיווח ודווח –חנה דפנה קיסרי, אמירוב רביק  .1

 ולכן לא עלה חשש להתחמקות. 

ביקשו להמיר או  –נוביקוב רעיה, לוקין סוניה, בנדר נטליה, גרבניקוב סרגיי, משקית נחום  .2

לרכוש סכום עגול. הסכום שהועבר בתמורה נקבע משער ההמרה עליו אין ללקוח השפעה ולכן 

 לא עלה חדש להתחמקות מדיווח. 

כל החברות הבינ"ל למשלוח כספים איתם המפר  – ת פרטיםעסקאות העברת כספים לחו"ל החסרו .כא

לכאורה עובד מחייבות את הנש"מ בעת שליחת הכסף לקבל רק שמו המלא של מקבל הכסף. כאשר 

אותו אדם מגיע למדינת היעד לקבל את הכסף החברות מחייבות לקבל ממנו את מלוא הפרטים. 

 הון במדינותיהן. המידע נמצא בחברות אלה הכפופות לרגולציה של רשויות הלבנת 

בנוסף טוען המפר לכאורה כי בצו החדש הוחלט להקל בדרישה זו כך שיכול ויראו פעולה כבלתי 

ש"ח ובנוסף אחד הצדדים לעסקה אינו מזוהה במספר זהות או  5,000רגילה רק אם סכומה עולה על 

 במספר חשבון. 

 הממצאים המפורטים בדו"ח.  בעקבות הביקורת הועברו דיווחים רטרואקטיביים לרשות בגין כלל

 :( לצו3)3הפרת סעיף  .46

חתימה חתומים ללקוחות אשר ביצעו את  מורשי כוח או פרוטוקול יהמפר לכאורה צירף לתגובתו ייפוי

 הפעולות המפורטות בדו"ח הביקורת.  103כל 

  :טענות כלליות .47

ום החוקים וההוראות הוא רואה חשיבות רבה לקימבחינת השיקולים לקולא, המפר לכאורה הוסיף כי 

 ולכן שכר את שירותי חברה המתמחה במתן ייעוץ בתחום איסור הלבנת הון לגופים פיננסיים שונים. 

חברת הייעוץ מלווה את המפר לכאורה בכל שלבי היישום לרבות ביצוע הדרכות, הטמעת תהליכים, 

ווחים, התאמת מערכות הכנסת מסמכים וטפסים, כתיבת מדיניות ונהלים, בניית מנגנון להעברת די

יפול בלקוחות עם טכנולוגיות בהתאם לחובות בצו החדש, מתן מענה לשאלות מהשטח, הנחיות לט

עריכת ביקורות תקופתיות. כתוצאה מכך, לאחר הביקורת, מקפיד המפר לכאורה על דרישות מיוחדות ו

 קיום החובות ועל שליחת דיווחים, לרבות דיווחים בלתי רגילים, לרשות. 

 , נטען כי מדובר בביקורת ראשונה והממצאים שהתגלו מעטים ביחס לתקופת הביקורת. מו כןכ

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניו של המפר לכאורה והאסמכתאות שהציג, קובעת הוועדה  .171

 , כמפורט להלן.כי במסגרת פעילותו הפר העסק את הוראות החוק והצו

השנים שקדמו למועד ביצוע  6בפתח הדברים יצוין שהוועדה הביאה בחשבון רק הפרות שבוצעו במהלך  .172

 הביקורת בעסק. 



 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .173

של  הוועדה דוחה את טענתוהוועדה אינה מקבלת את טענות המפר לעניין פיצול העסקאות.  עסקאות: פיצול .174

תאם לחובה הקבועה בסעיף )ב( לצו שכן אלו דווחו בה6 המפר שלא נדרש לדווח על פעולות בהתאם לסעיף

)ב( לצו הינה חובת דיווח בגין פעילות בלתי רגילה של מקבל השירות. 6. חובת הדיווח מכוח סעיף )א( לצו6

ברי כי, מדובר בשני סעיפי דיווח נפרדים, אשר תכליתם ומהותם שונה. אין בלשון הצו כדי להעיד על כך 

)ב( לצו וגם ברור 6)א( לצו פוטר מדיווח בגין אותה עסקה מכוח סעיף 6וימת מכוח סעיף שדיווח על פעולה מס

 שהתנהלות כזו תחטא לתכלית הצו והחוק שמכוחו הותקן.

לעניין טענת המפר שלפיה בעסקה שביצע לקוח בשם וינר סנסילב, אחת הפעולות הייתה חייבת בדיווח לרשות  .175

הבהיר כי לשון החוק מורה על דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון הוועדה מבקשת ל)א( לצו, 6ח סעיף ומכ

במקרים בהם פעולות של מבקש השירות נחזות בעיני נותן שירותי המטבע כבלתי רגילות. פעילות בלתי רגילה 

יכולה להיות גם פעולה שמטרתה לעקוף את חובת הדיווח על פעולות מסוימות ששווין הוא מתחת חובת 

ועדת העיצומים בעניין פי שנאמר בהחלטת ון שלא לדווח על הסכום האמיתי של העסקה. כהדיווח או גם ניסי

, כשישנה עסקה אחת המפוצלת למספר עסקאות, כאשר אחת מהן עולה על סף הדיווח מתעורר ש.ל פיננסים

חשש כי הפיצול מטרתו להימנע מדיווח של העסקה הנמוכה מסף הדיווח, ומדיווח של סכום הפעולה בכלל. 

ה העסקה הנמוכה מסף הדיווח כלל לא תגיע למאגר המידע של הרשות, וכך לרשות לא תגיע התמונה המלא

 אודות העסקה שבוצעה. 

הוועדה מקבלת את טענות המפר בכל הנוגע לעסקאות שבהן בוצעה המרה של סכום : עסקאות בסף דיווח

עגול במטבע זר למטבע ישראלי, וזאת לאור נסיבות העניין, שבהן מדובר במקרים בודדים ובהיקף כספי נמוך. 

ורת, הוחלט, לפנים משורת הדין ומבלי לקבל נוכח העובדה שאלו מרבית העסקאות המתוארות בדו"ח הביק

לגופו של עניין את טענת המפר לגבי העסקאות שנותרו, ונוכח ההיקף הכספי הנמוך, שלא להטיל עיצום כספי 

 בשל הפרה זו. 

עם הפרה זו. הוועדה אינה מקבלת את טענות המפר לעניין   עסקאות העברת כספים לחו"ל החסרות פרטים:

ועדות אחרות לא הטילו עיצום כספי בשל הפרה זו, הוועדה החליטה מטעמי אחידות שלא זאת, מאחר ובעבר 

 להטיל עיצום כספי ברכיב זה גם במקרה הנוכחי.  

 ש"ח. 685,193 )ב( לצו בהיקף של6נוכח האמור, הוועדה קובעת כי המפר הפר את החובה לדווח כאמור בסעיף 

  :(3)3הפרת סעיף  .176

( לצו. יחד עם זאת, הוועדה תתחשב בכך שהמפר 3)3הוועדה קובעת כי המפר הפר את החובה הקבועה בסעיף 

 תיקן את הליקויים והשלים את המסמכים החסרים בקביעת גובה העיצום.  

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .177

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-ספי(, התשס"בלתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .178

 שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות, לאור נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל.

)ב( לצו 6ה את העובדה שהמפר הפר את חובת הדיווח לרשות בהתאם לסעיף בתוך כך, שקלה הוועדה לחומר

בהיקף של מאות אלפי שקלים, ובנוסף הפר גם את החובה לשמור ייפוי כח בהיקף לא מבוטל. עם זאת, 

כי הפרת הוועדה שקלה גם את העובדה שלא נמצאו הפרות של חובות אחרות המוטלת בצו וכן את העובדה 

כמו כן, במסגרת שיקוליה התחשבה ביחס לפעילות העסק. )ב( לצו היא בהיקף נמוך 6י סעיף הדיווח לפ



 

תיקון הליקויים בשיתוף הפעולה של העסק, בכך שפעל להוועדה לקולא בעובדה כי מדובר בהפרה ראשונה, 

  .משך הזמן שעבר מיום ביצוע ההפרות ועד מועד מתן החלטת הוועדהוב שהתגלו במהלך הביקורת

 .בלבד ש"ח 15,000ור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על העסק עיצום כספי בסך של לא .179

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .180

 העיצום הכספי.

 

 



 

  ח.פ.  בע"מ  מ.ס.י כרמל השקעות ונכסיםבעניין  2017.1.9החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

513377374  

 )להלן: "המפר לכאורה"(  מ.ס.י כרמל השקעות ונכסים בע"מ   המפר לכאורה:

 באמצעות ב"כ עו"ד סאמי סלימאן

 :תיאור הנסיבות

 מ.ס.י כרמל השקעות ונכסים בע"מבשם  בעסק, נערכה ביקורת של משרד האוצר 2014 בדצמבר 11ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור  2000-במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"; "צו  2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 איסור הלבנת הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .46

 . 2014 בדצמבר 11ועד ליום  2008בדצמבר  11ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .47

 .2006 בדצמבר 18העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .48

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .49

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .כה

ש"ח אשר לא דווחו  3,103,735עסקאות ניכיון חייבות בדיווח בסכום כולל של  40 הביקורת מצאה

ש"ח שלגביהן התקבל ברשות  908,493עסקאות בסכום כולל של  14לרשות לאיסור הלבנת הון וכן 

 דיווח על העדר פעילות חייבת בדיווח.  

 ( לצו: ב)6ייבות בדיווח לפי סעיף פעולות הח .כו

עסקאות בסכום כולל של  5הביקורת מצאה  פיצול עסקאות ניכיון שנרשמו במהלך יום אחד: .1

 עסקאות. 12ש"ח אשר פוצלו לכאורה ל   311,435

עסקאות בסכום כולל של  7הביקורת מצאה  פיצול עסקאות ניכיון שנרשמו במהלך יומיים: .2

 עסקאות. 14ש"ח שפוצלו לכאורה ל  508,531

 ש"ח.   819,966עסקאות בסכום כולל של  12 -)ב( לצו  6סה"כ הפרות לפי סעיף 

  :חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח – לצו( 3)7-ו)א( 2 פיםסעי .כז

 3,141,278עסקאות ניכיון בסכום כולל של  50הביקורת מצאה  בבדיקת העסקאות החייבות בדיווח,

   ש"ח בהן לא נרשם תאריך לידה.

  :הצהרת מקבל שירות –)א( לצו 4ף סעי .כח

ש"ח עבורן לא  4,850,378עסקאות ניכיון חייבות בדיווח בסכום כולל של  70הביקורת מצאה 

 התקבלה הצהרת מבקש השירות. 

  :קבלת ייפוי כוח –)ב( לצו 4ף סעי .כט

ש"ח עבורן העסק  714,950עסקאות ניכיון חייבות עם תאגידים בסכום כולל של  8מצאה הביקורת 

 לא דרש קבלת ייפוי כוח.



 

 :תמצית טענות העסק

אמצעות בא כוחו המשך העביר תגובה נוספת ב, וב4.1.2016המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב בתאריך 

הוועדה דנה בטענות המפר . נות בכתב בלבדבמסגרתה הסכים שהוועדה תיתן את החלטתה על יסוד הטע

 להלן, בתמצית, פירוט טענותיו: , אך זאת שלא בנוכחותו, ולאחר שזומן כדין. 9.1.2017ביום 

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .1

לטענת המפר לכאורה, הדוחות נשלחו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור באמצעות פקסימיליה 

ובנוסף על גבי דיסקים באמצעות דואר ישראל. מאחר ולא קיבל כל פניה מהרשות בגין אי דיווח סבר 

 בתום לב כי הדוחות התקבלו ברשות. 

 :( לצוב)6הפרת סעיף  .2

המפר לכאורה טען באופן כללי כי חובת הדיווח קמה אך ורק במקום שבו הפעולות של מבקש השירות 

נחזות בעיניו של נותן השירות כבלתי רגילות, ומפנה לעניין זה לפסקי הדין בעניין פ.א.י שילת יזמות בע"מ 

 ובעניין צ'יינג' הכיכר בע"מ. 

כי מדובר בלקוחות המתגוררים באותו כפר בו גרים בנוגע לנסיבות המתוארות בדו"ח הביקורת הוסיף 

מוכרים להם אישית כאנשים ישרי דרך ושומרי חוק ולפיכך פעולותיהם לא אשר המפר לכאורה ועובדיו ו

נחזו בעיני המפר לכאורה כבלתי רגילות. עוד הדגיש כי רישום השמות האמיתיים של הלקוחות ופרטי 

 מכים בהסבר זה. הזיהוי שלהם, כמו גם פרטי השיקים תו

ען המפר לכאורה כי במספר קבוצות של עסקאות )שש לפחות( סכומה של אחת העסקאות בנוסף, ט

 הנפרדות עולה על רף הדיווח וממילא דווח ולכן לא תיתכן מטרה של מניעת דיווח. 

לא עסקאות בתקופת הדו"ח, כלומר זו לא שיטת עבודה א 8,400עסקאות מתוך  12-עוד טען כי מדובר ב

 בתום לב וללא תכנון או כוונה תחילה.בודדים מקרים 

 :לצו( 3)7-ו)א( 2הפרת סעיף  .3

כי יש להבחין בין העדר רישום לפגם ברישום. לטענתו, פגם אינו עולה כדי הפרה של  המפר לכאורה טען

 חובות הזיהוי והדיווח ובייחוד כאשר מדובר בפרט זיהוי טכני דוגמת תאריך הלידה.

 :א( לצו)4הפרת סעיף  .4

לטענת המפר לכאורה, מדובר ב"הפרות כוונה מיוחדת" אשר משתכללות עם התקיימות שלושה יסודות: 

עובדתי, קוגנטיבי )מודעות( וכוונה למנוע דיווח. מפנה בנושא זה לפס"ד בעניין פ.א.י שילת ולפס"ד בעניין 

 צ'יינג' הכיכר. 

ת להצהרת מבקש שירות ולכן לא מתקיים כאן לטענת המפר לכאורה, לא היה מודע לקיום החובה הנוגע

היסוד הקוגנטיבי הנדרש ויעידו על כך תשובותיו הכנות והאמיתיות במהלך התשאול ותיקון הליקוי 

 לאחר שנודע לו עליו. 

 :( לצוב)4הפרת סעיף  .5

לטענת המפר לכאורה, הטענה שהעסק לא דרש ייפוי כוח מבוססת על תפיסה מוטעית שתאגיד לא יכול 

להיות "מבקש שירות" אלא "מקבל שירות" בלבד. לטענתו, לא ניתן לקבוע הפרה כאשר הסתפק ברישום 

וועדה ה –ירון בן עמי נגד מדינת ישראל  112-09פרטי התאגיד מבקש השירות. מפנה לו"ע )ירושלים( 

. לדבריו, בכל המקרים שבוצע ניכיון 56216(, 3)2010שך -להטלת עיצום כספי שבמשרד האוצר, תק

 שיקים לתאגיד, מי שהביא את השיק היה בעל החברה ולא היו מקרים של שליח מטעם התאגיד. 



 

 טענות כלליות .6

()ד( 1)9תקנה המפר לכאורה טוען באופן כללי ביחס לאמת המידה להטלת עיצום כספי כי בהתאם ל

ההפרה ברף הנמוך של מדרג החומרה והיקפה הכספי אינו גבוה. כמו"כ ציין את שיתוף הפעולה  ,לתקנות

פעולותיו למנוע ביצוע ההפרה להקטין או  , וכן את()ה( לתקנות(1)9עם גילוי ההפרה ותום ליבו )תקנה 

 ()ו(. 1)9לבטל את ההפרה ותוצאותיה )תקנה 

להביא בחשבון את חלוף הזמן ממועד ההפרות ועד הוצאת דו"ח  לכאורה מהוועדהביקש המפר כמו"כ 

הביקורת. בנוסף, טוען המפר לכאורה לנסיבות כלכליות, אישיות ובריאותיות ואף הציג מסמכים 

 רפואיים. 

המפר לכאורה כי מדובר בהפרה ראשונה שאיננה נמשכת וחמורה והיקפה אינו גבוה ולכן לפי  צייןבנוסף, 

)א( 14( לתקנות, העיצום הכספי לא יעלה על רבע העיצום הכספי שניתן להטיל לפי סעיף 1)11וראת תקנה ה

 לחוק. 

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניו של המפר לכאורה והאסמכתאות שהציג, קובעת הוועדה  .181

 .ם למפורט להלן, בהתאכי במסגרת פעילותו הפר העסק את הוראות החוק והצו

  )א( לצו6הפרת סעיף  .182

)א(. אין בכך שלא קיבל פנייה מהרשות לאיסור הלבנת 6הוועדה אינה מקבלת את טענות העוסק לעניין סעיף 

הון ומימון טרור כדי לקבוע שלא מדובר בהפרה שכן הוועדה סבורה כי על נותן שירות המטבע עצמו מוטלת 

בנוסף, כמפורט בדוח הביקורת, בחלק מהחודשים העביר  בחוק. החובה לוודא כי הוא אכן מדווח כנדרש

המפר לרשות דיווח על העדר פעילות החייבת בדיווח, וזאת למרות שלמעשה באותם חודשים בוצעו פעולות 

בהיקף הקרוב למיליון ש"ח. הוועדה רואה בחומרה רבה הפרות אלו, שכן למעשה מדובר בדיווח כוזב לרשות 

 צב לאשורו.אשר לא משקף את המ

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .183

ראשית, הוועדה הוועדה קובעת כי המפר הפר את החובה לדווח דיווח בלתי רגיל, כמפורט בדו"ח הביקורת. 

לשון הצו מצביעה על אמת מידה )ב( לצו.  6מקבלת את טענות המפר בכל הנוגע לפרשנות של סעיף  אינה

ת החייבות בדיווח, הנלמד מן התיבה "הנחזות בעיניו", כתנאי סובייקטיבית לצורך בחינת פעולות בלתי רגילו

 ר"יו' נ מ"בע אינטרסט ספיישל 11593-05-12 א"ידי החברה. עם זאת, בעש-לזיהוי פעולה כבלתי רגילה על

נקבע כי המבחן  "(אינטרסט ספיישל פרשת: "להלן( )8.11.2012, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה

)ב( לצו הינו מבחן משולב. חלקו הראשון של הסעיף קובע מבחן סובייקטיבי, אולם חלקו 6הקבוע בסעיף 

השני, הכולל ארבע חלופות, קובע מבחן אובייקטיבי. בהתקיים אותן חלופות, כולן או חלקן, שאת קיומן יש 

בידי נותן שירותי המטבע לסתור זאת  לבחון במבחן אובייקטיבי, קמה חובת דיווח. זאת, אלא אם עלה

  ולשכנע כי בנסיבות העניין לא היתה צריכה לחול עליו חובת הדיווח.

 :17-18' בעמ, ספיישל אינטרסט אשר צבן בפרשת-יפים לעניין זה, דבריה של כב' השופטת בר

"עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבים אשר אם התקיימו "יכול 

קש שירותי מטבע כפעולה בלתי רגילה, מלמדת כי שיראו" פעולה של מב

במקום שנעשתה פעילות הנופלת לאחד מאותם מצבים, צריכה להידלק נורה 

אדומה לנותן השירות. משמעותה של נורה אדומה זו היא שמצב אובייקטיבי 

אמור לגרום לכך שנותן השירות יראה באותה פעולה כפעולה בלתי רגילה. כך 

   זה בעיניו באופן סובייקטיבי.אפילו נאמר כי יהא 



 

לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמורים להצביע על כך 

שמקבל שירות המטבע ביצע פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם 

והתקיימותם הינו  -יתקיים מצב אחד או יותר מאותם מצבים שפורטו בסעיף 

ת כי אז נסיבות אובייקטיביות אלו יחייבו את נותן השירו -מצב אובייקטיבי 

 שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי רגילות שחובה לדווח עליהן". 

ממנו נגזר  -חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזר מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים

הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולות שיכולות להדליק 

ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו נורות אזהרה 

. טענת המפר כי הכיר את הלקוחות כאזרחים שומרי חוק ואף רשם את שמותיהם ולדווח עליהן

האמיתיים ולכן לא חשד בהם, אין בה כדי להצדיק את העובדה שלא דיווח לרשות על העסקאות 

 רת.המתוארות בדו"ח הביקו

שנית, הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר לעניין פיצול עסקאות באותו היום או במספר ימים קרובים. 

עצם ההתנהלות כפי שהיא מתוארת בדו"ח הביקורת מעלה חשד ולא ניתן הסבר כלכלי לגיטימי אחר 

 המניח את הדעת. 

)א( 6ח סעיף ודיווח לרשות מכלעניין טענת המפר שלפיה בחלק מהעסקאות נכללו גם פעולות החייבות ב

הוועדה מבקשת להבהיר כי לשון החוק מורה על דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון במקרים בהם לצו, 

פעולות של מבקש השירות נחזות בעיני נותן שירותי המטבע כבלתי רגילות. פעילות בלתי רגילה יכולה 

מסוימות ששווין הוא מתחת חובת הדיווח להיות גם פעולה שמטרתה לעקוף את חובת הדיווח על פעולות 

יתי של העסקה. )למשל צ'ק מסוים שנעשה ניסיון להסתירו( או גם ניסיון שלא לדווח על הסכום האמ

, כשישנה עסקה אחת המפוצלת למספר ש.ל פיננסיםועדת העיצומים בעניין כפי שנאמר בהחלטת 

הפיצול מטרתו להימנע מדיווח של  עסקאות, כאשר אחת מהן עולה על סף הדיווח מתעורר חשש כי

העסקה הנמוכה מסף הדיווח, ומדיווח של סכום הפעולה בכלל. העסקה הנמוכה מסף הדיווח כלל לא 

 תגיע למאגר המידע של הרשות, וכך לרשות לא תגיע התמונה המלאה אודות העסקה שבוצעה. 

  :לצו (3)7-ו )א(2הפרת סעיף  .184

הוועדה מדגישה כי על ( לצו. 3)7)א( וסעיף 2הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף 

נותן השירות החובה לוודא כי הוא מקיים את חובו לפי הצו כראוי והוא איננו יכול להסתתר מאחורי טענות 

ות תאריכי הלידה של מבקש על ליקויים טכניים או טעויות אנוש. הוועדה מדגישה כי פרטי הלקוח לרב

השירות אינם פרטים משניים אלא מהווים חלק אינטגרלי ממשטר המאבק בהלבנת הון במדינת ישראל שאם 

לא כן המחוקק לא היה רואה צורך לחייב את נותני השירות בתיעודם. מעבר לכך, ככלל, משנקבע בחוק אילו 

גופו של עניין, לא מעטים המקרים בהם דווקא פרטים על נותן השירות לתעד, הוא מחויב לעשות זאת. ל

 הנתונים הטכניים מספקים את המידע המכריע ליצירת התמונה הכוללת.

  :לצו )א(4הפרת סעיף  .185

הוועדה קובעת כי המפר הפר את החובה לשמור הצהרות מבקש שירות, ודוחה את טענותיו של המפר לעניין 

ריכה יסוד נפשי של כוונה. לעמדת הוועדה, העובדה שהמפר הפרשנות של סעיף זה, שכן לא מדובר בהפרה המצ

לא הכיר את החובה, וענה בשלילה לשאלת צוות הביקורת לעניין זה, מעידה על כך שלא טרח להכיר את 

הוראות  לספק שירותים פיננסיים לציבור תוך הפרה שיטתית שלהחובות החלות על נותני שירותי מטבע ובחר 

מבקש שירות היא חובה משמעותית במאבק בהלבנת הון שכן היא נועדה למנוע  הצו. החובה לקבל הצהרת

מצבים שבהם נעשה שימוש בצדדים שלישיים לצורך ביצוע פעולות פיננסיות אצל נותן שירותי מטבע ללא 

 . ולכן הוועדה רואה בחומרה הפרה זו תיעוד ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור



 

  :ולצ (ב)4הפרת סעיף  .186

החוק קובע מפורשות בסעיף לצו.  )ב( -)א( 4 סעיפיםהוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי 

( לצו כי במצבים בהם מבקש השירות אינו מקבל השירות, נותן שירותי המטבע לא ייתן שירותי מטבע 3)3

לצו. זאת על פי העתק  2בסעיף  בלא שירשום לגבי מבקש השירות ומקבל השירות את פרטי הזיהוי המפורטים

כתב ייפוי כוח מאת מקבל השירות המסמיך את מבקש השירות לבצע את המרת המטבע עבורו, הכולל את 

כל פרטי הזיהוי של מקבל השירות. היה מקבל השירות תאגיד, יכלול כתב ייפוי הכוח פרטי זיהוי של כל בעלי 

ן בקביעת גובה העיצום את העובדה שמדובר בשמונה השליטה בתאגיד. על אף זאת, הוועדה תביא בחשבו

 עסקאות בלבד.  

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל את 

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות  מיוחדת לחובות הזיהוי

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר 

נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית 

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ המתבצעת 

 :חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של 

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור 

חוק להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע בהונם האסור ולהקשות על האפשרות 

כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח  איסור הלבנת הון

קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי 

 תכליתו." הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת

על -, תקחביב שם טוב ואח' נ' מדינת ישראל 9796/03דבריו של כבוד השופט חשין בע"א  יפים גםלעניין זה 

 , כדלקמן:2108, בעמ' 2099(, 1)2005

"התמודדות אפקטיבית עם מורכבותן של עבירות הלבנת ההון, המערבות העברות 

ת בקרה שוטפת וצמודה כספים וביצוע עסקאות בין מדינות ברחבי העולם, מחייב

ופיקוח מתמיד ועקשני על הפעולות הפיננסיות השונות, תוך קיום שקיפות מלאה. 

הנחת היסוד של החוק היא כי מלביני ההון פועלים באורח פתלתול וערמומי, וניתן 

יהא לחשוף את מעלליהם רק אם תוטל חובת דיווח טוטלית וגורפת על כל פעולה מעל 

פעולה חריגה. לו אחרת אמרנו, כי אז יצרנו פרצות ואפשרנו לסכום מסוים ועל כל 

למלביני הון להתחמק מן הדין. וזה אומנם העיקרון שחוק איסור הלבנה בנוי עליו: 

מתוך הכרה כי בשל  -דיווח גורף, דיווח רחב ומלא  -העיקרון הוא עקרון הדיווח 

אפקטיבי אחר הקושי הרב הכרוך בחשיפה, לא ניתן יהא אחרת להתחקות באורח 

משרתת כהלכה את מטרות החוק,  ex anteעבירות ועבריינים. חובת דיווח רחבה 

מאפשרת היא לעקוב כראוי אחר פעולות ברכוש, ובכך מקלה היא על חשיפתן ועל 

 איתורן של הלבנות הון." 

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .187

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-ספי(, התשס"בלתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .188

שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות, לאור נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל. 
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חובות הזיהוי והדיווח הקבועות הוועדה את העובדה שהמפר הפר את כל  שקלה המבחינת שיקולים לחומר

ח. נוסף על כך, לא די בכך ו, וכן הפר באופן שיטתי וגורף את החובה לשמור הצהרת מבקש שירות וייפוי כבצו

שהמפר לא העביר דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון במקרים הנדרשים לכך בהתאם לצו, אלא שלגבי שני 

העביר במודע דיווחים לרשות שבהם נכתב שאין פעילות החייבת בדיווח, וזאת למרות שבאותם  חודשים

חודשים בוצעו פעולות חייבות בדיווח בהיקף משמעותי. הוועדה, לאחר שקראה את טענות המפר, לא קיבלה 

ובנוסף  תרגילים לרשות בכל תקופת הביקור הסבר מניח את הדעת המסביר מדוע לא הועברו דיווחים בלתי

 לא קיבלה את הסבריו של המפר לעניין סעיפי ההפרות האחרים המפורטים בדו"ח.

התחשבה הוועדה בעובדה כי מדובר בהפרה ראשונה, וכי העסק שיתף פעולה במהלך  הלקולבמסגרת שיקוליה  .189

הביקורת. כמו כן הביאה הוועדה במסגרת שיקוליה לקולא את משך הזמן שעבר מיום ביצוע ההפרות ועד 

נסיבותיו הכלכליות, האישיות והבריאותיות של המפר, כפי שהוצגו בפני הוועדה מועד מתן החלטת הוועדה, 

 . ל נסיבות אלו החליטה להטיל עליו עיצום בגובה נמוך יחסית לחומרת ההפרותובש

 ש"ח. 100,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על העסק עיצום כספי בסך של  .190

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .191

 העיצום הכספי.



 

  חנה ברנסבעניין  2017.5.25ת הוועדה לעיצום כספי מיום החלט

 לכאורה"(  ה)להלן: "המפר חנה ברנס   המפר לכאורה:

  באמצעות ב"כ ורד בן אור

 :תיאור הנסיבות

במטרה לבחון  יורו צ'יינג', נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם 2014בספטמבר  30ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון  2000-את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"; "צו איסור  2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הלבנת הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  הדו"ח הביקורת נמסר למפר .50

, ומתייחסת לשני 2014בספטמבר  30ועד ליום  2009 בינואר 2ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .51

 הסניפים של העסק.

לעניין  11.1.2009לעניין סניף א' ומיום  2.3.2010 העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום .52

 סניף ב. 

 :ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורתלהלן  .53

 

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .ל

 

ש"ח, בהן לא נרשם מספר  690,685סכום כולל של בעסקאות המרה  6 הביקורת מצאה - סניף א' .10
 תעודת הזהות של מבקש השירות.

נרשמו ש"ח, בהן  1,268,865סכום כולל של בעסקאות המרה  12 הביקורת מצאה - סניף א' .11
 .לכאורה, מספרי תעודות זהות שגויים

ש"ח, בהן לא נרשם  20,293,103סכום כולל של בעסקאות המרה  145 הביקורת מצאה - 'בסניף  .12
 מספר תעודת הזהות של מבקש השירות.

ש"ח, בהן לא נרשם  2,435,985סכום כולל של בעסקאות המרה  13 הביקורת מצאה - סניף ב' .13
 ות של מבקש השירות.מספר תעודת הזה

עסקאות החייבות בדיווח,  61כי העסק לא העביר דיווחים לרשות בגין  הביקורת מצאה - סניף א' .14
 ש"ח. 13,208,297בסכום כולל של 

עסקאות החייבות  161כי העסק לא העביר דיווחים לרשות בגין  הביקורת מצאה - סניף ב' .15
 ש"ח. 33,068,335בדיווח, בסכום כולל של 

 
 ש"ח.   70,965,270עסקאות בסכום כולל של  398-)א( לצו 6סך ההפרות לפי סעיף 

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .לא

 חשד לרישום רצפים של עסקאות: .1

מקרים של עסקאות אשר פוצלו לכאורה באותו היום  61הביקורת איתרה  –סניף א'  .א
 ש"ח. 11,511,438 עסקאות בסכום כולל של  154 -דקות( ל 2)במהלך 

מקרים של עסקאות אשר פוצלו לכאורה באותו היום  30הביקורת איתרה  –סניף ב'  .ב
 ש"ח.  3,708,337עסקאות בסכום כולל של  77 -דקות( ל 2)במהלך 

מקרים של עסקאות אשר פוצלו לכאורה במהלך ימים  23הביקורת איתרה  –סניף א'  .ג
 ש"ח. 7,176,406עסקאות בסכום כולל של   51 -עוקבים ל

מקרים של עסקאות אשר פוצלו לכאורה במהלך ימים עוקבים  5הביקורת איתרה  -סניף ב'  .ד
 ש"ח. 741,824עסקאות בסכום כולל של   12 -ל



 

 :עסקות העברת כספים לחו"ל החסרות פרטים (2

i.  'ש"ח.  37,680,119עסקאות בסכום כולל של  8,187הביקורת איתרה  –סניף א 

ii.  'ש"ח. 10,488,583עסקאות בסכום כולל של  2,090הביקורת איתרה  –סניף ב 

iii.  'מקרים של עסקאות בסכומים חריגים המסתכמים לסכום  3הביקורת איתרה  –סניף א
 ש"ח. 7,426,500של 

 

 :חשד לרישום עסקאות בסף דיווח (3

i.  'ש"ח.  249,267בסכום של  עסקאות  5הביקורת איתרה  –סניף א 

ii.  'ש"ח. 739,305עסקאות בסכום של  16רה הביקורת אית –סניף ב 

 :שונים שירות מקבלי עבור .ז.ת מספר של כוזב רישום (4

 .ח"ש 7,110,382עסקאות בסכום של  15הביקורת איתרה  –סניף ב' 
 

 ש"ח. 86,832,161עסקאות בסכום כולל של  10,610 -)ב( לצו 6סך ההפרות לפי סעיף 
 

  )א( לצו:2סעיף  .לב

 בהן לא נרשמו פרטים כנדרש בסעיפים אלו:הביקורת איתרה עסקאות 

הביקורת איתרה רישום עסקאות החייבות בדיווח לרשות ללא מספר זהות של מבקש  –סניף א'  .1
 ש"ח. 690,685עסקאות המסתכמות בסכום כולל של  6 -השירות 

הביקורת איתרה רישום עסקאות החייבות בדיווח לרשות בהן נרשמו לכאורה, מספרי  -סניף א'  .2
 1,268,865עסקאות המסתכמות בסכום כולל של  12 -ודות זהות שגויים של מבקש השירות תע

 ש"ח.

הביקורת איתרה רישום עסקאות החייבות בדיווח לרשות ללא כתובת מלאה של  -סניף א'  .3
 ש"ח. 35,190,723עסקאות בסכום כולל של  197 -מבקש השירות 

ת בדיווח לרשות ללא תאריך לידה או תאריך הביקורת איתרה רישום עסקאות החייבו -סניף א'  .4
 ש"ח. 690,685עסקאות בסכום כולל של  6 -התאגדות של מבקש השירות

הביקורת איתרה רישום עסקאות החייבות בדיווח לרשות ללא מספר זהות של מבקש  -סניף ב'  .5
 ש"ח. 20,293,103עסקאות המסתכמות בסכום כולל של  145 -השירות 

איתרה רישום עסקאות החייבות בדיווח לרשות בהן נרשמו לכאורה, מספרי הביקורת  -סניף ב'  .6
 2,435,985עסקאות המסתכמות בסכום כולל של  13 -תעודות זהות שגויים של מבקש השירות 

 ש"ח.

הביקורת איתרה רישום עסקאות החייבות בדיווח לרשות ללא כתובת מלאה של  -סניף ב'  .7
 ש"ח. 678,202ל של עסקאות בסכום כול 5 -מבקש השירות 

הביקורת איתרה רישום עסקאות החייבות בדיווח לרשות ללא תאריך לידה או תאריך  -סניף ב'  .8
 ש"ח. 20,632,891עסקאות בסכום כולל של  155 - התאגדות של מבקש השירות

 ש"ח.  81,881,139עסקאות בסכום כולל של  539-)א( לצו הסתכמו ל2סך ההפרות לפי סעיף  

 :טענות העסקתמצית 

ביום  הכוח ת, ובעל פה באמצעות בא24.5.2017בכתב בתאריך  האת טיעוני גהלכאורה הצי ההמפר

 : ה. להלן, בתמצית, פירוט טענותי25.5.2017

כבר אינה עוסקת כנותנת שירותי מטבע קרוב לשנתיים, לא הצליחה באופן כללי כי  נהלכאורה טע ההמפר .48

בעסקיה ועברה מפלה כלכלית שהותירה אותה מחוסרת כל. עוד טענה כי השתמשה בתוכנה ייעודית 

וידועה של חברת "לין מחשבים", וכי ממועד הביקורת הופסקו ההפרות. עוד טענה כי הדו"ח מתייחס 

ספר רב של שנים ולכן קשה לה לתת כעת הסברים לפעולות השונות, לעסקאות רבות אשר נעשו לפני מ

 וזאת בייחוד נוכח העובדה שהעסק כבר לא פעיל. 



 

)א( לצו, לדברי המפרה לכאורה, היא דאגה לשלוח כל חודש 6בנוגע להפרת חובת הדיווח הקבועה בסעיף  .49

ן ולשלוח שוב וברוב לתק תמיד דאגה דיווח באמצעות דיסק, ובמקרים שבהם הוחזר הדיווח היא 

 החודשים אכן התקבלו הדיווחים. 

טענה המפרה לכאורה כי ישנם מספר  –לגבי עסקאות של לקוח באופן מפוצל בין מספר ימים עוקבים  .50

לקוחות כגון קוקי משרד נסיעות ותיירות בע"מ, אשר נהגו לבצע מספר עסקאות בימים מסוימים וכן 

משרד נסיעות שבקש לרכוש או למכור מט"ח בדרך כלל בסכומים עסקאות "ימים על גבי ימים". מדובר ב

 לפי בקשתם.  10,000$-השווים לכ

)ב( טענה המפרה לכאורה, כי לעובדי הסניפים 6כמו כן, כטענה כללית לעניין הפרות הדיווח לפי סעיף  .51

 הייתה היכרות עם רוב הלקוחות שחלק גדול מהם היו קבועים או לקוחות מזדמנים מוכרים.

)א( לצו, טוענת המפרה לכאורה כי בזמן פעילות הסניפים שמרה על כל מסמכי 2ל הנוגע להפרות סעיף בכ .52

 הזיהוי אך משפרשה מהתחום קשה לה כעת לאתר את הממצאים.  

המפרה לכאורה ביקשה את התחשבות הוועדה לאור מצבה הכלכלי הקשה, לאור השנים הרבות שעברו  .53

מתקדם ונוכח העובדה שאינה עוסקת בתחום מזה למעלה משנתיים מאז ההפרות לכאורה, לאור גילה ה

 ואינה מתכוונת לעסוק בו בעתיד. 

נשאלה המפרה לכאורה בדיון האם העובדות  25.5.17כפי שעולה מפרוטוקול ועדת העיצומים מיום  .54

 המפורטות בדו"ח הביקורת נכונות. ב"כ המפרה לכאורה השיבה "אני מניחה שכן". 

 :החלטת הוועדה

, קובעת הוועדה הלכאורה והאסמכתאות שהציג הלאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוני המפר .192

 ., כמפורט להלןכי במסגרת פעילותו הפר העסק את הוראות החוק והצו

)א( לצו, קובעת הוועדה כי חובות הדיווח מכוח סעיף זה הופרו, כמתואר בדו"ח הביקורת, 6לעניין הפרת סעיף  .193

ברוב שלקבל לעניין זה את טענותיה של המפרה לפיהן הסתמכה על התוכנה בקיום החובות ולראיה וכי אין 

, העסק על מוטלת החוק הוראות קיום על החובה החודשים כן נשלחו דיווחים. לעניין זה קובעת הוועדה כי

 כבוד של ריהדב זה בהקשר יפים. הפרה התקיימה שלא לקבוע כדי התוכנה ביצועי הסתמכות על בעצם ואין

 השתמש שבה התוכנה כי לומר יש הקשר באותו: "...ישראל מדינת' נ כהן מאירבעניין  ברלינר' ד השופטת

 להתאים צריכה התוכנה. עליו המוטלת הדיווח בחובת לעמוד וחובתו יכולתו עם כלום ולא לה אין המערער

בנוסף, הוועדה מאמצת את עמדת דו"ח הביקורת שלפיה יש  ."דבר של היפוכו ולא, החוק לדרישות עצמה

שכן לראות בעסקאות שדווחו ללא תעודת זהות או עם תעודת זהות שגויה, כעסקאות שלא דווחו כלל, 

 לא ניתן לדעת עבור מי בוצע השירות. למעשה, ללא פרטים אלו, 

, בכל הנוגע לחובת הדיווח על עסקאות )ב( לצו6הוועדה קובעת כי המפרה הפרה את חובות הדיווח מכוח סעיף  .194

)ב( לדו"ח 2-)א( ו2של לקוחות שבוצעו באופן מפוצל באותו היום או בימים עוקבים, כפי שמפורט בסעיפים 

הביקורת. בעניין זה הוועדה דוחה את טענות המפרה, בכל הנוגע לכך שעובדיה הכירו את הלקוחות היכרות 

כידוע, נותן שירותי המטבע הדיווח לרשות, במקרים המתאימים.  אישית, שכן אין בכך כדי לפטור מחובת

אינו נדרש לחקור ולהתחקות אחר מניעיו של הלקוח, אלא שדי באופן המפוצל בו בוצעו הפעולות כפי שהן 

מתוארות בדו"ח הביקורת כדי להקים את חובת הדיווח. האופן המפוצל שבו בוצעו עסקאות מול לקוחות 

זמן קצרים ביותר ובהיקפים משמעותיים, מלמד כי לא מדובר היה בפעולה הנחזית מסוימים גם בהפרשי 

להיות פעולה רגילה של לקוח. על פני הדברים קיימת זיקה הדוקה בין העסקאות הנפרדות, כך שהן נחזות 

 להיות חלק מעסקה אחת. בכל מקרה, במקרה של ספק חלה על נותן שירותי המטבע החובה לדווח.

)ג( לדוח הביקורת, 2העברת להפרת חובת הדיווח בנוגע להעברות כספים בחו"ל, כמפורט בסעיף בכל הנוגע ל .195

הוועדה קובעת כי החובה הופרה, אך כיוון שבוועדות קודמות הוחלט שלא להטיל עיצום כספי בגין רכיב זה, 

 הוועדה החליטה שגם במקרה לא יוטל עיצום כספי בגין הפרה זו. 



 

)ד( לדוח הביקורת, הוועדה 2ווח לגבי עסקאות בסכומים חריגים, כמתואר בסעיף לעניין הפרת חובת הדי .196

ש"ח למעל  800,000קובעת כי מדובר בהפרה, שכן מדובר בעסקאות המרה בסכומים גבוהים מאד, הנעים בין 

 מדובר בלקוחות יבעסקה בודדת. כשנשאלה לעניין זה בדיון פני הוועדה, ענתה המפרה כ חארבעה מיליון ש"

שהגיעו עם מזומן על מנת להמירו לצורך רכישת דירה. לעמדת הוועדה מדובר במקרים מובהקים שבהם 

והעובדה שלא עשתה כן מעידה על חוסר הבנה של  הייתה צריכה המפרה להעביר דיווח בלתי רגיל לרשות

 .הוראות החוק והצו

מעט מסף הדיווח, קובעת הוועדה לעניין הפרת חובת הדיווח על עסקאות שבוצעו בסכומים הנמוכים אך ב .197

שכיוון שחלק מהעסקאות הן עסקאות בסכום עגול, ולגבי יתר העסקאות מדובר במספר עסקאות מועט 

 ובהיקף נמוכים ביחס לפעילות הכוללת של העסק, הוחלט שלא להטיל עיצום כספי בסך סעיף זה. 

)ב( לצו, בהיקף של 6התאם לסעיף לאור האמור לעיל, הוועדה קובעת שהמפרה הפרה את חובת הדיווח ב .198

 ש"ח.  37,674,887

)א( לצו, כמפורט בדו"ח הביקורת וזאת בהיקפים גדולים ובאופן 2הוועדה קובעת כי המפרה הפרה את סעיף  .199

שיטתי. עם זאת, הוועדה התחשבה בקביעת גובה העיצום בכך שחלק מהעסקאות המפורטות בסעיף זה של 

 וק. )א( לח6דו"ח הביקורת, נלקח בחשבון גם לעניין ההפרה של חובת הדיווח בהתאם לסעיף 

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל את  .200

מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוקק ראה חשיבות 

בקר את הפעילות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות ל

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר 

נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות לנטר את הפעילות הפיננסית 

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13 המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ

 :חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של 

נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור 

חוק הונם האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח  איסור הלבנת הון

קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי 

 הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .201

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-ספי(, התשס"בלתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כ 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .202

שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות, לאור נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורטו בהרחבה לעיל. 

-את ההיקף הכספי העצום של הפרת החובות במקרה זה, העומד על מעל ל הבתוך כך שקלה הוועדה לחומר

מיליון ש"ח בנוגע להפרת חובת הדיווח בלבד, ועוד עשרות מיליוני ש"ח בנוגע לעסקאות שבהן לא נרשמו  100

מדת הוועדה היא כי על נותן שירותי המטבע, אשר קיבל אישור מטעם המדינה פרטי הזיהוי כמפורט בצו. ע

רותים פיננסיים לציבור, להקפיד בקיום דקדקני של ההוראות הקבועות בחוק ובצו, וזאת על מנת לתת שי

במסגרת שיקוליה ם זאת, הוועדה לקחה בחשבון למנוע ניצולו לרעה למטרות הלבנת הון ומימון טרור. ע

משך  את שיתוף הפעולה של המפרה במהלך הביקורת, אתכי מדובר בהפרה ראשונה,  את העובדהלקולא 

וכן את נסיבותיה הכלכליות והאישיות של  הזמן שעבר מיום ביצוע ההפרות ועד מועד מתן החלטת הוועדה
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אשר מצדיקות לטעמה במקרה זה הטלת עיצום שהוא על הצד המקל לנוכח חומרת  המפרה כפי שהוצגו בפניה

 . ההפרות

 .בלבד ש"ח 150,000ך של לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על העסק עיצום כספי בס .203

  .ימים מיום מסירת הדרישה 30לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך 



 

  514444405  ח.פ. בע"מ 2010ח.ש. ממון בעניין  7.2011.9החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 )להלן: "המפר לכאורה"(  בע"מ 2010ח.ש. ממון    המפר לכאורה:

 שלומי גולן באמצעות ב"כ עו"ד 

 :תיאור הנסיבות

במטרה  בע"מ 2010ח.ש. ממון , נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם 2013 באוקטובר 9ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת  2000-לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"; "צו איסור  2002-רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול

 הלבנת הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 דו"ח הביקורת נמסר למפר לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי.  .54

 . 2013 באוקטובר 9ועד ליום  2010 ביוני 2ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .55

 .2010 ביוני 18העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .56

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .57

 )א( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .לג

 2013ש"ח מחודש ינואר  50,500הביקורת איתרה עסקת ניכיון אחת חייבת בדיווח בסכום של  .1

 אשר לא דווחה לרשות. 

 . אשר לא דווחו לרשותש"ח  2,591,954עסקאות החלפת מטבע בסך  24רה הביקורת אית .2

 ש"ח.  2,642,454 של בסכום כולל עסקאות 25 -)א( 6סך ההפרות לפי סעיף 

 

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .לד

החשד קיים  -רישום עסקאות המרה של לקוחות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו יום  (1

 ש"ח. 1,047,834עסקאות המרה המסתכמות לסכום של  32 -מקרים המורכבים מ  10-ב

 -החשד קיים ב -רישום עסקאות ניכיון של לקוחות באופן מפוצל בין מספר עסקאות באותו יום  (2

 ש"ח. 175,384עסקאות ניכיון המסתכמות לסכום של  5 –מקרים המורכבים מ  2

 346,959עסקאות המרה המסתכמות לסכום של  7-החשד קיים ב -רישום עסקאות בסף דיווח  (3

 ש"ח.

 148,790עסקאות ניכיון המסתכמות לסכום של  3-החשד קיים ב -רישום עסקאות בסף דיווח  (4

 ש"ח.

 .ש"ח 1,718,967 -)ב( לצו 6סך ההפרות לפי סעיף 

 :דרישת הצהרת מבקש שירות ושמירת מסמכים – לצו 4סעיף  .לה

 תומות.חש"ח להן לא היו הצהרות  7,308,686עסקאות בסך כולל של  69הביקורת איתרה 

 : דרישת ייפוי כוח ושמירת מסמכים –( לצו 3)3סעיף  .לו

ללא קבלת  ש"ח 1,391,791עסקאות שבוצעו עם תאגידים, בסכום כולל של  25הביקורת איתרה 

 .ייפוי כוח

 

 : )א( לצו2סעיף  .לז

 :כדלהלן הפירוט לפי הנדרשים הזיהוי פרטי ללא עסקאות ביצעה החברההביקורת מצאה כי 

 .ח"ש 458,998 של כולל בסכום הלקוח מין רישום ללא המרה עסקאות 4 .1



 

 .ח"ש 738,648 של כולל בסכום הלקוח מען רישום ללא עסקאות 6 .2

 .ח"ש 50,000 של כולל בסכום הלקוח של זהות ומספר שם רישום ללא עסקאות  1 .3

 .ח"ש 508,998  של כולל בסכום הלקוח של התאגדות או לידה תאריך רישום ללא עסקאות 5 .4

 ש"ח. 1,756,644  -)א(2סה"כ הפרות לפי סעיף 

 :תמצית טענות העסק

, ובעל פה באמצעות בא כוחו 21.9.2016בתאריך באמצעות בא כוחו המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב 

 טענותיו:. להלן, בתמצית, פירוט 9.1.2017ביום 

 :)א( לצו6הפרת סעיף  .55

, לטענת המפר לכאורה מדובר ככל הנראה בתקלה טכנית 2013באשר לעסקה הבודדת מחודש ינואר  .א

של התוכנה איתה הוא עבד שכן העסקה רשומה אך מסיבה לא ברורה לא צורפה לדיווח יחד עם יתר 

 העסקאות שדווחו. 

רה מדובר בעסקאות שמוסדרות כיום בסעיף עסקאות החלפת מטבע, לטענת המפר לכאו 24-באשר ל .ב

( לצו, שכן הן בגדר "מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע", ולכן אינן חייבות בדיווח לפי 7ג)א()11

  )א( לצו שהיה בתוקף במועד הביקורת.6הוראות סעיף 

 :( לצוב)6הפרת סעיף  .56

)ב( לצו לפיה יש לדווח 6סעיף ( לדו"ח, המפר לכאורה חולק על פרשנות הביקורת ל3בהתייחס לסעיף ו)

באופן גורף, בדיווח בלתי רגיל, על כלל עסקאות לקוח שביצע מספר פעולות באותו היום כשסך כל אחת 

ש"ח. לטענת המפר לכאורה הדיווח נדרש רק כאשר סובייקטיבית ראה נותן  50,000 -מפעולותיו נמוך מ

ך בפרשנותו זו על פס"ד פ.א.י שילת יזמות שירותי המטבע בפעולה כבלתי רגילה. המפר לכאורה מסתמ

 בע"מ )השופט דוד גדעוני(.  

המפר לכאורה חולק על טענת הביקורת כי מטרת מבקשי  –פיצול עסקאות ללקוח באותו היום  .כב

השירות הייתה להימנע מחובת הדיווח שכן אותם מבקשי שירות ביצעו עסקאות החייבות בדיווח 

ודווחו לרשות וכן כי במועד ביצוע העסקה לא התעורר אצלו חשד כי מדובר בפיצול עסקאות שנועד 

 לצורך התחמקות מחובת הדיווח לרשות. 

בהתייחס לעסקאות עם חברת י.א.ו. מתנות בע"מ, טוען המפר לכאורה  –פיצול עסקאות המרה  .1

כי מדובר בחברה העוסקת בממכר כלי כסף וכאשר היא מבצעת עסקאות בדולרים, היא מבקשת 

להמיר את הסכום של כל עסקה בנפרד על מנת לקבל חשבונית עסקה בגין המרת המטבע לכל 

ר לכאורה הוא סבר שזו בקשה סבירה לצורך ניהול חשבונות תקין עסקה בנפרד. לטענת המפ

 ולכן לא התעורר חשד להתחמקות מדיווח. 

טענה נוספת הועלתה ביחס לעסקאות שבהן הלקוחות ביקשו שחלק מסכום ההמרה ישולם 

במזומן וחלק בהעברה בנקאית. מאחר ואלו פעולות שונות ביצע המפר לכאורה את הרישום 

 בנפרד. 

לטענת המפר לכאורה, כל ההמחאות בעסקאות שתוארו בדו"ח  – ל עסקאות ניכיון שיקיםפיצו .2

הביקורת היו מצדדים שלישיים ולכן לא מדובר במקרים שבהם ללקוח הייתה אפשרות לפצל 

 את העסקאות באופן מלאכותי. 

ות בין לטענת המפר לכאורה, הביקורת סיווגה בטעות את כל העסקא –רישום עסקאות בסף הדיווח  .כג

ש"ח כעסקאות בלתי רגילות. לטענתו, לעניין עסקאות ההמרה, רוב  49,999ש"ח לבין  49,000

העסקאות הן המרה או רכישה של מט"ח בסכומים "עגולים" ולכן לא ניתן לטעון כי הן נעשו במטרה 



 

ון להתחמק מחובת הדיווח. בהקשר לעסקאות הניכיון, טוען המפר לכאורה כי מדובר בעסקאות ניכי

 בשיקים מגופים שלישיים ולכן הסכום הנקוב בהם לא היה בשליטתו של מבקש השירות. 

 :לצו 4הפרת סעיף  .57

לטענת המפר לכאורה מאחר ומדובר בלקוחות קבועים, אותם הוא מכיר היטב, הוא סבר בטעות כי אין 

נהלי העבודה  צורך להחתים אותם בכל עסקה, אלא הסתמך על הצהרות קודמות שניתנו. לאחר הביקורת

 בהקשר זה תוקנו. 

 :לצו( 3)3הפרת סעיף  .58

לטענת המפר לכאורה, הערת הביקורת הופנמה והליקויים תוקנו וכי ממועד עריכת הביקורת ואילך הוא 

פעולות החייבות  25-דורש ייפוי כוח ממקבלי שירות המאוגדים כחברות. עוד נטען כי אמנם מדובר ב

 רות. בדיווח, אך רק בארבעה מקבלי שי

 :)א( לצו2הפרת סעיף  .59

לטענת המפר לכאורה, מדובר במספר מצומצם של עסקאות מסך היקף הפעילות בעסק, שלגביהן אותרו 

 חוסרים ברישום פרטי הזיהוי. עוד נטען כי כל הנתונים החסרים היו בידיו וכי הליקויים תוקנו. 

  :טענות כלליות .60

לטענת המפר לכאורה, גם אם בוצעו הפרות, הן בוצעו בתום לב ונעשו מאמצים לתקן את כל הליקויים 

שתוקנו לרבות קיום הדרכות לצוות העובדים וחידוד נהלים. בטיעוניו בפני הוועדה טען המפר לכאורה 

ען כי עבר גם לנסיבות כלכליות וביקש התחשבות במצבו הכלכלי בעת קביעת גובה העיצום. כמו כן נט

 פרק זמן משמעותי מעת הביקורת לעסק ועד להפקת דו"ח הביקורת וכינוס הוועדה. 

 :החלטת הוועדה

לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניו של המפר לכאורה והאסמכתאות שהציג, קובעת הוועדה  .204

 . , כפי שמפורט להלןכי במסגרת פעילותו הפר העסק את הוראות החוק והצו

  )א( לצו6הפרת סעיף   .205

ומאמצת לעניין זה את הכתוב בדו"ח  )א(6לעניין ההפרות לפי סעיף  המפרהוועדה אינה מקבלת את טענות 

 הביקורת. 

קובעת הוועדה כי הטענה כנה, וראשית, באשר לטענתו של המפר כי עסקת הניכיון לא דווחה בשל טעות של הת

 הסתמכות על בעצם ואין, טלת על נותן שירות המטבע עצמוהחובה לקיים את הוראות החוק מו נדחית שכן

בעניין  ברלינר' ד השופטת כבוד של דבריה זה בהקשר יפים. הפרה התקיימה שלא לקבוע כדי התוכנה ביצועי

 כלום ולא לה אין המערער השתמש שבה התוכנה כי לומר יש הקשר באותו: "...ישראל מדינת' נ כהן מאיר

 ולא, החוק לדרישות עצמה להתאים צריכה התוכנה. עליו המוטלת הדיווח בחובת לעמוד וחובתו יכולתו עם

  ." דבר של היפוכו

לפת המטבע, דוחה הוועדה את טענות המפר וקובעת כי העסקאות שבהן חשנית, בכל הנוגע לעסקאות ה

בנקאית, נכנסות לגדרו הלקוח העביר מזומן ונותן שירותי המטבע העביר את הסכום בחזרה בדרך של העברה 

יש לדווח על עסקאות החלפת מטבע, ובכך שלא הועברו דיווחים על עסקאות אלו לרשות,  של הסעיף הקובע כי

מבחינה מהותית, מדובר בעסקאות העונות על ההגדרה של החלפת מטבע, שכן הפר המפר את חובת הדיווח. 

רור על סוג העסקאות, כמו זה המתואר בדו"ח הכוונה הייתה להחיל את משטר איסור הלבנת הון ומימון ט

הוועדה הביקורת, שבו נעשה שימוש בנותן שירותי המטבע כדי לתת כספים ולקבלם בחזרה באופן שונה. 

מסך העסקאות החייבות בדיווח על פני  תשקול במסגרת שיקוליה לקביעת גובה העיצום את מספר ההפרות

 .תקופת הביקורת



 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .206

ומאמצת את ממצאי הביקורת לעניין  (ב)6ועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף הו

  .הפרת סעיף זה

לשון הצו מצביעה על . לצו( ב) 6ראשית, הוועדה אינה מקבלת את טענות המפר בכל הנוגע לפרשנות סעיף 

בדיווח, הנלמד מן התיבה "הנחזות אמת מידה סובייקטיבית לצורך בחינת פעולות בלתי רגילות החייבות 

 אינטרסט ספיישל 11593-05-12 א"ידי החברה. עם זאת, בעש-בעיניו", כתנאי לזיהוי פעולה כבלתי רגילה על

 "(אינטרסט ספיישל פרשת: "להלן( )8.11.2012, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע

, חלקו הראשון של הסעיף קובע מבחן סובייקטיבי. מבחן משולב לצו הינו( ב)6נקבע כי המבחן הקבוע בסעיף 

שאת , כולן או חלקן, בהתקיים אותן חלופות. קובע מבחן אובייקטיבי, הכולל ארבע חלופות, אולם חלקו השני

אלא אם עלה בידי נותן שירותי המטבע לסתור , זאת. קמה חובת דיווח, קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי

  ., דבר שלא נעשה בנסיבות אלוכי בנסיבות העניין לא היתה צריכה לחול עליו חובת הדיווח זאת ולשכנע

 :17-18' בעמ, ספיישל אינטרסט אשר צבן בפרשת-יפים לעניין זה, דבריה של כב' השופטת בר

"עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבים אשר אם התקיימו "יכול שיראו" 

כפעולה בלתי רגילה, מלמדת כי במקום שנעשתה  פעולה של מבקש שירותי מטבע

פעילות הנופלת לאחד מאותם מצבים, צריכה להידלק נורה אדומה לנותן השירות. 

משמעותה של נורה אדומה זו היא שמצב אובייקטיבי אמור לגרום לכך שנותן השירות 

ן יראה באותה פעולה כפעולה בלתי רגילה. כך אפילו נאמר כי יהא זה בעיניו באופ

 סובייקטיבי.

לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמורים להצביע על כך שמקבל  

שירות המטבע ביצע פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם יתקיים מצב אחד 

כי אז  -והתקיימותם הינו מצב אובייקטיבי  -או יותר מאותם מצבים שפורטו בסעיף 

ו את נותן השירות שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי נסיבות אובייקטיביות אלו יחייב

 רגילות שחובה לדווח עליהן". 

 

ממנו נגזר  -חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזר מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים

נורות  הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולות שיכולות להדליק

  .אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגילות המתבצעות על ידי לקוחותיו ולדווח עליהן

הוועדה קובעת כי המפר הפר את חובת  – פיצול עסקאות המרה וניכיון בין מספר עסקאות באותו היום

זה שכן לעמדת הוועדה לא  הדיווח בנסיבות המתוארות בדו"ח הביקורת, ודוחה את הסברי המפר לעניין

כידוע, נותן שירותי המטבע אינו נדרש לחקור ולהתחקות מדובר בהסבר כלכלי לגיטימי המניח את הדעת. 

אחר מניעיו של הלקוח, אלא די באופן המפוצל בו בוצעה הפעולה כדי להקים את חובת הדיווח. האופן המפוצל 

זמן קצרים ביותר ובסכומים שהם בחלק מהמקרים  שבו בוצעו עסקאות מול לקוחות מסוימים גם בהפרשי

זהים, מלמד כי לא מדובר היה בפעולה הנחזית להיות פעולה רגילה של לקוח. על פני הדברים קיימת זיקה 

במקרה של ספק חלה  נחזות להיות חלק מעסקה אחת, ובכל מקרה, הדוקה בין העסקאות הנפרדות, כך שהן

 ח. על נותן שירותי המטבע החובה לדוו

 הוועדה תתחשב בקביעת גובה העיצום בהקשר זה במספר העסקאות והיקפן ביחס למכלול פעילותו של המפר. 

הוועדה החליטה, לפנים  – לעניין ההפרות המתוארות בדו"ח של פיצול עסקאות במהלך ימים עוקבים

ופיע בסוף ממשורת הדין, שלא לקחת בחשבון הפרות אלו שכן בשל טעות הן לא מופיעות בסיכום ההפרות ה

 דו"ח הביקורת. 

 



 

לפעולות ההמרה שבוצעו בסכומים  טענת המפר בכל הנוגעהוועדה מקבלת את  - בנוגע לעסקאות בסף הדיווח

ובר בעסקאות בודדות, בהיקף נמוך אשר נראה כי אינן מעידות על עגולים. לגבי יתר העסקאות, כיוון שמד

של ניסיון לבצע עסקאות הנמוכות אך במעט מסף הדיווח, החליטה הוועדה שלא  חוזר על עצמו דפוס פעולה

 להטיל עיצום כספי ביחס לרכיב זה של דו"ח הביקורת. 

 

 : לצו 4הפרת סעיף  .207

קובעת כי המפר הפר החובה הקבועה בסעיף זה, ולעניין זה אין חשיבות לכך שהמפר מכיר באופן  הוועדה

על  כל הלקוחותאישי, כך לטענתו, את לקוחותיו, שכן לשון הצו ברורה בעניין זה ומחייבת להחתים את 

לבנת הצהרות מבקש שירות, כאמור בסעיף. מדובר בהפרה משמעותית מאד מבחינת החשיבות במאבק בה

הון שכן מטרת ההצהרה היא למנוע שימוש באחר לצורך ביצוע שירותים פיננסיים אצל נותן שירותי המטבע, 

יחד עם זאת, הוועדה  העומד מאחורי ביצוע הפעולות. האדםמבלי שתהיה לרשויות היכולת להתחקות אחר 

עות שבהתנהלותו שהמפר הבין את הטמכך תתחשב בקביעת גובה העיצום מהתרשמותה בדיון בוועדה 

 ומקפיד כיום על קיום החובות הקבועות בצו. 

 : ( לצו3)3הפרת סעיף  .208

הוועדה קובעת כי המפר הפר את החובה הקבועה בסעיף זה, כמפורט בדו"ח הביקורת, אך בקביעת גובה 

העיצום תתחשב בטענות המפר שלפיהן תיקן את הליקויים ושינה את התנהלותו לעניין זה, כמו גם בעובדה 

 שההפרה היא לגבי עסקאות שבוצעו עם ארבעה לקוחות בלבד.  

 : ( לצוא)2הפרת סעיף  .209

הוועדה מדגישה . , כמפורט בדו"ח הביקורת)א( לצו2סעיף קובעת כי המפר הפר את החובה הקבועה בהוועדה 

כי על נותן השירות החובה לוודא כי הוא מקיים את חובו לפי הצו כראוי והוא איננו יכול להסתתר מאחורי 

 טענות על ליקויים טכניים או טעויות אנוש. 

ובה העיצום את העובדה שמדובר במספר מועט של עסקאות וכן את טענתו של הוועדה תביא בחשבון לעניין ג

 המפר שלפיה הליקויים תוקנו. 

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו מסכל את  .210

ק ראה חשיבות מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון. המחוק

מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את הפעילות 

הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי מטבע. משהפר 

לנטר את הפעילות הפיננסית נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למעשה את היכולת של הרשות 

מדינת ישראל נ' רמי  4316/13המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 :חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של נותני 

הונם האסור  שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים עברייניים כדי להסתיר את מקור

כי  חוק איסור הלבנת הוןולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח קפדניות. קיומן של חובות 

י לקיום אפקטיבי של החוק אלו נועד לאפשר פיקוח על תנועות הון והוא תנאי הכרח

 ולהגשמת תכליתו."

לחוק עיצום כספי בשיעור  7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .211

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11בתקנה  זה בהתקיים הנסיבות המפורטות

 "תקנות עיצום כספי"(. 

http://www.nevo.co.il/law/74345
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לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .212

ו בהרחבה לעיל. שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות, לאור נסיבות המקרה בכללותן כפי שפורט

 –בהקשר זה לקחה הוועדה בחשבון את העובדה כי המפר הפר למעשה את מכלול החובות הקבועות בצו 

)ב(, החובה לדרוש ולשמור הצהרת מבקש שירות וייפוי כוח, והחובה לרשום 6-)א( ו6חובות הדיווח לפי סעיף 

ני ש"ח. עם זאת, הוועדה לקחה בחשבון ולשמור את פרטי הזיהוי המפורטים בצו, כל זאת בהיקפים של מיליו

תו של העסק לקולא, את העובדה כי ההפרות מתייחסות למספר לא גבוה של עסקאות ביחס למכלול פעילו

כמו כן, במסגרת שיקוליה התחשבה הוועדה לקולא בעובדה כי מדובר בהפרה  במהלך תקופת הביקורת.

כן פעל לתיקון הליקויים ולהפנמת החובות בשיתוף הפעולה של המפר ובכך שהתרשמה כי אראשונה, 

. כמו כן הביאה הוועדה במסגרת שיקוליה לקולא את משך המוטלות עליו מכוח היותו נותן שירותי מטבע

ואת טענותיו של המפר לעניין נסיבותיו  הזמן שעבר מיום ביצוע ההפרות ועד מועד מתן החלטת הוועדה

 ת כפי שהוצגו בדיון בפני הוועדה.הכלכליו

 .בלבד ש"ח 50,000לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל על העסק עיצום כספי בסך של  .213

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .214

 .העיצום הכספי



 

  אשר איצ'ר בעניין  2017.5.25החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

 )להלן: "המפר לכאורה"(  אשר איצ'ר   לכאורה:המפר 

   באמצעות ב"כ עו"ד רם נאור, עו"ד זיו רוטמנש

 :תיאור הנסיבות

במטרה לבחון את  אשר איצ'ר, נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם 2015 בפברואר 23ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור הלבנת הון )חובות  2000-עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"; "צו איסור הלבנת  2002-זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי. דו"ח הביקורת נמסר למפר  .58

 . 2015 בפברואר 23, ועד ליום 2009 באוגוסט 2ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .59

 .2009 ביוני 11העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .60

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .61

 

 )ב( לצו: 6פעולות החייבות בדיווח לפי סעיף  .לח

  עסקאות בסף דיווח: .1

 .  ש"ח 10,426,142עסקאות המרה בסכום כולל של  211הביקורת איתרה  .א

 . ש"ח 15,016,278עסקאות ניכיון בסכום כולל של  304הביקורת איתרה  .ב

 . ש"ח 691,964עסקאות המשלבות המרה וניכיון בסכום כולל של  14הביקורת איתרה  .ג

  :אחד יום במהלך שנרשמו עסקאות פיצול .2

 פוצלו אשר ש"ח 32,378,616 של כולל בסכוםהמרה  עסקאות 291הביקורת איתרה  .א

  .עסקאות 599 -ל לכאורה

 פוצלו אשר ש"ח 244,396,804 של כולל בסכוםניכיון  עסקאות 928הביקורת איתרה  .ב

  .עסקאות 2,649 -ל לכאורה

 ש"ח 1,166,818 של כולל בסכוםהמשלבות המרה וניכיון  עסקאות 17הביקורת איתרה  .ג

 .עסקאות 34 -ל לכאורה פוצלו אשר

  :יומיים במהלך שנרשמו עסקאות פיצול .3

 -ל לכאורה שפוצלו ש"ח 8,873,258 של כולל בסכוםהמרה  עסקאות 126הביקורת איתרה  .א

  .עסקאות 256

 -ל לכאורה שפוצלו ש"ח 33,295,216 של כולל בסכוםניכיון  עסקאות 499הביקורת איתרה  .ב

  .עסקאות 1,024

 ש"ח 1,182,744 של כולל בסכוםהמשלבות המרה וניכיון  עסקאות 17הביקורת איתרה  .ג

 .עסקאות 35 -ל לכאורה שפוצלו



 

  דקות: 2פיצול עסקאות במהלך  .4

 316 -ש"ח שפוצלו לכאורה ל 6,681,736עסקאות המרה בסכום כולל של  103הביקורת איתרה 

 סקאות.ע

  :שונים לקוחות בין אחד לגורם השייכות המחאות פיצול .5

 -ל לכאורה שפוצלו ש"ח 9,522,562 של כולל בסכוםניכיון  עסקאות 139הביקורת איתרה  .א

 . עסקאות 333

 שפוצלו ש"ח 201,500 של כולל בסכוםהמשלבות המרה וניכיון  עסקאות 3הביקורת איתרה  .ב

 . עסקאות 6 ל לכאורה

 : נראה כי מבקש השירות אינו מקבל השירותעסקאות בהן  .6

 69,231,803עסקאות בסכום כולל של    1,749הביקורת איתרה ארבעה לקוחות איתם בוצעו 

 בתדירות שאינה אופיינית למקבל שירות רגיל.  ש"ח

 . ש"ח 439,307,144 של כולל בסכום עסקאות 4,567 עולה לכדי לצו( ב)6 סעיף לפי הפרות כ"סה

  :חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח – ( לצו3)7לצו וסעיף  )א(2סעיף  .לט

 הביקורת איתרה עסקאות בהן לא נרשמו פרטים כנדרש בסעיפים אלו:

 ש"ח 51,000: הביקורת איתרה עסקת המרה אחת בסכום של עסקאות ללא רישום כתובת .1

 בה לא נרשמה כתובת.

עסקאות המרה בסכום כולל של  5: הביקורת איתרה עסקאות ללא רישום מין הלקוח .2

 בהן לא נרשם מין הלקוח. ש"ח 475,158

 : עסקאות ללא רישום תאריך לידה .3

בהן לא נרשם  ש"ח 1,564,456עסקאות המרה בסכום כולל של  21הביקורת איתרה  .א

 תאריך לידה. 

נרשם  בהן לא ש"ח 1,469,232עסקאות ניכיון בסכום כולל של  13הביקורת איתרה  .ב

 תאריך לידה.

בהן  ש"ח 120,001עסקאות המשלבות המרה וניכיון בסכום כולל של  3הביקורת איתרה  .ג

 לא נרשם תאריך לידה. 

 .ש"ח 3,679,847עסקאות בסכום כולל של  43( לצו עולה לכדי 3)7-ו 2סה"כ ההפרות עבור סעיפים 

 :תמצית טענות העסק

. 25.5.2017כוחו ביום  י, ובעל פה באמצעות בא22.2.2017המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב בתאריך 

 להלן, בתמצית, פירוט טענותיו: 

הכללת פעולות שנעשו לפני יותר משבע שנים ממועד הדו"ח היא בלתי המפר לכאורה טען באופן כללי כי  .61

וכולל ממצאים שהם מפעולות שנעשו בעסק יותר משבע  26.12.16סבירה. לדבריו, הדו"ח נושא תאריך 

, כאשר חובת שמירת המסמכים היא לשבע שנים לפחות מתום השנה שבה 2009שנים לפני מועד זה בשנת 

 ניתן שירות המטבע. 



 

 : )ב( לצו6ת סעיף הפר .62

  :טענות כלליות .כד

לטענת המפר לכאורה יש לגרוע מהדו"ח עסקאות שבוצעו עם נותני שירותי מטבע אחרים ואל מול 

רשימת לקוחות אשר נחזו בעיניו כנותני שירותי  המפר לכאורה צירףחברות העוסקות בתיירות. 

מטבע ועל כן לא ראה בפעולותיהם בין בסמיכות זמן ובין בקרבת רף הדיווח כפעולות אשר יש לדווח 

 עליהן כבלתי רגילות. 

עמדה זו הוכרה גם בוועדות עיצומים קודמות ובדו"חות ביקורת שהוצאו לנותני שירות לטענתו, 

נגרעו עסקאות מול נש"מים אחרים )מפנה להחלטות בעניין אליהו אלפר מטבע שונים במסגרתם 

 וא.י.ק.נ. אחזקות ופיננסים בע"מ(.

על ידי  בטעות ועסקאות שהוגדרו לטענתכמו כן, המפר לכאורה מבקש כי הוועדה תגרע מהדו"ח 

הביקורת כעסקאות המרה. לטענת המפר לכאורה בדו"ח נכללו פעולות המרה בהיקפים גדולים 

בהם לקוח הכניס סכום מזומן שבהם כלל לא בוצעה פעולת המרה. הכוונה למקרים שבמקרים 

 ובתמורה המפר לכאורה הוציא לו תשלום בשיק או העברה בנקאית באותו מטבע ולהיפך. 

)ב( כי הבדיקה שנעשתה בדו"ח היא בדיקה גורפת 6המפר טוען בנוסף, ביחס לכל ההפרות לפי סעיף 

ח לא מסביר מדוע העסקאות הן לא עסקאות המזוהות כחלק ממהלך העסקים וטכנית, וכי הדו"

 הרגיל.

 :המרת מטבע –בסף הדיווח עסקאות  .כה

לטענת המפר לכאורה, מנספח ד' לדו"ח העוסק בפעולות המרת מטבע המצויות בסף הדיווח 

 עולה כי סכומי הפעולות קשורים רק לעובדה שלקוחות ביצעו פעולות בסכומים עגולים אשר

 הכפלתם או חילוקם בשער ההמרה יוצר סכום עסקה באזור סף הדיווח. 

א לצו אלא כתוצאה מנסיבה אובייקטיבית 6כלומר, הפעולות לא הוקטנו על מנת לחמוק מסעיף 

הדו"ח לא מצביע על לקוח מסוים הנוהג נטען כי השוללת קביעת העסקה כבלתי רגילה. בנוסף, 

 כך דרך קבע.  

 : עסקאות פיצול .כו

לטענת המפר לכאורה הדו"ח ביקש לאתר מקרים בהם לפחות סכום אחת מהעסקאות נמוך מסף 

זהו תבחין  לדעתו, הדיווח אולם הסכום הכולל של הלקוח לאותו יום מצטבר לסכום החייב בדיווח.

שגוי המנוגד לפסיקה, להגדרות בדו"חות ביקורת אחרים, לדברי ההסבר להצעת חוק איסור הלבנת 

נים השוואתיים מדוחות מדינות זרות המפורסמים באתר הרשות לאיסור הלבנת הון. הון ולנתו

 כל אחת מהן היא לטענת המפר לכאורה התבחין הנכון הוא כי פיצול ייחשב כסדרת פעולות אשר 

מתחת לרף הדיווח אולם סך כל העסקאות הצטבר לסכום העובר את רף הדיווח. לדעת המפר 

לל היגיון כי אילו היה מעוניין לקוח כלשהוא להסתיר את עסקאותיו לכאורה התבחין שבדו"ח משו

היה מבנה אותן באופן שכולן יהיו מתחת לרף הדיווח. בנוסף, מערכת המחשוב של העסק דיווחה 

, באופן אוטומטי ומצטבר את כל העסקאות של לקוח מסוים ביום מסוים אילו עבר את רף הדיווח

 דרשו לחתום על הצהרת מבקש שירות.  , שכן.והלקוחות היו מודעים לכך

עוד נטען כי גם אם הטענות לעיל יידחו הדו"ח שוגה כאשר כלל את במסגרת ההפרות גם את 

העסקאות שהן מעל רף הדיווח ודווחו לרשות. היה על הדוח להתייחס רק לעסקאות מתחת לסף 

 הדיווח. 



 

ה אחת בסכום מאוד גבוה שדווחה במספר מקרים מתקיים מקבץ בו נערכה עסקטענה נוספת היא כי 

כלל הדוח את כלל העסקאות. מדגיש ועסקה אחרת בסכום זניח של מאות שקלים. גם במקרים כאלה 

 את היעדר הבחינה המהותית. 

לעניין פיצול עסקאות המרה, טוען המפר לכאורה בנוסף לאמור לעיל כי בחלק מהעסקאות מדובר 

מרת מטבעות שונים ולכן בשל מדיניות העסק, נקלטה כל במקרים בהם נעשו פעולות מעורבות של ה

 פעולה בנפרד, משיקולים של מחיר העסקה ואופן הטיפול הנדרש.

לטענת המפר לכאורה העסק ממוקם בלבו של אזור הומה אדם דקות:  שתיפיצול עסקאות במהלך  .כז

כומים זהים במרכז תיירותי בירושלים. לעיתים קרובות מספר רב של אנשים מבצעים פעולות בס

פעולות בלבד במשך כחמש  103בסמיכות זמנים שכן לעסק רק שתי עמדות. בנוסף, הדו"ח מצביע על 

פעולות נכון ליום הביקורת. כמו"כ לא ניתן  300,000 -אחוז זניח מפעילות העסק שכללה כ –שנים 

מהיר ביותר  לדרוש מהעסק לדווח פעולות מסוג זה כבלתי רגילות כאשר העסקאות קורות בפרק זמן

 וחובת זיהוי הלקוח אינה נדרשת. 

מרבית העסקאות  לטענת המפר לכאורה פיצול המחאות השייכות לגורם אחד בין לקוחות שונים: .כח

המפורטות בדוח הן עסקאות בהן לקוחות שונים ביצעו ניכיונות עם שיקים שנמשכו מחשבון מספר 

ת העסק אשר את תמורת עסקת הניכיון . מדובר בשיקים השייכים לנש"מ אחר המצוי בקרב94234

היה משלם באמצעות שיק ללקוחותיו אשר הופנו לעסק במידה ובקשו מזומן. לכן, לא מדובר 

של גמ"ח  דוגמאות נוספות שניתנו בהקשר זה הןבעסקאות בלתי רגילות ומכאן סמיכות הזמנים. 

 אשר נותן לנזקקים כספי תרומות באמצעות שיקים ואלה פודים את השיקים למזומן. דוגמא נוספת, 

נטען כי שיקים שנמשכו מחשבון של חברת כוח אדם על מנת לשלם משכורת לעובדים. בנוסף, ושל 

 ישנן עסקאות רבות עם נותני שירותי מטבע אחרים. 

הדו"ח לא מסביר מדוע דווקא מקבלי עסקאות בהן נראה כי מבקש השירות אינו מקבל השירות:  .כט

שירות שביצעו עסקאות באופן שוטף ורציף בסכומים או בתדירות שלשיטת הדו"ח הם מעבר 

לסכומים ולתדירות המאפיינים מקבל שירות רגיל יחשבו באופן אוטומטי כמבקשי שירות שאינם 

לא מביאה דוגמא  2015לא מציג ראיה אובייקטיבית לכך. חוברת ההדרכה לשנת  מקבלי השירות ואף

לסיטואציה זו כבלתי רגילה וגם בתוספת החמישית לצו החדש בה מוצגת רשימת מקרים שיכולה 

ר לגבי לקוח המגיע באופן תדיר שייחשב כמבקש שירות שאינו מקבל ולהיחשב כבלתי רגילה אין איזכ

תצהירים אשר  וחות, מר טייכמן מנדל ועו"ד אריה וייס, המפר לכאורה צירףלגבי שני לקהשירות. 

 . נועדו להניח את דעת הוועדה כי לא מדובר במקרה שבו מבקש השירות אינו מקבלו

 :( לצו3)7)א( לצו וסעיף 2הפרת סעיף  .63

נושא לטענת המפר לכאורה, לגבי מרבית הממצאים בסוגיה זו חלפה התקופה המחייבת לשמרם. הדו"ח 

. בנקודת הזמן בה נמסר הדו"ח לעסק חלפה תקופת 2017ונתקבל בעסק בחודש ינואר  26.12.16תאריך 

עוד טוען המפר לכאורה כי גם אם הפרטים לא הוקלדו במערכת המחשב, הם קיימים  שמירת המסמכים.

)א( 6לפי סעיף  בנוסף, הדו"ח קובע כי לא נפל פגם בדיווחים בספרי העסק שבהם לא עיין צוות הביקורת.

 . כנדרשלצו ולכן ברור כי כל העסקאות דווחו לרשות 

  :טענות כלליות .64

ד לחוק או 16אין מדובר בהפרה חוזרת לפי סעיף טוען כי מבחינת השיקולים לקולא, המפר לכאורה 

שכר שירות יועצים חיצוניים לשיפור הדיווחים ונקט פעולות מוסיף וטוען כי הוא נמשכת. המפר לכאורה 

עד היום דיווח על מאות עסקאות בלתי רגילות. לרבות הדרכת עובדים וניסוח מדיניות וכי לשיפור הציות, 

לבסוף, המפר לכאורה מבקש מהוועדה להתחשב בנסיבותיו הכלכליות כפי שמפורט בדוחות הכספיים 

 שהציג.  



 

 :החלטת הוועדה

לכאורה והאסמכתאות שהציג, קובעת הוועדה לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניו של המפר  .215

, כמפורט להלן. לעניין טענת המפר בכל הנוגע לתקופה כי במסגרת פעילותו הפר העסק את הוראות החוק והצו

הביקורת, הוועדה קובעת כי תקופת הביקורת היא פחות משבע שנים טרם ביצוע הביקורת במשרדי העסק 

כים לתקופה של שבע שנים. עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון את ועל כן תואמת את דרישת הצו לשמור מסמ

 פרק הזמן שעבר מיום ביצוע הביקורת ועד לדיון בפני הוועדה בעת קביעת גובה העיצום. 

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .216

 :טענות כלליות .ג

עו מול נותני שרותי הוועדה אינה מקבלת את טענת המפר לפיה יש לגרוע מהדו"ח עסקאות שלטענתו בוצ

הוועדה מאמצת לעניין זה את תשובת הביקורת לתגובת המפר שלפיה, מתוך הרשימה מטבע אחרים. 

שכלל בתגובתו, שניים מהלקוחות אינם רשומים כנותני שירותי מטבע והאחרים לא ביצעו את פעילותם 

כנותני שירותי מטבע כנותני שירותי מטבע אלא כלקוחות פרטיים, ולפיכך אין הצדקה לראות בהם 

לצורך גריעתם מהדו"ח כפי שנעשה במקרים אחרים. כמו כן, הוועדה אינה מקבלת את טענות העוסק 

 לעניין גורמי תיירות. 

הוועדה אינה מקבלת את טענתו של המפר שלפיה אין לראות בפעולות שבהן הלקוח נתן סכום כסף 

טבע כפעולות הנחשבות כמתן שירותי מטבע זומן וקיבל בתמורה שיק או העברה בנקאית באותו ממב

לפי החוק. אמנם, לא מדובר בפעולות המרת מטבע, אך מדובר בעסקאות שבמהותן הן החלפת מטבע 

 עליהן משטר איסור הלבנת הון. גדרת שירותי מטבע מכוח החוק, וחלאשר נכנסות בגדרה של ה

 ספיישל 11593-05-12 א"שעל פסק הדין בע)ב( לצו, סומכת הוועדה את ידיה 6לעניין הפרשנות של סעיף 

 ספיישל פרשת: "להלן( )8.11.2012, בנבו פורסם) כספי עיצום להטלת הוועדה ר"יו' נ מ"בע אינטרסט

)ב( לצו הינו מבחן משולב. חלקו הראשון של הסעיף 6שבו נקבע כי המבחן הקבוע בסעיף  "(אינטרסט

ארבע חלופות, קובע מבחן אובייקטיבי. בהתקיים  קובע מבחן סובייקטיבי, אולם חלקו השני, הכולל

אותן חלופות, כולן או חלקן, שאת קיומן יש לבחון במבחן אובייקטיבי, קמה חובת דיווח. זאת, אלא 

אם עלה בידי נותן שירותי המטבע לסתור זאת ולשכנע כי בנסיבות העניין לא היתה צריכה לחול עליו 

  .יבות מקרה זהח, דבר אשר לא התקיים בנסחובת הדיוו

 :18-17בעמודים , ספיישל אינטרסט אשר צבן בפרשת-יפים לעניין זה, דבריה של כב' השופטת בר

"עצם העובדה שמתקין הצו קבע ארבעה מצבים אשר אם התקיימו "יכול שיראו" פעולה של 

מבקש שירותי מטבע כפעולה בלתי רגילה, מלמדת כי במקום שנעשתה פעילות הנופלת לאחד 

מאותם מצבים, צריכה להידלק נורה אדומה לנותן השירות. משמעותה של נורה אדומה זו היא 

שמצב אובייקטיבי אמור לגרום לכך שנותן השירות יראה באותה פעולה כפעולה בלתי רגילה. 

   כך אפילו נאמר כי יהא זה בעיניו באופן סובייקטיבי.

ים להצביע על כך שמקבל שירות המטבע לפיכך, עצם העובדה שנקבעו ארבעה מצבים אשר אמור

ביצע פעולה שהיא בלתי רגילה, מלמדת על כך שאם יתקיים מצב אחד או יותר מאותם מצבים 

כי אז נסיבות אובייקטיביות אלו יחייבו  -והתקיימותם הינו מצב אובייקטיבי  -שפורטו בסעיף 

 לדווח עליהן".  את נותן השירות שהדבר יראה בעיניו כפעולות בלתי רגילות שחובה

ממנו  -מפרמטרים מהותיים )להבדיל מפרמטרים טכניים תחובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות נגזר

נגזר הדיווח הרגיל(. בהקשר זה, הצו מחייב את נותן שירותי מטבע להיות ערני לפעולות שיכולות להדליק 

ות המתבצעות על ידי לקוחותיו נורות אזהרה ולהפעיל שיקול דעת על מנת לזהות פעולות בלתי רגיל

 ולדווח עליהן. 



 

 עסקאות בסף הדיווח: .ד

הוועדה מקבלת את טענת המפר בכל הנוגע לעסקאות המרה שהובאו בנספח ד' העוסק בפעולות של 

ולאור שער החליפין באותו היום הסכום ששולם ללקוח היה קרוב לסף  בסכום עגולהמרת מטבע 

מסוג זה, אשר אותן לא לקחה בחשבון בחישוב ההפרות. עם עסקאות  41הוועדה ספרה  הדיווח. 

)ב( ביחס ליתר עסקאות ההמרה 6זאת, הוועדה קובעת כי המפר הפר את החובה הקבועה בסעיף 

וביחס לעסקאות הניכיון וזאת כיוון שמדובר במספר עסקאות גדול ובלקוחות החוזרים על עצמם, 

 ק נורת אזהרה אצל הנש"מ.באופן המעיד על דפוס שיטתי שהיה אמור להדלי

בחירת עורכי " ( כי20נקבע )בפסקה הוועדה מפנה לעניין זה לפרשת "ספיישל אינטרסט", שם 

הייתה נכונה והגיונית. מדובר  ש"ח 49,999-ל 47,000הביקורת לבדוק עסקאות בטווח הנע בין סך של 

(, אך לא קרוב מדיי. ממצאי הביקורת אכן ש"ח 50,000בטווח שהוא קרוב לרף המחייב בדיווח )

מלמדים כי פעולות רבות שלכאורה פוצלו, פוצלו כך שאחת העסקאות הייתה בטווח האמור, קרוב 

. אכן, לא מן הנמנע שנבחר דווקא סכום זה, כפי שעוד יובהר בהמשך הדברים ש"ח 47,000לסך של 

 ך בחוברת ההסבר לנותני שירותי מטבעמעבר לכ )א(".6כדי לחמוק מחובת הדיווח הקבועה בסעיף 

מספר סיטואציות  23בעמ'  שהייתה מפורסמת באותה העת באתר האינטרנט של משרד האוצר, צוינו

בין היתר מצוין כי עשיית פעילות הקרובה לסף הדיווח )העומד , וכדוגמאות לפעולות בלתי רגילות

 זה. ש"ח( אך נמוכה ממנו מהווה נורת אזהרה לעניין 50,000על 

 פיצול עסקאות: .ה

)ב( לצו. ממצאי הביקורת בנוגע לאי העברת דיווחים בלתי 6הוועדה קובעת כי בוצעה הפרה של סעיף 

חמורים ומעידים על חוסר ערנות מצד נותן שירותי המטבע לפעולות  בנוגע לרכיב זה הםרגילים 

מעבר לכך,  .רגיל לרשות, מה גם שהמפר מעולם לא העביר דיווח בלתי הנחזות כבלתי רגילות בעסקו

  את החובה האמורה. בדיון בפני הוועדה נראה לכאורה שגם לא הכירשל המפר  מטיעוניו

הוועדה מבקשת להבהיר כי לשון החוק מורה על דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון במקרים בהם 

י רגילה פעולות של מבקש השירות נחזות בעיני נותן שירותי המטבע כבלתי רגילות. פעילות בלת

ש"ח,  50,000יכולה להיות פעולה שמטרתה לעקוף את חובת הדיווח על עסקאות ששווין הוא מעל 

גם אם אחת מהעסקאות שבוצעו עולה על סכום הדיווח. כפי שנאמר בהחלטת ועדת העיצומים 

, כשישנה עסקה אחת המפוצלת למספר עסקאות, כאשר אחת מהן עולה על סף ש.ל פיננסיםבעניין 

הדיווח מתעורר חשש כי הפיצול מטרתו להימנע מדיווח על העסקה הנמוכה מסף הדיווח )כך למשל 

כאשר מדובר בעסקת ניכיון שיקים(, ומדיווח של סכום הפעולה בכלל. בכל מקרה, העסקה הנמוכה 

מאגר המידע של הרשות, וכך לרשות לא תגיע התמונה המלאה אודות מסף הדיווח כלל לא תגיע ל

 העסקה שבוצעה אצל נותני שירותי המטבע. 

על אף האמור לעיל, ולמרות שהוועדה דוחה את הטענה העקרונית שהעלה המפר, הוועדה מקבלת 

מפוצלת המורכבת  המרהאת טענתו שבדו"ח הביקורת ישנם מספר מקרים שבהם בוצעה פעולת 

מקרים סקה אחת בהיקף משמעותי ובעסקה נוספת בסכום זניח, כפי שהציג המפר בנספח ז'. לגבי בע

השתכנעה הוועדה בכך שככל הנראה לא מסך כל העסקאות המתוארות ברכיב זה(  7-בודדים אלו )כ

מדובר בניסיון להפר אתת חובת הדיווח, ולפיכך הוועדה לא התחשבה בקביעת גובה העיצום 

. הוועדה לא מקבלת את טענה זו בכל הנוגע לעסקאות ניכיון, שכן בעסקאות מסוג זה בעסקאות אלו

ייתכן ונעשה ניסיון שלא לדווח דווקא על עסקת ניכיון בשיק מסוים, ולכן אין חשיבות לסכום השיק 

 בהקשר זה. 

הוועדה דוחה גם את טענת המפר בכל הנוגע לפיצול עסקאות המרה, שלפיה הפיצול בוצע בשל 

עובדה שהיו מעורבות עסקאות המרה במטבעות שונים או שיקים המשוכים על בנקים זרים, וזאת ה



 

שכן שווי העסקה, בכל הנוגע לחובות הדיווח, מתייחס לשווי השירות הכולל שניתן ללקוח, ואין זה 

 חשוב האם הסכום ניתן בסוג אחד של מטבע או במטבעות מסוגים שונים.

 ות:פיצול פעולה במהלך שתי דק .ו

הוועדה דוחה את טענות המפר לעניין רכיב זה וקובעת כי האופן שבו מוצגות העסקאות בדו"ח 

הביקורת, כך שמדובר במקבצי עסקאות בסכום זהה עם מאפיינים דומים, שבוצעו בהפרשים קטנים 

ביותר, תוך הימנעות מרישום פרטי הזיהוי של הלקוח, מעלה לכל הפחות חשד לניסיון להפר את 

 הדיווח, אשר הצדיקה דיווח לרשות.  חובת

 : שונים לקוחות בין אחד לגורם השייכות המחאות פיצול .ז

גם לגבי רכיב זה הוועדה לא השתכנעה מהסברי המפר לכך שמדובר בפעילות עסקית לגיטימי 

וקובעת כי נסיבות ביצוע העסקאות כפי שהן עולות מדו"ח הביקורת היו אמורות להדליק נורה 

המפר. ההסברים בכל הנוגע לפעילות מול נש"מ אחר אין בהם כדי להניח את הדעת אדומה אצל 

שמדובר בפעילות פיננסית לגיטימית, שכן לא ברור מדעו בחרו אותם לקוחות להיעזר בשירותיהם 

של שני נותני שירותי מטבע שונים על מנת לבצע את פעילות הניכיון. הוועדה לא השתכנעה גם 

המפר, וקובעת כי מדובר בנסיבות אשר היו צריכות להדליק נורה אדומה, מהסבריו האחרים של 

 ולהצדיק העברת דיווח בלתי רגיל לרשות.

 עסקאות בהן נראה כי מבקש השירות אינו מקבל השירות:  .ח

הוועדה קובעת כי המפר הפר את חובת הדיווח בהקשר זה ורואה בו הפרה חמורה. כפי שמתואר 

בעה לקוחות אשר ביצעו פעולות בהיקף משמעותי אצל נותן שירותי בדו"ח הביקורת, מדובר באר

מטבע, באופן אשר היה צריך לכל הפחות לעורר אצלו חשד לכך שהם פועלים עבור אחר. הוועדה 

אינה מקבלת את הסבריו של המפר, אשר ניתנו לגבי פעילותם של שניים מהלקוחות המוזכרים 

צהירו של טייכמן מנדל, הוועדה לא השתכנעה שפעילות בדו"ח הביקורת בהקשר זה. בכל בנוגע לת

של שיפוץ הבית, כפי שנכתב בתצהיר, מצדיקה פעילות פיננסית בהיקף משמעותי כמו זה המתואר 

בדו"ח הביקורת אשר כלל ניכיון שיקים, המרת מטבע והעברות בנקאיות. בכל הנוגע לתצהירו של 

הירו הוא מאשר שפעל עבור לקוחותיו ולא בעבור עו"ד אריה וייס, הוועדה קובעת כי למעשה בתצ

עצמו, וכן כי הוא ביצע פעילות פיננסית, בהיקפים אדירים, אצל המפר, בהתאם להוראות לקוחותיו, 

מבלי שהצהיר על כך, ובכך למעשה אישר את האמור בדו"ח הביקורת. המפר לא טען דבר לגבי שני 

 הלקוחות הנוספים. 

  :( לצו3)7ף )א( לצו וסעי2הפרת סעיף  .ט

וסומכת את ידיה על  ( לצו3)7)א( וסעיף 2הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף 

הוועדה מדגישה כי פרטי הזיהוי של מבקש השירות אינן פרטים משניים אלא . ממצאי הביקורת לעניין זה

לא כן המחוקק לא היה רואה  מהווים חלק אינטגרלי ממשטר המאבק בהלבנת הון במדינת ישראל שאם

צורך לחייב את נותני השירות בתיעודם. מעבר לכך, ככלל, משנקבע בחוק אילו פרטים על נותן השירות לתעד 

הוא מחויב לעשות זאת. לגופו של עניין, לא מעטים המקרים בהם דווקא הנתונים הטכניים מספקים את 

יו"ר הוועדה להטלת עיצום  18286-10-10רע"א ונה בהמידע המכריע ליצירת התמונה הכוללת. סוגיה זו נד

 (, שם נקבע:23.8.2011)פורסם בנבו,  נ' ירון בן עמי 2000-התש"ס ,כספי לפי חוק איסור הלבנת הון



 

"חובת הזיהוי חיונית, מטבע הדברים, על מנת להתחקות אחר מבצעי הפעולות. חובת  

ות ולאמת את הזיהוי. על מנת שניתן האימות נועדה, בין היתר, להקשות על זיופים והתחז

יהיה לבקר באופן אפקטיבי את נותני השירותים, ולוודא שהם אכן פועלים כמצוות הצו 

ומבצעים הן את פעולת הזיהוי והן את פעולת האימות נדרש שימור מלא של מסמכי הזיהוי 

  "והאימות.

יחד עם זאת, הוועדה תיקח בחשבון בקביעת גובה העיצום הכספי את העובדה שמדובר בהפרות בהיקף 

 נמוך ביחס לפעילותו של העסק. 

חובות הדיווח אינן בבחינת חובות טכניות כי אם בבחינת חובות מהותיות. אי מילוי חובות אלו  .217

ות של הלבנת הון. המחוקק ראה מסכל את מטרת החוק להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעול

חשיבות מיוחדת לחובות הזיהוי ולחובות הדיווח שכן אלו הם הכלים העומדים בידי הרשויות לבקר את 

הפעילות הפיננסית המתבצעת אצל נותני שירותים פיננסיים בכלל, ובמקרה הנדון, אצל נותני שירותי 

שה את היכולת של הרשות לנטר את מטבע. משהפר נותן שירותי המטבע הוראות אלה, סיכל למע

 4316/13הפעילות הפיננסית המתבצעת בעסקו. לעניין זה ראו דבריו של כבוד השופט י' דנציגר בע"פ 

 :מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה

"במסגרת ההתמודדות עם תופעת הלבנת ההון ולנוכח החשש כי שירותיהם של 

עברייניים כדי להסתיר את מקור נותני שירותי מטבע ינוצלו על ידי גורמים 

חוק הונם האסור ולהקשות על האפשרות להתחקות אחר פעולותיהם, נקבע ב

כי נותני שירותים אלו חייבים ברישום מסודר ובחובות דיווח  איסור הלבנת הון

על תנועות הון והוא תנאי קפדניות. קיומן של חובות אלו נועד לאפשר פיקוח 

 הכרחי לקיום אפקטיבי של החוק ולהגשמת תכליתו."

 

 :מאיר בלס נ' מדינת ישראל 8325/05"פ עב וכן יפים לעניין זה דבריו של בית המשפט העליון

"פרנסתם של חלפני הכספים מבוססת על השירות אותו הם נותנים 

הם  -. הלקוחות ללקוחותיהם ותמורתו הם מקבלים את העמלה שהיא שכרם

שמטבע הדברים אינם מעוניינים בחשיפת  -מלביני הכספים הפוטנציאליים 

זהותם, שהרי כל המטרה היא להטמיע כסף שחור בכסף כשר באופן שהידיים, 

דרכן עבר "הכסף הטמא" לא תיחשפנה. מתן שירות שאינו מחייב את מלבין 

ר זה האחרון. הדעת הכספים לחשוף את זהותו הוא ללא ספק שירות עדיף עבו

נותנת שחלפן כספים שלא ידקדק במצוות רישום ודיווח יזכה לקהל לקוחות 

נרחב וממילא לתמורה הכספית שיקבל עבור השירותים שיספק. חלפני 

הכספים יכולים אכן להוות את חוד החנית במלחמה בהון השחור אם ינהגו 

פני הכספים לרוע מאידך גיסא, חלכפי שהורה להם המחוקק. זאת מחד גיסא. 

המזל יכולים בפוטנציה להיות גם אבות הטיפוס של עברייני הלבנת הון משום 

". שהפעילות בה הם עוסקים יכולה להוות קרקע פורייה לעניין הלבנת כספים

 )ההדגשה אינה במקור(

י בשיעור לחוק עיצום כספ 7)א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק בכל הפרה לפי סעיף 14בהתאם לסעיף  .218

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9הוועדה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה  .219

כשיקול לחומרה את ההיקף הכספי העצום על ההפרות, העולה עד כדי מאות שקלה הוועדה במקרה הנוכחי 
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, ן שיטתי וגורףמילוני שקלים ואת העובדה שממצאי דו"ח הביקורת מעידים על הפרת חובת הדיווח באופ

אשר עולה עד כדי זלזול מופגן בהוראות החוק והצו ובצורך של נותן שירותי המטבע לקיים את החובות 

עם זאת, הוועדה התחשבה . שהוטלו עליו כתנאי לכך שיוכל לספק את השירותים הפיננסיים המוגדרים בחוק

פרק הזמן שעבר ממועד ביצוע בעובדה כי מדובר בהפרה ראשונה, גם בשיקולים לקולה, ובמסגרתם ב

ההפרות, עד למועד כינוס הוועדה ועד פרסום החלטתה, כמו גם בפעילותו לתיקון הליקויים ובמצבו הכלכלי, 

כפי שהוצג בפני הוועדה בכתב ובעל פה, אשר בשלו החליטה הוועדה להטיל עיצום מקל ביחס לחומרת 

 ההפרות המתוארות לעיל.

 ש"ח. 300,000הוועדה להטיל על העסק עיצום כספי בסך של  לאור כל האמור לעיל, החליטה .220

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  למפר .221

 העיצום הכספי.



 

  ח.פ. ח. אסלן השקעות ופיננסים בע"מבעניין  19.12.2016החלטת הוועדה לעיצום כספי מיום 

514783489  

 
 )להלן: "המפר לכאורה"(  ח. אסלן השקעות ופיננסים בע"מ   לכאורה:המפר 

 באמצעות מר חוסאם עיז אלדין, הבעלים

 :תיאור הנסיבות

 ח. אסלן השקעות ופיננסים בע"מ, נערכה ביקורת של משרד האוצר בעוסק מורשה בשם 2015 במרץ 10ביום 

)להלן: "החוק"( וצו איסור  2000-במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

)להלן: "הצו"; "צו  2002-הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 איסור הלבנת הון"(. 

   :עיקרי ממצאי הביקורת

 לכאורה בצירוף הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי. דו"ח הביקורת נמסר למפר  .62

 . 2015 במרץ 10ועד ליום  2013בפברואר  14ממצאי הביקורת הם לתקופה מיום  .63

 .2013בינואר  18העסק רשום במרשם נותני שירותי מטבע החל מיום  .64

 :להלן ריכוז ההפרות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת .65

 אי דיווח לרשות: -)א( לצו6סעיף  .א

ש"ח שבה לא נרשם מספר תעודת  77,000עסקת ניכיון אחת חייבת בדיווח בסכום של נמצאה 

 זהות דבר אשר הופך את הדיווח לחסר תוכן ולכן מהווה אי דיווח.

 אי דיווח לרשות: -)ב( לצו 6סעיף  .ב

 323,028 של כולל בסכום עסקאות 5 נמצאו: אחד יום במהלך שנרשמו ניכיון עסקאות פיצול (1

 .עסקאות 12 ל לכאורה פוצלו אשר ש"ח

 432,561 של כולל בסכום עסקאות 7 נמצאו: יומיים במהלך שנרשמו ניכיון עסקאות פיצול (2

 .עסקאות 16 ל לכאורה שפוצלו ש"ח

 כולל בסכום עסקאות 5 נמצאו: שונים לקוחות בין אחד לגורם השייכות המחאות פיצול (3

 . עסקאות 23 ל לכאורה שפוצלו ש"ח 447,601 של

  ש"ח 1,203,190 של כולל בסכום עסקאות 17 - לצו( ב)6 סעיף לפי הפרות כ"סה 

 חובת זיהוי רישום ודיווח על פרטי לקוח: ,לצו 2סעיף  .ג

, הנדרשים הפרטים אחד לפחות החסרותעסקאות  אותרו בבדיקת העסקאות החייבות בדיווח,

 : הבא הפירוט פי על

בה  ש"ח 77,000: נמצאה עסקה אחת בסכום של עסקאות ללא רישום מספר תעודת זהות (1

 לא נרשם מספר תעודת זהות הלקוח.

ש"ח בהן לא נרשם  265,800עסקאות בסכום כולל של  3נמצאו  עסקאות ללא תאריך לידה: (2

 תאריך לידה.

 ש"ח.   342,800עסקאות בסכום כולל של  4כדי ( לצו עולה 3)7-ו 2סה"כ ההפרות עבור סעיפים 

 קבלת ייפוי כוח: )ב( לצו4סעיף  .ד



 

 ש"ח שבוצעו עם תאגידים ללא קבלת ייפוי כוח. 1,476,411עסקאות בסכום כולל של  6נמצאו 

 :תמצית טענות העסק

. אף שתגובתו נושאת תאריך 28.9.16המפר לכאורה קיבל ארכה להגשת תגובה לדו"ח הביקורת עד ליום 

לפנים משורת הדין ולשם מיצוי ההליך באופן . על אף האמור, 13.10.16כאמור, התגובה הועברה רק ביום 

 בתגובה בכתב.  המופיעיםמיטבי, החליטה הוועדה להתייחס גם לטיעונים 

. להלן, בתמצית, פירוט 19.12.2016ובעל פה ביום  13.10.2016המפר לכאורה הציג את טיעוניו בכתב בתאריך 

 טענותיו: 

לא נדרש לעבור הכשרה או הדרכה, פעל לפי הבנתו וככל שהיו מחדלים המפר לכאורה טען באופן כללי כי  .65

 הם נעשו בתום לב ומחוסר הבנה של החובות הקבועות בצו. 

 :( לצו3)7 -ו)א( 2 )א(,6סעיפים הפרת  .66

ש"ח  77,000המפר לכאורה טוען כי העסקה בסך  –)א( לדו"ח הממצאים 3-)א( ו1בהתייחס לסעיפים  .א

 דווחה לרשות כנדרש ואי רישום תעודת הזהות נעשה בתום לב. 

המפר לכאורה  –עסקאות בהן לא נרשם תאריך הלידה  3 –)ב( לדו"ח הממצאים 3בהתייחס לסעיף  .ב

טוען לתום לב מאחר ובכלל יתר העסקאות נרשם תאריך הלידה ומדובר בעסקאות במהלך העסקים 

את  לתקן האפשרותהרגיל. בנוסף, בדו"ח השגויים לא הופיע חוסר בתאריך לידה ולכן לא הייתה לו 

 . הליקוי

 : )ב( לצו6הפרת סעיף  .67

i.  אורה טוען כי קיבל מהלקוח מספר המחאות המפר לכ –( בדו"ח הממצאים 1)ג()2בהתייחס לסעיף

וסבר כי חובת הדיווח חלה על ההמחאה העולה על סף הדיווח כפי שאכן דיווח בפועל. כאשר כל 

המחאה בסכום שונה ובתאריך פירעון שונה ולעיתים מלקוחות שונים הוא ראה בה עסקה נפרדת 

 ולא חשש שזו עסקה בלתי רגילה אחת. 

ii.  כאשר לקוחות הגיעו בימים שונים ולעיתים ההמחאות  –בדו"ח הממצאים  (2)ג()2בהתייחס לסעיף

נפרעות מבנקים שונים ובתאריכי פירעון שונים הוא לא ראה בפעולות כבלתי רגילות שכן אנשים 

המגיעים לניכוי המחאות פועלים בדרך כזו. בנוסף, הוא הכיר את הלקוחות וידע שהם נותנים שירות 

 לים תשלום בהמחאות מגורמים שונים. במקצועות מסוימים ומקב

iii.  המפר לכאורה טוען כי על גבי ההמחאות צוינו שני שמות –( בדו"ח הממצאים 3)ג()2בהתייחס לסעיף, 

רשם רק אותו. בנוסף, היו מקרים שבהם גורם אחד מפצל את  ,אך אם הגיע לקוח אחד לבצע עסקה

ומועד פירעון שונה. גם בהקשר זה טען  ההמחאות לגורמים שונים, אך כל המחאה נושאת סכום שונה

 כי לא ראה בפעולות כבלתי רגילות שכן הוא מכיר את הלקוחות. 

 : )ב( לצו4הפרת סעיף  .68

המפר לכאורה טוען כי אינו נוהג לקחת ייפוי כוח בעסקאות עם  –)ג( בדו"ח הממצאים 3בהתייחס לסעיף 

תאגידים אך הוא מכיר את מנהל התאגיד או יוצר קשר טלפוני עם שלוח מוסמך של התאגיד ומקבל 

 אישור על כל המחאה. 

 :החלטת הוועדה

רת פעילותו לאחר בחינת ממצאי דו"ח הביקורת וקריאת טיעוניו של המפר לכאורה, קובעת הוועדה כי במסג .222

 . , כפי שמפורט בדו"ח הביקורתהפר העסק את הוראות החוק והצו

טענותיו העיקריות של המפר לגבי דו"ח ביקורת בכללותו היו כי ההפרות בוצעו בתום לב וכי הוא לא עבר  .223

הסבריו אלו של בעל העסק אינם הדרכה מספקת, ולמעשה לא הבין ולא הכיר את החובות המוטלות עליו. 



 

ם את ההפרות שביצע שכן מעבר לעובדה שמושכלות יסוד של שלטון החוק הן כי קיימת חובה לקיים מצדיקי

חוק ואי ידיעת החוק אינה פוטרת, הרי שברור כי המפר לא עשה די על מנת להפנים את ההוראות ולהטמעתן 

 לעניין הרלוונטי מרועוד, החו זאת. , וזאת למרות שבחר לפעול כנותן שירותי מטבע, על כל הכרוך בכךבחברה

הון  הלבנת הרשות לאיסור האינטרנט של באתר וקריא ברור באופן דורש לכל מצוי הזיהוי והדיווח חובות

ומימון טרור, וכן הופיע באתר של משרד האוצר בתקופה הרלבנטית והמפר היה יכול לפנות ולקבל את כל 

 המידע הנדרש לו. 

 :מאיר כהן נ' מ"י 3395/06בהקשר זה יפים הדברים שנאמרו מפי כבוד השופטת ד' ברלינר בע"פ 

"... בית משפט פירט את הפרסומים שנעשו כדי להביא לידיעתם של נותני שירותי מטבע את 

החובה והיכולת לפנות למחלקת הרישום ביחידת נותני שירותי המטבע במשרד האוצר 

ולהיעזר בה לכל צורך שהוא ... על פניו, די בצו נותני שירותי המטבע כדי להבהיר לכל מי שחפץ 

... גם תוך יציאה מתוך נקודת הנחה שהחוברת הבהירה נושאים  לעמוד בדרישות החוק

והסדרים פרטניים שלא ניתן להם מענה בצו, היתה בידי המערער האפשרות לפנות ליחידה 

 העוסקת בכך ולבקש כל הבהרה שתאפשר לו לעמוד בחובותיו." 

 :)א( לצו6הפרת סעיף 

וקובעת כי דיווח ללא תעודת זהות כמוהו  )א(6סעיף  ההפרה שלהוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין  .224

שאותרה הפרה . עם זאת, הוועדה תשקול לקולא במסגרת שיקוליה לגובה העיצום את העובדה דיווחכאי 

 . אחת בלבד בתקופת הביקורת

 : )ב( לצו6הפרת סעיף 

ראשית, הפר סעיף זה.  וקובעת כי הוא (ב)6הוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי סעיף  .225

לעניין טענתו כי חלק מהעסקאות דווחו בדיווח רגיל לרשות, הוועדה דוחה טענה זו שכן עצם העובדה שדווח 

אין נפרדים, אשר תכליתם ומהותם שונה. מדובר בשני סעיפי דיווח דיווח רגיל אינה שוללת דיווח בלתי רגיל. 

)א( לצו פוטר מדיווח בגין אותה עסקה 6מסוימת מכוח סעיף בלשון הצו כדי להעיד על כך שדיווח על פעולה 

 )ב( לצו וגם ברור שהתנהלות כזו תחטא לתכלית הצו והחוק שמכוחו הותקן.6מכוח סעיף 

ובעת כי לא הציג בנסיבות העניין סיבות אשר מצדיקות בנוסף, הוועדה דוחה את יתר טענותיו של המפר וק .226

הלות פיננסית לגיטימית אשר לא הייתה אמורה להעלות דגלים ומלמדות על התנ את אי הדיווח לרשות

. טענתו שלפיה הוא מכיר את לקוחותיו, אין בה כדי לפטור אותו מחובת אדומים אצל נותן שירות המטבע

 הדיווח לרשות במקרים המתאימים.

 ( לצו: 3)7-ו)א( 2 סעיפים הפרת 

בקביעת ו"ח הביקורת. עם זאת, הוועדה תתחשב קובעת כי המפר הפר את חובות הזיהוי כמפורט בדהוועדה  .227

עיצום בכך שמדובר במספר עסקאות מועט ובהיקף כספי נמוך, כמו גם בכך שהעסקה שבה לא נרשם גובה ה

 )א( לצו. 6ת.ז. נלקחה בחשבון גם לעניין הפרת חובת הדיווח לפי סעיף 

 :)ב( לצו4הפרת סעיף 

במסגרת התשאול שערכה לצו.  )ב(-)א(4 סעיפיםהוועדה אינה מקבלת את טענות העסק לעניין ההפרות לפי  .228

( לצו כי במצבים 3)3החוק קובע מפורשות בסעיף  שאינו נוהג להחתים על ייפוי כוח.הביקורת, העוסק הודיע 

בע בלא שירשום לגבי בהם מבקש השירות אינו מקבל השירות, נותן שירותי המטבע לא ייתן שירותי מט

לצו. זאת על פי העתק כתב ייפוי כוח  2מבקש השירות ומקבל השירות את פרטי הזיהוי המפורטים בסעיף 

מאת מקבל השירות המסמיך את מבקש השירות לבצע את השירות עבורו, הכולל את כל פרטי הזיהוי של 

טי זיהוי של כל בעלי השליטה בתאגיד. מקבל השירות. היה מקבל השירות תאגיד, יכלול כתב ייפוי הכוח פר



 

טענת המפר שלפיה הוא מכיר את הלקוחות אין בה כדי לפטור אותו מהחובה לבצע את הקבוע בצו. עם זאת, 

 גם לעניין זה הוועדה תתחשב בקביעת גובה העיצום בכך שמדובר במספר עסקאות מצומצם.

לחוק עיצום כספי בשיעור  7כל הפרה לפי סעיף )א( לחוק, רשאית הוועדה להטיל על העסק ב14בהתאם לסעיף  .229

, ומחצית או רבע מסכום 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 

)להלן:  2001-לתקנות איסור הלבנת הון )עיצום כספי(, התשס"ב 11זה בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה 

 "תקנות עיצום כספי"(. 

לתקנות עיצום כספי. לצורך כך,  9ה פועלת על פי אמות המידה להטלת עיצום כספי הקבועות בתקנה הוועד .230

בתוך  .ואת מכלול נסיבות המקרה כפי שתוארו לעיל, והיקפן שקלה הוועדה במקרה הנוכחי את אופי ההפרות

במהלך  כך התחשבה הוועדה כשיקול לחומרא בכך שמדו"ח הביקורת, כמו גם מהתשאול שנערך למפר

הביקורת עולה כי הוא לא הכיר ולא הבין עד תום את החובות המוטלות עליו כנותן שירותי מטבע, וכראיה 

לכך הפר את החובות כמפורט בדו"ח. הוועדה מדגישה את החשיבות שבקיום החובות על מנת למנוע את 

דה התחשבה גם באופי ההפרות ניצולם לרעה של נותני שירותי המטבע למטרות הלבנת הון ומימון טרור.  הווע

כמו כן, במסגרת שיקוליה התחשבה הוועדה לקולא בעובדה כי מדובר בהפרה ובהיקפן, כמפורט לעיל. 

הזמן שעבר מיום ביצוע ההפרות ועד מועד מתן  בשיתוף הפעולה של העסק עם הביקורת ובמשךראשונה, 

 החלטת הוועדה. 

 .בלבד ש"ח 30,000על העסק עיצום כספי בסך של לאור כל האמור לעיל, החליטה הוועדה להטיל  .231

ימים מיום מסירת הדרישה לתשלום  30לעסק זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני בית משפט שלום, תוך  .232

  .העיצום הכספי


