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  אמצעי תשלום והלבנת הון באמצעות רשת האינטרנט

  1כץ-ומפקח עינת גדעוני טוב-אבן מפקח אפרת בניטה, ק רונן ישי"רפ, מ גדי אשד"נצ

  

  מבוא 

הובילו למהפכת , בראשם רשת האינטרנט, פיתוחים טכנולוגיים של אמצעי תקשורת גלובאליים

שינוי זה הקנה משמעות חדשה . מידע עולמית ולשינוי דפוסי ההתנהגות בתחום הפיננסי

והקטין לאין שיעור את המשמעות המעשית של , הספקים והלקוחות, ליחסים בין היצרנים

 .מרחק ומפגש פנים אל פנים, אלמנטים כמו זמן

הפך האינטרנט לזירה משמעותית ) EC- Electronic Commerce(בעידן המסחר האלקטרוני 

תיווך בין : ות לפחות חמש זירות מסחר באינטרנטניתן לזה. בה מתבצעות עסקאות פיננסיות

עסקאות ישירות בין עסק , עסקאות ישירות בין לקוח ללקוח, תיווך בין עסק ללקוח, לקוח ללקוח

בדגש על מנגנוני התיווך , זירות פיננסיות אלה. ללקוח ועסקאות ישירות בין עסק לעסק

 . טרור מהוות פוטנציאל להלבנת הון ולמימון, בעסקאות רשתיות

. כי גורמי פשע מנצלים את השינויים הטכנולוגיים למטרותיהם, בעשורים האחרונים נראה

הגלובליזציה והסרת הגבולות השתלבו היטב באפשרויות הניוד המהיר של כספים ברחבי 

 . באמצעות התווך הרשתי, העולם

לפיתוחם של עד . נחשבת לטכניקה מתקדמת בתחום הלבנת ההון 2הלבנת הון במרחב הסייבר

, תהליך ההלבנה היה תלוי בהעברות פיסיות של מזומנים, אמצעים טכנולוגיים בתווך הרשתי

מרחב הסייבר שכלל וייעל את . 3בהעברות בנקאיות ובהעברת זכויות בלא צורך בהעברה פיזית

מנגנוני ההעברות ואפשר לגורמי פשיעה ליהנות ממעבר מהיר של כסף שמקורו בעבירה 

בצד השימוש ברשת לצורך ביצוע . 4ליך ריבוד ותוך שמירה על אנונימיות חלקיתבאמצעות תה

עשויה רשת האינטרנט לשמש , שינוע הכסף והרחקתו ממקורו הפלילי, קרי, תהליך הריבוד

כאשר שלבי הריבוד הראשוניים יכולים להיעשות הן בתווך הרשתי , תווך לביצוע עבירות מקור

                                                           
מדור תקיפה /שושן מחטיבת המודיעין-ק שמעון בן"ה טברסקי ורפצ יהוד"עוד סייעו בהערותיהם סנ 1

 .מהרשות לאיסור הלבנת הוןכלכלית ומר גיל ברקת 
בדיוני -סופר מדע, הומצא על ידי ויליאם גיבסון) Cyberspace(או מרחב הסייבר  ' חלל קיברנטי'המונח  2

המכונות , בין כל האנשים המקשרת, שחיפש שם לתיאור חזונו לגבי רשת מחשבים גלובאלית, קנדי
  .כמו בחלל הווירטואלי, שדרכה ניתן לתמרן, ומקורות המידע בעולם

הנפוצה בעיקר במדינות (HAWALA) " חוולה"דוגמא בולטת להעברת זכויות מסורתית היא שיטת ה 3
וחשבונות בין , מחזיקים יתרות שוטפות אצל סוכנים במדינות שונות" חוולה"סוכני ה. עולם שלישי

חשבונות בנק והעברות , הברחות, מניפולציה בחשבוניות, סוכנים נסלקים באמצעות העברות הדדיותה
  .העברת הכספים מבוססת על קשרים אישיים ואתניים בין המעביר למתווך. פיזיות של מזומנים

4 Wojciech Filipkowski, "Cyber Laundering: An Analysis of Typology and Techniques," 
International Journal of Criminal Justice Sciences, vol. 3 Iss. 1 (Jan-June 2008), p. 19.  
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ביצוע עבירות מקור ברשת האינטרנט היא עבירות הונאה דוגמא בולטת ל. והן מחוצה לו

  . חוקיים- רשתיות ואתרי הימורים בלתי

  

  אנונימיות והעדר צורך במפגש פנים מול פנים

בחלוף הזמן החלו להישמע טענות לפיהן . האנונימיות ברשת נתפשה בעבר כלגיטימית ומובנת

נונימיות הגורפת שמאפשרת רשת יש לחתור לביטול הא, על מנת להתמודד עם פשיעת הסייבר

מידת . האינטרנט הוא מרחב בו ניתן להסתתר בין מיליוני משתמשים נוספים. האינטרנט

חלק גדול . 5האנונימיות תלויה בטכנולוגיה ובמאמץ שמשקיע הגולש בהסתרת זהותו

כך . מהשירותים הפיננסיים המוצעים באינטרנט מתבצעים ללא צורך בנוכחות של גורם אנושי

, אי לכך. מאפשר מרחב הסייבר להתחזות בקלות לאדם אחר בעת ביצוע עסקאות בנקאיות

מרבית המדינות המערביות דורשות חובת זיהוי של בעל החשבון באמצעות מפגש פנים אל 

 FATF )Financial Action Task-כפי שנקבע על ידי ה, "הכר את הלקוח"פנים ודרישת 

Force on Money Laundering(6 .בדגש על מדינות, ישנם מוסדות בנקאיים, חד עם זאתי  

) offshoreהמאפשרים פתיחת חשבונות מרחוק באמצעות מסירת , )המשמשות מקלטי מס

  . ללא צורך בחובת זיהוי, מספר תעודת הזהות וסיסמא בלבד

  

  מהירות ההעברות

נולוגיות טכ. רשת האינטרנט מאפשרת העברת הון בדרך מהירה יותר מאשר הדרך המסורתית

, במהירות רבה ברחבי העולם, תשלום חדשות מאפשרות להעביר הון בתהליך מסועף

טכנולוגיות אלו מקשות על יכולת המעקב של גופי האכיפה . ולהסתיר את מקור ההון הלא חוקי

  .7והופכות אותה למורכבת יותר

  

                                                           
האנונימיות המלאה איננה דורשת . מלאה  וחלקית, במסחר האלקטרוני ישנן מידות שונות של אנונימיות  5

הגורם "מול  אנונימיות חלקית מחייבת זיהוי. ציון של פרטים מזהים כלשהם בשום שלב משלבי העסקה
  . בלבד" המתווך

. במטרה לפתח ולקדם מדיניות למניעת הלבנת הון ומימון טרור 1989ממשלתי שהוקם בשנת  -גוף בין 6
  .ראה הסבר לעיל

7 Filipkowski, "Cyber Laundering…," p. 19. 
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  ליים ופעילות חובקת עולםאתהליכים גלוב

, בשילוב עם השימוש הגובר באמצעי תשלום חדשים, לכליתתהליכי הגלובליזציה במערכת הכ

טכנולוגיות התשלום החדשות מאפשרות . מאפשרים השקעת הון באופן יעיל וזמין יותר מבעבר

המאבק בפעילות , במציאות כזאת. לנהל עסקים בין מדינות בעלות מערכות חוק שונות ומגוונות

אכיפת . 8ופי האכיפה ומערכות המשפטחוקית הוא בגדר משימה קשה ומאתגרת עבור ג-הלא

נתקלת בקשיים בדומה לכלל העבירות המבוצעות במרחב , עבירות הלבנת הון במרחב הסייבר

העדר בקרה , חציית גבולות מדינתיים, אפקטיביות אכיפה מוגבלת, סמכויות שיפוט: כגון, זה

  . בינלאומית והסכמים  מוגבלים בין מדינות

עודד מדינות רבות בעולם להירתם , סייבר לביצוע הלבנת הוןהניצול המדאיג של מרחב ה

גובשו סטנדרטים , בעקבות לחצים שהפעילו מוסדות ופורומים בינלאומיים. תווך זהלמאבק ב

סטנדרטים אלו ביקשו . בינלאומיים ביחס למניעת הלבנת הון ומימון טרור במרחב הסייבר

ההכרחי למאבק בהלבנת ההון בעידן  ,את שיתוף הפעולה הבינלאומי, בין היתר, להבטיח

  . הנוכחי

הוקם כגוף בין ממשלתי ששם לו למטרה לפתח ולקדם מדיניות למניעת הלבנת  FATF-ארגון ה

 1990המלצות בשנת  40הארגון פרסם . הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית, הון

להן הוספה בשנת ש( 2001המלצות נוספות בשנת  8ועוד , 2003ובשנת  1996שחודשו בשנת 

העברות כספים , בנקאות חלופית, שנוגעות לשיתוף פעולה בינלאומי) המלצה תשיעית 2004

הארגון מתייחס . בלדרי כספים וזיהוי לקוח לצורך המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, ברשת

צעדים מחייבים מצד מוסדות פיננסים , אכיפה משפטית: ביניהם, בהמלצותיו למספר תחומים

המתייחסת , 8המלצה מספר . צעדים מערכתיים ושיתוף פעולה בינלאומי, י עסק אחריםובת

על פי . היא ההמלצה הרלוונטית ביותר לנושא הלבנת הון באינטרנט, לטכנולוגיות חדשות

על המוסדות הפיננסים לנקוט תשומת לב יתרה בכל הנוגע לאיומי הלבנת הון , המלצה זו

תוך נקיטת צעדים שימנעו את , דשות שאוהדות אנונימיותהנובעים מפיתוח טכנולוגיות ח

יש לאמץ מדיניות ונהלים בכל הנוגע , על פי ההמלצה. השימוש בהן בעבירות הלבנת הון

  .  9"פנים אל פנים"לסיכונים הקשורים להעדר מפגש 

. היוו נקודת מפנה במאבק בהלבנת ההון ובמימון הטרור 2001בספטמבר  11- אירועי הטרור ב

נוכח , הטרור אילץ את גורמי האכיפה והמוסדות הפיננסים לאמץ בחופזה חוקים ורפורמות גל

בעקבות כך הופנתה תשומת הלב העולמית אל דרכי המימון של . השינוי בכללי המשחק

האיחוד האירופאי וארגונים בינלאומיים שונים העוסקים במלחמה , ב"ארה. רשתות הטרור

                                                           
8 Ibid, p. 17. 

  .  137' עמ, )2006, נןהוצאת רו: תל אביב(, המדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור, יאיר דגן 9
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יכי חקיקה ורקמו שיתופי פעולה שסיפקו כלים לחשיפת דרכי קבעו נהלים והל, בהלבנת ההון

  .המימון של רשתות הטרור

  

  מתודולוגיה - פרק ראשון

מטרת המאמר היא זיהוי פערים בין הנעשה במדינות העולם המערבי ובין הנעשה בארץ בכל 

י לרבות גיבוש המלצות בנוגע לנקיטת אמצעים לצורכ, הנוגע לתופעת הלבנת ההון באינטרנט

  .  פיקוח וניטור פעולות הלבנה בתווך האינטרנטי,זיהוי
  

המייצג ראשי תיבות של ,  PESTELעיבוד הנתונים נעשה באמצעות מודל הניתוח העסקי 

  :שישה משתנים

  .- L וחוקי   -  Eסביבתי,  - T טכנולוגי, S - חברתי ,  E –כלכלי , P -פוליטי 

גורמים וכוחות העלולים להשפיע על משתנים  תוך מיפוי, המודל מנתח את הסביבה החיצונית

בחינת הסביבה החיצונית מהווה כלי . חיוניים והצפת איומי המסחר המקוון בהיבטי הלבנת הון

ניצול הזדמנויות והפחתת איומים כתוצאה , המאפשר זיהוי פערים ויתרונות ארגוניים, אסטרטגי

תוך חלוקתם , ין מספר גורמיםהמודל מבחין ב. ממהלכים מושכלים של המעורבים במשימה

  :הלאומית והגלובלית, לזירה המקומית
  

משתנים אלה מתייחסים למדיניותן של הממשלות  –) political-P(משתנים פוליטיים 

החלטות פוליטיות יכולות להשפיע על תחום אכיפת החוק ככלל ועל המאבק בהלבנת . השונות

בספטמבר על  11- א השלכות אירועי הדוגמא מובהקת לכך הי. הון ובמימון טרור בפרט

הובילה , בעקבות אירועים אלה. ב במלחמה בהלבנת הון ובמימון טרור"מדיניותה של ארה

ב גיבוש של אמנות בינלאומיות ויישום מדיניות אכיפה חדשנית בנושא הלבנת הון "ארה

, ובליתתהליך זה הוא דוגמא למשתנה פוליטי בזירה הגל. לרבות בישראל, במדינות העולם

  . 10שהוביל לשינויים בזירה המקומית
  

משתנים אלה מתייחסים לדפוסי המסחר המקוון  -)economical-E(משתנים כלכליים 

שיטות המסחר המסורתיות מפנות את מקומן . ולהשפעתם על הכלכלה המקומית והעולמית

נסיים השימוש הנרחב בשירותים פינ. בעידן הגלובליזציה למסחר מקוון ברשת האינטרנט

                                                           
הוביל הן למאבק בתופעה מצד מדינות רבות , 2001ב בהלבנת הון אחרי ספטמבר "מאבקה של ארה 10

תשע המלצות  FATF-גיבש ה 2001בעקבות אירועי ספטמבר . FATF-והן לגיבוש המלצות בידי ה
.  של ארגון" הרשימה השחור"בשל אי חקיקה בנושא הוכללה ישראל ב. מיוחדות לגבי מימון טרור

בעקבותיה הוצאה מהרשימה , מחשש שיוטלו עליה סנקציות החלה ישראל לקדם חקיקה בנושא
  . השחורה
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בתווך הרשתי משפיע על המאבק בהלבנת ההון ומאלץ את גורמי האכיפה להיאבק גם במרחב 

  . האינטרנטי ולא רק במסגרת הבנקאות המסורתית
  

משתנים אלה כוללים שימוש מאסיבי ברשת  -)S-sociological(משתנים חברתיים 

בה מנויים  Facebook -בדגש על רשת ה(האינטרנט ושימוש גובר  ברשתות  חברתיות  

 Virtual Reality Role)ובמשחקי תפקידים וירטואליים ) 11למעלה מחצי מיליארד בני אדם

Playing games). אשר , תופעות חברתיות אלה הובילו עד לכדי שינויים בכלכלה העולמית

  . גם על פעולות האכיפה ומשימת המאבק בהלבנת הון, בהתאם, משפיעים
  

משתנים אלה מתייחסים לפיתוחי טכנולוגיה  -)technological-T(משתנים טכנולוגיים 

אמצעי סליקה ופוטנציאל , לרבות אמצעי תשלום, חדשים המאפשרים את המסחר האלקטרוני

פיתוחים טכנולוגיים של ). חוקיים באינטרנט- דוגמת הימורים לא(לביצוע עבירות מקור ברשת 

ץ ובעולם לבצע עדכונים תכופים אמצעי תשלום מקוונים מאלצים את גורמי האכיפה באר

  .במאבק בהלבנת הון באמצעות קידום חקיקה בנושא
  

משתנים אלה מתייחסים לשינויים במרחב  -)environmental-E(משתנים סביבתיים 

בבואנו לדון . שעשויים להשפיע על התנהלותן של תעשיות, )בדגש על איכות סביבה(הסביבתי 

למשתנים הסביבתיים השפעה של ממש על הזירות אין , במאבק בהלבנת הון באינטרנט

  . השונות

משתנים אלה מתייחסים למערכת החוקית בה מתנהלת משימת  - ) law -L(משתנים חוקיים 

חוקים שנחקקו , המשתנים החוקיים כוללים פרצות משפטיות. המאבק בהלבנת הון ברשת

לפסקי דין , לרגולציות, לםאמנות וסטנדרטים בינלאומיים שהובילו לחקיקה בארץ ובעו, בנושא

  . ב"של בתי המשפט וכיו

  

גורמים אלה נותחו . במסמך יוצגו כלל הגורמים המשפיעים על המאבק בהלבנת הון באינטרנט

, תוך התייחסות להשפעתם ההדדית של המשתנים הכלכליים, לאור המודל המוצג לעיל

  .הטכנולוגיים והפוליטיים, החברתיים

. במסמך מטעמי עריכה ולמען הצגה ברורה של התופעה סדר הצגת המשתנים הוחלף

המשתנים הפוליטיים הוצגו כחלק מהמבוא משום היותם חלק אינטגראלי מנתוני הרקע 

  .  שהשפיעו על ההתייחסות להלבנת הון באינטרנט

                                                           
11 Wauters robin, "Zuckerberg makes it official: Facebook hits 500 million members." 
<www.techcrunch.com/2010/07/21/facebook-500-million/>. 27 Jun 2011, 10:16.  
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בהמשך המסמך ייסקרו פיתוחים טכנולוגיים המשפיעים על היכולת לביצוע עבירות הלבנת הון 

הן כאלה שהועתקו מהעולם הממשי אל רשת , ופעות חברתיות וכלכליותוכן ת, ברשת

יוצגו תהליכי רגולציה , לאור שינויים אלו. האינטרנט והן כאלה שמייחדות את העולם הווירטואלי

כי הלבנת ההון היא בגדר בעיה , מתוך ההבנה המתגבשת, וחקיקה שנקבעו בארץ ובעולם

  .קה בין ישראל ומדינות העולם בתחום זהחקיהייבחנו פערי , לסיום. בינלאומית

  

  המשתנה הטכנולוגי -פרק שני 

. אמצעי התשלום האלטרנטיביים מקלים על יכולתם של עבריינים לבצע עבירות של הלבנת הון

כאשר ההון שמקורו בעבירה , האחד: הצורך בהלבנת הון באמצעות הרשת עולה בשני מקרים

מש כלי לביצוע שלבי הריבוד וההרחקה באמצעות נעשה מחוץ למרחב סייבר והאינטרנט מש

משמש האינטרנט זירה לביצוע עבירות , במקרה השני. תרגום ההון לעסקה בעולם הווירטואלי

כי , לא יפליא אפוא". סייבר"גם העבירה וגם תהליך הריבוד בוצעו בסביבת ה: דהיינו, מקור

משום שאין צורך , נה כולוהמקרה השני מתאר תהליך המקל באופן מהותי על תהליך ההלב

  . להחדיר את כספי העבירה לרשת האינטרנט

העתקת שיטות מסחר מהעולם הממשי , בראש ובראשונה, הטכנולוגיה המקוונת מאפשרת

מספק - הסוחר, הצרכן, קרי(התפקידים המסורתיים של השותפים במסחר . לעולם הווירטואלי

אך זהה במהותו , ווירטואלי, בלו ביטוי חדשקי) נותן שירותי הסליקה ואמצעי התשלום, השירות

נוספו ) המחאות, סחורות, כסף מזומן(לאמצעי התשלום המסורתיים . לזה שבעולם הממשי

, המאפשרים בין היתר, כגון תשלום באמצעות מכשיר סלולארי וכסף דיגיטאלי, פיתוחים חדשים

נות שירותי סליקה התפתחה גם תעשייה של חברות הנות, לצד אלה. ביצוע רכישות ברשת

גדלה , עם התפתחות אמצעי התשלום ושינוע הכספים במרחב הסייבר. ובנקאות רשתית

היכולת של העבריין לשרשר פעולות במהירות רבה באמצעות ריבוי אתרים ורשתות עם שרתים 

פעולות אלה הגדילו את הקושי המעשי של רשויות האכיפה להצליב בין . במדינות שונות

  .       רחשות באתרים וברשתות ברחבי העולם ולהתחקות אחרי עקבות הכסףפעילויות המת

קשיים אלה מעידים על כך שהמסחר באינטרנט מתאפיין באנונימיות רבה יותר מהמסחר 

. מרחב האנונימיות משתנה בהתאם לטיב ולאופי אמצעי התשלום בו נעשה שימוש. המסורתי

ל המסחר והעברות הבנקאיות ברשת הוא הכרחי הרי שנטרול מרכיב האנונימיות ש, לאור זאת

   .לחשיפת עבירות ההלבנה
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המעמידים אתגר בפני , ניתן למנות לפחות חמישה מנגנונים של תשלום ובנקאות רשתית

, המנגנון הראשון. בניסיונן להתחקות אחר מסלול הכסף שמקורו בעבירה, רשויות האכיפה

מנגנון תשלומים , השלישי pre-paid,כרטיסי  ,השני,  (Electronic Purse)ארנק אלקטרוני

 Digital מסחר דיגיטאלי במתכות יקרות, הרביעי, (Internet Payment Services) מקוונים

Precious Metals) (תשלום באמצעות מכשירים סלולאריים , והחמישי)Mobile Payment .(

, pre-paidכרטיסי (במנגנונים אלה ישנה הבחנה בין אמצעים שמקורם במסחר המסורתי 

תשלומים במכשיר סלולארי באמצעות חשבון , תשלומים מקוונים באמצעות חשבון בנקאי

תשלומים , ארנק אלקטרוני(לבין אמצעים שמהווים שיטות תשלום חדשות גרידא , )בנקאי

תשלומים במכשיר סלולארי שלא באמצעות חשבון , מקוונים שלא באמצעות חשבון בנקאי

, שביצוע בדיקות לשני סוגי האמצעים, הנחת היסוד היא). טאלי במתכות יקרותסחר דיגי, בנקאי

יגדיל את , חובת רישום ותיעוד עסקאות ודווח, (Know your customer)לרבות זיהוי לקוח 

תגדיל את הקושי , ואילו התרחקות מתנאים בסיסיים אלה, הסיכוי לאתר את מבצע ההלבנה

  . לבצע פעולת אכיפה יעילה
  

  "  ק אלקטרוניארנ"

הוא כרטיס הנטען באמצעות שבב ) e-purseאו  electronic purse(ארנק אלקטרוני 

הארנק האלקטרוני , שמכיל מידע על אודות החשבון, בניגוד לכרטיס בעל פס מגנטי. אלקטרוני

העושה שימוש בארנק . מוטען בכסף דיגיטאלי שנמצא על שבב הזיכרון של הכרטיס

  . נושא עימו את הכסף דיגיטאלי בתצורה שונה מכסף מזומן, למעשה, האלקטרוני

ההון יכול לעבור מהכרטיס ישירות לסוחר או לאדם אחר מבלי , בחלק מהארנקים האלקטרונים

דרך זו מגבילה את המידע המזוהה המועבר בדרך כלל בעת . צורך בהעברה דרך חשבון מתווך

ך בקשר ישיר או בפרטים מזהים כדי אין צור, מרגע שהכסף טעון בכרטיס. העברה בנקאית

על הסוחר או על כל אדם , כדי לקבל את הכסף מהארנק האלקטרוני. לאפשר את התשלום

אחר לפדות את הכסף מחשבון של ספק שירותי הארנק האלקטרוני או משירותי המרת מטבע 

ה הארנק האלקטרוני נועד כדי לאפשר חלופ. (Digital Currency Exchanger)דיגיטאלי 

, הכסף הדיגיטאלי מצריך התחייבות של המנפיק להמיר אותו בסיום התהליך. 12לכסף מזומן

  . עם חזרתו של הכסף הדיגיטאלי אל המנפיק

                                                           
12 Financial action task force, Report on new payment methods, Paris, 13 October 2006, 

 pp. 5-6.  
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מבצע זיהוי לקוח ומציית , due diligence(13(במרבית המדינות המנפיק מבצע בדיקת נאותות 

בראש , אלה נובעתהמוטיבציה של המנפיק לבצע פעולות . לחובת הדיווח החלה עליו

כי מאחורי ההבטחה לכסף עומד אדם אמיתי בעל יכולת , מהצורך שלו לוודא, ובראשונה

  .תשלום של ממש

ולכן ישנם מקרים בהם הרישום , פתיחת חשבון ארנק אלקטרוני דורשת אמצעי תשלום ומחשב

טעינת . נעשה באמצעות הזנת פרטים אישיים שאינם מחייבים אימות נתונים מול מסמך מזהה

שליחת צילום כרטיס (חשבון הארנק האלקטרוני יכולה להתבצע באמצעות כרטיס אשראי 

או באמצעות , )מותנה באישור הבנק(באמצעות העברה בנקאית , )האשראי ומסמך מזהה

ניתן להמשיך את ביצוע , לאחר רישום כל נתוני החובה). מזוהה או אנונימי(כרטיס נטען 

  . אלקטרוניהעסקה ולהטעין את הארנק ה

יכול לבצע , לקוח המעוניין לרכוש מוצרים באינטרנט לאחר ההטענה של הארנק האלקטרוני

אמצעי זה , בדומה לאמצעי תשלום אחרים. 14עסקאות מבלי שפרטיו יועברו לנותן השירות

השימוש בארנק , יתרה מזו. מייתר את מסירת פרטי כרטיס האשראי ולכן מונע הונאות ברשת

וחוסך מהקונה למלא פרטים אישיים בכל רכישה , רש רישום מלא רק פעם אחתהאלקטרוני דו

יתרון משמעותי נוסף של הארנק האלקטרוני הוא היכולת לקבל ולמשוך כסף מכל . ובכל אתר

  . תוך תשלום עמלות נמוכות, מקום בעולם

  :ניתוח המנגנון מעלה כי ישנן שתי אפשרויות להטענת ארנק אלקטרוני

 או , עברת התשלום לארנק האלקטרוני נעשית באמצעות כרטיס אשראיבמקרים בהם ה

האנונימיות של הקונה נשמרת מול הסוחר אך הבנק או בחברת , העברה בנקאית

עובדה זו מקשה על . כי נעשתה עסקה מול אמצעי התשלום האינטרנטי, האשראי מזהים

חר עסקאות אך מסייעת לגופי האכיפה להתחקות א, איתור פעילות ההלבנה ברשת

 .15במידה ומתנהלת חקירה קונקרטית, שנעשו בארנק האלקטרוני

  במקרים בהם העברת התשלום לארנק האלקטרוני נעשית באמצעותpre-paid אנונימי ,

אמצעי זה מאפשר הכנסה של מזומן .  הרי שלא ניתן כלל להתחקות אחר מבצע העסקה

 .ה יותרולכן הסיכוי להלבנת הון ומימון טרור גבו, בלא בקרה

                                                           
יכולותיה וכולל בחינה של , כ לפני הנפקתה"ניתוח מבנה עסקי של חברה שנעשה בד": בדיקת נאותות" 13

שקלול הנתונים הללו . 'ואמינות הבעלים וכ, פוטנציאל עתידי, רמת הסיכון שבפעילותה, הפיננסיות
  .מהווה בסיס להערכת שווי החברה

ם באתר באמצעות כרטיס האשראי אתרי הימורים שונים מאפשרים למהמרים להפקיד כסף בחשבונ 14
 .  וזאת מבלי לחשוף את זהותם או חשבון הבנק שלהם בפני האתר, הארנק האלקטרוני דרך

והקשר בינה ובין היכולת לביצוע עבירות הלבנת , ונילהרחבה בנושא אנונימיות בשימוש בארנק אלקטר 15
  ".מקלטי מס"ראה פרק שלישי תחת , הון
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, ללא פרטים מזהים, off-shoreבשני המקרים ניתן לפתוח חשבונות פיקטיביים במדינות ואזורי 

החשבונות . ולהעביר כספים בין חשבונות וארנקים אלקטרוניים שונים באופן בלתי מבוקר

באופן זה ניתן . הפיקטיביים מקשים על זיהוי נקודת הכניסה של כספי העבריין למרחב הסייבר

הקושי המרכזי עבור . טש את מקור הכסף ולהקשות על  גורמי האכיפה לאתר את מקורולטש

, פיצוח השרשור מחייב חיקורי דין בשרשור. רשויות האכיפה הוא תהליך הריבוד וההרחקה

הרי , מאחר שהמידע אינו נשמר לאורך זמן, יתרה מזו .מהלך שעשוי להימשך שנים רבות

  . ניתן לאתר את השביל שדרכו הועברו הכספים חזור אחריה לא-שישנה נקודת אל

ישנם ארנקים אלקטרונים , בשיטה האחת. המרת הכסף למזומן יכולה להיעשות בשני אופנים

כרטיסים אלה אינם רשומים בשום גוף . המאפשרים למשתמשיהם להנפיק כרטיס אשראי נטען

חלק . אתרםשקשה ל, ומכאן, בנקאי פרט לחברת הארנק האלקטרוני שהנפיקה אותם

ובכך להמיר את , מהכרטיסים הללו מאפשרים משיכה של כסף מזומן מתוך הארנק הווירטואלי

ניתן להעביר כספים מהארנק , בשיטה השנייה. 16הכסף הדיגיטאלי המולבן לכסף של ממש

  .האלקטרוני אל חשבון בנק שנבחר על ידי מבצע העסקה

עבירות  עלולות להתרחשמסגרתו אמצעי מסחר מקוון שמשמש גם כארנק אלקטרוני ושב

בעיקר באמצעות גניבת  עלולה להתבצע pay-pal-גניבת זהות ב17pay-pal. -התחזות הוא ה

גורמים יוכלו   pay-palפריצה לחשבונותבהינתן . הסיסמא ושם המשתמש של בעל החשבון

ים העברות כספים בסכומ, עבריינים להשתלט על חשבון מסוים ולהשתמש בו לביצוע רכישות

לעולם לא יזוהו עם העבריין שביצע בפועל , סכומים אלה.  pre-paidאו קניית כרטיסי , גדולים

כך מתבצעת הרחקת הכסף . את הפעולות אלא עם בעל החשבון התמים שחשבונו נפרץ

  . כנדבך ראשוני ובסיסי בתהליך הלבנת ההון, ממקורו

מוש בהם לביצוע רכישות לגיטימיות לגורם תמים או שי pre-paid -מכירה משנית של כרטיסי ה

הטמעת הכסף במחזור הכלכלי הלגיטימי , קרי, עשויה להשלים את תהליך ההלבנה, ברשת

כלי יעיל , בין היתר, שמשל pay-pal - העלול , באופן זה. מבלי שניתן יהיה לזהות את מקורו

, רם בעבירהאנונימיים בכמות גדולה ולהטמעה של כספים שמקו pre-paidלרכישת כרטיסי 

  .במחזור הכספים הלגיטימיים
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17 Pay-pal  מאפשר ביצוע פעולות שונות) ובכלל זה גם ארנק אלקטרוני(המשמש בנק אינטרנטי ,  

העברה בנקאית בין חשבונות , אתר/ספים לבית עסקהעברת כ, העברת כספים לחשבון בנק: כגון
  . ב"שונות באתר וכיו
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   pre-paidכרטיסי 

בתווך האינטרנטי ומחוצה  ,אנונימי או שלא אנונימי, משמש אמצעי תשלום pre-paid-כרטיס ה

בדרך כלל ככרטיס , להמחאות ולכרטיסי אשראי, כרטיס החיוב משמש חלופה למזומנים. לו

תצורות  pre-paid- לכרטיסי ה. פרטי הלקוח נטען אינטרנטי ואנונימי המאפשר לא לחשוף את

של  pre-paidכגון כרטיס (חיוב נטענים  יכרטיס, לרבות כרטיסי חיוג אנונימיים נטענים, שונות

באמצעותם ניתן לרכוש (וכרטיסי מתנה נטענים ) המאפשר גם משיכה של מזומן, חברת ויזה

  ). רק בחנויות מוגדרות מראש

, )Closed loop(כרטיס חיוב בשיטה סגורה , הראשון. pre-paidישנם שני סוגים של כרטיסי 

הדוגמא . המהווה אמצעי תשלום מוגבל שהשימוש בו נעשה לשירותים ולעסקים מסוימים

בחלק מהמקרים ). Gift cards(הנפוצה ביותר לכרטיס חיוב בשיטה הסגורה הינו כרטיס קניה 

מנפיק הכרטיס או מספק השירות . ומהניתן להטעין כרטיסים אלו אך טעינה זו מוגבלת בסכ

 pre-paid-מפעילים את הרשת המכבדת את הכרטיס וערך הכרטיס בדרך כלל קשור לחשבון ה

  . שנפתח על ידם

המתקבל במגוון רחב של מקומות ) open loop(הסוג השני הוא כרטיס חיוב בשיטה הפתוחה 

כרטיסי החיוב . ינלאומיתומשמש למגוון רחב של מטרות הן ברמה המקומית והן ברמה הב

שמאפשרות , בשיטה הפתוחה משויכים לרוב לחברות אשראי כחברות ויזה ומסטרקארד

שימוש בהם באותו האופן של כרטיס אשראי לרבות ביצוע רכישות אנונימיות או משיכת כספים 

  .18תוך שבדרך כלל ניתן להטעינם מחדש, ממכונות משיכת מזומנים

חשבון  לשמש אנשים שאינם יכולים או אינם מעוניינים להחזיק עשויים pre-paid-כרטיסי ה

עובדים זרים ואנשים אשר אינם מורשים להחזיק כרטיס , כמו מטיילים במדינה זרה, בנק

הכרטיס יכול . pre-paidאין קשר הכרחי בין האינטרנט לבין כרטיסי , באופן עקרוני. אשראי

הסיכון הטמון  .'בהעברה בנקאית וכו, חאהבהמ, להיטען באמצעות תשלום במזומן מול הספק

הסיכון הראשון נובע משימוש רישתי מאסיבי בכרטיסים בתפוצה : בהם מגיע משני ערוצים

תוך שבמרבית , הסיכון השני נובע מהעברת כרטיסים ממדינה אחת לאחרת .בינלאומית

  .pre-paidהמדינות אין חובה חוקית להצהיר על הכנסה או הוצאה של כרטיסי 

והוא אינו מקושר לחשבון בנק , האנונימי מוטבעים מספר ותאריך בלבד pre-paid-על כרטיס ה

. ניתן לרכוש כרטיסים מסוג זה בכל אמצעי תשלום לרבות מזומן, כאמור. או לאדם המחזיק בו
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בכל הנוגע לעבירות הלבנת הון המבוססות על " פרצה קוראת לגנב"אמצעי זה הוא בגדר 

  . 19של כסף שלא מאפשרות להתחקות אחר מקורו העברות אנונימיות

, ניתן. שאינם אנונימיים עלולים לשמש לצורכי הלבנת הון pre-paidחשוב לציין כי גם כרטיסי 

לקנות כרטיסי חיוב מזוהים ולהטמיעם במסחר הלגיטימי באמצעות מערכת התשלומים , למשל

ו על העבריין לטשטש את זהותו כרטיסים מזוהים יקש, יחד עם זאת. 20המקוונת שהוצגה לעיל

יצוין בהקשר זה . ויאפשרו לגופי האכיפה לעקוב אחר תהליך הריבוד במהלך חקירה קונקרטית

משטר איסור הלבנת הון אינו חל על גורמים העוסקים , כי על פי רשם נותני שירותי מטבע

  .לקוחות ובדיווח בזיהוי, רישוםולכן הם אינם מחויבים ב pre-paidבמכירה ובהפצה של כרטיסי 

מובאות דוגמאות לאופן שבו ניתן להלבין הון באינטרנט  2010משנת  FATF-ח של ארגון ה"בדו

הואשמו מספר חשודים  2007על פי אחת הדוגמאות במהלך . pre-paidבאמצעות כרטיסי 

ב שהיו אחראים "בהשתייכות לארגון הימורים לא חוקיים שכלל הפעלת סוכנים  בשטח ארה

לרבות הפעלת , וכן פעילות מחוץ לארצות הברית, גביית הפסדים וחלוקת זכיות, מהמריםלגיוס 

השיטה בה נעשה שימוש להעברת רווחי ההימורים . אתר האינטרנט בו התנהלו ההימורים

הייתה לפתוח ולהטעין , הלא חוקיים בין סוכני השטח לבין הארגון שפעל מחוץ לארצות הברית

) תאריך תפוגת תוקף וקוד אימות ערך, מספר הכרטיס(ח את פרטיהם ולשלו  pre-paidכרטיסי 

הכרטיסים עצמם לא נשלחו מחוץ לארצות הברית אך המפעילים ששהו מחוץ . למפעילי האתר

על מנת לבצע רכישות באינטרנט או בטלפון , לארצות הברית השתמשו בפרטי הכרטיסים

מורים באינטרנט הניבה רווח של פעילות ההי. ולהמיר את הסחורה לכסף לצורך ההלבנה

  .דולר לחודש 100,000

  

  שירותי בנקאות מקוונת 

שירותי הבנקאות המקוונת מאפשרים ניהול חשבונות בנק וביצוע פעולות פיננסיות באמצעות 

 Internet" (תשלומים מקוונים"או " שירותי תשלום אינטרנטיים"הביטויים . רשת האינטרנט

Payment Services (שירותי תשלום שנסמכים על חשבון בנק , האחד ,רוציםשני ע כוללים

הערוץ . on-line)בנקאות (ומשתמשים באינטרנט כאמצעי להעברת כספים מחשבון הבנק ואליו 

בנקאיים הנשענים על האינטרנט - השני עיקרו שירותי תשלום המסופקים על ידי מוסדות לא

  .  IPS-Internet Payment Service)(עקיף בלבד , וקישורם למוסדות בנקאיים

                                                           
 -pre. השיטה הנפוצה ביותר להלבנת הון במרחב הסייבר היא באמצעות כרטיסי  FATFח של "פ דו"ע 19

paid ראה :www.FAFT-GAFI.org.  
 pre-paid ביצעה הלבנת הון בסכומים גבוהים באמצעות כרטיסי שב "קבוצת עבריינים בארהדווח על  20

נמכרו במטבע , ל"הכרטיסים הועברו לחו). ב"בעלת סניפים מחוץ לארה(סגורים של רשת גדולה 
 Stanley Sienkiewicz, "Prepaid: עוד בנושא ראה. לשלם לספקיהם שו סוחרי סמים כדימקומי ושימ

21.-, Feb 2007, pp. 1Discussion Paper," cards: Vulnerable to money laundering  
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הערוץ הראשון מתייחס לשיטת התשלום המסורתית בה האינטרנט משמש כאמצעי בלבד 

לצורך החלפת מידע שנחוץ להעברת כספים מחשבון בנק אחד למשנהו ומאפשר ללקוחות 

  . להיכנס לחשבון הבנק שלהם מהבית לאורך כל שעות היממה

לקנות באינטרנט או להשתתף , להעביר כספים מתייחס לשיטה בה יכול אדם, הערוץ השני

במכירות פומביות באינטרנט באמצעות ספקי שירותי תשלום אינטרנטיים  שלא חלים עליהם 

השירות אינו כולל בדרך כלל מפגשי פנים מול פנים . חובות המאבק בהלבנת הון ומימון טרור

  .         ויכול לכלול העברות בינלאומיות חוצות גבולות

ר ספקי שירותי תשלום אינטרנטיים מאפשרים ללקוחות להחזיק ברשת חשבונות פעילים מספ

בעוד אחרים מאפשרים חשבון מתווך באמצעותו , עם שירותי תשלום מלאים, לכל דבר ועניין

  .   ניתן  רק לשלוח ולקבל תשלומים דרך חשבון הבנק או חשבון כרטיס האשראי של הלקוח

ישנם שני . הינם אמצעי יעיל עבור מלביני הון") on-line"בנקאות (מנגנוני הבנקאות המקוונת 

  : ערוצים באמצעותם הלבנת ההון אפשרית בשירותי הבנקאות המקוונת

  ניצול פערי חקיקה ורגולציה בין המדינות השונות לצורך פתיחת חשבונות בנקאיים

צה עבור פערי החקיקה מהווים פר. במקלטי מס והעברת כספים מהחשבונות ואליהם

 . 21מלביני ההון באמצעותה ניתן להסוות זהויות ולחמוק ממנגנוני האכיפה

 הפקדת כספים  - שכירת זהות וניהול חשבונות באמצעות הרשת , גניבת זהות

שמקורם בעבירה בחשבונות שנפרצו תוך שילובם עם כספים לגיטימיים עם כספים 

שנהו או משיכת מזומנים ביצוע העברות מחשבון אחד למ, בהמשך. שמקורם בעבירה

למעשה זוהי עבירת מרמה בפלטפורמה אינטרנטית . ממכשירי משיכת מזומנים

   .שמהווה  עבירת משנה לביצוע הלבנת הון
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, ה כשמדובר בפעולות בהן ישנו אלמנט של המרת מטבעועל אחת וכמ, פיננסיים במדינה אחרת
בחובות זיהוי לקוחות , בחובת רישום(העיסוק בכך מהווה מתן שרותי מטבע על כל המשתמע מכך 

הדבר נובע מכך שהכסף של הלקוח , במקרה של הבנקאות המקוונת הבינלאומית). ובחובות דיווח
אותו , או בשם, כפיקדון לשם שחרורו לידי) סויםבמטבע מ, במקום מסוים(מופקד בידי הבנק המקוון 

האם הפנייה , השאלה שנותרה ללא מענה היא). במטבע אחר, בדרך כלל(הלקוח במדינה אחרת 
מהווה עיסוק בארץ לעניין הטלת חובות נותני שירותי , בהיעדר חקיקה  בישראל, ללקוחות ישראלים

  .פ החוק המקומי"ע) מ"נש(מטבע 
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הואשם אדם בגניבת  2004בשנת  הובאה דוגמא המתארת כיצד 2010משנת  FATF-ח ה"בדו

ות באינטרנט במשך שלוש ולאחר מכן מכירתן באתר מכיר, סחורות וקניית סחורות גנובות

דרך החשבון שנפתח באתר המכירות , על פי החשד, הרווחים מהמכירות הועברו. שנים

, FATF-על פי נתוני ה, בדרך זו נמכרו). IPS(לחשבון של ספק שירותי תשלום אינטרנטיים 

  . פריטים 9,000- מעל ל

לחשבונות בנק  נכנס חשוד באופן לא חוקי  2009דוגמא נוספת מתארת כי במהלך שנת 

ין לשירותי המרה של מטבע  740,000-ונתן הוראות למערכת המחשב להעביר כ, באינטרנט

 e-currency(כדי לקבל יחידות מטבע וירטואלי  ) Digital Currency Exchanger(דיגיטאלי 

units .(חלק מהמטבעות הווירטואליות נמכרו לספק שירותי המרה של מטבע , על פי החשד

זה האחרון הפקיד בסוף התהליך את הכסף למספר . כדי לקבל כסף אמיתי, אחר דיגיטאלי

  .ושנשלטו על ידי החשוד, חשבונות בנק שהושגו באופן לא חוקי

  

  מתכות יקרות

, שיטת הסחר הדיגיטאלית במתכות יקרות היא שיטה חדשה יחסית להמרת נכסים באופן מקוון

השיטה מאפשרת ללקוח לפתוח חשבון . ליולמעשה זהו אופן נוסף של המרת מטבע דיגיטא

מקוון בחברה הסוחרת במתכות יקרות באינטרנט ולהעמיד את ההון המצוי בחשבונות החברה 

בשיטה זו הצרכנים רוכשים זכויות החזקה בכמות מסוימת של . כנגד ערכן של המתכות היקרות

, ישה התבצעהמרגע שהרכ. מתכות יקרות וירטואליות בהתאם למחירה העולמי של המתכת

או חלק מהן לאדם אחר או לסוחר בתמורה לסחורות , בעל הזכויות יכול להעביר אותן

  . ולשירותים

הטוענת כי היא מחזיקה בכשני  22e-goldהחברה הותיקה והמוכרת ביותר בענף זה היא חברת 

ר על פי מנגנון זה הלקוח פותח חשבון מקוון בחברה המספקת שירות של סח. מיליון חשבונות

בשלב הבא מועבר ההון לשירות החברה והחברה רוכשת ומוכרת . במתכות יקרות דיגיטאליות

הלקוח רשאי לעשות במתכות . מתכות יקרות דיגיטאליות עבור חשבון הלקוח המוחזק על ידה

ניתן להמיר את ערך המתכות היקרות . היקרות כרצונו ואף להעביר את הבעלות עליהן לאחר

. טובין ומשיכה ממכשירי משיכת מזומנים, המחאות, רבות לרבות מזומן הדיגיטאליות בדרכים

חלק מסוחרי המתכות הדיגיטאליות מאפשרים ללקוחותיהם להחזיק בחשבונות , יצוין כי

  . אנונימיים

                                                           
לרבות כיסוי לתשלומים (דוגמא מובהקת לחברה שביצעה עבירות הלבנת הון  היא E-GOLDחברת  22

 2007בשנת ). מעקב או זיהוי המעורבים, מרמה והונאות ללא כל פיקוח, עבור פורנוגראפית ילדים
המעלה את  האפשרות לשמירה על אנונימיות כנדבך , הוגש בארצות הברית כתב אישום כנגד החברה

 .ייניתמשמעותי לפעילות העבר
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. ישנם שני שירותים מרכזיים המסופקים על ידי חברות הסוחרות במתכות יקרות דיגיטאליות

המסייע בהעברות מקוונות מבלי לעסוק בשער " תכות יקרותסוחר דיגיטאלי במ" -  הראשון

העברות אלה הן מיידיות משום שהן מנוהלות בין חשבונות סוחרים . חליפין של מטבעות זרים

שירות חליפין " - השני. וכוללות מסחר או את הזכות לרכוש כמות של מתכות במחיר מסוים

חשבונות שרוכשים כמות וירטואלית של המאפשר סחר בין בעלי , "במתכות יקרות דיגיטאליות

כאשר צרכן רוכש כמות .  מתכות יקרות בהתבסס על מחיר המתכות הנוכחי של המוצר בעולם

ו להיסחר בתמורה המתכות או חלקן יכולות להינתן לאדם אחר א, וירטואלית של מתכות יקרות

  .23לטובין ושירותים

הון נובע מקיום חברות המספקות שירותים הסיכון כי מנגנון זה ישמש לביצוע עבירות הלבנת 

החברות לא מגבילות , כמו כן. אלה ומאפשרות במקביל ללקוחות להחזיק בחשבונות אנונימיים

אי לכך מנגנון זה מאפשר העברת . את הסכומים המצויים בחשבונות המקוונים של הלקוחות

ירות פועל במדינות הסכנה גדלה כאשר ספק הש. נכסים בין מדינות שונות באופן אנונימי

  . עם מנגנוני אכיפה חלשים נגד הלבנת הון ומימון טרור off-shoreובאזורי 

מובא מקרה של אדם מאוקלהומה שהודה במרס  2006משנת  FATF-ח של ארגון ה"בדו

בהונאה זו . בתכנון וביצוע של הונאה פיננסית שבוצעה באמצעות קרן השקעות מקוונת 2006

קרן ההשקעות שהייתה מעורבת  FBI-על פי ה. כ"תשעה מליון דולר סהאיבדו אלפים למעלה מ

  . e-goldבהונאה הלבינה את ההון של העבריין באמצעות חברת 

העבירו מידע לפיו , בדוגמא נוספת מתואר כיצד מספר רשויות אכיפה מחוץ לארצות הברית

רצות הברית הממוקם בקנדה ובעל סניפים בא, )IPS(ספק שירותים פיננסים באינטרנט 

הונאת (נחשד בהלבנת רווחים לא חוקיים שהתקבלו מהונאת פירמידה , ובמקומות נוספים

היו גם  שלוחות במדינה , עלה כי לספק השירותים הפיננסיים הקנדי. והונאת טלמרקטינג) פונזי

וכן כי נעשה שימוש בלפחות חמישה ספקי שירותי המרה דיגיטאליים , אסיאתית ואירופאית

שני ספקים דיגיטאליים של מתכות , )ומדינה צפון אירופאית, ב"ארה, מם היה בקנדהשמיקו(

ביודעין ושלא ) ב"מקנדה וארה(בשיטה פתוחה  prepaidושלושה ספקי כרטיסי , ב"יקרות בארה

הציע  prepaid-נמצא כי אחד מספקי כרטיסי ה. במסגרת מנגנון הלבנת ההון מורכב, ביודעין

משחקי מציאות וירטואליים כדי שיוכלו לממן את חשבונותיהם במשחקי את שירותיו לשחקנים ב

המציאות המדומה ולהמיר את המטבע הווירטואלי לכסף אמיתי באמצעות מכונות למשיכת 

  .מזומנים

  

                                                           
23 Filipkowski, "Cyber Laundering…,", pp. 15-27. 
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  תשלום באמצעות מכשירים סלולאריים

 תשלומים סלולאריים מתייחסים לשימוש במכשירי טלפון נייד ומכשירים אלחוטיים נוספים

התשלום מתאפשר ממכשירי תקשורת ניידים באמצעות . לצורך תשלום עבור מוצרים ושירותים

) WAP(או אפליקציית פרוטוקול אלחוטית , פרוטוקול של הודעות טקסט, כניסה קולית

  .שמאפשרים למכשיר להיכנס לאינטרנט

שראי או שירותי תשלום באמצעות הסלולארי אינם בהכרח נשענים על חשבונות של כרטיסי א

ניקוי והסדר התשלום בין הלקוח , חברת התקשורת פועלת כמתווכת פיננסית להרשאה. בנקים

חברת הסלולאר המעורבת בתהליכים אלו בדרך כלל אינה מפוקחת על ידי . לבין ספק השירות

הבנק המרכזי של המדינה או רגולציות בנקאיות אחרות אך ניתן שתהיה נתונה לאמצעים 

מפעילות השירותים הסלולאריים מאפשרות תשלום באמצעות שתי . ת הוןאחרים נגד הלבנ

  :שיטות

  ).post-paid(מפעילת השירות מאפשרת ללקוח לחייב עסקאות דרך חשבון הטלפון  .א

מפעילת השירות מאפשרת לבעל הטלפון לפתוח חשבון המוחזק על ידי מפעילת  .ב

 -מכשירי ה). pre-paid(לצורך העברת תשלומים ) או ספק שירותים אחר(התקשורת 

pre-paid  מעניקים תחושה של עצמאות משום שבדרך כלל אין צורך לרשום את זהות

מערכת התשלומים באמצעות מכשירים סלולאריים . המשתמש על כרטיס הקונה

 .24או ארנק אלקטרוני pre-paidמופעלים באותו האופן ככרטיסי 
 

ערכי -י המזהה את הלקוח באופן חדהאישור לביצוע העסקה ניתן באמצעות הקשת קוד איש

PIN-Personal identification number) .( השימוש במנגנון זה נפוץ בעיקר בדרום מזרח

, אסיה ובמספר מדינות אירופאיות אך צפוי להתרחב בשנים הקרובות גם למדינות אחרות

  . ביניהן ישראל

. בון כרטיס האשראילרוב משמש המכשיר הסלולארי כאמצעי גישה לחשבון הבנק או לחש

בהתאם לחוקי , במקרים אלו חלה חובת הדיווח על המוסד הבנקאי או על נותן שירותי המטבע

כאשר השימוש במכשירים סלולאריים אינו מבוסס על חשבונות בנק או . איסור הלבנת ההון

. המפעיל הסלולארי משמש כמתווך שמאשר ומבצע את התשלום, חשבונות כרטיסי אשראי

תקנות וחוקי איסור , ינות בהן החברות הסלולאריות אינן נתפשות כמחויבות בהוראותישנן מד

ולכן מלביני הון עשויים לעשות שימוש במכשירי תשלום סלולאריים , הלבנת הון ומימון טרור

  .  לצורכיהם pre-paidמסוג 

                                                           
24 Ibid, Ibid. 
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ישנן מדינות בהן חברות . בשנים האחרונות אנו עדים למספר התפתחויות בתחום זה

העשוי להוות , סלולאריות מאפשרות לצבור ערך ממשי של כסף במכשיר הסלולארי שלהם

החברות הסלולאריות מציעות שימוש משולב עם אמצעי , שנית. אמצעי תשלום או אמצעי סחר

בשיטה הפתוחה לרבות שירותים חוצי גבולות  pre-paidבכללם כרטיסי , תשלום אחרים

   .25ת למשיכת מזומןהמאפשרים גישה לצד שלישי למכונו

  

  משתנה חברתי -  פרק שלישי

המאפיין שכבות , עלייה בשיעורי השימוש ברשת האינטרנט מבטאת שינוי חברתי ותרבותי

אחד הביטויים המרכזיים לעלייה זו . אוכלוסיה מגוונות ומאפשר נגישות מיידית ובלתי מוגבלת

פייסבוק וכיוצא , טוויטר', טיוב -יו'כ,  הוא השימוש הגובר ברשתות חברתיות ומסרי טקסט ווידאו

  . באלה

התווך האינטרנטי מאפשר את התגבשותן של קהילות חדשות שאינן , בהיבט החברתי

ואינן נמצאות בהכרח באותו , או תרבותי, מאופיינות בהכרח במכנה משותף על בסיס אתני

  . המרחב הגיאוגרפי

פעילי איכות , כפעילי זכויות אדם( קהילות מסוג זה יכולות להתארגן על רקע רעיון משותף

גם בלא קשר פיזי ממשי בין , )כמוצא אתני משותף(או סביב רעיונות מסורתיים יותר , )הסביבה

מנהלות קהילות אלה גם , לצד קשרי התרבות היומיומיים .חברי הקהילה הפזורים בעולם

  .עסקי או אידיאולוגי, על בסיס אישי: קשרים כלכליים מסוגים שונים

החל , ניתן להבחין במעבר לשוק צרכני הנתמך בשירותי אינטרנט, עקבות שינויים אלוב

עם התרחבות השימוש באינטרנט ופיתוח . במכירות פומביות ברשת וכלה בחנויות וירטואליות

גבר גם , אמצעי התשלום האינטרנטיים האנונימיים ואי מסירת פרטי חשבון וכרטיסי אשראי

פועל יוצא של האמור לעיל . נותם להשלים עסקאות בתווך האינטרנטיאמון הצרכנים ברשת ונכו

בו הכלכלה הוירטואלית מדמה את , הוא הפיכת המסחר באינטרנט למרכיב כלכלי משמעותי

נקודת המפגש של השתיים היא ההמרה של הכסף הווירטואלי . המציאות הכלכלית המודרנית

  .26לכסף ממשי 

                                                           
25 FATF Report, Money Laundering Using New Payment Methods, Paris, October 2010, 
p18. 
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  : י בשתי צורות עיקריותכלכלה וירטואלית באה לידי ביטו

 שעתוק זירות כלכליות אל התווך האינטרנטי.  

 בהסתמך על התשתית , ביצוע פעולות כלכליות באמצעות האינטרנט ככלי תיווך

תשלום באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי סטנדרטי או באמצעות (המסורתית הקיימת 

  ).ביצוע פעולות בנקאיות מקוונות, pre-paid כרטיס 
  

וגמאות למנגנונים כלכליים וחברתיים אשר הועתקו מהזירה הממשית אל הרשת ועלולים להלן ד

  :לשמש כפלטפורמות לצורכי הלבנת הון

  

  הימורים ברשת

הפך האינטרנט לאכסניה גם , בד בבד עם התפתחות המסחר האלקטרוני והרשתות החברתיות

הימורים . ת הרשתבעיקר בשל האנונימיות הנשמרת בחסו, עבור תופעות כמו הימורים

כאמצעי אידיאלי להלבנת , באינטרנט מזוהים על ידי מומחים בתחום הלבנת הון והעלמות מס

  .הון

  : ניתן לזהות שתי אפשרויות עיקריות להלבנת הון באמצעות אתרי הימורים

  ערבוב כספים ו) במדינות המאפשרות הימורים(שימוש באתרי הימורים לגיטימיים

  .לו שנתקבלו מאתרי הימורים חוקייםשמקורם בעבירה עם כא

 ושימוש בחברה כמקור שממנו ואליו ניתן , הקמת חברת הימורים חוקית באינטרנט

  .להזרים כספים בלתי חוקיים

 
  

  מכירות פומביות מקוונות

ש כאפיק נוסף להלבנת הון הוא מכירות פומביות מתחום נוסף שהתפתח באינטרנט ומש

הרי שבשנים האחרונות החלו המכירות , בוצעו באופן פיזי אם בעבר מכירות פומביות. ברשת

מתאפשר למשתמשים הרשומים באתר לקנות או , בעזרתן. הפומביות ברשת לתפוס תאוצה

למכור פריטים באופן שבו הקונה שולח כסף לחשבון הבנק של האתר והמוכר שולח לקונה את 

  .עבירים למוכר את כספובעלי האתר מ, לאחר שהקונה מאשר את קבלת הסחורה. הטובין

מלביני כספים עשויים לפתוח אתרי . עלול לשמש ככסות להלבנת כספים, תהליך המכירה

לקנות מוצרים בסכומים גבוהים ולהזרים לחשבונם כסף בלתי חוקי , מכירה פומבית ברשת

פוטנציאל ההלבנה שלו הינו , ככל שהאתר מציע פריטים יקרים יותר למכירה. בכסות לגיטימית

ובכל מקרה הן עלולות לשמש , מכירות אלו יכולות להיות אמיתיות או פיקטיביות. ותרגבוה י

דווקא  מכירה של ממש מהווה פרצה משמעותית יותר , באופן פרדוקסאלי. להלבנת הון
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היות ובמסגרתה מתערבבים כספים לגיטימיים של לקוחות תמימים , בהקשר של הלבנת הון

קשים על גורמים האכיפה לזהות ולאתר את הכסף ומ, יחד עם כספים שמקורם בעבירה

   .שמקורו בעבירה

  
  

  משחקי מציאות וירטואליים 

 Virtual Reality(אפיק בעל פוטנציאל להלבנת הון ברשת הוא משחקי תפקידים וירטואליים 

Role Playing Games (אלו הם . ולהיפך, המאפשרים המרה של כסף וירטואלי לכסף מזומן

לרבות מנגנונים , י מציאות הכוללים כמעט כל מנגנון הקיים במציאותמשחקי מחשב מדמ

, Facebookדוגמת , משחקי המציאות הם תוצר של רשתות חברתיות. 27חברתיים וכלכליים

  -ברשת ה, לפי ההערכות. הזוכים לפופולאריות רבה בקנה מידה של מהפכה תרבותית

Facebook בין יישומי הרשת החברתית . בי תבלרשומים למעלה מחצי מיליארד בני אדם ברח

בו המשתתפים קונים , Farmville  - כשהבולט שבהם הוא ה, ישנם משחקי מציאות וירטואליים

  .ומוכרים טובין וירטואלי באמצעות כסף אמיתי שהומר לכסף וירטואלי

. בכל רגע נתון שחקנים רבים נמצאים, לי מרובה משתתפיםמשחק וירטוא, Second Life -ב

ולקחת חלק פעיל , "אוואטר"המכונה , כל משתתף במשחק יכול לזהות את עצמו כדמות

החל , Second Life-כמעט כל פעילות שקיימת בעולם האמיתי קיימת גם ב. בהתרחשות

מקורות הפרנסה . דרך חיי חברה וזוגיות וכלה במסחר של ממש, מפעילויות יומיומיות

  . ניהול בתי עסק ומתן שירותים, ן"סחר בנדל, הם מכירת טובין Second Life -העיקריים ב

לא ניתן להתעלם מכך שהמסחר , אף שקשה להרוויח סכומי כסף גדולים במסגרת המשחק

המטבע הנסחר במסגרת המשחק הוא מטבע מקומי .  עשוי לשמש אפיק עתידי להלבנת הון

ההצטרפות . המומר לכסף אמיתי, )דולר אמריקאי 1= לינדן דולר 280(לר בשם לינדן דו

על מנת לרכוש טובין " דולר לינדני"אך שחקנים נדרשים לרכוש , בתשלום למשחק אינה כרוכה

והן באמצעות , רכישת המוצרים יכולה להתבצע הן באמצעות כרטיסי אשראי. בעולם הווירטואלי

  . 28להמיר את הכסף הווירטואלי שנצבר בחזרה לכסף אמיתי ניתן, כשבהמשך,  pay palכרטיסי

עם כל , משמעות הדבר היא זליגה של עולם העסקים הממשי אל מגרש המשחקים הווירטואלי

משחקי המציאות מדמים את המציאות הממשית ומאפשרים העתקה של . המשתמע מכך

  .ובכלל זה הלבנת ההון, פעילויות פליליות

                                                           
 Hi5; Nexopia  LinkedIn MySpace; BeboDigg  Twitter ,:הרשתות החברתיות הבולטות הן  27
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לפיו כסף " ארנק אלקטרוני"ואליים מתבססים על היגיון הפעולה של גם משחקי מציאות וירט

עבור אדם , במקרה זה עסקאות וירטואליות, אמיתי מופקד בחשבון האתר לביצוע עסקאות

  .שזהותו האמיתית לא נבדקת

משחקים אלו מאפשרים העברות כספים קטנות בין מספר חשבונות ובכך מקשים על גורמי 

באמצעות , בדרך זו ניתן להלבין כמויות גדולות של הון. ר הכסף ויעדיוהאכיפה לעקוב אחר מקו

יש לתת את הדעת על כך כי . קניית נכסים וירטואליים והמרת נכסים אלו מחדש לכסף של ממש

. בעולם הווירטואלי אין פיקוח על הסחר המתנהל בין המשתמשים המגיעים ממדינות שונות

  . ו הון רב מבלי למשוך תשומת לבלאור זאת הרי שניתן להעביר בדרך ז

    

  משתנה כלכלי  -  פרק רביעי

רשת האינטרנט משמשת כלי תיווך בין מנגנוני כלכלה מסורתיים ומאפשרת לכל אדם לבצע 

 -ההבדלים הבין. עסקאות במגוון מדינות שלכל אחת חקיקה שונה בתחומי הבנקאות והמיסוי

  . בירות הלבנת הון ומימון טרורמדיניים בחקיקה עלולים להוות פרצה לביצוע ע

  
  

  מקלטי מס

. 29הם מדינות שבהן שיעורי המס נמוכים במיוחד או אפילו אפסיים) offshore(מקלטי מס 

  .מדינות אלה מהוות מוקד משיכה למשקיעים ולחברות ממדינות בעלות שיעורי מס גבוהים

הם מהווים חלופה , יבמישור הכלכל. מקלטי המס מעוררים בעיה כפולה עבור מדינות המערב

אטרקטיבית למשקיעים ופוגעים בכלכלתן הלגיטימית של מדינות בעלות שיעורי מס גבוהים 

  .מקלטי המס מאפשרים העלמת מס ממחזורי המיסוי של מדינות אלה, זאת ועוד. יותר

בספטמבר התגבשה ההבנה  11- בעקבות  אירועי ה. הבעיה חמורה אף יותר, במישור החוקי

העברת , ה בהלבנת ההון היא מלחמה בינלאומית המחייבת שיתוף פעולה מדינילפיה המלחמ

ל "מדינה המוגדרת כמקלט מס מדירה עצמה מההסכמים הבינ. מידע ושקיפות בין רשויות

ובכך מחבלת ביכולת האכיפה של יתר המדינות המשתפות , ומחובת הדיווח הכרוכה בהם

  .פעולה בנושא

                                                                                                                                              
28 , Nov 6 TIME ,"Luscombe, "Are You Getting Scammed by Facebook Games? elinda B

2009.  
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, לאורך השנים. מדינות המהוות מקלטי מס 35שימה של ר 30OECD -פרסם ה, 2000בשנת 

מרבית , ונכון להיום, ובעקבות לחצים פוליטיים וכלכליים הצטמצמה הרשימה במידה ניכרת

  .31אינן נכללות עוד בתוך הרשימה 2000המדינות שסומנו כמקלטי מס בשנת 

בכל הנוגע למקלטי האינטרנט כמתווך בין הכלכלה המסורתית והוירטואלית הוא כלי משמעותי 

, אם בעבר מיסוד חברה ופתיחת חשבון עסקי במקלט מס הייתה משימה מורכבת יחסית. מס

הרי שתהליכי הגלובליזציה והחידושים הטכנולוגיים הפכו את המדינות המשמשות כמקלטי מס 

ניתן לראות באתרי אינטרנט המציעים מגוון רחב של , דוגמא לכך. לנגישות בלחיצת כפתור

החל מפתיחת חשבונות בנק וקבלת כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב , מקוונים offshoreתי שירו

ל ומספרי "דוא, כולל קבלת כתובת דואר, offshoreוכלה ברישום חברה פיקטיבית במדינת 

בין אם היא חלקית או בין , המאפיין אתרים אלה הוא האנונימיות, אלמנט מרכזי. טלפון לחברה

נפוצים יותר מאשר אתרים המאפשרים  ים המציעים אנונימיות חלקיתאתר. אם היא מוחלטת

בהתחשב ', בלתי חוקי'ו' חוקי'משום שהם מנצלים את התווך האפור שבין , אנונימיות מלאה

אך ', אתרים אלה מאפשרים ללקוח להישאר אנונימי מול צד ב .בפערי החקיקה בין המדינות

למנהלי האתר בעת פתיחת ) 'דרכון וכו, ז.לום תכגון צי(מחייבים אותו למסור פרטי זיהוי 

מקפידים לציין כי אם ידרשו יותר להם למסור את , אתרים מסוג זה, יחד עם זאת. החשבון

  . שאינם יכולים להבטיח ללקוח אנונימיות מלאה, ומכאן, פרטי הלקוח לגורם שלישי

לא , ים פחות בעיתייםאף שאתרים מסוג זה מכילים על הלקוח חובת זיהוי חלקית ולכן נחשב

בידיעה שרבים מלקוחותיהם , offshoreניתן להתעלם מכך שהם מציעים באופן גלוי שירותי 

המספקים אחדים  אתרים. חיים במדינות בהן שירותים מסוג זה הם בגדר עבירה על החוק

ם וממליצי, שירותי בנקאות כאלה אף מציינים כי ייתכן ששירות זה אינו חוקי בחלק מהמדינות

מיותר לציין כי השימוש בשירותי . 32ללקוחותיו לבדוק את החוק בארצם בטרם יצטרפו לשירות

מאפשר להרחיק את ההון ממקור העבירה או משמש כאמצעי , אתרים אלה חרף האיסור החוקי

  . הסתרה של בעלי הזכויות ברכוש

ב את מנהלי האתר כל עוד אין פיקוח עקבי המחיי - אתרים כאלה הם בגדר גן עדן למלביני הון

. לחשוף את לקוחותיהם לצרכי בקרה לא ניתן לעקוב אחר הכספים המועברים באתרים כאלה

באתר . זמינה ומיידית, הרי שהיא אפשרית, גם אם הלבנת הון בדרך זו כרוכה בסיכון, מכאן

                                                           
30 (Organization for Economic Cooperation Development) OECD  ארגון לשיתוף פעולה הוא

הארגון מפורסם בזכות . ברות מדינות המחויבות לממשל דמוקרטי וכלכלת שוקבארגון ח. פיתוחלו כלכלי
מדע , פיתוח, חינוך, מסחר, כלכלה-הסטטיסטיים שמכסים נושאים כלכליים וחברתיים כמאקרו פרסומיו
  .  וחדשנות

  .152' עמ, שם 31
32 >http://www.asset-protection-international.com/offshore-virtual-office.php<.  16:05, 1 

Feb 2011.  
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ב "מצוין במפורש כי השירות לא ניתן בגבולות ארה, ששרתיו ממוקמים בקוסטה ריקה

כי ארצות הברית היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של קוסטה ריקה , חשוב להבין .ולתושביה

כי , יש להניח, לפיכך .41%33 - ינלאומי של המדינה מוערך בכב בסחר הב"וחלקה של ארה

. ב מושפעת משיקולים גיאופוליטיים"ההחלטה שלא לספק שירותים מעין אלו לתושבי ארה

חברתי של תופעות עבריינות - קי להיבט הכלכלימקרה זה מעיד על הקשר בין ההיבט החו

  . ברשת האינטרנט בכלל ועבירות הלבנת הון ברשת האינטרנט בפרט

ומצהירים במפורש כי אינם  המאפשרים אנונימיות מוחלטתoffshore ישנם אתרים במדינות 

אף , האתרים אל. מפוקחים על ידי מדינות אחרות או כפופים לחוק המחייב זיהוי לקוחות ודיווח

מקשים על יכולת הפיקוח והמעקב של גופי האכיפה היות והם מנטרלים , שאינם נפוצים

ודאי אינו יכול למסור נתונים , אתר שאינו אוסף נתוני זיהוי מלקוחותיו. לחלוטין את יכולת הזיהוי

  . אלה לגורם שלישי

סודיות בנקאית  על אך  שומרות offshoreחשוב לציין כי ישנן מדינות שאינן נחשבות כמדינות 

שוויץ לדוגמא איננה נחשבת למקלט מס אך . שמקשה על המאבק בהלבנת הון ומימון הטרור

ולכן לרוב איננה חושפת פרטי חשבון גם אם יש , מובילה את נושא הסודיות הבנקאית בעולם

ניתן  חשוב לציין כי בשנים האחרונות בעיקר תחת לחץ אמריקני ואירופאי .חשש להלבנת הון

כך שישנם מקרים בהם הבנקים השוויצרים מסירים סודיות בנקאית , לזהות תזוזה במדיניות זו

    .במסגרת חקירות בינלאומיות

אתר  היא, דוגמא מובהקת לאופן בו ניתן לנצל את מדיניותה של שוויץ באשר לשמירת סודיות

נדרש למסור פרטים המציע מגוון שירותי דואר אלקטרוני אנונימיים בהם הלקוח לא  34שוויצרי

באתר מצוין במפורש כי שירותי משלוח הדואר האלקטרוני שהוא מספק . לרבות שמו, מזהים

מוסבר באתר כי הוא , בין היתר. ללקוחותיהם הינם אנונימיים לחלוטין ובלתי ניתנים לאיתור

שמהן נשלחו  IPכך שלא ניתן לזהות את כתובות ה, 35מוגן באמצעות רמת אבטחה גבוהה

באופן שלא מאפשר  Offshoreוכי שרתי האתר נודדים בין מדינות , ל האנונימיים"הדוא פרטי

אף שלא ניתן לדעת בוודאות מהי מידת האמינות של שיטות האבטחה . לאתר את מיקומם

  .הרי שעל פניו מציע האתר שיטות ברות מימוש לשמירה על אנונימיות, המוצעות

הלקוח שולח : המוצעים נעשה אף הוא באופן אנונימיר האלקטרוני אהתשלום עבור שירותי הדו

הכסף . 36בעילום שם ובציון קוד סודי שקיבל מהאתר, למפעילי האתר מעטפות עם כסף מזומן

                                                           
33 >http://www.tgi-realestate.com/?CategoryID=314&ArticleID=177. 17:11, 5 Feb 2011.<  
34 ><https://www.anonymousspeech.com/anonymous_payment.aspx. 09:55 , 8 Feb  .

2011  
  . המאפשרת תקשורת מאובטחת ומוצפנת) SSL )Secure Sockets Layerגלישה באמצעות  35
  .נעשה אך ורק באמצעות קוד אנונימיהלקוח כלפי האתר  זיהוי 36
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כך שמפעיל האתר , תחת שמו של מפעיל האתר או מי מטעמו, מופקד בבנק שוויצרי רגיל

יכול הלקוח לנהל חשבון בנק , כך. משמש  למעשה כמתווך בין הלקוח האנונימי והבנק השוויצרי

מבלי שיצטרך להזדהות כלפי הבנק או האתר ,  מסורתי במדינה השומרת על סודיות בנקאית

ניתן לשלוח הוראות תשלום מקוונות , ל האנונימית"באמצעות קוד הזיהוי וכתובת הדוא. המתווך

  . ולנהל את החשבון מרחוק תוך שמירה על חשאיות מוחלטת

רים מסוימים אתרים מסוג זה משמשים לצרכי מרמה והונאה ואינם מציעים יש לציין כי במק

  . שירותים ממשיים ללקוח

  

  משתנה חוקי  -  פרק חמישי
  

 החוק הבינלאומי

ואילך הוקמו במדינות רבות מנגנוני פיקוח ובקרה לאיתור תנועות חשודות של  70- משנות ה

ות המסחר האלקטרוני והשימוש התפתח. כחלק מהמאבק להלבנת הון ומימון טרור, כספים

היות ואלה התבססו , באינטרנט כאמצעי תשלום יצרו סדקים במנגנוני הפיקוח הבינלאומיים

 . בעיקר על הבנקאות הקלאסית

קיים פיקוח ) כגון בנקים מסחריים ונותני שירותי מטבע(בעוד שעל גופים פיננסיים רשמיים 

ופועל , ם המבצע את אותן הפעולות ממשהחל להתפתח מגזר של, הדוק בתחום הלבנת ההון

 .  דיווח ושמירת מסמכים, כמעט ללא פיקוח וחובת זיהוי

מאפשרת , ללא מפגש פנים מול פנים עם פקיד הבנק, היכולת לפתוח חשבונות דרך האינטרנט

. במקרים מסוימים הזדהות באמצעות נתונים מזויפים והסוואה של בעלי החשבון האמיתיים

בין אם , ן דרך האינטרנט מאפשרת גם לצד שלישי לבצע פעולות בחשבוןהנגישות לחשבו

 .37י מתן אמצעי הזיהוי לאנשים שוניםאו  על יד, במסגרת גניבת זהות והונאה

ב בשנים האחרונות מהלכים גלובליים למיסוד הפיקוח "מובילה ארה, בשל לחצים בינלאומיים

, לק משיתוף הפעולה הבינלאומיכח. על שיטות המסחר והעברות הכספים האלקטרוניות

שעיקרן הרחבת חובת   (The Basel Committee) המלצות ועדת בזל 2009פורסמו במאי 

  .כחלק מהמאבק באנונימיות שיטות העברה האלקטרוניות, המעקב, הפיקוח, הזיהוי

  :לרבות, הנחיות בנושא 2009ב בדצמבר "כתוצאה מההמלצות הללו פרסמה ארה

 ות בנקאיות בינלאומיות לתאגידים בנקאיים אמריקאים ופיקוח הנחיות בנושא העבר

 .על ביצוען של העברות בנקאיות חוצות גבולות

                                                           
 .66-67' עמ, א"ת:הוצאת רונן, המדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור, יאיר דגן 37
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  הנחיות לבנקים לצרף ולאגור את כלל המידע העדכני והרלוונטי בנוגע לצדדים

על מנת לאפשר למתווכים בעסקאות , המעורבים בביצוע התשלום הנלווה להעברה

 .נדרשהללו לבצע פיקוח נאות כ

  

במסגרת . נדרש לפגיעותן של מערכות העברת הכספים האלקטרוניות  FATF-גם ארגון ה

נוספו שתי המלצות שמטרתן לצמצם את יכולות הלבנת  2001בשנת   FAFT-עדכון המלצות ה

 :ההון באמצעות שימוש במדיה האלקטרונית

י ולרישום של כל גוף על כל מדינה חברה בארגון לדאוג לרישו, 6' על פי המלצה מיוחדת מס

, על פי המלצה זו). לרבות גופים אינטרנטיים(העוסק במתן שירותי העברת כספים באופן חוקי 

 . ליישום איסור הלבנת הון  FATF -גופים אלו יעמדו תחת פיקוח בהתאם להנחיות ה

המדינות ידרשו ממוסדות פיננסיים העוסקים בהעברת כספים , 7' על פי המלצה מיוחדת מס

כתובת , לקטרונית לכלול את הפרטים המלאים והמדויקים של מעביר ההוראה לרבות שםא

על המדינות , על פי המלצה זו. פרטים אלה יישמרו לאורך כל שרשרת התשלום. ומספר חשבון

    .38שפרטיהם לוקים בחסר וינטרו אותן לוודא כי מעבירי הכספים יעקבו אחר העברות

 
  

  ב"ינטרנט בארהחקיקה למניעת הלבנת הון בא

ב היא מהמובילות בתחום המאבק בהלבנת הון ומדיניותה משפיעה הן על המוסדות "ארה

ארצות הברית נחקקו שמונה ב. ל העוסקים בסוגיה והן על מדיניותן של מדינות נוספות"הבינ

  :2001חוקים להרחבת האכיפה בזיהוי הלקוח ואיתור תנועות חשודות לפני ספטמבר 

  ).1970(הסטנדרטים וכללי הדיווח  ,קביעת הרגולציה .א

עדכון החוק והרחבת סמכויות הממשל להיאבק בהלבנת ההון תוך הפיכת עברות הלבנה  .ב

  ).1986(לעברות פשע 

  ).1988(הוספת ענישה וסנקציות מחמירות לחקיקה וחיוב זיהוי ותיעוד העברות כספים  .ג

בנקאות הבינלאומית הרחבת סמכויות המגזר הבנקאי הן מול המגזר המקומי והן מול ה .ד

  ). 1990(בפיקוח על העברות כספים חשודות 

הרחבת סמכויות המגזר הבנקאי בהליכי זיהוי תנועות פיננסיות בעבודה מול בנקים זרים  .ה

)1991.(  

למערך הפיקוח הפיננסי כולל  1970הרחבת רף הענישה והוספת היתרים לחוק משנת  .ו

  ).1992(דיווח על תנועות חשודות של כספים 
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וב בתהליכי רגולציה איכון ואיתור של תהליכים חשודים כולל הכשרת המערך העוסק חי .ז

  )1994(בתחום הפיננסי 

הפרקליטות וכלל רשויות האכיפה הפדראלית , הרחבת סמכויות התאום בין משרדי האוצר .ח

  .  ליצירת אסטרטגיה משותפת למאבק בהלבנת ההון) כולל במדינות ובסוכנויות המקומיות(
  

טרור בארצות הברית מהווה נקודת מפנה עולמית שבעקבותיה התגבשו הבנות מתקפת ה

  :נוספות בנוגע למאבק בהלבנת הון ומימון טרור באמצעות מסחר אלקטרוני שעיקרן

הדגשת החשיבות של שיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות האכיפה לבין המגזר הפיננסי  .א

  .בכלל והמגזר הבנקאי בפרט

 .מעקב ופיקוח, בדיקת נאותות, קוחעקרונות זיהוי להדגשת חשיבות הרחבת  .ב

  

אושרה בארצות הברית הצעת חוק ראשונה  2001בספטמבר  11-כחודש לאחר אירועי ה

לצורך הסתגלותה של  הכוללת בין היתר גם חקיקה הנדרשת (The USA Patriot Act)מסוגה 

נסים לבצע בדיקת החוק חייב מוסדות פינ. המערכת החוקתית למציאות הפיננסית החדשה

 shellנאותות בערוצי המסחר והעברות הכספים ברשת ואסר על קיום עסקאות עם בנקאות 

, בנקים וירטואליים ומוסדות פיננסיים ללא נוכחות פיזית במדינה כלשהי: דהיינו, זרה

נקודת המוצא . המאפשרים ללקוח לא להיות נוכח במקום שבו הפעילות הפיננסית מתרחשת

יתה כי פעילות מסוג זה מאפשרת קיום תהליכי הלבנת הון באמצעות העברה של החוק הי

בעקבות אירועי ספטמבר . FATF -פעילות זו נאסרה גם על פי המלצות ה, אי לכך. אלקטרונית

בצו חירום נשיאותי לתיאום  O.F.A.C (Office of Assets Control) -הוקם  גם ה 2001

ב ספקי שירותי התשלום האינטרנטיים כנותני "בארה מאוחר יותר הוגדרו. ב"הפעילות בארה

 Money Services) שירותים כספיים המחייבים עמידה בסטנדרטים של רישוי ופיקוח 

Business)   

  

  אכיפת כללי איסור הלבנת הון על אמצעי התשלום החדשים בעולם

ות שונות בנוגע לדפוסי הפעילות של מדינ, FATF -ארגון ה 2010בסקירה שערך באוקטובר 

עלו הממצאים , בעולם למניעת הלבנת הון ומימון טרור באמצעות אמצעי התשלום החדשים

  :הבאים

Prepaid -  במרבית המדינות בעולם ישנה אפשרות למסחר באמצעות כרטיסיprepaid . כמעט

נמצא כי חלה חובת רישום של החברות  FATF-ח של ארגון ה"בכל המדינות שנבחנו בדו

בחלק מהמדינות ניתן להשתמש . וכן ישנו פיקוח על פעילותן prepaidי הנותנות שירות

מרבית מדינות האיחוד האירופי , בולגריה, אוסטרליה(באופן אנונימי  pre-paidבכרטיסי 
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). גרמניה, צרפת, אסטוניה, לבנון, נורווגיה(ובמדינות אחרות חלה חובת הזדהות )  ב"וארה

  . ישנה הגבלה על הסכום שניתן לטעון בכרטיס, אנונימיבמרבית המדינות בהן מותר השימוש ה

) IPS(Internet Payment Service-  ישנן מדינות בהן קיימת דרישה להירשם כנותן שירותי

  ). ב והאיחוד האירופי"ארה, מדינות סקנדינביה, בלארוס, ארגנטינה(מטבע 

, דינות רבות כמו אוסטרליהבמ. רישום כזה מלווה בפיקוח על פעילות נותני השירות ,בדרך כלל

אך לעיתים קיים פיקוח על , לא קיימת דרישה מסוג זה, קולומביה ורוסיה, בולגריה, ברזיל

  . הפעילות

ישנה חלוקה בין מדינות בהן חלות הגבלות למניעת  - תשלום באמצעות שירותים סלולאריים

לבין כאלה שאין מניעה  ,)ב"ארה, כמרבית מדינות אירופה(הלבנת הון על ספקי שירות סלולארי 

  ).באופן חלקי ברוסיה, קיהבסלו, כברזיל(כזו 
  

 החוק בישראל 

חוק איסור הלבנת הון בישראל אינו כולל התייחסות מיוחדת לנושא אמצעי תשלום 

לחוק איסור הלבנת הון מתייחס לרישום במרשם של ) 'א('ג11סעיף  . אלטרנטיביים באינטרנט

:  מי שעיסוקו אחד מאלה: "מ היא"הגדרת נש, על פי החוק). מ"להלן נש(נותני שירותי מטבע 

מכירה או פדיון של המחאות נוסעים ; המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת

קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה ; בכל סוג של מטבע

, שטרי חליפין, שקים, המחאות נוסעים, ומניםמז - " נכסים פיננסיים", לעניין סעיף זה; אחרת

, ניכיון שקים;החלפת שטרות כסף; אשראי או פיקדונות כספיים, ניירות ערך סחירים, שטרי חוב

מניסוח החוק עולה כי אין אזכור ספציפי לנותני שירותי תשלום ". שטרי חליפין ושטרי חוב

ור הלבנת הון במקרים בהם על פי התפישה של הרשות לאיס, יחד עם זאת. אינטרנטיים

לרבות מטבע (או המרת מטבע /החברות האינטרנטיות עוסקות בהעמדת נכסים פיננסיים ו

דיווח וזיהוי , הרי שיש להתייחס אליהן כנותני שירותי מטבע לרבות חובת רישום, )דיגיטאלי

  .  עמדה זו אינה מקובלת על משרד האוצר המתנגד לה. לקוח

הרי שהמציאות היא שאין אכיפה ופיקוח של ממש על , ור הלבנת הוןלמרות עמדת הרשות לאיס

הקובע כי ניתן לאכוף את תקנות נותני , וכפועל יוצא אין תקדים בפסיקה IPS -פעילות חברות ה

ב ואירופה קיימת חקיקה "בדגש על ארה, בעולם המערבי. שירותי המטבע על חברות אלו

. ט ונראה שצורך כזה עולה גם בחקיקה הישראליתספציפית לשירותי תשלום הניתנים באינטרנ

באחרונה הביע הבנק העולמי את עמדתו בנוגע לצורך בפיקוח על אמצעי התשלום 

  .החקיקה הישראלית אינה מתייחסת גם לסוגיה זו והנושא מצוי בטווח האפור. הסלולאריים

יים אינטרנטשהפסיקה הישראלית אינה דנה באופן ישיר בסוגיית אמצעי התשלום ה על אף

היא דנה בסוגיה עקרונית אחרת שיש לה רלוונטיות בעיקר , והחלת חוקי הלבנת ההון עליהם
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. לשאלת הסמכות המשפטית והחלת החוק הקיים על עבירות המתבצעות ברשת האינטרנט

האסור על סליקת אתרי הימורים והנחיית ספקיות , הפסיקה בנוגע להפעלת אתרי הימורים

מהווים תקדימים משפטיים לגבי האופן בו יש להתייחס , תרי הימוריםהאינטרנט לחסום א

לשאלת הסמכות המשפטית במרחב האינטרנטי מחד ולכלים מנהליים שניתן לנקוט בהם בכדי 

בסוגיית ניהול הימורים ברשת נקבעו מספר , כאמור. לחסום פעילות פלילית ברשת מאידך

ל "רי הימורים ולפעול נגד אתרי הימורים בחועקרונות המאפשרים למנוע שירותי סליקה של את

  . הפונים לקהל מהמרים ישראלי

בגין חשד לארגון , "נדלר'ויקטור צ"ל חברת ההימורים "מנכ, נעצר מייקל קרלטון 2007בשנת 

ש השלום בראשון לציון עמדה סוגיית "בפתחו של בימ .וניהול הימורים בלתי חוקיים באינטרנט

המשפט הישראלי כלפי אתר הימורים המופעל באמצעות שרת  הסמכות השיפוטית של בית

  . עמד בראש חברה שהפעילה אתר הימורים בגיברלטר, בעל אזרחות בריטית, החשוד. ל"בחו

בית המשפט פסק כי מאחר והאתר פנה לקהל ישראלי באמצעות פרסום והעלאת דף של 

פעילים אינם בעלי הרי שחרף העובדה שהשרת אינו ממוקם בישראל והמ, האתר בעברית

,  שנית.  הרי שבוצעה עבירה וחלה עליהם סמכות של בית המשפט הישראלי, אזרחות ישראלית

  . ל עובר על החוק הישראלי"נקבע כי ישראלי המהמר באתר ששרתיו ממוקמים בחו

טען העורר כי האינטרנט הוא אמצעי תקשורת , בערעורו בפני בית המשפט המחוזי בגין מעצרו

קרי , "הכפר הגלובלי"לכאורה נעברה בשטח " עבירה"עוד טען כי ה. יטוריה משפטיתואינו טר

  .  לחוק לא נעברה עבירת פנים) א(7ולכן בהתאם לסעיף , האינטרנט

הגישה בה נקט בית . ניתנת לאכיפה על פי הדין הישראליבית המשפט קבע כי העבירה 

הרי שיש למקם את מרכז , וף החוקכדי לאכ. זניח הוא, כי מיקום מקור התוכן"המשפט היא 

עוד קבע בית המשפט כי חוק שנחקק  .39"והאדם הגולש בו, על מיקום המחשב הבודד, הכובד

הפרשנות . ניתן ליישום גם ביחס לאותו אמצעי טכנולוגי, לפני חידוש טכנולוגי זה או אחר, בעבר

    . של החוק מבוססת על תכלית החקיקה ולא על אמצעי טכני זה או אחר

המשתמע מפסיקה זו ומקביעת הפרקליטות שהוזכרה לעיל הוא שצריכת שירותים בלתי 

גם אם השרת המפעיל נמצא במדינה , חוקיים באמצעות האינטרנט אסורה בגבולות ישראל

משתמע שניתן להעמיד לדין , כמו כן. אחרת ואף אם השירות המוצע הוא חוקי באותה מדינה

. לקהל יעד ישראלי) יזום ומכוון, באופן מודע(חוקיים הפונים ספקי שירותים בינלאומיים בלתי 

זנות , כגון סחר בסמים, קביעה זו היא בעלת משמעות רבה גם ביחס לעבירות אחרות ברשת

 .ופדופיליה
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  סיכום

בין , הלבנת הון במרחב הסייבר נחשבת לטכניקה מעודכנת ומתקדמת בתחום הלבנת ההון

בשנים האחרונות . ות המאפיינים את השימוש ברשתהיתר הודות למהירות והאנונימי

המציאות המשפטית בישראל . משתכללות ומתפתחות שיטות ושירותי תשלום מגוונים ברשת

ביחס לאמצעים אלו אינה בהירה ונראה שהחוק הישראלי הקיים למניעת הלבנת הון ומימון 

  .אינו נותן מענה שלם להתפתחויות אלו, טרור
  

במרבית אמצעי התשלום האינטרנטיים האלטרנטיביים קיימים מנגנוני  מסקירה זו עולה כי

.   אותרו שלושה אמצעי תשלום מקוונים שאינם מחייבים הזדהות מלאה, יחד עם זאת. זיהוי

  .אמצעים אלה מהווים פלטפורמות להלבנת הון ברשת
  

תים שירו .שירותי התשלום המקווניםהפלטפורמה הראשונה שזוהתה כמוקד חולשה היא 

העברות פיננסיות המרחיקות את הכסף ממקורו ומאפשרות למלבין  מאפשרים ביצוע, אלה

. באופן שלא מאפשר התחקות אחר מבצע העבירה, ההון לעקוף את הביקורת של גופי האכיפה

השימוש בכרטיסים אנונימיים בשירותי התשלום המקוונים מאפשר העברת כספים , בנוסף

  .מקור הכסף באופן שלא מאפשר זיהוי של
  

, מסקירת כלי זה. )pre paid(כרטיסי חיוב אנונימיים הפלטפורמה השנייה שזוהתה היא 

עולה כי כל יישום רשתי המאפשר שימוש בכרטיס חיוב אנונימי עשוי לשמש אמצעי יעיל 

בין האתרים שנמצאו חשופים לעבירות מסוג . באופן ישיר או באמצעות סחר משני, להלבנת הון

כולם תוצר  - מכירות פומביות באינטרנט ומשחקים וירטואליים ברשת, תרי הימוריםא: זה הם

  .של פעילות חברתית או כלכלית מסורתית אשר הועתקה אל הרשת
  

חשבונות אלה . )offshore(חשבונות במקלטי מס הפלטפורמה השלישית שזוהתה היא ניהול 

מפלט מפני התערבות המדינה מאפשרים למלביני ההון לחמוק ממנגנוני הפיקוח ומהווים 

חשבונות בנק ולשלוט בהם גם דרך /לפתוח חשבוןבדרך זו יכולים מלביני ההון . ברכוש הפרטי

  .מיידי" שביל בריחה"המחשב האישי תוך הקמת 
  

, גניבת כרטיסי אשראי(גם ברשת האינטרנט מתבצעות פעולות מרמה , בדומה לעולם הממשי

המאפשרות הלבנת הון במגוון אמצעי ) קים אלקטרונייםפריצה לארנ, פריצה לחשבונות בנק

גם בעבירות אלה ניתן לבצע סחר משני המקשה על גופי האכיפה . התשלום הזמינים ברשת

  .לזהות את מבצע העבירה
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מנתוני הסקירה עולה כי ראוי שהחקיקה הנאבקת בהלבנת הון בעולם הממשי תחול גם על 

האנונימיות יקל על גופי האכיפה ויאפשר להם  צמצום מידת. אמצעי התשלום באינטרנט

ככל שיחולו על המסחר המקוון כללי הזיהוי . להתחקות אחר מבצעי הלבנות ההון באינטרנט

זיהויו ותיעוד עסקאותיו וכן , הנהוגים בכלכלה המסורתית ויבוצעו בדיקת נאותות של הלקוח

. סיכוי לאתר את מבצע ההלבנהיגדל ה - דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות חריגות

יכולים מבצעי הלבנת , לאור הזמינות והמהירות המאפיינים את רשת האינטרנט, יחד עם זאת

. ההון להרחיק את ההון ממקורו במהירות ובקלות גם במקרים בהם האנונימיות חלקית בלבד

ית האינטרנט מאפשר העברת כספים בלחיצת כפתור תוך חצי, לעומת הכלכלה המסורתית

במקרים כאלו יתקשו גורמי . גבולות זמן ומרחב ובכך מקל על שלב הריבוד בתהליך ההלבנה

  .   האכיפה לעקוב אחר מבצע העבירה ועבירת המקור ממנה הופק ההון
  

, בדגש על הימורים וזנות, התקדים המשפטי בארץ קובע כי באשר לביצוע עבירות מקור ברשת

ככל שהדבר נוגע לספקיות . עות ספקיות האינטרנטניתן להשתמש באמצעים מנהליים באמצ

שירותי תשלום ברשת הרי שאמצעים אלה אינם ישימים ואין מנוס מהחלת כללי הלבנת ההון 

  .על חברות אלו והעמדת משטר פיקוח על פעילותן
  

יש לתת את הדעת לסוגיית הידוק הקשרים עם מדינות נוספות וארגונים הפועלים להשגת 

ככל שתחומים רבים יותר של . וף פעולה בתחומי האכיפה נגד הלבנת הוןמשטר פיקוח ושת

  .הצורך בשיתוף פעולה זה ילך ויגבר, יעברו לרשת האינטרנט, החברה והתרבות, הכלכלה

  

אך מאמצי , ההנחה היא כי במציאות הקיימת לא ניתן למנוע באופן גורף עבירות הלבנת ההון

יהפכו את משימת ההלבנה , יתוף פעולה בינלאומיאכיפה לנטרול מימד האנונימיות לצד ש

  . עבור מלביני ההוןת עות רשת האינטרנט לפחות אטרקטיביבאמצ
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