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פתח דברפתח דבר

דבר מנכ”ל משרד המשפטים דבר שר המשפטים
הלאומי  המאבק  את  מובילה  המשפטים  במשרד  טרור  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  וסיכון  עמוקות  חברתיות  השלכות  בעלות  פסולות  תופעות  הן  פיננסית  ופשיעה  הון  הלבנת 
בהלבנת הון ובמימון טרור לטובת השמירה על האינטרס החברתי, חיזוק שלטון החוק ושמירה  היושרה של כלכלת ישראל. 

על היושרה הפיננסית של מדינת ישראל. משרד המשפטים בהובלתי חרט על דגלו את המאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת, מניעת 
ביותר,  מורכבות  פיננסיות  חקירות  במסגרת  כלכליות  עבירות  וזיהוי  לאיתור  פועלת  הרשות  הלבנת הון ומימון טרור מהווה את אחד היעדים הבולטים במאמץ זה. המשרד אמון על קידום 
ועם רשויות מקבילות ברחבי העולם  ישראל  גופי האכיפה במדינת  משתפת פעולה עם כלל  והטמעה של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור אפקטיבי, לצד מאבק בלתי מתפשר במקורות 
במטרה להיאבק בפשיעה הכלכלית, הפשיעה החמורה והפשיעה המאורגנת. במקביל, מהווה  המימון ובתשתית הפיננסית של ארגוני הפשיעה והטרור הפועלים בישראל. 
והיא בעלת תפקיד מהותי במאבק  נפרד מקהיליית המודיעין הישראלית  הרשות חלק בלתי  ובטכניקות  בטכנולוגיות  שימוש  תוך  ומשתכללת,  הולכת  העבריינית  הפעילות  בה  במציאות 

הלאומי במימון טרור שהוא, הלכה למעשה, המאבק לשמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל.  הלבנת הון ומימון טרור מתוחכמות יותר, למודיעין פיננסי איכותי ומדויק ישנה חשיבות מכרעת. 
הערבית,  בחברה  פשיעה  בתופעות  הלאומי  במאבק  משמעותי  חלק  נוטלת  הרשות  בנוסף,  הרשות פועלת לילות כימים, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים חסרי תקדים, לחשיפת 
במסגרת תוכנית החומש למאבק בפשיעה בחברה הערבית )החלטת ממשלה מס’ 549 מיום  את האפשרות  מהעבריינים  ולשלול  נכסים  לאתר  ומאפשרת  הכסף  נתיבי  איתור  העבריינים, 

 .)24.10.2021 ליהנות מתוצרי פשיעתם.

המטבעות  עולם  הפיננסית.  הטכנולוגיה  בחזית  לעמוד  כדי  לאות  ללא  פועלת  הרשות  דו”ח זה מציג את פעילותה בשנה האחרונה, החל מהמחקר המודיעיני והאסטרטגי שמוביל 
הקריפטוגרפים והנכסים הווירטואליים בכללותו מייצר הזדמנויות רבות לצד אי-וודאות ופתח  האסטרטגית  עבודתה  תוצרי  הנגשת  דרך  חדשים,  חקירה  נתיבי  ופתיחת  עבריינים  לתפיסת 
לניצול לרעה של המערכת, במיוחד בתחומי הונאה מקוונת והלבנת הון. פעילותה הטכנולוגית  וכלה בהעמקת שיתוף הפעולה עם הרגולטורים הפיננסיים  ולציבור הרחב  לסקטור הפיננסי 
המתקדמת לאיתור וניטור פעילות עבריינית וטרור במטבעות קריפטוגרפים, הובילה להתקנת צו  והסקטור הפרטי כולו. 
המסדיר את הפעילות בתחום ומחיל את משטר איסור הלבנת הון גם על נותני שירותים בנכסים  הרשות לאיסור הלבנת הון מהווה מוקד ידע בתחומי אחריותה, ובכך היא מאפשרת למשרד 
וירטואליים, הכוללים מטבעות קריפטוגרפים ומכשירים פיננסים חדשניים. מדובר בהליך מהותי  הערבית  בחברה  בפשיעה  המאבק  בהם  לאומית,  חשיבות  בעלי  מהלכים  לקדם  המשפטים 
שמקדם למעשה הכלה פיננסית וקידום תחרות, תוך הנחלת תרבות של ניהול סיכונים הנחוצה  וקידום חקיקה המתמקדת בסקטורים בעלי סיכון גבוה. פעילותה מסייעת לשפר את ביטחונם 

כדי לאפשר פעילות זו למול התעשייה והסקטור הפיננסי.  וחייהם של אזרחי ישראל, לצד צמצום ההדרה הפיננסית והגברת המודעות הציבורית למאבק 
לצד כל אלה, ממשיכה הרשות להדק את שיתופי הפעולה עם גופי האכיפה והביטחון, לדייק  בהלבנת הון ובמימון טרור. 
הרגולטורים  עם  פעולה  בשיתוף  ולפעול  הפרטי  הסקטור  של  הדיווחים  משטר  את  ולטייב  ברצוני לברך את עובדות ועובדי הרשות על פעילותה, תרומתה והישגיה הרבים של הרשות 

הפיננסיים לטובת קידום מדיניות פיננסית יעילה למשק.  בשנה החולפת הבאים לידי ביטוי בדו”ח.
ד”ר  היוצאת,  הרשות  לראשת  ובפרט  הרשות  ועובדי  עובדות  לכלל  נתונות  והערכתי  תודתי 

זו, אבקש גם לברך את ראשת הרשות הנכנסת, עו”ד עילית גדעון סער ווגמן-רטנר. בהזדמנות  שלומית 
אוסטרוביץ-לוי, ולאחל לה הצלחה בעשייה המשמעותית והמקצועית בהמשך הדרך.שר המשפטים

עו"ד ערן דוידי
המנהל הכללי

Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition AuthorityIsrael Money Laundering and Terror  Financing Prohibition Authority



8 7

פתח דברפתח דבר

דבר ראש ת
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

ישראל  במדינת  הון  הלבנת  איסור  משטר  לחיזוק  החולפת  בשנה  משמעותית  ציון  נקודת  טרור  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  של  פעילותה  עיקרי  את  להציג  וגאה  מתכבדת  אני 
ונותני שירות  נותני שירותים פיננסיים  היא כניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון החל על  בשנת 2021. 
בתחום המטבעות  שירותים  נותני  של  דופן  יוצאת  ראשונית  אסדרה  כולל  הצו  פיננסי.  בנכס  מדינת ישראל עברה כברת דרך משמעותית בשני העשורים החולפים. לפני עשרים שנים בלבד 
הקריפטוגרפיים. במקביל, פועלת הרשות לטיוב האסדרה של משטר איסור הלבנת הון ומימון  נכללה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF וכיום היא חברה מלאה וגורם מפתח בו. 
 – הרגולטורי  המשטר  האחדת  באמצעות  זאת,  בישראל.  הפיננסיים  הגופים  על  החל  טרור  לפני עשרים שנים בלבד משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור כלל לא היה קיים במדינת ישראל 

החלפת 10 צווים בצו אחוד, מודרני, מבוסס סיכון ובהתאם לסטנדרטים הבין-לאומיים.  ואילו כיום המשטר הישראלי הוא מהאפקטיביים ביותר בעולם. למעשה, מדינת ישראל ניצבת 
 FATF-ה לארגון  הישראלית  המשלחת  את  להוביל  הרשות  המשיכה  הבין-לאומית,  בזירה  כיום בחזית המאבק הגלובלי בהלבנת הון ומימון טרור ונודעת ביישום קפדני של הסטנדרטים 
ולייצג את המדינה בארגונים בין-לאומיים נוספים. במסגרות אלו, נטלה הרשות חלק משמעותי  הבין-לאומיים לשמירה על כלכלה ישרה ונקיה.
בתהליכים והשפיעה על עיצוב המדיניות הגלובלית, לרבות בסוגיות של נכסים וירטואליים, זהות  הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא ארגון דינאמי הקשוב כל העת לתהליכים גלובליים, 
הנהנים הסופיים )Ultimate Beneficial Ownership(, הלבנת הון ומימון טרור באמצעות סחר  מגוף  בהתאם.  ומתפתחת   - והטכנולוגיות  הפיננסיות  ולתמורות  בישראל  הפשיעה  למגמות 

)TBML(, מימון טרור ימני קיצוני ועוד. האמון על שמירה על ״מאגר מידע פיננסי״ ביום הקמתה, הפכה הרשות לחוליה בלתי נפרדת 
המסים,  רשות  ישראל,  משטרת  המשפטים,  משרד   – הרשות  של  לשותפיה  להודות  ברצוני  מודיעין  לגופי  מהותית  ולשותפה  ישראל  מדינת  הכלכלית המשולבת של  בשרשרת האכיפה 
פרקליטות המדינה, בנק ישראל, רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, המטה הלאומי ללוחמה  פיננסי מקבילים ברחבי העולם. 
גופי  הפיננסיים,  והרגולטורים  הרגולטוריות  המודיעין,  קהיליית  הביטחון,  גופי  בטרור,  כלכלית  ואנו לא מתכוונים לעצור כאן.
אכיפה נוספים ולגופים המדווחים, על השותפות האמיתית לדרך. יחד, בשיתוף פעולה מקצועי  בזירה הלאומית, פועלת הרשות כל העת להעמקת שיתופי הפעולה עם גופי החקירה והאכיפה, 
מעולה, אנו משלבים ידיים במאבק החשוב בהלבנת ההון ומימון הטרור וקוצרים הצלחות רבות  הרגולטורים והמגזר הפיננסי. 
ומשמעותיות. יחד אנו נאבקים בפשיעה החמורה והמאורגנת. יחד אנחנו מובילים את ישראל 

המפתח לאכיפה כלכלית אפקטיבית, שתביא למיגור הפשיעה החמורה והפשיעה המאורגנת, 
אל היעד הנכסף של יושרה פיננסית.

טמון בשילוב ידיים ובשותפות מלאה מתוך הבנה שהשלם גדול מסך חלקיו. לשם כך, ועל מנת 
בנוסף, ברצוני להודות מעומק ליבי לד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות היוצאת. במהלך  להגדיל את תרומתה למאבק הלאומי, ביצעה הרשות במהלך השנה החולפת קפיצת מדרגה 
תקופת כהונתה הובילה ד"ר ווגמן-רטנר את הרשות ואת מדינת ישראל כולה להישגים לאומיים  יכולות  את  גם  כמו  הפיננסי,  המודיעין  וההערכה של  יכולות האיסוף  את  ושכללה  טכנולוגית 
ישראל,  ווגמן-רטנר מיצבה את מדינת  ד"ר  ומצוינת.  ובנתה רשות חזקה, ערכית  אסטרטגיים  המחקר האופרטיבי והאסטרטגי. הדוח מאפשר הצצה לתוצרים נבחרים שהם פרי יכולות אלה, 
בעבודה מקצועית קשה ומסורה, בחוד החנית העולמית של המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.  בפרט במסגרת הפרשיות העדכניות המתוארות לאורכו. במקביל, העמיקה הרשות את שיתופי 
בנימה אישית, ד"ר ווגמן-רטנר מהווה עבורי השראה למנהיגות במאבק בהלבנת הון ומימון טרור  הפעולה עם גופי הביטחון למען סיכול אפקטיבי של מאמצי מימון ופעילות פיננסית של ארגוני 

ואני מאחלת לה הצלחה רבה בהמשך דרכה המקצועית. הטרור. 
לבסוף, ברצוני להודות לעובדות ולעובדים המסורים, המקצועיים והיקרים של הרשות. אין בליבי  הרשות חרטה על דגלה את קידום היושרה הפיננסית של מדינת ישראל, באמצעות הטמעה 
ספק כי עבודתכם הערכית המקצועית והמצוינת היא קריטית במאבק הנחוש והבלתי מתפשר  של גישה מבוססת סיכון, המאפשרת התנהלות פיננסית לצידו של משטר איסור הלבנת הון – 

בהלבנת הון ובמימון טרור. יחד נמשיך לכבוש פסגות מקצועיות חדשות. יישר כוח!  ולא בצילו. הכלה פיננסית – ולא הדרה פיננסית. ניהול הסיכון – ולא הימנעות ממנו. על מנת 
לקדם ערכים אלה, הובילה הרשות את תיקוף הערכת הסיכונים הלאומית )NRA(, תהליך לאומי 

עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי אסטרטגי מורכב, ופרסמה בנובמבר 2021 את ממצאיו. יחד עם כלל גופי האכיפה והרגולטורים 
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הפיננסיים, יצרה הרשות מפה של סיכוני הלבנת ההון העדכניים לכלכלת ישראל וגיבשה תוכנית 

יושרה  לקידום  בדרך  מרכזית  אבן  הן  התהליך  תוצאות  איתם.  ההתמודדות  לשיפור  עבודה 
פיננסית ומאשפרות לכלל הגורמים להבחין בין עיקר לטפל ולהתמודד עם עבריינות פיננסית 

באופן ממוקד ומבוסס סיכון. 

Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition AuthorityIsrael Money Laundering and Terror  Financing Prohibition Authority
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 2021
במספרים

אומילאומילאומי ל

בין-לאומי

~5,000 ~144,000 ~2,600,000
דיווחי מכס דיווחים על  דיווחים ע ל

פעילות בלת י פעילות רגילה
רגילה

4 45 11
מפגשי זרקור מפגשים עם  פרסומים 

הסקטור הפרטי* מקצועיים

אומיבין-לאומי בין-ל

7 15 82
פרויקטים  מפגשים  מדינות עימן 

בין-לאומיים  בין-לאומיים הוחלף מידע 
בהשתתפותנו מודיעיני

*הנתונים אינם כוללים שיחות הכוונה ומפגשי עבודה שוטפים

Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority
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פירוט קטגורית אחרים:
התפלגות מספר דיווחים על פעילות בלתי רגילה 

לפי גורמים מדווחים אחרים
מספר הדיווחים על פעילות בלתי רגילה

שהתקבלו ברשות

מספר הדיווחים על פעילות בלתי רגילה של נותני שירותים  התפלגות מספר דיווחים על פעילות בלתי רגילה 
פיננסיים )נש"פ( שהתקבלו ברשות לפי גורמים מדווחים ראשיים

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

2014         2015        2016        2017       2018         2019        2020        2021    

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2014        2015        2016        2017        2018        2019        2020        2021

100.00%

90.00% 16.08% 15.19% 14.36% 12.70%
15.60% 14.80% 14% 13.10%

80.00% 3.85% 6.83%
16.45%

70.00% 28.10%
29.50%

38.10% 39%
60.00% 51%

50.00%

40.00% 80.07% 77.98% 69.18%

30.00%
59.10% 54.90%

47.10% 47%20.00%
35.90%

10.00%

0.00%

2014         2015        2016        2017       2018         2019        2020        2021    

נותני שירותים פיננסייםבנקים

הזירה המודיעינית
איסוף מודיעין פיננסי

דיווחים על פעילות בלתי רגילה

אחרים

כרטיסי אשראיבנק הדואראחרים

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021

מבטחים וסוכני ביטוח

3.65% 3.32%
2.81% 2.81% 1.40%

1.40% 1.50% 1.70%
3.65% 3.32% 1.60%2.81% 2.81% 1.40%

1.50% 1.70%
1.60% 1.20%

5.40%

3.48% 3.60% 4.15%
5.42% 5.20% 6.80% 6.30% 5.70%

6.30% 6.93% 6.24% 5.15% 4.50% 7.40%
5.30% 4.20% 4.80%
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מספר דיווחי מכס שהתקבלו ברשות מספר כולל של פעולות בדיווחים על פעילות רגיל ה
שהתקבלו ברשות

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2014         2015        2016        2017       2018         2019        2020        2021    

15,000

10,000

5,000

0

2014         2015        2016        2017       2018         2019        2020        2021    

התפלגות מספר דיווחים על פעילות רגיל ה
לפי גורמים מדווחים ראשיים

100.00% 4% 4% 4.3% 3.5% 4.1% 5.5% 6.8% 7.8% 10.8%

13.6% 14% 18.8% 22.4% 24.3% 27.7% 31.6% 34.5% 35.5%
80.00%

60.00%

40.00%

82.4% 82% 76.9% 74.1% 71.6% 66.8% 61.6% 57.7% 53.7%

20.00%

0.00%

2013     2014      2015      2016     2017     2018      2019      2020     2021

נותני שירותים פיננסייםבנקים

דיווחי מכס דיווחים על פעילות רגילה

אחרים
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שיעור השינוי במספר בקשות המידע   היוצאות מהרשות

 )FIUs(  ליחידות מודיעין פיננסי
ביחס לשנת הבסיס 2014

שיעור השינוי בסך כל בקשות המיד ע
גורמי אכיפה ובטחון בישראל 

ביחס לשנת הבסיס 2014
140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2015           2016           2017           2018           2019           2020           2021

)FIUs( בקשות מידע שהופצו ליחידות מודיעין פיננסי

125%

100%

75%

50%

25%

0%

2015           2016           2017           2018           2019           2020           2021 בקשות מידע - גופי אכיפה ובטחון בישראל

96.2%

84.3%

63.6%
60.1%

55.2%

22.4%

0%

חקירות פיננסיות  בקשות מידע❘

שיעור השינוי בסך כל בקשות המידע והמידע היזום הנכנס
מכלל הרשויות המוסמכות לקבלת מידע

ביחס לשנת הבסיס 2014

94.2%

76.9%
74.4%

54.5% 55.4%

31.4%

8.3%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

85.6%

71.5%

56.0% 53.8%
58.8%

32.2%

6.3%

2015           2016           2017           2018           2019           2020           2021
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התפלגות בקשות  FIU נכנסות ויוצאות
לפי אזורים גיאוגרפיים

התפלגות בקשות  יוצאות לפי אזורים גיאוגרפיים
שנת 2021

17.6%
אמריקות

14.4%
מדינות נוספות 

53.7%
מדינו ת

באירופה
מדינו ת
האיחוד איחוד 
)EU( האירופי

7.4%
אסיה-פסיפיק

4.8%
אירו-אסיה

2.1%
אחרים

התפלגות בקשות  נכנסות לפי אזורים גיאוגרפיים
שנת 2021

29.3%
מדינות נוספות 

באירופה

47.1%
מדינות 
האיחוד 
)EU( האירופי אמריקות

12.8%
אמריקות

10.8%
אחרים
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התפלגות סוגי פראפרזות מודיעיניות

פילוח פראפרזות מודיעיניו ת
לפי רשויות המוסמכות לקבלת מיד ע שיעור השינוי בסך כל הפראפרזות המודיעיניות שהופצו 

בשנת 2021 לכלל הרשויות המוסמכות לקבלת מיד ע
ביחס לשנת הבסיס 2014

התפלגות סוג י פראפרזות מודיעיניות
בשנת 2021

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2015           2016           2017           2018           2019           2020           2021

43.0%
42.6%

39.4%

28.8%
26.2%

19.8%

1.9%

14.4%
צרכני חוץ

85.6%
צרכני פנים

חקירות פיננסיות  פראפרזות מודיעיניות❘

35.8%
מידע יזום

64.2%
מענה לבקשות מידע
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שיעור השינוי בסך כל הפראפרזות המודיעיניות שהופצ ו
גורמי אכיפה ובטחון בישרא ל

ביחס לשנת הבסיס 2014

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2015           2016           2017           2018           2019           2020           2021

התפלגות פראפרזות מודיעיניות יוצאו ת פראפרזות מודיעיניות
לפי אזורים גיאוגרפיים גופי אכיפה ובטחון בישראל

התפלגות הפראפרזות המודיעיניות היוצאו ת
לפי אזורים גיאוגרפיי ם

ביחס לשנת הבסיס 2014

20%
53.5%אמריקות

דינות האיחודמדינות האיחוד 
)EU( האירופי

48.5% 49.3%

45.1%

31.3%
16.1%

מדינות  21.0% 22.6%

נוספות 
באירופה

5.2%

10.3%
אחרים
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פשיעה פיננסית בישראל  מבט אסטרטגי❘

תחומי פעילות עבריינית שזוהו בשנת 2021 דפוסי הלבנת הון שזוהו בשנת 2021

פעילות במזומן 12.8%

18.7% פעילות בינלאומית

נש״פים 
12.3%

6.6% אחרים

2.0% פעילות בצ׳קים
הלוואות/

אשרא י
2.4% גמ״חים ועמותות 8.9%

3.2% ישויות קש

3.5% מסחר/סחורות

ניצול חשבונות 
בנק 

3.5% נכסים וירטואליים 8.2%

4.9% מלביני הון מקצועיים
נדל״ן 7.3%

5.7% מט״ח

19.0 %23.0 %
הונאה, מרמה, זיוףארגון פשיעה

14.6% 
מימון טרור

6.3% אחרים

2.2% 
סרסרות, זנות

3.0% הימורים% 11.2
עבירות מיסים

3.4% עבירות ני״ע

4.0% סחר בסמים

8.7 %
4.6% חשבוניות פיקטיביות שוחד ושחיתות
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 עושק, קבלת דבר במרמה והונאה‹

משטרת ישראל הובילה חקירה מורכבת בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות המסים 
במסגרתה נבדקו חשדות לביצוע עבירות של עושק ומרמה כנגד קורבנות במצוקה.

המרכזי  החשוד  ידי  על  ושיטתית  מתוחכמת  בצורה  נוהלה  כולה  הפעילות  החשד,  על-פי 
ומקורביו, כולל בני משפחה, שהפעילו אנשי חזית וגובי כספים בפריסה ארצית. גביית הכספים, 
שלא דווחו לרשויות המס, נעשתה במזומן או באמצעות העברת נכסים לידי החשודים ולעיתים 

אף לוותה בסחיטות ואיומים.

המידע שהופק ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הצביע על מסלול כספים מסועף שעבר 
דרך חשבונות בנקים רבים שנקשרו לחשודים, בין אם בבעלותם ובין אם בבעלות אנשי החזית 
שפעלו עבורם, ופתחו את החשבונות על שמם. נמצא כי חלק מהכספים של הקורבנות הועברו 
בניהול החשודים, באמתלה של החזר  או  פיננסיים, שפעלו בעבור  נותני שירותים  באמצעות 
או  במישרין  לחשודים  )אלכ"רים( שנקשרו  רווח  כוונת  ללא  ארגונים  בחשבונות  וכן  הלוואות, 
בעקיפין. מהחקירה עולה כי הפעילות בחשבונות התאפיינה בהיקף גבוה של הפקדות מזומנים 

ושיקים שמקורם מכספי הקורבנות שנעשקו על ידי החשודים.

הרשות לאיסור הלבנת הון ליוותה את החקירה מהשלב המודיעיני, העשירה את תמונת המודיעין 
וסייעה במיקוד של כיווני החקירה. המידע שהעבירה הרשות חיזק את החשדות בדבר העבירות 
שיוחסו לחשודים והקשרים ביניהם, שפך אור על שיטות הפעולה בהן השתמשו בביצוע פעילות 

הלבנת ההון וחשף את נתיבי הלבנת הכספים ואת היקפי העבירות.

פיננסית  פעילות  על  בחו"ל  מקבילות  מרשויות  מידע  לקבלת  פניות  ביצעה  הרשות  בנוסף, 
ואחזקות של רכוש ונכסים של החשודים. בסיומה של החקירה הוגשו כתבי אישום כנגד החשוד 

המרכזי ומקורביו.

קורבנות 

קורבנות 
הונאההונאההונאה

קורבנות 

נותן שרותים  ארגון ללא 
פיננסיים כוונות רווח

ם
רייני

ב
ע

ה
ת 

לו
ע

ב
ב

פרשיה
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הזירה המקומית
שיתוף פעולה עם הסקטור הפרטי

בשנת 2021 העמיקה הרשות באופן פרואקטיבי את הקשר עם 
הסקטור הפרטי למספר מטרות:

חיזוק עמידתם של הגורמים המדווחים והמפוקחים בחובות המוטלות עליהם מכוח משטר ■  
איסור הלבנת הון ומימון טרור  

שיפור איכות והיקף הדיווחים המתקבלים ברשות ■ 
הטמעת ידע מקצועי  ■ 

הידוק שיתופי הפעולה השונים ■ 

פגישות/שיחות עבודה
22
/שיחות שיחות משוב

17
ות מ

10
כנסים ומפגשי זרקורמפגשי

זרקור בנושא 
מימון טרו ר

נובמבר 2021

זרקור בנושא 
סחיטת דמי 

חסו ת
אוקטובר 2021

זרקור בנושא 
הימורים בלתי 

חוקיי ם
יולי 2021

זרקור בנוש א
חשבוניות 
פיקטיביו ת
מאי 2021

מפגשים עם הסקטור הפרטי

עם  מהמפגשים  חלק  הרשות  קיימה  הסגול,  התו  ומגבלות  הקורונה  לאור התמשכות משבר 
וירטואלי על מנת לשמור על רציפות הקשר תוך שמירה על הנחיות  הסקטור הפרטי באופן 
הממשלה ובריאות הצדדים. אופי ותכני המפגשים עברו שינויים והתקיימו באופן מקוון באמצעות 
אפליקציות לוויעוד חזותי. הפלטפורמה הטכנולוגית סייעה בשיפור אפקטיביות המפגשים, בין 
היתר, באמצעות קיום כמות מפגשים גדולה יותר בזמן קצר יחסית והיכולת לתאם מול מספר 

רב יותר של גורמים במפגש אחד. מפגש י הטמעת ידע  שיפור איכות  חיזוק עמידת 
משוב מקצועי והידוק  והיקף הדיווחים  הגורמים המדווחים 

שיתופי הפעולה  המתקבלים ברשות והמפוקחים בחובות 
השונים המוטלות עליהם

שת״ פ מסמכי  פרסום הנחייה  מפגשים עם 
הדוק עם  ״דגלים  הנחיות והדרכה קציני ציות

הרגולטורים  אדומים״
)הגופים המפקחים(

מפגשי זרקור על דפוסי הלבנת הון בסיכון גבוה

לנציגי הגורמים המדווחים. מטרת  זרקור ממוקדים  נערכו ארבעה מפגשי  במהלך שנת 2021 
המפגשים הייתה להעשיר את הידע המקצועי הנדרש בפני הגורמים המשתתפים וכן להעלות 
העבודה  את  ולטייב  לקדם  יכולים  אשר  ואירועים  טיפולוגיות  להציג  בנושא,  המודעות  את 

המשותפת.

במסגרת המפגשים הוצגו תובנות, אירועים חריגים וכן הוצגו תיקי חקירה בינלאומיים הרלוונטיים 
בין  והבין-אישי  המקצועי  הקשר  את  מחזקים  אלו  מפגשים  במפגש.  שנדון  המרכזי  לנושא 
ותורמים  וגופי האכיפה, מעמיקים את הידע המקצועי  נציגי הרשות  לבין  הגורמים המדווחים 

רבות לקידום מטרות הרשות.
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שיתוף פעולה עם הרגולטורים

לבצע  המוסמכים  הרגולטורים  עם  הפעולה  שיתוף  את  הרשות  העמיקה   2021 שנת  במהלך 
לרגולטורים  הרשות  העבירה  זו,  במסגרת  המדווחים.  לגופים  ביחס  ורגולציה  בקרה  ביקורת 
דו”חות תקופתיים יזומים ודו”חות רוחב סקטוריאליים בנושא רמת הציות של הגופים המדווחים 

המסייעים במיקוד פעולות האכיפה, איכות המידע המדווח ואיתור גורמי סיכון.

עבודה,  תכניות  שוטפים,  בנושאים  משותפות  וחשיבה  עבודה  פגישות  הרשות  יזמה  בנוסף, 
שיתוף מידע והדרכות למפקחים מטעם הרגולטורים השונים.

שיתוף פעולה הדו ק
עם הרגולטורים הפיננסיים

ייזום פגישות עבודה  העברת דו״חות  הפקת דו״חות 

וחשיבה משותפות  תקופתיים יזומים  רוחב סקטוריאליים 

בנושאי תכניות  לרגולטורים בנושא  המסייעים במיקוד 

עבודה, שיתוף מידע  רמת הציות של  פעולות האכיפה של 

והדרכות למפקחים  הגופים המדווחים  הרגולטורים לטובת 

מטעם הרגולטורים  שתחת פיקוחם שיפור רמת הציות 

השונים בסקטור, איכות 

המידע המדוו ח

ואיתור גורמי סיכון

לפירוט אודות מפגשי העבודה 
ושיתוף הפעולה מול הסקטור הפרטי ראו אכיפה כלכלית משולבת

Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition AuthorityIsrael Money Laundering and Terror  Financing Prohibition Authority



34 33

20212021

 סחיטה באיומים, הלבנת הון, ‹
קבלת דבר במרמה

המדינה  פרקליטות  המסים,  רשות  ובשיתוף  ישראל  משטרת  בהובלת  משותף  חקירה  צוות 
והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, חקר פרשייה שעניינה פעילות חברות שמירה אשר 
בעליה סחטו קבלנים וחברות בניה גדולות בכל רחבי הארץ, תוך שימוש במוניטין הפלילי שלהם 

ושל אחרים.

באתרים  שומרים  הוצבו  לא  אף  רוב  פי  ועל  שומרים  העסיקה  לא  השמירה  חברת  בפועל 
והשתמשה בשירותים של חברות משנה. חברות המשנה לעיתים לא עמדו בתנאי הרישיון או 
בתנאי החוזה. בחלק מהמקרים תשלום עבור “שירותי השמירה” בוצע במזומן ללא תלושי שכר 
או חשבוניות, ובחלק אחר של המקרים הונפקו חשבוניות פיקטיביות שהציגו מצג שווא של 

נוכחות שומר באתר.

החשודים המרכזיים הקימו וניהלו את כל החברות וחברות המשנה במטרה לבצע תהליך של 
הלבנת הון. לכאורה, סיפקו החברות שומרים זו לזו אך בפועל הן שימשו לכיסוי תקבולים אחת 
של השניה באמצעות הנפקה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. זאת, במטרה להציג כסות של 
פעילות לגיטימית לסכומי הכסף האדירים שהיה עליהן להלבין ואסמכתאות להעברת הכספים.

מודיעיניים  דוחות  עשרות  הניבה  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  שביצעה  הפיננסית  החקירה 
על  רגילה,  פעילות  על  דיווחים  ואלפי  רגילה  בלתי  פעילות  על  דיווחים,  מאות  על  בהתבסס 
והעברות  ההלבנה  מסלול  לזיהוי  הובילה  הניתוח  עבודת  המעורבות.  והחברות  החשודים 

הכספים בין מארג החברות ועד למשיכות המזומנים אצל נותני שירותים פיננסיים.

העברה בנקאית

המחאה ]צ׳ק[

חשבונית פיקטיבית

כסף מזומן

נכסים בבעלות העבריין

חברת ״שמירה״

חברת ״שמירה״

חברות השמיר ה
של הארגון 

אינן מעסיקות שומריםחברת ״שמירה״
השתמשו במיקור חוץמרכזית

חברת קש

נותן שרותים פיננסיים

חברות בניה
]מהגדולות במשק[

שימוש בכסף בארץ ובחו״ל

בשליטת וניהול העבריינים

פרשיה
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תרמה באופן מהותי לכתיבת הדוח ולעריכתו. הזירה הבין-לאומית
פרויקט לקביעת סטנדרט מובנה להחלפת מידע בין יחידות המודיעין 

החשובים  הבין-לאומיים  בארגונים  מפתח  בתפקידי  הרשות  נציגי  כיהנו   2021 שנת  במהלך 
הפיננסי )FIUs( בעולם

בנושאים  ופרוייקטים  פעילות  הובילו  במסגרתם  טרור,  ובמימון  הון  בהלבנת  בתחום המאבק 
העבודה  קבוצת  של  טווח  ארוך  בין-לאומי  טכנולוגי  פרויקט  תוצרי  אושרו   2021 בשנת  המצויים בראש סדר העדיפויות של מדינת ישראל ותרמו רבות הודות לידע המקצועי שנצבר 
מטרת  טרור.  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  בהובלת   ,EGMONT-ה בארגון  האופרטיבית  ברשות. בין היתר, לקחה הרשות חלק בפרויקטים הבין־לאומיים הבאים:
ובמסגרתו  בעולם,  הפיננסי  המודיעין  יחידות  כלל  בין  המידע  החלפת  ייעול  הייתה  הפרויקט 
פותח פורמט מובנה ואחיד אשר הותאם למערכות מידע שונות הצפוי לשמש את כל המדינות  הובלה והשתתפות בפרויקטים בין-לאומיים
החברות בארגון. הפורמט יסייע בהליכי החלפת המידע, הטמעת המידע וניתוחו במערכות מידע  פרויקט בנושא דגלים אדומים לזיהוי פעילות הלבנת הון ומימון טרור 
בעלות טכנולוגיה רלוונטית, ובהמשך הבניית תהליכי שיתוף מידע בין יחידות המודיעין הפיננסי  )TBTF ,TBML( מבוססי סחר

בעולם.
הרשות הובילה את השתתפות המשלחת הישראלית בצוות הפרויקט המשותף של הארגונים 
נכסים ווירטואלייםFATF ו-Egmont לפרסום רשימת דגלים אדומים בתחום הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר, 
במהלך שנת 2021 הרשות הייתה שותפה לעדכון המדריך בנושא יישום גישה מבוססת סיכון המשקלל מידע שנאסף ממדינות רבות, כולל ישראל. מטרת הרשימה לחזק את יכולת הגורמים 
בנוגע לנכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכסים וירטואליים, זאת כהמשך לתיקון הסטנדרטים הרלוונטיים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי לזהות ולהתריע על פעילות שעשויה להיות בסיכון 

הבין-לאומיים של ה-FATF המטילים חובה על כל המדינות להחיל רגולציה למאבק בהלבנת הון גבוה להלבנת הון או למימון טרור מבוססי סחר.
ומימון טרור על נכסים ווירטואליים ונותני שירותים בנכסים אלה. פרויקט בנושא מימון טרור ממניעים אתניים או גזעניים 

ראש האגף הבין-לאומי ברשות השתתף בצוות המוביל את הפרויקט לגיבוש מדיניות ועדכון המשלחת הישראלית לארגון ה-FATF, בהובלת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, תרמה 
המדריך בנושא ובקבוצת הקשר עם תעשיית הנכסים הווירטואליים אשר הוקמה על ידי ארגון חומרים לפרויקט מחקרי בין-לאומי משותף לארגון ה-FATF בנושא מימון טרור ממניעים אתניים 

.)Extreme-Right Wing Terrorism( או גזעניים, המכונה גם טרור ימין קיצוני.FATF-ה

תיקון כללי ה-FATF בנושא שקיפות בעלי שליטה ונהנים בישויות הדו”ח מבוסס על תרומתן של כ-30 מדינות, כולל מדינת ישראל; הארגון החליט לעסוק בנושא 
ניאו- קבוצות  כולל  קיצוני,  ימין  גורמי  של  במתקפות  האחרונות  בשנים  העלייה  בעקבות  משפטיותזה 

במהלך שנת 2021 לקחה המשלחת הישראלית ל-FATF, בהובלת הרשות, חלק פעיל בפרויקט נאציות, והצורך להעלות מודעות לתופעה מורכבת זו, כולל היבטי המימון שלה.
לתיקון הוראות המלצה 24 של הארגון לצורך הגברת השקיפות בנוגע לבעלי שליטה ונהנים  טרנספורמציה דיגיטלית
בישויות משפטיות. הנוסח המתוקן של ההמלצה אומץ על ידי מליאת הארגון בתחילת 2022 

ארגון ה-FATF וקבוצת ה-Egmont הכוללת את היחידות הלאומיות הנבחרות למודיעין פיננסי 
ויהווה בסיס לתיקון ושיפור המשטר בנושא זה בשנים הקרובות, בכל העולם.

פרסמו במשותף דוח חסוי שנועד לסייע ליחידות המודיעין הפיננסי )FIUs( למנף ולחזק את 
ביישום  מתמקד   ,2021 אוקטובר  בחודש  אומץ  אשר  החסוי  הדוח  הטכנולוגיות.  בחינה אסטרטגית של תהליך הביקורת ההדדיתיכולותיהן 
לבחינת אסטרטגיה טכנולוגיות מתקדמות לאיתור פעילות חשודה ולניתוח מודיעין פיננסי. הדוח, המיועד לרשויות  במהלך שנת 2021 הרשות השתתפה כחברה פעילה בקבוצת העבודה 
להליך הביקורת של ארגון ה-FATF - קבוצת AGSR או Ad-Hoc Group on Strategic Review.המדינתיות, מתמקד בשאלות “כיצד” ו-”מתי” כדאי למצוא את הכלים הדיגיטליים הנכונים בכדי 

להתגבר על אתגרים תפעוליים ומפרט את השיקולים וההכנות הנדרשים לאורך התהליך.

הדוח הוכן במסגרת פרויקט שהובילו במשותף קבוצת העבודה האופרטיבית של ה-FATF אשר 
בראשה עמדה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור דאז, ד”ר שלומית ווגמן-רטנר, 
כיהן ראש האגף  וקבוצת העבודה האופרטיבית של קבוצתה ה-IEWG( Egmont( אשר בה 
הבין-לאומי ברשות, עו”ד אלעד וידר, כסגן יושב-ראש. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור 
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 ›BEST EGMONT CASE AWARD 
בשנת 2021 זכתה מדינת ישראל בתחרות השנתית של ארגון ה- Egmont לבחירת החקירה 
הפיננסית הטובה בעולם. החקירה, שהוביל כוח משימה הימורים בלתי חוקיים של יחידת להב 
433 במשטרת ישראל, חשפה רשת של הלבנת כספי הימורים בלתי חוקיים בהיקף של עשרות 
מיליוני ש”ח באמצעות מתווה מורכב ומתוחכם של פעולות פיננסיות, לרבות פעילות של מסחר 

לגיטימי לכאורה באינטרנט, ארנקים אלקטרונים ושימוש בבלדרים ואנשי קש רבים.

ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  מודיעיני שהעבירה  מידע  היה  המורכבת  לחקירה  הבסיס 
טרור, בהתבסס על הצלבת דיווחים של הגופים הפיננסיים תוך שימוש בכלי איתור מתקדמים. 
יהלום ברשות המיסים,  המחלקה  יחידת  את החקירה הובילה משטרת ישראל בהשתתפות 
החילוט  יחידת  המדינה,  בפרקליטות  הבינלאומית  והמחלקה  הסייבר  מחלקת  הכלכלית, 
באפוטרופוס הכללי והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. החקירה הפיננסית כללה שיתופי 
אכיפה  גופי  ועם   )FIU( בעולם  הון  הלבנת  לאיסור  מקבילות  רשויות  עם  בין-לאומיים  פעולה 

במדינות שונות.

לסרטון המסביר על הפרשיה

בעלות ו/או שותפות

קשרים אישיים

העברות כספי ההימורים

העברות כספי הזכיה

חברות ועסקים

אתר מסחר 
אלקטרוני

מזרח אירופהמזרח אירופה ישראלישראל

אתרי הימורים

מהמרים

בת הזוג

חברת תמיכה 
ושירותי תפעול

החשוד המרכזי

ארנקים 
אלקטרוניים

פרשיה
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העבודה, זיהוי הסיכונים ונקודות התורפה, פיתוח מודל להערכת הסיכון, תפקידי יחידת המודיעין   FATF-דיווח לארגון ה
הפיננסי בתהליך ועוד.

בהמשך לדו”ח הביקורת על מדינת ישראל שפרסם ארגון ה-FATF בשלהי שנת 2018, כחלק 
שיתוף פעולה עם יחידות מודיעין פיננסי מקבילות  מהליכי המעקב שמנהל הארגון, נדרשת מדינת ישראל להגיש ל-FATF דו”ח התקדמות בנוגע 

ברחבי העולם לתיקון הליקויים שהתגלו בביקורת, בקשר עם מידת עמידתה בסטנדרטים הבין-לאומיים בתחום 
אירוח משלחת מניגריהאיסור הלבנת הון ומימון טרור. דו”ח המעקב אושר ופורסם על ידי הארגון בחודש מאי 2022.

בחודש נובמבר 2021 אירחה הרשות משלחת בכירים מהיחידה המקבילה בניגריה. במסגרת  לתיקון  שנקטה  הפעולות  על  לארגון  לדווח  ישראל  מדינת  נדרשה  המעקב,  דו”ח  במסגרת 
הביקור הוצגו הפעולות והיכולות של שתי הרשויות, הוחלף ידע מקצועי בנושאים טכנולוגיים  הליקויים בהיבט הטכני )קיומו של משטר נורמטיבי העומד בסטנדרטיים הבינ”ל(, לרבות בנוגע 
ואחרים והודקו הקשרים לצורך שיתופי פעולה אופרטיביים בין המדינות למאבק במימון טרור  לתיקוני חקיקה ותקנות ופרסום הנחיות וחוזרים לצורך שיפור המשטר. בנוסף, נדרשה המדינה 

ובפשיעה הכלכלית. לבצע התאמות במשטר בהתאם לעדכונים שביצע הארגון לסטנדרטים הבינ”ל )דוגמת החלת 
באיחוד המשטר על נותני שירות בנכסים וירטואליים שבוצעה לאחרונה(. המקבילה  הרשות  עם  פעולה  שיתוף 

האמירויות הערביות סמינרים בין-לאומיים
)MoU( חתימה על מזכר הבנות

סמינר מקוון בנושא הערכת וצמצום סיכוני מימון פרוליפרציה 
 )MoU( הבנות  מזכר  על  טרור  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  חתמה   2021 מרץ  בחודש  )דצמבר 2021(
 .)UAE-FIU( הערביות  האמירויות  באיחוד  פיננסי  למודיעין  המקבילה  הרשות  עם  היסטורי 

ארגון ה-FATF ערך סמינר מקוון בנושא הערכת והפחתת סיכוני מימון הפצה של נשק להשמדה 
החתימה על מזכר ההבנות תקדם את חילופי המודיעין הפיננסי בין שתי הרשויות ותחזק את 

המונית )מימון פרוליפרציה(. את הסמינר, אשר כלל פאנל של מומחים מהסקטורים הציבורי 
שיתוף הפעולה ביניהן ובין המדינות לשיפור המאבק המשותף בהלבנת הון ומימון טרור.

והפרטי ממדינות מפתח, הנחתה ד”ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון 

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רואה בשיתוף הפעולה בינה לבין הרשות המקבילה  קבוצת העבודה האופרטיבית  ראש משותפת של  כיושבת  גם  כיהנה  דאז אשר  טרור  ומימון 

לה באיחוד האמירויות הערביות חשיבות עליונה. כינון היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות  .FATF-של ה )RTMG(

הערביות יצר הזדמנויות כלכליות חדשות אדירות ומסמך ההבנות הראשון שנחתם בין המדינות 
הדרכה אופרטיבית בנושא סטנדרטים לחילופי מידע )יולי 2021(

היה בנושא שיתופי פעולה בתחומי הבנקאות והפיננסיים מתוך הכרה בחשיבות שמייחסות שתי 
המדינות לתחום זה. עם זאת, גם גורמי פשיעה ומימון טרור עלולים לנצל לרעה את ההזדמנויות קבוצת ה-Egmont קיימה הדרכה לחברותיה על הסטנדרט המובנה להחלפת מידע בין יחידות 
שנוצרו כתוצאה מכינון היחסים הכלכליים בין המדינות במטרה לבצע פעילות פלילית, להלבין המודיעין הפיננסי )FIUs( ועל הפורמט האחיד שפותח במסגרת הפרויקט בנושא אותו הובילה 
הון שמקורו בפעילות עבריינית או לממן טרור תוך שימוש בערוצים הפיננסיים בין המדינות. הרשות. מנהל האגף הבין־לאומי ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, אשר הוביל בפועל את 
פיתוח הפורמט והבאתו לאימוץ, הנחה את ההדרכה וגם הציג את השימושים האופרטיביים 

לאיסור  הרשות  של  יכולתן  את  תשפר  ביניהן,  פעולה  לשיתוף  ההבנות  מזכר  על  החתימה  שניתן לעשות בפורמט.
הלבנת הון ומימון טרור והרשות המקבילה לה באיחוד האמירויות הערביות לפעול יחד על מנת 

לזהות סיכונים אלו, לשתף פעולה במישור המודיעיני ולסכל ניסיונות להלבנת הון ומימון טרור. סמינר מקוון בנושא גישה מבוססת סיכון ויחידת המודיעין הפיננסי 
באמצעות שיתוף פעולה זה תפעלנה הרשויות להגנה על המערכות הפיננסיות של ישראל ושל )יולי 2021(

ידי  יישום גישה מבוססת סיכון על  איחוד האמירויות הערביות, יציבותן וצמצום ניצולן לרעה למטרות מימון טרור והלבנת הון, דבר קבוצת ה-Egmont קיימה סמינר מקוון אופרטיבי בנושא 
אשר יסייע למיקסום הפוטנציאל הפיננסי הטמון בהסכם השלום בין שתי המדינות.יחידות למודיעין פיננסי. הסמינר היה מיועד לבכירים וראשי יחידות המודיעין הפיננסי ברחבי 
יחידת  ומימון טרור על תפקיד  העולם ובמסגרתו הרצתה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון 

ביקור ראשון באיחוד האמירויות הערביות בפעילות  סיכון  מבוססת  גישה  ביישום  וכן  הלאומית  הסיכונים  בהערכת  הפיננסי  המודיעין 
בהמשך לחתימה על מזכר ההבנות, ערכה משלחת מטעם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון  תהליך  בהובלת  הרשות  של  הניסיון  סמך  על  ידע  ושיתוף  הדרכה  כללה  ההרצאה  היחידה. 
טרור ביקור באיחוד האמירויות הערביות, במלאת שנה לחתימת הסכמי אברהם בין המדינות.  הערכת הסיכונים של מדינת ישראל, שיתופי הפעולה הנדרשים בין רשויות המדינה, מתודולוגיות 
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שיתופי  חיזוק  לצורך  האמירויות  באיחוד  המקבילות  ברשויות  בכירים  עם  נפגשה  המשלחת 
עבירות סייבר בין-לאומיות‹ הפעולה למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור.

ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור התקבלה בקשת מידע מיחידת מודיעין פיננסי של מדינה  בביקור שהתקיים באמצע חודש ספטמבר 2021, במועד סמלי במלאת שנה לחתימת הסכמי 

בצפון אמריקה בעניין חקירה של פעילות סייבר עבריינית. הרשות התבקשה לסייע באיתור  UAE-אברהם, נפגשו נציגי הרשות עם בכירי הרשות למודיעין פיננסי של איחוד האמירויות )ה

מידע לגבי חשוד אשר עוסק במתן “שירותי פשיעה” )Crime as a Service - CaaS( ותמיכה  Executive Office of AML/( בכירי המשרד המנהלי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור ,)FIU

בעברייני סייבר. החשדות כללו מספר סוגי עבירות הונאה בתחומי הטכנולוגיה והרשת, הלבנת  ושיתוף  החוץ  משרד  ונציגי  במדינה  והאכיפה  הפיקוח  מרשויות  נציגים   ,)CFT of the UAE

הון, הפעלת נוזקות ועוד.  .)MoFAIC( הפעולה הבינלאומי

חקירה מודיעינית שביצעה הרשות העלתה כי החשוד מבצע פעילות פיננסית בין-לאומית נרחבת  במהלך הביקור שיתפו הצדדים ידע ועדכונים בנוגע להתפתחויות במשטר איסור הלבנת ההון 
באמצעות חשבונות בנק, שימוש בכרטיסי אשראי מרובים ופעילות חסרת היגיון כלכלי בארנקים  ומימון הטרור של המדינות, והביעו מחויבות הדדית לחיזוק שיתוף הפעולה למאבק בפשיעה 
בחשבונות  בבעלותו,  בחברה  גם  השתמש  החשוד  הפיננסית  הפעילות  לביצוע  אלקטרוניים.  הכלכלית.
עסקיים וכן בחשבונותיו הפרטיים. עוד העלתה החקירה כי החשוד מציע שירותים ומדריכים 

לביצוע גניבות ברשת, לעקיפת דרישות תשלום, קידום אתרים במרמה, ביצוע מניפולציות על ביקור המשלחת נערך בסיוע משרד החוץ ובהשתתפות מר איתן נאה, ראש הנציגות הישראלית 
אתרי חיפוש ועוד. הרשות העבירה את המידע ליחידת המודיעין הפיננסי הזרה וסייעה לביסוס באבו-דאבי, וגב’ סאוסן נאטור-חסון, מנהלת המחלקה לקשרים כלכליים באגף השלום והמזרח 
החשדות ולקידום החקירה בעניין החשוד.התיכון של משרד החוץ. מטעם הרשות השתתפו ראשת הרשות דאז, ד”ר שלומית ווגמן-רטנר, 

וראש האגף הבינלאומי ברשות, עו”ד אלעד וידר.

עברייני סייבר

חשבונות בנק

חשבונות בנק

ארנקים אלקטרוניים

כרטיס אשראי

כסף מזומן

פרשיה
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הערכת הסיכונים הלאומית של ישראל
(NRA) National Risk Assessment

בחודש נובמבר 2021 פרסמה הרשות את ממצאי התהליך לתיקוף הערכת הסיכונים הלאומית 
של מדינת ישראל ואת סיכוני הלבנת ההון העדכניים למשק הישראלי והיקף ההתמודדות מולם. 
פרסום זה מספק נתונים חדשים ופירוט על הסיכונים המרכזיים להלבנת הון בשנים האחרונות, 
ומסקנותיה מאפשרות לסקטור הפרטי ולגופי האכיפה, הביטחון ולרגולטורים הפיננסים להתכונן 
ולהתמודד באופן ממוקד ומבוסס סיכון למול הסיכונים העדכניים, ולשמור על יושרת כלכלת 

ישראל.

מצב  הערכת  תקופה  מדי  לבצע  מדינה  כל  מחייב   FATF-ה ארגון  של  הבינלאומי  הסטנדרט 
עדכנית של סיכוני הלבנת ההון ומימון טרור בשטחה. ביצוע הערכת סיכונים לאומית הנו נדבך 
יסודי לשם מאבק אפקטיבי בהלבנת ההון ובמימון הטרור והכוונת משאבי המדינה למקום בו 

ישנו סיכון משמעותי.

סיכונים   – נושאים  בוצע בחלוקה לשני  מיפוי הסיכונים  בדומה להערכת הסיכונים הקודמת, 
הנובעים מדפוסי הלבנת הון עיקריים וסיכונים הנובעים מעבירות המקור עצמן.

הרשות תכללה את תהליך ההערכה המחודשת והשתתפו בו נציגים מגופי האכיפה והרגולציה 
הפיננסית, בחלוקה כדלקמן: 

נציגים ערך,  ניירות  רשות  ובהשתתפות  ישראל  ומשטרת  הרשות  בהובלת  האכיפה  גופי  ■  
מרשות המסים, פרקליטות, ייעוץ וחקיקה והמפקחת על נותני שירותי עסקי.  

רגולטורים פיננסיים בהובלת הרשות ובנק ישראל ובהשתתפות רשות ניירות ערך, רשות ■  
שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המפקח על בנק הדואר במשרד התקשורת והממונה על נותני   

שירות עסקי במשרד המשפטים.  

)NRA( קראו את מסמך הערכת הסיכונים הלאומית

טיפולוגיות הלבנת הון מרכזיות

מסחר בינלאומי  אמצעי תשלום  שימוש במזומן: נש”פים:
 Trade Based Money מתקדמים: רמת סיכו ן נש”פים ללא רישיו ן

:Laundering כגון נכסים ומטבעות  בינונית-גבוהה ]4.2[ רמת סיכון גבוהה ]5[
רמת סיכון  וירטואליים נש”פים הפועלים בתחום 

בינונית-גבוהה ]3.7[ רמת סיכון  סיכון, דוגמת קריפטו 
בינונית - גבוהה ]3.7[ רמת סיכון גבוהה ]4.5[

נש”פ מפוקח 
רמת סיכון בינוני-גבוהה ]4[

סוגי עבירות המקור המהוות את הסיכון המשמעותי 
ביותר להלבנת כספים

ארגונ י פשיעה תופע ת סחיטת סחר בסמים: חשבוניות מס  עבירו ת
דמ י חסות )בדגש על רמת סיכו ן פיקטיביות: הונאה:

החברה הערבית(: )סד”ח(: גבוהה ]4.7[ רמת סיכון  רמת סיכון 
רמת סיכו ן רמת סיכון  גבוהה ]4.7[ גבוהה ]5[

בינונית-גבוהה  גבוהה ]4.7[
]4.2[
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מפת חו ם
סיכוני הלבנת הון בישראל

עבירת מקור

דפוסי הלבנת הון

ציון סיכון ]x[

מיסוי ישיר ]4.2[ נש״פים מורשים ]4[מזומן ]4.2[

שוחד ושחיתות ]3.2[

חשבוניות מס פיקטיביות ]4.7[סחר בסמים ]4.7[נש״פים ללא רישיון ]5[ ארגוני פשיעה ]4.5[סחיטת דמי חסות ]4.7[ נש״פים בתחום בסיכון ]4.5[הונאה ]5[

הימורים ]3.7[ אמצעי תשלום מתקדמים ]3.7[ נדל״ן ]3.7[ ארגונים ללא כוונת רווח ]3.7[ישויות והסדרים משפטיים ]3.7[פשיעה בינלאומית ]3.7[ הלבנת הון באמצעות סחר ]3.7[

יהלומים ]2.7[ נותני שרות עסקי ]2.7[

מתכות יקרות ]1.7[עבירות רכוש ]1.7[

רכישת זכיות ]0.2[

עבירות ניירות ערך ]2.2[העברת כספים במעברי גבול ]2.2[

דרגת
סיכון

סחר בבני אדם ]2.2[

5

4

3

2

1
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הזירה המחקרי ת
מחקר אסטרטגי ופרסומים מקצועיים

בתחום.  לאומי  ומומחיות  ידע  מוקד  מהווה  טרור  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות 
גופי האכיפה , והכוונת  בידע  הרשות מפרסמת מסמכים מקצועיים שמטרתם שיתוף הציבור 

 – שבמיקוד  בתחומים  והמגמות  האיומים  הסיכונים,  להבנת  הפרטי  והסקטור  הביטחון  גופי 
בארץ ובעולם.

הפרסומים המקצועיים של הרשות מבוססים על מחקר מודיעיני המבוצע על בסיס מגוון מקורות 
הזירה הטכנולוגית מידע, ומרכזים את הידע הנשקף מהעשייה בתוך הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. המידע 

וטכנולוגיה.  בשנת 2021 המשיכה הרשות להתעצם מבחינה טכנולוגית בהובלת אגף מחשב  מקורו במאגר הדיווחים של הרשות, גופים רשמיים במדינת ישראל, עבודה המבוצעת בארגונים 

בכלל זה, הובילה הרשות שורת פרויקטים שאפתניים ומאתגרים מבחינה טכנולוגית במטרה  הבין-לאומיים בתחום )בדגש על ארגון ה-FATF וקבוצת ה-Egmont(, וכן מקורות נוספים.

ניתוח  והן ברמת  להישאר בחוד החנית הטכנולוגי העולמי הן בהיבטי קליטת מודיעין פיננסי  במהלך שנת 2021, פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור את המסמכים להלן:
ומיצוי המודיעין הקיים ברשות באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

השקת מערכת חדשה ומתקדמת השקת מערכת חדשה ו‹  
לקליטת מודיעין פיננסי    

הרחבת תשתית פורטל אודם הרחבת תשתית פורטל אודם‹  
לתמיכה בכלל הסקטורים המדווחים   

אל מול הגורמים המדווחים‹  
פיתוח מערכת ניהול ותקשורת

אל מול הגורמים המדווחים   

דיווחים מתקנים – דיווחים מתקנים –‹  
הרחבת יכולות לסקטורים מדווחים נוספים   

פיתוח טופס דיווח מקוון פיתוח טופס דיווח מקוון‹  
Egmont-לשימוש מדינות החברות בארגון ה   

BI הטמעת מערכת   ›I הטמעת מערכת
חדשה ומתקדמת   

פיתוח יכולות פיתוח יכולות‹  
למידת מכונה חדשניות    

פיתוח והטמעת פיתוח והטמעת‹  
מערכות ליבה טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות   

תרגומי מסמכים בין-לאומיים

מסמכים מקצועיים בהוצאת הרשות

סקירהסקירה בנושא היבטי 
הלבנתהלבנת הון ומימון טרור 

בתחום מימון המוניםבתחום

ברושור הסברה בנוגע ברושור
להחלת צו איסור 

לבנת הון על נותנהלבנת הון על נותני 
תים בנכשירותים בנכסים 

פיננסיים

סקירה בנושא שימוש 
במסחר קמעונאי במרחב 
ן לשם הלבהמקוון לשם הלבנת הון 

ומימון טרור

סקירה בנושא ניצול 
המערכת הפיננסית 

לעקיפת משטרי סנקציות

עלון הסברה בנוגע לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח עלון
וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי 

אשראיאשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור( התשע”ח-2018

טיפולוגיתטיפולוגית הלבנת הון - 
הונאה מרחוק תוך שימוש 
בבלדרי כספים ובמסחר 

בינלאומי לשם הלבנת הוןבינלאומי לשם

טיפולוגית הלבנת הון - 
הלבנת הון באמצעות 

מסחר )Black Market מסחר )
)Peso Exchange

Money MulesMoney Mules - )בלדרי 
סקירה בנושא שימוש ב
Money Mule - )בלדר

כספים( לצורך הלבנת הון

תקציר מסמך ארגון תקציר
ה-EGMONT בנושא ה-

הלבנת הון שמקורו בפשעי 
מס חמוריםמס 

תקצירתקציר מדריך מעודכן בנושא יישום 
גישה מבוססת גישה מבוססת סיכון בנוגע לנכסים 
ווירטואליים ונותני שירותים בנכסים 

ווירטואליים של ארגון ה-FATFווירטואליים של ארגון 

עלון לספר תיקי החקירות עלון
הכלכליות הטובות בעולם הכלכליות הטובות 

 2014-2020 של קבוצת 2014-2020
Egmont -ה- ה
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 הונאת משקיעים במרחב המקוון‹

והרשות  המדינה  פרקליטות  המסים,  רשות  בשיתוף  ישראל  משטרת  בהובלת  משותף  צוות 
חקר פרשייה שעניינה הונאת משקיעים באינטרנט, שנחקרה במקביל בארץ ובחו”ל כנגד ארגון 
פשיעה. הונאת המשקיעים בוצעה באמצעות נכסים פיננסיים שונים לרבות אופציות בינאריות, 
פורקס ומטבעות קריפטוגרפים עבורם הובטחו תשואות גבוהות. המצג באתרי האינטרנט של 
תיק השקעות לא תאם את המציאות ובפועל סכומי ההשקעה הועברו ישירות לכיסי העבריינים.

המודיעין הפיננסי שסיפקה הרשות הביא לאיתור העבריינים וזיהוי נתיבי הכספים בהם השתמשו 
להלבנת כספי הקורבנות. טיפולוגיות הלבנת ההון כללו, בין היתר, הקמת רשת חברות מורכבת 
ומסועפת במדינות OFF SHORE ופתיחת חשבונות במדינות שונות, לרוב במדינות של קורבנות 

ההונאה. 

המודיעין הפיננסי שסיפקה הרשות הצביע על פעילות בחשבון ע”ש החשודים המרכזים וחשף 
קשרים בין המעורבים אל חברות הרשומות בחו”ל, העברות בין-לאומיות ממדינות בהן בוצעה 
המרמה לארץ ושימוש בכספים לרכישת נדל”ן. מידע שהתקבל מרשויות מקבילות בחו”ל אושש 
את זהות בעלי חשבונות הבנק והחברות בחו”ל וחשף קשרים בין המעורבים בפרשיה וחברות 

קשורות מהן הועברו כספים בליווי הסברים שונים כגון חלוקת דיבידנדים והחזר הלוואות.

לקבלתם  שבסמוך  בין-לאומיות  כספים  העברות  של  זיהוי  היו  החשדות  לביסוס  המפתחות 
מהקורבנות הועברו לחשבונות בנק בישראל. חשבונות נאמנות בבנקים שונים בארץ נפתחו על 
ידי עו”ד. חשבונות אחרים נפתחו על ידי אנשי קש והעברת הכספים אליהם בוצעה באמתלה 
של קבלת דיבידנדים. מניתוח הפעילות הפיננסית עולה כי הכספים שימשו לרכישת נדל”ן יוקרה, 

רכבי יוקרה ועוד נכסים על שמות בני משפחה ואנשי קש.

קורבנות 
הונאה

חשבון ״השקעה״
בשליטת/בעלות העבריינים

חברת קש

רכישת נכסי יוקרה

חשבונות נאמנות

חלוקת דיבידנדים

החזרי ״הלוואה״

מזומניםהפקדה בכספות

פרשיה
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צו בתי המשפט )הוספת עניינים כלכליים(, התשפ”ב-2021 הזירה המשפטית

כלכליים(, תשפ”ב-2021  עניינים  )הוספת  בתי המשפט  צו  ברשומות  פורסם   15.11.2021 ביום  תיקוני חקיקה
שעניינו הקמת ערכאות שיפוטיות ייעודיות שידונו בפשיעה כלכלית ותיקי הלבנת הון. הרקע לצו, 

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני 
בין היתר, הוא בפרסום דו”ח מבקר המדינה והמלצות ארגון ה-FATF שמצא כי נוכח מורכבותם 

שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון 
והיקף חומרי החקירה בתיקים כלכליים מורכבים, קיים עיכוב רב בניהול התיקים וכתוצאה מכך 

טרור(, תשע”ח-2018
אובדן של מיליארדי שקלים שאינם מחולטים לטובת אוצר המדינה. 

ביום 14.3.2021 פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של 
הצו נכנס לתוקף בתאריך 1.3.22.  נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור( )תיקון(, התשפ"א-2021 )להלן: "הצו"( 

לאחר אישורו ביום 2.2.2021 על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
צו לצמצום השימוש במזומן )הארכת הוראת השעה לעניין 

שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה מטרתו העיקרית של התיקון לצו היא להחיל את החובות הקבועות בו, אשר המרכזיות שביניהן 
הפלסטינית(, התשפ”ב-2021הן חובות של זיהוי והכרת הלקוח, בקרה שוטפת, שמירת מסמכים ודיווח לרשות לאיסור הלבנת 
הון ומימון טרור )להלן "הרשות"( גם על הגופים החייבים בקבלת רישיון של נותני שירותים בנכס 

ביום 30.12.2021, פורסם ברשומות צו אשר מאריך את הוראת השעה הקבועה בחוק לצמצום 
פיננסי בהתאם לחוק הפיקוח של שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, תשע"ו-2016 

לעניין פטור מהחלת ההגבלות על תשלומים במזומן בעסקאות עם תושבי  השימוש במזומן 
)להלן: "חוק הפיקוח"(, למעט על גופים העוסקים בהפעלת כספומט שאינו משמש להמרה או 

האזור או תושבי המועצה הפלסטינית כך וזאת עד לתאריך 31.12.2022. במקביל, הוארך התוקף 
למשיכה של מטבע וירטואלי. לפיכך, הצו כולל שינויים והתאמות שנדרשו לצורך החלת החובות 

של ההסדר הקבוע מכוח חוק צמצום השימוש במזומן בסעיף 11יב1 לחוק איסור הלבנת הון, 
הקבועות בצו שחלו עד כה על נותני שירותי אשראי, גם על נותני שירות בנכס פיננסי.

אשר מסדיר את חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על עסקאות במזומן עם תושב האזור 
או תושב המועצה הפלסטינית. ההגדרות של "נכס פיננסי" ושל "שירות בנכס פיננסי" בחוק הפיקוח הן הגדרות רחבות, ולפיכך, 
הצו מחיל לראשונה הוראות מתחום משטר איסור הלבנת הון על סקטורים שלא היו מפוקחים 

קידום חקיקה עד כה, כאשר המרכזי מבניהם הוא הסקטור של נותני שירותים במטבעות וירטואליים. בנוסף 
תיקון חוק איסור הלבנת הון )העברת מידע מגופים ציבוריים(, לכך, הצו כולל תיקונים שונים שנוספו על מנת לתקן ליקויים שנתגלו במשטר איסור הלבנת הון 

התש”פ-2020בישראל בביקורת הבינלאומית שקיים ארגון ה-FATF בשנת 2018.

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה ביום 27.12.21 את ההצעה לתיקון חוק איסור הלבנת הון  הצו כולל לראשונה חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסים העוסקים במטבעות וירטואליים. 

)העברת מידע מגופים ציבוריים(, התש”פ-2020, שהעלה סגן ראש הממשלה ושר המשפטים,  החובות מותאמות לפעילותם הייחודית של גופים אלו ומבוססות על ההמלצות המעודכנות של 

גדעון סער. תיקון החוק יאפשר למערכת ההוצאה לפועל ולמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות  זה, לרבות הגדרות  כולל לראשונה הגדרות מתחום  זה. בהתאם, הצו  ארגון ה-FATF בתחום 

לניצולן  טרור במקרים בהם מתעורר חשש  ומימון  הון  לאיסור הלבנת  לרשות  מידע  להעביר  וירטואלי". ישנם מספר  ו"כתובת ארנק של מטבע  וירטואלי", "סכום פעולה"  למונחים "מטבע 

לרעה של מערכות אלו להלבנת הון ו/או מימון טרור באמצעותם, וזאת לאור זיהוי מקרי עבר.  החובה  וביניהם  וירטואלי,  במטבע  שירותים  לנותני  מיוחדת  התייחסות  כוללים  אשר  סעיפים 
לסכום  )בניגוד  לסכום של 5,000 ש"ח  לבצע הליך הכרת הלקוח בכל פעולה מזדמנת מעל 

וגובים  תשלומים  מקבלים  והוצאות  אגרות  קנסות,  לגביית  והמרכז  לפועל  ההוצאה  מערכת  של 50,000 ש"ח בעסקאות שאינן במטבע וירטואלי(, חובה לרשום ולהעביר פרטי זיהוי של 
חובות בהיקפים גבוהים, כחלק ממילוי תפקידם החשוב לציבור. לצד זאת, לעיתים מבצעים  אותם  לפרטים  התייחסות   ,)”Travel Rule”-ה( וירטואלי  מטבע  של  העברה  בביצוע  הצדדים 

עבריינים ניצול לרעה של מערכות אלו לטובת הלבנת הון או מימון טרור, בחסות המדינה. יש לכלול בדיווח לרשות על פעולות במטבע וירטואלי, והוראות ספציפיות לעניין חובת שמירת 
בתוספת  המנויות  רגילות,  בלתי  כפעולות  שייראו  שיכול  ברשימת הפעולות  בנוסף,  הון מסמכים.  הלבנת  לאיסור  לרשות  מידע  להעביר  אלו  לגופים  מאפשרת  איננה  הסודיות  חובת  כיום, 

ומימון טרור, גם במקרים בהם הם זיהו חשש משמעותי לניצולם לרעה לפעילות בלתי חוקית הרביעית לצו, ישנן מספר פעולות ייחודיות לתחום הפעילות במטבעות וירטואליים.
בנושא, רשות  ובכפוף להתקנת תקנות  לפי הצעת החוק  פיקטיבי.  חוב  במסווה של תשלום  הצו נכנס לתוקף ביום 14.11.2021, למעט הדרישה לפי סעיף 7א)ב()2(, העוסקת בהחלת החובה 

האכיפה והגבייה תוכל להעביר דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון. להעביר את פרטי הזיהוי של מבצעי פעולות במטבעות וירטואליים, שתחילתה במועד שיקבע 
הממונה, וזאת כיוון שהטכנולוגיה הנדרשת ליישום הדרישה עדיין אינה נגישה דיה.
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משרד המשפטים פרסם בחודש דצמבר 2021 את טיוטת תקנות 

איסור הלבנת הון )כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות 

המוסמכת לממונה(, התשפ”ב-2021 להערות הציבור

סעיף 30)ג2()1( לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 )"החוק"( מאפשר העברת מידע מהרשות 
תפקידם.  מילוי  לצורך  לחוק   12 בסעיף  כהגדרתם  לממונים  טרור  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור 
הממונים מוסמכים, על-פי החוק, לבצע ביקורות על הגופים המפוקחים במסגרתן נבחן מילוי 
במסגרת  עליהם  החלות  הוראות  בהפרת  לדון  מכוחו,  והצו שהותקן  החוק  מכוח  חובותיהם 

ועדות להטלת עיצומים כספיים ולהטיל עליהם עיצומים בשל אותן הפרות.

סעיף 30)ג2()2( לחוק איסור הלבנת הון מסמיך את שר המשפטים לקבוע כללים בדבר סוג 
שמירתו  הממונה,  ידי  על  בו  השימוש  דרכי  לממונה,  העברתו  אופן  היקפו,  שיועבר,  המידע 

ואבטחתו.

לפיכך, פורסמה בחודש דצמבר 2021, טיוטת תקנות איסור הלבנת הון )כללים לבקשת מידע 
והעברתו מן הרשות המוסמכת לממונה(, התשפ"ב-2021 להערות הציבור. תקנות אלו, נועדו 
להסדיר את סוגי המידע שיועברו לממונה, את אופן הגשת בקשת המידע על ידי הממונה, דרכי 
ידי הממונה, החובה של הממונה לוודא כי  העברת מידע לממונה, חובת אבטחת המידע על 

השימוש במידע נעשה אך ורק למטרות הקבועות בחוק ועוד. 

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק 

הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור()תיקון(, התשפ”ב-2021 

בחודש ספטמבר 2021, פורסמה טיוטה לתיקון צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול 
רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור()תיקון(, התשפ”ב-2021 )להלן:”הצו”( 
להערות הציבור. מטרת הצו המוצע היא להתאים את הוראות הצו המחיל את משטר איסור 
הלבנת הון ומימון טרור על בנק הדואר לסטנדרטים הבין-לאומיים בתחום מניעת הלבנת הון 
ומימון טרור של ארגון ה-FATF, ולתקן ליקויים שונים שנמצאו בביקורת שקיים הארגון בישראל 

בשנת 2018. 
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 הקמת חברות קש ‹
שימוש בחשבוניות פיקטיביות

משטרת ישראל הובילה צוות חקירה משותף עם רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון 
ומימון טרור בעקבות מידע שהתקבל אודות חשוד המבצע עבירות הלבנת הון בהיקף נרחב 
בעזרת חברות פיקטיביות שהוקמו לצורך הפצה וקיזוז חשבוניות, הפצת שטרות מזויפים, סחר 
באמל”ח ועבירות מס חמורות. עוד עלה חשד כי באמצעות כספי עבירה החשוד מבצע רכישת 

נדל”ן בחו”ל.

הון  הלבנת  פעולות  לביצוע  תשתית  הקימו  החשודים  כי  החשד  התחזק  החקירה  במהלך 
הכוללות שימוש בבני משפחה ו”קופים” נוספים על מנת להקים חברות קש ופתיחת חשבונות 
בנק להעברת כספי העבירה ובוצע שימוש בנותני שירותים פיננסים. כל זאת על מנת לטשטש 

את נתיב הכספים.

הרשות העבירה מודיעין פיננסי רב ששפך אור על הפעילות הפיננסית של החשודים והחברות 
בכל הקשור לשימוש בחשבונות בני משפחה והחברות. בעזרת המודיעין שהגיע מהרשות אותר 
רכוש רב ונחשף נתיב הלבנה נוסף בפעילות בין-לאומית הכוללת העברות כספים ורכישת נדל”ן 

במדינות שונות. 

העבירה  היקפי  את  לכמת  סייע  החקירה  ליחדות  שהועבר  הפיננסי  המודיעיני  המידע  היקף 
שהסתכמו במאות מיליוני ש"ח, וסייע לאושש את מרבית החשדות. המידע תרם בביסוס כיווני 
בוצעה  דרכם  ונש”פים  הבנק  חשבונות  על  הצבעה  נוספות,  למדינות  פנייה  חדשים,  חקירה 
משרשרת  חלק  שהיוו  העבריינית  בסכימה  המעורבים  הגורמים  כלל  ומיפוי  ההלבנה  פעילות 

הלבנת ההון השיטתית.

חברה פיקטיבית
רשומה על אנשי קש

חברה פיקטיבית
רשומה על אנשי קש

החזרי מע״מ

החזר הלוואה

ניכיון צ׳קיםניכיון צ׳קים

מזומן

חברה לגיטימית
חברה פיקטיבית

רשומה על בני משפחה
חברה פיקטיבית

רשומה על בני משפחה

נותן שירותים פיננסיים נותן שירותים פיננסיים

פרשיה
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עבירת חשיפה לאור חששם של הקורבנות מהגשת תלונה במשטרה, נראה כי היקף תופעת  תופעות פשיעה מרכזיות 
סחיטת דמי החסות לוקה בהערכת חסר ולפיכך הנתונים הקיימים נמוכים מן המצב בפועל. 

פשיעה במרחב המקווןפשיעה חמורה בחברה הערבית
האכיפה הפלילית, כמו גם פעילויות נוספות בתחומים שונים, כנגד הפשיעה והאלימות בחברה 

תופעות הפשיעה במרחב המקוון מהוות סיכון משמעותי הן ברמה הלאומית והן ברמה הבין-
הערבית עלתה לראש סדר העדיפויות הלאומי בשנים האחרונות. החלטות הממשלה ובהמשך 

לאומית בהיבטים שונים, בין השאר בהיבט פעילות הלבנת הון ואף הביטחון הלאומי. ארגוני 
להן צוותי העבודה שהוקמו הובילו למיקוד נוסף למול תופעות הפשיעה המרכזיות. התפשטות 

הפשיעה, וגורמים עבריניים ומדינתיים פועלים במרחב המקוון לביצוע פעילות עבריינית למול 
הפשיעה והאלימות בקרב החברה הערבית מהווה איום על איכות החיים של האזרחים ומשפיעה 

אזרחים וארגונים בארץ ובעולם. תופעות הפשיעה במרחב המקוון מתפתחות ומתגברות ככל 
באופן מהותי על הסדר במרחב הציבורי ועל מוסדות השלטון המקומי.

שהכלים והיכולות העומדות לרשותם של מחוללי הפשיעה הופכים זמינים וזולים יותר לשימוש. 
כיום תחומי פשיעה רבים לא מצריכים עוד את קיומו של המרחב פיזי ובכך הופכים להיות זמינים,  הרשות מסייעת לגופי האכיפה במאבק בפשיעה והאלימות במגזר במטרה ליישם את החלטת 

נגישים ואנונימיים - באופן המציב אתגרים משמעותיים לגילוי ולאכיפה של רשויות החוק.  הממשלה בכל הקשור לאפיק הפלילי ואת התוכנית הממשלתית לצמצום האלימות והפשיעה, 
תוך הרחבת פעילות האכיפה המשולבת והכלכלית. הרשות חברה בצוותי העבודה שהוקמו 

לפעילות עבריינית ברשת מספר יתרונות משמעותיים עבור מבצעי העבירות: עלויות נמוכות, 
וכן בכוחות המשימה הייעודיים שהוקמו לטיפול בארגוני הפשיעה  מכוח החלטות הממשלה 

נגישות למספר רב של קורבנות בזמן קצר, ללא סיכון לפגיעה פיזית )הן למבצע והן לקורבן(, 
היתר,  בין  זו, פעילות האכיפה המשולבת ממוקדת,  ובתופעות הפשיעה המרכזיות. במסגרת 

ביטולן של מגבלות גיאוגרפיות ועוד.
פעילות  כתחומי  שזוהו  נש”פים  באמצעות  לרבות  אפור  שוק  של  ובקיומו  במזומן  בשימוש 

פועלת  והוליסטי. הרשות  רוחבי  זו באופן  לכך מקדמת הרשות התייחסות לפשיעה  בהתאם  עיקריים של גורמי פשע ביישובים ערביים, בתופעות פשיעה המכוונות כלפי גורמים בשלטון 

בשיתוף הרשויות הרלוונטיות וגופי האכיפה במספר מישורים, כגון: אכיפה פלילית מול מוקדי  המקומי, השתלטות על מכרזים ובתופעה של סחיטת דמי חסות הפוגעת במיוחד במאמצים 

פשיעה, עדכון הבסיס המשפטי וקידום החקיקה, הכשרה ושיפור המומחיות בתחום לצד שדרוג  לפיתוח כלכלי ביישובים במגזר, שחיתות שלטונית ועוד.

תשתיות ופיתוח כלים טכנולוגיים. כל זאת, תוך יצירת והידוק שיתופי פעולה אופרטיביים בין- סחיטת דמי חסות )סד"ח(
רשותיים, בין-לאומיים ועם הגופים המדווחים.

תופעת סחיטת דמי החסות גברה בשנים האחרונות ופירותיה הובילו להתעשרותם של ארגוני 
חשבוניות פיקטיביות הפשיעה המבצעים אותה. לתופעה זו אפקט מהותי על תחושת הביטחון של הציבור כתוצר 

תעשיית החשבוניות הפיקטיביות פוגעת באופן משמעותי ותדיר בכלכלת המדינה בכלל ובגביית  של העלייה באירועי האלימות, פגיעה כלכלית ונפשית בקורבנות וכן לפגיעה בתחרות ובצמיחה 

המסים בפרט, כאשר היקף הנזק הישיר לקופת המדינה נאמד, על-פי הערכות שונות של רשות  של המשק עקב קריסת עסקים או לחלופין הדרת משקיעים מפעילות עסקית במקום בו סחיטת 

המסים, במיליארדי שקלים. שילוב הנזק העקיף והישיר לכלכלת המדינה יחד עם קלות ביצוע  דמי חסות הפכה לתופעה נפוצה. במסגרת הערכת הסיכונים הלאומית של רשויות האכיפה 

.)NRA( העבירות ושכיחות התופעה הובילו להערכת סיכון גבוהה בהערכת הסיכונים הלאומית בישראל דורגה התופעה בסיכון גבוה.

ושימוש בחשבוניות מס פיקטיביות קיים קושי בהתחקות אחר העסקאות כפי  בעת הנפקה  סחיטה  של  באמצעים  טריטוריאלית  שליטה  ביצירת  ביטוי  לידי  באה  חסות  דמי  סחיטת 

שהתבצעו בפועל, וכך מתאפשר לגורמים עבריינים לנצלן לתיאור עסקאות בסכומים גבוהים או  המתבצעת על ידי יחידים, כנופיות או ארגוני פשיעה, המאתרים את הקורבן בשטח וכופים עליו 

עסקאות רבות בסכומים קטנים, המצטברות לרווח גבוה. ענפי הפעילות העיקריים בהם מבוצע  “הסדר” לפיו האחרון מתחייב לשלם את דמי החסות. בתמורה לתשלום, מובטחת לקורבן הגנה 

שימוש לרעה בהנפקה וקיזוז חשבוניות הינם סחר בדלקים ושמנים, ושימוש בספקי משנה כגון  מפגיעה ברכושו או בו בידיעה שההגנה היא בעיקר מפני הסוחטים. 

חברות כח אדם לצרכי ניקיון, שמירה, אבטחה או בנייה.
על-פי הערכות גופי האכיפה, סכומי הגבייה נעים בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים בחודש 

הגופים  מול  והן  האכיפה,  רשויות  עם  בשיתוף  המודיעיני  בפן  הן  בתופעה  נאבקת  הרשות  ארגוני  את  המשמשים  שנה,  מדי  שקלים  מיליוני  למאות  הפחות  לכל  ומצטברים  קורבן  מכל 

הפיננסים והציבור הרחב, באמצעות הדרכות, פרסום מסמכים מקצועיים ופעילויות נוספות.  הפשיעה להמשך הפעילות הפלילית או מולבנים על ידם בשיטות שונות, לרבות שימוש במערכת 
הפיננסית. תופעת סחיטת דמי החסות נוגעת במגוון רחב של סוגי עסקים: אתרי בנייה, בתי מלון, 
מסעדות, תעשיות בגדים, מזון, אתרי פסולת ונוספים. עם זאת, כיוון שסחיטת דמי חסות הינה 
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מימון טרור
 הוצאת צווי תפיסה כנגד מממני טרור‹

ארגוני הטרור פועלים ללא הרף בכדי לשכלל את שיטות הגיוס והעברת הכספים למימון פעילותם, 
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור סייעה למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד  ומניעה . לסיכול  אתגר  המהוות  חדשות  מימון  אפשרויות  יוצרות  הטכנולוגיות  וההתפתחויות 

הביטחון )המט”ל( להוציא צווי תפיסה כנגד גורמים המעורבים בפעילות מימון טרור.  דרכי המימון הקלאסיות, בהן שימוש בבלדרים, נותני שירותים פיננסיים, מסחר וסחר בין-לאומי 
)TBTF( ואלכ”רים ועמותות, ממשיכים להוות צירי מימון עיקריים. לצד זאת, הולכים ומתפתחים 

צוות ייעודי בהובלת המט”ל אשר כלל נציגים של גופי הביטחון והאכיפה עם גופים ממשלתיים  צירי מימון והעברות כספים באמצעי תשלום מתקדמים, מטבעות קריפטוגרפיים ופלטפורמות 
איתר במאמץ משותף, תוך קבלת מודיעין פיננסי מרשויות לאיסור הלבנת הון בחו”ל, פעילות  מימון המונים. 
וגורמים מוכרזים. כתוצאה מפעילות  גורמים הקשורים לארגוני טרור  וירטואליים של  בנכסים 
מ-20  בלמעלה  שפעלו  ישויות   47 של  אלקטרוניים  ארנקים  כנגד  תפיסה  צווי  הוצאו  הצוות  התפתחויות אלו וההתעצמות הטכנולוגית של ארגוני הטרור, כמו גם הסיוע לו זוכים ארגונים אלו 
מטבעות שונים בהיקף של מיליוני ש"ח. בנוסף, הצוות הצליח להביא לכך שבפברואר 2022  ממדינות שונות הביאו לשינוי תפיסה ביחס למאבק בערוצי מימון הטרור שכלל שילוב זרועות 
שר הביטחון חתם על צו תפיסה נוסף על כ-30 ארנקים דיגיטליים נוספים המקושרים לגורמים  במקורות המימון  פגיעה  עם  יחד  פעילות הטרור  סיכול  בהיבט  והבין-לאומי  במישור הלאומי 

עסקיים שסייעו לחברת חלפנות מוכרזת. וערוצי הגיוס, השינוע והשימוש בכספים אלו. 

הכרזת שר הביטחון על ארנקים דיגיטליים של נכסים וירטואליים היתה ראשונה מסוגה בעולם  הרשות ממשיכה לפעול לחיזוק והעמקת שיתוף הפעולה עם גופי הביטחון והמודיעין, ובמקביל 
ומהווה קפיצת מדרגה במאבק במימון הטרור ברמה העולמית. בנוסף לתפיסת נכסים התהליך  למיצוי  הרשות  במאגרי  המידע שנמצא  יזום של  וניתוח  פרויקטים משותפים  לביצוע  פועלת 
 )VASPs( הוביל לחיזוק שיתופי הפעולה עם מדינות ונותני שירותים פיננסים בנכסים וירטואליים המידע המודיעיני, איתור והצפת יעדים יזומים. בנוסף פועלת הרשות לחיזוק ושיפור הידע של 
זמן  צווי התפיסה נמשך  גם בעתיד במאבק במימון הטרור. האפקט של  יסייעו  בעולם, אשר  הגורמים העוסקים בסיכול והתמודדות עם צירי המימון וליצירת שיתופי פעולה חדשים להגברת 
רב לאחר פרסום הצווים וכתוצאה מהפרסום רשויות איסור הלבנת הון ומימון טרור מקבילות  המאמץ המשותף בלוחמה בטרור.

בעולם ממשיכות להעביר מידע בעל ערך רב על פעילות הגורמים והארנקים המוכרזים.

ארנקים מרכזיי ם
מקושרים לארגון טרור מוכרז

תורמים תמימים

פרשיה בין-לאומית

מממני טרור
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נכסים וירטואליים מגמות בסקטור הפיננסי
שוק הנכסים הוירטואליים המשיך להתרחב בקצב מואץ במהלך 2021, עם למעלה מ-19,000  גידול והתרחבות סקטור נותני השירותים 
ל-2020.  בהשוואה  בו  המסחר  בהיקפי  ל-700%  קרוב  של  מוערך  וגידול  רשומים  מטבעות  הפיננסיים
דוגמת  וירטואליים חדשים  בנכסים  מואץ בפעילות  גידול  זאת, בשנה האחרונה חל  במסגרת 

בשנים האחרונות חווה סקטור נותני שירותים פיננסיים )נש"פ( שינויים נרחבים, בין השאר לאור 
ה-Non Fungible Tokens( NFTs( ובשימוש בפלטפורמות מבוזרות )DeFi( לרכישת והעברת 

הערכת הערכת הסיכונים הלאומית של גופי האכיפה  שינויים רגולטוריים והתפתחויות טכנולוגיות. לפי
הנכסים.

, הסקטור נמצא בצמיחה בשנים האחרונות והיקף הפעילות עומד על כ-  בתחום הלבנת הוןבתחום

בנוסף, בולטת הכרה של כניסה לתחום גם בקרב גופים “מסורתיים”, שעד כה נמנעו מפעילות  230 מיליארד ₪ בשנה. תחומי הפעילות וסוגי השירות המוצעים על ידי התאגידים והיחידים 

בנכסים אלו. במסגרת זאת, נכנס לתוקף צו לאיסור הלבנת הון )המבוסס על ההמלצות העדכניות  הפעילים בתחום מגוונים מאוד. חלק מן השירותים המוצעים כוללים תחומים מסורתיים יותר, 

של ה-FATF( הכולל לראשונה חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים העוסקים במטבעות  והשתכללו  התפתחו  בסקטור  הפיננסיים  השירותים  אך  המרה,  ושירותי  שיקים  ניכיונות  כגון 

וירטואליים, מגדיר מונחים מרכזיים בתחום )“מטבע וירטואלי”, "כתובת ארנק” וכו’( ומטיל על  וכוללים מגוון סוגי אשראי חוץ בנקאי, פתרונות טכנולוגיים להעברות בין- בשנים האחרונות, 

אותם גופים את החובה לבצע הליך הכרת הלקוח בכל פעולה מזדמנת מעל לסכום של 5,000  קריפטוגרפיים,  )מטבעות  וירטואליים  בנכסים  פעילות  תשלום,  שירותי  כספים,  של  לאומיות 

ולהעביר  ולרשום  וירטואלי(,  )בניגוד לסכום של 50,000 ש”ח בעסקאות שאינן במטבע  ש”ח  NFTs( ועוד. 

.)"Travel Rule"-פרטי זיהוי של הצדדים בביצוע העברה של מטבע וירטואלי )ה
ומשנות את מפת  מגמות אלו נשענות על התפתחות מהירה של טכנולוגיות בענף ה’פינטק’ 

ככלל, תחום הנכסים הווירטואליים וטכנולוגיית הבלוקצ’יין נושא בחובו הבטחה כלכלית וחדשנות  השירותים  צרכני  לכלל  בדומה  עבריינים,  של  המעבר  עם  הטרור  ומימון  ההון  הלבנת  סיכוני 

פיננסית משמעותית; הקלה על מסחר בין-לאומי, עידוד תחרות בשווקים הפיננסיים, הפחתת  הפיננסים, לפעילות באמצעי תשלום חדשים ומתקדמים. הצמיחה המהירה וההתפתחות בסוגי 

עלויות עסקה ושיפור ההכלה הפיננסית. עם זאת, התחום טומן גם סיכונים משמעותיים שכן  הון  הלבנת  בסיכוני  לשינויים  הפוטנציאל  את  מעלים  לציבור  המוצעים  הפיננסיים  השירותים 

ניתן לנצלו לרעה למטרות הלבנת הון ומימון טרור על ידי גורמי פשיעה, בין השאר באמצעות  ומימון טרור הנשקפים מן הפעילות. הערכת הסיכונים הקודמת שפורסמה בשנת 2017, כמו 

האנונימיות שמאפשרת הפלטפורמה לביצוע עסקאות בלתי חוקיות. גם הערכת הסיכונים האחרונה שפורסמה בשנת 2021 דירגו את הסקטור ברמת סיכון גבוהה. 
עם זאת, האסדרה המקיפה שבוצעה בשנים האחרונות מסייעת לצמצם במידה מסוימת את 

כספים  לקבלת  כערוץ  וירטואליים  בנכסים  להשתמש  מרבים  פשיעה  שגורמי  לכך  עדים  אנו  הסיכונים הנשקפים מן הסקטור, בכל הנוגע לגופים הפועלים תחת רישיון. כך, לדוגמא, חוק 
שנתקפו  קורבנות  של  בתשלום  שמקורם  כאלו  על  בדגש  סייבר,  בפשיעת/הונאות  שהושגו  הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים( התשע”ו – 2016, קובע תנאי סף 
במתקפות כופרה. בנוסף, עולה שימוש של ארגוני טרור במטבעות קריפטוגרפיים בערוץ לגיוס  לקבלת רישיון )בסיסי או מורחב( ומסדיר את הפעילות בתחומי האשראי והקריפטו.

כספים מתורמים.
והן  רישיון  הן אלו הפועלים עם  נש”פים,  ישנה מעורבות רבה של  גופי האכיפה  נתוני  על-פי 

ובחו”ל מפתחות מיומנויות חקירתיות בתחום הנכסים  כתוצאה מכך, רשויות האכיפה בארץ  אלו אשר פועלים באופן בלתי חוקי בלעדיו, בפעילות המשמשת כתשתית להלבנת הון. חלקם 
הוירטואליים ובשנה האחרונה נתפסו והוקפאו מספר פעמים ארנקים דיגיטליים ששימשו את  פועלים במודע תוך שיתוף פעולה עם מבצעי העבירה ובחלק מן המקרים השירותים המוצעים 
ארגוני הטרור )לרבות בצווי תפיסה של שר הבטחון(. כמו כן, הרשויות משתמשות בתחום זה  הלבנת  ההון.  הלבנת  מהליך  כחלק  לרעה  עבריינים  ידי  על  מנוצלים  תמימים  נש”פים  ידי  על 
כדי לסכל פשיעה באמצעות התחקות אחר מקור הכסף )Follow The Money(. יודגש, כי נוכח  כספי העבירה מבוצעת בנוסף באמצעות הלוואות ב”שוק האפור”, באופן המוביל לעתים לגבייה 
העובדה כי מדובר בפשיעה חוצת גבולות, אנו עדים להתרבות של שיתופי פעולה בין-לאומיים  לעיתים  פיננסיים משמשים  נותני שירותים  בנוסף  בתי עסק.  על  והשתלטות  אלימה, סחיטה 

בין רשויות אכיפה ומודיעין פיננסי במדינות שונות בתחום. כשער להעברת הון שהופק בפשיעה לתוך ישראל ומחוצה לה.
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עדכוני חקיקה  הרשות כגוף מבוסס נתוני ם
Data Driven Organizationפיקוח על הנש”פים

הרשות פועלת לקידום תזכיר החוק להסמכתה כממונה על נותני שירותים פיננסיים, במקביל  התפתחויות טכנולוגיות בשנים האחרונות מאפשרות לארגונים מסוגים שונים להטמיע יכולות 

לרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ולהסדרת נוהל משותף אל מולה. תזכיר החוק פורסם להערות  לכן.  קודם  אפשריים  היו  לא  אשר  מידע,  והפצת  ניתוח  ניהול,  לקליטה,  ומתקדמות  חדשות 

הפשיעה  בתופעות  לטיפול  התכנית  בנושא   549 מס’  הממשלה  החלטת  בעקבות  הציבור  כחלק מן החזון הטכנולוגי של הרשות מבוצעים מספר תהליכים, אשר נועדו להביא לקפיצת 

והאלימות בחברה הערבית מיום 24.10.2021, אשר מורה לשר המשפטים ושר האוצר לגבש  ורתימת הטכנולוגיה על מנת לממש  ביכולותיה הטכנולוגיות של הרשות,  מדרגה משמעותית 

מתווה להסמכת הרשות לפקח על נש”פים בהיבטי הלבנת הון ולגבש תזכיר חוק בהתאם.  יעדים אסטרטגיים. הרשות פועלת לבצע אוטומציה של כלל תהליכי הדיווח, החל מהמדווח ועד 
לקליטת דיווחים איכותיים ותקינים ישירות למאגר המידע ללא מגע יד אדם. בנוסף, כחלק מחזון 

קידום הקמת מאג ר הרשות לשימוש בטכנולוגיה ככלי למימוש יעדים אסטרטגיים, פועלת הרשות על מנת לממש 
נהנים בישויות משפטיות ונאמנויות יעד של ארגון מבוסס נתונים )Data Driven Organization(, הפועל על סמך תהליכים סדורים 

בחודש אוקטובר 2021 אימצה מליאת ארגון ה-FATF את תיקון המלצה 24 של הסטנדרטים  החלטות  תומכי  ככלים  הרשות  של   BI ה-  במערכות  הניתוח  תוצרי  והטמעת  נתונים  לניתוח 
ידי  על  לרעה  ניצולן  את  למנוע  במטרה  משפטיות,  בישויות  שקיפות  בנושא  הבין-לאומיים,  וקביעת מדיניות. עוד פועלת הרשות לפתח יכולות בתחום למידת מכונה, ככלי משמעותי ביצירת 
עבריינים למטרות הלבנת הון ומימון טרור, ולהבטיח כי קיים מידע מקיף, מהימן ועדכני בנוגע  מודיעין פיננסי איכותי, התייעלות ושכלול תהליכי עבודה.

לכל נהנה בתאגיד. במסגרת התיקון מוטלת, בין היתר, חובה על מדינות להקים מרשם נהנים. 
דיווח מקוון

לנוכח זאת, הוקם צוות בין-משרדי, ביוזמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בהשתתפות 
ייעוץ ואסטרטגיה במשרד  ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, אגף  נציגים מרשות התאגידים,  טכנולוגיים  לכלים  מדווחים  גופים  של  ההעברה  במהלך  הרשות  המשיכה   2021 במהלך 

המשפטים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, במטרה לבחון את האפשרות להקים מרשם  שיפור  וביניהם:  רבים  יתרונות  מקוונים  באמצעים  דיווחים  למסירת  מקוון.  דיווח  המאפשרים 

נהנים בישויות משפטיות בישראל. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מקדמת ומרכזת את  מהימנות המידע ואבטחת המידע, ייעול תהליך הדיווח והמשוב החוזר אל הגופים המדווחים, 

מפגשי הצוות. במסגרת הדיונים, הצוות דן בסוגיות עיקריות ובוחן את החלופות להקמת מרשם  קיצור זמני העברת הדיווח והתגובות לדיווח וחסכון בעלויות תפעוליות הן לסקטור הפרטי והן 

נהנים בישראל. לרשות.

לדווח  המדווחים  לגורמים  המאפשר  )"פורטל"(  אֶֹדם   - מקוון  דיווח  אתר  הוקם  זו  קידום תיקוני חקיקהבמסגרת 
בצורה מקוונת ומאפשר לבעלי תפקידים שונים לצפות בהיסטוריית הדיווחים של הארגון אליו 

קידום הרפורמה המוצעת להאחדת צווי איסור הלבנת הון )“הצו האחיד”(
טיב  אחר  לעקוב  השונים  התפקידים  לבעלי  ומאפשר  מגוון  הינו  שמוצג  המידע  שייכים.  הם 

המאבק  בתחום  הרגולציה  לאיחוד  היוזמה  בקידום  הרשות  המשיכה   2022 שנת  במהלך 
ואיכות הנתונים המדווחים לרשות כמו גם לקבל דוחות סטטיסטיים. הפורטל מאובטח ופועל 

מחלקת  עם  פעולה  ושיתוף  בתיאום  הפיננסי,  הסקטור  על  החלה  טרור  ומימון  הון  בהלבנת 
באופן מוקשח ע”פ זיהוי של כרטיס חכם או תעודת זהות חכמה. הפורטל עלה לאוויר באופן 

ייעוץ וחקיקה והרגולטורים הפיננסיים. מטרת הרפורמה היא להקל על הסקטור הפיננסי ביישום 
ובלתי  רגילים  דיווחים  באמצעותו  מדווחים  רבים  מפוקחים  גופים   .2018 שנת  במהלך  מדורג 

חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור לפי גישה מבוססת סיכון, להתאים את הרגולציה לדרישות 
רגילים באופן שוטף. במהלך שנת 2021 הרשות המשיכה לחבר לאתר גופים מפוקחים נוספים 

הבינ”ל ולהחיל את החובות בצורה אחידה ככל שניתן לכל הסקטורים הפיננסיים השונים. כחלק 
מסקטורים שונים, והרחיבה את תשתית הפורטל המאפשר תמיכה בכלל הסקטורים.

מקידום הצו התקיימו דיוניים פנים ממשלתיים עם כלל הגורמים רלוונטיים וכן פורסמה טיוטה 
.RIA של הצו לקבלת עמדותיהם הראשוניות של הגופים הפיננסיים, כחלק מביצוע הליך

בנוסף, הרשות תמשיך ליזום ולקדם תיקוני חקיקה ראשית ומשנית לשם שיפור משטר איסור 
הלבנת הון ומימון טרור בישראל והתאמתו לסטנדרטים הבינ”ל, בתיאום ושיתוף עם המשרדים 
הרלוונטיים ובפרט עם מחלקת ייעוץ וחקיקה )פלילי( במשרד המשפטים. בין התיקונים אשר 
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מידע  לקבלת  האפשרות  וקידום  הון  הלבנת  איסור  חוק  תיקון  הם  לקידומם  תפעל  העברת מודיעין פיננסי לרשויות מוסמכות נוספות - רשות לניירות הרשות 
איסור  צווי  התקנת  תמשיך  הרשות  כן,  כמו  פיננסית.  בפעילות  העוסקות  ציבוריות  ערך והמחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים )מח”ש(מרשויות 

ביום 25.1.2022 אישרה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת את ארבע התקנות שלהלן:הלבנת הון חדשים ותיקון צווים קיימים.

והעברתו מן הרשות המוסמכת למחלקה תזכיר חוק המאבק בטרור )תיקון מס’ 7( )הכרזות על יחידים  )כללים לבקשת מידע  הון  1. תקנות איסור הלבנת 
לחקירת שוטרים(, תשפ”ב-2022.ותיקונים שונים(, התשפ”ב-2021

ביום 16.1.2022 פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק המאבק בטרור )תיקון מס’ 7( )הכרזות 
2. תקנות איסור הלבנת הון )כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם  על יחידים ותיקונים שונים(, התשפ”ב-2021, במסגרתו מוצעים מספר תיקונים בחוק המאבק 

חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת(, תשפ”ב- 2022. בטרור, התשע”ו-2016. 

3. תקנות איסור הלבנת הון )כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לחוקר ניירות  עיקרי הצעת החוק מתמקדים בנושא ההכרזות על יחידים בשני המסלולים הקבועים בחוק, 
ערך(, תשפ”ב-2022. המסלול הראשון, מנגנון ההכרזה של שר הביטחון על ארגון טרור, והמסלול השני, הכרזה של 

4. תקנות איסור הלבנת הון )כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת שר הביטחון על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר בשל הכרזה מחוץ לישראל. 
עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת(, תשפ”ב-2022. כיום, לפי מסלול ההכרזות הראשון בחוק, רשאי שר הביטחון להכריז על ארגון טרור אם שוכנע 

התקנות מפרטות את אופי הגשת בקשת המידע ותוכנה, הגורם המוסמך להגיש את המידע, כי מתקיימים בו התנאים הקבועים בחוק ויש לו זיקה לישראל, אך לא ניתן להכריז על אדם זר 
כמו שהוא פעיל טרור, אלא אם אותו אדם הוכרז קודם לכן כפעיל טרור על ידי גורם מוסמך מחוץ  טרור.  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  מהרשות  שמועבר  במידע  המותר  השימוש  אופן  ואת 
ארגונים  פעילי  נגד  לפעול  יוכלו  לארץ  פיננסיים בחוץ  וגופים  על מנת שגופי ממשל  כן, מאפשרות התקנות, העברה של המידע שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון למחלקה לישראל. 
לחקירות שוטרים ולרשות לניירות ערך לגופים אחרים המנויים בתוספת לתקנות, וזאת בהתאם שהוכרזו, מוצע לתקן את החוק ולהסמיך את שר הביטחון להכריז באופן עצמאי על אדם זר 

לתנאים המפורטים בהן. כפעיל טרור, גם אם לא הוכרז מחוץ לישראל. 

לאמץ  מאפשר  אינו  בחוק,  השני  ההכרזות  מסלול  לפי  הנוכחית,  במתכונתו  ההכרזות  התקנות נכנסו לתוקף ביום 4.5.22 הרשות תפעל להסדרת נהלי העבודה מול שני צרכנים אלו מנגנון 
רק  אלא  ישראלים,  אזרחים  או  תושבים  טרור שהם  פעילי  על  הביטחון  מועצת  של  ולמיסוד שיתוף הפעולה האופרטיבי מולם. הכרזות 
הכרזות על פעילי טרור זרים. יצוין כי במסגרת דו”ח הביקורת שערך ארגון ה-FATF על מדינת 

תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ”ב-2022 ישראל בשנת 2018 נמתחה ביקורת על כך שמנגנון ההכרזות בישראל בנוגע למוכרזי טרור מונע 

תשלום,  בשירותי  העיסוק  הסדרת  חוק  תזכיר  את  האוצר  משרד  פרסם   10.1.2022 ביום  יישום הכרזות של מועצת הביטחון ביחס לפעילי טרור שהינם אזרחים או תושבים ישראלים. 

התשפ”ב-2022 להערות הציבור.  גם הכרזות של מועצת הביטחון על פעילי  לכלול בסעיף אפשרות לאמץ  לפיכך, מוצע כעת 
טרור שהם תושבים או אזרחים ישראלים, בהתאם למחויבות של ישראל למאבק בטרור, וכחלק 

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 1.8.2021 שעניינה “קידום שוק התשלומים – הסדרת העיסוק  מהמאמץ הבין-לאומי. 
התשלום  בשירותי  העיסוק  הסדרת  את  בחקיקה  לעגן  מבקש  זה  תזכיר  תשלום,  בשירותי 
הניתנים על ידי גופים חוץ בנקאיים. שירותים אלה אשר עיסוק בהם יחייב רישיון ופיקוח מאת  נוסף על כך מוצעים שלושה תיקונים נקודתיים נוספים: תיקון הגדרת נשק; תיקון המבהיר את 

רשות ניירות ערך, כוללים ייזום תשלום; מתן הוראת תשלום; סליקה של פעולת תשלום; הנפקה  טיבו המינהלי של ההליך השיפוטי להארכת צו להגבלת שימוש במקום המשמש לפעילות של 

של אמצעי תשלום; העברת כספים למוטב ללא ניהול חשבון תשלום עבורו וכן ניהול חשבון  ארגון טרור; ותיקון עקיף לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ”ד-1984, שנועד לתקן לקונה 

תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים. האסדרה המוצעת צפויה לעודד  בהקשר של הרכב השופטים, ולהעביר עבירות מסוימות )סעיפים 335-332 לחוק העונשין( שהן 

את התחרות בכך שתאפשר לגורמים חוץ בנקאיים להיכנס לתחום ולהתפתח בו לצד השחקנים  מעשה טרור מהרכב לדן יחיד.

הבנקאיים הקיימים בשוק, והכל לצד שמירה על עניינם של הלקוחות. התזכיר כולל תיקון עקיף 
לחוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000 כך שחברת תשלומים ויוזם תשלומים כהגדרתם בתזכיר 
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יתווספו לרשימת הגופים שחל עליהם משטר איסור הלבנת הון המנויים בתוספת השלישית 
יישום הוראות חוק איסור הלבנת הון תהיה  לחוק. עוד נקבע כי הממונה לעניין גופים לעניין 

הרשות לניירות ערך. 

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור תפעל בשיתוף פעולה עם הרשות לניירות ערך בשנת 
2022 לצורך התקנת צו איסור הלבנת הון שיחול על הסקטור החדש של בעלי רישיון לפי חוק 

שירותי תשלום.
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הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרורהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

ייעוד הרשות אודות הרשות 
סיוע לרשויות האכיפה ולגופי הביטחון בישראל ולרשויות מקבילות בחו”ל, לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  ■

במניעה, בחשיפה ובחקירה של עבירות הלבנת הון ומימון טרור, באמצעות מודיעין פיננס י הרשות הלאומית למודיעין פיננסי 
)FININT( - מידע וידע ייחודיים המצויים בידי הרשות.  

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא יחידת המודיעין הפיננסי הישראלית. מטרתה לסייע 
קידום והטמעה בישראל של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון, מימון טרור, ופעילות שעניינה פגיעה בביטחון המדינה.  ■ 

בהתאם לסטנדרטים הבין-לאומיים. הביטחון   גופי  עם  פעולה  שיתופי  ותוך  אלו  בתופעות  הבין-לאומי  מהמאבק  כחלק  זאת  כל 
הישראליים וארגונים בין-לאומיים, ביניהם ארגון ה-FATF, קבוצת ה-Egmont ויחידות מודיעין 

ייצוג מדינת ישראל בארגונים הבין-לאומיים המובילים בתחום המאבק בהלבנת הון  ■ 
פיננסי מקבילות בעולם. הרשות הוקמה בינואר 2002 מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש״ז-2000 

ומימון טרור, תוך שימור ושיפור מעמדה הבין-לאומי של המדינה.  
כיחידה במשרד המשפטים, וכיום פועלת גם מכוח חוק המאבק בטרור )התשע”ו-2016(.

ניהול ואבטחה של מאגר המידע הפיננסי הכולל את הדיווחים המתקבלים מכוח חוק ■  
איסור הלבנת הון ממוסדות פיננסיים ועסקיים, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לניצול   

אופטימלי של המידע הקיים במאגר.  

להוות מוקד ידע, מומחיות ומצוינות בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■  
ולסייע למכלול הגורמים הפועלים בתחומים אלו.  

להרחבה אודות הרשות באתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

רשות מודיעינית עצמאית

להגן  מנת  על  זאת,  ללא סמכויות חקירה.  מודיעינית  רשות  מודל של  על-פי  הוקמה  הרשות 
בצורה המיטבית על האינטרס הציבורי של הזכות לפרטיות מחד, ומניעת ניצול גופים פיננסיים 
למטרות הלבנת הון ויכולת איתור פעולות פיננסיות החשודות בהלבנת הון ומימון טרור מאידך. 
הרשות יוצרת חיץ בין הסקטור הפיננסי המדווח לרשות לבין גופי החקירה בישראל, ובתוך כך 
קפדני  באופן  הדין,  הוראות  על-פי  הביטחון,  ולגופי  האכיפה  לרשויות  רלוונטי  מידע  מעבירה 

ומבוקר, רק כאשר קיים חשד להלבנת הון או למימון טרור.

צפו בסרטון המציג את  תפקידה של הרשות
לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

צפו בסרטון המציג את פעילות הרשות
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אגף איסוף מידע ובקרה מבנה הרשות
אגף איסוף מידע ובקרה אחראי על קבלה וקליטה של כלל הדיווחים החייבים בדיווח לרשות 
מן הסקטור הפיננסי )הגופים המפוקחים(, תוך ביצוע בקרה על איכות וכמות הדיווחים, מיונם 
והזנתם למאגר המידע. בתוך כך, אחראי האגף על קבלת דיווחים משלימים ודיווחים מתקנים, 

על מנת לטייב, לדייק ולהעשיר את הדיווחים המתקבלים ברשות. 

בנוסף, אחראי אגף איסוף מידע ובקרה על הנחיה והדרכה של הסקטור הפיננסי )רגולטורים 
וגופים מפוקחים( להעמקת הידע ושיפור פעולתם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

האגף הבין-לאומי
והרשות בזירה הבין-לאומית בתחום איסור הלבנת הון  ישראל  אחראי על חיזוק מעמדן של 
ומימון טרור, לרבות באמצעות השתתפות בפעילות הארגונים הבין-לאומיים המובילים בתחום 
לתוצרי  בישראל  רלוונטיים  גורמים  של  החשיפה  הגברת  ועל   ,)FATF, Moneyval, Egmont(
בין  הפעולה  שיתוף  על העמקת  האגף  אחראי  בנוסף,  הבין-לאומיים.  הארגונים  העבודה של 
הרשות לבין יחידות מודיעין פיננסי מקבילות בעולם )FIUs(, לרבות באמצעות חתימה על מזכרי 

הבנות בנושא חילופי מידע ופעילות אופרטיבית של החלפת מודיעין פיננסי.

אגף אסטרטגיה, אנליטיקה ומודיעין
אחראי על גיבוש תמונת מודיעין עיתית ושוטפת בתחומי הלבנת הון ומימון טרור, יצירת תשתית 
האכיפה  של  נתונים  מבוססת  הכוונה  מדיניות  מסמכי  והכנת  גיבוש  לצורך  וניתוחה  נתונים 
המכונה  ולמידת  המלאכותית  הבינה  בתחומי  מתקדמות  אנליטיות  יכולות  פיתוח  הכלכלית, 
וניתוח כלל המידע הקיים ברשות לצורך איתור דפוסים ומגמות בתחום הלבנת הון, מימון טרור 
ופשיעה כלכלית. זאת בנוסף לפרסום סקירות ומסמכים מקצועיים והפצתם לציבור ולשותפים 
פעילות הרשות  ובחינת אפקטיביות  מדידה  על  האגף  כן אחראי  כמו  העסקיים של הרשות. 

וגיבוש המלצות לשיפור וקידום פעילותה.

אגף מערכות מידע 
אחראי על מיצוב עליונות וחדשנות טכנולוגית, באמצעות הטמעת כלים לשיפור אפקטיביות 
והתקשורת  הטכנולוגיה  מערכות המחשוב,  ותחזוקת  פיתוח  על  אמון  האגף  הרשות.  עבודת 
ברשות, לצד פיתוח תוכנות לקליטת ואבטחת המידע ברשות. בנוסף, מספק האגף מכלול של 
כלי תוכנה ייחודיים המאפשרים ניתוח מתקדם של המידע, הצפת התרעות על מופעים חשודים 
במאגר המידע, מיפוי גורמים הפעילים במגזר הפיננסי וניתוח קשרי הגומלין עמם, זיהוי תבניות 

פעולה חשודות וגורמים חשודים והעשרת מאגר המידע של הרשות.

לשכה ראשת הרשות

אנליטיקה

אסטרטגי ה
והכוונה

אפקטיביו ת
ומדידת נתונים

אגף 
אסטרטגיה, 
אנליטיקה 

ומודיעין

צוו ת
משפטי

מחלקה 
משפטית

צוו ת
אפיון

צוו ת
פיתוח

צוו ת
תשתיות

אג ף
מחשוב 
וטכנולוגיהכנולוגי

צוות שיתו ף
פעולה ואנליזה

צוות ארגוני ם
בין-לאומיים

אג ף
בין-לאומי

מחלקת משטרה

צוותי 
אנליזה

מחלקת מס, ני״ע 
ופעילות יזומה

צוות י
אנליזה

מרכז 
התרעות

מחלקת טרור

צוותי 
אנליזה

אג ף

והערכה
חקירות 
הערכה

מחלק ת
איסוף ובקרה

צוות נותני 
שרותים פיננסיים

צוו ת
גופים מוסדיים

צוו ת
תאגידים בנקאיים

אג ף
איסוף ובקרת 

מידעמידע

תכנון מדיניות 
ואסטרטגיה

ארגון, מנהל 
והון אנושי

ניהול 
ידע ומידע

הכשרה 
ולמידה

קשר י
חוץ

מט ה
הרשות

אגף חקירות והערכה
ברשות  הנצבר  הפיננסי  המידע  של  והערכה  ניתוח  עיבוד,  על  אחראי  והערכה  חקירות  אגף 
תוך הצלבה עם מקורות מידע נוספים ומסייע לרשויות האכיפה וגופי הביטחון באיתור חשדות 
לפעולות הלבנת הון ומימון טרור, בביסוס חשדות כאמור ובאיתור נכסים לתפיסה ולחילוט. האגף 
מבצע עיבוד, ניתוח והערכת המידע הן במענה לבקשות מידע המתקבלות ברשות מהרשויות 

וגופים מקבילים בחו”ל, והן באופן יזום.  1 המוסמכות

מבנה האגף כיום ומתכונת פעילותו מותאמים באופן מיטבי ליעדי הרשות ולדרישות ייחודיות 
ייעודים המתמחים במתן מענה  וצוותים  בנוי ממחלקות  וביטחון. האגף  רשויות האכיפה  של 
מותאם לתפיסת ההפעלה של היחידות החוקרות, הן בפן המגיב והן בפעילות היזומה לאיתור 

גורמים לגביהן יש אינדיקציות לפעילות הלבנת הון, מימון טרור ועבירות מקור. 

הרשויות המוסמכות: גופי האכיפה בישראל (משטרה ישראל, רשות המסים, רשות לניירות ערך, מח”ש)  1 
וגופי הביטחון בישראל (שב”כ, המוסד לתפקידים מיוחדים, צה”ל והמלמ”ב)  
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אתר הרשותהמחלקה המשפטית
בסוף שנת 2021 השיקה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור אתר חדש בפלטפורמת Gov.il.המחלקה המשפטית אחראית על מתן ייעוץ משפטי לפעילות השוטפת של הרשות ובקרה כי 
זו מתבצעת על-פי הכללים שנקבעו בדין. בנוסף, אחראית המחלקה על פיתוח ויישום משטר 

באמצעות אתר האינטרנט מנגישה הרשות לציבור הרחב את פעילותה, במטרה לחשוף ולרכז  איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל, והתאמתו לדרישות ולסטנדרטים הבין-לאומיים )כפי 
לסקטור הפיננסי ולכלל הציבור הרחב את המידע והידע הקיים ברשות, החקיקה והמחויבויות  שנקבעו על ידי ארגון ה-FATF(, באמצעות ייזום וקידום חקיקה חדשה, תיקוני חקיקה והשלמת 
הרגולטוריות שחלות על הגופים המפוקחים, הפעילות הבין-לאומית בנושא איסור הלבנת הון  חקיקת משנה. כמו כן, המחלקה עוסקת במתן מענה מקצועי-משפטי לגופי האכיפה והממשל 

ומימון טרור, וליידע את הציבור בעדכונים שוטפים בנושאי העניין בתחום. בנוגע  הרחב  ולציבור  הפיננסיים  למוסדות  מידע  העמדת  גם  כמו  הרשות,  פעילות  בתחומי 
להתפתחויות משפטיות בנושא הלבנת הון ומימון טרור בישראל ובעולם.

מטה הרשות
מטה הרשות מוביל את תהליכי התכנון, הבקרה ומימוש המדיניות והאסטרטגיה של הרשות, 
תכלול ושכלול ממשקי העבודה ותהליכי העבודה הפנים הרשותיים ועם גורמי חוץ וניהול תקציב 
הרשות. בנוסף, אחראי המטה על ניהול הידע והמידע ברשות, לצד פיתוח ושימור ההון האנושי.

היכנסו עכשיו לאתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור:

חדשות ועדכונים 
מהרשות

מידע על הפעילו ת
הבין-לאומית של הרשות

כלל המסמכים וההנחיות 
הרלוונטיות לגורמים המפוקחים 

תחת המשטר

מידע אודות  כנסים ופורומים
של הרשות

 ת
הצעות עבודה ברשות

דרושים ודרושו
הצעות עבודה 

פירוט אודות משטר איסור 
הלבנת הון ומימון טרור

כלל המסמכים המקצועיים 
שפרסמה הרשות

הלבנת הון ומימון טרור
פירוט מורחב אודות סיכוני 

הלבנת הון ומימון טרור

https://go.gov.il/impahttps://go.gov.il/impa
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הרשות
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https://www.gov.il/he/departments/news/?OfficeId=530572ba-73c7-4861-8bfe-e5fb712c83d6&skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/departments/topics/international-activity/govil-landing-page
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אכיפה כלכלית משולבתאכיפה כלכלית משולבת

המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן נציגים לא קבועים של הוועדה המתמדת  בפשיעה  החמורה,  בפשיעה  המאבק  נקבע   1.1.2006 מיום   4618 מספר  ממשלה  בהחלטת 
בהתאם להחלטת הוועדה.  החמורה  בפשיעה  המאבק  את  העצימה  ההחלטה  טווח.  ארוך  כיעד  ובתוצריהן,  המאורגנת 

והמאורגנת על ידי אימוץ מדיניות שבה ישולבו היכולות של כלל הגורמים המקצועיים הנוגעים 
מוקד המודיעין המשולב פועל בשיתוף פעולה מלא ויומיומי ומבוצעת בו החלפת מידע מודיעיני  בדבר, באמצעות הקמת פורומים משותפים שיובילו את יעדי התכנית וחיזוק שיתוף הפעולה 
חקירות  ליזום  מנת  על  וכן  קיימות  טרור  ומימון  הון  הלבנת  לחקירות  סיוע  למתן  הגופים  בין  בין רשויות האכיפה. הדגש הניתן בהחלטת הממשלה לתוצרי הפשיעה הביא לידי ביטוי את 
בתחומי הפשיעה הכלכלית, באישור הוועדה המתמדת. לאחר אישור הוועדה המתמדת, פועל  החשיבות הניתנת לאכיפה הכלכלית כחלק מהמאבק, תוך הבנה כי מטרות הפשיעה החמורה 
מוקד המודיעין המשולב לביצוע ניתוח והערכה מעמיקים של היעד, תוך הצלבה וניתוח המידע  והמאורגנת הינן כלכליות ביסודן.
שאותר ונאסף על ידי נציגי המוקד במשותף, וגיבוש המידע לכדי “כתבת מוקד”, הכוללת הצבעה 
על פערי מידע והמלצות לפעולה. בנוסף, נקבעו נהלים המבטיחים הפרדה בין המידע שמקורו  צוות העל והוועדה המתמדת
במאגר המידע והמודיעין הפיננסי של הרשות ליתר המידע במוקד, ומניעת העברתו של המידע  במסגרת ההחלטה הוקם צוות על בראשות היועץ המשפטי לממשלה וחברים בה ראשי גופי 

שמקורו במאגר הרשות למי שלא הוסמך לקבלו כדין. האכיפה. תפקיד צוות העל להתוות מדיניות האכיפה המשולבת, תוך הכוונה ושילוב כלל גורמי 
כוחות המשימההאכיפה, החקיקה, הרגולציה והמודיעין, ולפקח על יישום המדיניות שנקבעה.

כוחות המשימה הוקמו במטרה לפעול נגד יעדים ותופעות פשיעה והלבנת הון משמעותיות והם  בנוסף, הוקמה ועדה מתמדת להכוונה ולתיאום הפעילות במאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה 
אחד הכלים המשמעותיים ביותר באכיפה הכלכלית המשולבת. על כוחות המשימה מפקדת  ישראל,  במשטרת  ומודיעין  חקירות  אגף  ראש  עומד  הוועדה  בראש  ובתוצריהן.  המאורגנת 
משטרת ישראל, ובכל כוח שותפים נציגים מרשות המסים, הפרקליטות והרשות לאיסור הלבנת  וחברים בה נציגים בכירים קבועים של משטרת ישראל, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים, 

הון ומימון טרור, אשר פועלים יחדיו על בסיס יומיומי.  רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, רשות ניירות ערך, ושירות בתי הסוהר. 
הוועדה המתמדת מגבשת תכניות רב-שנתיות ותכניות שנתיות למימוש המדיניות הנקבעת על 

גורמים מרכזיים המעורבים בהלבנת  ולמיפוי פעילותם הפיננסית של  הרשות תורמת לאיתור  בסיס החלטות צוות העל. כמו כן, קובעת את סדרי העדיפות האופרטיביים לפעילותה, לרבות 
נכסים  לאיתור  מסייעת  וכן  ובחו״ל,  בישראל  שלהם  הבנק  חשבונות  ומיפוי  ולאיתור  כספים,  קביעת יעדים ובקרה על יישומם, ומתאמת בין גורמי החקירה והאכיפה, המודיעין והרגולציה. 

לתפיסה וחילוט.  במסגרת דיוניה, מוחלפים מידע ונתוני מודיעין הדרושים לוועדה לצורך מילוי תפקידה.

והערכה ברשות משמשים כנציגים בכל אחד מכוחות המשימה, במטרה  עובדי אגף חקירות  לרשות תרומה משמעותית הן בגיבוש המדיניות ותכניות הפעולה למימושה, הן בקביעת סדרי 
בישראל  האכיפה  רשויות  במאמץ המשותף של  ולסייע  הפעולה  שיתוף  את  ולהעמיק  לייעל  העדיפות האופרטיביים לפעילות הוועדה המתמדת, לרבות קביעת יעדים ובקרה על יישומם, 

במאבק בהלבנת הון ומימון טרור. והן בתיאום בין גורמי החקירה והאכיפה, המודיעין והרגולציה. 

מודיעין פיננסי Fin-Intהרשות לוקחת חלק בכל שלבי בחינת היעדים וקבלת ההחלטות. בשנת 2021 הרשות המשיכה 
לקיים שיתופי פעולה הדוקים בין כלל הגופים החברים בוועדה המתמדת. דפוסי העבריינות 

על-פי חוק איסור הלבנת הון הוסמכה הרשות לנהל מאגר מידע של כלל הדיווחים המתקבלים 
אשר נוצרו בחסות נגיף הקורונה )מאז תחילת שנת 2020(, המעבר המהיר והמוגבר לפעילות 

מהגופים החייבים בדיווח ולעבד את המידע הנאגר בו תחת הנחיות אבטחת מידע מחמירות. 
במרחב המקוון והפוקוס שניתן לפשיעה במגזר הערבי, רק חיזקו את הצורך בשילוב מקצועי בין 

לרשויות  מהמאגר  המידע  את  להעביר  הרשות  ראשת  הוסמכה  החוק,  להוראות  בהתאם 
הרשות לבין הגורמים החברים בוועדה ואת המומחיות של הרשות בדפוסי הפעולה החדשים 

ויכול  יכול שתתבצע ביוזמת הרשות  יישומו של החוק. העברת מידע  שהוסמכו לקבלו, לשם 
שנוצרו כגון פעילות הלבנת הון מבוססת סחר, פשיעה מקוונת, צמצום השימוש במזומן ועוד. 

שתיעשה במענה לבקשה מנומקת של הגופים המוסמכים. 

המוקד המודיעיני המשולב
דיווחים המתקבלים ברשות )דיווחים על פעילות רגילה, דיווחים על פעילות בלתי רגילה ודיווחים 

על הכנסה והוצאה של כספים במעברי הגבול( מהווים את הבסיס למאגר המידע של הרשות. המוקד המודיעיני המשולב באגף חקירות ומודיעין של משטרת ישראל הוקם מתוקף החלטת 
בנוסף, כולל מאגר המידע מידע משלים המתקבל מגופים מדווחים לבקשת הרשות בהתאם ממשלה 4618. המוקד מהווה צוות מודיעין משולב למאבק בעבירות כלכליות הקשורות בפשיעה 
וכולל נציגים מקצועיים של משטרת ישראל, רשות  להוראות החוק. עוד כולל המאגר מידע מודיעיני המתקבל מיחידות מודיעין פיננסי מקבילות החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן 
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לקבלת  הרשות  לבקשת  במענה  ומידע  יזום  מידע  מהרשות,  מידע  לקבלת  בבקשות   )FIUs(רשויות אכיפה בישראל
מידע. 

הסמכות לבקשת המידע מרשויות האכיפה הינה לצורך מניעה וחקירה של עבירות הלבנת הון, 
מימון טרור ופרוליפרציה )מטרות כמפורט בחוק( ועבירות מקור מטעם גופי האכיפה הבאים:בנוסף, כולל המאגר מידע ממקורות נוספים כגון מאגרי מידע ממשלתיים ומסחריים ומידע גלוי.  

קליטת המידע ממקורות אלה מעשירה את המאגר, משפרת את איכות המידע הכלול בו, דיוק 
הון,  להלבנת  חשדות  של  ואסטרטגי  אופרטיבי  ובניתוח  בעיבוד  ומסייעת  ומהימנותו  המידע 

למימון טרור ולביצוע עבירות מקור. 

מאגר המידע מכיל פרטים רגישים בנוגע לאזרחי המדינה ותושביה ועל כן הרשות שומרת על 
המידע ומאבטחת אותו בהתאם לכללים ולנהלים קפדניים ביותר ותחת הנחיית ובקרת הגורמים 

גופי ביטחון בישראל המוסמכים לנושא. הגישה למאגר המידע מוגבלת לעובדים מורשים בלבד, החייבים כולם בחובת 
הסמכות לבקשת המידע על ידי גופים אלה הינה לצורך מניעה וחקירה של פעילות ארגוני טרור סודיות הקבועה בחוק )המפר חובה זו צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר(. כאמור, מסירת מידע 
וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשי טרור, מניעת סחר עם האויב, מתוך המאגר נעשית על-פי הוראות החוק, בהוראת ראש הרשות ולתכלית שנועדה לכך בחוק 

מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע או של פגיעה בביטחון המדינה.בלבד.

עיבוד והערכת מודיעין פיננסי

שימוש במודיעין פיננסי לצרכי חקירות כלכליות
 )FIUs( רשויות האכיפה וגופי הביטחון בישראל כמו גם יחידות מודיעין פיננסי מקבילות בעולם
אלה  לגופים  מהרשות  המידע  העברת  שוטף.  באופן  הרשות  עם  מודיעיני  מידע  מחליפות 

העברת מידע מודיעיני לרשויות מוסמכות יזום, ומסייעת לרשויות האכיפה  מתבצעת על-פי בקשה מנומקת או במסגרת העברת מידע 
ולרשויות ולגופי הביטחון בגיבוש חשדות וביסוסן, בהתחקות אחר היקפי העבירה, בחשיפת דפוסי הלבנת  המוסמכות  לרשויות  טרור  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  מהרשות  המידע  הפצת 

פרי הון ומימון טרור, במיפוי גורמים מעורבים והקשרים ביניהם, ובאיתור נכסים לתפיסה וחילוט.   - מודיעינית”  “כתבה  המכונה  מודיעינית  פראפרזה  באמצעות  נעשית  בחו”ל  המקבילות 
ניתוח והערכה של כל המידע המצוי בידי הרשות בנושא מושא החקירה. המידע הפיננסי יכול  מידע אחרים, מאפשר  מקורות  עם  והצלבתו  בידי הרשות  הפיננסי שנמצא  המודיעין  בנוסף, 
לתרום בין היתר, לחיזוק התזה החקירתית וחשיפת מידע על קשרים או פעילות פיננסית שלא  לנתח את המגמות הקיימות בתחומי הלבנת הון ומימון טרור, לזהות סיכונים חדשים בתחום 
היו מוכרים לרשויות האכיפה וגופי הבטחון, במדינות זרות ובחשבונות בנק, שבהם ניתן לאתר  תוך כדי התפתחותם ולגבש תמונת מודיעין עדכנית ממנה ניתן לגזור מדיניות בתחומי הפעילות 
וכן מידע על היקף הרכוש שניתן  ו/או מימון הטרור,  ראיות התומכות בפעילות הלבנת ההון  המסייעים  אדומים  דגלים  לרבות  מקצועיים  פרסומים  ולהפיץ  לגבש  וכן  הרשות  של  השונים 

לתפוס ולחלט.  לגופים הפיננסים בזיהוי פעילות בלתי רגילה ודיווח עליה לרשות.
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הפעילות היזומה של הרשות מוכוונת על-פי נושאי התעניינות הנקבעים בצוות העל, כמו גם 
נושאי עניין נוספים הנקבעים על ידי הרשות, בהתאם להערכת הסיכונים הלאומית, ובתאום עם 

גופי האכיפה והביטחון בישראל. 

במהלך 2021 הצליחה הרשות לאתר ולהציף לגופי האכיפה והביטחון יעדים יזומים איכותיים  מידע יזום מענה לבקשת מידע

שאומצו להמשך טיפול וזאת באמצעות זיהוי דפוסי פעילות חשודים, קשרים לגורמי עברייניים  פארפרזה מודיעינית שמעבירה הרשות באופן  פראפרזה מודיעינית המועברת בהמשך 
יזום, על בסיס אינדיקציות לפעילות הלבנת  לבקשה רשמית המוגשת לרשות

ומאפיינים מחשידים נוספים כגון אינדיקציה שמדובר במלביני הון מקצועיים.  הון או מימון טרור. כל הוצאת מידע מהרשות 
נעשית לאחר אישור ראשת הרשות ובחתימתה.

לאור ההקפדה על היבטי אבטחת המידע ושמירת הפרטיות של הישויות המדווחות למאגר 
הרשות, כמו גם הדרישה לטיפול חקירתי בגורמים רק לאחר ביסוס עילת החשדה ראשונית, 
נקבעו ברשות הנחיות ומגבלות ברורות על תהליך העבודה ובחירת היעדים לטיפול, וכן תהליכי  סוגים:  לשני  מתחלק  מודיעינית  פראפרזה  באמצעות  הרשות  שמעבירה  הפיננסי  המודיעין 

בקרה הדוקים בכל שלבי העבודה. המוגשת  רשמית  לבקשה  בהמשך  המועברת  מודיעינית  פראפרזה   - מידע”  לבקשת  “מענה 
מרכז התרעותלרשות; “מידע יזום” פארפרזה מודיעינית שמעבירה הרשות באופן יזום, על בסיס אינדיקציות 
לפעילות הלבנת הון או מימון טרור. כל הוצאת מידע מהרשות נעשית לאחר אישור ראש הרשות 

מוגדרים  קריטריונים  על-פי  יום  מדי  נסרק  הפיננסי  והמודיעין  המידע  במאגר  הנקלט  המידע  ובחתימתה.
מראש במרכז ההתרעות של הרשות, לצורך איתור אינדיקציות לפעילות פיננסית חשודה של 

הלבנת הון ומימון טרור וכן לאתר מידע חדש הרלוונטי לחקירות פעילות. ניתוח המודיעין והכנת הפראפרזה המודיעינית של הרשות נעשים על ידי אנליסטים המתמחים 
בתחום הלבנת הון ומימון טרור, ובעזרת כלי מחשוב מתקדמים. תרומתן הייחודית של הכתבות 

מרכז ההתרעות ממליץ לחוקרים על המשך הטיפול במידע חשוד ולאתר דפוסים ומגמות הלבנת  המודיעיניות הינה בהנגשת המידע לצרכן ובהנחת תשתית מודיעינית איתנה בנוגע לפעילות 
הון ומימון טרור, ולכן מהווה צומת מרכזי ברשות בעל ראיה רחבה על המתרחש בכל רגע נתון,  פיננסית חשודה, המאפשרת אכיפה כלכלית נגד התשתית הארגונית והמבצעית של מחוללי 

כמו גם מקור מידע משמעותי לזיהוי מגמות הלבנת הון ומימון טרור באופן שוטף. פשיעה ופעילות מימון הטרור.

חילופי מידע בזירה הבין-לאומית העברת מידע במענה לבקשה
הרשות מחליפה מידע עם יחידות מודיעין פיננסי מקבילות בעולם )FIU( לצורך מניעה וחקירה  הכתבות המודיעיניות במענה לבקשות מידע נערכות בהתאמה מרבית לצרכי היחידה החוקרת 
של עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב וחוק  לעניין היקף המידע הנדרש, רמת ניתוח המידע, ולרמת הדחיפות. בקשת המידע מנותבת לטיפול 

המאבק בתכנית הגרעין של איראן.  צוות ייעודי ברשות )כגון: מסים, טרור, יחידות משטרתיות( שהינו בעל מומחיות ספציפית לסיוע 
והתאמת  שונות  חקירה  יחידות  של  הפעילות  אופן  של  בשונות  הכרה  מתוך  זאת  החלפת מידע ברמה הבין-לאומית נעשית על-פי בקשה המוגשת לרשות או במסגרת העברת בחקירות, 

מידע יזום. הבקשה נבדקת הן ברמה המודיעינית והן ברמה המשפטית כחלק מהקפדה יתרה המענה לצרכים הספציפיים והייחודיים של היחידה החוקרת.
על אבטחת המידע ועל רגישות המידע שנמצא שמאגרי הרשות. בהתאם לסטנדרטים של ארגון  העברת מידע יזומה 
ה-Egmont המחייבים את כלל חברי הארגון, יחידת מודיעין פיננסי זרה רשאית להעביר מידע 

שהתקבל מהרשות לרשויות אכיפה אחרות, רק לאחר קבלת אישור בכתב מהרשות. בדומה, העברת מידע יזומה בדבר חשדות לביצוע עבירות הלבנת הון ומימון טרור הינה נדבך מרכזי 
מעבירה הרשות בקשות מידע ליחידות מודיעין פיננסי מקבילות בעולם, על מנת לקבל מודיעין במימוש ייעודה של הרשות. העברה יזומה של מידע מבוצעת לאחר תהליך ניתוח המידע הקיים 
פיננסי חיוני לחקירות המתנהלות בישראל. במאגר המידע הייחודי הרשות, ובמקרים בהם זוהו אינדיקטורים לפעילות חשודה של גורמים 
בהלבנת הון, מימון טרור ועבירות מקור. המידע היזום מועבר לגופי האכיפה והביטחון בארץ 
לשם פתיחה בחקירה וכן לרשויות מקבילות בחו”ל. חשיבות הפעילות היזומה מקבלת משנה 
תוקף בהמלצות ארגון ה-FATF אשר קבע כי חלק מתפקידם של גופי ה- FIU הינו הפצה יזומה 

של מידע, וזאת כחלק ממימוש תכלית משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור.

מודיעין פיננסי
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בנוסף לפעילות הדרכתית, הרשות מלווה ומייעצת לגבי כלל היבטי החקירה הפיננסית וחקירת  העמקת שיתוף הפעולה עם גופי 
חשדות להלבנת הון ומימון טרור בפרט, הן ברמת יחידות החקירה בכל הקשור לקידום ומיקוד 

החקירה והן ברמה התורתית והאסטרטגית לתקיפה כלכלית. האכיפה והביטחון

רשות המסיםמשטרת ישראל 
משטרת  עם  המקצועיים  הפעולה  שיתופי  את  ולשמר  לחזק  כדי  לפעול  ממשיכה  החלפת מידע ישירה עם רשות המסים החלה בשנת 2017, זאת לאחר שבחודש אוקטובר 2016 הרשות 

נכנס לתוקף תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון, אשר הוסיף את עבירות המס החמורות לעבירות ישראל. בשנת 2021 השת”פ הפורה המשיך והוביל לקיום חקירות פיננסיות משותפות. 
המקור, והוסיף את רשות מסים כרשות המוסמכת לקבלת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון  השקעת המשאבים התמקדה בשלושה תהליכים מרכזיים:
ומימון טרור. במקביל הוקם ברשות צוות ייעודי לטיפול בחקירות בהן היבטי עבירות המס הינן 
רשות  מידע של  בקשת  בסיס  על  הן  מבוצעת  הרשויות  בין  המידע  המרכזי. החלפת  הנדבך  המענה חיזוק  לצורך  העבודה  ושיטות  היכולות  של  ההדדית  בהיכרות  העמקה  המשך  ■  
ידי הרשות במקרים בהם אותר חשד לביצוע עבירות מס, שהינן  יזום על  והן באופן  המסים  המודיעיני לצרכי היחידות החוקרות;  

עבירות מקור. קיום הדרכות ייעודיות מוכוונות ברמת היחידה החוקרת;  ■ 
שיפור אופן החלפת המידע וחיזוק הפעילויות המשותפות בתיקי חקירה. ■ 

בשנת 2021 המשיכה הרשות בפעילויות להעמקת שיתוף הפעולה עם רשות מסים, לרבות:
הנגזרת לפעילות  האופייניים  הון  הלבנת  בהיבטי  ומומחיות  יכולות  פיתוח  המשך  העמקת שיתוף הפעולה בין הרשות למשטרת ישראל נעשתה במשולב עם שינויים והתאמות   ■

מעבירות מס; פנים ארגוניות שכללו הקמת מחלקות ייעודיות-מקצועיות וצוותי עבודה מומחים, חלוקה יעילה  
העברת מידע מודיעיני פיננסי לתמיכה וסיוע בחקירות שנוהלו על ידי רשות המסים בחשדות של התשומות והמשאבים על בסיס הערכת אפקטיביות בהתאם לדרישות המשטרה, קליטת   ■

לביצוע עבירות מס שהינן עבירות מקור על-פי חוק איסור הלבנת הון; צוות משטרה אשר יושב ברשות ומסייע באופן מיידי בעת פעילות חקירה על תיקים משותפים  
יזומה לאיתור גורמים החשודים בביצוע עבירות מס, והעברת מידע בגינן לרשות פעילות  והתאמת התוצר לצרכי המשטרה.   ■

מסים לבחינת פתיחה בחקירה;  
איתור נושאי התעניינות משותפים לביצוע פרויקטים ממוקדים לעבודה משותפת;מתן מענה לצרכי חקירות כלכליות ■ 

קיום מפגשים תקופתיים עם הנהלת רשות המסים וגורמים מקצועיים ברשות המסים עלכבכל שנה, גם בשנה החולפת תמכה הרשות במאות חקירות המנוהלות על ידי משטרת ישראל   ■ 
מנת לייעל ולמקד את תהליכי העבודה;בחשדות לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מקור. הרשות מסייעת לקידום חקירות יחידות   

ההונאה וחקירות כלכליות ברחבי הארץ. 
גופי הביטחון

העמקת שיתוף פעולה והיכרות הדדית
בין היתר  גופי הביטחון,  ושיתוף הפעולה עם  הרשות מקדישה משאבים להעמקת הפעילות 

עדכונים  שמטרתן  ישראל,  במשטרת  בכירים  עם  פגישות  לקיים  הרשות  המשיכה  השנה  באמצעות פרויקטים משותפים למיצוי מאגר המידע של הרשות בהיבטים המעניינים גופים אלו, גם 
עיתיות  לפגישות  במקביל  משותפת,  פעילות  ותיאום  לקחים  הפקת  יעדים,  קביעת  העברת הדרכות ליחידות שונות על-פי נושאי העניין וקיום מפגשים עם גורמים שונים להעמקת שוטפים, 
מגמות של צוותי העבודה ברשות עם יחידות החקירה וגורמים מרכזיים בשרשרת הפיקוד במשטרת  מספר  לגבי  אופרטיבי  מחקר  בביצוע  הרשות  התמקדה  השנה  יכולות.  ושיתוף  הידע 
לייעל  במטרה  המשטרה  מול  המשוב  תהליכי  את  להעמיק  הרשות  פועלת  בנוסף,  מרכזיות למימון טרור לרבות:ישראל. 
דרךולהתאים את תהליכי העבודה מול היחידות השונות ולגבש תובנות בנוגע לאפקטיביות השימוש  כספים  השולחים  יחידים  באמצעות  טרור,  תומכות  ממדינות  כספים  העברות  ■  

מדינות שבסיכון;במודיעין הפיננסי.  
שימוש באמצעי תשלום מתקדמים ונותני שירותים פיננסיים; מערך הדרכות וייעוץ ■

שימוש בנכסים וירטואליים;  ■ 
בתחום  העוסקות  חקירה  יחידות  למגוון  פרטניות  הדרכות  העבירה  הרשות  השנה  במהלך 

גיוס תרומות ושימוש בעמותות; ■ 
הגוף  וצרכי  הטיפול  תחומי  ההתעניינות,  לנושאי  מותאמת  הדרכה  כל  הכלכלית.  הפשיעה 

ניטור ישויות חשודות בהקשר של מימון טרור; ■ 
המודרך.

בחינת פעילות בהקשר סיכונים גיאוגרפיים; ■ 
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פעילויות  בתחומי  העוסקים  וקיימים  חדשים  פיננסיים  שירותים  נותני  עם  ממוקדים  היכרות  התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת לארגוני טרור להשתכלל בשיטות המימון והעברת הכספים. 
חדשים ו/או ייחודיים.  אלו  שנכסים  היחסית  האנונימיות  ניצול  תוך  וירטואליים,  בנכסים  משתמשים  טרור  ארגוני 

מאפשרים, לשם גיוס מימון מתורמים ברחבי העולם באמצעות קמפיינים שונים, לרבות שימוש 
במפגשים אלו, הרשות העמידה כלים ותובנות שונות במטרה לסייע לגוף המפוקח בהטמעת  במדיה החברתית לשם כך, לצורך העברת כספים לפעילים וכן על מנת להחזיק כספים בארנקים 
משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור ויישום חובות הדיווח, וכן העשירה הרשות את ידיעותיה  דיגיטליים )אשר פתיחתם קלה מאוד( באופן המקשה על איתורם, תפיסתם וחילוטם. על רקע 
ייחודיים,  ו/או  וזיהוי פעילויות בעלות סיכון גבוה, שירותים חדשים  בהתייחס לאופי הפעילות  המעבר של גורמי טרור לאמצעי תשלומים מתקדמים, השנה הרשות הייתה שותפה בפעילות 

אמצעי תשלום מתקדמים וטכנולוגיות חדשות. המאומצת של המט”ל להוצאת צווי תפיסה כנגד ארנקים אלקטרוניים של מטבעות דיגיטליים 
מפגשי עבודה עם תאגידים בנקאיים שיועדו לסייע לארגוני טרור. בתוך כך, הרשות, כיחידת המודיעין הפיננסי הישראלית, לוקחת 
את חלק פעיל במאבק הלאומי במימון טרור במרחב הקיברנטי בכל זרועותיו. כחלק ממימוש יעודה,  ולהכווין  ללוות  במטרה  הבנקאיים,  התאגידים  עם  ממוקדים  מפגשים  קיימה  הרשות 
ופעילותם להעברת דיווחים בלתי רגילים לרשות, במסגרת שותפותם בפרויקטים ממשיכה הרשות לסייע למדינת ישראל ולמדינות אחרות המתמודדות עם איומי הטרור, ולפעול  היערכותם 

טכנולוגיים אסטרטגיים, כגון דיווח בלתי רגיל מובנה ומבז”ק.לשיתוף פעולה גלובלי בתחום.

מפגשי משוב והדרכה פרטניים עם תאגידים בנקאיים  שיתוף פעולה עם הסקטור הפיננסי
הרשות קיימה מפגשי הדרכה ומשוב פרטניים עם בנקים. במסגרת מפגשים אלו נמסר משוב כללי  מפגשי עבודה והדרכה

בנוגע לאיכות הדיווחים הרגילים והבלתי רגילים המועברים לרשות תוך מתן דגש לחשיבותם,  בשנת 2021 קיימה הרשות עשרות מפגשי עבודה, משוב והדרכה לגופים מדווחים והרגולטורים 
העמקת ההיכרות עם תסמינים ודגלים אדומים בהתאם לתחומי הסיכון של הסקטור, תוך שילוב  והדרכים  קיימים  בליקויים  לשימור,  בנקודות  דיון  למטרות  על-פי סקטורים  )גופים מפקחים(, 

מקרים להמחשה.  לשיפורן, וכן להעמקת ההיכרות עם תסמינים ודגלים אדומים לפעילות המעלה חשד להלבנת 
הון ומימון טרור בכל סקטור. במסגרת זו קיימה הרשות מפגשי משוב פרטניים עם קציני הציות 

שזיהו  חדשות  למגמות  בהתייחס  ידיעותיה  את  העשירה  הרשות  אלו,  מפגשים  במסגרת 
על מנת לתת הנחיות והדרכות פרטניות לכל גוף וכן לקבל היזון חוזר מהגופים המדווחים לשיפור 

מענים  וסיפקה  אירועי התקופה,  נוכח  בצרכים המשתנים שלהם  דנה  הבנקאיים,  התאגידים 
משטר הדיווחים וחיזוק שיתוף הפעולה עם הרשות.

בהתאם.

והרגולטורים, כאמור, התקיימו בנוסף לשיח השוטף, הליווי  המפגשים עם הגופים המדווחים 
מפגשי עבודה ומשוב פרטניים עם מנהלי תיקים, חברי בורסה וגופים 

מטעמם  גורמים  עם  לרבות  אלה,  גופים  עם  הרשות  נציגי  שמקיימים  היומיומיים  וההכוונה 
מוסדיים )מבטחים וחברות מנהלות( 

המספקים להם שירותי מחשוב ואחרים.
הרשות קיימה מפגשי עבודה ומשוב פרטניים עם מנהלי תיקים, חברי בורסה וגופים מוסדיים. 
רגילים  והבלתי  הרגילים  הדיווחים  לאיכות  בנוגע  כללי  משוב  נמסר  אלו  מפגשים  במסגרת  כנסים עם נותני שירותים פיננסיים ובתי תוכנה 
המועברים לרשות תוך מתן דגש לחשיבותם, העמיקה ההיכרות עם תסמינים ודגלים אדומים  במהלך 2021 קיימה הרשות בשיתוף רשות שוק ההון כנסים מקצועיים לנותני שירותים פיננסים, 

בהתאם לתחומי הסיכון של הסקטור, תוך שילוב מקרים להמחשה. בהם נסקרו, בין היתר, הנושאים הבאים: שינויים מרכזיים בצו איסור הלבנת הון, ביקורת ואכיפה, 
דיווחים לרשות וטיפולוגיות מרכזיות בתחום הלבנת הון.

בנובמבר 2021 לקראת כניסתן לתוקף של הנחיות הדיווח המעודכנות לנותני שירות בנכס פיננסי 
ונותני שירותי אשראי קיימה הרשות הדרכה לנותני שירותים פיננסיים ובתי תוכנה. במסגרת 

ההדרכה נסקרו, בין היתר, הנחיות הדיווח, דגשים לגבי איכות ותקינות הדיווחים.

מפגשי עבודה ומשוב עם נותני שירותים פיננסים 

במסגרת היערכות הרשות לכניסתו לתוקף / להחלת חובות איסור הלבנת הון על נותני שירות 
בנכס פיננסי, קיימה הרשות מפגשי עבודה ומשוב עם נותני שירותים פיננסיים לרבות מפגשי 
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הון  הלבנת  פעילות  במלואם.  יתקיימו  לעיל  המפורטים  התהליך  שלבי  כל  כי  הכרח  אין  רקע – הלבנת הון ומימון טרור
משתנה עם הזמן, השיטות מתפתחות ומתאימות את עצמן להתנהלות הפיננסית הגלובלית. 
למשל, כספים שהתקבלו בביצוע עבירת מקור יכולים להתקבל במערכת הפיננסית מבלי קיום  מהי הלבנת הון?

שלב ההשמה. 
הלבנת הון הינה ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפעילות בלתי חוקית במטרה להטמיע אותו בתוך 
אנו מבדילים בין שני סוגים של מלביני הון:רכוש חוקי, לרבות באמצעות שימוש במערכת הפיננסית ולהזרים את רווחי הפעילות למערכת 
הפיננסית הלגיטימית. הלבנת הון נועדה לכך, שלא ניתן יהיה לזהות את מקור הרכוש, מיקומו 
וזהות בעלי הזכויות בו. הפעילות הבלתי חוקית מכונה “עבירות מקור”. הכוונה היא לרשימה 
סגורה של עבירות אשר מופיעות בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, תש”ס-2000. 
ברשימה זו מופיעות עבירות כגון: סחר בסמים, עבירות מס חמורות, סחיטה, רצח, ניהול וארגון 
הימורים בלתי חוקיים, מעילות וגניבות, שוחד, סחר בלתי חוקי בנשק וסחר בבני אדם. נציין, כי 

גם קשר לעבירות אלו עשוי להיחשב כהלבנת הון.

הספרות מציגה את תופעת הלבנת ההון כתהליך תלת-שלבי אשר כולל את השלבים הבאים:
חוקית בלתי  בפעילות  שמקורו  הכסף  זה  בשלב   -  )Placement( ההשמה  שלב  ■  

מוחדר למערכת הפיננסית.  
שלב הריבוד )Layering( - ביצוע פעולות במטרה לטשטש את מקור הכסף. ■ 

שלב ההטמעה )Integration( - בשלב זה העבריין מושך את הכסף המולבן ומשתמש בו  ■ 
לצורך הצגת ניהול אורח חיים נורמטיבי. בשלב זה לעבריין יש את היכולת להציג מקור לכאורה 

טיפולוגיות הלבנת הון יכולות להיות ייחודיות לאזור בו הן מתבצעות, אך ישנן גם מספר לגיטימי עבור הכספים.
טכניקות משותפות לארץ ולעולם, בהן:

הון חלש  ומזומן למדינות בהן משטר איסור הלבנת  פיננסיים  נכסים  הברחת 
יחסית, כגון פיקוח רופף על המטבע, קיום חוקי סודיות בנקאית נוקשים ואין בהן 

חובת דיווח על פעולות בנקאיות חשודות.

ביצוע העברות או הלוואות פיקטיביות של כספים כצעד ראשון לשילוב הרכוש 
במערכת פיננסית מוכרת.

הבניה או פיצול של הפקדות והעברות לסדרה של פעולות פטורות מחובת 
דיווח ותיעוד, במקרים בהם קיימות חובות כאלה על פעולות בנקאיות בסכומים 

מסוימים.

שימוש בחברות פיקטיביות כצינור להעברת כספים, ושימוש בחברות המנהלות 
עסקים לגיטימיים. בדרך כלל אלה יהיו חברות שיש להן תזרים מזומנים גבוהה 

הקשה לשומה.

ניפוח רווחי הון בדיווחים לרשות המסים.

כספים שהופקו בפשיעה

השמה
הכספים מוחדרים למערכת הפיננסית

הטמעה
לעבריין יש יכולת להציע מקור 
לכאורה לגיטימי עבור הכספים

מלבין הון מקצועי מלבין הון עצמאי
]Professional Money Launderer[ ]Self-Launderer[
גורם בעל ידע מקצועי ו/או הכרות רבה עם עולם  עבריין המלבין את ההון שצבר 
הפיננסים ומשטר איסור הלבנת הון, אשר מסייע  מהפעילות העבריינית

לעבריין באופן מודע להלבין את כספו

עבירת המקור
העבריין מבצע עבירת מקור

ריבוד
ביצוע פעולות במטרה 

לטשטש את מקור הכספים
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מהו מימון טרור?ניצול פעילות סחר בסחורות ושירותים )ייבוא ויצוא( והנפקת חשבוניות מזויפות 
)SBML/ TBML( בשערוך מנופח של הסחורה/שווי

מימון טרור הינו פעולה פיננסית במטרה להעביר כספים או נכסים פיננסיים לגורמי טרור )ארגונים 
או יחידים(. בשונה מהמאבק בהלבנת הון שבו הדגש הפלילי הוא על מקור הכספים, המאבק  בין- אלקטרוניות  העברות  המאפשרת  מחתרתית  בנקאית  מערכת  הקמת 

במימון טרור מתמקד באיתור צירי ההעברה והמימון כדי למנוע את הגעתם ליעד. לאומיות של הון.

מתמקד המאבק  בשונה מהמאבק בהלבנת הון שבו הדגש הפלילי הוא על מקור הכספים,  ניצול נותני שירות בנכס פיננסי לביצוע פעולות בנכסים פיננסיים והעברת כספים 
במימון טרור ביעד הכספים. מקורם של כספי מימון טרור יכול להיות: בסכום גבוה.

מקור חוקי: פעילות עסקית חוקית, תרומות של יחידים ועמותות, מימון מדינתי ועוד. חפצי  ■ זהב,  יהלומים,   - שווים  על  מניפולציה  לבצע  שניתן  בנכסים  עסקאות 

כספים שהם פרי עבירות כגון סחר בסמים, הברחות, סחר בלתי חוקי  מקור בלתי חוקי: אמנות, נדל”ן. ■  
בנשק, מעשי מרמה, מעשי סחיטה וסחר בבני אדם ועוד.   

במקרים אלה שבהם מימון הטרור הינו מכספים שהתקבלו ממקורות לא חוקיים, מבוס ס שימוש ב"אנשי קש" ו"חברות קש" לצורך ביצוע פעולות הלבנת הון. 
המאבק במימון טרור גם על התשתית המשפטית למאבק בהלבנת הון.  

המאבק בטרור מוכר כמשימה בין-לאומית. הוא מאחד לשורותיו מדינות, ארגונים, גופים מוסדיים  שיטות הלבנת הון הן רבות ומגוונות, והולכות ונעשות מתוחכמות יותר. המשותף לרובן הוא 
ואזרחים פרטיים. התפיסה המניעתית הרווחת בשנים האחרונות מחייבת נקיטת צעדים נרחבים  החדרת  לשם  העולמיות  הפיננסיות  המערכות  של  והגלובליזציה  הטכנולוגיה  היעילות,  ניצול 
ומגוונים למניעת טרור. לפיכך, בשנים האחרונות גוברת ההכרה שהמאבק בטרור צריך להתמקד  כספים והעברתם ממקום למקום תוך הסוואת מקורם וזהות בעלי הזכויות בהם.

גם במקורות המימון של פעולות הטרור וארגוני טרור. 

בשל החשיבות הגדולה בסיכול ערוצי מימון טרור, כחלק מהמאמץ המקומי והבין-לאומי לסיכול 
פעילותם של ארגוני טרור, הוחלט בארגון ה-FATF בשנת 2001 )בעקבות פיגוע ה-11 בספטמבר(, 
לשלב את המאבק במימון טרור עם המאבק בהלבנת הון. זאת, נוכח הדמיון הרב בטכניקות 
וארגוני הטרור לשם העברת כספים תוך  ידי ארגוני הפשיעה  על  ובדפוסי פעולה המיושמים 
הסתרת מקורם ויעודם, ולנוכח העובדה כי גורמים רבים כדוגמת ביצוע תשלומים חוצי גבולות, 
של  גבוהה  רמה  ומצריכים  טרור  למימון  המשמשים  הכספיים  הערוצים  איתור  על  מקשים 

שיתוף פעולה בין-לאומי, בו השתלבה גם ישראל.

במערכת  כספים  והעברת  גיוס  לצורך  טרור  ארגוני  המשמשים  המרכזיים  הדפוסים 
הפיננסית כוללים:

העברת כספים באמצעות “חוואלה”, פעילות של סחר בינלאומי ■  
)שלעתים משולבת גם עם “חוואלה”(  
שימוש בארגונים שלא למטרות רווח ■ 

כספים והעברות  רווח  למטרות  שלא  בארגונים  שימוש  וירטואליים,  בנכסים  פעילות  ■  
באמצעות שכר.  

למסמך המפרט על ניצול לרעה של המערכת הפיננסית לפעילות מימון טרור
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פעולה ב”רכוש אסור” במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, מיקומו,  המסגרת הנורמטיבית הלאומית
תנועותיו או את עשיית הפעולה בו. “רכוש אסור” הוגדר כרכוש שמקורו במישרין או בעקיפין 
בעבירת מקור( רשימת העבירות, המכונות “עבירות מקור”, מפורטת בתוספת הראשונה לחוק  חוק איסור הלבנת הון, התש”ס - 2000
כמפורט לעיל(, או ששימש או שאיפשר ביצוע עבירת המקור, או שהיה מעורב ברכוש כאמור 

חוק איסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000, ובכך הצטרפה מדינת ישראל למדינות השותפות 
לעיל. העונש בגין עבירה זו הינו עד 10 שנות מאסר.

למאבק הבין-לאומי בתופעה. תכלית החוק היא הסדרת מדיניות במאבק בהלבנת הון ההולמת 
הפיננסיים  המוסדות  וגיוס  אופרטיביים  כלים  העמדת  תוך  בישראל,  הקיימת  המציאות  סעיף 3)ב( לחוק קובע כי “הלבנת הון” היא גם עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב את 
הבין- בסטנדרטים  עמידה  לצד  זאת,  זה.  במאבק  החוק  אכיפת  רשויות  עם  פעולה  במטרה שלא יהיה דיווח מטעם מוסד פיננסי, או במטרה שלא לדווח על הכנסת כספים לישראל לשיתוף 

.FATF-או על הוצאתם ממנה או במטרה לגרום לדיווח הכוזב. על-פי הפסיקה, עבירה זו אינה דורשת לאומיים כפי שנקבעו על ידי ארגון ה
כי הרכוש שלגביו נמנע הדיווח או הועבר דיווח בלתי נכון יהיה רכוש אסור. העונש בגין עבירה זו 

מכוחו של החוק הותקנו תקנות וצווים לסייע ביישום הוראות החוק ועקרונותיו.
הינו עד 5 שנות מאסר, ואם המידע הכוזב נמסר ביחס לרכוש אסור, דינו עד 10 שנות מאסר. 

סעיף 4 לחוק קובע את האיסור לעשיית פעולה ברכוש אסור )שמקורו בעבירה( שהוא בשווי  עקרונות החוק
העולה על סכום של 150,000 ש”ח. העונש בגין עבירה זו הינו עד 7 שנות מאסר.החוק מתמקד בארבעה מישורים עיקריים כדלקמן:

מניעה
חילוט

החוק והצווים מטילים, לראשונה, על גורמים בסקטור הפרטי )בנקים, חברות כרטיסי אשראי, 
החוק מאפשר חילוט רכוש, בהתבסס על העיקרון כי יש להשיב לידי המדינה רכוש שהופק  נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי, מבטחים, בתי השקעות, חברי בורסה, סוחרים 
בפשע או ששימש לביצועו. החילוט אינו תחליף לעונש )מאסר או קנס(, אלא מוטל בנוסף עליו. באבנים יקרות, ועוד( תפקיד אקטיבי שעיקרו:

זיהוי והכרת הלקוחות טרם מתן השירות; חילוט בהליך פלילי - החוק מנחה את בתי המשפט להורות, בנוסף לכל עונש שהוטל במסגרת  ■
דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במקרים מוגדרים ומעל היקפים מסוימים, גזר הדין, על חילוט רכושו של העבריין בשווי הרכוש שנעברה בו העבירה שהוא: רכוש ששימש   ■

כגון פעולות מסוימות במטבע או התנהלות פיננסית לא שגרתית; לביצוע העבירה; רכוש שאיפשר את ביצוע העבירה או שיועד לכך; רכוש שהושג כשכר העבירה  
שמירת מסמכים רלוונטיים ובקרה שוטפת; או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך. ההצדקה הרעיונית לחילוט היא כי לא ניתן לקנות  ■

מינוי גורם אחראי למילוי חובות התאגיד שתפקידו לוודא כי במקביל לפעילות השוטפת  זכות ברכוש שהושג בעבירה, וכי יש להוציא את “בלעו של הגזלן מפיו”.  ■
הדרכו ת ומבוצעות  מתאימה  עבודה  מדיניות  נקבעת  החוק,  הוראות  נשמרות  הגוף  של   

חילוט בהליך אזרחי - בית המשפט רשאי לצוות על חילוט רכוש בהליך אזרחי בהתקיים שני  להטמעת החובות בקרב העובדים.  
תנאים מצטברים:

הסקטור הפיננסי משמש “שומר סף”, אשר בפעולתו יש כדי להקשות על מלביני ההון להטמיע 
הרכוש הושג, במישרין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון )או  כספים במערכת הפיננסית ולנצל אותה לצרכי פעילותם, וכדי לאפשר לרשויות האכיפה חקירה  ■

כשכר לאותה עבירה, או שנעברה בו עבירה לפי אותם סעיפים(.  יעילה ותכליתית של עבירות הלבנת הון בדיעבד.

האדם החשוד בביצוע העבירה אינו נמצא בישראל דרך קבע או שלא ניתן לאתרו, ועל כן לא  ענישה ■
ניתן להגיש נגדו כתב אישום, או כאשר הרכוש התגלה לאחר הרשעה בהליך פלילי שהתנהל. החוק קובע מספר עבירות פליליות של הלבנת הון שעונשן נע בין 5 ל-10 שנות מאסר, כדי לבטא 

שיתוף פעולה בין-לאומיאת העמדה המוסרית הרואה בפעילות של הלבנת הון פעילות המסייעת משמעותית לפשיעה 
החמורה אשר יש להוקיעּה ולהעניש בגינה בחומרה. הענישה בגין עבירת הלבנת הון היא בנוסף 

החוק מאפשר שיתוף פעולה והחלפת מידע מודיעיני עם יחידות מודיעין פיננסי מקבילות בעולם 
להענשת העבריין בגין ביצוע עבירת המקור( העבירה שבוצעה ושממנה הופקו רווחי הפשיעה(, 

)FIUs( בהינתן כי פעמים רבות עבירות הלבנת הון ומימון טרור קשורות בפעילות חוצת גבולות. 
ופעמים רבות חמורה יותר מהענישה בגין עבירת המקור.

במאבק  בין-לאומיים  מודיעיניים  וכלים  מידע  במתן  לרשויות  מסייע  זה  מסוג  פעולה  שיתוף 
בהלבנת הון ומימון טרור. סעיף 3)א( לחוק איסור הלבנת הון קובע את העבירה המרכזית של “הלבנת הון” שהינה עשיית 
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שמירת מסמכים החובות החלות על גופים בסקטור הפרט י
מכוח החוק

לקו ח של  זהותו  לאימות  בנוגע  המידע  לשמירת  נהלים  לקבוע  נדרשים  מפוקחים  מוסדות 
ומהות עסקיו, כולל מקור המידע, משך הזמן שיש לשמור את המידע הרלוונטי, סוג הלקוח וצפי  )CDD-Customer Due Diligence( הכרת הלקוח
היקף הפעילות בחשבון הלקוח. בנוסף, נדרשים המוסדות המפוקחים לבצע עדכון של מידע  התייחסות  תוך  הלקוח”,  “הכרת  בנושא  ונהלים  מדיניות  לקבוע  מחויבים  מפוקחים  מוסדות 

זה באופן עתי. לפתיחת חשבון והגדרת סוגי לקוחות. הליך הכרת הלקוח מתייחס גם להכרת אופי פעילותו 
העסקית, וזאת כדי לאפשר איתור חריגה מן הפרופיל המצופה מלקוח. בנוסף, נדרש המוסד 
המפוקח לקיים מערך בקרה באמצעות הפעלת מערך סממנים בהתחשב בסיווג הסיכון לרבות 
התייחסות לסוג הלקוח, הרקע האישי והפיננסי של הלקוח, במדינה ממנה מועברים הכספים, 

בסוגי הפעולות וכו’.

הכרת הלקוח

מעקב ובקרה אחר פעילות הלקוח הכוללים:  הכרת ראשונית  עם הלקוח הכוללת:
הפעלת מערך סממנים בהתחשב בסיווג  פתיחת חשבון, מילוי טפסים, הגדרת 
הסיכון, הרקע האישי והפיננסי של הלקוח. סוג הלקוח, הכרת אופי הפעילות 

מעקב אחר המדינות בהן מועברים  העסקית של הלקוח וכו'
הכספים, בדיקת סוגי פעולות הלקוח 

והתאמתם לפרופיל וכו'

המטרה:

איתור חריגויות 
מהפרופיל המצופה 

מלקוח

❘❘CDD  Customer Due Diligence

ON GOING ON BOARDING

צפי היקף  מקורות  מהו ת
סו ג זהות 

פעילות  המידע על  עסק י
הלקוח הלקוח

הלקוח הלקוח הלקוח

קביעת נהלים על ידי מוסדות מפוקחים בנוגע למידע

מוסדות מפוקחים נדרשים לקבוע נהלים לשמירת המידע על הלקוח. בנוסף, נדרשים 
המוסדות המפוקחים לבצע עדכון של מידע זה באופן עיתי

חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

על  ודיווחים  רגילה  פעילות  על  דיווחים  לרשות  להעביר  המדווחים  הגופים  את  מחייב  החוק 
פעילות בלתי רגילה. בישראל נקבעה חובת דיווח בגין פעילות בלתי רגילה, בשונה מחובת דיווח 
בגין פעילות חשודה הקיימת במרבית המדינות שחל בהן משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. 
דיווחים אלה נקלטים ברשות באופן ממחושב ורובן באופן מקוון למערכת המחשוב של הרשות, 

תוך ביצוע תהליך בקרת איכות והגנה מירבית על פרטיות המידע.

חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

לקוחות

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

גופים מדווחים

פעילות בלתי רגילה של הלקוח פעילות רגילה של הלקוח
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הרכב הוועדה הליכי אכיפה מנהלית במסגרת חוק 
ועדת העיצומים מורכבת משני נציגים של הגוף המפקח וממשפטן שמונה על ידי שר המשפטים 
)מינוי שר המשפטים הינו של נציג מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור(. בהתאם לפסיקת  עיצום כספי
יהיו חברים בוועדה מי  ניגוד עניינים, לא  ומניעת  ולשם תקינות ההליך המנהלי  בית המשפט  עיצום כספי מופעל כחלק מהליך של אכיפה מנהלית כסנקציה בגין הפרת חובות הזיהוי והדיווח 

שעסקו באופן ישיר בהליך הביקורת המקדים בו הוחלט על כינוס הוועדה להטלת עיצום כספי. של מוסדות מפוקחים ובגין הפרת חובת הדיווח על הכנסה או הוצאה של כספים מישראל )פרק 
ה’ לחוק איסור הלבנת הון(.

ערעור לערכאות שיפוטיות
על החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי ניתן לערער בזכות לבית משפט השלום בתוך 30 יום הליך הטלת עיצום על גורם מפוקח

מקבלתה. דיווח  חובת  לקוח,  והכרת  זיהוי  חובת  המפוקחים  הגופים  על  מטיל  הון  הלבנת  איסור  חוק 
לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וחובת מינוי אחראי למילוי חובות הגוף המפוקח. הגופים 
נבחן  במסגרתן  המפוקחים,  הגופים  על  תקופתיות  ביקורות  מבצעים  )רגולטורים(  המפקחים 

מילוי חובותיהם בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. 

ככל שהגוף המפקח מוצא כי גוף מפוקח אינו מקיים את הוראות החוק או הצו שהותקן מכוחו 
בצורה מלאה, הוא רשאי להורות על כינוס ועדה להטלת עיצום כספי על הגוף המפוקח. ההליך 

המנהלי והפלילי יכולים להתקיים במקביל.

הטלת עיצום על יחיד בגין הפרת חובת הדיווח על הכנסת כספים 

מישראל והוצאתם

העברת כספים דרך מעברי הגבול הינה אחד מדפוסי הפעולה המוכרים והרגישים ביותר בתחום 
הלבנת הון ומימון טרור, בהעדר בידוק ותיעוד מערכתי קבוע. כפועל יוצא, החוק מטיל חובת 
דיווח על יחיד המכניס או מוציא כספים ממדינת ישראל מעל סף הדיווח, כמפורט לעיל. חובת 

הדיווח חלה על הכנסת כספים והוצאתם במעברי הגבול, בדואר או בדרך אחרת.

והנכנסים  היוצאים  בקרב  תכופות  פתע  ביקורות  מבצעים  המיסים  רשות  של  המכס  חוקרי 
לישראל, במטרה לאכוף את חובת הדיווח. במקרה זה, נקבע בחוק כי ההליך המנהלי הינו 
חלופי להליך הפלילי. כלומר, במקרה של הטלת עיצום כספי על יחיד אשר שולם על ידו, לא 

ניתן להגיש נגדו כתב אישום בשל ההפרה בעטיה הוטל העיצום הכספי.

גובה העיצום

את  לטעון  האפשרות  וליחיד  המפוקח  לגוף  עומדת  העיצומים,  ועדת  בפני  ההליך  במסגרת 
טענותיהם בכתב ובעל פה בפני הוועדה, טרם יוחלט על גובה העיצום הכספי.

גובה העיצום הכספי קבוע בחוק ובתקנות ומושפע ממספר קריטריונים, לרבות היות ההפרה 
הפרה ראשונה, הפרה חוזרת )הפרה המתבצעת בתוך שנתיים מההפרה הקודמת שבשלה 
הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע(, היקפה הכספי של ההפרה, חומרת ההפרה, 
הפרה נמשכת או חד פעמית, שיתוף פעולה בגילוי ההפרה ותוצאותיה, פעולות למניעת ביצוע 

ההפרה, להקטנתה או לביטולה, נסיבות העניין ונסיבות אישיות, טיב ההפרה ונסיבותיה.
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עבירות טרור חוק המאבק בטרור
פעילות בארגון טרור, לרבות ניהול של ארגון כזה וחברות בו • עמידה בראש ארגון טרור • מילוי 
תפקיד ניהולי או פיקודי בארגון טרור • מתן שירות או העמדת אמצעים לארגון טרור או לביצוע  מתאימים  כלים  המדינה  רשויות  בידי  ליתן  מטרתו,  בטרור.  המאבק  חוק  נחקק   2016 בשנת 
מעשה טרור • איום בביצוע מעשה טרור • הכוונת חברי הארגון לביצוע פעולות טרור • גילוי  בתחום המשפט הפלילי והציבורי, לשם התמודדות עם איומי הטרור שבפניהם ניצבת מדינת 
הזדהות עם ארגון טרור • הסתה לטרור • אי מניעת טרור • הכנה לביצוע מעשה טרור. העונש  ישראל. זאת בשל ייחודה של פשיעה זו, הבאה לידי ביטוי בעוצמת הפגיעה שלה מחד גיסא, 

בגין עבירות אלה נע בין מאסר של בין שנתיים למאסר עולם. ישראל  להעמיד את  נועד  גיסא. החוק  מאידך  ומורכבותה  היקפה  בה בשל  להיאבק  ובקושי 
בשורה אחת עם המדינות הנאבקות בטרור ובמימון הטרור הבין-לאומי ולהבטיח כי החקיקה 

עבירות מימון טרור
הישראלית עומדת בסטנדרטים הבין-לאומיים שנקבעו בהקשר זה.

עשיית פעולה ברכוש במטרה לסייע, לקדם או לממן ביצוע של עבירת טרור חמורה או במטרה 
לתגמל בעבור ביצוע של עבירת טרור חמורה או במטרה לסייע, לקדם או לממן פעילות של ארגון  עקרונות החוק

טרור. העונש בגין עבירה זו הינו עד 10 שנות מאסר.
החוק מתמקד בשלושה היבטים מרכזיים:

עשיית פעולה ברכוש שיש בה כדי לסייע, לקדם או לממן ביצוע של עבירת טרור חמורה או  קביעת מנגנוני הכרזה לארגוני טרור

לתגמל בעבור ביצוע של עבירת טרור חמורה אף אם מקבל התגמול אינו מי שביצע את העבירה  החוק קובע מנגנוני הכרזה על ארגוני טרור, אשר מחליפים את אלו הקיימים בפקודת מניעת טרור, 

או התכוון לבצעה • פעולה ברכוש של ארגון טרור או רכוש הקשור לעבירת טרור חמורה •  התש”ח-1948, בתקנות ההגנה )שעת חירום( 1945, ובחוק איסור מימון טרור, תשס”ה-2005.

העברת רכוש לארגון טרור. העונש בגין עבירות אלה הינו עד 7 שנות מאסר.
מהו ארגון טרור

עבירת הפרת חובת דיווח החוק מגדיר ארגון טרור כחבר בני אדם בתבנית מאורגנת ומתמשכת )תבנית שאינה אקראית 

חוק המאבק בטרור קובע חובת דיווח למשטרה ולרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, על  ושנועדה להתקיים פרק זמן אף אם אין מדרג בין החברים ואין להם תפקידים מוגדרים(, שמבצע 

רכוש של ארגון טרור מוכרז או על פעולות הנחשדות כפעולות ברכוש טרור, ובלבד שהרכוש  מעשי טרור או פועל במטרה שיבוצעו מעשי טרור, ובכלל זאת חבר בני אדם כאמור שעוסק 

הוא של ארגון טרור או שהוא תמורתו הישירה או הרווח הישיר של רכוש זה או שיש בפעולה  באימונים או בהדרכה לביצוע מעשי טרור או שעושה פעולה או עסקה בנשק לביצוע מעשי 

כדי לסייע, לקדם או לממן ביצוע של עבירת טרור חמורה או לתגמל בעבור ביצועה. טרור, וכן חבר בני אדם כאמור שפועל, במישרין או בעקיפין, כדי לסייע לארגון דלעיל.

אי מסירת דיווח לרשויות על ידי אדם שהתבקש לבצע פעולה ברכוש והיה לו חשד סביר כי  הגדרת ארגון טרור בחוק מבהירה, בין היתר, כי גם “ארגון מעטפת”, שאינו מבצע מעשי טרור 

הרכוש הוא של ארגון טרור או שהוא תמורתו הישירה או שיש בפעולה כדי לסייע, לקדם או  באופן ישיר אך פועל במישרין או בעקיפין כדי לסייע ולקדם את פעילותו, ובכלל זה לממנו, והכל 

לממן ביצוע של עבירת טרור חמורה או לתגמול בעבור ביצועה או לחלופין שברשותו, בחזקתו  באופן שיש בו תרומה ממשית או מתמשכת לפעילות הארגון או בזיקה ממשית אליו, יחשב 

או בשליטתו רכוש של ארגון טרור מוכרז - הינה עבירה פלילית אשר העונש בגינה הינו עד שנת  יודעים את זהות החברים  ארגון טרור. עוד נקבע בחוק, כי אין נפקא מינה אם חברי הארגון 

מאסר אחת. אם עשה כן במטרה להכשיל תפיסה של רכוש כאמור, העונש הוא עד 3 שנות  האחרים אם לאו, אם הרכב חברי הארגון קבוע או משתנה, אם הארגון מבצע גם פעילות חוקית 

מאסר. ואם הוא פועל גם למטרות חוקיות.

חילוט מנגנוני הכרזה על ארגון טרור

חוק המאבק בטרור קובע הוראות חילוט רחבות, כדלקמן: החוק קובע שני מנגנונים להכרזה על ארגון כ”ארגון טרור”:

חילוט שיפוטי בהליך פלילי - בית המשפט רשאי לצוות כי נוסף על כל עונש, יחולט רכוש,  האחד, הכרזה של שר הביטחון על ארגון טרור או על ארגון “מעטפת” בעל זיקה לישראל; 

הכולל בין היתר: רכוש לאחר הרשעה בעבירת טרור • רכוש של ארגון טרור לאחר הרשעה  השני, הכרזה של שר הביטחון על פעיל טרור זר או על ארגון טרור זר שהוכרזו ככאלה מחוץ 

בניהול ארגון טרור • רכוש שהתגלה לאחר מתן גזר דין, אשר אילו התגלה לפני מתן גזר הדין  לישראל.

היה ניתן לבקש חילוטו כאמור.
קביעת עבירות פליליות וענישה

חילוט מנהלי - שר הביטחון רשאי להורות בצו על תפיסה זמנית של רכוש וכן לצוות על חילוט  חוק המאבק בטרור קובע שורה של עבירות פליליות: 
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רכוש שלגביו ניתן הצו, הכולל בין היתר: רכוש של ארגון טרור או של פעיל טרור • רכוש שמיועד 
לביצוע עבירת טרור חמורה, אם שוכנע שהדבר דרוש כדי לסכל פעילות של ארגון טרור ולפגוע 
ביכולתו לקדם את מטרותיו או כדי לסכל עבירת טרור חמורה • רכוש שנעברה בו עבירת טרור 
זו • רכוש שהושג כשכר או כתגמול בעד ביצוע  חמורה או ששימש במישרין לביצוע עבירה 
עבירת טרור חמורה, או יועד להיות שכר או תגמול כאמור. שימוש בסמכות המנהלית נעשה, על-

פי רוב, כאשר אין אפשרות לחלט את הרכוש בהליך הפלילי, אם בשל כך שהוחלט לא להגיש 
כתב אישום או בשל כך שהראיות הנוגעות לרכוש אינן ניתנות להגשה בהליך הפלילי.

משטר הדיווחים לרשות

הגופים המדווחים
חוק איסור הלבנת הון והצווים שהותקנו מכוחו מטילים על שורה של גופים בסקטור הפרטי 
חובת דיווח לרשות בנוגע לפעולות פיננסיות ופעולות אחרות שמבוצעות על ידי לקוחותיהם, 

העונות על ההגדרות הקבועות בחוק.

לגופים המדווחים תפקיד חשוב ביותר במאבק בהלבנת הון ומימון טרור בהיותם “שומרי סף”, 
המדווחים  לגופים  הלגיטימית.  הפיננסית  למערכת  שחור  הון  של  כניסתו  למנוע  יכולים  אשר 
היכרות עם לקוחותיהם ודרך התנהלותם העסקית, ומשכך ביכולתם להעמיד מידע ראשוני וחיוני 
במקרים של חשד לביצוע עבירות הלבנת הון ומימון טרור. כלל הגופים המדווחים הינם גופים 
ורואי חשבון המעניקים שירות עסקי הינם הגורמים  דין  ידי רגולטורים. עורכי  המפוקחים על 
המפוקחים היחידים שאינם חייבים בחובות דיווח לרשות; מוטלות עליהם חובות זיהוי והכרת 
נותן השירות העסקי  לקוח, לצד חובה אתית להימנע מביצוע פעולה עבור לקוח אם לדעת 

השירות המבוקש מצוי בסיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור.

הגופים המפוקחים

חברות 
קופו ת סוכני  חברות  לנאמנות  חברות  בנקים
גמל ביטוח ביטוח של תאגידים  כרטיסי 

בנקאיים אשראי

בנקים

חברות כרטיסי אשראי

חברות לנאמנות של 
תאגידים בנקאיים

חברי בורסה

מנהלי תיקים

זירות סוחר

מבטחים

סוכני ביטוח

קופות גמל

נותני שרותים פיננסיים

עורכי דין ורואי חשבון 
)המעניקים שירות עסקי(

בנק הדואר

המידע המדווח לרשות

הגופים  על  החלות  חובות  בצווים  לקבוע  השונים  לרגולטורים  סמכות  מעניק  לחוק   7 סעיף 
המפוקחים, לרבות חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

הרגולטורים והגופים המפקחים

סוחרים באבנים יקרות

סוגי דיווחים
דיווח “רגיל”

דיווח “רגיל” )CTR-Currency Transaction Report( משמעו דיווח על כל פעולה מסוג מסוים 
הייעודים.  הון  הלבנת  איסור  בצווי  וכמפורט  הדין  בהוראות  שנקבע  כפי  מסוים,  סכום  ומעל 
הגופים המדווחים חייבים בדיווח אודות פעולות אלה, ללא שיקול דעת. דיווחים אלה נקלטים 
ברשות באופן ממוחשב ורובם באופן מקוון למערכת המחשוב של הרשות, תוך ביצוע תהליך 

בקרת איכות והגנה מירבית על פרטיות המידע.

סוחרים  בנ ק זירו ת מנהלי  חבר י סוחרים נותני 
באבנים 

בנ ק
הדואר

זירו ת
סוחר

מנהלי 
תיקים

חבר י
בורסה

נותני 
שרותים 

יקרות פיננסיים
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המסגרת הנורמטיבית הבין-לאומיתדוגמאות לחובת דיווח “רגיל”:
פעולה של הפקדת מזומנים בחשבון בנק או משיכה ■  

FATF-ארגון ה ממנו בסכום שווה ערך ל- 50,000 ש”ח ומעלה  

על   1989 בשנת  הוקם   )Financial Action Task Force(  FATF-ה ארגון  פעולה של הוצאת המחאה בנקאית ■  

ידי ראשי שבע המדינות המתועשות )G7(. הארגון מהווה כח משימה בין- בסכום שווה ערך ל- 200,000 ש”ח ומעלה  

לאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות עולמית ושיתופי פעולה בין-לאומיים  הפקדת שיקים במט”ח )מטבע חוץ( בחשבון בנק ■  

של  מושבו  מקום  פרוליפרציה.  ומימון  טרור  מימון  הון,  בהלבנת  במאבק  בסכום שווה ערך ל- 1 מיליון ₪ ומעלה  

הארגון בפריז וכיום חברות בו 37 מדינות ושני גופים רב מדינתיים. הארגון  ניכיון שיקים על ידי נותן שירותי אשראי ■  
הוקם על רקע ההכרה בצורך להילחם בתופעה של הלבנת הון כאסטרטגיה עיקרית למלחמה  בסכום של 50,000 ש”ח ומעלה  
וכי  ריח”  יש  “לכסף  לפיו  עולמי  תפיסה  שינוי  חל  כך,  בתוך  המאורגנת.  ובפשיעה  בעבריינות  העברה מחשבון קורספונדנט של מוסד פיננסי שנמצא במדינה ■  

המרדף אחר הכסף ומניעת הרווחים מהעבריין אינם חשובים פחות מתפיסת העבריין.  או בטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית לחוק איסור הלבנת הון או לחשבון כאמור,   

נורמטיבית  יצירת מסגרת  ידי  על  הבין-לאומי  ה-FATF את המאמץ  ארגון  מוביל  מאז הקמתו  בסכום של 5,000 ש”ח ומעלה  

אותם  נשק להשמדה המונית,  ומימון  במימון טרור  הון,  וקביעת סטנדרטים למאבק בהלבנת 
יישום המלצותיו. סטנדרטים  וליישם, לצד ביצוע מעקב שוטף אחר  מחויבות המדינות לאמץ  דיווח על פעילות “בלתי רגילה”

אלו דורשים, בין היתר, רתימת הגופים הפיננסיים למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ומטילים  דיווח על פעילות “בלתי רגילה” )UAR-Unusual Activity Report( משמעו דיווח על פעולות 
על תאגידים וגורמים פרטיים חובות אקטיביות לזיהוי והכרת לקוחות ודיווחים לרשויות, כחלק  של מקבל שירות או על ניסיון לביצוע פעולות, אשר לאור המידע המצוי בגוף המדווח הן נחזות 
מהמאבק בפשיעה ובתוצריה. הגם שברור כי המשטר החוקי והאמצעים הרלוונטיים למאבק  בעיניו כבלתי רגילות. דיווח בלתי רגיל מבוצע על-פי שיקול דעת הגוף המדווח, בהתבסס על 
בהלבנת הון ובמימון טרור שונים ממדינה למדינה, הרי שהמלצות ארגון ה-FATF מהוות, הלכה  היכרותו את הלקוח ודפוס פעולותיו העסקיות. בישראל נקבעה חובת דיווח בגין פעילות בלתי 
למעשה, את הסטנדרט המינימאלי המחייב את כלל המדינות השותפות למאבק. מדינות שאינן  רגילה, בשונה מחובת דיווח בגין פעילות חשודה הקיימת במרבית המדינות שחל בהן משטר 
כלכליות  לסנקציות  חשופות   FATF-ה ארגון  שקבע  הבין-לאומיים  הסטנדרטים  את  מאמצות  איסור הלבנת הון ומימון טרור. דיווחים על פעילות בלתי רגילה, בדומה לדיווחים על פעילות 
קשות, שמשמעותן מגבלות על פעילויות פיננסיות של המדינה ופרטיה בתחומי מדינות אחרות,  רגילה, נקלטים ברשות, תוך ביצוע תהליך בקרת איכות והגנה מירבית על פרטיות המידע.
וכפועל יוצא סכנה ליציבות כלכלת המדינה והמשטר, לחץ בין-לאומי, סיכונים לסקטור הפיננסי 

ופגיעה במוניטין של המערכת הכלכלית והבנקאית של המדינה. דוגמאות לחובת דיווח על פעילות “בלתי רגילה”:
פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח “הרגיל” שבה מחויב הגוף המדווח ■ 

ובמימון  הון  בהלבנת  במאבק  המדינות  את  המחייבת  העולמית  הנורמטיבית  המסגרת 
פעילות הנראית כחסרת הגיון עסקי או כלכלי בהתייחס לסוג החשבון ■  

טרור, מובאת ב-40 המלצות שגיבש ארגון ה-FATF , שעיקרן:
או לדרכי התנהגותו של בעל החשבון;  

קביעה כי הלבנת הון ומימון טרור הן עבירות פליליות במדינה. לצד זאת, קביעה כי עבירות ■  
פעולה בחשבון, בהיקף מהותי, באמצעות מיופה כוח, ■  

חמורות מהוות עבירות מקור לצורך הלבנת הון.  
שאינו רשום בחשבון כמורשה חתימה;  

רתימת הסקטור הפיננסי למאבק בתופעה תוך הטלת תפקיד אקטיבי המחייב את המוסדות ■  
היקף פעולות יוצא דופן או שינוי משמעותי ביתרת חשבון, ■  

הפיננסיים לבצע תהליך זיהוי והכרת לקוח, ולדווח לרשויות אודות פעולות פיננסיות רגילו ת  
ללא הסבר מניח את הדעת ובלא סיבה נראית לעין;  

ובלתי רגילות של לקוחותיהם.  
פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם פעילותו של הארגון, ■  

החלת משטר חובות דיווח על הציבור הרחב, בנוגע להכנסה והוצאה של כספים למדינה ■  
ככל שידוע לגוף המדווח  

החברה וממנה.  
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הקמת רשות לאומית למודיעין פיננסי במדינה )FIU( אשר תנהל מאגר מידע הכולל נתונים ■  MONEYVAL
שמקורם בכלל הדיווחים המתקבלים מהסקטור הפיננסי, מידע מודיעיני המתקבל מרשויות   

ארגון Moneyval הנו קבוצת המומחים לביצוע הערכות בנושא  אכיפה וגופי הביטחון של אותה מדינה, ומידע המתקבל מרשויות מודיעין פיננסי מקבילו ת  
והיא  אירופה,  מועצת  של  טרור  ובמימון  הון  בהלבנת  המאבק  בעולם.  
 Style-FSRB-FATF(  FATF-ה של  מסוגו  אזורי  ארגון  מהווה  החלת הוראות חילוט לטובת המדינה על רווחים שמקורם בפשיעה. ■ 

.)Regional Body
 IOs-Immediate( 11 מדדים  וקבע  נוסף להמלצותיו,  נדבך   FATF-בשנת 2012 הוסיף ארגון ה

הארגון הוקם בשנת 1997, וכיום חברות בו למעלה מ-30 מדינות אירופאיות, וכן משמשים בו  Outcomes( לבחינה של אפקטיביות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינה. מטרתם 
וארגוני האו”ם  דוגמת קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי  בין-לאומיים  כמשקיפים ארגונים  לתרגם את ההמלצות לתוצרים מעשיים אותם צריכות המדינות החברות להציג, ובתוך כך לסייע 
למלחמה בפשיעה, טרור וסמים. הארגון אמון על עריכת ביקורות הדדיות, על-פי המתודולוגיה  בהעלאת רמת האפקטיביות של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור החל באותה מדינה.
שמתווה ארגון ה-FATF שבהן נבחנת מידת עמידתן של המדינות החברות בארגון בסטנדרטים 

הבין-לאומיים המחייבים בתחום איסור הלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה של נשק להשמדה בחודש דצמבר 2018 התקבלה מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון ה-FATF, לאחר עמידה 
המונית, וכן מקיים מעקב שוטף אחר תיקון ליקויים שנמצאו בביקורות. במסגרת הליכי הביקורת, בהליך ביקורת של הארגון, ובשנת 2019 התחילה רשמית את פעילותה בארגון כחברה מלאה מן 
נבחנים באופן קפדני מכלול ההסדרים בתחום ומידת האפקטיביות שלהם על ידי צוות מומחים המניין. קבלת ישראל לארגון הינה הישג לאומי אסטרטגי שכן היא מהווה כרטיס כניסה למדינת 
המאבק  בתחום  הגלובאלית  המדיניות  את  מעצב  אשר  המצומצם  המדינות  למעגל  שהוכשרו על ידי הארגון לשמש מעריכים. בנוסף, מקיים הארגון כנסים ודיונים מקצועיים בנוגע ישראל 
לסוגיות בתחום.בהלבנת הון ובמימון טרור, משפרת את יכולתו של הסקטור הפיננסי לפעול בזירה הבין-לאומית 
אטרקטיבי  כמקום  ישראל  למיצוב  בישראל,  העסקי  והסקטור  הכלכלה  לחיזוק  תורמת  ובכך 

בשנת 2013 הוענקו למדינת ישראל זכויות הצבעה בארגון וזאת לאחר שבע שנים בהן הייתה  להשקעות וכן למעמדה הבין-לאומי של המדינה. 
משקיפה ונתונה לביקורות בלבד. 

ההצטרפות לארגון תורמת לשיתופי הפעולה בין ישראל לבין מדינות אחרות במישור הפיננסי, 
מדינת ישראל, בהובלת הרשות, משתתפת בכנסים ובדיונים המקצועיים של הארגון, ושותפה  המודיעיני, הכלכלי והמשפטי. המשלחת הישראלית לארגון, בהובלת הרשות, נוטלת חלק פעיל 

להעמקת הידע וההבנה לגבי הסטנדרטים הבין-לאומיים והליך הביקורת הבין-לאומית. הקשורים  שונים  נושאים  נדונים  אלו  במפגשים  הארגון.  ובמליאת  העבודה  קבוצות  במפגשי 
למאבק הגלובלי בהלבנת הון ובמימון טרור, להתוויית המדיניות הגלובלית בתחום וכן לדו”חות 
כמעריכים  הרשות  נציגי  משמשים  בנוסף,  הארגון.  שעורך  השונות  המדינות  על  הביקורת 
בעבודת  פעיל  חלק  לוקחים  כך  ובתוך  שונות,  מדינות  על   FATF-ה ארגון  שמקיים  בביקורות 
הארגון ותורמים לפיתוח הידע המקצועי של בעלי תפקידים רלוונטיים בארץ, על מנת לסייע 

למדינה בהיערכותה לביקורות עתידיות ולעמידתה בהצלחה בהן.

EGMONT GROUP
 The Egmont Group of Financial(  Egmont-ה ארגון 
את  המאגדת  בין-לאומית  קבוצה  הוא   )Intelligence Units
מדינות  מ-170  למעלה  של   )FIUs( הפיננסי  המודיעין  יחידות 
וטריטוריות, אשר מחליפות ביניהן מידע ומודיעין פיננסי באופן שוטף. הרשות לאיסור הלבנת 
בעבודתו.  פעיל  באופן  ומשתתפת   2002 משנת   Egmont-ה בארגון  חברה  טרור  ומימון  הון 
הרשות משתתפת בכנסים ובדיונים המקצועיים של הארגון, ושותפה להעמקת הידע במסגרת 

פרויקטים ופעילות שוטפת.
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	תושרה

	ןיאדקניל
	ןיאדקניל

	קובסייפ
	קובסייפ

	 המשרה
	 המשרה
	רטלזוינל

	תפ רבד
	םיטפשמה רש רבד
	 ןוכיסו תוקומע תויתרבח תוכלשה תולעב תולוספ תועפות ןה תיסנניפ העישפו ןוה תנבלה .לארשי תלכלכ לש הרשויה
	 תעינמ ,תנגרואמהו הרומחה העישפב קבאמה תא ולגד לע טרח יתלבוהב םיטפשמה דרשמ םודיק לע ןומא דרשמה .הז ץמאמב םיטלובה םידעיה דחא תא הווהמ רורט ןומימו ןוה תנבלה תורוקמב רשפתמ יתלב קבאמ דצל ,יביטקפא רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא רטשמ לש העמטהו .לארשיב םילעופה רורטהו העישפה ינוגרא לש תיסנניפה תיתשתבו ןומימה
	 תוקינכטבו תויגולונכטב שומיש ךות ,תללכתשמו תכלוה תיניירבעה תוליעפה הב תואיצמב .תערכמ תובישח הנשי קיודמו יתוכיא יסנניפ ןיעידומל ,רתוי תומכחותמ רורט ןומימו ןוה תנבלה תפישחל ,םידקת ירסח םיינשדח םייגולונכט םיעצמאב שומיש ךות ,םימיכ תוליל תלעופ תושרה תורשפאה תא םיניירבעהמ לולשלו םיסכנ רתאל תרשפאמו ףסכה יביתנ רותיא ,םיניירבעה.םתעישפ ירצותמ תונהיל
	 ליבומש יגטרטסאהו יניעידומה רקחמהמ לחה ,הנורחאה הנשב התוליעפ תא גיצמ הז ח”וד תיגטרטסאה התדובע ירצות תשגנה ךרד ,םישדח הריקח יביתנ תחיתפו םיניירבע תסיפתל םייסנניפה םירוטלוגרה םע הלועפה ףותיש תקמעהב הלכו בחרה רוביצלו יסנניפה רוטקסל .ולוכ יטרפה רוטקסהו
	 דרשמל תרשפאמ איה ךכבו ,התוירחא ימוחתב עדי דקומ הווהמ ןוה תנבלה רוסיאל תושרה תיברעה הרבחב העישפב קבאמה םהב ,תימואל תובישח ילעב םיכלהמ םדקל םיטפשמה םנוחטיב תא רפשל תעייסמ התוליעפ .הובג ןוכיס ילעב םירוטקסב תדקמתמה הקיקח םודיקו קבאמל תירוביצה תועדומה תרבגהו תיסנניפה הרדהה םוצמצ דצל ,לארשי יחרזא לש םהייחו .רורט ןומימבו ןוה תנבלהב
	 תושרה לש םיברה היגשיהו התמורת ,התוליעפ לע תושרה ידבועו תודבוע תא ךרבל ינוצרב.ח”ודב יוטיב ידיל םיאבה תפלוחה הנשב
	רעס ןועדגםיטפשמה רש
	םיטפשמה דרשמ ל”כנמ רבד
	 ימואלה קבאמה תא הליבומ םיטפשמה דרשמב רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה הרימשו קוחה ןוטלש קוזיח ,יתרבחה סרטניאה לע הרימשה תבוטל רורט ןומימבו ןוה תנבלהב.לארשי תנידמ לש תיסנניפה הרשויה לע
	 ,רתויב תובכרומ תויסנניפ תוריקח תרגסמב תוילכלכ תוריבע יוהיזו רותיאל תלעופ תושרה םלועה יבחרב תוליבקמ תויושר םעו לארשי תנידמב הפיכאה יפוג ללכ םע הלועפ תפתשמ הווהמ ,ליבקמב .תנגרואמה העישפהו הרומחה העישפה ,תילכלכה העישפב קבאיהל הרטמב קבאמב יתוהמ דיקפת תלעב איהו תילארשיה ןיעידומה תייליהקמ דרפנ יתלב קלח תושרה .לארשי יחרזא לש םנוחטיב לע הרימשל קבאמה ,השעמל הכלה ,אוהש רורט ןומימב ימואלה
	 ,תיברעה הרבחב העישפ תועפותב ימואלה קבאמב יתועמשמ קלח תלטונ תושרה ,ףסונב םוימ 549 ’סמ הלשממ תטלחה( תיברעה הרבחב העישפב קבאמל שמוחה תינכות תרגסמב .)24.10.2021
	 תועבטמה םלוע .תיסנניפה היגולונכטה תיזחב דומעל ידכ תואל אלל תלעופ תושרה חתפו תואדוו-יא דצל תובר תויונמדזה רציימ ותוללכב םיילאוטריווה םיסכנהו םיפרגוטפירקה תיגולונכטה התוליעפ .ןוה תנבלהו תנווקמ האנוה ימוחתב דחוימב ,תכרעמה לש הערל לוצינל וצ תנקתהל הליבוה ,םיפרגוטפירק תועבטמב רורטו תיניירבע תוליעפ רוטינו רותיאל תמדקתמה םיסכנב םיתוריש ינתונ לע םג ןוה תנבלה רוסיא רטשמ תא ליחמו םוחתב תוליעפה תא רידסמה יתוהמ ךילהב רבודמ .םיינשדח םיסנניפ םירישכמו םיפרגוטפירק תועבטמ םיללוכה ,םיילאוטריו הצוחנה םינוכיס לוהינ לש תוברת תלחנה ךות ,תורחת םודיקו תיסנניפ הלכה השעמל םדקמש .יסנניפה רוטקסהו היישעתה לומל וז תוליעפ ר
	 קיידל ,ןוחטיבהו הפיכאה יפוג םע הלועפה יפותיש תא קדהל תושרה הכישממ ,הלא לכ דצל םירוטלוגרה םע הלועפ ףותישב לועפלו יטרפה רוטקסה לש םיחווידה רטשמ תא בייטלו .קשמל הליעי תיסנניפ תוינידמ םודיק תבוטל םייסנניפה
	 ר”ד ,תאצויה תושרה תשארל טרפבו תושרה ידבועו תודבוע ללכל תונותנ יתכרעהו יתדות תיליע ד”וע ,תסנכנה תושרה תשאר תא ךרבל םג שקבא ,וז תונמדזהב .רנטר-ןמגוו תימולש.ךרדה ךשמהב תיעוצקמהו תיתועמשמה היישעב החלצה הל לחאלו ,יול-ץיבורטסוא
	ידיוד ןרע ד"ועיללכה להנמה
	 שאר רבדרורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה
	 רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה לש התוליעפ ירקיע תא גיצהל האגו תדבכתמ ינא .2021 תנשב
	 דבלב םינש םירשע ינפל .םיפלוחה םירושעה ינשב תיתועמשמ ךרד תרבכ הרבע לארשי תנידמ .וב חתפמ םרוגו האלמ הרבח איה םויכו FATF-ה ןוגרא לש הרוחשה המישרב לארשי הללכנ לארשי תנידמב םייק היה אל ללכ רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא רטשמ דבלב םינש םירשע ינפל תבצינ לארשי תנידמ ,השעמל .םלועב רתויב םייביטקפאהמ אוה ילארשיה רטשמה םויכ וליאו םיטרדנטסה לש ינדפק םושייב תעדונו רורט ןומימו ןוה תנבלהב ילבולגה קבאמה תיזחב םויכ.היקנו הרשי הלכלכ לע הרימשל םיימואל-ןיבה
	 ,םיילבולג םיכילהתל תעה לכ בושקה ימאניד ןוגרא איה רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה ףוגמ .םאתהב תחתפתמו - תויגולונכטהו תויסנניפה תורומתלו לארשיב העישפה תומגמל תדרפנ יתלב הילוחל תושרה הכפה ,התמקה םויב ״יסנניפ עדימ רגאמ״ לע הרימש לע ןומאה ןיעידומ יפוגל תיתוהמ הפתושלו לארשי תנידמ לש תבלושמה תילכלכה הפיכאה תרשרשב .םלועה יבחרב םיליבקמ יסנניפ
	.ןאכ רוצעל םינווכתמ אל ונאו
	 ,הפיכאהו הריקחה יפוג םע הלועפה יפותיש תקמעהל תעה לכ תושרה תלעופ ,תימואלה הריזב .יסנניפה רזגמהו םירוטלוגרה
	 ,תנגרואמה העישפהו הרומחה העישפה רוגימל איבתש ,תיביטקפא תילכלכ הפיכאל חתפמה תנמ לעו ,ךכ םשל .ויקלח ךסמ לודג םלשהש הנבה ךותמ האלמ תופתושבו םיידי בולישב ןומט הגרדמ תציפק תפלוחה הנשה ךלהמב תושרה העציב ,ימואלה קבאמל התמורת תא לידגהל תולוכי תא םג ומכ ,יסנניפה ןיעידומה לש הכרעההו ףוסיאה תולוכי תא הללכשו תיגולונכט ,הלא תולוכי ירפ םהש םירחבנ םירצותל הצצה רשפאמ חודה .יגטרטסאהו יביטרפואה רקחמה יפותיש תא תושרה הקימעה ,ליבקמב .וכרואל תוראותמה תוינכדעה תוישרפה תרגסמב טרפב ינוגרא לש תיסנניפ תוליעפו ןומימ יצמאמ לש יביטקפא לוכיס ןעמל ןוחטיבה יפוג םע הלועפה .רורטה
	 העמטה תועצמאב ,לארשי תנידמ לש תיסנניפה הרשויה םודיק תא הלגד לע הטרח תושרה – ןוה תנבלה רוסיא רטשמ לש ודיצל תיסנניפ תולהנתה תרשפאמה ,ןוכיס תססובמ השיג לש תנמ לע .ונממ תוענמיה אלו – ןוכיסה לוהינ .תיסנניפ הרדה אלו – תיסנניפ הלכה .וליצב אלו ימואל ךילהת ,)NRA( תימואלה םינוכיסה תכרעה ףוקית תא תושרה הליבוה ,הלא םיכרע םדקל םירוטלוגרהו הפיכאה יפוג ללכ םע דחי .ויאצממ תא 2021 רבמבונב המסרפו ,בכרומ יגטרטסא תינכות השביגו לארשי תלכלכל םיינכדעה ןוהה תנבלה ינוכיס לש הפמ תושרה הרצי ,םייסנניפה הרשוי םודיקל ךרדב תיזכרמ ןבא ןה ךילהתה תואצות .םתיא תודדומתהה רופישל הדובע תיסנניפ תוניירבע םע דדומתהלו לפטל רק
	 לארשי תנידמב ןוה תנבלה רוסיא רטשמ קוזיחל תפלוחה הנשב תיתועמשמ ןויצ תדוקנ תוריש ינתונו םייסנניפ םיתוריש ינתונ לע לחה ןוה תנבלה רוסיא וצ לש ףקותל ותסינכ איה תועבטמה םוחתב םיתוריש ינתונ לש ןפוד תאצוי תינושאר הרדסא ללוכ וצה .יסנניפ סכנב ןומימו ןוה תנבלה רוסיא רטשמ לש הרדסאה בויטל תושרה תלעופ ,ליבקמב .םייפרגוטפירקה – ירוטלוגרה רטשמה תדחאה תועצמאב ,תאז .לארשיב םייסנניפה םיפוגה לע לחה רורט .םיימואל-ןיבה םיטרדנטסל םאתהבו ןוכיס ססובמ ,ינרדומ ,דוחא וצב םיווצ 10 תפלחה
	 FATF-ה ןוגראל תילארשיה תחלשמה תא ליבוהל תושרה הכישמה ,תימואל-ןיבה הריזב יתועמשמ קלח תושרה הלטנ ,ולא תורגסמב .םיפסונ םיימואל-ןיב םינוגראב הנידמה תא גציילו תוהז ,םיילאוטריו םיסכנ לש תויגוסב תוברל ,תילבולגה תוינידמה בוציע לע העיפשהו םיכילהתב רחס תועצמאב רורט ןומימו ןוה תנבלה ,)Ultimate Beneficial Ownership( םייפוסה םינהנה.דועו ינוציק ינמי רורט ןומימ ,)TBML(
	 ,םיסמה תושר ,לארשי תרטשמ ,םיטפשמה דרשמ – תושרה לש היפתושל תודוהל ינוצרב המחולל ימואלה הטמה ,ןוהה קוש תושר ,ךרע תוריינ תושר ,לארשי קנב ,הנידמה תוטילקרפ יפוג ,םייסנניפה םירוטלוגרהו תוירוטלוגרה ,ןיעידומה תייליהק ,ןוחטיבה יפוג ,רורטב תילכלכ יעוצקמ הלועפ ףותישב ,דחי .ךרדל תיתימאה תופתושה לע ,םיחוודמה םיפוגלו םיפסונ הפיכא תובר תוחלצה םירצוקו רורטה ןומימו ןוהה תנבלהב בושחה קבאמב םיידי םיבלשמ ונא ,הלועמ לארשי תא םיליבומ ונחנא דחי .תנגרואמהו הרומחה העישפב םיקבאנ ונא דחי .תויתועמשמו.תיסנניפ הרשוי לש ףסכנה דעיה לא
	 ךלהמב .תאצויה תושרה תשאר ,רנטר-ןמגוו תימולש ר"דל יביל קמועמ תודוהל ינוצרב ,ףסונב םיימואל םיגשיהל הלוכ לארשי תנידמ תאו תושרה תא רנטר-ןמגוו ר"ד הליבוה התנוהכ תפוקת ,לארשי תנידמ תא הבצימ רנטר-ןמגוו ר"ד .תניוצמו תיכרע ,הקזח תושר התנבו םייגטרטסא .רורט ןומימו ןוה תנבלהב קבאמה לש תימלועה תינחה דוחב ,הרוסמו השק תיעוצקמ הדובעב רורט ןומימו ןוה תנבלהב קבאמב תוגיהנמל הארשה ירובע הווהמ רנטר-ןמגוו ר"ד ,תישיא המינב.תיעוצקמה הכרד ךשמהב הבר החלצה הל תלחאמ ינאו
	 יבילב ןיא .תושרה לש םירקיהו םייעוצקמה ,םירוסמה םידבועלו תודבועל תודוהל ינוצרב ,ףוסבל רשפתמ יתלבהו שוחנה קבאמב תיטירק איה תניוצמהו תיעוצקמה תיכרעה םכתדובע יכ קפס !חוכ רשיי .תושדח תויעוצקמ תוגספ שובכל ךישמנ דחי .רורט ןומימבו ןוה תנבלהב
	יול-ץיבורטסוא תיליע ד"וערורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה תשאר
	2021
	 2021םירפסמב
	ימואלימואל
	~2,600,000
	~2,600,000
	~2,600,000
	~2,600,000
	ל ע םיחוויד
	הליגר תוליעפ


	~144,000
	~144,000
	~144,000
	 לע םיחוויד
	י תלב תוליעפ
	הליגר


	~5,000
	~5,000
	~5,000
	סכמ יחוויד


	11
	11
	11
	 םימוסרפ
	םייעוצקמ


	45
	45
	45
	 םע םישגפמ
	*יטרפה רוטקסה
	םיפטוש הדובע ישגפמו הנווכה תוחיש םיללוכ םניא םינותנה*


	4
	4
	4
	רוקרז ישגפמ



	ימואל-ןיבימואל-ןיב
	82
	82
	82
	82
	 ןמיע תונידמ
	 עדימ ףלחוה
	יניעידומ


	15
	15
	15
	 םישגפמ
	םיימואל-ןיב


	7
	7
	7
	 םיטקיורפ
	 םיימואל-ןיב
	ונתופתתשהב



	תיניעידומה הריזהיסנניפ ןיעידומ ףוסיא
	הליגר יתלב תוליעפ לע םיחוויד
	הליגר יתלב תוליעפ לע םיחווידה רפסמתושרב ולבקתהש
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	Dummy Text


	2018   
	2018   
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	Dummy Text
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	  2019   
	  2019   
	Dummy Text
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	 2020   
	 2020   
	Dummy Text
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	 2021   
	 2021   
	Dummy Text



	 הליגר יתלב תוליעפ לע םיחוויד רפסמ תוגלפתהםיישאר םיחוודמ םימרוג יפל
	2014   
	2014   
	2014   
	2014   
	Dummy Text
	80.07%
	Dummy Text
	3.85%
	Dummy Text
	16.08%


	  2015   
	  2015   
	  2015   
	Dummy Text
	77.98%
	Dummy Text
	6.83%
	Dummy Text
	15.19%


	 2016   
	 2016   
	 2016   
	Dummy Text
	69.18%
	Dummy Text
	16.45%
	Dummy Text
	14.36%


	 2017   
	 2017   
	 2017   
	Dummy Text
	59.10%
	Dummy Text
	28.10%
	Dummy Text
	12.70%


	2018   
	2018   
	2018   
	Dummy Text
	54.90%
	Dummy Text
	29.50%
	Dummy Text
	15.60%


	  2019   
	  2019   
	  2019   
	Dummy Text
	47.10%
	Dummy Text
	38.10%
	Dummy Text
	14.80%


	 2020   
	 2020   
	 2020   
	Dummy Text
	47%
	Dummy Text
	39%
	Dummy Text
	14%


	 2021   
	 2021   
	 2021   
	Dummy Text
	35.90%
	Dummy Text
	51%
	Dummy Text
	13.10%



	:םירחא תירוגטק טוריפ הליגר יתלב תוליעפ לע םיחוויד רפסמ תוגלפתהםירחא םיחוודמ םימרוג יפל
	2013   
	2013   
	2013   
	2013   
	Dummy Text
	6.30%
	Dummy Text
	3.48%
	Dummy Text
	3.65%
	Dummy Text
	3.65%


	   2014   
	   2014   
	   2014   
	Dummy Text
	6.93%
	Dummy Text
	3.60%
	Dummy Text
	3.32%
	Dummy Text
	3.32%


	   2015   
	   2015   
	   2015   
	Dummy Text
	6.24%
	Dummy Text
	4.15%
	Dummy Text
	2.81%
	Dummy Text
	2.81%


	   2016   
	   2016   
	   2016   
	Dummy Text
	5.15%
	Dummy Text
	5.42%
	Dummy Text
	2.81%
	Dummy Text
	2.81%


	   2017   
	   2017   
	   2017   
	Dummy Text
	4.50%
	Dummy Text
	5.20%
	Dummy Text
	1.60%
	Dummy Text
	1.60%


	   2018   
	   2018   
	   2018   
	Dummy Text
	7.40%
	Dummy Text
	5.40%
	Dummy Text
	1.40%
	Dummy Text
	1.40%


	   2019   
	   2019   
	   2019   
	Dummy Text
	5.30%
	Dummy Text
	6.80%
	Dummy Text
	1.50%
	Dummy Text
	1.50%


	   2020   
	   2020   
	   2020   
	Dummy Text
	4.20%
	Dummy Text
	6.30%
	Dummy Text
	1.70%
	Dummy Text
	1.70%


	   2021
	   2021
	   2021
	Dummy Text
	4.80%
	Dummy Text
	5.70%
	Dummy Text
	1.20%
	Dummy Text
	1.40%



	 םיתוריש ינתונ לש הליגר יתלב תוליעפ לע םיחווידה רפסמתושרב ולבקתהש )פ"שנ( םייסנניפ
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	 2019   
	 2019   
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	 2020   
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	 2021
	 2021
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	הליגר תוליעפ לע םיחוויד
	ליגר תוליעפ לע םיחווידב תולועפ לש ללוכ רפסמ תושרב ולבקתהש
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	2014   
	2014   
	2014   
	Dummy Text
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	  2015   
	  2015   
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	 2016   
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	 2017   
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	2018   
	2018   
	2018   
	Dummy Text


	  2019   
	  2019   
	  2019   
	Dummy Text


	 2020   
	 2020   
	 2020   
	Dummy Text


	 2021   
	 2021   
	 2021   
	Dummy Text



	ה ליגר תוליעפ לע םיחוויד רפסמ תוגלפתהםיישאר םיחוודמ םימרוג יפל
	2013   
	2013   
	2013   
	2013   
	Dummy Text
	82.4%
	Dummy Text
	13.6%
	Dummy Text
	4%


	  2014   
	  2014   
	  2014   
	Dummy Text
	82%
	Dummy Text
	14%
	Dummy Text
	4%


	   2015   
	   2015   
	   2015   
	Dummy Text
	76.9%
	Dummy Text
	18.8%
	Dummy Text
	4.3%


	   2016   
	   2016   
	   2016   
	Dummy Text
	74.1%
	Dummy Text
	22.4%
	Dummy Text
	3.5%


	  2017   
	  2017   
	  2017   
	Dummy Text
	71.6%
	Dummy Text
	24.3%
	Dummy Text
	4.1%


	  2018   
	  2018   
	  2018   
	Dummy Text
	66.8%
	Dummy Text
	27.7%
	Dummy Text
	5.5%


	   2019   
	   2019   
	   2019   
	Dummy Text
	61.6%
	Dummy Text
	31.6%
	Dummy Text
	6.8%


	   2020   
	   2020   
	   2020   
	Dummy Text
	57.7%
	Dummy Text
	34.5%
	Dummy Text
	7.8%


	  2021
	  2021
	  2021
	Dummy Text
	53.7%
	Dummy Text
	35.5%
	Dummy Text
	10.8%



	סכמ יחוויד
	תושרב ולבקתהש סכמ יחוויד רפסמ
	2014   
	2014   
	2014   
	2014   
	Dummy Text


	  2015   
	  2015   
	  2015   
	Dummy Text


	 2016   
	 2016   
	 2016   
	Dummy Text


	 2017   
	 2017   
	 2017   
	Dummy Text


	2018   
	2018   
	2018   
	Dummy Text


	  2019   
	  2019   
	  2019   
	Dummy Text


	 2020   
	 2020   
	 2020   
	Dummy Text


	 2021   
	 2021   
	 2021   
	Dummy Text



	 תויסנניפ תוריקח❘
	עדימ תושקב 
	סנכנה םוזיה עדימהו עדימה תושקב לכ ךסב יונישה רועישעדימ תלבקל תוכמסומה תויושרה ללכמ2014 סיסבה תנשל סחיב
	2015   
	2015   
	2015   
	2015   
	6.3%


	2016   
	2016   
	2016   
	32.2%


	2017   
	2017   
	2017   
	56.0%


	2018   
	2018   
	2018   
	71.5%


	2019   
	2019   
	2019   
	85.6%


	2020   
	2020   
	2020   
	58.8%


	2021
	2021
	2021
	53.8%



	לארשיב ןוחטבו הפיכא יפוג - עדימ תושקב
	 דימה תושקב לכ ךסב יונישה רועיש לארשיב ןוחטבו הפיכא ימרוג2014 סיסבה תנשל סחיב
	2015   
	2015   
	2015   
	2015   
	0%


	2016   
	2016   
	2016   
	22.4%


	2017   
	2017   
	2017   
	55.2%


	2018   
	2018   
	2018   
	84.3%


	2019   
	2019   
	2019   
	96.2%


	2020   
	2020   
	2020   
	60.1%


	2021
	2021
	2021
	63.6%



	)FIUs( יסנניפ ןיעידומ תודיחיל וצפוהש עדימ תושקב
	תושרהמ תואצויה   עדימה תושקב רפסמב יונישה רועיש )FIUs(  יסנניפ ןיעידומ תודיחיל2014 סיסבה תנשל סחיב
	2015   
	2015   
	2015   
	2015   
	8.3%


	2016   
	2016   
	2016   
	31.4%


	2017   
	2017   
	2017   
	54.5%


	2018   
	2018   
	2018   
	94.2%


	2019   
	2019   
	2019   
	76.9%


	2020   
	2020   
	2020   
	55.4%


	2021
	2021
	2021
	74.4%



	תואצויו תוסנכנ FIU  תושקב תוגלפתהםייפרגואיג םירוזא יפל
	םייפרגואיג םירוזא יפל תוסנכנ  תושקב תוגלפתה2021 תנש
	47.1%
	47.1%
	47.1%
	47.1%
	 תונידמ
	 דוחיאה
	)EU( יפוריאה


	29.3%
	29.3%
	29.3%
	 תופסונ תונידמ
	הפוריאב


	12.8%תוקירמא
	12.8%תוקירמא
	12.8%תוקירמא
	תוקירמא


	10.8%
	10.8%
	10.8%
	םירחא



	םייפרגואיג םירוזא יפל תואצוי  תושקב תוגלפתה2021 תנש
	53.7%ת ונידמ
	53.7%ת ונידמ
	53.7%ת ונידמ
	53.7%ת ונידמ
	ת ונידמ דוחיא
	 דוחיאה
	)EU( יפוריאה


	17.6%
	17.6%
	17.6%
	תוקירמא


	14.4%
	14.4%
	14.4%
	 תופסונ תונידמ
	הפוריאב


	7.4%
	7.4%
	7.4%
	קיפיספ-היסא


	4.8%
	4.8%
	4.8%
	היסא-וריא


	2.1%
	2.1%
	2.1%
	םירחא



	 תויסנניפ תוריקח❘
	תויניעידומ תוזרפארפ 
	 וצפוהש תויניעידומה תוזרפארפה לכ ךסב יונישה רועיש דימ תלבקל תוכמסומה תויושרה ללכל2014 סיסבה תנשל סחיב
	2015   
	2015   
	2015   
	2015   
	1.9%


	2016   
	2016   
	2016   
	19.8%


	2017   
	2017   
	2017   
	26.2%


	2018   
	2018   
	2018   
	39.4%


	2019   
	2019   
	2019   
	43.0%


	2020   
	2020   
	2020   
	28.8%


	2021
	2021
	2021
	42.6%



	תויניעידומ תוזרפארפ יגוס תוגלפתה
	 ויניעידומ תוזרפארפ חוליפ דימ תלבקל תוכמסומה תויושר יפל2021 תנשב
	14.4%
	14.4%
	14.4%
	14.4%
	ץוח ינכרצ


	85.6%
	85.6%
	85.6%
	םינפ ינכרצ



	תויניעידומ תוזרפארפ י גוס תוגלפתה2021 תנשב
	35.8%
	35.8%
	35.8%
	35.8%
	םוזי עדימ


	64.2%
	64.2%
	64.2%
	עדימ תושקבל הנעמ



	תויניעידומ תוזרפארפלארשיב ןוחטבו הפיכא יפוג
	ו צפוהש תויניעידומה תוזרפארפה לכ ךסב יונישה רועישל ארשיב ןוחטבו הפיכא ימרוג2014 סיסבה תנשל סחיב
	2015   
	2015   
	2015   
	2015   
	5.2%


	2016   
	2016   
	2016   
	21.0%


	2017   
	2017   
	2017   
	22.6%


	2018   
	2018   
	2018   
	45.1%


	2019   
	2019   
	2019   
	48.5%


	2020   
	2020   
	2020   
	31.3%


	49.3%
	49.3%
	49.3%
	2021



	ת ואצוי תויניעידומ תוזרפארפ תוגלפתהםייפרגואיג םירוזא יפל
	 ואצויה תויניעידומה תוזרפארפה תוגלפתה ייפרגואיג םירוזא יפל2014 סיסבה תנשל סחיב
	53.5%
	53.5%
	53.5%
	53.5%
	 דוחיאה תונידמ
	דוחיאה תוניד)EU( יפוריאה


	20%
	20%
	20%
	תוקירמא


	16.1%
	16.1%
	16.1%
	 תונידמ
	 תופסונ
	הפוריאב


	10.3%
	10.3%
	10.3%
	םירחא



	 לארשיב תיסנניפ העישפ❘
	יגטרטסא טבמ 
	2021 תנשב והוזש ןוה תנבלה יסופד
	12.8% ןמוזמב תוליעפ
	12.8% ןמוזמב תוליעפ
	12.8% ןמוזמב תוליעפ
	12.8% ןמוזמב תוליעפ


	 םיפ״שנ
	 םיפ״שנ
	 םיפ״שנ
	12.3%


	/תואוולה
	/תואוולה
	/תואוולה
	י ארשא
	8.9%


	 תונובשח לוצינ
	 תונובשח לוצינ
	 תונובשח לוצינ
	 קנב
	8.2%


	7.3% ן״לדנ
	7.3% ן״לדנ
	7.3% ן״לדנ


	תימואלניב תוליעפ 18.7%
	תימואלניב תוליעפ 18.7%
	תימואלניב תוליעפ 18.7%


	םירחא 6.6%
	םירחא 6.6%
	םירחא 6.6%


	םיק׳צב תוליעפ 2.0%
	םיק׳צב תוליעפ 2.0%
	םיק׳צב תוליעפ 2.0%


	תותומעו םיח״מג 2.4%
	תותומעו םיח״מג 2.4%
	תותומעו םיח״מג 2.4%


	שק תויושי 3.2%
	שק תויושי 3.2%
	שק תויושי 3.2%


	תורוחס/רחסמ 3.5%
	תורוחס/רחסמ 3.5%
	תורוחס/רחסמ 3.5%


	םיילאוטריו םיסכנ 3.5%
	םיילאוטריו םיסכנ 3.5%
	םיילאוטריו םיסכנ 3.5%


	םייעוצקמ ןוה יניבלמ 4.9%
	םייעוצקמ ןוה יניבלמ 4.9%
	םייעוצקמ ןוה יניבלמ 4.9%


	ח״טמ 5.7%
	ח״טמ 5.7%
	ח״טמ 5.7%



	2021 תנשב והוזש תיניירבע תוליעפ ימוחת
	19.0 %
	19.0 %
	19.0 %
	19.0 %
	העישפ ןוגרא


	14.6% 
	14.6% 
	14.6% 
	רורט ןומימ


	11.2 %
	11.2 %
	11.2 %
	םיסימ תוריבע


	8.7 %
	8.7 %
	8.7 %
	תותיחשו דחוש


	23.0 %
	23.0 %
	23.0 %
	ףויז ,המרמ ,האנוה


	םירחא 6.3%
	םירחא 6.3%
	םירחא 6.3%


	2.2% 
	2.2% 
	2.2% 
	תונז ,תורסרס


	םירומיה 3.0%
	םירומיה 3.0%
	םירומיה 3.0%


	ע״ינ תוריבע 3.4%
	ע״ינ תוריבע 3.4%
	ע״ינ תוריבע 3.4%


	םימסב רחס 4.0%
	םימסב רחס 4.0%
	םימסב רחס 4.0%


	תויביטקיפ תוינובשח 4.6%
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	הישרפ›האנוהו המרמב רבד תלבק ,קשוע 
	 םיסמה תושרו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה ףותישב תבכרומ הריקח הליבוה לארשי תרטשמ.הקוצמב תונברוק דגנכ המרמו קשוע לש תוריבע עוציבל תודשח וקדבנ התרגסמב
	 יזכרמה דושחה ידי לע תיתטישו תמכחותמ הרוצב הלהונ הלוכ תוליעפה ,דשחה יפ-לע ,םיפסכה תייבג .תיצרא הסירפב םיפסכ יבוגו תיזח ישנא וליעפהש ,החפשמ ינב ללוכ ,ויברוקמו םיתיעלו םידושחה ידיל םיסכנ תרבעה תועצמאב וא ןמוזמב התשענ ,סמה תויושרל וחווד אלש.םימויאו תוטיחסב התוול ףא
	 רבעש ףעוסמ םיפסכ לולסמ לע עיבצה רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרב קפוהש עדימה תיזחה ישנא תולעבב םא ןיבו םתולעבב םא ןיב ,םידושחל ורשקנש םיבר םיקנב תונובשח ךרד ורבעוה תונברוקה לש םיפסכהמ קלח יכ אצמנ .םמש לע תונובשחה תא וחתפו ,םרובע ולעפש רזחה לש הלתמאב ,םידושחה לוהינב וא רובעב ולעפש ,םייסנניפ םיתוריש ינתונ תועצמאב וא ןירשימב םידושחל ורשקנש )םיר"כלא( חוור תנווכ אלל םינוגרא תונובשחב ןכו ,תואוולה םינמוזמ תודקפה לש הובג ףקיהב הנייפאתה תונובשחב תוליעפה יכ הלוע הריקחהמ .ןיפיקעב.םידושחה ידי לע וקשענש תונברוקה יפסכמ םרוקמש םיקישו
	 ןיעידומה תנומת תא הרישעה ,יניעידומה בלשהמ הריקחה תא התוויל ןוה תנבלה רוסיאל תושרה תוריבעה רבדב תודשחה תא קזיח תושרה הריבעהש עדימה .הריקחה ינוויכ לש דוקימב העייסו תוליעפ עוציבב ושמתשה ןהב הלועפה תוטיש לע רוא ךפש ,םהיניב םירשקהו םידושחל וסחויש.תוריבעה יפקיה תאו םיפסכה תנבלה יביתנ תא ףשחו ןוהה תנבלה
	 תיסנניפ תוליעפ לע ל"וחב תוליבקמ תויושרמ עדימ תלבקל תוינפ העציב תושרה ,ףסונב דושחה דגנכ םושיא יבתכ ושגוה הריקחה לש המויסב .םידושחה לש םיסכנו שוכר לש תוקזחאו.ויברוקמו יזכרמה
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	 םע רשקה תא יביטקאורפ ןפואב תושרה הקימעה 2021 תנשב:תורטמ רפסמל יטרפה רוטקסה
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	יטרפה רוטקסה םע םישגפמ
	 םע םישגפמהמ קלח תושרה המייק ,לוגסה ותה תולבגמו הנורוקה רבשמ תוכשמתה רואל תויחנה לע הרימש ךות רשקה תופיצר לע רומשל תנמ לע ילאוטריו ןפואב יטרפה רוטקסה תועצמאב ןווקמ ןפואב ומייקתהו םייוניש ורבע םישגפמה ינכתו יפוא .םידדצה תואירבו הלשממה ןיב ,םישגפמה תויביטקפא רופישב העייס תיגולונכטה המרופטלפה .יתוזח דועיוול תויצקילפא רפסמ לומ םאתל תלוכיהו תיסחי רצק ןמזב רתוי הלודג םישגפמ תומכ םויק תועצמאב ,רתיה.דחא שגפמב םימרוג לש רתוי בר
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	הובג ןוכיסב ןוה תנבלה יסופד לע רוקרז ישגפמ
	 תרטמ .םיחוודמה םימרוגה יגיצנל םידקוממ רוקרז ישגפמ העברא וכרענ 2021 תנש ךלהמב תולעהל ןכו םיפתתשמה םימרוגה ינפב שרדנה יעוצקמה עדיה תא רישעהל התייה םישגפמה הדובעה תא בייטלו םדקל םילוכי רשא םיעוריאו תויגולופיט גיצהל ,אשונב תועדומה תא.תפתושמה
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	 םייטנוולרה םיימואלניב הריקח יקית וגצוה ןכו םיגירח םיעוריא ,תונבות וגצוה םישגפמה תרגסמב ןיב ישיא-ןיבהו יעוצקמה רשקה תא םיקזחמ ולא םישגפמ .שגפמב ןודנש יזכרמה אשונל םימרותו יעוצקמה עדיה תא םיקימעמ ,הפיכאה יפוגו תושרה יגיצנ ןיבל םיחוודמה םימרוגה.תושרה תורטמ םודיקל תובר
	םירוטלוגרה םע הלועפ ףותיש
	 עצבל םיכמסומה םירוטלוגרה םע הלועפה ףותיש תא תושרה הקימעה 2021 תנש ךלהמב םירוטלוגרל תושרה הריבעה ,וז תרגסמב .םיחוודמה םיפוגל סחיב היצלוגרו הרקב תרוקיב םיחוודמה םיפוגה לש תויצה תמר אשונב םיילאירוטקס בחור תוח”ודו םימוזי םייתפוקת תוח”וד.ןוכיס ימרוג רותיאו חוודמה עדימה תוכיא ,הפיכאה תולועפ דוקימב םיעייסמה
	 ,הדובע תוינכת ,םיפטוש םיאשונב תופתושמ הבישחו הדובע תושיגפ תושרה המזי ,ףסונב.םינושה םירוטלוגרה םעטמ םיחקפמל תוכרדהו עדימ ףותיש
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	 הדובעה ישגפמ תודוא טוריפלתבלושמ תילכלכ הפיכא ואר יטרפה רוטקסה לומ הלועפה ףותישו
	הישרפ,ןוה תנבלה ,םימויאב הטיחס  המרמב רבד תלבק
	 הנידמה תוטילקרפ ,םיסמה תושר ףותישבו לארשי תרטשמ תלבוהב ףתושמ הריקח תווצ רשא הרימש תורבח תוליעפ הניינעש היישרפ רקח ,רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרהו םהלש ילילפה ןיטינומב שומיש ךות ,ץראה יבחר לכב תולודג הינב תורבחו םינלבק וטחס הילעב.םירחא לשו
	 םירתאב םירמוש ובצוה אל ףא בור יפ לעו םירמוש הקיסעה אל הרימשה תרבח לעופב וא ןוישירה יאנתב ודמע אל םיתיעל הנשמה תורבח .הנשמ תורבח לש םיתורישב השמתשהו רכש ישולת אלל ןמוזמב עצוב ”הרימשה יתוריש“ רובע םולשת םירקמהמ קלחב .הזוחה יאנתב לש אווש גצמ וגיצהש תויביטקיפ תוינובשח וקפנוה םירקמה לש רחא קלחבו ,תוינובשח וא.רתאב רמוש תוחכונ
	 לש ךילהת עצבל הרטמב הנשמה תורבחו תורבחה לכ תא ולהינו ומיקה םייזכרמה םידושחה תחא םילובקת יוסיכל ושמיש ןה לעופב ךא וזל וז םירמוש תורבחה וקפיס ,הרואכל .ןוה תנבלה לש תוסכ גיצהל הרטמב ,תאז .תויביטקיפ תוינובשח לש זוזיקו הקפנה תועצמאב הינשה לש.םיפסכה תרבעהל תואתכמסאו ןיבלהל ןהילע היהש םירידאה ףסכה ימוכסל תימיטיגל תוליעפ
	 םייניעידומ תוחוד תורשע הבינה ןוה תנבלה רוסיאל תושרה העציבש תיסנניפה הריקחה לע ,הליגר תוליעפ לע םיחוויד יפלאו הליגר יתלב תוליעפ לע ,םיחוויד תואמ לע ססבתהב תורבעהו הנבלהה לולסמ יוהיזל הליבוה חותינה תדובע .תוברועמה תורבחהו םידושחה.םייסנניפ םיתוריש ינתונ לצא םינמוזמה תוכישמל דעו תורבחה גראמ ןיב םיפסכה
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	 רימשה תורבח ןוגראה לשםירמוש תוקיסעמ ןניאץוח רוקימב ושמתשה
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	תימואל-ןיבה הריזה
	 םיבושחה םיימואל-ןיבה םינוגראב חתפמ ידיקפתב תושרה יגיצנ ונהיכ 2021 תנש ךלהמב םיאשונב םיטקייורפו תוליעפ וליבוה םתרגסמב ,רורט ןומימבו ןוה תנבלהב קבאמה םוחתב רבצנש יעוצקמה עדיל תודוה תובר ומרתו לארשי תנידמ לש תויופידעה רדס שארב םייוצמה:םיאבה םיימואל־ןיבה םיטקיורפב קלח תושרה החקל ,רתיה ןיב .תושרב
	םיימואל-ןיב םיטקיורפב תופתתשהו הלבוה
	 רורט ןומימו ןוה תנבלה תוליעפ יוהיזל םימודא םילגד אשונב טקיורפ)TBTF ,TBML( רחס יססובמ
	 םינוגראה לש ףתושמה טקיורפה תווצב תילארשיה תחלשמה תופתתשה תא הליבוה תושרה ,רחס יססובמ רורט ןומימו ןוה תנבלה םוחתב םימודא םילגד תמישר םוסרפל Egmont-ו FATF םימרוגה תלוכי תא קזחל המישרה תרטמ .לארשי ללוכ ,תובר תונידממ ףסאנש עדימ ללקשמה ןוכיסב תויהל היושעש תוליעפ לע עירתהלו תוהזל יטרפה רזגמבו ירוביצה רזגמב םייטנוולרה.רחס יססובמ רורט ןומימל וא ןוה תנבלהל הובג
	 םיינעזג וא םיינתא םיעינממ רורט ןומימ אשונב טקיורפ
	 המרת ,רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה תלבוהב ,FATF-ה ןוגראל תילארשיה תחלשמה םיינתא םיעינממ רורט ןומימ אשונב FATF-ה ןוגראל ףתושמ ימואל-ןיב ירקחמ טקיורפל םירמוח.)Extreme-Right Wing Terrorism( ינוציק ןימי רורט םג הנוכמה ,םיינעזג וא
	 אשונב קוסעל טילחה ןוגראה ;לארשי תנידמ ללוכ ,תונידמ 30-כ לש ןתמורת לע ססובמ ח”ודה-ואינ תוצובק ללוכ ,ינוציק ןימי ימרוג לש תופקתמב תונורחאה םינשב היילעה תובקעב הז.הלש ןומימה יטביה ללוכ ,וז תבכרומ העפותל תועדומ תולעהל ךרוצהו ,תויצאנ
	תילטיגיד היצמרופסנרט
	 יסנניפ ןיעידומל תורחבנה תוימואלה תודיחיה תא תללוכה Egmont-ה תצובקו FATF-ה ןוגרא תא קזחלו ףנמל )FIUs( יסנניפה ןיעידומה תודיחיל עייסל דעונש יוסח חוד ףתושמב ומסרפ םושייב דקמתמ ,2021 רבוטקוא שדוחב ץמוא רשא יוסחה חודה .תויגולונכטה ןהיתולוכי תויושרל דעוימה ,חודה .יסנניפ ןיעידומ חותינלו הדושח תוליעפ רותיאל תומדקתמ תויגולונכט ידכב םינוכנה םיילטיגידה םילכה תא אוצמל יאדכ ”יתמ”-ו ”דציכ“ תולאשב דקמתמ ,תויתנידמה.ךילהתה ךרואל םישרדנה תונכההו םילוקישה תא טרפמו םיילועפת םירגתא לע רבגתהל
	 רשא FATF-ה לש תיביטרפואה הדובעה תצובק ףתושמב וליבוהש טקיורפ תרגסמב ןכוה חודה ,רנטר-ןמגוו תימולש ר”ד ,זאד רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה תשאר הדמע השארב ףגאה שאר ןהיכ הב רשא )IEWG( Egmont-ה התצובק לש תיביטרפואה הדובעה תצובקו רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה .שאר-בשוי ןגסכ ,רדיו דעלא ד”וע ,תושרב ימואל-ןיבה
	.ותכירעלו חודה תביתכל יתוהמ ןפואב המרת
	 ןיעידומה תודיחי ןיב עדימ תפלחהל הנבומ טרדנטס תעיבקל טקיורפםלועב )FIUs( יסנניפה
	 הדובעה תצובק לש חווט ךורא ימואל-ןיב יגולונכט טקיורפ ירצות ורשוא 2021 תנשב תרטמ .רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה תלבוהב ,EGMONT-ה ןוגראב תיביטרפואה ותרגסמבו ,םלועב יסנניפה ןיעידומה תודיחי ללכ ןיב עדימה תפלחה לועיי התייה טקיורפה תונידמה לכ תא שמשל יופצה תונוש עדימ תוכרעמל םאתוה רשא דיחאו הנבומ טמרופ חתופ עדימ תוכרעמב וחותינו עדימה תעמטה ,עדימה תפלחה יכילהב עייסי טמרופה .ןוגראב תורבחה יסנניפה ןיעידומה תודיחי ןיב עדימ ףותיש יכילהת תיינבה ךשמהבו ,תיטנוולר היגולונכט תולעב.םלועב
	םיילאוטריוו םיסכנ
	 ןוכיס תססובמ השיג םושיי אשונב ךירדמה ןוכדעל הפתוש התייה תושרה 2021 תנש ךלהמב םיטרדנטסה ןוקיתל ךשמהכ תאז ,םיילאוטריו םיסכנב םיתוריש ינתונו םיילאוטריו םיסכנל עגונב ןוה תנבלהב קבאמל היצלוגר ליחהל תונידמה לכ לע הבוח םיליטמה FATF-ה לש םיימואל-ןיבה.הלא םיסכנב םיתוריש ינתונו םיילאוטריוו םיסכנ לע רורט ןומימו
	 ןוכדעו תוינידמ שוביגל טקיורפה תא ליבומה תווצב ףתתשה תושרב ימואל-ןיבה ףגאה שאר ןוגרא ידי לע המקוה רשא םיילאוטריווה םיסכנה תיישעת םע רשקה תצובקבו אשונב ךירדמה.FATF-ה
	 תויושיב םינהנו הטילש ילעב תופיקש אשונב FATF-ה יללכ ןוקיתתויטפשמ
	 טקיורפב ליעפ קלח ,תושרה תלבוהב ,FATF-ל תילארשיה תחלשמה החקל 2021 תנש ךלהמב םינהנו הטילש ילעבל עגונב תופיקשה תרבגה ךרוצל ןוגראה לש 24 הצלמה תוארוה ןוקיתל 2022 תליחתב ןוגראה תאילמ ידי לע ץמוא הצלמהה לש ןקותמה חסונה .תויטפשמ תויושיב.םלועה לכב ,תובורקה םינשב הז אשונב רטשמה רופישו ןוקיתל סיסב הווהיו
	תידדהה תרוקיבה ךילהת לש תיגטרטסא הניחב
	 היגטרטסא תניחבל הדובעה תצובקב הליעפ הרבחכ הפתתשה תושרה 2021 תנש ךלהמב.Ad-Hoc Group on Strategic Review וא AGSR תצובק - FATF-ה ןוגרא לש תרוקיבה ךילהל
	הישרפBEST EGMONT CASE AWARD  ›
	 הריקחה תריחבל Egmont -ה ןוגרא לש תיתנשה תורחתב לארשי תנידמ התכז 2021 תנשב בהל תדיחי לש םייקוח יתלב םירומיה המישמ חוכ ליבוהש ,הריקחה .םלועב הבוטה תיסנניפה תורשע לש ףקיהב םייקוח יתלב םירומיה יפסכ תנבלה לש תשר הפשח ,לארשי תרטשמב 433 רחסמ לש תוליעפ תוברל ,תויסנניפ תולועפ לש םכחותמו בכרומ הוותמ תועצמאב ח”ש ינוילימ.םיבר שק ישנאו םירדלבב שומישו םינורטקלא םיקנרא ,טנרטניאב הרואכל ימיטיגל
	 ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה הריבעהש יניעידומ עדימ היה תבכרומה הריקחל סיסבה .םימדקתמ רותיא ילכב שומיש ךות םייסנניפה םיפוגה לש םיחוויד תבלצה לע ססבתהב ,רורט הקלחמה  ,םיסימה תושרב םולהי תדיחי תופתתשהב לארשי תרטשמ הליבוה הריקחה תא טוליחה תדיחי ,הנידמה תוטילקרפב תימואלניבה הקלחמהו רבייסה תקלחמ ,תילכלכה יפותיש הללכ תיסנניפה הריקחה .רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרהו יללכה סופורטופאב הפיכא יפוג םעו )FIU( םלועב ןוה תנבלה רוסיאל תוליבקמ תויושר םע םיימואל-ןיב הלועפ.תונוש תונידמב
	הישרפה לע ריבסמה ןוטרסל
	הישרפה לע ריבסמה ןוטרסל
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	Dummy Text
	 FATF-ה ןוגראל חוויד
	 קלחכ ,2018 תנש יהלשב FATF-ה ןוגרא םסרפש לארשי תנידמ לע תרוקיבה ח”ודל ךשמהב עגונב תומדקתה ח”וד FATF-ל שיגהל לארשי תנידמ תשרדנ ,ןוגראה להנמש בקעמה יכילהמ םוחתב םיימואל-ןיבה םיטרדנטסב התדימע תדימ םע רשקב ,תרוקיבב ולגתהש םייוקילה ןוקיתל.2022 יאמ שדוחב ןוגראה ידי לע םסרופו רשוא בקעמה ח”וד .רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא
	 ןוקיתל הטקנש תולועפה לע ןוגראל חוודל לארשי תנידמ השרדנ ,בקעמה ח”וד תרגסמב עגונב תוברל ,)ל”ניבה םייטרדנטסב דמועה יביטמרונ רטשמ לש ומויק( ינכטה טביהב םייוקילה הנידמה השרדנ ,ףסונב .רטשמה רופיש ךרוצל םירזוחו תויחנה םוסרפו תונקתו הקיקח ינוקיתל תלחה תמגוד( ל”ניבה םיטרדנטסל ןוגראה עציבש םינוכדעל םאתהב רטשמב תומאתה עצבל.)הנורחאל העצובש םיילאוטריו םיסכנב תוריש ינתונ לע רטשמה
	םיימואל-ןיב םירנימס
	 היצרפילורפ ןומימ ינוכיס םוצמצו תכרעה אשונב ןווקמ רנימס)2021 רבמצד(
	 הדמשהל קשנ לש הצפה ןומימ ינוכיס תתחפהו תכרעה אשונב ןווקמ רנימס ךרע FATF-ה ןוגרא ירוביצה םירוטקסהמ םיחמומ לש לנאפ ללכ רשא ,רנימסה תא .)היצרפילורפ ןומימ( תינומה ןוה תנבלה רוסיאל תושרה תשאר ,רנטר-ןמגוו תימולש ר”ד התחנה ,חתפמ תונידממ יטרפהו תיביטרפואה הדובעה תצובק לש תפתושמ שאר תבשויכ םג הנהיכ רשא זאד רורט ןומימו.FATF-ה לש )RTMG(
	)2021 ילוי( עדימ יפוליחל םיטרדנטס אשונב תיביטרפוא הכרדה
	 תודיחי ןיב עדימ תפלחהל הנבומה טרדנטסה לע היתורבחל הכרדה המייק Egmont-ה תצובק הליבוה ותוא אשונב טקיורפה תרגסמב חתופש דיחאה טמרופה לעו )FIUs( יסנניפה ןיעידומה תא לעופב ליבוה רשא ,רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרב ימואל־ןיבה ףגאה להנמ .תושרה םייביטרפואה םישומישה תא גיצה םגו הכרדהה תא החנה ,ץומיאל ותאבהו טמרופה חותיפ.טמרופב תושעל ןתינש
	 יסנניפה ןיעידומה תדיחיו ןוכיס תססובמ השיג אשונב ןווקמ רנימס)2021 ילוי(
	 ידי לע ןוכיס תססובמ השיג םושיי אשונב יביטרפוא ןווקמ רנימס המייק Egmont-ה תצובק יבחרב יסנניפה ןיעידומה תודיחי ישארו םיריכבל דעוימ היה רנימסה .יסנניפ ןיעידומל תודיחי תדיחי דיקפת לע רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה תשאר התצרה ותרגסמבו םלועה תוליעפב ןוכיס תססובמ השיג םושייב ןכו תימואלה םינוכיסה תכרעהב יסנניפה ןיעידומה ךילהת תלבוהב תושרה לש ןויסינה ךמס לע עדי ףותישו הכרדה הללכ האצרהה .הדיחיה תויגולודותמ ,הנידמה תויושר ןיב םישרדנה הלועפה יפותיש ,לארשי תנידמ לש םינוכיסה תכרעה
	 ןיעידומה תדיחי ידיקפת ,ןוכיסה תכרעהל לדומ חותיפ ,הפרותה תודוקנו םינוכיסה יוהיז ,הדובעה.דועו ךילהתב יסנניפה
	 תוליבקמ יסנניפ ןיעידומ תודיחי םע הלועפ ףותישםלועה יבחרב
	הירגינמ תחלשמ חוריא
	 תרגסמב .הירגינב הליבקמה הדיחיהמ םיריכב תחלשמ תושרה החריא 2021 רבמבונ שדוחב םייגולונכט םיאשונב יעוצקמ עדי ףלחוה ,תויושרה יתש לש תולוכיהו תולועפה וגצוה רוקיבה רורט ןומימב קבאמל תונידמה ןיב םייביטרפוא הלועפ יפותיש ךרוצל םירשקה וקדוהו םירחאו.תילכלכה העישפבו
	 דוחיאב הליבקמה תושרה םע הלועפ ףותישתויברעה תויורימאה
	)MoU( תונבה רכזמ לע המיתח
	 )MoU( תונבה רכזמ לע רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה המתח 2021 ץרמ שדוחב .)UAE-FIU( תויברעה תויורימאה דוחיאב יסנניפ ןיעידומל הליבקמה תושרה םע ירוטסיה תא קזחתו תויושרה יתש ןיב יסנניפה ןיעידומה יפוליח תא םדקת תונבהה רכזמ לע המיתחה.רורט ןומימו ןוה תנבלהב ףתושמה קבאמה רופישל תונידמה ןיבו ןהיניב הלועפה ףותיש
	 הליבקמה תושרה ןיבל הניב הלועפה ףותישב האור רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה תויורימאה דוחיאל לארשי ןיב םיסחיה ןוניכ .הנוילע תובישח תויברעה תויורימאה דוחיאב הל תונידמה ןיב םתחנש ןושארה תונבהה ךמסמו תורידא תושדח תוילכלכ תויונמדזה רצי תויברעה יתש תוסחיימש תובישחב הרכה ךותמ םייסנניפהו תואקנבה ימוחתב הלועפ יפותיש אשונב היה תויונמדזהה תא הערל לצנל םילולע רורט ןומימו העישפ ימרוג םג ,תאז םע .הז םוחתל תונידמה ןיבלהל ,תילילפ תוליעפ עצבל הרטמב תונידמה ןיב םיילכלכה םיסחיה ןוניכמ האצותכ ורצונש .תונידמה ןיב םייסנניפה םיצורעב שומיש ךות רורט ןממל וא תיניירבע תוליעפב ורוקמש ןוה
	 רוסיאל תושרה לש ןתלוכי תא רפשת ,ןהיניב הלועפ ףותישל תונבהה רכזמ לע המיתחה תנמ לע דחי לועפל תויברעה תויורימאה דוחיאב הל הליבקמה תושרהו רורט ןומימו ןוה תנבלה .רורט ןומימו ןוה תנבלהל תונויסינ לכסלו יניעידומה רושימב הלועפ ףתשל ,ולא םינוכיס תוהזל לשו לארשי לש תויסנניפה תוכרעמה לע הנגהל תויושרה הנלעפת הז הלועפ ףותיש תועצמאב רבד ,ןוה תנבלהו רורט ןומימ תורטמל הערל ןלוצינ םוצמצו ןתוביצי ,תויברעה תויורימאה דוחיא.תונידמה יתש ןיב םולשה םכסהב ןומטה יסנניפה לאיצנטופה םוסקימל עייסי רשא
	תויברעה תויורימאה דוחיאב ןושאר רוקיב
	 ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה םעטמ תחלשמ הכרע ,תונבהה רכזמ לע המיתחל ךשמהב .תונידמה ןיב םהרבא ימכסה תמיתחל הנש תאלמב ,תויברעה תויורימאה דוחיאב רוקיב רורט
	 יפותיש קוזיח ךרוצל תויורימאה דוחיאב תוליבקמה תויושרב םיריכב םע השגפנ תחלשמה.רורט ןומימבו ןוה תנבלהב קבאמל הלועפה
	 ימכסה תמיתחל הנש תאלמב ילמס דעומב ,2021 רבמטפס שדוח עצמאב םייקתהש רוקיבבUAE-ה( תויורימאה דוחיא לש יסנניפ ןיעידומל תושרה יריכב םע תושרה יגיצנ ושגפנ ,םהרבאExecutive Office of AML/( רורט ןומימבו ןוה תנבלהב קבאמל ילהנמה דרשמה יריכב ,)FIU ףותישו ץוחה דרשמ יגיצנו הנידמב הפיכאהו חוקיפה תויושרמ םיגיצנ ,)CFT of the UAE.)MoFAIC( ימואלניבה הלועפה
	 ןוהה תנבלה רוסיא רטשמב תויוחתפתהל עגונב םינוכדעו עדי םידדצה ופתיש רוקיבה ךלהמב העישפב קבאמל הלועפה ףותיש קוזיחל תידדה תוביוחמ ועיבהו ,תונידמה לש רורטה ןומימו.תילכלכה
	 תילארשיה תוגיצנה שאר ,האנ ןתיא רמ תופתתשהבו ץוחה דרשמ עויסב ךרענ תחלשמה רוקיב חרזמהו םולשה ףגאב םיילכלכ םירשקל הקלחמה תלהנמ ,ןוסח-רוטאנ ןסואס ’בגו ,יבאד-ובאב ,רנטר-ןמגוו תימולש ר”ד ,זאד תושרה תשאר ופתתשה תושרה םעטמ .ץוחה דרשמ לש ןוכיתה.רדיו דעלא ד”וע ,תושרב ימואלניבה ףגאה שארו
	הישרפ ›תוימואל-ןיב רבייס תוריבע
	 הנידמ לש יסנניפ ןיעידומ תדיחימ עדימ תשקב הלבקתה רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרב רותיאב עייסל השקבתה תושרה .תיניירבע רבייס תוליעפ לש הריקח ןיינעב הקירמא ןופצב הכימתו )Crime as a Service - CaaS( ”העישפ יתוריש“ ןתמב קסוע רשא דושח יבגל עדימ תנבלה ,תשרהו היגולונכטה ימוחתב האנוה תוריבע יגוס רפסמ וללכ תודשחה .רבייס יניירבעב .דועו תוקזונ תלעפה ,ןוה
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	הישרפןווקמה בחרמב םיעיקשמ תאנוה ›
	 תושרהו הנידמה תוטילקרפ ,םיסמה תושר ףותישב לארשי תרטשמ תלבוהב ףתושמ תווצ ןוגרא דגנכ ל”וחבו ץראב ליבקמב הרקחנש ,טנרטניאב םיעיקשמ תאנוה הניינעש היישרפ רקח ,תויראניב תויצפוא תוברל םינוש םייסנניפ םיסכנ תועצמאב העצוב םיעיקשמה תאנוה .העישפ לש טנרטניאה ירתאב גצמה .תוהובג תואושת וחטבוה םרובע םיפרגוטפירק תועבטמו סקרופ.םיניירבעה יסיכל תורישי ורבעוה העקשהה ימוכס לעופבו תואיצמה תא םאת אל תועקשה קית
	 ושמתשה םהב םיפסכה יביתנ יוהיזו םיניירבעה רותיאל איבה תושרה הקפיסש יסנניפה ןיעידומה תבכרומ תורבח תשר תמקה ,רתיה ןיב ,וללכ ןוהה תנבלה תויגולופיט .תונברוקה יפסכ תנבלהל תונברוק לש תונידמב בורל ,תונוש תונידמב תונובשח תחיתפו OFF SHORE תונידמב תפעוסמו .האנוהה
	 ףשחו םיזכרמה םידושחה ש”ע ןובשחב תוליעפ לע עיבצה תושרה הקפיסש יסנניפה ןיעידומה העצוב ןהב תונידממ תוימואל-ןיב תורבעה ,ל”וחב תומושרה תורבח לא םיברועמה ןיב םירשק ששוא ל”וחב תוליבקמ תויושרמ לבקתהש עדימ .ן”לדנ תשיכרל םיפסכב שומישו ץראל המרמה תורבחו הישרפב םיברועמה ןיב םירשק ףשחו ל”וחב תורבחהו קנבה תונובשח ילעב תוהז תא.תואוולה רזחהו םידנדיביד תקולח ןוגכ םינוש םירבסה יווילב םיפסכ ורבעוה ןהמ תורושק
	 םתלבקל ךומסבש תוימואל-ןיב םיפסכ תורבעה לש יוהיז ויה תודשחה סוסיבל תוחתפמה לע וחתפנ ץראב םינוש םיקנבב תונמאנ תונובשח .לארשיב קנב תונובשחל ורבעוה תונברוקהמ הלתמאב העצוב םהילא םיפסכה תרבעהו שק ישנא ידי לע וחתפנ םירחא תונובשח .ד”וע ידי ,הרקוי ן”לדנ תשיכרל ושמיש םיפסכה יכ הלוע תיסנניפה תוליעפה חותינמ .םידנדיביד תלבק לש.שק ישנאו החפשמ ינב תומש לע םיסכנ דועו הרקוי יבכר
	Dummy Text
	״העקשה״ ןובשחםיניירבעה תולעב/תטילשב
	Dummy Text
	 תונברוקהאנוה
	םידנדיביד תקולח
	״האוולה״ ירזחה
	תונמאנ תונובשח
	תופסכב הדקפה
	םינמוזמ
	Dummy Text
	הרקוי יסכנ תשיכר
	Dummy Text
	שק תרבח
	תיטפשמה הריזה
	הקיקח ינוקית
	 ינתונ לש םימושיר לוהינו חוויד ,יוהיז תובוח( ןוה תנבלה רוסיא וצ ןומימו ןוה תנבלה תעינמל יארשא יתוריש ינתונו יסנניפ סכנב תוריש2018-ח”עשת ,)רורט
	 לש םימושיר לוהינו חוויד ,יוהיז תובוח( ןוה תנבלה רוסיא וצ תומושרב םסרופ 14.3.2021 םויב )"וצה" :ןלהל( 2021-א"פשתה ,)ןוקית( )רורט ןומימו ןוה תנבלה תעינמל יארשא יתוריש ינתונ.תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוח תדעו ידי לע 2.2.2021 םויב ורושיא רחאל
	 ןהיניבש תויזכרמה רשא ,וב תועובקה תובוחה תא ליחהל איה וצל ןוקיתה לש תירקיעה ותרטמ תנבלה רוסיאל תושרל חווידו םיכמסמ תרימש ,תפטוש הרקב ,חוקלה תרכהו יוהיז לש תובוח ןה סכנב םיתוריש ינתונ לש ןוישיר תלבקב םיבייחה םיפוגה לע םג )"תושרה" ןלהל( רורט ןומימו ןוה 2016-ו"עשת ,)םירדסומ םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש לש חוקיפה קוחל םאתהב יסנניפ וא הרמהל שמשמ וניאש טמופסכ תלעפהב םיקסועה םיפוג לע טעמל ,)"חוקיפה קוח" :ןלהל( תובוחה תלחה ךרוצל ושרדנש תומאתהו םייוניש ללוכ וצה ,ךכיפל .ילאוטריו עבטמ לש הכישמל.יסנניפ סכנב תוריש ינתונ לע םג ,יארשא יתוריש ינתונ לע הכ דע ולחש וצב תועובקה
	 ,ךכיפלו ,תובחר תורדגה ןה חוקיפה קוחב "יסנניפ סכנב תוריש" לשו "יסנניפ סכנ" לש תורדגהה םיחקופמ ויה אלש םירוטקס לע ןוה תנבלה רוסיא רטשמ םוחתמ תוארוה הנושארל ליחמ וצה ףסונב .םיילאוטריו תועבטמב םיתוריש ינתונ לש רוטקסה אוה םהינבמ יזכרמה רשאכ ,הכ דע ןוה תנבלה רוסיא רטשמב ולגתנש םייוקיל ןקתל תנמ לע ופסונש םינוש םינוקית ללוכ וצה ,ךכל.2018 תנשב FATF-ה ןוגרא םייקש תימואלניבה תרוקיבב לארשיב
	 .םיילאוטריו תועבטמב םיקסועה םיסנניפ םיתוריש ינתונ לע תולטומה תובוח הנושארל ללוכ וצה לש תונכדועמה תוצלמהה לע תוססובמו ולא םיפוג לש תידוחייה םתוליעפל תומאתומ תובוחה תורדגה תוברל ,הז םוחתמ תורדגה הנושארל ללוכ וצה ,םאתהב .הז םוחתב FATF-ה ןוגרא רפסמ םנשי ."ילאוטריו עבטמ לש קנרא תבותכ"ו "הלועפ םוכס" ,"ילאוטריו עבטמ" םיחנומל הבוחה םהיניבו ,ילאוטריו עבטמב םיתוריש ינתונל תדחוימ תוסחייתה םיללוכ רשא םיפיעס םוכסל דוגינב( ח"ש 5,000 לש םוכסל לעמ תנמדזמ הלועפ לכב חוקלה תרכה ךילה עצבל לש יוהיז יטרפ ריבעהלו םושרל הבוח ,)ילאוטריו עבטמב ןניאש תואקסעב ח"ש 50,000 לש םתוא םיטרפל תוסחייתה ,)”Trav
	 הבוחה תלחהב תקסועה ,)2()ב(א7 ףיעס יפל השירדה טעמל ,14.11.2021 םויב ףקותל סנכנ וצה עבקיש דעומב התליחתש ,םיילאוטריו תועבטמב תולועפ יעצבמ לש יוהיזה יטרפ תא ריבעהל.היד השיגנ הניא ןיידע השירדה םושייל תשרדנה היגולונכטהש ןוויכ תאזו ,הנוממה
	2021-ב”פשתה ,)םיילכלכ םיניינע תפסוה( טפשמה יתב וצ
	 2021-ב”פשת ,)םיילכלכ םיניינע תפסוה( טפשמה יתב וצ תומושרב םסרופ 15.11.2021 םויב ,וצל עקרה .ןוה תנבלה יקיתו תילכלכ העישפב ונודיש תוידועיי תויטופיש תואכרע תמקה וניינעש םתובכרומ חכונ יכ אצמש FATF-ה ןוגרא תוצלמהו הנידמה רקבמ ח”וד םוסרפב אוה ,רתיה ןיב ךכמ האצותכו םיקיתה לוהינב בר בוכיע םייק ,םיבכרומ םיילכלכ םיקיתב הריקחה ירמוח ףקיהו .הנידמה רצוא תבוטל םיטלוחמ םניאש םילקש ידראילימ לש ןדבוא
	 .1.3.22 ךיראתב ףקותל סנכנ וצה
	 ןיינעל העשה תארוה תכראה( ןמוזמב שומישה םוצמצל וצ הצעומה יבשות וא רוזאה יבשות םע תואקסעב ןמוזמב שומיש2021-ב”פשתה ,)תיניטסלפה
	 םוצמצל קוחב העובקה העשה תארוה תא ךיראמ רשא וצ תומושרב םסרופ ,30.12.2021 םויב יבשות םע תואקסעב ןמוזמב םימולשת לע תולבגהה תלחהמ רוטפ ןיינעל ןמוזמב שומישה ףקותה ךראוה ,ליבקמב .31.12.2022 ךיראתל דע תאזו ךכ תיניטסלפה הצעומה יבשות וא רוזאה ,ןוה תנבלה רוסיא קוחל 1בי11 ףיעסב ןמוזמב שומישה םוצמצ קוח חוכמ עובקה רדסהה לש רוזאה בשות םע ןמוזמב תואקסע לע ןוה תנבלה רוסיאל תושרל חווידה תבוח תא רידסמ רשא .תיניטסלפה הצעומה בשות וא
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	 ,)םיירוביצ םיפוגמ עדימ תרבעה( ןוה תנבלה רוסיא קוח ןוקית2020-פ”שתה
	 ןוה תנבלה רוסיא קוח ןוקיתל העצהה תא 27.12.21 םויב הרשיא הקיקח יניינעל םירשה תדעו ,םיטפשמה רשו הלשממה שאר ןגס הלעהש ,2020-פ”שתה ,)םיירוביצ םיפוגמ עדימ תרבעה( תואצוהו תורגא ,תוסנק תייבגל זכרמלו לעופל האצוהה תכרעמל רשפאי קוחה ןוקית .רעס ןועדג ןלוצינל ששח ררועתמ םהב םירקמב רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרל עדימ ריבעהל .רבע ירקמ יוהיז רואל תאזו ,םתועצמאב רורט ןומימ וא/ו ןוה תנבלהל ולא תוכרעמ לש הערל
	 םיבוגו םימולשת םילבקמ תואצוהו תורגא ,תוסנק תייבגל זכרמהו לעופל האצוהה תכרעמ םיעצבמ םיתיעל ,תאז דצל .רוביצל בושחה םדיקפת יוליממ קלחכ ,םיהובג םיפקיהב תובוח.הנידמה תוסחב ,רורט ןומימ וא ןוה תנבלה תבוטל ולא תוכרעמ לש הערל לוצינ םיניירבע
	 ןוה תנבלה רוסיאל תושרל עדימ ריבעהל ולא םיפוגל תרשפאמ הנניא תוידוסה תבוח ,םויכ תיקוח יתלב תוליעפל הערל םלוצינל יתועמשמ ששח והיז םה םהב םירקמב םג ,רורט ןומימו תושר ,אשונב תונקת תנקתהל ףופכבו קוחה תעצה יפל .יביטקיפ בוח םולשת לש הווסמב.ןוה תנבלה רוסיאל תושרל םיחוויד ריבעהל לכות הייבגהו הפיכאה
	 תונקת תטויט תא 2021 רבמצד שדוחב םסרפ םיטפשמה דרשמ תושרה ןמ ותרבעהו עדימ תשקבל םיללכ( ןוה תנבלה רוסיארוביצה תורעהל 2021-ב”פשתה ,)הנוממל תכמסומה
	 תושרהמ עדימ תרבעה רשפאמ )"קוחה"( 2000-ס"שת ,ןוה תנבלה רוסיא קוחל )1()2ג(30 ףיעס .םדיקפת יולימ ךרוצל קוחל 12 ףיעסב םתרדגהכ םינוממל רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל יולימ ןחבנ ןתרגסמב םיחקופמה םיפוגה לע תורוקיב עצבל ,קוחה יפ-לע ,םיכמסומ םינוממה תרגסמב םהילע תולחה תוארוה תרפהב ןודל ,וחוכמ ןקתוהש וצהו קוחה חוכמ םהיתובוח.תורפה ןתוא לשב םימוציע םהילע ליטהלו םייפסכ םימוציע תלטהל תודעו
	 גוס רבדב םיללכ עובקל םיטפשמה רש תא ךימסמ ןוה תנבלה רוסיא קוחל )2()2ג(30 ףיעס ותרימש ,הנוממה ידי לע וב שומישה יכרד ,הנוממל ותרבעה ןפוא ,ופקיה ,רבעויש עדימה.ותחטבאו
	 עדימ תשקבל םיללכ( ןוה תנבלה רוסיא תונקת תטויט ,2021 רבמצד שדוחב המסרופ ,ךכיפל ודעונ ,ולא תונקת .רוביצה תורעהל 2021-ב"פשתה ,)הנוממל תכמסומה תושרה ןמ ותרבעהו יכרד ,הנוממה ידי לע עדימה תשקב תשגה ןפוא תא ,הנוממל ורבעויש עדימה יגוס תא רידסהל יכ אדוול הנוממה לש הבוחה ,הנוממה ידי לע עדימה תחטבא תבוח ,הנוממל עדימ תרבעה .דועו קוחב תועובקה תורטמל קרו ךא השענ עדימב שומישה
	 קנב לש םימושיר לוהינו חוויד ,יוהיז תובוח( ןוה תנבלה רוסיא וצ 2021-ב”פשתה ,)ןוקית()רורט ןומימו ןוה תנבלה תעינמל ראודה
	 לוהינו חוויד ,יוהיז תובוח( ןוה תנבלה רוסיא וצ ןוקיתל הטויט המסרופ ,2021 רבמטפס שדוחב )”וצה”:ןלהל( 2021-ב”פשתה ,)ןוקית()רורט ןומימו ןוה תנבלה תעינמל ראודה קנב לש םימושיר רוסיא רטשמ תא ליחמה וצה תוארוה תא םיאתהל איה עצומה וצה תרטמ .רוביצה תורעהל ןוה תנבלה תעינמ םוחתב םיימואל-ןיבה םיטרדנטסל ראודה קנב לע רורט ןומימו ןוה תנבלה לארשיב ןוגראה םייקש תרוקיבב ואצמנש םינוש םייוקיל ןקתלו ,FATF-ה ןוגרא לש רורט ןומימו .2018 תנשב
	הישרפ שק תורבח תמקה תויביטקיפ תוינובשחב שומיש
	 ןוה תנבלה רוסיאל תושרהו םיסמה תושר םע ףתושמ הריקח תווצ הליבוה לארשי תרטשמ בחרנ ףקיהב ןוה תנבלה תוריבע עצבמה דושח תודוא לבקתהש עדימ תובקעב רורט ןומימו רחס ,םיפיוזמ תורטש תצפה ,תוינובשח זוזיקו הצפה ךרוצל ומקוהש תויביטקיפ תורבח תרזעב תשיכר עצבמ דושחה הריבע יפסכ תועצמאב יכ דשח הלע דוע .תורומח סמ תוריבעו ח”למאב.ל”וחב ן”לדנ
	 ןוה תנבלה תולועפ עוציבל תיתשת ומיקה םידושחה יכ דשחה קזחתה הריקחה ךלהמב תונובשח תחיתפו שק תורבח םיקהל תנמ לע םיפסונ ”םיפוק”ו החפשמ ינבב שומיש תוללוכה שטשטל תנמ לע תאז לכ .םיסנניפ םיתוריש ינתונב שומיש עצובו הריבעה יפסכ תרבעהל קנב.םיפסכה ביתנ תא
	 תורבחהו םידושחה לש תיסנניפה תוליעפה לע רוא ךפשש בר יסנניפ ןיעידומ הריבעה תושרה רתוא תושרהמ עיגהש ןיעידומה תרזעב .תורבחהו החפשמ ינב תונובשחב שומישל רושקה לכב ן”לדנ תשיכרו םיפסכ תורבעה תללוכה תימואל-ןיב תוליעפב ףסונ הנבלה ביתנ ףשחנו בר שוכר .תונוש תונידמב
	 הריבעה יפקיה תא תמכל עייס הריקחה תודחיל רבעוהש יסנניפה יניעידומה עדימה ףקיה ינוויכ סוסיבב םרת עדימה .תודשחה תיברמ תא ששואל עייסו ,ח"ש ינוילימ תואמב ומכתסהש העצוב םכרד םיפ”שנו קנבה תונובשח לע העבצה ,תופסונ תונידמל היינפ ,םישדח הריקח תרשרשמ קלח וויהש תיניירבעה המיכסב םיברועמה םימרוגה ללכ יופימו הנבלהה תוליעפ.תיתטישה ןוהה תנבלה
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	 תויזכרמ העישפ תועפות
	תיברעה הרבחב הרומח העישפ
	 הרבחב תומילאהו העישפה דגנכ ,םינוש םימוחתב תופסונ תויוליעפ םג ומכ ,תילילפה הפיכאה ךשמהבו הלשממה תוטלחה .תונורחאה םינשב ימואלה תויופידעה רדס שארל התלע תיברעה תוטשפתה .תויזכרמה העישפה תועפות לומל ףסונ דוקימל וליבוה ומקוהש הדובעה יתווצ ןהל העיפשמו םיחרזאה לש םייחה תוכיא לע םויא הווהמ תיברעה הרבחה ברקב תומילאהו העישפה.ימוקמה ןוטלשה תודסומ לעו ירוביצה בחרמב רדסה לע יתוהמ ןפואב
	 תטלחה תא םשייל הרטמב רזגמב תומילאהו העישפב קבאמב הפיכאה יפוגל תעייסמ תושרה ,העישפהו תומילאה םוצמצל תיתלשממה תינכותה תאו ילילפה קיפאל רושקה לכב הלשממה ומקוהש הדובעה יתווצב הרבח תושרה .תילכלכהו תבלושמה הפיכאה תוליעפ תבחרה ךות העישפה ינוגראב לופיטל ומקוהש םיידועייה המישמה תוחוכב ןכו הלשממה תוטלחה חוכמ ,רתיה ןיב ,תדקוממ תבלושמה הפיכאה תוליעפ ,וז תרגסמב .תויזכרמה העישפה תועפותבו תוליעפ ימוחתכ והוזש םיפ”שנ תועצמאב תוברל רופא קוש לש ומויקבו ןמוזמב שומישב ןוטלשב םימרוג יפלכ תונווכמה העישפ תועפותב ,םייברע םיבושייב עשפ ימרוג לש םיירקיע םיצמאמב דחוימב תעגופה תוסח ימד תטיחס לש העפותבו םיזרכמ ל
	)ח"דס( תוסח ימד תטיחס
	 ינוגרא לש םתורשעתהל וליבוה היתוריפו תונורחאה םינשב הרבג תוסחה ימד תטיחס תעפות רצותכ רוביצה לש ןוחטיבה תשוחת לע יתוהמ טקפא וז העפותל .התוא םיעצבמה העישפה החימצבו תורחתב העיגפל ןכו תונברוקב תישפנו תילכלכ העיגפ ,תומילאה יעוריאב היילעה לש תטיחס וב םוקמב תיקסע תוליעפמ םיעיקשמ תרדה ןיפולחל וא םיקסע תסירק בקע קשמה לש הפיכאה תויושר לש תימואלה םינוכיסה תכרעה תרגסמב .הצופנ העפותל הכפה תוסח ימד.הובג ןוכיסב העפותה הגרוד לארשיב
	 הטיחס לש םיעצמאב תילאירוטירט הטילש תריציב יוטיב ידיל האב תוסח ימד תטיחס וילע םיפוכו חטשב ןברוקה תא םירתאמה ,העישפ ינוגרא וא תויפונכ ,םידיחי ידי לע תעצבתמה הנגה ןברוקל תחטבומ ,םולשתל הרומתב .תוסחה ימד תא םלשל בייחתמ ןורחאה ויפל ”רדסה“ .םיטחוסה ינפמ רקיעב איה הנגההש העידיב וב וא ושוכרב העיגפמ
	 שדוחב םילקש יפלא תורשעל םילקש יפלא ןיב םיענ הייבגה ימוכס ,הפיכאה יפוג תוכרעה יפ-לע ינוגרא תא םישמשמה ,הנש ידמ םילקש ינוילימ תואמל תוחפה לכל םירבטצמו ןברוק לכמ תכרעמב שומיש תוברל ,תונוש תוטישב םדי לע םינבלומ וא תילילפה תוליעפה ךשמהל העישפה ,ןולמ יתב ,היינב ירתא :םיקסע יגוס לש בחר ןווגמב תעגונ תוסחה ימד תטיחס תעפות .תיסנניפה הניה תוסח ימד תטיחסש ןוויכ ,תאז םע .םיפסונו תלוספ ירתא ,ןוזמ ,םידגב תוישעת ,תודעסמ
	 תעפות ףקיה יכ הארנ ,הרטשמב הנולת תשגהמ תונברוקה לש םששח רואל הפישח תריבע .לעופב בצמה ןמ םיכומנ םימייקה םינותנה ךכיפלו רסח תכרעהב הקול תוסחה ימד תטיחס
	ןווקמה בחרמב העישפ
	-ןיבה המרב ןהו תימואלה המרב ןה יתועמשמ ןוכיס תווהמ ןווקמה בחרמב העישפה תועפות ינוגרא .ימואלה ןוחטיבה ףאו ןוה תנבלה תוליעפ טביהב ראשה ןיב ,םינוש םיטביהב תימואל לומל תיניירבע תוליעפ עוציבל ןווקמה בחרמב םילעופ םייתנידמו םיינירבע םימרוגו ,העישפה לככ תורבגתמו תוחתפתמ ןווקמה בחרמב העישפה תועפות .םלועבו ץראב םינוגראו םיחרזא .שומישל רתוי םילוזו םינימז םיכפוה העישפה יללוחמ לש םתושרל תודמועה תולוכיהו םילכהש ,םינימז תויהל םיכפוה ךכבו יזיפ בחרמה לש ומויק תא דוע םיכירצמ אל םיבר העישפ ימוחת םויכ .קוחה תויושר לש הפיכאלו יוליגל םייתועמשמ םירגתא ביצמה ןפואב - םיימינונאו םישיגנ
	 ,תוכומנ תויולע :תוריבעה יעצבמ רובע םייתועמשמ תונורתי רפסמ תשרב תיניירבע תוליעפל ,)ןברוקל ןהו עצבמל ןה( תיזיפ העיגפל ןוכיס אלל ,רצק ןמזב תונברוק לש בר רפסמל תושיגנ.דועו תויפרגואיג תולבגמ לש ןלוטיב
	 תלעופ תושרה .יטסילוהו יבחור ןפואב וז העישפל תוסחייתה תושרה תמדקמ ךכל םאתהב ידקומ לומ תילילפ הפיכא :ןוגכ ,םירושימ רפסמב הפיכאה יפוגו תויטנוולרה תויושרה ףותישב גורדש דצל םוחתב תויחמומה רופישו הרשכה ,הקיקחה םודיקו יטפשמה סיסבה ןוכדע ,העישפ-ןיב םייביטרפוא הלועפ יפותיש קודיהו תריצי ךות ,תאז לכ .םייגולונכט םילכ חותיפו תויתשת.םיחוודמה םיפוגה םעו םיימואל-ןיב ,םייתושר
	תויביטקיפ תוינובשח
	 תייבגבו ללכב הנידמה תלכלכב רידתו יתועמשמ ןפואב תעגופ תויביטקיפה תוינובשחה תיישעת תושר לש תונוש תוכרעה יפ-לע ,דמאנ הנידמה תפוקל רישיה קזנה ףקיה רשאכ ,טרפב םיסמה עוציב תולק םע דחי הנידמה תלכלכל רישיהו ףיקעה קזנה בוליש .םילקש ידראילימב ,םיסמה.)NRA( תימואלה םינוכיסה תכרעהב ההובג ןוכיס תכרעהל וליבוה העפותה תוחיכשו תוריבעה
	 יפכ תואקסעה רחא תוקחתהב ישוק םייק תויביטקיפ סמ תוינובשחב שומישו הקפנה תעב וא םיהובג םימוכסב תואקסע רואיתל ןלצנל םיניירבע םימרוגל רשפאתמ ךכו ,לעופב ועצבתהש עצובמ םהב םיירקיעה תוליעפה יפנע .הובג חוורל תורבטצמה ,םינטק םימוכסב תובר תואקסע ןוגכ הנשמ יקפסב שומישו ,םינמשו םיקלדב רחס םניה תוינובשח זוזיקו הקפנהב הערל שומיש.היינב וא החטבא ,הרימש ,ןויקינ יכרצל םדא חכ תורבח
	 םיפוגה לומ ןהו ,הפיכאה תויושר םע ףותישב יניעידומה ןפב ןה העפותב תקבאנ תושרה .תופסונ תויוליעפו םייעוצקמ םיכמסמ םוסרפ ,תוכרדה תועצמאב ,בחרה רוביצהו םיסנניפה
	רורט ןומימ
	 ,םתוליעפ ןומימל םיפסכה תרבעהו סויגה תוטיש תא ללכשל ידכב ףרה אלל םילעופ רורטה ינוגרא. העינמו לוכיסל רגתא תווהמה תושדח ןומימ תויורשפא תורצוי תויגולונכטה תויוחתפתההו ימואל-ןיב רחסו רחסמ ,םייסנניפ םיתוריש ינתונ ,םירדלבב שומיש ןהב ,תויסאלקה ןומימה יכרד םיחתפתמו םיכלוה ,תאז דצל .םיירקיע ןומימ יריצ תווהל םיכישממ ,תותומעו םיר”כלאו )TBTF( תומרופטלפו םייפרגוטפירק תועבטמ ,םימדקתמ םולשת יעצמאב םיפסכ תורבעהו ןומימ יריצ .םינומה ןומימ
	 ולא םינוגרא םיכוז ול עויסה םג ומכ ,רורטה ינוגרא לש תיגולונכטה תומצעתההו ולא תויוחתפתה תועורז בוליש ללכש רורטה ןומימ יצורעב קבאמל סחיב הסיפת יונישל ואיבה תונוש תונידממ ןומימה תורוקמב העיגפ םע דחי רורטה תוליעפ לוכיס טביהב ימואל-ןיבהו ימואלה רושימב .ולא םיפסכב שומישהו עונישה ,סויגה יצורעו
	 ליבקמבו ,ןיעידומהו ןוחטיבה יפוג םע הלועפה ףותיש תקמעהו קוזיחל לועפל הכישממ תושרה יוצימל תושרה ירגאמב אצמנש עדימה לש םוזי חותינו םיפתושמ םיטקיורפ עוציבל תלעופ לש עדיה רופישו קוזיחל תושרה תלעופ ףסונב .םימוזי םידעי תפצהו רותיא ,יניעידומה עדימה תרבגהל םישדח הלועפ יפותיש תריצילו ןומימה יריצ םע תודדומתהו לוכיסב םיקסועה םימרוגה.רורטב המחולב ףתושמה ץמאמה
	תימואל-ןיב הישרפרורט ינמממ דגנכ הסיפת יווצ תאצוה ›
	 דרשמב רורטב תילכלכ המחולל ימואלה הטמל העייס רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה .רורט ןומימ תוליעפב םיברועמה םימרוג דגנכ הסיפת יווצ איצוהל )ל”טמה( ןוחטיבה
	 םייתלשממ םיפוג םע הפיכאהו ןוחטיבה יפוג לש םיגיצנ ללכ רשא ל”טמה תלבוהב ידועיי תווצ תוליעפ ,ל”וחב ןוה תנבלה רוסיאל תויושרמ יסנניפ ןיעידומ תלבק ךות ,ףתושמ ץמאמב רתיא תוליעפמ האצותכ .םיזרכומ םימרוגו רורט ינוגראל םירושקה םימרוג לש םיילאוטריו םיסכנב 20-מ הלעמלב ולעפש תויושי 47 לש םיינורטקלא םיקנרא דגנכ הסיפת יווצ ואצוה תווצה 2022 ראורבפבש ךכל איבהל חילצה תווצה ,ףסונב .ח"ש ינוילימ לש ףקיהב םינוש תועבטמ םימרוגל םירשוקמה םיפסונ םיילטיגיד םיקנרא 30-כ לע ףסונ הסיפת וצ לע םתח ןוחטיבה רש.תזרכומ תונפלח תרבחל ועייסש םייקסע
	 םלועב הגוסמ הנושאר התיה םיילאוטריו םיסכנ לש םיילטיגיד םיקנרא לע ןוחטיבה רש תזרכה ךילהתה םיסכנ תסיפתל ףסונב .תימלועה המרב רורטה ןומימב קבאמב הגרדמ תציפק הווהמו )VASPs( םיילאוטריו םיסכנב םיסנניפ םיתוריש ינתונו תונידמ םע הלועפה יפותיש קוזיחל ליבוה ןמז ךשמנ הסיפתה יווצ לש טקפאה .רורטה ןומימב קבאמב דיתעב םג ועייסי רשא ,םלועב תוליבקמ רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא תויושר םוסרפהמ האצותכו םיווצה םוסרפ רחאל בר.םיזרכומה םיקנראהו םימרוגה תוליעפ לע בר ךרע לעב עדימ ריבעהל תוכישממ םלועב
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	יסנניפה רוטקסב תומגמ
	 םיתורישה ינתונ רוטקס תובחרתהו לודיגםייסנניפה
	 רואל ראשה ןיב ,םיבחרנ םייוניש )פ"שנ( םייסנניפ םיתוריש ינתונ רוטקס הווח תונורחאה םינשב
	 רואל ראשה ןיב ,םיבחרנ םייוניש )פ"שנ( םייסנניפ םיתוריש ינתונ רוטקס הווח תונורחאה םינשב
	הפיכאה יפוג לש תימואלה םינוכיסה תכרעה 
	תכרעה
	יפל .תויגולונכט תויוחתפתהו םיירוטלוגר םייוניש
	 -כ לע דמוע תוליעפה ףקיהו תונורחאה םינשב החימצב אצמנ רוטקסה ,
	ןוה תנבלה םוחתב
	םוחתב
	 םידיחיהו םידיגאתה ידי לע םיעצומה תורישה יגוסו תוליעפה ימוחת .הנשב ₪ דראילימ 230
	 ,רתוי םייתרוסמ םימוחת םיללוכ םיעצומה םיתורישה ןמ קלח .דואמ םינווגמ םוחתב םיליעפה
	 וללכתשהו וחתפתה רוטקסב םייסנניפה םיתורישה ךא ,הרמה יתורישו םיקיש תונויכינ ןוגכ
	-ןיב תורבעהל םייגולונכט תונורתפ ,יאקנב ץוח יארשא יגוס ןווגמ םיללוכו ,תונורחאה םינשב
	 ,םייפרגוטפירק תועבטמ( םיילאוטריו םיסכנב תוליעפ ,םולשת יתוריש ,םיפסכ לש תוימואל
	 .דועו )NFTs

	 תפמ תא תונשמו ’קטניפ’ה ףנעב תויגולונכט לש הריהמ תוחתפתה לע תונעשנ ולא תומגמ םיתורישה ינכרצ ללכל המודב ,םיניירבע לש רבעמה םע רורטה ןומימו ןוהה תנבלה ינוכיס יגוסב תוחתפתההו הריהמה החימצה .םימדקתמו םישדח םולשת יעצמאב תוליעפל ,םיסנניפה ןוה תנבלה ינוכיסב םייונישל לאיצנטופה תא םילעמ רוביצל םיעצומה םייסנניפה םיתורישה ומכ ,2017 תנשב המסרופש תמדוקה םינוכיסה תכרעה .תוליעפה ןמ םיפקשנה רורט ןומימו .ההובג ןוכיס תמרב רוטקסה תא וגריד 2021 תנשב המסרופש הנורחאה םינוכיסה תכרעה םג תא תמיוסמ הדימב םצמצל תעייסמ תונורחאה םינשב העצובש הפיקמה הרדסאה ,תאז םע קוח ,אמגודל ,ךכ .ןוישיר תחת םילעופה םיפוגל ע
	 ןהו ןוישיר םע םילעופה ולא ןה ,םיפ”שנ לש הבר תוברועמ הנשי הפיכאה יפוג ינותנ יפ-לע םקלח .ןוה תנבלהל תיתשתכ תשמשמה תוליעפב ,וידעלב יקוח יתלב ןפואב םילעופ רשא ולא םיעצומה םיתורישה םירקמה ןמ קלחבו הריבעה יעצבמ םע הלועפ ףותיש ךות עדומב םילעופ תנבלה .ןוהה תנבלה ךילהמ קלחכ הערל םיניירבע ידי לע םילצונמ םימימת םיפ”שנ ידי לע הייבגל םיתעל ליבומה ןפואב ,”רופאה קוש”ב תואוולה תועצמאב ףסונב תעצובמ הריבעה יפסכ םיתיעל םישמשמ םייסנניפ םיתוריש ינתונ ףסונב .קסע יתב לע תוטלתשהו הטיחס ,המילא.הל הצוחמו לארשי ךותל העישפב קפוהש ןוה תרבעהל רעשכ
	םיילאוטריו םיסכנ
	 19,000-מ הלעמל םע ,2021 ךלהמב ץאומ בצקב בחרתהל ךישמה םיילאוטריוה םיסכנה קוש .2020-ל האוושהב וב רחסמה יפקיהב 700%-ל בורק לש ךרעומ לודיגו םימושר תועבטמ תמגוד םישדח םיילאוטריו םיסכנב תוליעפב ץאומ לודיג לח הנורחאה הנשב ,תאז תרגסמב תרבעהו תשיכרל )DeFi( תורזובמ תומרופטלפב שומישבו )Non Fungible Tokens( NFTs-ה.םיסכנה
	 תוליעפמ וענמנ הכ דעש ,”םייתרוסמ“ םיפוג ברקב םג םוחתל הסינכ לש הרכה תטלוב ,ףסונב תוינכדעה תוצלמהה לע ססובמה( ןוה תנבלה רוסיאל וצ ףקותל סנכנ ,תאז תרגסמב .ולא םיסכנב תועבטמב םיקסועה םייסנניפ םיתוריש ינתונ לע תולטומה תובוח הנושארל ללוכה )FATF-ה לש לע ליטמו )’וכו ”קנרא תבותכ" ,”ילאוטריו עבטמ“( םוחתב םייזכרמ םיחנומ רידגמ ,םיילאוטריו 5,000 לש םוכסל לעמ תנמדזמ הלועפ לכב חוקלה תרכה ךילה עצבל הבוחה תא םיפוג םתוא ריבעהלו םושרלו ,)ילאוטריו עבטמב ןניאש תואקסעב ח”ש 50,000 לש םוכסל דוגינב( ח”ש.)"Travel Rule"-ה( ילאוטריו עבטמ לש הרבעה עוציבב םידדצה לש יוהיז יטרפ
	 תונשדחו תילכלכ החטבה ובוחב אשונ ןיי’צקולבה תייגולונכטו םיילאוטריווה םיסכנה םוחת ,ללככ תתחפה ,םייסנניפה םיקוושב תורחת דודיע ,ימואל-ןיב רחסמ לע הלקה ;תיתועמשמ תיסנניפ ןכש םייתועמשמ םינוכיס םג ןמוט םוחתה ,תאז םע .תיסנניפה הלכהה רופישו הקסע תויולע תועצמאב ראשה ןיב ,העישפ ימרוג ידי לע רורט ןומימו ןוה תנבלה תורטמל הערל ולצנל ןתינ.תויקוח יתלב תואקסע עוציבל המרופטלפה תרשפאמש תוימינונאה
	 םיפסכ תלבקל ץורעכ םיילאוטריו םיסכנב שמתשהל םיברמ העישפ ימרוגש ךכל םידע ונא ופקתנש תונברוק לש םולשתב םרוקמש ולאכ לע שגדב ,רבייס תואנוה/תעישפב וגשוהש סויגל ץורעב םייפרגוטפירק תועבטמב רורט ינוגרא לש שומיש הלוע ,ףסונב .הרפוכ תופקתמב.םימרותמ םיפסכ
	 םיסכנה םוחתב תויתריקח תויונמוימ תוחתפמ ל”וחבו ץראב הפיכאה תויושר ,ךכמ האצותכ תא ושמישש םיילטיגיד םיקנרא םימעפ רפסמ ואפקוהו וספתנ הנורחאה הנשבו םיילאוטריוה הז םוחתב תושמתשמ תויושרה ,ןכ ומכ .)ןוחטבה רש לש הסיפת יווצב תוברל( רורטה ינוגרא חכונ יכ ,שגדוי .)Follow The Money( ףסכה רוקמ רחא תוקחתה תועצמאב העישפ לכסל ידכ םיימואל-ןיב הלועפ יפותיש לש תוברתהל םידע ונא ,תולובג תצוח העישפב רבודמ יכ הדבועה.םוחתב תונוש תונידמב יסנניפ ןיעידומו הפיכא תויושר ןיב
	 ינותנ ססובמ ףוגכ תושרהData Driven Organization
	 תולוכי עימטהל םינוש םיגוסמ םינוגראל תורשפאמ תונורחאה םינשב תויגולונכט תויוחתפתה .ןכל םדוק םיירשפא ויה אל רשא ,עדימ תצפהו חותינ ,לוהינ ,הטילקל תומדקתמו תושדח תציפקל איבהל ודעונ רשא ,םיכילהת רפסמ םיעצובמ תושרה לש יגולונכטה ןוזחה ןמ קלחכ שממל תנמ לע היגולונכטה תמיתרו ,תושרה לש תויגולונכטה היתולוכיב תיתועמשמ הגרדמ דעו חוודמהמ לחה ,חווידה יכילהת ללכ לש היצמוטוא עצבל תלעופ תושרה .םייגטרטסא םידעי ןוזחמ קלחכ ,ףסונב .םדא די עגמ אלל עדימה רגאמל תורישי םיניקתו םייתוכיא םיחוויד תטילקל שממל תנמ לע תושרה תלעופ ,םייגטרטסא םידעי שומימל ילככ היגולונכטב שומישל תושרה םירודס םיכילהת ךמס לע לעופה ,)Data Driven Org
	ןווקמ חוויד
	 םייגולונכט םילכל םיחוודמ םיפוג לש הרבעהה ךלהמב תושרה הכישמה 2021 ךלהמב רופיש :םהיניבו םיבר תונורתי םינווקמ םיעצמאב םיחוויד תריסמל .ןווקמ חוויד םירשפאמה ,םיחוודמה םיפוגה לא רזוחה בושמהו חווידה ךילהת לועיי ,עדימה תחטבאו עדימה תונמיהמ ןהו יטרפה רוטקסל ןה תוילועפת תויולעב ןוכסחו חווידל תובוגתהו חווידה תרבעה ינמז רוציק.תושרל
	 חוודל םיחוודמה םימרוגל רשפאמה )"לטרופ"( םדֶֹא - ןווקמ חוויד רתא םקוה וז תרגסמב וילא ןוגראה לש םיחווידה תיירוטסיהב תופצל םינוש םידיקפת ילעבל רשפאמו תנווקמ הרוצב ביט רחא בוקעל םינושה םידיקפתה ילעבל רשפאמו ןווגמ וניה גצומש עדימה .םיכייש םה לעופו חטבואמ לטרופה .םייטסיטטס תוחוד לבקל םג ומכ תושרל םיחוודמה םינותנה תוכיאו ןפואב ריוואל הלע לטרופה .המכח תוהז תדועת וא םכח סיטרכ לש יוהיז פ”ע חשקומ ןפואב יתלבו םיליגר םיחוויד ותועצמאב םיחוודמ םיבר םיחקופמ םיפוג .2018 תנש ךלהמב גרודמ םיפסונ םיחקופמ םיפוג רתאל רבחל הכישמה תושרה 2021 תנש ךלהמב .ףטוש ןפואב םיליגר.םירוטקסה ללכב הכימת רשפאמה לטרופה
	 הקיקח ינוכדע
	םיפ”שנה לע חוקיפ
	 ליבקמב ,םייסנניפ םיתוריש ינתונ לע הנוממכ התכמסהל קוחה ריכזת םודיקל תלעופ תושרה תורעהל םסרופ קוחה ריכזת .הלומ לא ףתושמ להונ תרדסהלו ןוכסחו חוטיב ,ןוהה קוש תושרל העישפה תועפותב לופיטל תינכתה אשונב 549 ’סמ הלשממה תטלחה תובקעב רוביצה שבגל רצואה רשו םיטפשמה רשל הרומ רשא ,24.10.2021 םוימ תיברעה הרבחב תומילאהו .םאתהב קוח ריכזת שבגלו ןוה תנבלה יטביהב םיפ”שנ לע חקפל תושרה תכמסהל הוותמ
	ר גאמ תמקה םודיקתויונמאנו תויטפשמ תויושיב םינהנ
	 םיטרדנטסה לש 24 הצלמה ןוקית תא FATF-ה ןוגרא תאילמ הצמיא 2021 רבוטקוא שדוחב ידי לע הערל ןלוצינ תא עונמל הרטמב ,תויטפשמ תויושיב תופיקש אשונב ,םיימואל-ןיבה עגונב ינכדעו ןמיהמ ,ףיקמ עדימ םייק יכ חיטבהלו ,רורט ןומימו ןוה תנבלה תורטמל םיניירבע .םינהנ םשרמ םיקהל תונידמ לע הבוח ,רתיה ןיב ,תלטומ ןוקיתה תרגסמב .דיגאתב הנהנ לכל
	 תופתתשהב ,רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה תמזויב ,ידרשמ-ןיב תווצ םקוה ,תאז חכונל דרשמב היגטרטסאו ץועיי ףגא ,םיטפשמה דרשמב הקיקחו ץועיי ,םידיגאתה תושרמ םיגיצנ םשרמ םיקהל תורשפאה תא ןוחבל הרטמב ,רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרהו םיטפשמה תא תזכרמו תמדקמ רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה .לארשיב תויטפשמ תויושיב םינהנ םשרמ תמקהל תופולחה תא ןחובו תוירקיע תויגוסב ןד תווצה ,םינוידה תרגסמב .תווצה ישגפמ.לארשיב םינהנ
	הקיקח ינוקית םודיק
	)”דיחאה וצה“( ןוה תנבלה רוסיא יווצ תדחאהל תעצומה המרופרה םודיק
	 קבאמה םוחתב היצלוגרה דוחיאל המזויה םודיקב תושרה הכישמה 2022 תנש ךלהמב תקלחמ םע הלועפ ףותישו םואיתב ,יסנניפה רוטקסה לע הלחה רורט ןומימו ןוה תנבלהב םושייב יסנניפה רוטקסה לע לקהל איה המרופרה תרטמ .םייסנניפה םירוטלוגרהו הקיקחו ץועיי תושירדל היצלוגרה תא םיאתהל ,ןוכיס תססובמ השיג יפל רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא תובוח קלחכ .םינושה םייסנניפה םירוטקסה לכל ןתינש לככ הדיחא הרוצב תובוחה תא ליחהלו ל”ניבה הטויט המסרופ ןכו םייטנוולר םימרוגה ללכ םע םייתלשממ םינפ םיינויד ומייקתה וצה םודיקמ.RIA ךילה עוציבמ קלחכ ,םייסנניפה םיפוגה לש תוינושארה םהיתודמע תלבקל וצה לש
	 רוסיא רטשמ רופיש םשל תינשמו תישאר הקיקח ינוקית םדקלו םוזיל ךישמת תושרה ,ףסונב םידרשמה םע ףותישו םואיתב ,ל”ניבה םיטרדנטסל ותמאתהו לארשיב רורט ןומימו ןוה תנבלה רשא םינוקיתה ןיב .םיטפשמה דרשמב )ילילפ( הקיקחו ץועיי תקלחמ םע טרפבו םייטנוולרה
	 עדימ תלבקל תורשפאה םודיקו ןוה תנבלה רוסיא קוח ןוקית םה םמודיקל לעפת תושרה רוסיא יווצ תנקתה ךישמת תושרה ,ןכ ומכ .תיסנניפ תוליעפב תוקסועה תוירוביצ תויושרמ.םימייק םיווצ ןוקיתו םישדח ןוה תנבלה
	 םידיחי לע תוזרכה( )7 ’סמ ןוקית( רורטב קבאמה קוח ריכזת2021-ב”פשתה ,)םינוש םינוקיתו
	 תוזרכה( )7 ’סמ ןוקית( רורטב קבאמה קוח ריכזת תא םיטפשמה דרשמ םסרפ 16.1.2022 םויב קבאמה קוחב םינוקית רפסמ םיעצומ ותרגסמב ,2021-ב”פשתה ,)םינוש םינוקיתו םידיחי לע .2016-ו”עשתה ,רורטב
	 ,קוחב םיעובקה םילולסמה ינשב םידיחי לע תוזרכהה אשונב םידקמתמ קוחה תעצה ירקיע לש הזרכה ,ינשה לולסמהו ,רורט ןוגרא לע ןוחטיבה רש לש הזרכהה ןונגנמ ,ןושארה לולסמה .לארשיל ץוחמ הזרכה לשב רז רורט ליעפ לע וא רז רורט ןוגרא לע ןוחטיבה רש
	 ענכוש םא רורט ןוגרא לע זירכהל ןוחטיבה רש יאשר ,קוחב ןושארה תוזרכהה לולסמ יפל ,םויכ רז םדא לע זירכהל ןתינ אל ךא ,לארשיל הקיז ול שיו קוחב םיעובקה םיאנתה וב םימייקתמ יכ ץוחמ ךמסומ םרוג ידי לע רורט ליעפכ ןכל םדוק זרכוה םדא ותוא םא אלא ,רורט ליעפ אוהש םינוגרא יליעפ דגנ לועפל ולכוי ץראל ץוחב םייסנניפ םיפוגו לשממ יפוגש תנמ לע .לארשיל רז םדא לע יאמצע ןפואב זירכהל ןוחטיבה רש תא ךימסהלו קוחה תא ןקתל עצומ ,וזרכוהש .לארשיל ץוחמ זרכוה אל םא םג ,רורט ליעפכ
	 ץמאל רשפאמ וניא ,קוחב ינשה תוזרכהה לולסמ יפל ,תיחכונה ותנוכתמב תוזרכהה ןונגנמ קר אלא ,םילארשי םיחרזא וא םיבשות םהש רורט יליעפ לע ןוחטיבה תצעומ לש תוזרכה תנידמ לע FATF-ה ןוגרא ךרעש תרוקיבה ח”וד תרגסמב יכ ןיוצי .םירז רורט יליעפ לע תוזרכה ענומ רורט יזרכומל עגונב לארשיב תוזרכהה ןונגנמש ךכ לע תרוקיב החתמנ 2018 תנשב לארשי .םילארשי םיבשות וא םיחרזא םניהש רורט יליעפל סחיב ןוחטיבה תצעומ לש תוזרכה םושיי יליעפ לע ןוחטיבה תצעומ לש תוזרכה םג ץמאל תורשפא ףיעסב לולכל תעכ עצומ ,ךכיפל קלחכו ,רורטב קבאמל לארשי לש תוביוחמל םאתהב ,םילארשי םיחרזא וא םיבשות םהש רורט .ימואל-ןיבה ץמאמהמ
	 תא ריהבמה ןוקית ;קשנ תרדגה ןוקית :םיפסונ םייתדוקנ םינוקית השולש םיעצומ ךכ לע ףסונ לש תוליעפל שמשמה םוקמב שומיש תלבגהל וצ תכראהל יטופישה ךילהה לש ילהנימה וביט הנוקל ןקתל דעונש ,1984-ד”משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל ףיקע ןוקיתו ;רורט ןוגרא ןהש )ןישנועה קוחל 335-332 םיפיעס( תומיוסמ תוריבע ריבעהלו ,םיטפושה בכרה לש רשקהב.דיחי ןדל בכרהמ רורט השעמ
	 תוריינל תושר - תופסונ תוכמסומ תויושרל יסנניפ ןיעידומ תרבעה)ש”חמ( םיטפשמה דרשמב םירטוש תוריקחל הקלחמהו ךרע
	:ןלהלש תונקתה עברא תא תסנכה לש טפשמו קוח הקוח תדעו הרשיא 25.1.2022 םויב
	 .1
	 .1
	 .1
	 .1
	 הקלחמל תכמסומה תושרה ןמ ותרבעהו עדימ תשקבל םיללכ( ןוה תנבלה רוסיא תונקת
	.2022-ב”פשת ,)םירטוש תריקחל


	 .2
	 .2
	 .2
	 םשל םירטוש תריקחל הקלחמל רבעוהש עדימב שומישל םיללכ( ןוה תנבלה רוסיא תונקת
	.2022 -ב”פשת ,)תרחא תושרל ותרבעהלו תופסונ תוריבע תריקח


	 .3
	 .3
	 .3
	 תוריינ רקוחל תכמסומה תושרה ןמ ותרבעהו עדימ תשקבל םיללכ( ןוה תנבלה רוסיא תונקת
	.2022-ב”פשת ,)ךרע


	 .4
	 .4
	 .4
	 תריקח םשל ךרע תוריינ רקוחל רבעוהש עדימב שומישל םיללכ( ןוה תנבלה רוסיא תונקת
	.2022-ב”פשת ,)תרחא תושרל ותרבעהלו תופסונ תוריבע



	 ,עדימה תא שיגהל ךמסומה םרוגה ,הנכותו עדימה תשקב תשגה יפוא תא תוטרפמ תונקתה ומכ .רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרהמ רבעומש עדימב רתומה שומישה ןפוא תאו הקלחמל ןוה תנבלה רוסיאל תושרהמ רבעוהש עדימה לש הרבעה ,תונקתה תורשפאמ ,ןכ םאתהב תאזו ,תונקתל תפסותב םייונמה םירחא םיפוגל ךרע תוריינל תושרלו םירטוש תוריקחל .ןהב םיטרופמה םיאנתל
	 ולא םינכרצ ינש לומ הדובעה ילהנ תרדסהל לעפת תושרה 4.5.22 םויב ףקותל וסנכנ תונקתה .םלומ יביטרפואה הלועפה ףותיש דוסימלו
	2022-ב”פשתה ,םולשת יתורישב קוסיעה תרדסה קוח ריכזת
	 ,םולשת יתורישב קוסיעה תרדסה קוח ריכזת תא רצואה דרשמ םסרפ 10.1.2022 םויב .רוביצה תורעהל 2022-ב”פשתה
	 קוסיעה תרדסה – םימולשתה קוש םודיק“ הניינעש 1.8.2021 םוימ הלשממה תטלחהל םאתהב םולשתה יתורישב קוסיעה תרדסה תא הקיקחב ןגעל שקבמ הז ריכזת ,םולשת יתורישב תאמ חוקיפו ןוישיר בייחי םהב קוסיע רשא הלא םיתוריש .םייאקנב ץוח םיפוג ידי לע םינתינה הקפנה ;םולשת תלועפ לש הקילס ;םולשת תארוה ןתמ ;םולשת םוזיי םיללוכ ,ךרע תוריינ תושר ןובשח לוהינ ןכו ורובע םולשת ןובשח לוהינ אלל בטומל םיפסכ תרבעה ;םולשת יעצמא לש דדועל היופצ תעצומה הרדסאה .םיתורישו םירצומ דעב םימולשת תרבעה רשפאמה םולשת םינקחשה דצל וב חתפתהלו םוחתל סנכיהל םייאקנב ץוח םימרוגל רשפאתש ךכב תורחתה תא ףיקע ןוקית ללוכ ריכזתה .תוחוקלה
	 תישילשה תפסותב םייונמה ןוה תנבלה רוסיא רטשמ םהילע לחש םיפוגה תמישרל ופסוותי היהת ןוה תנבלה רוסיא קוח תוארוה םושיי ןיינעל םיפוג ןיינעל הנוממה יכ עבקנ דוע .קוחל .ךרע תוריינל תושרה
	 תנשב ךרע תוריינל תושרה םע הלועפ ףותישב לעפת רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה קוח יפל ןוישיר ילעב לש שדחה רוטקסה לע לוחיש ןוה תנבלה רוסיא וצ תנקתה ךרוצל 2022.םולשת יתוריש
	 תושרה רוסיאל ןוה תנבלהרורט ןומימו
	 תושרה תודוארורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל
	יסנניפ ןיעידומל תימואלה תושרה
	 עייסל התרטמ .תילארשיה יסנניפה ןיעידומה תדיחי איה רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה .הנידמה ןוחטיבב העיגפ הניינעש תוליעפו ,רורט ןומימ ,ןוה תנבלה תוריבע לש הריקחבו העינמב ןוחטיבה יפוג םע הלועפ יפותיש ךותו ולא תועפותב ימואל-ןיבה קבאמהמ קלחכ תאז לכ ןיעידומ תודיחיו Egmont-ה תצובק ,FATF-ה ןוגרא םהיניב ,םיימואל-ןיב םינוגראו םיילארשיה 2000-ז״שתה ,ןוה תנבלה רוסיא קוח חוכמ 2002 ראוניב המקוה תושרה .םלועב תוליבקמ יסנניפ.)2016-ו”עשתה( רורטב קבאמה קוח חוכמ םג תלעופ םויכו ,םיטפשמה דרשמב הדיחיכ
	רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה רתאב תושרה תודוא הבחרהל
	רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה רתאב תושרה תודוא הבחרהל

	תיאמצע תיניעידומ תושר
	 ןגהל תנמ לע ,תאז .הריקח תויוכמס אלל תיניעידומ תושר לש לדומ יפ-לע המקוה תושרה םייסנניפ םיפוג לוצינ תעינמו ,דחמ תויטרפל תוכזה לש ירוביצה סרטניאה לע תיבטימה הרוצב .ךדיאמ רורט ןומימו ןוה תנבלהב תודושחה תויסנניפ תולועפ רותיא תלוכיו ןוה תנבלה תורטמל ךכ ךותבו ,לארשיב הריקחה יפוג ןיבל תושרל חוודמה יסנניפה רוטקסה ןיב ץיח תרצוי תושרה ינדפק ןפואב ,ןידה תוארוה יפ-לע ,ןוחטיבה יפוגלו הפיכאה תויושרל יטנוולר עדימ הריבעמ.רורט ןומימל וא ןוה תנבלהל דשח םייק רשאכ קר ,רקובמו
	א גיצמה ןוטרסב ופצרורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל
	תושרה לש הדיקפת  ת

	תושרה דועיי
	  
	  
	  
	  
	,ל”וחב תוליבקמ תויושרלו לארשיב ןוחטיבה יפוגלו הפיכאה תויושרל עויס
	י סנניפ ןיעידומ תועצמאב ,רורט ןומימו ןוה תנבלה תוריבע לש הריקחבו הפישחב ,העינמב
	.תושרה ידיב םייוצמה םיידוחיי עדיו עדימ - )FININT( 
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	 ■ 
	רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא רטשמ לש לארשיב העמטהו םודיק
	.םיימואל-ןיבה םיטרדנטסל םאתהב


	 
	 
	 
	ןוה תנבלהב קבאמה םוחתב םיליבומה םיימואל-ןיבה םינוגראב לארשי תנידמ גוציי
	.הנידמה לש ימואל-ןיבה הדמעמ רופישו רומיש ךות ,רורט ןומימו


	  
	  
	  
	קוח חוכמ םילבקתמה םיחווידה תא ללוכה יסנניפה עדימה רגאמ לש החטבאו לוהינ
	 לוצינל תומדקתמ תויגולונכטב שומיש ךות ,םייקסעו םייסנניפ תודסוממ ןוה תנבלה רוסיא
	.רגאמב םייקה עדימה לש ילמיטפוא


	  
	  
	  
	רורט ןומימו ןוה תנבלהב קבאמה םוחתב תוניוצמו תויחמומ ,עדי דקומ תווהל
	.ולא םימוחתב םילעופה םימרוגה לולכמל עייסלו



	תושרה תוליעפ תא גיצמה ןוטרסב ופצ
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	תושרה הנבמ
	Dummy Text
	הכשלתושרה תשאר
	 ףגא ,היגטרטסא הקיטילנאןיעידומו
	הקיטילנא
	הקיטילנא
	הקיטילנא
	הקיטילנא


	ה יגטרטסא
	ה יגטרטסא
	ה יגטרטסא
	הנווכהו


	ויביטקפא
	ויביטקפא
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	םינותנ תדידמו



	 הקלחמתיטפשמ
	 ווציטפשמ
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	ם ינוגרא תווצ
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	 גא תוריקחהכרעההכרעהו
	הרטשמ תקלחמ
	הרטשמ תקלחמ
	הרטשמ תקלחמ
	הרטשמ תקלחמ
	 יתווצ
	 יתווצ
	 יתווצ
	 יתווצ
	הזילנא





	 ע״ינ ,סמ תקלחמ
	 ע״ינ ,סמ תקלחמ
	 ע״ינ ,סמ תקלחמ
	המוזי תוליעפו
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	י תווצ
	י תווצ
	הזילנא
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	רורט תקלחמ
	רורט תקלחמ
	רורט תקלחמ
	 יתווצ
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	הזילנא






	גא  תרקבו ףוסיאעדימעדימ
	קלחמ
	קלחמ
	קלחמ
	קלחמ
	 
	הרקבו ףוסיא


	 ינתונ תווצ
	 ינתונ תווצ
	 ינתונ תווצ
	םייסנניפ םיתורש
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	םיידסומ םיפוג
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	םייאקנב םידיגאת



	 טמתושרה
	 תוינידמ ןונכת
	 תוינידמ ןונכת
	 תוינידמ ןונכת
	 תוינידמ ןונכת
	היגטרטסאו


	 להנמ ,ןוגרא
	 להנמ ,ןוגרא
	 להנמ ,ןוגרא
	ישונא ןוהו
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	 לוהינ
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	 הרשכה
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	 הרשכה
	הדימלו


	י רשק
	י רשק
	י רשק
	ץוח



	הכרעהו תוריקח ףגא
	 תושרב רבצנה יסנניפה עדימה לש הכרעהו חותינ ,דוביע לע יארחא הכרעהו תוריקח ףגא
	 תושרב רבצנה יסנניפה עדימה לש הכרעהו חותינ ,דוביע לע יארחא הכרעהו תוריקח ףגא
	 תודשח רותיאב ןוחטיבה יפוגו הפיכאה תויושרל עייסמו םיפסונ עדימ תורוקמ םע הבלצה ךות
	 ףגאה .טוליחלו הסיפתל םיסכנ רותיאבו רומאכ תודשח סוסיבב ,רורט ןומימו ןוה תנבלה תולועפל
	 תויושרהמ תושרב תולבקתמה עדימ תושקבל הנעמב ןה עדימה תכרעהו חותינ ,דוביע עצבמ
	תוכמסומה
	1
	 .םוזי ןפואב ןהו ,ל”וחב םיליבקמ םיפוגו

	 תוידוחיי תושירדלו תושרה ידעיל יבטימ ןפואב םימאתומ ותוליעפ תנוכתמו םויכ ףגאה הנבמ הנעמ ןתמב םיחמתמה םידועיי םיתווצו תוקלחממ יונב ףגאה .ןוחטיבו הפיכאה תויושר לש רותיאל המוזיה תוליעפב ןהו ביגמה ןפב ןה ,תורקוחה תודיחיה לש הלעפהה תסיפתל םאתומ .רוקמ תוריבעו רורט ןומימ ,ןוה תנבלה תוליעפל תויצקידניא שי ןהיבגל םימרוג
	הרקבו עדימ ףוסיא ףגא
	 תושרל חווידב םיבייחה םיחווידה ללכ לש הטילקו הלבק לע יארחא הרקבו עדימ ףוסיא ףגא םנוימ ,םיחווידה תומכו תוכיא לע הרקב עוציב ךות ,)םיחקופמה םיפוגה( יסנניפה רוטקסה ןמ ,םינקתמ םיחווידו םימילשמ םיחוויד תלבק לע ףגאה יארחא ,ךכ ךותב .עדימה רגאמל םתנזהו .תושרב םילבקתמה םיחווידה תא רישעהלו קיידל ,בייטל תנמ לע
	 םירוטלוגר( יסנניפה רוטקסה לש הכרדהו היחנה לע הרקבו עדימ ףוסיא ףגא יארחא ,ףסונב.רורט ןומימו ןוה תנבלהב קבאמה םוחתב םתלועפ רופישו עדיה תקמעהל )םיחקופמ םיפוגו
	ימואל-ןיבה ףגאה
	 ןוה תנבלה רוסיא םוחתב תימואל-ןיבה הריזב תושרהו לארשי לש ןדמעמ קוזיח לע יארחא םוחתב םיליבומה םיימואל-ןיבה םינוגראה תוליעפב תופתתשה תועצמאב תוברל ,רורט ןומימו ירצותל לארשיב םייטנוולר םימרוג לש הפישחה תרבגה לעו ,)FATF, Moneyval, Egmont( ןיב הלועפה ףותיש תקמעה לע ףגאה יארחא ,ףסונב .םיימואל-ןיבה םינוגראה לש הדובעה ירכזמ לע המיתח תועצמאב תוברל ,)FIUs( םלועב תוליבקמ יסנניפ ןיעידומ תודיחי ןיבל תושרה.יסנניפ ןיעידומ תפלחה לש תיביטרפוא תוליעפו עדימ יפוליח אשונב תונבה
	ןיעידומו הקיטילנא ,היגטרטסא ףגא
	 תיתשת תריצי ,רורט ןומימו ןוה תנבלה ימוחתב תפטושו תיתיע ןיעידומ תנומת שוביג לע יארחא הפיכאה לש םינותנ תססובמ הנווכה תוינידמ יכמסמ תנכהו שוביג ךרוצל החותינו םינותנ הנוכמה תדימלו תיתוכאלמה הניבה ימוחתב תומדקתמ תויטילנא תולוכי חותיפ ,תילכלכה רורט ןומימ ,ןוה תנבלה םוחתב תומגמו םיסופד רותיא ךרוצל תושרב םייקה עדימה ללכ חותינו םיפתושלו רוביצל םתצפהו םייעוצקמ םיכמסמו תוריקס םוסרפל ףסונב תאז .תילכלכ העישפו תושרה תוליעפ תויביטקפא תניחבו הדידמ לע ףגאה יארחא ןכ ומכ .תושרה לש םייקסעה.התוליעפ םודיקו רופישל תוצלמה שוביגו
	 עדימ תוכרעמ ףגא
	 תויביטקפא רופישל םילכ תעמטה תועצמאב ,תיגולונכט תונשדחו תונוילע בוצימ לע יארחא תרושקתהו היגולונכטה ,בושחמה תוכרעמ תקוזחתו חותיפ לע ןומא ףגאה .תושרה תדובע לש לולכמ ףגאה קפסמ ,ףסונב .תושרב עדימה תחטבאו תטילקל תונכות חותיפ דצל ,תושרב םידושח םיעפומ לע תוערתה תפצה ,עדימה לש םדקתמ חותינ םירשפאמה םיידוחיי הנכות ילכ תוינבת יוהיז ,םמע ןילמוגה ירשק חותינו יסנניפה רזגמב םיליעפה םימרוג יופימ ,עדימה רגאמב.תושרה לש עדימה רגאמ תרשעהו םידושח םימרוגו תודושח הלועפ
	תיטפשמה הקלחמה
	 יכ הרקבו תושרה לש תפטושה תוליעפל יטפשמ ץועיי ןתמ לע תיארחא תיטפשמה הקלחמה רטשמ םושייו חותיפ לע הקלחמה תיארחא ,ףסונב .ןידב ועבקנש םיללכה יפ-לע תעצבתמ וז יפכ( םיימואל-ןיבה םיטרדנטסלו תושירדל ותמאתהו ,לארשיב רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא תמלשהו הקיקח ינוקית ,השדח הקיקח םודיקו םוזיי תועצמאב ,)FATF-ה ןוגרא ידי לע ועבקנש לשממהו הפיכאה יפוגל יטפשמ-יעוצקמ הנעמ ןתמב תקסוע הקלחמה ,ןכ ומכ .הנשמ תקיקח עגונב בחרה רוביצלו םייסנניפה תודסומל עדימ תדמעה םג ומכ ,תושרה תוליעפ ימוחתב.םלועבו לארשיב רורט ןומימו ןוה תנבלה אשונב תויטפשמ תויוחתפתהל
	תושרה הטמ
	 ,תושרה לש היגטרטסאהו תוינידמה שומימו הרקבה ,ןונכתה יכילהת תא ליבומ תושרה הטמ ביצקת לוהינו ץוח ימרוג םעו םייתושרה םינפה הדובעה יכילהתו הדובעה יקשממ לולכשו לולכת.ישונאה ןוהה רומישו חותיפ דצל ,תושרב עדימהו עדיה לוהינ לע הטמה יארחא ,ףסונב .תושרה
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	 הפיכא תילכלכתבלושמ
	 העישפב ,הרומחה העישפב קבאמה עבקנ 1.1.2006 םוימ 4618 רפסמ הלשממ תטלחהב הרומחה העישפב קבאמה תא המיצעה הטלחהה .חווט ךורא דעיכ ,ןהירצותבו תנגרואמה םיעגונה םייעוצקמה םימרוגה ללכ לש תולוכיה ובלושי הבש תוינידמ ץומיא ידי לע תנגרואמהו הלועפה ףותיש קוזיחו תינכתה ידעי תא וליבויש םיפתושמ םימורופ תמקה תועצמאב ,רבדב תא יוטיב ידיל איבה העישפה ירצותל הלשממה תטלחהב ןתינה שגדה .הפיכאה תויושר ןיב הרומחה העישפה תורטמ יכ הנבה ךות ,קבאמהמ קלחכ תילכלכה הפיכאל תנתינה תובישחה.ןדוסיב תוילכלכ ןניה תנגרואמהו
	תדמתמה הדעווהו לעה תווצ
	 יפוג ישאר הב םירבחו הלשממל יטפשמה ץעויה תושארב לע תווצ םקוה הטלחהה תרגסמב ימרוג ללכ בולישו הנווכה ךות ,תבלושמה הפיכאה תוינידמ תוותהל לעה תווצ דיקפת .הפיכאה.העבקנש תוינידמה םושיי לע חקפלו ,ןיעידומהו היצלוגרה ,הקיקחה ,הפיכאה
	 העישפבו הרומחה העישפב קבאמב תוליעפה םואיתלו הנווכהל תדמתמ הדעו המקוה ,ףסונב ,לארשי תרטשמב ןיעידומו תוריקח ףגא שאר דמוע הדעווה שארב .ןהירצותבו תנגרואמה ,םיטפשמה דרשמ ,הנידמה תוטילקרפ ,לארשי תרטשמ לש םיעובק םיריכב םיגיצנ הב םירבחו .רהוסה יתב תורישו ,ךרע תוריינ תושר ,רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה ,םיסמה תושר לע תעבקנה תוינידמה שומימל תויתנש תוינכתו תויתנש-בר תוינכת תשבגמ תדמתמה הדעווה תוברל ,התוליעפל םייביטרפואה תופידעה ירדס תא תעבוק ,ןכ ומכ .לעה תווצ תוטלחה סיסב .היצלוגרהו ןיעידומה ,הפיכאהו הריקחה ימרוג ןיב תמאתמו ,םמושיי לע הרקבו םידעי תעיבק.הדיקפת יולימ ךרוצל הדעוול םישור
	 ירדס תעיבקב ןה ,השומימל הלועפה תוינכתו תוינידמה שוביגב ןה תיתועמשמ המורת תושרל ,םמושיי לע הרקבו םידעי תעיבק תוברל ,תדמתמה הדעווה תוליעפל םייביטרפואה תופידעה .היצלוגרהו ןיעידומה ,הפיכאהו הריקחה ימרוג ןיב םואיתב ןהו
	 הכישמה תושרה 2021 תנשב .תוטלחהה תלבקו םידעיה תניחב יבלש לכב קלח תחקול תושרה תוניירבעה יסופד .תדמתמה הדעווב םירבחה םיפוגה ללכ ןיב םיקודה הלועפ יפותיש םייקל תוליעפל רבגומהו ריהמה רבעמה ,)2020 תנש תליחת זאמ( הנורוקה ףיגנ תוסחב ורצונ רשא ןיב יעוצקמ בולישב ךרוצה תא וקזיח קר ,יברעה רזגמב העישפל ןתינש סוקופהו ןווקמה בחרמב םישדחה הלועפה יסופדב תושרה לש תויחמומה תאו הדעווב םירבחה םימרוגה ןיבל תושרה .דועו ןמוזמב שומישה םוצמצ ,תנווקמ העישפ ,רחס תססובמ ןוה תנבלה תוליעפ ןוגכ ורצונש
	בלושמה יניעידומה דקומה
	 תטלחה ףקותמ םקוה לארשי תרטשמ לש ןיעידומו תוריקח ףגאב בלושמה יניעידומה דקומה העישפב תורושקה תוילכלכ תוריבעב קבאמל בלושמ ןיעידומ תווצ הווהמ דקומה .4618 הלשממ תושר ,לארשי תרטשמ לש םייעוצקמ םיגיצנ ללוכו ןהירצותבו תנגרואמה העישפבו הרומחה
	 תדמתמה הדעווה לש םיעובק אל םיגיצנ ןכו ,רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרהו םיסמה .הדעווה תטלחהל םאתהב
	 יניעידומ עדימ תפלחה וב תעצובמו ימוימויו אלמ הלועפ ףותישב לעופ בלושמה ןיעידומה דקומ תוריקח םוזיל תנמ לע ןכו תומייק רורט ןומימו ןוה תנבלה תוריקחל עויס ןתמל םיפוגה ןיב לעופ ,תדמתמה הדעווה רושיא רחאל .תדמתמה הדעווה רושיאב ,תילכלכה העישפה ימוחתב עדימה חותינו הבלצה ךות ,דעיה לש םיקימעמ הכרעהו חותינ עוציבל בלושמה ןיעידומה דקומ העבצה תללוכה ,”דקומ תבתכ“ ידכל עדימה שוביגו ,ףתושמב דקומה יגיצנ ידי לע ףסאנו רתואש ורוקמש עדימה ןיב הדרפה םיחיטבמה םילהנ ועבקנ ,ףסונב .הלועפל תוצלמהו עדימ ירעפ לע עדימה לש ותרבעה תעינמו ,דקומב עדימה רתיל תושרה לש יסנניפה ןיעידומהו עדימה רגאמב.ןידכ ולבקל ךמסו
	המישמה תוחוכ
	 םהו תויתועמשמ ןוה תנבלהו העישפ תועפותו םידעי דגנ לועפל הרטמב ומקוה המישמה תוחוכ תדקפמ המישמה תוחוכ לע .תבלושמה תילכלכה הפיכאב רתויב םייתועמשמה םילכה דחא תנבלה רוסיאל תושרהו תוטילקרפה ,םיסמה תושרמ םיגיצנ םיפתוש חוכ לכבו ,לארשי תרטשמ .ימוימוי סיסב לע וידחי םילעופ רשא ,רורט ןומימו ןוה
	 תנבלהב םיברועמה םייזכרמ םימרוג לש תיסנניפה םתוליעפ יופימלו רותיאל תמרות תושרה םיסכנ רותיאל תעייסמ ןכו ,ל״וחבו לארשיב םהלש קנבה תונובשח יופימו רותיאלו ,םיפסכ .טוליחו הסיפתל
	 הרטמב ,המישמה תוחוכמ דחא לכב םיגיצנכ םישמשמ תושרב הכרעהו תוריקח ףגא ידבוע לארשיב הפיכאה תויושר לש ףתושמה ץמאמב עייסלו הלועפה ףותיש תא קימעהלו לעייל.רורט ןומימו ןוה תנבלהב קבאמב
	Fin-Int יסנניפ ןיעידומ
	 םילבקתמה םיחווידה ללכ לש עדימ רגאמ להנל תושרה הכמסוה ןוה תנבלה רוסיא קוח יפ-לע .תורימחמ עדימ תחטבא תויחנה תחת וב רגאנה עדימה תא דבעלו חווידב םיבייחה םיפוגהמ תויושרל רגאמהמ עדימה תא ריבעהל תושרה תשאר הכמסוה ,קוחה תוארוהל םאתהב לוכיו תושרה תמזויב עצבתתש לוכי עדימ תרבעה .קוחה לש ומושיי םשל ,ולבקל וכמסוהש .םיכמסומה םיפוגה לש תקמונמ השקבל הנעמב השעיתש
	 םיחווידו הליגר יתלב תוליעפ לע םיחוויד ,הליגר תוליעפ לע םיחוויד( תושרב םילבקתמה םיחוויד .תושרה לש עדימה רגאמל סיסבה תא םיווהמ )לובגה ירבעמב םיפסכ לש האצוהו הסנכה לע םאתהב תושרה תשקבל םיחוודמ םיפוגמ לבקתמה םילשמ עדימ עדימה רגאמ ללוכ ,ףסונב תוליבקמ יסנניפ ןיעידומ תודיחימ לבקתמה יניעידומ עדימ רגאמה ללוכ דוע .קוחה תוארוהל
	 תלבקל תושרה תשקבל הנעמב עדימו םוזי עדימ ,תושרהמ עדימ תלבקל תושקבב )FIUs( .עדימ
	 .יולג עדימו םיירחסמו םייתלשממ עדימ ירגאמ ןוגכ םיפסונ תורוקממ עדימ רגאמה ללוכ ,ףסונב קויד ,וב לולכה עדימה תוכיא תא תרפשמ ,רגאמה תא הרישעמ הלא תורוקממ עדימה תטילק ,ןוה תנבלהל תודשח לש יגטרטסאו יביטרפוא חותינבו דוביעב תעייסמו ותונמיהמו עדימה .רוקמ תוריבע עוציבלו רורט ןומימל
	 לע תרמוש תושרה ןכ לעו היבשותו הנידמה יחרזאל עגונב םישיגר םיטרפ ליכמ עדימה רגאמ םימרוגה תרקבו תייחנה תחתו רתויב םיינדפק םילהנלו םיללכל םאתהב ותוא תחטבאמו עדימה תבוחב םלוכ םיבייחה ,דבלב םישרומ םידבועל תלבגומ עדימה רגאמל השיגה .אשונל םיכמסומה עדימ תריסמ ,רומאכ .)רסאמ תונש 3 דע לש שנועל יופצ וז הבוח רפמה( קוחב העובקה תוידוס קוחב ךכל הדעונש תילכתלו תושרה שאר תארוהב ,קוחה תוארוה יפ-לע תישענ רגאמה ךותמ.דבלב
	יסנניפ ןיעידומ תכרעהו דוביע
	תוילכלכ תוריקח יכרצל יסנניפ ןיעידומב שומיש
	 )FIUs( םלועב תוליבקמ יסנניפ ןיעידומ תודיחי םג ומכ לארשיב ןוחטיבה יפוגו הפיכאה תויושר הלא םיפוגל תושרהמ עדימה תרבעה .ףטוש ןפואב תושרה םע יניעידומ עדימ תופילחמ הפיכאה תויושרל תעייסמו ,םוזי עדימ תרבעה תרגסמב וא תקמונמ השקב יפ-לע תעצבתמ תנבלה יסופד תפישחב ,הריבעה יפקיה רחא תוקחתהב ,ןסוסיבו תודשח שוביגב ןוחטיבה יפוגלו .טוליחו הסיפתל םיסכנ רותיאבו ,םהיניב םירשקהו םיברועמ םימרוג יופימב ,רורט ןומימו ןוה
	 רשפאמ ,םירחא עדימ תורוקמ םע ותבלצהו תושרה ידיב אצמנש יסנניפה ןיעידומה ,ףסונב םוחתב םישדח םינוכיס תוהזל ,רורט ןומימו ןוה תנבלה ימוחתב תומייקה תומגמה תא חתנל תוליעפה ימוחתב תוינידמ רוזגל ןתינ הנממ תינכדע ןיעידומ תנומת שבגלו םתוחתפתה ידכ ךות םיעייסמה םימודא םילגד תוברל םייעוצקמ םימוסרפ ץיפהלו שבגל ןכו תושרה לש םינושה.תושרל הילע חווידו הליגר יתלב תוליעפ יוהיזב םיסנניפה םיפוגל
	לארשיב הפיכא תויושר
	 ,ןוה תנבלה תוריבע לש הריקחו העינמ ךרוצל הניה הפיכאה תויושרמ עדימה תשקבל תוכמסה:םיאבה הפיכאה יפוג םעטמ רוקמ תוריבעו )קוחב טרופמכ תורטמ( היצרפילורפו רורט ןומימ
	Dummy Text
	Dummy Text
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	לארשיב ןוחטיב יפוג
	 רורט ינוגרא תוליעפ לש הריקחו העינמ ךרוצל הניה הלא םיפוג ידי לע עדימה תשקבל תוכמסה ,ביואה םע רחס תעינמ ,רורט ישעמ וא םינוגרא ןומימ לשו רורט ישעמ לש ,םיזרכומ רורט ינוגראו.הנידמה ןוחטיבב העיגפ לש וא עייסמ רז םרוג םע תילכלכ תוליעפ תעינמ
	Dummy Text
	Dummy Text
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	תוכמסומ תויושרל יניעידומ עדימ תרבעה
	 תויושרלו תוכמסומה תויושרל רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרהמ עדימה תצפה ירפ - ”תיניעידומ הבתכ“ הנוכמה תיניעידומ הזרפארפ תועצמאב תישענ ל”וחב תוליבקמה לוכי יסנניפה עדימה .הריקחה אשומ אשונב תושרה ידיב יוצמה עדימה לכ לש הכרעהו חותינ אלש תיסנניפ תוליעפ וא םירשק לע עדימ תפישחו תיתריקחה הזתה קוזיחל ,רתיה ןיב םורתל רתאל ןתינ םהבש ,קנב תונובשחבו תורז תונידמב ,ןוחטבה יפוגו הפיכאה תויושרל םירכומ ויה ןתינש שוכרה ףקיה לע עדימ ןכו ,רורטה ןומימ וא/ו ןוהה תנבלה תוליעפב תוכמותה תויאר .טלחלו סופתל
	יסנניפ ןיעידומ
	עדימ תשקבל הנעמ
	 ךשמהב תרבעומה תיניעידומ הזרפארפתושרל תשגומה תימשר השקבל
	םוזי עדימ
	 ןפואב תושרה הריבעמש תיניעידומ הזרפראפ תנבלה תוליעפל תויצקידניא סיסב לע ,םוזי תושרהמ עדימ תאצוה לכ .רורט ןומימ וא ןוה.התמיתחבו תושרה תשאר רושיא רחאל תישענ
	 :םיגוס ינשל קלחתמ תיניעידומ הזרפארפ תועצמאב תושרה הריבעמש יסנניפה ןיעידומה תשגומה תימשר השקבל ךשמהב תרבעומה תיניעידומ הזרפארפ - ”עדימ תשקבל הנעמ“ תויצקידניא סיסב לע ,םוזי ןפואב תושרה הריבעמש תיניעידומ הזרפראפ ”םוזי עדימ“ ;תושרל תושרה שאר רושיא רחאל תישענ תושרהמ עדימ תאצוה לכ .רורט ןומימ וא ןוה תנבלה תוליעפל.התמיתחבו
	 םיחמתמה םיטסילנא ידי לע םישענ תושרה לש תיניעידומה הזרפארפה תנכהו ןיעידומה חותינ תובתכה לש תידוחייה ןתמורת .םימדקתמ בושחמ ילכ תרזעבו ,רורט ןומימו ןוה תנבלה םוחתב תוליעפל עגונב הנתיא תיניעידומ תיתשת תחנהבו ןכרצל עדימה תשגנהב הניה תויניעידומה יללוחמ לש תיעצבמהו תינוגראה תיתשתה דגנ תילכלכ הפיכא תרשפאמה ,הדושח תיסנניפ.רורטה ןומימ תוליעפו העישפ
	השקבל הנעמב עדימ תרבעה
	 תרקוחה הדיחיה יכרצל תיברמ המאתהב תוכרענ עדימ תושקבל הנעמב תויניעידומה תובתכה לופיטל תבתונמ עדימה תשקב .תופיחדה תמרלו ,עדימה חותינ תמר ,שרדנה עדימה ףקיה ןיינעל עויסל תיפיצפס תויחמומ לעב וניהש )תויתרטשמ תודיחי ,רורט ,םיסמ :ןוגכ( תושרב ידועיי תווצ תמאתהו תונוש הריקח תודיחי לש תוליעפה ןפוא לש תונושב הרכה ךותמ תאז ,תוריקחב.תרקוחה הדיחיה לש םיידוחייהו םייפיצפסה םיכרצל הנעמה
	 המוזי עדימ תרבעה
	 יזכרמ ךבדנ הניה רורט ןומימו ןוה תנבלה תוריבע עוציבל תודשח רבדב המוזי עדימ תרבעה םייקה עדימה חותינ ךילהת רחאל תעצובמ עדימ לש המוזי הרבעה .תושרה לש הדועיי שומימב םימרוג לש הדושח תוליעפל םירוטקידניא והוז םהב םירקמבו ,תושרה ידוחייה עדימה רגאמב ץראב ןוחטיבהו הפיכאה יפוגל רבעומ םוזיה עדימה .רוקמ תוריבעו רורט ןומימ ,ןוה תנבלהב הנשמ תלבקמ המוזיה תוליעפה תובישח .ל”וחב תוליבקמ תויושרל ןכו הריקחב החיתפ םשל המוזי הצפה וניה FIU -ה יפוג לש םדיקפתמ קלח יכ עבק רשא FATF-ה ןוגרא תוצלמהב ףקות.רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא רטשמ תילכת שומיממ קלחכ תאזו ,עדימ לש
	 םג ומכ ,לעה תווצב םיעבקנה תוניינעתה יאשונ יפ-לע תנווכומ תושרה לש המוזיה תוליעפה םע םואתבו ,תימואלה םינוכיסה תכרעהל םאתהב ,תושרה ידי לע םיעבקנה םיפסונ ןיינע יאשונ .לארשיב ןוחטיבהו הפיכאה יפוג
	 םייתוכיא םימוזי םידעי ןוחטיבהו הפיכאה יפוגל ףיצהלו רתאל תושרה החילצה 2021 ךלהמב םייניירבע ימרוגל םירשק ,םידושח תוליעפ יסופד יוהיז תועצמאב תאזו לופיט ךשמהל וצמואש .םייעוצקמ ןוה יניבלמב רבודמש היצקידניא ןוגכ םיפסונ םידישחמ םינייפאמו
	 רגאמל תוחוודמה תויושיה לש תויטרפה תרימשו עדימה תחטבא יטביה לע הדפקהה רואל ,תינושאר הדשחה תליע סוסיב רחאל קר םימרוגב יתריקח לופיטל השירדה םג ומכ ,תושרה יכילהת ןכו ,לופיטל םידעיה תריחבו הדובעה ךילהת לע תורורב תולבגמו תויחנה תושרב ועבקנ.הדובעה יבלש לכב םיקודה הרקב
	תוערתה זכרמ
	 םירדגומ םינוירטירק יפ-לע םוי ידמ קרסנ יסנניפה ןיעידומהו עדימה רגאמב טלקנה עדימה לש הדושח תיסנניפ תוליעפל תויצקידניא רותיא ךרוצל ,תושרה לש תוערתהה זכרמב שארמ.תוליעפ תוריקחל יטנוולרה שדח עדימ רתאל ןכו רורט ןומימו ןוה תנבלה
	 תנבלה תומגמו םיסופד רתאלו דושח עדימב לופיטה ךשמה לע םירקוחל ץילממ תוערתהה זכרמ ,ןותנ עגר לכב שחרתמה לע הבחר היאר לעב תושרב יזכרמ תמוצ הווהמ ןכלו ,רורט ןומימו ןוה.ףטוש ןפואב רורט ןומימו ןוה תנבלה תומגמ יוהיזל יתועמשמ עדימ רוקמ םג ומכ
	תימואל-ןיבה הריזב עדימ יפוליח
	 הריקחו העינמ ךרוצל )FIU( םלועב תוליבקמ יסנניפ ןיעידומ תודיחי םע עדימ הפילחמ תושרה קוחו ביואה םע רחסמה תדוקפ ,רורטב קבאמה קוח ,ןוה תנבלה רוסיא קוח יפל תוריבע לש .ןאריא לש ןיערגה תינכתב קבאמה
	 תרבעה תרגסמב וא תושרל תשגומה השקב יפ-לע תישענ תימואל-ןיבה המרב עדימ תפלחה הרתי הדפקהמ קלחכ תיטפשמה המרב ןהו תיניעידומה המרב ןה תקדבנ השקבה .םוזי עדימ ןוגרא לש םיטרדנטסל םאתהב .תושרה ירגאמש אצמנש עדימה תושיגר לעו עדימה תחטבא לע עדימ ריבעהל תיאשר הרז יסנניפ ןיעידומ תדיחי ,ןוגראה ירבח ללכ תא םיבייחמה Egmont-ה ,המודב .תושרהמ בתכב רושיא תלבק רחאל קר ,תורחא הפיכא תויושרל תושרהמ לבקתהש ןיעידומ לבקל תנמ לע ,םלועב תוליבקמ יסנניפ ןיעידומ תודיחיל עדימ תושקב תושרה הריבעמ .לארשיב תולהנתמה תוריקחל ינויח יסנניפ
	 יפוג םע הלועפה ףותיש תקמעהןוחטיבהו הפיכאה
	 לארשי תרטשמ
	 תרטשמ םע םייעוצקמה הלועפה יפותיש תא רמשלו קזחל ידכ לועפל הכישממ תושרה .תופתושמ תויסנניפ תוריקח םויקל ליבוהו ךישמה הרופה פ”תשה 2021 תנשב .לארשי
	:םייזכרמ םיכילהת השולשב הדקמתה םיבאשמה תעקשה
	  
	  
	  
	  
	הנעמה קוזיח ךרוצל הדובעה תוטישו תולוכיה לש תידדהה תורכיהב הקמעה ךשמה
	;תורקוחה תודיחיה יכרצל יניעידומה


	 
	 
	 
	 ;תרקוחה הדיחיה תמרב תונווכומ תוידועיי תוכרדה םויק


	 
	 
	 
	.הריקח יקיתב תופתושמה תויוליעפה קוזיחו עדימה תפלחה ןפוא רופיש



	 תומאתהו םייוניש םע בלושמב התשענ לארשי תרטשמל תושרה ןיב הלועפה ףותיש תקמעה הליעי הקולח ,םיחמומ הדובע יתווצו תויעוצקמ-תוידועיי תוקלחמ תמקה וללכש תוינוגרא םינפ תטילק ,הרטשמה תושירדל םאתהב תויביטקפא תכרעה סיסב לע םיבאשמהו תומושתה לש םיפתושמ םיקית לע הריקח תוליעפ תעב ידיימ ןפואב עייסמו תושרב בשוי רשא הרטשמ תווצ .הרטשמה יכרצל רצותה תמאתהו
	תוילכלכ תוריקח יכרצל הנעמ ןתמ
	 לארשי תרטשמ ידי לע תולהונמה תוריקח תואמב תושרה הכמת תפלוחה הנשב םג ,הנש לכבכ תודיחי תוריקח םודיקל תעייסמ תושרה .רוקמ תוריבעו ןוה תנבלה תוריבע עוציבל תודשחב .ץראה יבחרב תוילכלכ תוריקחו האנוהה
	תידדה תורכיהו הלועפ ףותיש תקמעה
	 םינוכדע ןתרטמש ,לארשי תרטשמב םיריכב םע תושיגפ םייקל תושרה הכישמה הנשה םג תויתיע תושיגפל ליבקמב ,תפתושמ תוליעפ םואיתו םיחקל תקפה ,םידעי תעיבק ,םיפטוש תרטשמב דוקיפה תרשרשב םייזכרמ םימרוגו הריקחה תודיחי םע תושרב הדובעה יתווצ לש לעייל הרטמב הרטשמה לומ בושמה יכילהת תא קימעהל תושרה תלעופ ,ףסונב .לארשי שומישה תויביטקפאל עגונב תונבות שבגלו תונושה תודיחיה לומ הדובעה יכילהת תא םיאתהלו.יסנניפה ןיעידומב
	ץועייו תוכרדה ךרעמ
	 םוחתב תוקסועה הריקח תודיחי ןווגמל תוינטרפ תוכרדה הריבעה תושרה הנשה ךלהמב ףוגה יכרצו לופיטה ימוחת ,תוניינעתהה יאשונל תמאתומ הכרדה לכ .תילכלכה העישפה.ךרדומה
	 תריקחו תיסנניפה הריקחה יטביה ללכ יבגל תצעיימו הוולמ תושרה ,תיתכרדה תוליעפל ףסונב דוקימו םודיקל רושקה לכב הריקחה תודיחי תמרב ןה ,טרפב רורט ןומימו ןוה תנבלהל תודשח.תילכלכ הפיקתל תיגטרטסאהו תיתרותה המרב ןהו הריקחה
	םיסמה תושר
	 2016 רבוטקוא שדוחבש רחאל תאז ,2017 תנשב הלחה םיסמה תושר םע הרישי עדימ תפלחה תוריבעל תורומחה סמה תוריבע תא ףיסוה רשא ,ןוה תנבלה רוסיא קוחל 14 ןוקית ףקותל סנכנ ןוה תנבלה רוסיאל תושרהמ עדימ תלבקל תכמסומה תושרכ םיסמ תושר תא ףיסוהו ,רוקמה ןניה סמה תוריבע יטביה ןהב תוריקחב לופיטל ידועיי תווצ תושרב םקוה ליבקמב .רורט ןומימו תושר לש עדימ תשקב סיסב לע ןה תעצובמ תויושרה ןיב עדימה תפלחה .יזכרמה ךבדנה ןניהש ,סמ תוריבע עוציבל דשח רתוא םהב םירקמב תושרה ידי לע םוזי ןפואב ןהו םיסמה.רוקמ תוריבע
	:תוברל ,םיסמ תושר םע הלועפה ףותיש תקמעהל תויוליעפב תושרה הכישמה 2021 תנשב
	  
	  
	  
	  
	 ךשמה
	 חותיפ
	 תולוכי
	 תויחמומו
	 יטביהב
	 תנבלה
	 ןוה
	 םיינייפואה
	 תוליעפל
	תרזגנה
	;סמ תוריבעמ


	  
	  
	  
	תודשחב םיסמה תושר ידי לע ולהונש תוריקחב עויסו הכימתל יסנניפ יניעידומ עדימ תרבעה
	;ןוה תנבלה רוסיא קוח יפ-לע רוקמ תוריבע ןניהש סמ תוריבע עוציבל


	  
	  
	  
	תושרל ןניגב עדימ תרבעהו ,סמ תוריבע עוציבב םידושחה םימרוג רותיאל המוזי תוליעפ
	;הריקחב החיתפ תניחבל םיסמ


	 
	 
	 
	;תפתושמ הדובעל םידקוממ םיטקיורפ עוציבל םיפתושמ תוניינעתה יאשונ רותיא


	 ■ 
	 ■ 
	 ■ 
	לע םיסמה תושרב םייעוצקמ םימרוגו םיסמה תושר תלהנה םע םייתפוקת םישגפמ םויק
	;הדובעה יכילהת תא דקמלו לעייל תנמ



	ןוחטיבה יפוג
	 רתיה ןיב ,ןוחטיבה יפוג םע הלועפה ףותישו תוליעפה תקמעהל םיבאשמ השידקמ תושרה ,ולא םיפוג םיניינעמה םיטביהב תושרה לש עדימה רגאמ יוצימל םיפתושמ םיטקיורפ תועצמאב תקמעהל םינוש םימרוג םע םישגפמ םויקו ןיינעה יאשונ יפ-לע תונוש תודיחיל תוכרדה תרבעה תומגמ רפסמ יבגל יביטרפוא רקחמ עוציבב תושרה הדקמתה הנשה .תולוכי ףותישו עדיה:תוברל רורט ןומימל תויזכרמ
	  
	  
	  
	  
	 תורבעה
	 םיפסכ
	 תונידממ
	 תוכמות
	 ,רורט
	 תועצמאב
	 םידיחי
	 םיחלושה
	 םיפסכ
	ךרד
	;ןוכיסבש תונידמ


	 
	 
	 
	;םייסנניפ םיתוריש ינתונו םימדקתמ םולשת יעצמאב שומיש


	 
	 
	 
	 ;םיילאוטריו םיסכנב שומיש


	 
	 
	 
	;תותומעב שומישו תומורת סויג


	 
	 
	 
	;רורט ןומימ לש רשקהב תודושח תויושי רוטינ


	 
	 
	 
	;םייפרגואיג םינוכיס רשקהב תוליעפ תניחב



	 .םיפסכה תרבעהו ןומימה תוטישב ללכתשהל רורט ינוגראל תרשפאמ היגולונכטה תוחתפתה ולא םיסכנש תיסחיה תוימינונאה לוצינ ךות ,םיילאוטריו םיסכנב םישמתשמ רורט ינוגרא שומיש תוברל ,םינוש םינייפמק תועצמאב םלועה יבחרב םימרותמ ןומימ סויג םשל ,םירשפאמ םיקנראב םיפסכ קיזחהל תנמ לע ןכו םיליעפל םיפסכ תרבעה ךרוצל ,ךכ םשל תיתרבחה הידמב עקר לע .םטוליחו םתסיפת ,םרותיא לע השקמה ןפואב )דואמ הלק םתחיתפ רשא( םיילטיגיד תוליעפב הפתוש התייה תושרה הנשה ,םימדקתמ םימולשת יעצמאל רורט ימרוג לש רבעמה םיילטיגיד תועבטמ לש םיינורטקלא םיקנרא דגנכ הסיפת יווצ תאצוהל ל”טמה לש תצמואמה תחקול ,תילארשיה יסנניפה ןיעידומה תדיחיכ ,תושרה ,ךכ ךותב .רורט ינ
	יסנניפה רוטקסה םע הלועפ ףותיש
	הכרדהו הדובע ישגפמ
	 םירוטלוגרהו םיחוודמ םיפוגל הכרדהו בושמ ,הדובע ישגפמ תורשע תושרה המייק 2021 תנשב םיכרדהו םימייק םייוקילב ,רומישל תודוקנב ןויד תורטמל םירוטקס יפ-לע ,)םיחקפמ םיפוג( תנבלהל דשח הלעמה תוליעפל םימודא םילגדו םינימסת םע תורכיהה תקמעהל ןכו ,ןרופישל תויצה יניצק םע םיינטרפ בושמ ישגפמ תושרה המייק וז תרגסמב .רוטקס לכב רורט ןומימו ןוה רופישל םיחוודמה םיפוגהמ רזוח ןוזיה לבקל ןכו ףוג לכל תוינטרפ תוכרדהו תויחנה תתל תנמ לע.תושרה םע הלועפה ףותיש קוזיחו םיחווידה רטשמ
	 יווילה ,ףטושה חישל ףסונב ומייקתה ,רומאכ ,םירוטלוגרהו םיחוודמה םיפוגה םע םישגפמה םמעטמ םימרוג םע תוברל ,הלא םיפוג םע תושרה יגיצנ םימייקמש םיימוימויה הנווכההו.םירחאו בושחמ יתוריש םהל םיקפסמה
	 הנכות יתבו םייסנניפ םיתוריש ינתונ םע םיסנכ
	 ,םיסנניפ םיתוריש ינתונל םייעוצקמ םיסנכ ןוהה קוש תושר ףותישב תושרה המייק 2021 ךלהמב ,הפיכאו תרוקיב ,ןוה תנבלה רוסיא וצב םייזכרמ םייוניש :םיאבה םיאשונה ,רתיה ןיב ,ורקסנ םהב.ןוה תנבלה םוחתב תויזכרמ תויגולופיטו תושרל םיחוויד
	 יסנניפ סכנב תוריש ינתונל תונכדועמה חווידה תויחנה לש ףקותל ןתסינכ תארקל 2021 רבמבונב תרגסמב .הנכות יתבו םייסנניפ םיתוריש ינתונל הכרדה תושרה המייק יארשא יתוריש ינתונו.םיחווידה תוניקתו תוכיא יבגל םישגד ,חווידה תויחנה ,רתיה ןיב ,ורקסנ הכרדהה
	 םיסנניפ םיתוריש ינתונ םע בושמו הדובע ישגפמ
	 תוריש ינתונ לע ןוה תנבלה רוסיא תובוח תלחהל / ףקותל ותסינכל תושרה תוכרעיה תרגסמב ישגפמ תוברל םייסנניפ םיתוריש ינתונ םע בושמו הדובע ישגפמ תושרה המייק ,יסנניפ סכנב
	 תויוליעפ ימוחתב םיקסועה םימייקו םישדח םייסנניפ םיתוריש ינתונ םע םידקוממ תורכיה .םיידוחיי וא/ו םישדח
	 תעמטהב חקופמה ףוגל עייסל הרטמב תונוש תונבותו םילכ הדימעה תושרה ,ולא םישגפמב היתועידי תא תושרה הרישעה ןכו ,חווידה תובוח םושייו רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא רטשמ ,םיידוחיי וא/ו םישדח םיתוריש ,הובג ןוכיס תולעב תויוליעפ יוהיזו תוליעפה יפואל סחייתהב.תושדח תויגולונכטו םימדקתמ םולשת יעצמא
	 םייאקנב םידיגאת םע הדובע ישגפמ
	 תא ןיווכהלו תוולל הרטמב ,םייאקנבה םידיגאתה םע םידקוממ םישגפמ המייק תושרה םיטקיורפב םתופתוש תרגסמב ,תושרל םיליגר יתלב םיחוויד תרבעהל םתוליעפו םתוכרעיה.ק”זבמו הנבומ ליגר יתלב חוויד ןוגכ ,םייגטרטסא םייגולונכט
	 םייאקנב םידיגאת םע םיינטרפ הכרדהו בושמ ישגפמ
	 יללכ בושמ רסמנ ולא םישגפמ תרגסמב .םיקנב םע םיינטרפ בושמו הכרדה ישגפמ המייק תושרה ,םתובישחל שגד ןתמ ךות תושרל םירבעומה םיליגר יתלבהו םיליגרה םיחווידה תוכיאל עגונב בוליש ךות ,רוטקסה לש ןוכיסה ימוחתל םאתהב םימודא םילגדו םינימסת םע תורכיהה תקמעה .השחמהל םירקמ
	 והיזש תושדח תומגמל סחייתהב היתועידי תא הרישעה תושרה ,ולא םישגפמ תרגסמב םינעמ הקפיסו ,הפוקתה יעוריא חכונ םהלש םינתשמה םיכרצב הנד ,םייאקנבה םידיגאתה.םאתהב
	 םיפוגו הסרוב ירבח ,םיקית ילהנמ םע םיינטרפ בושמו הדובע ישגפמ )תולהנמ תורבחו םיחטבמ( םיידסומ
	 .םיידסומ םיפוגו הסרוב ירבח ,םיקית ילהנמ םע םיינטרפ בושמו הדובע ישגפמ המייק תושרה םיליגר יתלבהו םיליגרה םיחווידה תוכיאל עגונב יללכ בושמ רסמנ ולא םישגפמ תרגסמב םימודא םילגדו םינימסת םע תורכיהה הקימעה ,םתובישחל שגד ןתמ ךות תושרל םירבעומה.השחמהל םירקמ בוליש ךות ,רוטקסה לש ןוכיסה ימוחתל םאתהב
	 רטשמ רוסיא ןוה תנבלהרורט ןומימו
	רורט ןומימו ןוה תנבלה – עקר
	?ןוה תנבלה יהמ
	 ךותב ותוא עימטהל הרטמב תיקוח יתלב תוליעפב ורוקמש שוכרב הלועפ עוציב הניה ןוה תנבלה תכרעמל תוליעפה יחוור תא םירזהלו תיסנניפה תכרעמב שומיש תועצמאב תוברל ,יקוח שוכר ומוקימ ,שוכרה רוקמ תא תוהזל היהי ןתינ אלש ,ךכל הדעונ ןוה תנבלה .תימיטיגלה תיסנניפה המישרל איה הנווכה .”רוקמ תוריבע“ הנוכמ תיקוח יתלבה תוליעפה .וב תויוכזה ילעב תוהזוועיפומ רשא תוריבע לש הרוגס ןוגראו לוהינ ,חצר ,הטיחס ,תורומח סמ תוריבע ,םימסב רחס :ןוגכ תוריבע תועיפומ וז המישרב יכ ,ןייצנ .םדא ינבב רחסו קשנב יקוח יתלב רחס ,דחוש ,תובינגו תוליעמ ,םייקוח יתלב םירומיה.ןוה תנבלהכ בשחיהל יושע ולא תוריבעל רשק םג
	 .2000-ס”שת ,ןוה תנבלה רוסיא קוחל הנושארה תפסותב ת

	:םיאבה םיבלשה תא ללוכ רשא יבלש-תלת ךילהתכ ןוהה תנבלה תעפות תא הגיצמ תורפסה
	  
	  
	  
	  
	 בלש
	תיקוח יתלב תוליעפב ורוקמש ףסכה הז בלשב - )Placement( המשהה
	.תיסנניפה תכרעמל רדחומ


	 
	 
	 
	.ףסכה רוקמ תא שטשטל הרטמב תולועפ עוציב - )Layering( דובירה בלש


	 
	 
	 
	 וב שמתשמו ןבלומה ףסכה תא ךשומ ןיירבעה הז בלשב - )Integration( העמטהה בלש
	 הרואכל רוקמ גיצהל תלוכיה תא שי ןיירבעל הז בלשב .יביטמרונ םייח חרוא לוהינ תגצה ךרוצל
	.םיפסכה רובע ימיטיגל



	Dummy Text
	רוקמה תריבערוקמ תריבע עצבמ ןיירבעה
	העישפב וקפוהש םיפסכ
	המשהתיסנניפה תכרעמל םירדחומ םיפסכה
	דוביר הרטמב תולועפ עוציבםיפסכה רוקמ תא שטשטל
	העמטה רוקמ עיצהל תלוכי שי ןיירבעלםיפסכה רובע ימיטיגל הרואכל
	 ןוה תנבלה תוליעפ .םאולמב ומייקתי ליעל םיטרופמה ךילהתה יבלש לכ יכ חרכה ןיא .תילבולגה תיסנניפה תולהנתהל ןמצע תא תומיאתמו תוחתפתמ תוטישה ,ןמזה םע הנתשמ םויק ילבמ תיסנניפה תכרעמב לבקתהל םילוכי רוקמ תריבע עוציבב ולבקתהש םיפסכ ,לשמל .המשהה בלש
	:ןוה יניבלמ לש םיגוס ינש ןיב םילידבמ ונא
	יאמצע ןוה ןיבלמ]Self-Launderer[
	 רבצש ןוהה תא ןיבלמה ןיירבעתיניירבעה תוליעפהמ
	יעוצקמ ןוה ןיבלמ]Professional Money Launderer[
	 םלוע םע הבר תורכה וא/ו יעוצקמ עדי לעב םרוג עייסמ רשא ,ןוה תנבלה רוסיא רטשמו םיסנניפהופסכ תא ןיבלהל עדומ ןפואב ןיירבעל
	 רפסמ םג ןנשי ךא ,תועצבתמ ןה וב רוזאל תוידוחיי תויהל תולוכי ןוה תנבלה תויגולופיט:ןהב ,םלועלו ץראל תופתושמ תוקינכט
	 שלח ןוה תנבלה רוסיא רטשמ ןהב תונידמל ןמוזמו םייסנניפ םיסכנ תחרבה
	 שלח ןוה תנבלה רוסיא רטשמ ןהב תונידמל ןמוזמו םייסנניפ םיסכנ תחרבה
	 שלח ןוה תנבלה רוסיא רטשמ ןהב תונידמל ןמוזמו םייסנניפ םיסכנ תחרבה
	 שלח ןוה תנבלה רוסיא רטשמ ןהב תונידמל ןמוזמו םייסנניפ םיסכנ תחרבה
	 ןהב ןיאו םישקונ תיאקנב תוידוס יקוח םויק ,עבטמה לע ףפור חוקיפ ןוגכ ,תיסחי
	.תודושח תויאקנב תולועפ לע חוויד תבוח


	 שוכרה בולישל ןושאר דעצכ םיפסכ לש תויביטקיפ תואוולה וא תורבעה עוציב
	 שוכרה בולישל ןושאר דעצכ םיפסכ לש תויביטקיפ תואוולה וא תורבעה עוציב
	 שוכרה בולישל ןושאר דעצכ םיפסכ לש תויביטקיפ תואוולה וא תורבעה עוציב
	.תרכומ תיסנניפ תכרעמב


	 תבוחמ תורוטפ תולועפ לש הרדסל תורבעהו תודקפה לש לוציפ וא הינבה
	 תבוחמ תורוטפ תולועפ לש הרדסל תורבעהו תודקפה לש לוציפ וא הינבה
	 תבוחמ תורוטפ תולועפ לש הרדסל תורבעהו תודקפה לש לוציפ וא הינבה
	 םימוכסב תויאקנב תולועפ לע הלאכ תובוח תומייק םהב םירקמב ,דועיתו חוויד
	.םימיוסמ


	 תולהנמה תורבחב שומישו ,םיפסכ תרבעהל רוניצכ תויביטקיפ תורבחב שומיש
	 תולהנמה תורבחב שומישו ,םיפסכ תרבעהל רוניצכ תויביטקיפ תורבחב שומיש
	 תולהנמה תורבחב שומישו ,םיפסכ תרבעהל רוניצכ תויביטקיפ תורבחב שומיש
	 ההובג םינמוזמ םירזת ןהל שיש תורבח ויהי הלא ללכ ךרדב .םיימיטיגל םיקסע
	.המושל השקה


	.םיסמה תושרל םיחווידב ןוה יחוור חופינ
	.םיסמה תושרל םיחווידב ןוה יחוור חופינ
	.םיסמה תושרל םיחווידב ןוה יחוור חופינ



	 תופיוזמ תוינובשח תקפנהו )אוציו אוביי( םיתורישו תורוחסב רחס תוליעפ לוצינ
	 תופיוזמ תוינובשח תקפנהו )אוציו אוביי( םיתורישו תורוחסב רחס תוליעפ לוצינ
	 תופיוזמ תוינובשח תקפנהו )אוציו אוביי( םיתורישו תורוחסב רחס תוליעפ לוצינ
	 תופיוזמ תוינובשח תקפנהו )אוציו אוביי( םיתורישו תורוחסב רחס תוליעפ לוצינ
	)SBML/ TBML( יווש/הרוחסה לש חפונמ ךורעשב


	-ןיב תוינורטקלא תורבעה תרשפאמה תיתרתחמ תיאקנב תכרעמ תמקה
	-ןיב תוינורטקלא תורבעה תרשפאמה תיתרתחמ תיאקנב תכרעמ תמקה
	-ןיב תוינורטקלא תורבעה תרשפאמה תיתרתחמ תיאקנב תכרעמ תמקה
	.ןוה לש תוימואל


	 םיפסכ תרבעהו םייסנניפ םיסכנב תולועפ עוציבל יסנניפ סכנב תוריש ינתונ לוצינ
	 םיפסכ תרבעהו םייסנניפ םיסכנב תולועפ עוציבל יסנניפ סכנב תוריש ינתונ לוצינ
	 םיפסכ תרבעהו םייסנניפ םיסכנב תולועפ עוציבל יסנניפ סכנב תוריש ינתונ לוצינ
	.הובג םוכסב


	 יצפח ,בהז ,םימולהי - םיווש לע היצלופינמ עצבל ןתינש םיסכנב תואקסע
	 יצפח ,בהז ,םימולהי - םיווש לע היצלופינמ עצבל ןתינש םיסכנב תואקסע
	 יצפח ,בהז ,םימולהי - םיווש לע היצלופינמ עצבל ןתינש םיסכנב תואקסע
	.ן”לדנ ,תונמא


	.ןוה תנבלה תולועפ עוציב ךרוצל "שק תורבח"ו "שק ישנא"ב שומיש
	.ןוה תנבלה תולועפ עוציב ךרוצל "שק תורבח"ו "שק ישנא"ב שומיש
	.ןוה תנבלה תולועפ עוציב ךרוצל "שק תורבח"ו "שק ישנא"ב שומיש



	 אוה ןבורל ףתושמה .רתוי תומכחותמ תושענו תוכלוהו ,תונווגמו תובר ןה ןוה תנבלה תוטיש תרדחה םשל תוימלועה תויסנניפה תוכרעמה לש היצזילבולגהו היגולונכטה ,תוליעיה לוצינ.םהב תויוכזה ילעב תוהזו םרוקמ תאווסה ךות םוקמל םוקממ םתרבעהו םיפסכ
	?רורט ןומימ והמ
	 םינוגרא( רורט ימרוגל םייסנניפ םיסכנ וא םיפסכ ריבעהל הרטמב תיסנניפ הלועפ וניה רורט ןומימ קבאמה ,םיפסכה רוקמ לע אוה ילילפה שגדה ובש ןוה תנבלהב קבאמהמ הנושב .)םידיחי וא.דעיל םתעגה תא עונמל ידכ ןומימהו הרבעהה יריצ רותיאב דקמתמ רורט ןומימב
	 קבאמה דקמתמ ,םיפסכה רוקמ לע אוה ילילפה שגדה ובש ןוה תנבלהב קבאמהמ הנושב:תויהל לוכי רורט ןומימ יפסכ לש םרוקמ .םיפסכה דעיב רורט ןומימב
	 
	 
	 
	 
	.דועו יתנידמ ןומימ ,תותומעו םידיחי לש תומורת ,תיקוח תיקסע תוליעפ :יקוח רוקמ


	  
	  
	  
	 :יקוח יתלב רוקמ
	 יקוח יתלב רחס ,תוחרבה ,םימסב רחס ןוגכ תוריבע ירפ םהש םיפסכ
	 .דועו םדא ינבב רחסו הטיחס ישעמ ,המרמ ישעמ ,קשנב
	ס סובמ ,םייקוח אל תורוקממ ולבקתהש םיפסכמ וניה רורטה ןומימ םהבש הלא םירקמב
	.ןוה תנבלהב קבאמל תיטפשמה תיתשתה לע םג רורט ןומימב קבאמה



	 םיידסומ םיפוג ,םינוגרא ,תונידמ ויתורושל דחאמ אוה .תימואל-ןיב המישמכ רכומ רורטב קבאמה םיבחרנ םידעצ תטיקנ תבייחמ תונורחאה םינשב תחוורה תיתעינמה הסיפתה .םייטרפ םיחרזאו דקמתהל ךירצ רורטב קבאמהש הרכהה תרבוג תונורחאה םינשב ,ךכיפל .רורט תעינמל םינווגמו .רורט ינוגראו רורטה תולועפ לש ןומימה תורוקמב םג
	 לוכיסל ימואל-ןיבהו ימוקמה ץמאמהמ קלחכ ,רורט ןומימ יצורע לוכיסב הלודגה תובישחה לשב ,)רבמטפסב 11-ה עוגיפ תובקעב( 2001 תנשב FATF-ה ןוגראב טלחוה ,רורט ינוגרא לש םתוליעפ תוקינכטב ברה ןוימדה חכונ ,תאז .ןוה תנבלהב קבאמה םע רורט ןומימב קבאמה תא בלשל ךות םיפסכ תרבעה םשל רורטה ינוגראו העישפה ינוגרא ידי לע םימשוימה הלועפ יסופדבו ,תולובג יצוח םימולשת עוציב תמגודכ םיבר םימרוג יכ הדבועה חכונלו ,םדועיו םרוקמ תרתסה לש ההובג המר םיכירצמו רורט ןומימל םישמשמה םייפסכה םיצורעה רותיא לע םישקמ.לארשי םג הבלתשה וב ,ימואל-ןיב הלועפ ףותיש
	 תכרעמב םיפסכ תרבעהו סויג ךרוצל רורט ינוגרא םישמשמה םייזכרמה םיסופדה:םיללוכ תיסנניפה
	  
	  
	  
	  
	ימואלניב רחס לש תוליעפ ,”הלאווח“ תועצמאב םיפסכ תרבעה
	)”הלאווח“ םע םג תבלושמ םיתעלש(


	 
	 
	 
	חוור תורטמל אלש םינוגראב שומיש


	  
	  
	  
	םיפסכ תורבעהו חוור תורטמל אלש םינוגראב שומיש ,םיילאוטריו םיסכנב תוליעפ
	.רכש תועצמאב



	רורט ןומימ תוליעפל תיסנניפה תכרעמה לש הערל לוצינ לע טרפמה ךמסמל
	רורט ןומימ תוליעפל תיסנניפה תכרעמה לש הערל לוצינ לע טרפמה ךמסמל

	תימואלה תיביטמרונה תרגסמה
	2000 - ס”שתה ,ןוה תנבלה רוסיא קוח
	 תופתושה תונידמל לארשי תנידמ הפרטצה ךכבו ,2000 תנשב קקחנ ןוה תנבלה רוסיא קוח תמלוהה ןוה תנבלהב קבאמב תוינידמ תרדסה איה קוחה תילכת .העפותב ימואל-ןיבה קבאמל םייסנניפה תודסומה סויגו םייביטרפוא םילכ תדמעה ךות ,לארשיב תמייקה תואיצמה תא-ןיבה םיטרדנטסב הדימע דצל ,תאז .הז קבאמב קוחה תפיכא תויושר םע הלועפ ףותישל.FATF-ה ןוגרא ידי לע ועבקנש יפכ םיימואל
	.ויתונורקעו קוחה תוארוה םושייב עייסל םיווצו תונקת ונקתוה קוחה לש וחוכמ
	קוחה תונורקע
	:ןמקלדכ םיירקיע םירושימ העבראב דקמתמ קוחה
	העינמ
	 ,יארשא יסיטרכ תורבח ,םיקנב( יטרפה רוטקסב םימרוג לע ,הנושארל ,םיליטמ םיווצהו קוחה םירחוס ,הסרוב ירבח ,תועקשה יתב ,םיחטבמ ,יארשא יתוריש ינתונו יסנניפ סכנב תוריש ינתונ:ורקיעש יביטקא דיקפת )דועו ,תורקי םינבאב
	 
	 
	 
	 
	;תורישה ןתמ םרט תוחוקלה תרכהו יוהיז


	  
	  
	  
	,םימיוסמ םיפקיה לעמו םירדגומ םירקמב רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרל חוויד
	;תיתרגש אל תיסנניפ תולהנתה וא עבטמב תומיוסמ תולועפ ןוגכ


	 
	 
	 
	;תפטוש הרקבו םייטנוולר םיכמסמ תרימש


	  
	  
	  
	 תפטושה תוליעפל ליבקמב יכ אדוול ודיקפתש דיגאתה תובוח יולימל יארחא םרוג יונימ
	ת וכרדה תועצובמו המיאתמ הדובע תוינידמ תעבקנ ,קוחה תוארוה תורמשנ ףוגה לש
	.םידבועה ברקב תובוחה תעמטהל



	 עימטהל ןוהה יניבלמ לע תושקהל ידכ שי ותלועפב רשא ,”ףס רמוש“ שמשמ יסנניפה רוטקסה הריקח הפיכאה תויושרל רשפאל ידכו ,םתוליעפ יכרצל התוא לצנלו תיסנניפה תכרעמב םיפסכ.דבעידב ןוה תנבלה תוריבע לש תיתילכתו הליעי
	השינע
	 אטבל ידכ ,רסאמ תונש 10-ל 5 ןיב ענ ןשנועש ןוה תנבלה לש תוילילפ תוריבע רפסמ עבוק קוחה העישפל תיתועמשמ תעייסמה תוליעפ ןוה תנבלה לש תוליעפב האורה תירסומה הדמעה תא ףסונב איה ןוה תנבלה תריבע ןיגב השינעה .הרמוחב הניגב שינעהלו הּעיקוהל שי רשא הרומחה ,)העישפה יחוור וקפוה הנממשו העצובש הריבעה )רוקמה תריבע עוציב ןיגב ןיירבעה תשנעהל.רוקמה תריבע ןיגב השינעהמ רתוי הרומח תובר םימעפו
	 תיישע הניהש ”ןוה תנבלה“ לש תיזכרמה הריבעה תא עבוק ןוה תנבלה רוסיא קוחל )א(3 ףיעס
	 ,ומוקימ ,וב תויוכזה ילעב תוהז תא ,ורוקמ תא תווסהל וא ריתסהל הרטמב ”רוסא שוכר”ב הלועפ ןיפיקעב וא ןירשימב ורוקמש שוכרכ רדגוה ”רוסא שוכר“ .וב הלועפה תיישע תא וא ויתועונת קוחל הנושארה תפסותב תטרופמ ,”רוקמ תוריבע“ תונוכמה ,תוריבעה תמישר )רוקמ תריבעב רומאכ שוכרב ברועמ היהש וא ,רוקמה תריבע עוציב רשפיאש וא שמישש וא ,)ליעל טרופמכ.רסאמ תונש 10 דע וניה וז הריבע ןיגב שנועה .ליעל
	 בזוכ עדימ תריסמ וא שוכרב הלועפ תיישע םג איה ”ןוה תנבלה“ יכ עבוק קוחל )ב(3 ףיעס לארשיל םיפסכ תסנכה לע חוודל אלש הרטמב וא ,יסנניפ דסומ םעטמ חוויד היהי אלש הרטמב תשרוד הניא וז הריבע ,הקיספה יפ-לע .בזוכה חווידל םורגל הרטמב וא הנממ םתאצוה לע וא וז הריבע ןיגב שנועה .רוסא שוכר היהי ןוכנ יתלב חוויד רבעוה וא חווידה ענמנ ויבגלש שוכרה יכ .רסאמ תונש 10 דע וניד ,רוסא שוכרל סחיב רסמנ בזוכה עדימה םאו ,רסאמ תונש 5 דע וניה
	 יוושב אוהש )הריבעב ורוקמש( רוסא שוכרב הלועפ תיישעל רוסיאה תא עבוק קוחל 4 ףיעס.רסאמ תונש 7 דע וניה וז הריבע ןיגב שנועה .ח”ש 150,000 לש םוכס לע הלועה
	טוליח
	 קפוהש שוכר הנידמה ידיל בישהל שי יכ ןורקיעה לע ססבתהב ,שוכר טוליח רשפאמ קוחה.וילע ףסונב לטומ אלא ,)סנק וא רסאמ( שנועל ףילחת וניא טוליחה .ועוציבל שמישש וא עשפב
	 תרגסמב לטוהש שנוע לכל ףסונב ,תורוהל טפשמה יתב תא החנמ קוחה - ילילפ ךילהב טוליח שמישש שוכר :אוהש הריבעה וב הרבענש שוכרה יוושב ןיירבעה לש ושוכר טוליח לע ,ןידה רזג הריבעה רכשכ גשוהש שוכר ;ךכל דעויש וא הריבעה עוציב תא רשפיאש שוכר ;הריבעה עוציבל תונקל ןתינ אל יכ איה טוליחל תינויערה הקדצהה .ךכל דעויש וא ,הריבעה עוציבמ האצותכ וא.”ויפמ ןלזגה לש ועלב“ תא איצוהל שי יכו ,הריבעב גשוהש שוכרב תוכז
	 ינש םייקתהב יחרזא ךילהב שוכר טוליח לע תווצל יאשר טפשמה תיב - יחרזא ךילהב טוליח:םירבטצמ םיאנת
	 
	 
	 
	 
	 וא( ןוה תנבלה רוסיא קוחל 4 וא 3 םיפיעס יפל הריבעב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,גשוה שוכרה
	 .)םיפיעס םתוא יפל הריבע וב הרבענש וא ,הריבע התואל רכשכ


	 
	 
	 
	 אל ןכ לעו ,ורתאל ןתינ אלש וא עבק ךרד לארשיב אצמנ וניא הריבעה עוציבב דושחה םדאה
	.להנתהש ילילפ ךילהב העשרה רחאל הלגתה שוכרה רשאכ וא ,םושיא בתכ ודגנ שיגהל ןתינ



	ימואל-ןיב הלועפ ףותיש
	 םלועב תוליבקמ יסנניפ ןיעידומ תודיחי םע יניעידומ עדימ תפלחהו הלועפ ףותיש רשפאמ קוחה .תולובג תצוח תוליעפב תורושק רורט ןומימו ןוה תנבלה תוריבע תובר םימעפ יכ ןתניהב )FIUs( קבאמב םיימואל-ןיב םייניעידומ םילכו עדימ ןתמב תויושרל עייסמ הז גוסמ הלועפ ףותיש.רורט ןומימו ןוה תנבלהב
	י טרפה רוטקסב םיפוג לע תולחה תובוחהקוחה חוכמ
	)CDD-Customer Due Diligence( חוקלה תרכה
	 תוסחייתה ךות ,”חוקלה תרכה“ אשונב םילהנו תוינידמ עובקל םיביוחמ םיחקופמ תודסומ ותוליעפ יפוא תרכהל םג סחייתמ חוקלה תרכה ךילה .תוחוקל יגוס תרדגהו ןובשח תחיתפל דסומה שרדנ ,ףסונב .חוקלמ הפוצמה ליפורפה ןמ הגירח רותיא רשפאל ידכ תאזו ,תיקסעה תוברל ןוכיסה גוויסב בשחתהב םינממס ךרעמ תלעפה תועצמאב הרקב ךרעמ םייקל חקופמה ,םיפסכה םירבעומ הנממ הנידמב ,חוקלה לש יסנניפהו ישיאה עקרה ,חוקלה גוסל תוסחייתה.’וכו תולועפה יגוסב
	❘CDD  ❘Customer Due Diligence
	חוקלה תרכה
	ON BOARDING:תללוכה חוקלה םע  תינושאר תרכה תרדגה ,םיספט יולימ ,ןובשח תחיתפ תוליעפה יפוא תרכה ,חוקלה גוס'וכו חוקלה לש תיקסעה
	ON GOING :םיללוכה חוקלה תוליעפ רחא הרקבו בקעמ גוויסב בשחתהב םינממס ךרעמ תלעפה.חוקלה לש יסנניפהו ישיאה עקרה ,ןוכיסה םירבעומ ןהב תונידמה רחא בקעמ חוקלה תולועפ יגוס תקידב ,םיפסכה'וכו ליפורפל םתמאתהו
	:הרטמה תויוגירח רותיא הפוצמה ליפורפהמחוקלמ
	םיכמסמ תרימש
	ח וקל לש ותוהז תומיאל עגונב עדימה תרימשל םילהנ עובקל םישרדנ םיחקופמ תודסומ יפצו חוקלה גוס ,יטנוולרה עדימה תא רומשל שיש ןמזה ךשמ ,עדימה רוקמ ללוכ ,ויקסע תוהמו עדימ לש ןוכדע עצבל םיחקופמה תודסומה םישרדנ ,ףסונב .חוקלה ןובשחב תוליעפה ףקיה.יתע ןפואב הז
	עדימל עגונב םיחקופמ תודסומ ידי לע םילהנ תעיבק
	 תוהז
	 תוהז
	 תוהז
	 תוהז
	חוקלה


	והמ
	והמ
	והמ
	 
	י קסע
	חוקלה


	ג וס
	ג וס
	ג וס
	חוקלה


	 תורוקמ
	 תורוקמ
	 תורוקמ
	 לע עדימה
	חוקלה


	 ףקיה יפצ
	 ףקיה יפצ
	 ףקיה יפצ
	 תוליעפ
	חוקלה



	 םישרדנ ,ףסונב .חוקלה לע עדימה תרימשל םילהנ עובקל םישרדנ םיחקופמ תודסומיתיע ןפואב הז עדימ לש ןוכדע עצבל םיחקופמה תודסומה
	רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרל חוויד תבוח
	 לע םיחווידו הליגר תוליעפ לע םיחוויד תושרל ריבעהל םיחוודמה םיפוגה תא בייחמ קוחה חוויד תבוחמ הנושב ,הליגר יתלב תוליעפ ןיגב חוויד תבוח העבקנ לארשיב .הליגר יתלב תוליעפ .רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא רטשמ ןהב לחש תונידמה תיברמב תמייקה הדושח תוליעפ ןיגב ,תושרה לש בושחמה תכרעמל ןווקמ ןפואב ןבורו בשוחממ ןפואב תושרב םיטלקנ הלא םיחוויד.עדימה תויטרפ לע תיברימ הנגהו תוכיא תרקב ךילהת עוציב ךות
	רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרל חוויד תבוח
	תוחוקל
	חוקלה לש הליגר יתלב תוליעפ
	חוקלה לש הליגר תוליעפ
	םיחוודמ םיפוג
	רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרה
	 קוח תרגסמב תילהנמ הפיכא יכילה
	יפסכ םוציע
	 חווידהו יוהיזה תובוח תרפה ןיגב היצקנסכ תילהנמ הפיכא לש ךילהמ קלחכ לעפומ יפסכ םוציע קרפ( לארשימ םיפסכ לש האצוה וא הסנכה לע חווידה תבוח תרפה ןיגבו םיחקופמ תודסומ לש.)ןוה תנבלה רוסיא קוחל ’ה
	חקופמ םרוג לע םוציע תלטה ךילה
	 חוויד תבוח ,חוקל תרכהו יוהיז תבוח םיחקופמה םיפוגה לע ליטמ ןוה תנבלה רוסיא קוח םיפוגה .חקופמה ףוגה תובוח יולימל יארחא יונימ תבוחו רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרל ןחבנ ןתרגסמב ,םיחקופמה םיפוגה לע תויתפוקת תורוקיב םיעצבמ )םירוטלוגר( םיחקפמה .רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא םוחתב םהיתובוח יולימ
	 וחוכמ ןקתוהש וצה וא קוחה תוארוה תא םייקמ וניא חקופמ ףוג יכ אצומ חקפמה ףוגהש לככ ךילהה .חקופמה ףוגה לע יפסכ םוציע תלטהל הדעו סוניכ לע תורוהל יאשר אוה ,האלמ הרוצב.ליבקמב םייקתהל םילוכי ילילפהו ילהנמה
	 םיפסכ תסנכה לע חווידה תבוח תרפה ןיגב דיחי לע םוציע תלטהםתאצוהו לארשימ
	 םוחתב רתויב םישיגרהו םירכומה הלועפה יסופדמ דחא הניה לובגה ירבעמ ךרד םיפסכ תרבעה תבוח ליטמ קוחה ,אצוי לעופכ .עובק יתכרעמ דועיתו קודיב רדעהב ,רורט ןומימו ןוה תנבלה תבוח .ליעל טרופמכ ,חווידה ףס לעמ לארשי תנידממ םיפסכ איצומ וא סינכמה דיחי לע חוויד.תרחא ךרדב וא ראודב ,לובגה ירבעמב םתאצוהו םיפסכ תסנכה לע הלח חווידה
	 םיסנכנהו םיאצויה ברקב תופוכת עתפ תורוקיב םיעצבמ םיסימה תושר לש סכמה ירקוח וניה ילהנמה ךילהה יכ קוחב עבקנ ,הז הרקמב .חווידה תבוח תא ףוכאל הרטמב ,לארשיל אל ,ודי לע םלוש רשא דיחי לע יפסכ םוציע תלטה לש הרקמב ,רמולכ .ילילפה ךילהל יפולח.יפסכה םוציעה לטוה היטעב הרפהה לשב םושיא בתכ ודגנ שיגהל ןתינ
	םוציעה הבוג
	 תא ןועטל תורשפאה דיחילו חקופמה ףוגל תדמוע ,םימוציעה תדעו ינפב ךילהה תרגסמב.יפסכה םוציעה הבוג לע טלחוי םרט ,הדעווה ינפב הפ לעבו בתכב םהיתונעט
	 הרפהה תויה תוברל ,םינוירטירק רפסממ עפשומו תונקתבו קוחב עובק יפסכה םוציעה הבוג הלשבש תמדוקה הרפההמ םייתנש ךותב תעצבתמה הרפה( תרזוח הרפה ,הנושאר הרפה ,הרפהה תרמוח ,הרפהה לש יפסכה הפקיה ,)עשרוה הלשבש וא יפסכ םוציע רפמה לע לטוה עוציב תעינמל תולועפ ,היתואצותו הרפהה יוליגב הלועפ ףותיש ,תימעפ דח וא תכשמנ הרפה.היתוביסנו הרפהה ביט ,תוישיא תוביסנו ןיינעה תוביסנ ,הלוטיבל וא התנטקהל ,הרפהה
	הדעווה בכרה
	 םיטפשמה רש ידי לע הנומש ןטפשממו חקפמה ףוגה לש םיגיצנ ינשמ תבכרומ םימוציעה תדעו תקיספל םאתהב .)רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרהמ גיצנ לש וניה םיטפשמה רש יונימ( ימ הדעווב םירבח ויהי אל ,םיניינע דוגינ תעינמו ילהנמה ךילהה תוניקת םשלו טפשמה תיב.יפסכ םוציע תלטהל הדעווה סוניכ לע טלחוה וב םידקמה תרוקיבה ךילהב רישי ןפואב וקסעש
	תויטופיש תואכרעל רוערע
	 םוי 30 ךותב םולשה טפשמ תיבל תוכזב רערעל ןתינ יפסכ םוציע תלטהל הדעווה תטלחה לע.התלבקמ
	רורטב קבאמה קוח
	 םימיאתמ םילכ הנידמה תויושר ידיב ןתיל ,ותרטמ .רורטב קבאמה קוח קקחנ 2016 תנשב תנידמ תבצינ םהינפבש רורטה ימויא םע תודדומתה םשל ,ירוביצהו ילילפה טפשמה םוחתב ,אסיג דחמ הלש העיגפה תמצועב יוטיב ידיל האבה ,וז העישפ לש הדוחיי לשב תאז .לארשי לארשי תא דימעהל דעונ קוחה .אסיג ךדיאמ התובכרומו הפקיה לשב הב קבאיהל ישוקבו הקיקחה יכ חיטבהלו ימואל-ןיבה רורטה ןומימבו רורטב תוקבאנה תונידמה םע תחא הרושב.הז רשקהב ועבקנש םיימואל-ןיבה םיטרדנטסב תדמוע תילארשיה
	קוחה תונורקע
	:םייזכרמ םיטביה השולשב דקמתמ קוחה
	רורט ינוגראל הזרכה ינונגנמ תעיבק
	 ,רורט תעינמ תדוקפב םימייקה ולא תא םיפילחמ רשא ,רורט ינוגרא לע הזרכה ינונגנמ עבוק קוחה.2005-ה”סשת ,רורט ןומימ רוסיא קוחבו ,1945 )םוריח תעש( הנגהה תונקתב ,1948-ח”שתה
	רורט ןוגרא והמ
	 תיארקא הניאש תינבת( תכשמתמו תנגרואמ תינבתב םדא ינב רבחכ רורט ןוגרא רידגמ קוחה עצבמש ,)םירדגומ םידיקפת םהל ןיאו םירבחה ןיב גרדמ ןיא םא ףא ןמז קרפ םייקתהל הדעונשו קסועש רומאכ םדא ינב רבח תאז ללכבו ,רורט ישעמ ועצוביש הרטמב לעופ וא רורט ישעמ ישעמ עוציבל קשנב הקסע וא הלועפ השועש וא רורט ישעמ עוציבל הכרדהב וא םינומיאב.ליעלד ןוגראל עייסל ידכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,לעופש רומאכ םדא ינב רבח ןכו ,רורט
	 רורט ישעמ עצבמ וניאש ,”תפטעמ ןוגרא“ םג יכ ,רתיה ןיב ,הריהבמ קוחב רורט ןוגרא תרדגה לכהו ,ונממל הז ללכבו ,ותוליעפ תא םדקלו עייסל ידכ ןיפיקעב וא ןירשימב לעופ ךא רישי ןפואב בשחי ,וילא תישממ הקיזב וא ןוגראה תוליעפל תכשמתמ וא תישממ המורת וב שיש ןפואב םירבחה תוהז תא םיעדוי ןוגראה ירבח םא הנימ אקפנ ןיא יכ ,קוחב עבקנ דוע .רורט ןוגרא תיקוח תוליעפ םג עצבמ ןוגראה םא ,הנתשמ וא עובק ןוגראה ירבח בכרה םא ,ואל םא םירחאה.תויקוח תורטמל םג לעופ אוה םאו
	רורט ןוגרא לע הזרכה ינונגנמ
	:”רורט ןוגרא”כ ןוגרא לע הזרכהל םינונגנמ ינש עבוק קוחה ;לארשיל הקיז לעב ”תפטעמ“ ןוגרא לע וא רורט ןוגרא לע ןוחטיבה רש לש הזרכה ,דחאה ץוחמ הלאככ וזרכוהש רז רורט ןוגרא לע וא רז רורט ליעפ לע ןוחטיבה רש לש הזרכה ,ינשה.לארשיל
	השינעו תוילילפ תוריבע תעיבק
	 :תוילילפ תוריבע לש הרוש עבוק רורטב קבאמה קוח
	רורט תוריבע
	 יולימ • רורט ןוגרא שארב הדימע • וב תורבחו הזכ ןוגרא לש לוהינ תוברל ,רורט ןוגראב תוליעפ עוציבל וא רורט ןוגראל םיעצמא תדמעה וא תוריש ןתמ • רורט ןוגראב ידוקיפ וא ילוהינ דיקפת יוליג • רורט תולועפ עוציבל ןוגראה ירבח תנווכה • רורט השעמ עוציבב םויא • רורט השעמ שנועה .רורט השעמ עוציבל הנכה • רורט תעינמ יא • רורטל התסה • רורט ןוגרא םע תוהדזה.םלוע רסאמל םייתנש ןיב לש רסאמ ןיב ענ הלא תוריבע ןיגב
	רורט ןומימ תוריבע
	 הרטמב וא הרומח רורט תריבע לש עוציב ןממל וא םדקל ,עייסל הרטמב שוכרב הלועפ תיישע ןוגרא לש תוליעפ ןממל וא םדקל ,עייסל הרטמב וא הרומח רורט תריבע לש עוציב רובעב למגתל.רסאמ תונש 10 דע וניה וז הריבע ןיגב שנועה .רורט
	 וא הרומח רורט תריבע לש עוציב ןממל וא םדקל ,עייסל ידכ הב שיש שוכרב הלועפ תיישע הריבעה תא עציבש ימ וניא לומגתה לבקמ םא ףא הרומח רורט תריבע לש עוציב רובעב למגתל • הרומח רורט תריבעל רושקה שוכר וא רורט ןוגרא לש שוכרב הלועפ • העצבל ןווכתה וא.רסאמ תונש 7 דע וניה הלא תוריבע ןיגב שנועה .רורט ןוגראל שוכר תרבעה
	חוויד תבוח תרפה תריבע
	 לע ,רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיאל תושרלו הרטשמל חוויד תבוח עבוק רורטב קבאמה קוח שוכרהש דבלבו ,רורט שוכרב תולועפכ תודשחנה תולועפ לע וא זרכומ רורט ןוגרא לש שוכר הלועפב שיש וא הז שוכר לש רישיה חוורה וא הרישיה ותרומת אוהש וא רורט ןוגרא לש אוה.העוציב רובעב למגתל וא הרומח רורט תריבע לש עוציב ןממל וא םדקל ,עייסל ידכ
	 יכ ריבס דשח ול היהו שוכרב הלועפ עצבל שקבתהש םדא ידי לע תויושרל חוויד תריסמ יא וא םדקל ,עייסל ידכ הלועפב שיש וא הרישיה ותרומת אוהש וא רורט ןוגרא לש אוה שוכרה ותקזחב ,ותושרבש ןיפולחל וא העוציב רובעב לומגתל וא הרומח רורט תריבע לש עוציב ןממל תנש דע וניה הניגב שנועה רשא תילילפ הריבע הניה - זרכומ רורט ןוגרא לש שוכר ותטילשב וא תונש 3 דע אוה שנועה ,רומאכ שוכר לש הסיפת לישכהל הרטמב ןכ השע םא .תחא רסאמ.רסאמ
	טוליח
	:ןמקלדכ ,תובחר טוליח תוארוה עבוק רורטב קבאמה קוח ,שוכר טלוחי ,שנוע לכ לע ףסונ יכ תווצל יאשר טפשמה תיב - ילילפ ךילהב יטופיש טוליח העשרה רחאל רורט ןוגרא לש שוכר • רורט תריבעב העשרה רחאל שוכר :רתיה ןיב ללוכה ןידה רזג ןתמ ינפל הלגתה וליא רשא ,ןיד רזג ןתמ רחאל הלגתהש שוכר • רורט ןוגרא לוהינב.רומאכ וטוליח שקבל ןתינ היה
	 טוליח לע תווצל ןכו שוכר לש תינמז הסיפת לע וצב תורוהל יאשר ןוחטיבה רש - ילהנמ טוליח
	 דעוימש שוכר • רורט ליעפ לש וא רורט ןוגרא לש שוכר :רתיה ןיב ללוכה ,וצה ןתינ ויבגלש שוכר עוגפלו רורט ןוגרא לש תוליעפ לכסל ידכ שורד רבדהש ענכוש םא ,הרומח רורט תריבע עוציבל רורט תריבע וב הרבענש שוכר • הרומח רורט תריבע לכסל ידכ וא ויתורטמ תא םדקל ותלוכיב עוציב דעב לומגתכ וא רכשכ גשוהש שוכר • וז הריבע עוציבל ןירשימב שמישש וא הרומח-לע ,השענ תילהנמה תוכמסב שומיש .רומאכ לומגת וא רכש תויהל דעוי וא ,הרומח רורט תריבע שיגהל אל טלחוהש ךכ לשב םא ,ילילפה ךילהב שוכרה תא טלחל תורשפא ןיא רשאכ ,בור יפ.ילילפה ךילהב השגהל תונתינ ןניא שוכרל תועגונה תויארהש ךכ לשב וא םושיא בתכ
	תושרל םיחווידה רטשמ
	םיחוודמה םיפוגה
	 יטרפה רוטקסב םיפוג לש הרוש לע םיליטמ וחוכמ ונקתוהש םיווצהו ןוה תנבלה רוסיא קוח ,םהיתוחוקל ידי לע תועצובמש תורחא תולועפו תויסנניפ תולועפל עגונב תושרל חוויד תבוח.קוחב תועובקה תורדגהה לע תונועה
	 ,”ףס ירמוש“ םתויהב רורט ןומימו ןוה תנבלהב קבאמב רתויב בושח דיקפת םיחוודמה םיפוגל םיחוודמה םיפוגל .תימיטיגלה תיסנניפה תכרעמל רוחש ןוה לש ותסינכ עונמל םילוכי רשא ינויחו ינושאר עדימ דימעהל םתלוכיב ךכשמו ,תיקסעה םתולהנתה ךרדו םהיתוחוקל םע תורכיה םיפוג םניה םיחוודמה םיפוגה ללכ .רורט ןומימו ןוה תנבלה תוריבע עוציבל דשח לש םירקמב םימרוגה םניה יקסע תוריש םיקינעמה ןובשח יאורו ןיד יכרוע .םירוטלוגר ידי לע םיחקופמה תרכהו יוהיז תובוח םהילע תולטומ ;תושרל חוויד תובוחב םיבייח םניאש םידיחיה םיחקופמה יקסעה תורישה ןתונ תעדל םא חוקל רובע הלועפ עוציבמ ענמיהל תיתא הבוח דצל ,חוקל.רורט ןומימ וא ןוה תנבלהל הובג 
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	 ןובשח יאורו ןיד יכרוע)יקסע תוריש םיקינעמה(
	םיחוויד יגוס
	”ליגר“ חוויד
	 םיוסמ גוסמ הלועפ לכ לע חוויד ועמשמ )CTR-Currency Transaction Report( ”ליגר“ חוויד .םידועייה ןוה תנבלה רוסיא יווצב טרופמכו ןידה תוארוהב עבקנש יפכ ,םיוסמ םוכס לעמו םיטלקנ הלא םיחוויד .תעד לוקיש אלל ,הלא תולועפ תודוא חווידב םיבייח םיחוודמה םיפוגה ךילהת עוציב ךות ,תושרה לש בושחמה תכרעמל ןווקמ ןפואב םבורו בשחוממ ןפואב תושרב.עדימה תויטרפ לע תיברימ הנגהו תוכיא תרקב
	:”ליגר“ חוויד תבוחל תואמגוד
	  
	  
	  
	  
	הכישמ וא קנב ןובשחב םינמוזמ תדקפה לש הלועפ
	הלעמו ח”ש 50,000 -ל ךרע הווש םוכסב ונממ


	  
	  
	  
	תיאקנב האחמה תאצוה לש הלועפ
	הלעמו ח”ש 200,000 -ל ךרע הווש םוכסב


	  
	  
	  
	קנב ןובשחב )ץוח עבטמ( ח”טמב םיקיש תדקפה
	הלעמו ₪ ןוילימ 1 -ל ךרע הווש םוכסב


	  
	  
	  
	יארשא יתוריש ןתונ ידי לע םיקיש ןויכינ
	הלעמו ח”ש 50,000 לש םוכסב


	  
	  
	  
	הנידמב אצמנש יסנניפ דסומ לש טנדנופסרוק ןובשחמ הרבעה
	 ,רומאכ ןובשחל וא ןוה תנבלה רוסיא קוחל תיעיברה תפסותב היונמה הירוטירטב וא
	הלעמו ח”ש 5,000 לש םוכסב



	”הליגר יתלב“ תוליעפ לע חוויד
	 תולועפ לע חוויד ועמשמ )UAR-Unusual Activity Report( ”הליגר יתלב“ תוליעפ לע חוויד תוזחנ ןה חוודמה ףוגב יוצמה עדימה רואל רשא ,תולועפ עוציבל ןויסינ לע וא תוריש לבקמ לש לע ססבתהב ,חוודמה ףוגה תעד לוקיש יפ-לע עצובמ ליגר יתלב חוויד .תוליגר יתלבכ ויניעב יתלב תוליעפ ןיגב חוויד תבוח העבקנ לארשיב .תויקסעה ויתולועפ סופדו חוקלה תא ותורכיה רטשמ ןהב לחש תונידמה תיברמב תמייקה הדושח תוליעפ ןיגב חוויד תבוחמ הנושב ,הליגר תוליעפ לע םיחווידל המודב ,הליגר יתלב תוליעפ לע םיחוויד .רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא.עדימה תויטרפ לע תיברימ הנגהו תוכיא תרקב ךילהת עוציב ךות ,תושרב םיטלקנ ,הליגר
	:”הליגר יתלב“ תוליעפ לע חוויד תבוחל תואמגוד
	 
	 
	 
	 
	חוודמה ףוגה ביוחמ הבש ”ליגרה“ חווידה תבוח תא ףוקעל התרטמ יכ הארנש תוליעפ


	  
	  
	  
	ןובשחה גוסל סחייתהב ילכלכ וא יקסע ןויגה תרסחכ תיארנה תוליעפ
	;ןובשחה לעב לש ותוגהנתה יכרדל וא


	  
	  
	  
	,חוכ הפוימ תועצמאב ,יתוהמ ףקיהב ,ןובשחב הלועפ
	;המיתח השרומכ ןובשחב םושר וניאש


	  
	  
	  
	,ןובשח תרתיב יתועמשמ יוניש וא ןפוד אצוי תולועפ ףקיה
	;ןיעל תיארנ הביס אלבו תעדה תא חינמ רבסה אלל


	  
	  
	  
	,ןוגראה לש ותוליעפ םע דחא הנקב הלוע הניאש חוור תרטמל וניאש ןוגרא לש תוליעפ
	חוודמה ףוגל עודיש לככ



	תימואל-ןיבה תיביטמרונה תרגסמה
	FATF-ה ןוגרא
	Figure
	 לע 1989 תנשב םקוה )Financial Action Task Force( FATF-ה ןוגרא-ןיב המישמ חכ הווהמ ןוגראה .)G7( תושעותמה תונידמה עבש ישאר ידי םיימואל-ןיב הלועפ יפותישו תימלוע תוינידמ םדקלו חתפל ותרטמש ימואל לש ובשומ םוקמ .היצרפילורפ ןומימו רורט ןומימ ,ןוה תנבלהב קבאמב ןוגראה .םייתנידמ בר םיפוג ינשו תונידמ 37 וב תורבח םויכו זירפב ןוגראה המחלמל תירקיע היגטרטסאכ ןוה תנבלה לש העפותב םחליהל ךרוצב הרכהה עקר לע םקוה יכו ”חיר שי ףסכל“ ויפל ימלוע הסיפת יוניש לח ,ךכ ךותב .תנגרואמה העישפבו תוניירבעב .ןיירבעה תסיפתמ תוחפ םיבושח םניא ןיירבעהמ םיחוורה תעינמו ףסכה רחא ףדרמה
	 תיביטמרונ תרגסמ תריצי ידי לע ימואל-ןיבה ץמאמה תא FATF-ה ןוגרא ליבומ ותמקה זאמ םתוא ,תינומה הדמשהל קשנ ןומימו רורט ןומימב ,ןוה תנבלהב קבאמל םיטרדנטס תעיבקו םיטרדנטס .ויתוצלמה םושיי רחא ףטוש בקעמ עוציב דצל ,םשיילו ץמאל תונידמה תוביוחמ םיליטמו ,רורט ןומימו ןוה תנבלהב קבאמל םייסנניפה םיפוגה תמיתר ,רתיה ןיב ,םישרוד ולא קלחכ ,תויושרל םיחווידו תוחוקל תרכהו יוהיזל תויביטקא תובוח םייטרפ םימרוגו םידיגאת לע קבאמל םייטנוולרה םיעצמאהו יקוחה רטשמה יכ רורבש םגה .הירצותבו העישפב קבאמהמ הכלה ,תווהמ FATF-ה ןוגרא תוצלמהש ירה ,הנידמל הנידממ םינוש רורט ןומימבו ןוה תנבלהב ןניאש תונידמ .קבאמל תופתושה תוניד
	 ןומימבו ןוה תנבלהב קבאמב תונידמה תא תבייחמה תימלועה תיביטמרונה תרגסמה:ןרקיעש , FATF-ה ןוגרא שביגש תוצלמה 40-ב תאבומ ,רורט
	  
	  
	  
	  
	תוריבע יכ העיבק ,תאז דצל .הנידמב תוילילפ תוריבע ןה רורט ןומימו ןוה תנבלה יכ העיבק
	.ןוה תנבלה ךרוצל רוקמ תוריבע תווהמ תורומח


	  
	  
	  
	תודסומה תא בייחמה יביטקא דיקפת תלטה ךות העפותב קבאמל יסנניפה רוטקסה תמיתר
	ת וליגר תויסנניפ תולועפ תודוא תויושרל חוודלו ,חוקל תרכהו יוהיז ךילהת עצבל םייסנניפה
	.םהיתוחוקל לש תוליגר יתלבו


	  
	  
	  
	הנידמל םיפסכ לש האצוהו הסנכהל עגונב ,בחרה רוביצה לע חוויד תובוח רטשמ תלחה
	.הנממו הרבחה



	  
	  
	  
	  
	םינותנ ללוכה עדימ רגאמ להנת רשא )FIU( הנידמב יסנניפ ןיעידומל תימואל תושר תמקה
	 תויושרמ לבקתמה יניעידומ עדימ ,יסנניפה רוטקסהמ םילבקתמה םיחווידה ללכב םרוקמש
	ת וליבקמ יסנניפ ןיעידומ תויושרמ לבקתמה עדימו ,הנידמ התוא לש ןוחטיבה יפוגו הפיכא
	.םלועב


	 
	 
	 
	.העישפב םרוקמש םיחוור לע הנידמה תבוטל טוליח תוארוה תלחה



	 IOs-Immediate( םידדמ 11 עבקו ,ויתוצלמהל ףסונ ךבדנ FATF-ה ןוגרא ףיסוה 2012 תנשב םתרטמ .הנידמב רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא רטשמ תויביטקפא לש הניחבל )Outcomes עייסל ךכ ךותבו ,גיצהל תורבחה תונידמה תוכירצ םתוא םיישעמ םירצותל תוצלמהה תא םגרתל.הנידמ התואב לחה רורט ןומימו ןוה תנבלה רוסיא רטשמ לש תויביטקפאה תמר תאלעהב
	 הדימע רחאל ,FATF-ה ןוגראב האלמ הרבחכ לארשי תנידמ הלבקתה 2018 רבמצד שדוחב ןמ האלמ הרבחכ ןוגראב התוליעפ תא תימשר הליחתה 2019 תנשבו ,ןוגראה לש תרוקיב ךילהב תנידמל הסינכ סיטרכ הווהמ איה ןכש יגטרטסא ימואל גשיה הניה ןוגראל לארשי תלבק .ןיינמה קבאמה םוחתב תילאבולגה תוינידמה תא בצעמ רשא םצמוצמה תונידמה לגעמל לארשי תימואל-ןיבה הריזב לועפל יסנניפה רוטקסה לש ותלוכי תא תרפשמ ,רורט ןומימבו ןוה תנבלהב יביטקרטא םוקמכ לארשי בוצימל ,לארשיב יקסעה רוטקסהו הלכלכה קוזיחל תמרות ךכבו .הנידמה לש ימואל-ןיבה הדמעמל ןכו תועקשהל
	 ,יסנניפה רושימב תורחא תונידמ ןיבל לארשי ןיב הלועפה יפותישל תמרות ןוגראל תופרטצהה ליעפ קלח תלטונ ,תושרה תלבוהב ,ןוגראל תילארשיה תחלשמה .יטפשמהו ילכלכה ,יניעידומה םירושקה םינוש םיאשונ םינודנ ולא םישגפמב .ןוגראה תאילמבו הדובעה תוצובק ישגפמב תוח”ודל ןכו םוחתב תילבולגה תוינידמה תייוותהל ,רורט ןומימבו ןוה תנבלהב ילבולגה קבאמל םיכירעמכ תושרה יגיצנ םישמשמ ,ףסונב .ןוגראה ךרועש תונושה תונידמה לע תרוקיבה תדובעב ליעפ קלח םיחקול ךכ ךותבו ,תונוש תונידמ לע FATF-ה ןוגרא םייקמש תורוקיבב עייסל תנמ לע ,ץראב םייטנוולר םידיקפת ילעב לש יעוצקמה עדיה חותיפל םימרותו ןוגראה.ןהב החלצהב התדימעלו תוידיתע 
	EGMONT GROUP
	Figure
	 The Egmont Group of Financial( Egmont-ה ןוגרא תא תדגאמה תימואל-ןיב הצובק אוה )Intelligence Units תונידמ 170-מ הלעמל לש )FIUs( יסנניפה ןיעידומה תודיחי תנבלה רוסיאל תושרה .ףטוש ןפואב יסנניפ ןיעידומו עדימ ןהיניב תופילחמ רשא ,תוירוטירטו .ותדובעב ליעפ ןפואב תפתתשמו 2002 תנשמ Egmont-ה ןוגראב הרבח רורט ןומימו ןוה תרגסמב עדיה תקמעהל הפתושו ,ןוגראה לש םייעוצקמה םינוידבו םיסנכב תפתתשמ תושרה.תפטוש תוליעפו םיטקיורפ
	MONEYVAL
	Figure
	 אשונב תוכרעה עוציבל םיחמומה תצובק ונה Moneyval ןוגרא איהו ,הפוריא תצעומ לש רורט ןומימבו ןוה תנבלהב קבאמה Style-FSRB-FATF( FATF-ה לש וגוסמ ירוזא ןוגרא הווהמ.)Regional Body
	 וב םישמשמ ןכו ,תויאפוריא תונידמ 30-מ הלעמל וב תורבח םויכו ,1997 תנשב םקוה ןוגראה ם”ואה ינוגראו ימלועה קנבה ,תימלועה עבטמה ןרק תמגוד םיימואל-ןיב םינוגרא םיפיקשמכ היגולודותמה יפ-לע ,תוידדה תורוקיב תכירע לע ןומא ןוגראה .םימסו רורט ,העישפב המחלמל םיטרדנטסב ןוגראב תורבחה תונידמה לש ןתדימע תדימ תנחבנ ןהבש FATF-ה ןוגרא הוותמש הדמשהל קשנ לש הצפה ןומימו רורט ןומימ ,ןוה תנבלה רוסיא םוחתב םיבייחמה םיימואל-ןיבה ,תרוקיבה יכילה תרגסמב .תורוקיבב ואצמנש םייוקיל ןוקית רחא ףטוש בקעמ םייקמ ןכו ,תינומה םיחמומ תווצ ידי לע םהלש תויביטקפאה תדימו םוחתב םירדסהה לולכמ ינדפק ןפואב םינחבנ עגונב םייעוצק
	 התייה ןהב םינש עבש רחאל תאזו ןוגראב העבצה תויוכז לארשי תנידמל וקנעוה 2013 תנשב .דבלב תורוקיבל הנותנו הפיקשמ
	 הפתושו ,ןוגראה לש םייעוצקמה םינוידבו םיסנכב תפתתשמ ,תושרה תלבוהב ,לארשי תנידמ.תימואל-ןיבה תרוקיבה ךילהו םיימואל-ןיבה םיטרדנטסה יבגל הנבההו עדיה תקמעהל
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