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 2021 דצמבר

 היבטי הלבנת הון ומימון טרור –פעילות מימון המונים 

 תקציר מנהלים

התפתחות נרחבת בתחום  חלהבשנים האחרונות 

 המשמש לגיוס כספים ותמיכה המונים מימון

 איסוף ,חברתיים מיזמים עסקיים, פרויקטיםב

 הלוואותהשקעות וקבלת לאפיק  תרומות,

באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות. חברתיות 

השימוש בכלי זה צבר תאוצה והפופולריות שלו 

נגיף הכלכלי שגרם משבר עלתה כתוצאה מה

 והצורך למצוא מקורות מימון חלופיים הקורונה

בארץ  נוכח החלטתם של חלק מנותני האשראי

 י לצמצם סיכוניםיקפו כדהלהקטין את  ובעולם

 . בעת המשבר

תחום מימון המונים לא הוצף כנושא  2021במסגרת הערכת הסיכונים הלאומית שפורסמה בנובמבר 

ומה לתחומי פעילות בדאך   .אינו גבוה סיכוןבסיכון להלבנת הון ומימון טרור משום שלהערכתנו ה

ללקוחות העושים שימוש בשירות פיננסית אחרים, במקביל לפעילות לגיטימית המביאה ערך רב 

פעילות עבריינית, ביצוע ל נקודות תורפה שיכולות להיות מנוצלות לרעה גם קיימות שניתן,

 באופן גלוי או מוסווה על ידי גורמים שונים בארץ ובעולם.  להלבנת הון ולמימון טרור

 

ולעורר מודעות  המוניםבמימון  בשימוש נקודות התורפה הקיימותמטרות המסמך הן לסייע בהבנת 

כלים ך מפרט שורה של מהמס בקרב הפלטפורמות נותנות השירות ובקרב הציבור הרחב. כמו כן, 

 . הלבנת הון ומימון טרורשל  באופן אפקטיבי לאיתור ומניעה

 

להלבנת הון באמצעות מימון  טיפולוגיות מוכרותבתחום וכן  תהרגולציה הקיימהמסמך יסקור את 

לאיסור  שהועברו לרשות לדיווחים בלתי רגיליםדוגמאות ו ינתנבנוסף, י. עולםומהמהארץ המונים 

בגין פעילות הנקשרת למימון  על ידי גופים פיננסיים )להלן: "הרשות"( ומימון טרור הלבנת הון

 "דגלים אדומים"רשימת לבסוף תפורט  .למדווחיםהבהרות ותוך מתן דגשים  המונים,

 להצביע על פעילות שמטרתה לבצע הלבנת הון ומימון טרור באמצעות העשוישהתקיימותם 

 הפלטפורמה. 

 

 

 

 

מסמך זה מומלץ לקריאה בעיקר 
 :עבור

 גורמי הנהלה בגופים פיננסיים 

 קציני ציות 
  הלבנת הון  וממונה למניעתמחלקות

 בארגונים
 בתחום הפיננסי םרגולטורי 

 רכזי הצעה 
  חברותP2P  פלטפורמות תיווך(

 אשראי(

 פלטפורמות המציעות מימון המונים 
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 קער

מספר להפונים קמפיינים בסכומים נמוכים באמצעות  כספיםגיוס מבוסס ברובו על מימון המונים 

 היזם, התומכיםתנאים והסכמים שהוגדרו מראש בין תחת  תומכים פוטנציאלייםרב של 

 הדיגיטלייםהקמפיינים מפורסמים באמצעים כאשר במרבית המקרים,  והפלטפורמה המתווכת

 : טיםולפעילות מימון ההמונים מחולקת לשלושה תחומים ב. השונים וברשתות חברתיות

 
 

 קבלת ללא, תרומות גיוס כספים באמצעות שיטה זו מבוסס לרוב על  - "קלאסי"מימון המונים  .1

, בד"כ זה עתידי במועד שיתקבלואו מוצר  שירותמראש על  תשלום ,, או לחילופיןתמורה

, אך מאפשר למגייס על הפרויקטמקנה בעלות אינו זה מימון מסוג שלמענו מגויס המימון. 

גיוס הכספים מתבצע לפרויקטים במגוון . 1המימון המתקבללקדם את הפרויקט באמצעות 

להלן מספר ועוד.  חברתייםפרויקטים אמנות, יזמות עסקית,  תחומים: מאבקים משפטיים,

אמן המגייס כסף להוצאות אלבום, גיוס כספים עבור הנגשת בית לנכה, חברות דוגמאות: 

 מיזם וכדומה. להוציא לפועלהזקוקות לתזרים מזומנים כדי  פא-סטארט

 יודגש,רגולטור בארץ.  אףאינו מוסדר ואינו מפוקח על ידי  מימון המונים "קלאסי" תחום

מדובר כאמור בתרומה או כיוון ש  ,רשות ניירות ערך בישראלתחום זה אינו תחת פיקוחה של 

 .עבור שירות או מוצר,   ולא השקעה בנייר ערך  תמורה

 

חברות פרטיות יכולות לגייס הון או חוב מהציבור על פי שיטה זו,   - "הוני"מימון המונים  .2

מניה או אגרת מקבלים בתמורה להשקעתם  משקיעים בחברות אלה הבאמצעות רכזי הצעה. 

שיטה זו  .)בחלק מהמקרים מתוכננת הנפקה במעלה הדרך( שאינה נסחרת בבורסה חוב

בחוק ניירות ערך, מוסדרת  פעילות זו ומיזמי נדל"ן. (סטארט אפהזנק ) משמשת בעיקר חברות

                                                           
1 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUND-PORT/CFP-D.T1.1.1-Minimum-

standards.pdf  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUND-PORT/CFP-D.T1.1.1-Minimum-standards.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUND-PORT/CFP-D.T1.1.1-Minimum-standards.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUND-PORT/CFP-D.T1.1.1-Minimum-standards.pdf
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ניירות ערך באמצעות )הצעת  בתקנות ניירות ערךו"( ערך ניירות חוק)להלן: " 1968-התשכ"ח

, ערך ות ניירשמדובר בכיוון  ,2"(ערך ניירות תקנות)להלן: " 2017-רכז הצעה(, התשע"ז

 . כהגדרתם בחוק

 

חוק ניירות ערך ל 58תיקון מס' תוקף לנכנס  2015שנת בישראל, ביחסית חדש  תחום זה

במסגרתו הוסף הפרק המסדיר את הפלטפורמות האינטרנטיות המוגדרות בחוק כ"רכזי 

צו איסור טיוטת באתר רשות ניירות ערך פורסמה להערות הציבור   2018ובנובמבר הצעה", 

. הלבנת הון ומימון טרור למשטר איסורלהסדיר היבטים הנוגעים המבקשת  3הלבנת הון

למשטר איסור הלבנת הון  ההצעה לחוק איסור הלבנת הון רכזי בהתאם למוצע בטיוטה יוכפפו

סדיר את החובות הפרטניות לעניין איסור הלבנת יאשר צו ייעודי  ויחול עליהםומימון טרור 

  .ומימון טרורהון 

 

רכזי הצעה אינם כפופים למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור, צו , יום הוצאת המסמךנכון ל

 על פעילותם נמצא כעת בהליכי חקיקה.איסור הלבנת הון שיחול 

 

אתרים המנוהלות באמצעות  ,P2P (Peerto Peer ) הלוואות מסוג - מימון המונים להלוואות .3

 ההלוואהמפרסמים את בקשות מתווכים בין לווים למלווים ווזירות מסחר באינטרנט אשר 

תחת תנאים שהוגדרו  ,(ללקיחתה וכו')סכום ההלוואה, הסיבה לגביה  בצירוף פרטים נוספים

כספם תחת הגבלות את המלווים משקיעים , אינם מזוהים בפני המלוויםלרוב הלווים  .מראש

מערכת חברתית  בד בבד, פועלת גם .השקעתםתשואה בגין מקבלים ו ,ןסכום ופיזור סיכו

  לתיווך באשראי שנועדה למטרות חברתיות ובה ניתן לדעת מי הלווה.

 

הפיקוח על שירותים  חוקבמסגרת  .אינטרנטיותפעילות זו מתבצעת באמצעות פלטפורמות 

, "(פיננסיים שירותים חוק)להלן: " (20164-פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים התשע"ו

ביחס להלוואות  של מי שחייב בקבלת רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי והוסדרה פעילות

 –במקביל . ₪מיליון  1שהם יחידים או תאגידים הלווים סכום של עד הנלקחות על ידי לווים 

תקנות ניירות ערך מאפשרות פעילות מסוג זה ביחס ללווים שהם תאגידים הלווים סכום של 

 ₪.ועד שישה מיליון ₪ מעל מיליון 

ל שוק ההון, ביטוח וחיסכון סמכויות הוקנו לממונה עשירותים פיננסיים במסגרת תיקון חוק 

נקבעו הסדרים לעניין קבלת רישיונות, הגבלות וחובות ביחס כן רישוי, פיקוח ואכיפה ו

על חברות שקיבלו רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי חל משטר איסור הלבנת  לפעילותם.

וניהול רישומים של מפעיל צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח מכוח  הון ומימון טרור

 .2017-מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ח

                                                           
 תקנות- 2017-התשע"זניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה(,  2
טיוטת צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של רכז הצעה למניעת הלבנת הון ומימון טרור(,  3

 2020-התש"ף
 2016-יים מוסדרים(, תשע"וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננס 4

https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFM6XQAX
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFM6XQAX
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFM6XQAX
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למאפיינים הייחודים של כל תחום פעילות, כך שבמסגרת התייחס , המחוקק לעילכפי שצוין 

הצו ניתנות גם הקלות מסוימות המשקפות את הערכת הסיכון הפחותה המיוחסת לאופני 

 פעילות מסוימים.

  

 בארץ ובעולם  כספייםהיקפים 

  

לאחת הדרכים מימון המונים  הפך ברחבי העולם

כסף למיזם או הפופולריות ביותר עבור אנשים לגייס 

מהיותה הפופולריות של תעשיה זו נובעת פרויקט כלשהו. 

מנתונים לרשתות החברתיות. לתקשורת מקוונת ו קשורה

אתר מימון המתפרסמים ב אודות פעילות מימון המונים

הסכום  2020שנת כי נכון ל ,עולה FUNDLYהמונים 

 ,מיליארד דולר 34-כהגלובלי שגויס למימון המונים הוא 

 , מיליארד דולר 25הסכום הוא  P2Pהלוואות מיליארד דולר,  5.5 -מימון המוני "קלאסי" מוערך ב

מספר  בשנה האחרונה, .2021לספטמבר  נכון, מיליארד דולר 2.5-מסתכם בכ "הוני"מימון המונים ו

  5.מיליון 6.5-נאמד בכ )משלושת הסוגים( העולם ברחבי המוניםבתעשיית מימון הקמפיינים 

 

בצפון נמצאת ביותר גבוהים המגלגלת את הסכומים ה היהתעשיכי  ,ית ניתן לראותבחלוקה גיאוגרפ

 6.5מיליארד דולר, אירופה עם  10.5אחריה אסיה עם  ,מיליארד דולר 17-אמריקה עם סכום של כ

 24מיליון דולר ואפריקה  70אוסטרליה עם  ,מיליון דולר 86 -מיליארד דולר, דרום אמריקה עם כ

  6מיליון דולר.

 

בארץ ביחס להיקפי פעילותן  "קלאסי"מנתונים שפורסמו על ידי פלטפורמות מימון המונים 

לפעול היקף הפעילות מוערך במאות מיליוני שקלים. היקף פעילות בישראל עולה, כי מאז החלו 

במאות  ךומימון המונים "הוני"  מוער₪ במעל ששה מיליארד  ךמימון המונים להלוואות מוער

 שקלים המגויסים על ידי עשרות אלפי משקיעים.  ₪ מיליוני 

                                                           
5 https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistic 
6 https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistic 
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https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistics/
https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistics/
https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistics/
https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistics/
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הלבנת היבטי מבחינת פוטנציאליות  נקודות תורפהמימון המונים: מיפוי 

 הון ומימון טרור 

 המוניםהמימון  תחום ובהתאם לממצאים העולים במסגרת הערכת הסיכונים הלאומית, להערכתנו

הוני" ומימון המונים " מימון המוניםנדגיש כי . אינו נמצא בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור

אולם מימון המונים מהסוג ה"קלאסי" עלול  ,לניצול לרעהגבוה בסיכון  יםנמצא םלהלוואות, אינ

 מאפייניו. להיות מנוצל לפעילות בלתי חוקית בשל

, אשר על הגורמים הפועלים בתחום נקודות תורפהישנן מספר  "קלאסי"ה וניםהמהמימון תחום ב

של השירותים הניתנים על ידי  לניצול לרעה עלולות להוביל להכירן. נקודות תורפה אלו

 :םמאפייניכמה וזאת בשל  הלבנת הון ומימון טרור ,לפעילות עבריינית הפלטפורמה

  המקשה על הפלטפורמה המתווכת, המגייס והתומכים לאמת את  אנונימיותמידה מסוימת של

  .זהות בעלי העניין בקמפיין ואת אמינות מטרתו

 מטעמים אלו שנפתחו  בעיקר ,לפרויקטיםתשומת לב ציבורית  ות יחסיתקלניתן לגייס ב

 . אלטרואיסטיים

  כוזבאנשים רבים לתרום לקמפיין ניתן לעשות שימוש בפרויקטים מסוג זה, על מנת להביא . 

  היזם לבצע הונאה מקל על, באופן הקטנים םעל סכומיבמקרים רבים  כספים מבוססהגיוס 

 . משמעותי אינו תומכיםהנגרם לפיננסי הנזק משום שה

כרטיסים נטענים, כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות,  ןה באתרים ותדרכי התשלום העיקרי

מטבעות נעשה שימוש ב בהםבעולם ידועים מקרים אפליקציות תשלום ואמצעי תשלום דיגיטליים. 

מימון יתר על כן, .  7לשמור על אנונימיות , יתכן שבמטרהבפלטפורמות מסוימות וירטואליים

מתפתח במהירות וכמוהו גם השימוש באמצעי תשלום מתקדמים וחדשניים. שהמונים הוא תחום 

 .שעם הזמן דרכי התשלום באתרי מימון המונים ישתנו וישתכללוסביר לכן, 

מימון לרעה בשירותים הניתנים על ידי אתרי שימוש ניתן לעשות  םבה אופניםמספר  יםקיימ

בקווים כללים תיאור להלן  הון ומימון טרור. , הלבנתנוספות עבירות מקורהונאות וביצוע  : המונים

 אלו.של דפוסי פעילות 

 לצורך ביצוע עבירות מקור  הפלטפורמהשל  אפשרי ניצול .1

יכולה להיות מנוצלת לרעה למטרות ביצוע עבירות  "קלאסי"הבעיקר מהסוג מונים פעילות מימון ה

רוב היזמים ש אחת לדפוס פעילות זה נעוצה בכך מרכזית הסיבעבירות הונאה. ובכללן מקור 

ולכן לא תמיד ניתן  ,בלבד מנהלים קמפיינים לגיוס כספים באופן חד פעמי או לעיתים רחוקות

לאחר שהכספים  ,יתר על כן אמינותם.רמת  ולבדוק אתלבדוק את היסטוריית הפעילות שלהם 

                                                           
racially-or-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Ethnically-https://www.fatf-9' עמ, FATF -ארגון ה  7

motivated-terrorism-financing.pdf 
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יכולת לוודא שהכספים אכן משמשים כמו גם לפלטפורמה עצמה אין תומכים ל ,למגייס הועברו

 "הוני"ו "קלאסי" מימון המוניםבלא פיקוח ובקרה מתאימים, אי לכך,  .כפי שהוצהר ,לייעודם

מטרת גיוס הכספים, לגבי  הצהרה כוזבתלהונאות מצד היזמים על ידי  יםלהיות מנוצל יםעלול

  .קיים לעיתים תוך התחזות לקמפיין

לניירות ערך בארה"ב חשפה הונאת משקיעים שבוצעה לכאורה על ידי שלושה יזמים. כך, הרשות 

עבור שתי חברות "הוני" באמצעות פלטפורמה למימון המונים כשני מיליון דולר  היזמים גייסו

בתחום הקנאביס ובתמורה הציעו למשקיעים 

בפועל היזמים לקחו כשניירות ערך לא רשומים, 

 8את הכסף לעצמם.

הסוואה של נצל בנוסף את הפלטפורמה לניתן ל

מוצרים כקניה ומכירת מוצרים לא חוקיים 

לדוגמא: היזם והתומכים פיקטיביים  ,אחרים

ומשתמשים בפלטפורמה לצורך קניה ומכירה 

של סמים, מימון הסמים נעשה באופן אנונימי 

. התומכים )רוכשי Prepaidעל ידי כרטיסי 

הסמים( מעבירים כספים למיזם פיקטיבי 

 ובתמורה מקבלים סמים. 

 

 הפלטפורמה לצורך הלבנת הוןשל  אפשריניצול  .2

למימון המונים "הוני" ומימון הלוואות קיים פיקוח ע"י רשויות  פלטפורמות המשמשותב

 ,מימון המונים "הוני"(בנוגע ל)בשלב הנוכחי בו הפיקוח אינו בהיבטי הלבנת הון רגולטוריות, אפילו 

שלא מחויב בפיקוח, עולה  ,המונים "קלאסי" וןבמימאך  יכר כי הסיכוי שינוצלו לרעה נמוך.נ

ככל וישנה מעורבות של  . כמו כן,חוקית פעילות בלתיורמים עבריינים לצורך הסיכוי שינוצלו ע"י ג

. יקטן הסיכון להלבנת הון'( ווכ גורמים מפוקחים בתהליך העברת הכספים )בנקים, כרטיסי אשראי

באופן כללי מודלים למימון המונים אטרקטיביים במיוחד עבור הלבנת הון כאשר הם מספקים 

או כאשר הכסף נאסף ומוחזק במהלך הקמפיין אבל  ,אפיק לאחזקת הכספים לתקופות קצרות

 .מוחזר למשתתפים במידה ולא עומדים ביעדי הגיוס

עשוי לסייע לעבריינים להסוות את מקור הכספים ולטשטש את  מקוונותהשימוש בפלטפורמות 

"קלאסי" מימון המונים מיקומו ובכך להקשות על גופי האכיפה באיתור מקורו ובעלי הזכויות בו. 

וגם מבחינת האופן בו  התומכים,  מצד, גם יזם הפרויקטגם מבחינת  אנונימייכול להתבצע באופן 

המקבל  קש'יכול להתבצע באופן אנונימי בין אם נעשה דרך 'איש  כספיםגיוס ה .מועברים הכספים

כספים )במזומן, זיכויים לחשבונו, או לחילופין במטבעות וירטואליים( ובין אם נעשה ישירות 

הרשות למודיעין פיננסי  2015-בדו"ח שפרסמה בבאמצעות אתרי מימון המונים באינטרנט. 

                                                           
8 https://www.crowdfundinsider.com/2021/09/180602-funding-portal-trucrowd-issuers-hit-with-sec-

fraud-charges/ 

בהונאת גיוס שבוצעה בארה"ב עולה כי 

זוג נשוי יחד עם שותף נוסף פתחו  2018בשנת 

בקמפיין לגיוס תרומות עבור פרויקט כוזב. 

לפיו הזוג אוסף כספים השלושה בדו סיפור 

עבור חברם הנזקק ששירת בצבא ארה"ב 

ומצבו הדרדר עד שנזרק לרחוב. הפרויקט 

פורסם ברחבי העולם וגויס סכום של למעלה 

אלף דולר שבפועל שימש את הזוג  400-מ

לאורח חיים ראוותני. השלושה נתפסו 

ונדרשו להחזיר את הכספים לתורמים 

 המרומים.

https://www.fincen.gov/sites/default/files/sar_report/SAR_Stats_2_FINAL.pdf
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/burlington-county-man-charged-wire-fraud-and-money-laundering-defrauding-internet-donors
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להלבנת הון, לעיתים  ריבוד ןמנגנועלול להוות עולה כי שימוש באתרי מימון המונים  בארה"ב

 קרובות עוד טרם משיכה והעברה של הכספים דרך המערכת הפיננסית.

 ובאמצעות פרויקטיםהשתלטות עבריינית על ל כמו כן, פלטפורמה יכולה בנוסף להיות מנוצלת

ם מקורעבור הפרויקט לכאורה, שבין התומכים ליזמים להעביר כספים  עבריינישיתוף פעולה 

  כרטיסי אשראי גנובים.מימון פרויקט באמצעות : למשל, םפליליב

דבר , רבים אינם מפוקחים ופרויקטים חקיקה בתחום מימון ההמונים משתנה בין מדינות שונותה

, בנוסף .בין מדינותשמקורם בפעילות בלתי חוקית,  ת כספיםולהעבר צינורלהוביל ליצירת  עלולש

, קיימת אפשרות להעברת (לאזרים )מזוהים או מימון מגורמים ככל שהפלטפורמה מאפשרת 

פרטי נוסף נסב סביב היכולת לאמת את קושי . להלבנת הון בסיכון גבוהמדינות כספים מול 

 לנטרפעילות לא לגיטימית,  תזהולמאפשרת  היכרות עם סוגיות אלואמינותו. את לבדוק והפרויקט 

  .הישויות המעורבות את אתרלנתיבי הכספים ו את

 

  הפלטפורמה לצורך מימון טרוראפשרי של ניצול  .3

 של מימון המונים "קלאסי"  פלטפורמהמנצלים  עולםרחבי הבפעילי טרור ידועים מקרים בהם  

על מנת להגיע  ,קמפיינים לגיוס תרומותבאמצעות רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט לרעה ומנהלים 

 ויעילה ולהעבירם אל היעד.יס כספים בצורה קלה , לגיתומכים רב ככל הניתןלקהל 

מוקד  לא להוותכדי  ,הקמפייןשל  יתיהאמאת הייעוד  מסוויםשל ארגוני טרור נים מממתומכים ו

על ייעודו של הכסף, אלא מציירים את  נוהגים להצהיראינם  הם בדרך כלל .עניין בקרב הרשויות

 ביצעותומכים מקרים בהם ישנם לגיטימי )תרומה לנזקקים, סיוע לפליטים וכו'(. מטרותיו באופן 

תשלומים לאתרי הגיוס באמצעות נכסים וירטואליים, העברות לארנקים דיגיטליים, ושימוש 

גדיל את הקושי באיתור התומכים ובמעקב ולה אנונימיות על מנת לשמורבכרטיסים נטענים מראש 

 . הכספים אחר יעד

-על ידי אוסטרליה ומדינות דרום 2016-שפורסם ב במסמך הערכת סיכונים בנושא מימון טרור

מזרח אסיה עלה כי במדינות האזור השימוש במדיה חברתית ובפלטפורמות מימון המונים לצורך 

 גיוס כספים למימון טרור מדורג ברמת סיכון בינונית.

  

https://www.fincen.gov/sites/default/files/sar_report/SAR_Stats_2_FINAL.pdf
https://www.austrac.gov.au/sites/default/files/2019-07/regional-risk-assessment-SMALL_0.pdf
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  בשימוש במימון המונים טיפולוגיות

. ברובן מדובר בתחום ם בשנים האחרונותלהלן מספר דוגמאות לטיפולוגיות שזוהו בארץ ובעול

 מוכרות ונפוצות. תבטיפולוגיו

מדובר בשימוש בפלטפורמות קטנות  - 9פופולריים ולאשימוש באתרי מימון המונים קטנים  .1

 יותר מאלה המוכרות לציבור ולא תמיד יש להן את המשאבים לנטר ולמנוע פעילות לא חוקית.

ארגונים  ארגוני ימין קיצוניים.מספר לרשימת ארגוני הטרור של קנדה צורפו  2021בפברואר 

אלה מבצעים תקיפות על רקע של שנאת זרים, פיגועים נגד קהילות מיעוטים דתיות כמו יהודים 

ומוסלמים, ומעשי אלימות כלפי נציגי רשויות ממשלתיות. בין ארגוני טרור מסוג זה ניתן 

. ארגונים אלה Aryan Strikeforce-ו Proud Boys, Blood and Honourלמצוא את הארגונים 

 .אתרי מימון המונים ניהם גםיבכמה דרכים, במגייסים כספים 

כי בעקבות הכנסת ארגוני ימין קיצוני  ,עלה למודיעין פיננסי בקנדה ההיחידבחקירה שביצעה 

לרשימת ארגוני הטרור של קנדה, פלטפורמות של מימון המונים ואתרי מדיה חברתית החלו 

 פנו לאתרי מימון קטנים יותר ובעלי משאביםולכן אלו  םלאסור פעילותם של אותם ארגוני

  לניטור פעילות לא חוקית. מועטים

 

מבוצע  לצורך תשלומים באתרי מימון המונים  - ונימייםמקוונים ואנשימוש באמצעי תשלום  .2

שפורסם  2015-בדו"ח מ ים ועוד.נחשבונות מקוונים, אפליקציות תשלום, כרטיסי נטעשימוש ב

חשבונות מקוונים וכרטיסים  טעינתאותר מקרה של  בארה"בעל ידי הרשות למודיעין פיננסי 

הכספים שהוטענו שימשו לתשלומים  , כאשרעל ידי כרטיסי אשראי גנובים יםנטענ

 .בפלטפורמת מימון המונים

שמומן בחלקו מכספי סמים. גוף בוצע על ידי שקמפיין מימון המונים  נחשף במקרה נוסף,

  .פייד אנונימיים-לרכוש סמים באמצעות כרטיסי פרילתומכים בקמפיין  הפלטפורמה אפשרה

 

תרומות במזומן כך שלא מטעמו מקבלים  יםאחראו  ,יזם הפרויקט - קבלת תרומות במזומן .3

או בבנק  מסחרי לחשבונות בבנקאת המזומנים מפקידים  .ניתן להתחקות אחר מקור הכסף

ונים. תשלום עבור הפרויקט באתר מימון המ מבוצעומשם הדואר )חשבונות בבעלותם או שלא( 

באתר  התומכים .סמים עבריין הוציא לפועל מיזם פיקטיבי לצורך מכירה ורכישה שללדוגמא: 

מזומן בפייד אנונימיים שהוטענו -כרטיסי פרי ביצעו את הרכישות באמצעות מימון המונים

לחשבון  .הסמים את קיבלמיזם הפיקטיבי ובתמורה ה תשלום עבור ביצע" תומךהעברות. ה"בו

מפעילות גיוס לכאורה הכנסות חוקיות אשר נחזו כ מהפלטפורמההיזם בוצעו העברות בנקאיות 

 המונים. 

 

                                                           

9 https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intel/bulletins/imve-eng.pdf 

https://www.fincen.gov/sites/default/files/sar_report/SAR_Stats_2_FINAL.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/sar_report/SAR_Stats_2_FINAL.pdf
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הכסף מועבר לאתרי מימון המונים  - םבאתר מימון המוני אשראי סכרטירבים ב יםחיוב  .4

והחיובים אותו גורם. כמו כן, יתכן ל השייכיםכרטיס או מספר כרטיסים שונים  באמצעות חיוב

 .יראה לעין(לא  ניהםיהקשר ביתכן ש אשרם של אנשים )ממספר מצומצ מבוצעים

 

גיוס כספים עבור פרויקט לקמפיין הוצאה לפועל של  - לפעילות לא חוקית אלכ"ר ניצול .5

משם מועברים ו האלכ"רמועברים לחשבון . הכספים שנאספו באתר לאלכ"רהמקושר 

 .יםלהיות פיקטיבי יםיכול םעצמ האלכ"רים .נמשכים במזומניםלחשבונות העבריינים ו/או 

קמפיין לגיוס תרומות עבור עמותה שכביכול פועלת למען נזקקים. התורמים מעבירים  :דוגמא

כספים לעמותה דרך פלטפורמה לגיוס המונים, הפלטפורמה מעבירה את הכספים לחשבון 

  .לעבריין או מלבין ההוןומשם  תהעמותה הפיקטיבי

 

פרויקט מתקבלים ממדינות  כספים המגויסים עבור -מקלטי מס ומדינות בסיכון פעילות מול  .6

באמצעות העברות בנקאיות, חיובים באשראי והפקדות מזומן אשר  בסיכון, או ממקלטי מס

ובעלי  . במצב כזה קיים קושי במעקב אחר מקור הכספים המתקבליםמדינותמאותן מקורם 

שם כמו כן, גיוס כספים והעברתו למדינות בסיכון הן לצורך הלבנת הון והן ל. הזכויות בהם

של הרשות למודיעין פיננסי  2015-מבדו"ח העברת כספים עבור ארגוני טרור לטריטוריה אחרת. 

בו לחשבון לקוח בוצעו הפקדות שיקים רבים, התקבלו העברות פורסם מקרה  בארה"ב

. הכספים שהתקבלו לחשבון הועברו בסכומים גבוהים וזיכויים מאתרי מימון המוניםבנקאיות 

  .למדינה הנחשבת בסיכון גבוה

  

https://www.fincen.gov/sites/default/files/sar_report/SAR_Stats_2_FINAL.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/sar_report/SAR_Stats_2_FINAL.pdf
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 דוגמאות לדיווחים בלתי רגילים 

ילות המבוצעת בהקשר לפעבנוגע בשנים האחרונות, החלה הרשות לקבל דיווחים בלתי רגילים 

חריגה  הגופים המדווחים לפעילות מצדות נערהדיווחים מצביעה על של  הבחינלמימון המונים. 

 עוד יותר לצמצם במטרה , מסמך זה שם לו למטרה להגביר ולחדד את תשומת הלב אליהבתחום, ו

המונים כאמצעי פלטפורמות מימון הנשקף מניצול לרעה של השירותים הניתנים על ידי את הסיכון 

 . ומימון טרור לביצוע עבירות הלבנת הון

מתארים שאותרו במאגרי הרשות ו להלן מספר דוגמאות לדיווחים בלתי רגיליםלשם כך יפורטו 

 בניטורלהקנות כלים שיסייעו אלו נועדו דוגמאות  מחולקים לפי סוג הפעילות. ,דפוסי הלבנת הון

ווחים הדיעריכת כמו גם הכוונת אופן על ידי הגופים הפיננסיים המדווחים, פעילות חריגה 

 , ברורה וממוקדת. המועברים לרשות בצורה תקינה

 "קלאסי"מימון המונים 

 מסויםעבור פרויקט  באתר מימון המונים שלו בכרטיס האשראי חיובים רביםלקוח ביצע ה .

לחשבון הבנק הפקדות מזומנים מקור התרומות הוא מתורמים רבים שביצעו לדברי הלקוח, 

של כרטיס רבים בסכומים נמוכים ומשם הועברו לאתר מימון המונים באמצעות חיובים שלו 

 הלקוח אינו רשום כאיש הקשר בפרויקטעולה כי  אתרמול המבדיקת הסניף . האשראי שלו

  . גיוס הכספים

  בנקאית מחשבון עמותה זוכה בהעברהחשבון הלקוח Xמקור הכספים הוא כי  , הלקוח ציין

איש הקשר שעובד הוא והלקוח  עבור משפחה נזקקת אתר מימון המוניםשבוצע דרך בקמפיין 

 . ולכן הכספים הועברו אליו מול המשפחה

  ועתידה לגייס כספים דרך אתר בבעלותו שנמצאת הלקוח ניסה לפתוח חשבון בנק עבור עמותה

הורשע לפני מספר שנים מימון המונים. מבדיקת הסניף במידע גלוי על אודות הלקוח עלה כי ל

 בגין גיוס תרומות דרך עמותות פיקטיביות.   בעבירות של הונאה 

  מימון המונים. בהצגת רשימת באמצעות אתר ל מסויםפרויקט עבור הלקוח פועל לגיוס תרומות

 . לבנוןבהתורמים לסניף עלה כי חלק מהתורמים מתגוררים 

 רכישת חלקת קבר. בבדיקת הסניף משיכת מזומנים מחשבונם באמתלה לביצעו  הלקוחות

גיוס להוא בחשבון נאמנות שדרכו בוצע עבור הזוג פרויקט שנמשכו אותר כי מקור הכספים 

 .עבור בנית בית שנהרסבאתר מימון המונים כספים 

 מימון המונים "הוני"

  פעילות עיסוקו: פעילות שאינה תואמת את  מתנהלת בחשבונופיצוציה והלקוח שכיר בעל

הלקוח כמו כן, . בסכומים גבוהים מזומנים וההעברותטבעות וירטואליים, הפקדות שיקים, במ

במקלט  םסטרטאפ ממוקה .למימון המונים באמצעות פלטפורמה פא-סטארטהשקיע בחברת 

 .מס

  מספר ימים לאחר פתיחת חשבון בנק עבור גיוס כספים לחברת סטרטאפ, פורסם בתקשורת כי

 קבלת דבר במרמה, שוחד והפרת אמונים. בחשד לאחד הבעלים נעצר 
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   הלקוחה הינה חברת סטרטאפ שערכה לאחרונה גיוס כספים. במסגרת הגיוס התקבלו

 במקלט מס.  פלטפורמה למימון המונים שמושבה ונים בניהם זיכויים מחשבונות שלחשבונה 

 באמצעות כרטיס האשראי באתר מימון המונים, לצורך השקעה  הלקוחה ביצעה מספר חיובים

החיובים בוצעו תוך מספר ימים בודדים ונעשו בסכומים גבוהים וזהים. אפ. -בחברת סטארט

 והפרופיל שלה. השגרתיתפעילות שאינה תואמת את פעילותה 

 להלוואות המונים מימון

 מבירור הסניף מול  הלוואה.קבלת מצד ג' בגין שהתקבלו ההעברות הלקוח זוכה בחשבונו מ

 . P2P מחברת שלקח הלוואה ןפירעו מטרת ההעברות היאהלקוח נמסר כי 

  כי מדובר בהשקעות הסניף, מסר הלקוח שערך בירור ב .בסכומים גבוהים זוכהחשבון הלקוח

בגין אך הכספים , P2Pלסניף הסכם עם חברת  הלקוח הציגהלוואות חברתיות. לבקרנות שלו 

טען כי לא אישור רו"ח, אך  ציגהתבקש לההלקוח . התקבלו לחשבון מגורמים אחריםהשקעתו 

 . והחזיר את הכספים לחברות וסגר את החשבון ולהציגיכול 

  מחברת הלקוחות קיבלו לחשבונם הלוואהP2P מול  בירור הסניףמ .לצורך רכישת נדל"ן

 הכסף הוחזר לחברה. לכן, ו אינם בעלי הנכסם העלה כי  הלקוחות

  העברה לחברת לשלם עליו באמצעות ביקש ורכש נכס הלקוחP2P  הלוואה על מנת לפרוע וזאת

 . P2Pמאותה חברת  קח מוכר הנכסשל

 לחשבונו העברות בגין  קיבלהלקוח . כחשבון צינורמשתמש בחשבונו ו ראיש ציבו הלקוח הינו

ם ידלצד בצע ההעברותומיד לאחר מכן, מ P2Pחברת בניהם גם  הלוואות מגורמים שונים

 .שלישיים
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 דגלים אדומים 

ולפלטפורמות המציעות פעילות היא לסייע לגופים המדווחים  "דגלים האדומים"מטרתם של ה

אודות הפעילויות המפורטות ולהתריע  ומממני טרורבזיהוי פעילות של מלביני הון  10מימון המונים

 ברשימה.

אין הלבנת הון או מימון טרור, אך של פעילות  לקיומה ןעל סיכו להצביעדגל אדום בא יובהר, כי 

גובר  ככל שקיימים דגלים רבים יותרעם זאת,  .מבוצעת פעילות זוכי בקיומו כדי להעיד בהכרח 

חשוב להבהיר כי הרשימה  .מימון טרוראו  הלבנת הוןזיקה לבעלת החשש כי אכן מדובר בפעילות 

 שלהלן אינה מהווה רשימה מלאה או סגורה.

 מימון המונים 

סיום הפרויקט לפני תאריך היעד שנקבע, היזם אינו רשום כאיש  - תנהלות חריגה מצד היזםה 

הקשר בפרויקט, החיובים בפלטפורמה נעשים מכרטיס אשראי בבעלות היזם, ריבוי פרויקטים 

 ביוזמתו וכדומה. 

 .יזם המעלה חשדות לביצוע עבירה פליליתהל עיים מידע ק 

 .כרטיסי פריפייד ואליים,טרמטבעות וי ,זומניםמ -קור כספי התמיכה אינו ידוע מ 

מאותו כרטיס אשראי, או ממספר כרטיסים  יובים רביםח - ימוש חריג בכרטיס אשראיש 

 .השייכים לאותו תומך עבור פרויקט

כספים שגויסו מקורם במדינות בסיכון/ כספים שגויסו מועברים למדינות  - סיכוןב דינהמ 

 שנמצאת במדינה בסיכון.  IPההוראה ניתנה מכתובת בסיכון. 

עד העברת הכספים שגויסו אינו תואם את מטרת הפרויקט או י - ימוש חריג בכספים שגויסוש 

, הכספים שגויסו נמשכים במזומן, בלתי קשור מועברים לצד ג'הגיוס. למשל, הכספים שגויסו 

 אין התאמה בין השימוש בכספים שגויסו לסיבה לשמה גויסו.

ן מוכר אחר ונראה כי מתחזה ימפיקלפרויקט שם דומה לעמותה או ל - שש למיזם פיקטיביח 

 , סכום הגיוס חריג ביחס למהות הפרויקט.א נראה כי ליזם היכרות וידע על הפרויקטל אליו,

או ממספר  IP תיוס הכספים עבור פרויקט מסוים נעשה מאותה כתובג -ומך פיקטיבי תשש לח 

, אדם ש מספר פרויקטים של מימון המוניםאחד המשמ, חשבון שחוזרות על עצמם IPכתובות 

 התורם בסכומים הגבוהים מיכולתו הכלכלית.

לכ"ר משתמש בפלטפורמה של מימון המונים ובמדיה א - יעלמות מקוונת של פרויקטה 

החברתית למטרת גיוס תרומות, עם סיום גיוס הכספים הנוכחות המקוונת שלו נעלמת או 

 מושבתת לחלוטין.

 

 

 

                                                           
 .למעט "רכזי הצעה", שכאמור עדיין אינם כפופים למשטר של הלבנת הון 10



 
 

13 
 

 P2Pהלוואות 

 מצד ג' לצורך פירעון הלוואה שלקח לחשבונו זוכה בהעברותמהקוח ל - הלוואה חריג ןירעופ 

 . של גורם אחרפירעון הלוואה לצורך  P2Pהעברה לחברת מחשבונו מבצע הלקוח , P2Pמחברת 

לקוח השקיע בפלטפורמת ההלקוח לקח הלוואה בשם גורם אחר,  - קיחת הלוואה עבור אחרל 

 . התשואה בגין הלוואה מקבל לחשבונו מצד ג'הלוואות ואת 

ועברת מיא ה מכן יד לאחרמו P2Pלקוח קיבל לחשבונו הלוואה מחברת ה - שבון צינורח 

 לחשבון אחר. 

  ת הסכמי ההלוואה עם חברת התיווך באשראי.אסרב להציג מלקוח ה 

 

קובץ , ראו אשראי לתיווך מערכות המפעילות פלטפורמותעבור  דיווחהלגבי הנחיות  למידע

 . התקנות

file://///main-jr-fs4/Citrix-Profiles2016/Redirect/maypal/Downloads/Regulation8204.pdf
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