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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק איסור הלבנת הון )תיקון מס' 19(, התשע"ז-2016

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-12000)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1צתיקוןסעיף1

בהגדרה"כספים",במקום"והמחאותנוסעים"יבוא"המחאותנוסעים,ניירותערך )1(
למוכ"ז,שטרותסחירים,כרטיסתשלוםוכלאמצעיתשלוםאחרלמוכ"ז;לענייןהגדרה
זו,"כרטיסתשלום"-לוחיתאוחפץאחרהמיועדיםלרכישתנכסיםאושירותיםאו

למשיכתמזומנים,שניתןלצבורבהםערךכספי";

ישראל במדינת הון בהלבנת המאבק נושא  כללי
התפתחבשניםהאחרונותבאופןמשמעותיצמאז 
חקיקתושלחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-2000)להלן-
החוקאוחוקאיסורהלבנתהון(,והקמתהרשותלאיסור
הלבנתהוןומימוןטרור)להלן-הרשות(הפועלתמכוחו,
נצברוניסיוןוידערבים,ושוכללוועודכנוהכליםלמאבק
בתופעהזוצהמאבקבהלבנתהוןמשלבביןכליםמשפטיים
שונים,פלילייםומינהליים,ושותפיםלוגורמיםרבים,הן

במערכתהממשלתיתוהןבמגזרהפרטיצ

במסגרתיישוםהחוק,התבררכיקיימיםבונושאים
כן, כמו ותוספותצ תיקונים הבהרות, הדורשים שונים
בתחום החקיקה את להתאים ישראל מדינת נדרשת
איסורהלבנתהוןלדרישותהמעודכנותשנקבעובמישור

הבין־לאומיבתחוםזהצ

של הרבה פעילותה בעקבות כי יצוין זה בהקשר
,2016 ביוני ישראל, התקבלה בנושא, ישראל מדינת
)FinancialActionTaskForce(FATFכמשקיפהבארגון
-ארגוןבין־לאומילמאבקבהלבנתהוןובמימוןטרור)להלן
הבין־לאומיים הסטנדרטים FATF(,הקובעאת -ארגון
בתחוםאיסורהלבנתהוןואיסורמימוןטרור,כשלבזמני
מדינתישראל בוצהצטרפותהשל מלאה לחברות בדרך
לארגוןהאמורכחברהתתרוםלשיפורשיתוףהפעולהשלה
עםמדינותאחרותבמישורהמודיעיניובמישורהעזרה
המשפטית,ותאפשרלהליטולחלקבקביעתהסטנדרטים
הצטרפות לצורך בתחוםצ והמדיניות הבין־לאומיים
לארגוןכאמור,תידרשמדינתישראללעמודבביקורתבין־

לאומיתשתיערךבשניםהקרובותעלידיהארגון,בשיתוף
Moneyval )Committee of Experts on the ארגון עם
EvaluationofAnti-moneyLaunderingMeasuresand
theFinancingofTerrorism(שלמועצתאירופה)להלן-
ארגוןMoneyval(,שמטרתהלוודאשישראלעומדתבאופן
מהתיקונים חלק הבין־לאומייםצ בסטנדרטים אפקטיבי
המוצעיםבהצעתחוקזונדרשוגםבביקורותבין–לאומיות
קודמותשנערכולמדינתישראל,והםישפרואתעמידתה

בסטנדרטיםהבין־לאומייםבתחוםאיסורהלבנתהוןצ

התיקוניםהמוצעיםבהצעהזונועדואםכןלייעול
ולשיפורהמאבקבהלבנתהוןולהתאמתהחקיקההקיימת

לסטנדרטיםהבין־לאומייםבתחוםצ

בעבר זונכללו מהתיקוניםהמוצעיםבהצעה חלק
במסגרתהצעותחוקממשלתיותשונותלתיקוןחוקאיסור
הלבנתהון,ובעיקרהצעתחוקאיסורהלבנתהון)תיקון
מס'7(,התשס"ז-2007)הצ"חהממשלההתשס"ז,עמ'748(

)להלן-הצעתתיקוןמס'7(והצעתחוקאיסורהלבנתהון
)תיקוןמס'10(,התשע"ב-2011)הצ"חהממשלההתשע"ב,
עמ'248()להלן-הצעתתיקוןמס'10(,אךהליכיחקיקתם

לאהושלמוצ

לאחרבחינהמחודשתשלהדברים,נערכובמסגרת
לחלק ביחס מסוימים ושינויים התאמות זו הצעה
מהתיקוניםשנכללובהצעותהחוקהנזכרותכאמור,ונוספו
המאבק וטיוב ייעול לצורך הנדרשים אחרים תיקונים
בתופעותשלהלבנתהוןומימוןטרורצבמטרהלייעלאת
זורקתיקונים הליךהחקיקה,מוצעלכלולבהצעתחוק
בהליכי בהמשך, ולקדם לקדמם, עליונה דחיפות שיש

חקיקהנפרדים,אתשארהתיקוניםהנדרשיםצ

מוצעלתקןכמההגדרותבסעיף1לחוק,כמפורט  סעיף 1
להלןצ 

להגדרה "כספים" -המונח"כספים"מוגדרכיוםבסעיף1
לחוקכ"מזומנים,המחאותבנקאיותוהמחאותנוסעים"צ
על דיווח שעניינן החוק להוראות רלוונטית זו הגדרה
העברתכספיםבעתהכניסהלישראלוביציאהממנה,וכן
להוראותשעניינןפעולהברכושאסור,זאתמאחרשהמונח

"רכוש"מוגדרככולל,ביןהשאר,גםכספיםצ

אחתהדרכיםהנפוצותוהקלותביותרלהלבנתהון
היאניתוקאוטשטושהקשרביןההוןלביןבעליו,עלידי
העברותכספיםביןמדינותצההגדרההקיימת,המצומצמת,
שלהמונח"כספים",כמתוארלעיל,אינהכוללתאמצעים
מניות מוסבות, המחאות כגון כספים להעברת נוספים
וכיוצא )Prepaid( מראש משולמים כרטיסים למוכ"ז,
באלה,שהםאמצעיםסחיריםהדומיםבמהותםלמזומניםצ
הטלתחובתדיווחגםעלהכנסתםשלאמצעיתשלוםאלה
הלבנתהון עלביצוע לישראלוהוצאתםממנה,תקשה
באמצעותהעברותשלאמצעיתשלוםשוניםדרךמעברי
הגבולצעלכןמוצעלהרחיבאתהגדרתהמונח"כספים"

לכלאמצעיתשלוםלמוכ"זצ

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ו,עמ'1263צ 1
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בהגדרה"סוחרבאבניםיקרות",במקום"לכספים"יבוא"למזומנים"; )2(

בהגדרה"עסקהבאבניםיקרות",במקום"בכספים"יבוא"במזומנים"; )3(

בהגדרה"תאגידבנקאי",בסופהיבוא"וסולקכהגדרתובסעיף36טלאותוחוק"צ )4(

בסעיף3)ב(לחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף3

האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,במקום"העונשהקבועבסעיףקטן)א("יבוא )1(
"מאסרחמששניםאוקנספישמונהמהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין";

בהגדרה"סוחרבאבניםיקרות",במקום"לכספים"יבוא"למזומנים"; )2(

בהגדרה"עסקהבאבניםיקרות",במקום"בכספים"יבוא"במזומנים"; )3(

בהגדרה"תאגידבנקאי",בסופהיבוא"וסולקכהגדרתובסעיף36טלאותוחוק"צ )4(

תיקוןסעיף3בסעיף3)ב(לחוקהעיקרי-2צ

האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,במקום"העונשהקבועבסעיףקטן)א("יבוא )1(
"מאסרחמששניםאוקנספישמונהמהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין";

הרחבתההגדרהבהקשרשלדיווחבכניסהלישראל
FATF–וביציאהממנהמתחייבתגםנוכחהמלצותארגוןה
ונוכחדוחהביקורתשלארגוןMoneyvalבענייןזהצלעיון
ה–FATFראודבריההסבר נוסףבנושאהמלצותארגון
לסעיפים3,1ו־4בהצעתתיקוןמס'10,שבהנכללבזמנו

תיקוןזהצ

להגדרות "סוחר באבנים יקרות" ו"עסקה באבנים יקרות" 
כמוצע "כספים" המונח של ההגדרה הרחבת לאור -
לעיל,מוצעלתקןאתההגדרה"עסקהבאבניםיקרות",כך
שיובהרשהגדרהזוכוללתרקעסקהבמזומן,ולתקןבהתאם

גםאתההגדרה"סוחרבאבניםיקרות"צ

-"תאגידבנקאי"מוגדרהיום להגדרה "תאגיד בנקאי" 
בסעיף1לחוקכמישהוגדרככזהבחוקהבנקאות)רישוי(,
התשמ"א-1981)להלן-חוקהבנקאות)רישוי((,וכןכתאגיד
עזרכהגדרתובאותוחוקשהואגדבישראל)להלן-תאגיד
עזר(צשלושחברותכרטיסיהאשראיהפועלותכיוםבשוק
סליקתכרטיסיחיובהןתאגידיעזר,וככאלההןכפופות,
בהתאםלהגדרההקיימת,לצואיסורהלבנתהון)חובות
זיהוי,דיווחוניהולרישומיםשלתאגידיםבנקאייםלמניעת
הלבנתהוןומימוןטרור(,התשס"א-2001)ק"תהתשס"א,

עמ'310()להלן-צואיסורהלבנתהון(צ

,)18 מס' )תיקון )רישוי( הבנקאות חוק במסגרת
1100(,הוטלהחובת התשע"א-2011)ס"חהתשע"א,עמ'
חיובצ בכרטיסי עסקאות סליקת של פעילות על רישוי
האמור בחוק הוקנתה סליקה רישיון למתן הסמכות
לנגידבנקישראלצבעקבותהתיקוןהאמור,ייתכןשיוענקו
רישיונותסליקהלגופיםשאינםנכלליםבהגדרת"תאגיד
בנקאי"הנזכרתלעילצבמטרהלהקנותלנגידבנקישראל
סמכותלהחילאתהוראותצואיסורהלבנתהוןגםעל
כאמור, עזר שאינםתאגידי סולקים של סליקה פעילות
מוצעלהרחיבאתההגדרה"תאגידבנקאי",ולכלולבגדרה

גםסולקכהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(צ

סעיף3לחוקקובעאתהעבירהשלאיסורהלבנת  סעיפים
הון,וזולשונו: 2 ו־16 

"איסור הלבנת הון

כאמור רכוש שהוא ברכוש, פעולה העושה 3צ)א(
במטרה אסור(, רכוש - זה )בחוק )4( עד )1( בפסקאות
להסתיראולהסוותאתמקורו,אתזהותבעליהזכויותבו,
אתמיקומו,אתתנועותיואועשייתפעולהבו,דינו-מאסר
עשרשניםאוקנספיעשריםמהקנסהאמורבסעיף61)א()4(

לחוקהעונשין:

רכוששמקורו,במישריןאובעקיפין,בעבירה; )1(

רכושששימשלביצועעבירה; )2(

רכוששאיפשרביצועעבירה; )3(

רכוששנעברהבועבירהצ )4(

העושהפעולהברכושאוהמוסרמידעכוזב, )ב(
במטרהשלאיהיהדיווחלפיסעיפים7או8אאוכדישלא
לדווחלפיסעיף9,אוכדילגרוםלדיווחבלתינכוןלפי
הסעיפיםהאמורים,דינו-העונשהקבועבסעיףקטן)א(;
לעניןסעיףזה,"מסירתמידעכוזב"-לרבותאימסירת

עדכוןשלפרטהחייבבדיווחצ"

הון הלבנת של לעבירה כי קובע לחוק 3)א( סעיף
תיחשבכלעשייתפעולהברכושאסור,כהגדרתובסעיף,
בעלי זהות את מקורו, את להסוות או להסתיר במטרה
הזכויותבו,אתמיקומו,אתתנועותיואועשייתפעולה
בוצסעיף3)ב(לחוקמוסיףוקובעכילעבירהשלהלבנת
הוןתיחשבגםכלעשייתפעולהברכושאומסירתמידע
כוזב,כהגדרתהבסעיף,במטרהשלאיהיהדיווחלפיסעיף
7לחוק)חובתדיווחעלנותנישירותיםפיננסיים(או8א
)חובתדיווחעלסוחריםבאבניםיקרות(אוכדישלאיהיה
כניסה בעת כספים על דיווח )חובת 9 סעיף לפי דיווח
לישראלאויציאהממנה(אוכדילגרוםלדיווחבלתינכון
לפיסעיפיםאלהצהעונשעלעבירהזוזההלעונשהקבוע
לצדהעבירהלפיסעיף3)א(לחוק:מאסרעשרשניםאוקנס

פיעשריםמהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןצ

בבסיסהעבירותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(שלסעיף
3לחוקעומדיםרציונאליםשוניםצוכךאמרבענייןזהכב'
נ'מ"י, 9796/03שםטוב השופט)בדימוס(מ'חשיןבע"א

פדנט)5(,397:

"ס"ק)א(וס"ק)ב(,כלאחדמהםלעצמו,יועדולמטרות
שונותהמשלימותזו־את־זוצס"ק)א(עניינוברכוששנעברה
ההלבנה לחוק "חיצונית" עבירה קרא, מקור, עבירת בו
כמפורט הכל וכדומה, הימורים זנות, סמים, )עבירת
רכוש המניע העבריין מטרת לחוק(צ הראשונה בתוספת
ממקוםלמקוםהיאלהסתירולהסוותאתמקורוהבלתי
עבירה ביצוע על לחסות כך ובתוך הרכוש של חוקי
"חיצונית"לחוקצשלאכמותס"ק)א(,ס"ק)ב(עניינוברכוש
שנעברהבועבירהלפיחוקאיסורהלבנהעצמו-עבירה
"פנימית"לחוק-שכןהמדוברכאןהואבפעולהשנעשתה
ברכושבמטרהשלאיהיהדיווחלפיחוקאיסורהלבנת
הון;קרא,במטרהלסכלאתיישוםהחוקגופוצאיןזאתאלא
ששתיההוראותשבסעיף3אוסרותעלהתנהגויותשונות-
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אחריפסקה)1(יבוא: )2(

המוסרמידעכוזבכאמורבפסקה)1(,לגבירכושאסור,דינו-העונשהקבוע )2("
בסעיףקטן)א(צ"

הגםשבאותוהקשר-ומכאןההבדלביןתכליותיהןצוכפי
שנאמרבבש"פאדר,שם,620:

3)א(צבמקום ליבתושלהחוקצצצהיאבהוראתסעיף
זהמַקּבֵעהחוקאתהאיסורהעיקרישבו,וסביבושלאותו
איסורסובבותהולכותשארהוראות־החוקצהוראתסעיף
3)ב(שלחוקמהווה,על־פיתכליתה,חגורתביטחוןהסובבת
אתההוראההעיקריתשבסעיף3)א(צהמבקשלהלביןהון
שהושגבעבירה-לרבותהוןששימשלביצועעבירהאו
הוןשאיפשרביצועעבירה-יעשהכלאשרביכולתוכדי
להסתיראתמעשיומפניהרשויותצדרכוזושלהעבריין
הדיווח חובת מכאן לשבשצ 3)ב( סעיף הוראת מבקשת
המוטלתעלתאגידיםבנקאיים,כהוראתהסעיף7לחוק,
וקביעתעבירהלמישעושהפעולהברכושבמטרהלסכל

דיווחלפיסעיף7)אוכדילגרוםלדיווחבלתינכון(צ"

באותועניין,אמרהכב'השופטתחיות)בהסכמתושל
כב'השופט)בדימוס(מ'חשין(אתהדבריםהאלה:

"נוכחהפירושהרחבהניתןלמונח"רכוש"שבסעיף
רצויה לא תוצאה נוצרת הון, הלבנת איסור לחוק 3)ב(
ולפיההעונשהמוטלעלהעבירהשבסעיף3)ב(לחוק,אותה
ביטחון" "חגורת לשמש המיועדת כעבירה חברי הגדיר
בלבדלקיוםחובותהדיווחהקבועותבחוק,זההלעונש
לחוקצ 3)א( בסעיף הקבועה הליבה" "עבירת על המוטל
רכוש, כל ברכוש, פעולות שביצע מי אחרות: במילים
במטרהלמנועדיווחכנדרשעלפיהחוק,דינוזההלמי
שביצעפעולותהמיועדותלהסתיראתמקורושלרכוש
המוגדרכ"רכושאסור":זהכמוזהצפוייםלעונששלעד
עשרשנותמאסרצהבעייתיותהעולהבהקשרזהמודגשת
לחוקאיסורהלבנתהוןשבדומה 10 נוכחהוראתסעיף
3)ב(לחוק,אףהיאעניינהבהפרת לעבירהעלפיסעיף
שלגביו הרכוש כי הוכחה שנדרשת בלא דיווח חובות
נעברההעבירההוא"רכושאסור"צלמרותזאת,העונשבשל
עבירהעלפיסעיף10לחוקעומדעלשישהחודשימאסר
בלבד,לעומתעונשמרבישלעשרשנותמאסרבגיןעבירה
עלפיסעיף3)ב(לחוקצנראהכיפערענישהכזהאינומוצדק
ואיןבוכלהיגיון,גםאםמביאיםבחשבוןאתההבדלשבין
היסודהנפשימסוגמטרה,הנדרשבעבירהעל־פיסעיף3)ב(
לחוק,לעומתהיסודהנפשימסוגמודעות,הנדרשבעבירה
על־פיסעיף10לחוקצאניסבורהכימןהראוישהמחוקק
ייתןדעתולמצבדבריםבלתירצויזה,ויעשהלתיקונוצדרך
אחתלעשותכןהיאלצמצםאתהפערברמתהענישהשבין
העבירההקבועהבסעיף10לחוקאיסורהלבנתהוןובין
העבירהשבסעיף3)ב(לחוקצדרךנוספתהיאלתתאפשרות
לנאשםבעבירהעלפיסעיף3)ב(להוכיחלהגנתוכיהרכוש
שלגביונעברההעבירהאיננומהווה"רכושאסור",ואם
כךיוכיחיושווהמצבומבחינתרמתהענישהלמישביצע
עבירהעלפיסעיף10לחוק")וראולענייןזהגםאתדברי
כב'השופטתברלינר,בע"פ2592/06גואטהנ'מ"י)פורסם

באר"ש,2006צ11צ14((צ

מחדש נבחנו המשפט בית של אלה הערות נוכח
הענישה ומדרג לחוק 3 סעיף את המרכיבים היסודות
המתאיםלעבירותהשונותשלהלבנתהון,כדילתתביטוי
הולםלרציונליםהשוניםהגלומיםבסעיףצלאורהבחינה
לשתי ולחלקו לחוק 3)ב( סעיף את לתקן מוצע כאמור,

פסקאות,כמפורטלהלןצ

הפסקההראשונהשלסעיף3)ב(לחוקתקבעעבירה
או אסור, רכוש אינו אם אף ברכוש, פעולה עשיית של
מסירתמידעכוזב,במטרהשלאיהיהדיווחלפיסעיפים7
או8אאוכדישלאלדווחלפיסעיף9אוכדילגרוםלדיווח
לאנכוןלפיהסעיפיםהאמוריםצדינהשלעבירהזויהיה
עלפיהמוצעחמששנותמאסראוקנספישמונהמהקנס
התשל"ז-1977 העונשין, לחוק 61)א()4( בסעיף האמור
זו עבירה של בבסיסה הרציונל העונשין(צ חוק - )להלן
הואהגנהעלמשטרהדיווחיםבנוגעלכלרכוש,אףאם
אינורכושאסורצהבטחתמשטרהדיווחיםנועדהלשמש
"חגורתביטחון"לעבירתהליבההקבועהבסעיף3)א(לחוק,

כלשונושלכב'השופטחשין,כמצוטטלעילצ

זוחמורהבהרבה יצוין,כילמעשהעבירהמוצעת
חובת הפרת )בשל לחוק 10 בסעיף הקבועה מהעבירה
דיווחלפיסעיף9לחוק(,ודומהבמהותהלעבירותהמרמה
של הנפשי היסוד לאור וזאת שונים, בחוקים הקבועות
מטרהמיוחדתהנדרשלשםהרשעהבהצלנוכחהכללים
שנקבעובחוקהעונשין)תיקוןמס'113(,התשע"ב-2011)ס"ח
התשע"ב,עמ'102(בענייןהבנייתשיקולהדעתהשיפוטי
בענישה)ראוסימןא'1בפרקו'לחוקהעונשין(,איןמקום
לקביעתשנימדרגיםלעבירהזוכפישהוצע-לפניאותו
7)אזהוצעמדרגשלמאסר תיקון-בהצעתתיקוןמס'
שבעשניםלעבירהבנסיבותמחמירותוחמששניםלעבירת
הבסיס(,שכןרףהענישההעליוןהמוצעבסעיףזה,מבטא

אתההתנהגותהאסורהברףהמחמירשלהצ

3)ב(לחוקקובעתעלפי הפסקההשנייהשלסעיף
המוצעעונשחמוריותר,הזההלעונשהקבועבסעיף3)א(
לחוק)עשרשנותמאסראוקנספיעשריםמהקנסהאמור
כוזב מידע שמוסר למי העונשין(, לחוק 61)א()4( בסעיף
כאמורבפסקההראשונהשלסעיף3)ב(האמור,לגבירכוש
שמטרתה בפעולה למעשה מדובר אלה במקרים אסורצ
ולפיכך לעבירה, האסור הרכוש שבין הקשר טשטוש
כיום, כנוסחו לחוק 3)א( סעיף בבסיס העומד הרציונל

מתקייםגםבעניינהצ

בסעיף16להצעתהחוקמוצעלהקנותשיקולדעת
הפסקה לפי להעמידאדםלדיןבעבירה לפרקליטמחוז
בבית המוצע, כנוסחה לחוק 3)ב( סעיף של הראשונה
המשפטהמחוזי,לפיסעיף51)א()1()א(לחוקבתיהמשפט
]נוסחמשולב[,התשמ"ד-1984)להלן-חוקבתיהמשפט(צ
הניסיוןמלמדכיתיקיםשבהםהעבירההמיוחסתלנאשם
התיקון ערב כנוסחו לחוק 3)ב( סעיף לפי עבירה היא
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בסעיף4לחוקהעיקרי,במקום"והואמסוגהרכושהמפורטבתוספתהשנייהובשווי3צתיקוןסעיף4
שנקבעבה"יבוא"והואבשווישל50,000שקליםחדשיםאויותר"צ

בסעיף4לחוקהעיקרי,במקום"והואמסוגהרכושהמפורטבתוספתהשנייהובשווי3צ
שנקבעבה"יבוא"והואבשווישל50,000שקליםחדשיםאויותר"צ

תיקוןסעיף4

המוצע,הםתיקיםהמעליםסוגיותעובדתיותומשפטיות
המחוזי, המשפט בבית לבררן ראוי שלעתים סבוכות,
ברוב הוןצ הלבנת בתיקי בטיפול שמתמחה משפט בית
המקריםהתיקיםכולליםגםבקשהלחילוטרכושבהליך
הוא כרוךאף שבירורה ו'לחוק,בקשה פלילי,לפיפרק
בשאלותמשפטיותועובדתיותמורכבות,ולעתיםבסכומי
כסףבהיקפיםניכריםצלשםכךמוצע,בתיקוןעקיףלחוק
בתיהמשפט,להוסיףעבירהלפיסעיף3)ב()1(לחוקאיסור
הלבנתהוןכנוסחוהמוצעלחלקא'שלהתוספתהשנייה

לחוקבתיהמשפטצ

פעולה עשיית על איסור קובע לחוק 4 סעיף  סעיפים
ברכוש,בידיעהשהוארכושאסור,והואמסוג  3 ו־14 

הרכושהמפורטבתוספתהשנייהלחוק)להלן- 
מגבלתסוגירכוש(ובשווישנקבעבה)להלן-מגבלתשווי(צ
בתוספתהשנייהלחוק)להלן-התוספתהשנייה(מנויים
סוגיהרכוששהאיסורחללגביהם,אםשוויהרכושהוא
150,000שקליםחדשיםאויותר,והם:חפציאמנות,כלי
קודשויודאיקה,כליתחבורהלרבותכלישיטוכליטיס,
אבניםומתכותיקרות,ניירותערך,נכסידלאניידי,עתיקות
באותה כהגדרתם בהכספים, מנויים כן כמו ושטיחיםצ

תוספת,מעללסכוםשל500,000שקליםחדשיםצ

הטעםשבבסיסמגבלתסוגיהרכושומגבלתהשווי
רכוש בסוגי לפעולות העבירה תחולת צמצום היה
תופעתהלבנתההוןולסכומים בתחומיםשבהםנפוצה
המסחר בחיי לצורך שלא פגיעה למנוע כדי ניכרים,

החוק, ביישום שהצטבר מהניסיון ואולם היום–יומייםצ
נמצאכיהלבנתהוןיכולשתתבצעבאמצעותסוגיםשונים
שלרכוש,ולאניתןלהצביעמראשעלסוגירכושמסוימים
שהםולאאחריםמשמשיםלהלבנתהוןציתרהמכך,קביעת
רשימהממצהשלסוגירכושעלולהלהביאלכךשהפעילות
העברייניתתעבורלתחומימסחראחרים,בסוגיםאחרים

שלרכוש,לצורךהלבנתהוןצ

אין כי נמצא זה בעניין גם הכספים, לסכומי אשר
בסכומים לפעולות העבירה תחולת לצמצום הצדקה
כהגבוהים,וישמקוםלהרחיבאתתחולתושלהאיסור
שבסעיף4לחוקכךשיחולעלפעולותבהיקףכספינמוך
יותר-50,000שקליםחדשיםאויותר,עלפיהמוצע,בין
בפעולהאחתברכושוביןבכמהפעולותברכושהמצטברות
לסכוםהאמורבתוךתקופהשלשלושהחודשיםצסכום
בסדרגודלכזהמוציאמגדרושלהאיסורפעולותיום–יומיות
שגרתיותבסכומיםנמוכיםיחסית,וכוללפעולותשאינן
זניחות,ועלכןאיןהצדקהלהחריגןציצויןשגםלפיהמלצות
ארגוןה–FATFאיןלהגבילעבירהמסוגזהבמגבלתשווי
Moneyval ארגון שערך ובביקורת סכום, במגבלת או
בישראלבשנים2008ו־2013,קבעהארגוןכימדוברבליקוי
שישלתקנוצגםבביקורתמטעםארגוןהאומותהמאוחדות
בנושאעמידתהשלמדינתישראלבהוראותאמנתהאומות
)נפתחה 2 )1562( 59 )ראו:כ"א המאוחדותנגדשחיתות

לחתימהב־2003((,ובביקורתמטעםארגוןה–OECDבנושא
בנושא זה ארגון של בסטנדרטים המדינה של עמידתה
המאבקבשוחדעובדיציבורזרים,הומלץלישראללתקן
לחוק 4 סעיף לעניין הסכום שמגבלת באופן החוק את

תבוטלאותופחת,ויבוטלוההבחנותלגביסוגיהרכושצ

לפיכך,מוצעלבטלאתמגבלתסוגיהרכוששבסעיף4
לחוק,ולקבוע,בגוףהסעיף,כימגבלתהשווישלהרכוש
שעשייתפעולהבותהווהעבירהעלהסעיףתעמודעל
לחוק השנייה התוספת משכך, חדשיםצ שקלים 50,000

מיותרתומוצע,בסעיף14להצעתהחוק,לבטלהצ

יצויןכיביטולמגבלתסוגיהרכושוקביעתמגבלת
שוויחדשהבסעיף4לחוקנכללובהצעתתיקוןמס'10צ

של שוויבסכום מגבלת יודגשכיעלאףשקביעת
50,000שקליםחדשיםאינהעולהבקנהאחדעםהדרישות
זו מגבלה שקביעת נראה לעיל, כאמור הבין־לאומיות
מוצדקתכדילמנועפגיעהעודפתבחייהמסחרהתקיניםצ

וזהנוסחהשלהתוספתהשנייהלחוקשמוצעכאמור
לבטלה:

"התוספת השניה

)סעיף4(

סוגי רכוש

סוגירכושכמפורטלהלן,ובלבדששוויהרכושהוא אצ
150,000שקליםחדשיםאויותר,ביןבפעולהאחתברכוש
וביןבכמהפעולותברכושהמצטברותלסכוםהאמורבתוך

תקופהשלשלושהחודשים:

חפציאמנות; )1(

כליקודשויודאיקה; )2(

כליתחבורה,לרבותכלישיטוכליטיס; )3(

אבניםומתכותיקרות; )4(

ניירותערך; )5(

נכסידלאניידי; )6(

עתיקות; )7(

שטיחיםצ )8(

כספים,מעללסכוםשל500,000שקליםחדשים,בין בצ
בפעולהאחתברכושוביןבכמהפעולותברכושהמצטברות
לסכוםהאמורבתוךתקופהשלשלושהחודשים;ניתנו
הכספיםבתמורהלרכושכאמורבפרטא',יחוללגביהם
זה, לעניין פרט; אותו לפי הרכוש שווי בדבר הסייג
בנקאיות המחאות נוסעים, המחאות לרבות - "כספים"
ונכסיםפיננסייםשהםפיקדונותכספיים,חיסכון,השקעות
בקופותגמלובקופותפנסיה,וכןאופציותוחוזיםעתידיים
כהגדרתםבסעיף64לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,

תשנ"ד-1994צ"
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בסעיף7)א()1()א(לחוקהעיקרי,בהגדרה"נהנה",בסופהיבוא"ולענייןתאגיד-גםבעל4צתיקוןסעיף7
שליטהבתאגיד"צ

בסעיף11)ה(לחוקהעיקרי,במקוםהסיפההחלבמילים"בשינוייםהמחויבים"יבוא5צתיקוןסעיף11
"החלותלענייןחפץשנתפס,בשינוייםהמחויבים"צ

תיקוןכותרת
פרקד'2

בכותרתפרקד'2לחוקהעיקרי,במקום"מפקחים"יבוא"הממונה,מפקחים"צ6צ

בסעיף11יגלחוקהעיקרי-7צתיקוןסעיף11יג

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הממונה"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לצורךמילויתפקידיולפיחוקזה- ")א1(

לחוק 7)א()1()א( בסעיף היום מוגדר "נהנה"  סעיפים
כ"אדםשבעבורואולטובתומוחזקהרכושאו  4 ו־17
לכוון שביכולתו או ברכוש, פעולה נעשית 
פעולהברכוש,והכלבמישריןאובעקיפין"צמוצעלתקן
אתההגדרההאמורהבהתאםלסטנדרטיםהבין־לאומיים,

כמפורטלהלןצ

בצו, להטיל, הנגיד את מסמיך לחוק 7 סעיף
הפנים, לביטחון והשר המשפטים שר עם בהתייעצות
עלנותנישירותיםפיננסיים-תאגידיםבנקאייםוגופים
המנוייםבתוספתהשלישיתלחוק-חובותזיהויוחובות
דיווחבקשרללקוחותיהם)מקבליהשירות(צלפיסעיףקטן
)א()1(שלהסעיףהאמור,ניתןלדרוששהזיהוייהיה,בין
השאר,גםלגבינהנהמהפעולה,ובמקרהשהלקוחהוא

תאגיד-גםלגבימישישלושליטהבתאגידצ

עדלאחרונה,הפנתההגדרתהמונח"שליטה"בסעיף
ערך, ניירות בחוק המונח להגדרת האמור )א()1( קטן
התשכ"ח-1968צלאחרונהתוקןאותוסעיףקטן,במסגרת
227(,התשע"ו-2016 חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'
נמחקה תיקון, אותו במסגרת 954(צ עמ' התשע"ו, )ס"ח
ההגדרה"שליטה"ונוספולסעיףקטן)א()1(האמורהגדרות
מעודכנותל"בעלשליטה"ו"אמצעישליטה",התואמותאת
ההמלצותהבין־לאומיותבנושאצהתיקוןהאמור,שייכנס
)14בינואר2017(,תואם לתוקףביוםט"זבטבתהתשע"ז
)TAFT–אתההמלצותהבין־לאומיות)המלצותארגוןה
הדורשותלארקלהגיעאלהיחידהעומדמאחוריהתאגיד,

אלאגםלפרטאתשרשרתהשליטהעדאליוצ

התיקוןהמוצעכעתנועדלהשליםתיקוןזהולהבהיר
כיגםבמקרהשתאגידהואנהנה,ולאלקוח,ישלהתחקות
אחרשרשרתהשליטהולהגיעלבעלהשליטהשהואיחיד
בשרודםצלפיכך,מוצעלתקןאתההגדרה"נהנה"שבסעיף
7)א()1()א(לחוקולקבועכיבמקרהשהנהנההואתאגיד,

יראוגםאתבעלהשליטהבוכנהנהצ

תיקוןזהעולהכאמורבקנהאחדעםההמלצותהבין־
לאומיותבתחוםהלבנתהון,העומדותעלהצורךליצור
שקיפותמלאהשללקוחות,חשבונותוישויותמשפטיות,
למשל, כך טרורצ ומימון הון הלבנת סיכוני לצמצם כדי

ב–GeneralGlossaryשלהמלצותארגוןה–FATF,כולל
המונח"BeneficialOwner"גםאתשרשרתהשליטהבגדר

"בעלהשליטההאפקטיביתבתאגיד":

"Referenceto"ultimatelyownsorcontrols”and
"ultimateeffectivecontrol”refertosituationsinwhich
ownership/control is exercised through a chain of
ownershiporbymeansofcontrolotherthandirect
controlצ")למידענוסףבענייןמסמךההנחיותשלארגון
atf/documents/reports/:בנושאזהראובקישורFATF–ה

pdfצGuidance-transparency-beneficial-ownership(צ

מאחרשהתיקוןהמוצעמשליםומבהירכאמוראת
התיקוןהנזכרלעילשלפקודתמסהכנסה,מוצעבסעיף
של תחילתו ליום תחילתו את לקבוע החוק 17להצעת

התיקוןהאמורצ

,)10 מס' )תיקון הון הלבנת איסור בחוק  סעיף 5
התשע"ב-2012)ס"חהתשע"ב,עמ'336(,הועברה 
אך ההגדרות, סעיף לחוק, 1 לסעיף "כספים" ההגדרה
בהתאם, תוקנה לא לחוק 11)ה( שבסעיף חפץ ההגדרה

ולפיכךמוצעלתקנהכעתצ

פרקד'2לחוקמגדירמיהוהממונהלענייןכל  סעיפים
אחדמהגורמיםשעליוחלותחובותלפיהחוק,  6 ו־7
שמינה מפקח של סמכויותיו את קובע וכן 

הממונהלשםפיקוחעלהוראותהחוקצ

הממונים בידי הפיקוח סמכות הפעלת במסגרת
השונים,התעוררצורךלאפשרלממוניםלקבועהוראות
בנוגע השונים הגורמים של פעולתם לדרכי הנוגעות
ליישוםהוראותהחוקצכךלמשל,נדרשותהוראותפרטניות
זיהויהלקוח,קביעתמדיניות בנוגעלאופןביצועהליך
שוטפת, ובקרה ניטור אמצעי הפעלת סיכונים, ניהול
קיוםביקורתפנים,תהליכיסינוןעובדיםוכדומהצבנוסף,
Moneyval,ציינוהמעריכיםאת במסגרתביקורתארגון
העדרןשלהנחיותלסקטורהפיננסיכליקוי,וזאתבהמלצה
העוסקת )2003 )משנת  FATF–ה בהמלצות 25 מס'

ב–GuidelinesandFeedback,שבהניתןלמדינההדירוג
כאמור הנחיות של העדרן PCצ )Partially Compliant(
אינם מהממונים שחלק העובדה מן השאר, בין נובע,
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בעלי של פעולתם לדרכי הנוגעות הוראות לתת הממונה רשאי )1(
המקצועאוהגופיםשעליהםהואממונה,שלנושאימשרהבהםושלכל
מישמועסקעלידם;הוראותכאמוריכולשיינתנולכללבעליהמקצוע
אוהגופיםכאמוראולסוגמסויםמהם;בפסקהזו,"בעלמקצוע"-נותן

שירותעסקיכהגדרתובסעיף8ב)א(אוסוחרבאבניםיקרות;

תהיהנתונהלממונההסמכותלפיסעיף11יד)ב()1(צ )2(

פועל)א2( בנות הוראות שהן )א1()1( קטן סעיף לפי הוראותהממונה )1(
תחיקתיאיןחובהלפרסמןברשומות,ואולםהממונהיפרסםברשומות

הודעהעלמתןהוראותכאמורועלמועדתחילתןצ

)1(וכלשינויבהןיועמדולעיון בפסקה הוראותהממונהכאמור )2(
הציבורבמשרדיהממונהויפורסמובאתרהאינטרנטשלהממונה,ורשאי

השרשבאחריותונמצאהממונהלקבועדרכיםנוספותלפרסומןצ"

בסעיף14)א(לחוקהעיקרי,במקום"7אאו8א"יבוא"7א,8אאו8ב"צ8צתיקוןסעיף14

בעלי של פעולתם לדרכי הנוגעות הוראות לתת הממונה רשאי )1(
המקצועאוהגופיםשעליהםהואממונה,שלנושאימשרהבהםושלכל
מישמועסקעלידם;הוראותכאמוריכולשיינתנולכללבעליהמקצוע
אוהגופיםכאמוראולסוגמסויםמהם;בפסקהזו,"בעלמקצוע"-נותן

שירותעסקיכהגדרתובסעיף8ב)א(אוסוחרבאבניםיקרות;

תהיהנתונהלממונההסמכותלפיסעיף11יד)ב()1(צ )2(

פועל)א2( בנות הוראות שהן )א1()1( קטן סעיף לפי הממונה הוראות )1(
תחיקתיאיןחובהלפרסמןברשומות,ואולםהממונהיפרסםברשומות

הודעהעלמתןהוראותכאמורועלמועדתחילתןצ

)1(וכלשינויבהןיועמדולעיון בפסקה הוראותהממונהכאמור )2(
הציבורבמשרדיהממונהויפורסמובאתרהאינטרנטשלהממונה,ורשאי

השרשבאחריותונמצאהממונהלקבועדרכיםנוספותלפרסומןצ"

תיקוןסעיף14בסעיף14)א(לחוקהעיקרי,במקום"7אאו8א"יבוא"7א,8אאו8ב"צ8צ

מוסמכיםלתתהוראותאכיפותלסקטורהמפוקח,במיוחד
בתחוםאיסורהלבנתהוןומימוןטרורצלפיכך,מוצעלהעניק
לתת סמכות החוק, לפי תפקידיו מילוי לצורך לממונה,
הוראותהנוגעותלדרכיפעולתםשלבעליהמקצוע)נותן
שירותעסקיכהגדרתובסעיף8ב)א(לחוקאוסוחרבאבנים
יקרות(אוהגופיםשעליהםהואממונה,שלנושאימשרה
יוכל המוצע פי על ידםצ על שמועסק מי כל ושל בהם
הממונהלתתאתההוראותלכללבעליהמקצועאוהגופים

כאמוראולסוגמסויםמהםצ

להוציא סמכות יש הבנקים על למפקח כי יצוין,
הנחיותלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,1941)להלן-
פקודתהבנקאות(,למפקחעלבנקהדוארנתונהסמכות
88ידבחוקהדואר,התשמ"ו-1986)להלן- דומהבסעיף
חוקהדואר(,ולמפקחעלשוקההון,ביטוחוחיסכוןסמכות
דומהמכוחסעיף2)ב(לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)ביטוח(,התשמ"א-1981)להלן-חוקהפיקוחעלהביטוח(צ
ואולםכאמור,סמכותדומהנדרשתלגביהממוניםהנוספים

בחוקאיסורהלבנתהון,שאיןלגביהםהסדרהספציפיתצ

בנוסף,ובדומהלהסדריםהנזכריםלעיל,מוצעלקבוע
כילאתהיהחובהלפרסםברשומותאתהוראותהממונה
במקוםזאת,הממונה פועלתחיקתיצ שהןהוראותבנות
מועד ועל ההוראות מתן על הודעה ברשומות יפרסם
תחילתן,וההוראותיועמדולעיוןהציבורבמשרדיהממונה
ויפורסמובאתרהאינטרנטשלהממונהאובדרךאחרת

שיקבעהשרהאחראיעלאותוממונה,אםקבעצ

כמוכןמוצעלהקנותלממונה,לצורךמילויתפקידיו
לעניין ומסמכים מידע לדרוש הסמכות את החוק, לפי
פעולותשלגוףבפיקוח,הנתונההיום,לפיהוראותסעיף
11יד)ב()1(לחוק,רקלמפקחיםצסמכותזונדרשתכדילייעל
אתהפיקוחועולהבקנהאחדעםתפקידיושלהממונה

לפיהחוקצ

סעיף14לחוקמסמיךאתהוועדהלהטלתעיצום  סעיפים
מי על עיצום להטיל לחוק, ה' פרק לפי כספי  8 ו־18 
שמפראתהוראותסעיפים7,7אאו8אלחוקצמוצע 
להסמיךאתהוועדהלהטילעיצוםכספיגםעלנותנישירות
עסקישהפרואתהחובותהמוטלותעליהםמכוחסעיף8ב
לחוק,וכן-למשךתקופהמוגבלתכמפורטלהלן-להטיל
עיצוםכספיעלנותנישירותימטבעשלאנרשמוככאלה,
בניגודלהוראותסעיף11גלחוק,אושלאנרשמומחדש,בניגוד

להוראותסעיף11ו)ה(לחוק,הכולכמפורטלהלןצ

ביום - עסקי שירות נותני על כספי עיצום הטלת
י"אבאבהתשע"ד)7באוגוסט2014(פורסםברשומותחוק
)ס"ח התשע"ד-2014 ,)13 מס' )תיקון הון הלבנת איסור
התשע"ד,עמ'742(,אשרהסמיךאתשרהמשפטיםלהטיל
שירותעסקי- נותני על מסמכים ושמירת זיהוי חובות
רואיחשבוןועורכידין-במקרהשהםמבצעיםעסקאות
לקוחותיהםצבמסגרתהתיקון מסוימותבעבור פיננסיות
המשפטיםהוסמך ושר לחוק, 13 סעיף גם תוקן האמור,
להקיםועדהשתהיהמוסמכתלהטילעיצוםכספילפיפרק
ה'לחוק,ביןהשאר,עלנותןשירותעסקישלאמילאאת
החובותהמוטלותעליוצזאת,בדומהלהסדריםהקיימים

לגביהגופיםהמפוקחיםהאחריםמכוחהחוקצ

עםזאת,בשלהשמטהטכנית,לאתוקןסעיף14לחוק
בהתאם,באופןשמסמיךאתהוועדההנזכרתלהטילעיצום
כספיגםעלנותןשירותעסקישהפרהוראותלפיסעיף8ב

לחוק,ומוצעכעת,בסעיף8להצעתהחוק,לתקנוכאמורצ

הטלתעיצוםכספיעלנותןשירותימטבעשאינורשום
)כהוראתשעה(-מתןאחדמהשירותיםהמפורטיםבסעיף
שירותימטבע(,אשרהעוסקבהם )להלן- לחוק 11ג)א(
מוגדרלפיאותוסעיףכ"נותןשירותימטבע",בלארישום
במרשםשבמשרדהאוצר,מהווהעבירהפליליתלפיסעיף
11יב)א()1(לחוקצעלאףשהאיסורהאמורעומדבפניעצמו,
נלווית שבהם במקרים בעיקר כיום נאכף הוא למעשה
להפרתועבירהנוספתצבנוסף,הממונהעלנותנישירותי
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בסעיף30לחוקהעיקרי-9צתיקוןסעיף30

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )1(

לצורךמניעהוחקירהשלעבירותלפיחוקזה,לפיחוקאיסורמימון")ב2( )1(
טרור,לפיפקודתהמסחרעםהאויבולפיסימןא'בפרקב'לחוקהמאבק
בתכניתהגרעיןשלאיראן,רשאיתהרשותהמוסמכתלהעבירלמחלקה
לחקירתשוטריםבמשרדהמשפטים)להלן-המחלקהלחקירתשוטרים(,

מידעממאגרהמידעצ

העברתהמידעתהיהעלפיבקשהמנומקת,בהתאםלכלליםשיקבע )2(
במחלקה התפקידים בעלי השאר, בין ייקבעו, בכללים המשפטים; שר
לחקירתשוטריםשיהיורשאיםלבקשולקבלאתהמידע,דרכיהשימוש

במידעבידיהמחלקהלחקירתשוטרים,אבטחתוושמירתסודיותוצ

על מינהליות סנקציות להטיל כיום מוסמך אינו מטבע
גורמיםהמספקיםשירותימטבעבלארישוםצ

התוצאההיא,שבפועללאמתקיימותאכיפהוהרתעה
לצד ואכן, רישום, בלא מטבע שירותי מתן פעילות על
כ־2200נותנישירותימטבעהרשומיםבמרשם,יש,בהתאם
להערכותמשרדהאוצר,ביןעשרותלמאותנותנישירותי

מטבעאשראינםרשומיםכללצ

לנוכחהצורךבטיפולבתופעהזו,כמוגםההבנהכי
נותנישירותימטבעשאינםרשומיםמשמשיםכלימרכזי
בפעילותםשלארגוניפשיעה,מוצעלהסמיךאתהממונה
עלנותנישירותימטבעלהטילעיצוםכספיעלמישעוסק
במתןשירותימטבעבלארישום,אובלילהירשםמחדש,

בניגודלהוראותסעיף11ו)ה(לחוקצ

יצויןכילאחרונהפורסםחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016)להלן
-חוקשירותיםפיננסייםמוסדרים(צחוקזהמסדירבאופן
נרחבאתההוראותהחלותעלנותנישירותיםפיננסיים
שוניםובהםנותנישירותימטבע,וביןהשארקובעחובת
רישיוןעלנותןשירותיאשראיועלנותןשירותיםבנכס
פיננסי,כהגדרתםבאותוחוק,מאפשרהטלתעיצוםכספי
עלנותןשירותיאשראיאונותןשירותיםבנכספיננסישלא

קיבלרישיוןוכןמבטלאתפרקד'1לחוקאיסורהלבנתהוןצ

מאחרשכניסתולתוקףשלחוקשירותיםפיננסיים
זה ובכלל פיננסי, בנכס שירותים נותן לעניין מוסדרים
האמור, ד'1 פרק את המבטל הסעיף של לתוקף כניסתו
נדחתהליוםז'בסיווןהתשע"ח)1ביוני2018()להלן-יום
התחילההמאוחר(,הרישעדלמועדזהימשיךלחוללגבי
ההסדר בניכיון, שעיסוקו למי פרט מטבע, שירותי נותן
שבחוקאיסורהלבנתהוןצכמוכן,שרהאוצרהוסמךלדחות
בצו,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,אתיוםהתחילה
היערכות לשם דרושה הדחייה כי מצא אם המאוחר

ליישוםהוראותחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםצ

כדילאפשרהטלתעיצוםכספיעלמישנותןשירותי
מטבעבלארישום,בתקופהשלפנימועדכניסתולתוקף
שלההסדרהמקיףשבחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים,

מוצעבסעיף18להצעתהחוק,לתקןאתסעיף14)א(לחוק,
כהוראתשעהשתעמודבתוקףעדהמועדהאמורצ

ממאגר מידע העברת מסדיר לחוק 30 סעיף  סעיף 9
28לחוק)להלן-מאגר המידעכאמורבסעיף 
לעניין המוסמכת הרשות )שהיא הרשות בידי המידע(,
מאגרהמידע)להלן-הרשותהמוסמכת((,לפיבקשהאו
מיוזמתה,לשורהשלרשויותאחרותכמפורטבאותוסעיףצ

מוצעלערוךשניתיקוניםבסעיףהאמור,כמפורטלהלןצ

הסמכתהמחלקהלחקירתשוטריםבמשרדהמשפטים
)להלן-מח"ש(ורשותניירותערךלהגישבקשותולקבל
מידעמהרשות-בסעיף30לחוקמנוייםהגורמיםאשר
מהרשות ישירות מידע ולקבל בקשה להגיש רשאים
המוסמכת,והם:משטרתישראל)סעיףקטן)ב((;פקידמכס
חוקר)סעיףקטן)ב1((;שירותהביטחוןהכללי)סעיףקטן
)ג((;המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים,אמ"ןויחידה
)ג1((;ורשות במלמ"בשקבעשרהביטחוןבצו)סעיףקטן
מסוגהשלהרשותהמוסמכתבמדינהאחרת)סעיףקטן)ו((צ

בהתאםלסעיף30)ח(לחוקובהתאםלתקנותאיסור
למשטרת שהועבר במידע לשימוש )כללים הון הלבנת
עבירות חקירת לשם הכללי הביטחון ולשירות ישראל
)ק"ת התשס"ו-2006 אחרת(, לרשות ולהעברתו נוספות
התשס"ו,עמ'1158(,מוסמכותרשויותחקירהאחרותשאינן
מנויותבסעיף30האמור,ובהןרשותניירותערךומח"ש,
לקבלמידעשהתקבלמהרשותהמוסמכת,מידיהגופים
שאליהםהיארשאיתלהעבירמידעצמכאןשרשותניירות
ערךומח"שאינןמוסמכותלקבלמידעכאמורמאתהרשות
המוסמכתבמישרין,אלאבאמצעותמשטרתישראלאו

שירותהביטחוןהכלליצ

מוצעלתקןאתסעיף30לחוק,ולהסמיךאתמח"שואת
רשותניירותערך)באמצעותחוקרניירותערךכהגדרתו
המוצעת(לקבלמידעישירותמהרשות,מהטעמיםכמפורט

להלןצ

המשטרה לפקודת 49ט סעיף לפי מוסמכת, מח"ש
המנויות עבירות לחקור התשל"א-1971, חדש[, ]נוסח
בביצועןחשוד הראשונהלאותהפקודה,אשר בתוספת
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זה, קטן סעיף לפי בקשות לעניין יחולו )ב()2( קטן סעיף הוראות )3(
בשינוייםהמחויביםצ

לחוקר)ב3( להעביר הרשותהמוסמכת רשאית זה, חוק ביצוע לצורך )1(
ניירותערךמידעממאגרהמידעצ

העברתהמידעתהיהעלפיבקשהמנומקת,בהתאםלכלליםשיקבע )2(
שרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצר;בכלליםייקבעו,ביןהשאר,דרכי

השימושבמידעבידיהחוקר,אבטחתוושמירתסודיותוצ

זה, קטן סעיף לפי בקשות לעניין יחולו )ב()2( קטן סעיף הוראות )3(
בשינוייםהמחויביםצ";

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )2(

לצורךביצועהוראותפרקיםד'2ו־ה',רשאיתהרשותהמוסמכת")ג2( )1(
להעבירמידעממאגרהמידעלממונהכהגדרתובסעיפים11יגאו12,לפי

הענייןצ

שרהמשפטיםיקבעכלליםבדבראופןהעברתהמידעלממונה,דרכי )2(
השימושבובידיהממונה,שמירתוואבטחתוצ";

בסעיףקטן)ה(,אחריפסקה)2(יבוא: )3(

בנסיבות מיוזמתה, המוסמכת, הרשות רשאית זה, חוק ביצוע לצורך )3("
ומנימוקיםשתפרט,להעבירמידעממאגרהמידעלחוקרניירותערךצ";

בסעיףקטן)ז(,במקום"אוליחידהבמלמ"ב"יבוא"ליחידהבמלמ"ב"ואחרי"בצו )4(
לפיחוקזה"יבוא"אולמחלקהלחקירתשוטרים";

אחריסעיףקטן)ז1(יבוא: )5(

מידעשהועברלחוקרניירותערךלאייעשהבושימושאלאלשםביצועו ")ז2(
שלחוקזה;ואולםרשאיחוקרניירותערך,במסגרתתפקידיו,לעשותשימוש
במידעשהעבירהלוהרשותהמוסמכתלפיסעיףקטן)ב3(,לשםחקירתעבירות
נוספותשלאלפיחוקזהומניעתן,אולשםגילויעברייניםבעבירותנוספות
והעמדתםלדין,והכולבהתאםלכלליםשייקבעו,ובלבדשהעבירותהנוספות

קשורותלחקירתהעבירהשלגביההתבקשהמידעצ";

זה, קטן סעיף לפי בקשות לעניין יחולו )ב()2( קטן סעיף הוראות )3(
בשינוייםהמחויביםצ

לחוקר)ב3( להעביר הרשותהמוסמכת רשאית זה, חוק ביצוע לצורך )1(
ניירותערךמידעממאגרהמידעצ

העברתהמידעתהיהעלפיבקשהמנומקת,בהתאםלכלליםשיקבע )2(
בהסכמתשרהאוצר;בכלליםייקבעו,ביןהשאר,דרכי שרהמשפטים,

השימושבמידעבידיהחוקר,אבטחתוושמירתסודיותוצ

זה, קטן סעיף לפי בקשות לעניין יחולו )ב()2( קטן סעיף הוראות )3(
בשינוייםהמחויביםצ";

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )2(

לצורךביצועהוראותפרקיםד'2ו־ה',רשאיתהרשותהמוסמכת")ג2( )1(
להעבירמידעממאגרהמידעלממונהכהגדרתובסעיפים11יגאו12,לפי

הענייןצ

שרהמשפטיםיקבעכלליםבדבראופןהעברתהמידעלממונה,דרכי )2(
השימושבובידיהממונה,שמירתוואבטחתוצ";

בסעיףקטן)ה(,אחריפסקה)2(יבוא: )3(

בנסיבות מיוזמתה, המוסמכת, הרשות רשאית זה, חוק ביצוע לצורך )3("
ומנימוקיםשתפרט,להעבירמידעממאגרהמידעלחוקרניירותערךצ";

בסעיףקטן)ז(,במקום"אוליחידהבמלמ"ב"יבוא"ליחידהבמלמ"ב"ואחרי"בצו )4(
לפיחוקזה"יבוא"אולמחלקהלחקירתשוטרים";

אחריסעיףקטן)ז1(יבוא: )5(

מידעשהועברלחוקרניירותערךלאייעשהבושימושאלאלשםביצועו ")ז2(
שלחוקזה;ואולםרשאיחוקרניירותערך,במסגרתתפקידיו,לעשותשימוש
במידעשהעבירהלוהרשותהמוסמכתלפיסעיףקטן)ב3(,לשםחקירתעבירות
נוספותשלאלפיחוקזהומניעתן,אולשםגילויעברייניםבעבירותנוספות
והעמדתםלדין,והכולבהתאםלכלליםשייקבעו,ובלבדשהעבירותהנוספות

קשורותלחקירתהעבירהשלגביההתבקשהמידעצ";

שוטר,ובכללזהעבירותלפיהחוקולפיחוקהמאבקבטרור,
התשע"ו-2016צמהותתפקידהשלמח"שוסמכויותיה-
חקירתעבירותהמבוצעותבידישוטרים-מחייבותלהקנות
להסמכותלקבלמידעישירותמהרשותהמוסמכת,ולא
באמצעותהמשטרה)אורשותאחרתכאמור(,ועלכןמוצע,
בסעיףקטן)ב2(כנוסחוהמוצע,לאפשרלרשותהמוסמכת
כמפורט למטרות המידע ממאגר מידע למח"ש להעביר

באותוסעיףקטןצ

חוקרניירותערךמוסמךלחקורעבירותהלבנתהון
להגדרה )4( פסקה )ראו ערך ניירות בעבירות שמקורן
התשכ"ח-1968 ערך, ניירות בחוק ערך" ניירות "עבירת
)להלן-חוקניירותערך((צבפרט)14(בתוספתהראשונה
לחוקאיסורהלבנתהון)להלן-התוספתהראשונה(נקבעו
עבירותניירותערךמסוימותכעבירותמקורלפיחוקאיסור

הלבנתהוןצבמטרהלייעלאתהאכיפה,מוצע,בסעיףקטן
)עובד ערך ניירות לחוקר לאפשר המוצע, כנוסחו )ב3(
רשותניירותערךשהוסמךבסמכותדרישתמסמכיםלפי
האמורה הרשות עובד או ערך, ניירות לחוק 56א סעיף
שמונהלחוקרלפיסעיף56א2לאותוחוק(,אשרמפעילאת
הסמכויותהנתונותלולפידיןלענייןעבירותהלבנתהון,

לקבלבאופןישירמידעמהרשותהמוסמכתצ

או למח"ש המידע, העברת תיעשה המוצע פי על
לחוקרניירותערך,עלפיבקשהמנומקתובהתאםלכללים
שיקבעשרהמשפטים,ושבהםייקבעו,בדומהלקבועלגבי
העברתמידעלפקידמכסחוקר)ראוסעיף30)ב1(לחוק(,
דרכיהשימושבמידע,אבטחתוושמירתסודיותוצהכללים
לענייןהעברתמידעלמח"שיתייחסועלפיהמוצעגםלבעלי

התפקידיםבמח"ששיוסמכולבקשולקבלאתהמידעצ
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בסעיףקטן)ח(,במקום")ז(ו–)ז1("יבוא")ז(עד)ז2(",במקום"סעיףקטן)ז1("יבוא )6(
"סעיפיםקטנים)ז1(ו–)ז2("ובמקום"לפיהוראותסעיףקטןזה"יבוא"אולחוקרניירות

ערךלפיהוראותאותםסעיפיםקטנים";

בסעיףקטן)ט(,במקום")ז(ו–)ז1("יבוא")ז(עד)ז2("; )7(

בסעיףקטן)י(,אחריההגדרה"חוקהמאבקבתכניתהגרעיןשלאיראן"יבוא: )8(

רשותניירותערךשיושבראשהרשותהסמיכו ""חוקרניירותערך"-עובד
בהתאםלהוראותסעיף56אלחוקניירותערךאומינהאותולחוקרלפי
סעיף56א2לחוקהאמור,ושמפעילסמכותהנתונהלולפידיןלענייןעבירה

המנויהבפסקה)4(להגדרה"עבירתניירותערך"שבאותוחוק;"צ

בסעיף31אלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:10צתיקוןסעיף31א

)9(לגלות ")ד(עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיממונהכאמורבסעיף11יג)6(או
מסמךשהגיעלידיובתוקףתפקידולפיחוקזה,אםראהצורךבכךלצורכיהליךפליליצ"

כמוכןמוצע,כיבדומהלהסדרהקבועכיוםלגבי
משטרתישראלושירותהביטחוןהכללי,יוכלומח"שאו
חוקרניירותערךלכלולבבקשההמוגשתלרשותהמוסמכת

מידעהמצויבידיהם,לרבותמידעמהמרשםהפליליצ

ערך ניירות ולחוקר למח"ש לאפשר מוצע לבסוף,
לעשותשימושבמידעלשםחקירהומניעהשלעבירות

נוספותעלפיכלליםשיקבעשרהמשפטיםצ

יצוין,כיהוראותמוצעותאלהנכללובזמנובמסגרת
הצעתתיקוןמס'7צ

העברתמידעמהרשותהמוסמכתלממונה-בפרקד'2
לחוקשעניינומפקחיםוסמכויותיהם,הוקםמנגנוןלפיקוח
עלביצועהוראותהחוקבאמצעותממונהומפקחיםאשר
מפעיליםאתסמכויותיהםלגביהגופיםשבפיקוחם,כלאחד
בתחומוצבנוסף,בפרקה'לחוקשעניינועיצומיםכספיים,
הוקםמנגנוןשלועדותלהטלתעיצומיםכספיים,שתפקידן
לדוןבהפרתהוראותהחלותעלהגופיםהמדווחים,ולהטיל

עליהםעיצומיםבשלאותןהפרותצ

קבלתמידעמהרשותהיאחיוניתלצורךתפקודםשל
שנימנגנוניםאלה,ולפיכךמוצע,בסעיףקטן)ג2(כנוסחו
לממונה מידע להעביר הרשות את להסמיך המוצע,
כהגדרתובסעיף11יגלחוקלצורךביצועפרקד'2לחוק,
אולהעבירמידעלממונהכהגדרתובסעיף12לחוקלצורך
ביצועפרקה'לחוק,לפיהענייןציצוין,כיהוראהמוצעתזו

נכללהבזמנובמסגרתהצעתתיקון7צ

לנוכחרגישותהמידעהמצויבידיהרשותהמוסמכת,
ובדומהלהוראותבדברהעברתמידעמהרשותלגורמים
אחרים,מוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםלקבועכללים
בדבראופןהעברתהמידעלממונה,שמירתובידיהממונה,

השימושבובידיוואבטחתהמידעצ

לחוק, ו–)9( 11יג)א()6( סעיפים לפי הממונים  סעיף 10
קרי,הממונהעלנותנישירותימטבעוהממונה 
עלנותנישירותעסקי,פועליםומפקחיםעלנותנישירותי
מטבעועלנותנישירותעסקי,בהתאמה,מכוחחוקאיסור

הלבנתהון,בלבדצסעיף31אלחוקמחילעלהממוניםועל
המפקחיםמטעמםחובתסודיותהאוסרתעלהעברתמידע
שהגיעאליהםבעתמילויתפקידםלפיהחוק,אלאאם
בית של צו לפי או החוק הוראות לפי נעשה הדבר כן
העברת לגבי הוראות בחוק נקבעו שלא מאחר משפטצ
הליך לצורך החוק אכיפת לרשויות מהממונים מידע
פלילי,מנועיםהממוניםמלהעבירמידעומסמכיםשגילו,
אשרמעליםחששלביצועעבירהפלילית,לרשויותוגורמי
אכיפהוחקירהלצורךבירורהעבירהצמצבזה,שבועובד
עבירה לביצוע חשש תפקידו, ביצוע אגב מגלה, ציבור
פליליתואיןבאפשרותולגלותאתהמידעלגורםהרלוונטי

לצורךהמשךחקירהוטיפול,הואמצבבלתיסבירצ

יצויןכימפקחיםורגולטוריםפיננסיםאחריםשחוק
לפיקוחם הנתונים הגופים על חל הון הלבנת איסור
)כגון,בנקישראל,רשותלניירותערך,המפקחעלהביטוח
והממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון(פועליםגםמכוח
חוקיםספציפייםהחליםלגביאותםגופים,וחוקיםאלה
מאפשריםהעברתמידעלצורךהליךאומשפטפלילייםצ

כךלמשל:

לגבימידעהנוגעלתאגידבנקאינקבעבסעיף15א)א( -
לפקודתהבנקאותכי"לאיגלהאדםידיעהשנמסרהלוולא
יראהמסמךשהוגשלולפיפקודהזואולפיחוקהבנקאות
)רישוי(,אולםמותרלגלותידיעהאםהנגידראהצורךבכך
לצרכיתביעהפלילית,אואםהידיעהאוהמסמךנתקבלו
מתאגידבנקאי-בהסכמתו";סעיף80)א(לחוקבנקישראל,
התש"ע-2010,קובעכי"לאיגלהאדםידיעהשנמסרהלו
ולאיראהמסמךשהוגשלולפיחוקזה,ואולםמותרלגלות
ידיעהאולהראותמסמךאםהנגידיראהצורךבכךלצרכי

הליךפלילי,לרבותחקירהפלילית"צ

לגבימידעהנוגעלחברבורסהנקבעבסעיף13לחוק -
ניירותערך,כי"איןלגלותמדיוניהשלהרשותאומהחומר
שהוגשלהאושהוגשלחבריהמכוחהיותםחבריהרשות,
אלאבהסכמתהרשותאויושבראשהרשות,אוכאמור
דרישת למנועגילוילפי זוכדי בהוראה 44;אין בסעיף
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בסעיף31ב)א()3(לחוקהעיקרי,אחריפסקתמשנה)ה(יבוא:11צתיקוןסעיף31ב

המחלקהלחקירתשוטרים; ")ו(

חוקרניירותערךכהגדרתובסעיף30)י(;"צ )ז(

בסעיף33לחוקהעיקרי-12צתיקוןסעיף33

בסעיףקטן)א(,במקום"התוספותהראשונהוהשניה"יבוא"התוספתהראשונה"; )1(

סעיףקטן)ג(-בטלצ )2(

תיקוןסעיף31בבסעיף31ב)א()3(לחוקהעיקרי,אחריפסקתמשנה)ה(יבוא:11צ

המחלקהלחקירתשוטרים; ")ו(

חוקרניירותערךכהגדרתובסעיף30)י(;"צ )ז(

תיקוןסעיף33בסעיף33לחוקהעיקרי-12צ

בסעיףקטן)א(,במקום"התוספותהראשונהוהשניה"יבוא"התוספתהראשונה"; )1(

סעיףקטן)ג(-בטלצ )2(

לפי או פלילי משפט לצורך לממשלה המשפטי היועץ
דרישתביתהמשפט";

ניירותערך,"מישהוסמךלפי 56הלחוק לפיסעיף -
סעיפים52מג,56א,56ב,56ב56,1גאו56ו,לאיגלהתכנם
שהגיעולידיומכוחתפקידו,אלא אומסמך ידיעה של
לצורךהחקירהאולצורךבירורהפרהלפיסעיף52מג,לפי
העניין,אוליושבראשהרשותאולעובדהרשותעלפי
הנחיהשליושבראשהרשות;איןבהוראהזוכדילמנוע
גילוילפידרישתהיועץהמשפטילממשלהלצורךמשפט
פלילי,אולפידרישתביתהמשפטאוהמותבשמונהלדון

בהפרה";

בחוק כהגדרתו תיקים למנהל הנוגע מידע לגבי -
הסדרתהעיסוקביעוץהשקעות,בשיווקהשקעותובניהול
תיקיהשקעות,התשנ"ה-1995,מחילסעיף29)ג(לאותוחוק

אתהוראותסעיפים56א1עד56הלחוקניירותערךצ

לגבימידעהנוגעלמבטחוסוכןביטוחנקבעבסעיף -
50אלחוקהפיקוחעלהביטוח,כי"הממונה,עובדהכפוף
לו,אומישפועלמטעמו,לאיגלהידיעהולאיראהמסמך
שנמסרולומכוחתפקידואוסמכויותיולפיחוקזה,אלא
לצורךהליךפלילי,אואםהממונהראהצורךבכךלשם

דיוןבוועדה";

לפיסעיף39)ג(לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים -
50א סעיף הוראות חלות התשס"ה-2005, גמל(, )קופות

הנזכרלעיל,עלחברהמנהלתכהגדרתהבאותוחוקצ

כאמור,מאחרשסמכויותיהםשלהממונהעלנותני
שירותעסקי,מעוגנות שירותמטבעוהממונהעלנותני
בחוקאיסורהלבנתהוןבלבד,הםמנועיםכיוםמלהעביר
מידעאומסמכיםשהגיעואליהםבמסגרתתפקידם,לצורכי
הליךפליליצמצבדבריםזהיוצרחוסרסימטריהביןממונים
אלהלביןרגולטוריםאחרים,ועלוללהעניקהגנהעודפת
לנותנישירותימטבעולנותנישירותעסקיעבריינים,וכן
נותני באמצעות פלילית פעילות המבצעים לעבריינים

שירותכאמורצ

מוצעעלכןלתקןאתסעיף31אלחוקבאופןשיאפשר
לממונהלהעבירמסמכיםלגורמיהאכיפהוהחקירה,במקרה
שהואסבורשמסמכיםאלהיכוליםלשמשלצורכיהליך
פליליצזאת,ביןאםהחשדלביצועעבירהפליליתהתעורר
אצלהממונהבמסגרתמילויתפקידו,וביןשהתקבלהאצל
הממונהבקשהלקבלתהמידעמגוףחקירה,לצורךניהול
הליךפלילי,והממונההשתכנעכיהמידעאכןנחוץכאמורצ

הוראהדומהלגביהממונהעלנותנישירותימטבע
נכללהבעברבהצעתחוקאיסורהלבנתהון)תיקוןמס'
13(,התשע"ד-2014)הצ"חהממשלההתשע"ד,עמ'464(,
שעברהבקריאהראשונהבכנסתה־19,ביוםכ"גבתמוז

התשע"ד)21ביולי2014(,אךהליכיחקיקתהלאהושלמוצ

31בלחוקקובעחובתדיווחשנתיתשל סעיף  סעיף 11
חוק חוקה לוועדת המוסמכת הרשות ראש 
ועל ברשות שהתקבלו דיווחים על הכנסת של ומשפט
בקשותוהעברותמידעממאגרהמידעצביןהשאר,עלראש
הרשותהמוסמכתלדווחעלמספרבקשותהמידעומספר
העברותהמידעממאגרהמידעלגורמיםהרשאיםלקבל
מידעלפיסעיף30לחוק)כאמורבסעיף31ב)א()3(לחוק(צ
מאחרשמוצעלהוסיףאתהמחלקהלחקירתשוטריםואת
רשותניירותערך)באמצעותחוקרניירותערך(לרשימת
המוסמכת, מהרשות מידע לקבל שרשאים הגורמים
מוצעלתקןבהתאםאתההוראהבדברחובתהדיווחכך

שתתייחסגםלהעברתמידעלגורמיםאלהצ

סעיף33)ג(לחוקקובעכך: סעיף 12

"שינוי התוספות ועדכונן

33צ]צצצ[

שרהמשפטיםיפרסםב־1בינוארשלכלשנה )ג(
והרביעיתכפי השניה בתוספות הסכומיםהנקובים את
שהםמעודכניםלפישיעורעלייתהמדדהחדשלעומת
או ב־10% עלה החדש שהמדד ובלבד היסודי, המדד
יותרלעומתהמדדהיסודי;הסכומיםהמעודכניםיעוגלו

לכפולותשל5,000;בסעיףקטןזה-

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייום
העדכון;

לפני לאחרונה שפורסם המדד - היסודי" "המדד
יוםהעדכוןהקודם,ולעניןיוםהעדכוןהראשוןשלאחר
של יולי המדדשפורסםבחודש - זה חוק של תחילתו

שנת2000צ"

בעקבותביטולהשלהתוספתהשנייה,כמוצעבסעיף
33)ג( בסעיף הקבוע העדכון מנגנון החוק, להצעת 14
לחוק, הרביעית התוספת לעניין רק יהיהרלוונטי לחוק
בכניסה בדיווח החייבים הסכומים נקבעו שבמסגרתה

וביציאהמישראלצ
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תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי,בפרט)9(,במקום"סעיפים384"יבוא"סעיפים384,384א"צ13צ

ביטולהתוספת
השנייה

התוספתהשנייהלחוקהעיקרי-בטלהצ14צ

תיקוןהתוספת
הרביעית

בתוספתהרביעיתלחוקהעיקרי,במקום"100,000שקליםחדשיםאויותר",יבוא"1550,000צ
שקליםחדשיםאויותר",המילים"אםהאדםנכנסלראשונהלמדינתישראלעלפי
אשרתעולהלפיחוקהשבות,התש"י-1,250,000-1950שקליםחדשיםאויותר"-
יימחקו,ואחרי"אויוצאממנהלשטחיעזה"יבוא"אואםהאדםנכנסלמדינתישראל
דרךמסוףמעבריבשתיאויוצאממנהדרךמסוףכאמור"ובסופהיבוא"בתוספתזו,

"מסוףמעבריבשתי"-כלאחדמאלה:

לב בשים השאר בין מראש, נקבעו אלה סכומים
העדכון מנגנון בתחוםצ המחייב הבין־לאומי לסטנדרט
האוטומטיהקבועבסעיף33)ג(לחוקיוצרעיוות,בכךשהוא
אינועולהבקנהאחדעםהסטנדרטהאמור,שכןהסכומים
הבין־ אףשהסטנדרט מתעדכניםעל הקבועיםבתוספת

לאומילאהשתנהצכךלמשל,הסטנדרטהבין־לאומילדיווח
במעבריגבולעומדהיוםעלסכוםשל10,000יורו,בעוד
שסףהדיווחבישראלנקבע,עםחקיקתהחוק,עלסכוםשל
80,000שקליםחדשים,וכיוםהואעומדעל100,000שקלים

חדשיםצלנוכחהאמור,מוצעלבטלאתסעיף33)ג(לחוקצ

יצוין,כיהתיקוןהמוצעאינומונעאתשינוייםשל
הסכומיםהקבועיםבתוספתהרביעיתבמידתהצורך,שכן
סעיף33)ב(לחוקמאפשרלשרהאוצרלשנותםבצו,עלפי

שיקולדעתוצ

"עבירות מנויות לחוק הראשונה בתוספת  סעיף 13
המקור",קריהעבירותשביצועפעולהברכוש 
הקשוראליהןמהווהעבירהלפיסעיפים3)א(ו־4לחוק,
וביניהןעבירתהגניבהלפיסעיף384לחוקהעונשין)ראו
בחוק נקבעה 2010 בשנת האמורה(צ לתוספת )9( פרט
העונשין,בסעיף384א,עבירהשלגניבהבנסיבותמיוחדות
שבצדהעונשחמוריותרמהעונשעלעבירתהגניבהלפי
מקווי בחלק המבוצעת גניבה עבירת האמור: 384 סעיף
דבר או אליהם חיבור או תשתיות מיתקני תשתיות,
שמטרתוהבטחתבטיחותהציבור;דברהמשמשכליעבודה
ערך בעל וכןדבר אדם; פרנסתושל להפקת אואמצעי
תרבותי,מדעיהיסטוריאודתי,אשרהעונשבצדהעומדעל
ארבעשנותמאסר,וכןעבירהשלגניבתדברשערכועולה
על500,000שקליםחדשים,שהעונשבצדהעומדעלשבע

שנותמאסרצ

הגניבה עבירת את לקבוע הצדקה יש כי ברי
המבוצעתבנסיבותמיוחדותהמחמירותאתהעונש,בצד
עבירתהגניבההרגילה,כעבירתמקור,ומוצעעלכןלתקן

בהתאםאתפרט)9(לתוספתהראשונהלחוקצ

כך לחוק, הרביעית התוספת את לתקן מוצע  סעיף 15
שיופחתסכוםהכספיםהמזעריהחייבבדיווח 
במעבריגבול,יבוטלהחריגהקבועהיוםלגביעולהחדש,
לישראל הנכנס אדם לגבי בדיווח כיום החייב והסכום

משטחיעזהאויוצאממנהמשטחיעזה,יחוללענייןכניסה
מכללהמעבריםהיבשתיים,הכולכמפורטלהלןצ

הפחתתהסכוםהמזעריהחייבבדיווחבמעבריגבול
-אחתהדרכיםהנפוצותוהקלותביותרלהלבנתהוןהיא
ניתוקאוטשטושהקשרלבעליםעלידיהעברותכספיםבין
מדינותצלצורךייעולהמאבקבהלבנתהון,מוצעלהפחית
אתסכוםהכספיםהמזעריהחייבבדיווחבכניסהוביציאה
100,000 של מסכום לחוק, 9 לסעיף בהתאם מישראל
שקלים,לסכוםשל50,000שקלים,בדומהלמצבשקיים

בארצותהבריתוקנדהבענייןזהצ

ביטולהחריגלעולהחדש-כיום,עומדרףהדיווח
שקלים 1,250,000 על חדש עולה לגבי הגבול במעברי
עולים עם להקל במטרה לחוק נוסף זה חריג חדשיםצ
חדשים,לנוכחהיותהשלישראלמדינתהגירהששמה
להלמטרהלעודדעלייה,ומאחרשכניסהשלעולהחדש
לצורך נעשית ולא חד–פעמית כלל בדרך היא לישראל

בלדרותצ

Moneyvalואולםבמסגרתדוחהביקורתשלארגון
משנת2008,נמתחהביקורתעלישראלבשלהחריגהאמור,
ונקבעכיהואאינועומדבסטנדרטהבין־לאומיוטומןבחובו

סיכוןלהחדרתכספיעבירהלמדינתישראלצ

לנוכחהאמור,מוצעלבטלאתהחריגהקבועבתוספת
של לעיל המוצע שהרף כך חדש, עולה לגבי הרביעית
הוא חדשיםיחוללגביכלאדם,גםאם 50,000שקלים

עולהחדשצ

החלתהסכוםהחייבבדיווחלגביאדםהנכנסלישראל
משטחיעזהאויוצאממנהלשטחיעזה,לענייןכניסהמכלל
המעבריםהיבשתיים-סעיף9לחוקוהתוספתהרביעית
לו,מחייביםאדםשנכנסלמדינתישראלמשטחיעזהאו
יוצאממנהלשטחיעזה,לדווחעלכספיםשהיועמובעת
הכספים שווי אם ממנה, היציאה או לישראל הכניסה
הואבשיעורשל12,000שקליםאויותרצסכוםזהעולה
בקנהאחדעםהסכוםשעליוישלדווחבמעבראלנבי,על
פיתקנותבדברהכנסתכספיםלאזור)הצהרהעלהכנסת
כספים()אזוריהודהוהשומרון(,התשס"ג-2003)ראו:קובץ
המנשריםמס'208מחודשינואר2006,עמ'3762(ותקנות
בדברהכנסתכספיםלאזור)הצהרהעלהוצאתכספים(,
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מסוףמעבררפיח; )1(

מסוףמעברניצנה; )2(

מסוףמעברטבה; )3(

מסוףמעברנהרהירדן; )4(

מסוףמעבריצחקרביןצ" )5(

תיקוןחוקבתי
המשפט

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-21982,בתוספתהשנייה,בחלקא',האמור16צ
בויסומןכפרט"1"ואחריויבוא:

"2צעבירהלפיסעיף3)ב()1(לחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-2000צ"

תחילתושלסעיף7)א()1()א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,במועדהאמור17צתחילה
בסעיף5)ב(לחוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'227(,התשע"ו-32016צ

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםהתחילההמאוחרכאמורבסעיף114לחוק18צהוראתשעה
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-42016,יקראואת
סעיף14)א(לחוקהעיקריכךשאחרי"או8ב"יבוא"אוכינותןשירותימטבעלאנרשם
במרשם,בניגודלהוראותסעיף11ג,אולאהגישבקשתרישוםחדשהלרשםאועסק

במתןשירותימטבעלפנירישומומחדש,בניגודלהוראותסעיף11ו)ה("צ



מסוףמעבררפיח; )1(
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