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 הגדרה רחבה ומקיפה -לחוק  1. הגדרת "רכוש" בסעיף 2

 

100 

 101 לחוק( 2פרק ג': עבירת מקור )סעיף 

 101 . הדין1

פי התוספת -על -פירוט סעיפי העבירה  -. עבירות המקור 2

 הראשונה

 

101 

עבירות לפי פקודת הסמים  -ת הראשונה לתוספ 1סעיף  2.1

שאינן עבירות של שימוש עצמי בסם, החזקת סם  -המסוכנים 

לשימוש עצמי, החזקת חצרים לצריכה עצמית של סם 

 והחזקת כלים לשימוש עצמי בסם

 

 

 

101 



 תוכן עניינים

 ד 

חוקי -עבירות של סחר בלתי -לתוספת הראשונה  2סעיף  2.2

 לחוק העונשין 144בנשק, לפי סעיף 

 

106 

עבירה של שוד ים לפי סעיף  -א לתוספת הראשונה 2סעיף  2.3

 לחוק העונשין 169

 

107 

עבירות הקשורות למעשי זנות  -לתוספת הראשונה  3סעיף  2.4

 לחוק העונשין 205עד  199לפי סעיפים 

 

107 

עבירות של מכירה והפצה של  -לתוספת הראשונה  4סעיף  2.5

 עונשיןלחוק ה 214חומר תועבה לפי סעיף 

 

109 

עבירות הימורים, לפי סעיפים  -לתוספת הראשונה  5סעיף  2.6

 רישה לחוק העונשין 228 -ו 225

 

110 

עבירות שוחד, לפי סימן ה'  -לתוספת הראשונה  6סעיף  2.7

 לפרק ט' של חלק ב' לחוק העונשין

 

111 

עבירות רצח וניסיון לרצח לפי  -לתוספת הראשונה  7סעיף  2.8

 לחוק העונשין 305 -ו 300סעיפים 

 

114 

עבירות של פגיעה בחירות לפי  -לתוספת הראשונה  8סעיף  2.9

 סימן ז' לפרק י' של חלק ב' לחוק העונשין

 

115 

עבירות של פגיעה ברכוש לפי  -לתוספת הראשונה  9סעיף  2.10

 לחוק העונשין 411 -ו 404עד  402, 393עד  390, 384סעיפים 

 

119 

עבירות גניבת רכב, קבלת  -לתוספת הראשונה  10סעיף  2.11

רכב או חלקים גנובים ומסחר ברכב או בחלקים גנובים, 

לפרק י"א שבחלק ב' לחוק העונשין, למעט  1כאמור בסימן ה'

ז 413 -ו רישא ו413ה, 413ד)א(, 413ג, 413עבירות לפי סעיפים 

 לחוק העונשין
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 ה 

ירות לפי סימן ו' לפרק עב -לתוספת הראשונה  11סעיף  2.12

, 416י"א של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 

 לחוק העונשין 432 -ו 417

 

 

123 

 439עבירות לפי סעיפים  -א לתוספת הראשונה 11סעיף  2.13

 לחוק העונשין 444עד 

 

128 

עבירות זיוף כספים  -לתוספת הראשונה  12סעיף  2.14

ב' לפרק י"ב של חלק ב' לחוק  -א' וומטבעות, לפי סימנים 

 481, 480, 467, 466, 463העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 

לחוק העונשין, וכן עבירה של התקנת מכשיר לעשיית  482 -ו

 לחוק העונשין 486בולים לפי סעיף 
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 17, 16עבירות לפי סעיפים  -לתוספת הראשונה  13סעיף  2.15

 1986-חיוב, התשמ"ולחוק כרטיסי  18 -ו

 

133 

ג, 52עבירות לפי סעיפים  -לתוספת הראשונה  14סעיף  2.16

 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54 -ד ו52

 

134 

עבירות של הברחת טובין  -לתוספת הראשונה  15סעיף  2.17

לפקודת המכס, או לפי פקודת היבוא  212 -ו 211לפי סעיפים 

 1979-והיצוא )נוסח חדש(, התשל"ט

 

 

136 

עבירות הקשורות להפרת  -לתוספת הראשונה  16סעיף  2.18

זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, לפי חוק זכות 

, 1967-, חוק הפטנטים, התשכ"ז2007-יוצרים, התשס"ח

פקודת פטנטים ומדגמים, פקודת סימני מסחר )נוסח חדש(, 

 , ופקודת סימני סחורות1972-התשל"ב
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סעיף הנ"ל תוקן בתיקון  -לתוספת הראשונה  17סעיף  2.19

 לחוק איסור הלבנת הון 14מס' 
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 ו 

עבירות לפי פקודת מניעת  -לתוספת הראשונה  18סעיף  2.20

 -ו 8, לפי סעיפים 1945טרור, לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 

לחוק איסור מימון טרור, או לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ז'  9

 חלק ב' לחוק העונשיןשל 

 

 

 

144 

, 3, 2עבירות לפי סעיפים  -א לתוספת הראשונה 18סעיף  2.21

 2003-לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג 4

 

147 

)ב( 80עבירה לפי סעיף  -לתוספת הראשונה  12-ב18סעיף  2.22

)ג( לחוק שירות התעסוקה, 80לעניין עובד זר או לפי סעיף 

-; צו התש"ע2004-עה, התשס"ד)הוראת ש 1959-התשי"ט

2010) 
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עבירות של ביצוע עבודה  -ג לתוספת הראשונה 18סעיף  2.23

או שימוש במקרקעין בלא היתר או בסטיה מהיתר לפי סעיף 

, או עבירה לפי סעיף 1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 204

, והכל בקשר לאתר 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 14

סולת, לתחנת מעבר לפסולת, לאיסוף והובלה של לסילוק פ

פסולת ולעיבוד, ניצול ומחזור של פסולת, או בקשר לתחנת 

דלק וגז, לתדלוק דלק וגז, לשינוע דלק וגז, לאחסון דלק וגז, 

לחניית מכליות דלק וגז, למכירת דלק וגז, למסופי דלק, 

 111למילוי מכליות גז ולחלוקת גז; וכן עבירה לפי סעיף 

 (2010-קודת המכרות, בקשר לכריית חול )צו התש"עלפ
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 3עבירה לפי סעיף  -ד לתוספת הראשונה 18סעיף  2.24

 (2011-)צו התשע"א 1939לפקודת המסחר עם האויב, 

 

151 

)א( 29עבירה לפי סעיף  -ה לתוספת הראשונה 18סעיף  2.25

 2012-לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב
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 ז 

ג)ב( 7עבירה לפי סעיף  -לתוספת הראשונה  13ו18סעיף  2.26

, 1954-לחוק למניעת הסתננות )עבירותו שיפוט(, התשי"ד

( לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( 1)1המובא בסעיף

 2013-)הוראת שעה(, התשע"ג

 

 

 

153 

עבירות של הלבנת הון לפי   -לתוספת הראשונה  19סעיף  2.27

לחוק, שמקורן באחת מהעבירות המפורטות בתוספת  3סעיף 

 הנ"ל

 

 

153 

קשר לעבור אחת העבירות  -לתוספת הראשונה  20סעיף  2.28

 המפורטות בתוספת הנ"ל

 

154 

פעילות של חברה  -פעולה פיננסית רגילה  -עבירת מקור  .3

 לגיטימית

 

154 

. האם הוצאות חשבוניות פיקטיביות בנסיבות מחמירות הן 4

 עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון?

 

155 

. ניתן להרשיע במספר עבירות המתגלות מן העובדות ובלבד 5

 שאין מענישים יותר מפעם אחת בשל אותו מעשה

 

 

156 

 159 לחוק( 3פרק ד': איסור הלבנת הון )סעיף 

 159 . הדין1

 159 לחוק איסור הלבנת הון 3. חשיבותה של הוראת סעיף 2

)א( 3יסוד הנפשי והעובדתי הדרוש להרשעה בעבירה על סעיף . ה3

 לחוק איסור הלבנת הון

 

160 

 161 מהות העבירה -)ב( לחוק איסור הלבנת הון 3. סעיף 4

 164 רקע נורמטיבי -. ענישה במסגרת ארגון פשיעה 5

 . פעולות ב"רכוש אסור" המהוות הלבנת הון6

 

169 



 תוכן עניינים

 ח 

הוזרמו באופן גלוי מהווים . האם כספים אשר שימשו לשוחד ו7

 הגנה מפני עבירת הלבנת הון?

 

170 

 171 התייחסות להלכת "תענך" -. זיכוי בעבירות הלבנת הון 8

 173 הלבנת הון -עבירת מקור  -אדם  . עבירת סחר בבני9

 174 )ב( לחוק איסור הלבנת הון3. שותפות בעבירות לפי סעיף 10

 176 לבנת הון היא חובה מוחלטת. חובת הדיווח לפי חוק איסור ה11

)ב( לחוק איסור 3. היסוד הנפשי הנדרש בעבירה לפי סעיף 12

"במטרה"" לא הוכח  -הלבנת הון, של "מחשבה פלילית מיוחדת" 

 מעבר לספק סביר

 

 

178 

. יש מקום להבחנה לעניין חומרת הענישה בין מי שביצע עבירה 13

-ין מי שביצע עבירת אי)א( לחוק איסור הלבנת הון לב3לפי סעיף 

)ב( לחוק הנ"ל, אך ראוי שהעונש יהיה חמור 3דיווח לפי סעיף 

במידה כזו שתרתיע אנשים מלעשות  פעולות שימנעו את הדיווח 

 או שיגרמו לדיווח לא נכון

 

 

 

 

179 

)ב( לחוק נדרש 3מנת לגבש יסודות העבירה המנויה בסעיף -. על14

נמסר מידע כוזב במטרה להוכיח כי בוצעו פעולות ברכוש או 

 פי החוק-למנוע מהבנק למלא חובותיו על

 

 

183 

)ב( לחוק חלה גם על רכוש שלא 3. העבירה הקבועה בסעיף 15

 הוכח כי הוא רכוש אסור

 

184 

. גם אם עיקר מעשיהם של הנאשמים הינם עבירות על פקודת 16

פי חוק איסור הלבנת -מס הכנסה ניתן להאשימם גם בעבירות על

 ןהו

 

 

185 

)ב( לחוק איסור 3. חובת הדיווח של נושא משרה לעניין סעיף 17

 הלבנת הון
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 ט 

)ב( לחוק איסור הלבנת הון חל גם על נותני שירותים 3. סעיף 18

דיווח יכול ויעלה כדי -פיננסיים לרבות נותני שירותי מטבע ואי

 מסירת מידע כוזב

 

 

188 

ברכוש במטרה שלא  . הסדר טיעון במקרה בו נעשתה פעולה19

עבירה לפי סעיף  -נכון -יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי

 )ב( לחוק איסור הלבנת הון3

 

 

190 

ידיעת החוק אינה פוטרת, והתנהגות בניגוד לחוק, תלכד -. אי20

 בין שורות סעיפים ברורים, בהענשה כמתחייב

 

192 

על כל רכוש )ב( לחוק איסור הלבנת הון נועד לחול 3. סעיף 21

באשר הוא, בין רכוש אסור ובין רכוש שלא הוכח כי הוא רכוש 

 אסור

 

 

193 

 194 )ב( לחוק איסור הלבנת הון חל עליו3. סוג הרכוש שסעיף 22

)ג( לחוק איסור הלבנת הון מסכל 31. הפועל בניגוד לסעיף 23

לחוק איסור הלבנת הון, ומשכך עובר  7דיווח בהתאם לסעיף 

 )ב( לחוק איסור הלבנת הון3ה על סעיף לכאורה עביר

 

 

196 

 . כוונה מיוחדת24

 

196 

 199 לחוק( 4פרק ה': איסור עשיית פעולה ברכוש אסור )סעיף 

 199 . הדין1

 199 . "ידיעה" למעט "עצימת עיניים"2

לחוק איסור  4. על היסוד העובדתי והנפשי בהוראת סעיף 3

 הלבנת הון

 

201 

ובת הדיווח של התאגיד הבנקאי לבין העבירה . יש להפריד בין ח4

של מי שעושה מעשה כדי שלא יהיה דיווח או לגרום לדיווח 

 נכון-בלתי

 

 

201 



 תוכן עניינים

 י 

 לחוק( 5פרק ו': הוכחת ידיעה )סעיף 

 

203 

 לחוק( 6פרק ז': סייג לאחריות פלילית )סעיף 

 

205 

 7פרק ח': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים )סעיפים 

 ב לחוק(8עד 

 

207 

 207 . הדין1

 207 לחוק איסור הלבנת הוןב 8-7סעיפים  1.1

תקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח  1.2

של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית 

 2002-לחוק, למאגר המידע(, התשס"ב

 

 

211 

 215 כללי -. חובות דיווח 2

לגבי נותני שירותי מטבע במסגרת המאבק מדיניות הבנק  .3

 בהלבנת הון

 

222 

. לבנק לא היה יסוד סביר להניח שהמבקשת מבצעת בחשבונה 4

 פעולות הקשורות להלבנת הון

 

224 

. חובת הדיווח קמה במקום שבו נותן השירות נתקל בפעולה 5

 רגילה-מידה סובייקטיבית, כבלתי-אשר נחזית בעיניו, באמת

 

225 

)ב( לחוק איסור הלבנת הון דורש, 3מה של העבירה שבסעיף . קיו6

נפרד מרכיבי העבירה ולצורך התהוותה, הליך נפשי -כחלק בלתי

של פעולה פלילית מכוונת ומודעת במטרה למנוע או לשבש את 

 הדיווח, שבלעדיו לא ניתן יהיה להרשיע בעבירה זו
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-מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"א

2010 
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