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 452 .................................................................................... בנקים

 452 ............................ והחזקתם הנכסים הקפאת תוקף הארכת. 114
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 455 ................................................................ הקפאה וצוו תפוסים
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 507 ................................................................................... לליכ. 1
 507 ........................................................... והתפתחות היסטוריה. 2
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 538 .................................. האכיפה על הממונה ממצאי של מעמדם. 6
 539 ..................................... וערך יתרונות - פנימית אכיפה תכנית. 7
 543 ................................................................ ב"מארה דוגמאות. 8
 551 ..................................... משרה ונושאי ל"מנכ אחריות: 'ט פרק
 551 .................................................................................... רקע. 1
 554 ............................. ל"והמנכ המשרה נושאי על להגנה אמצעים. 2
 559 ......... משרה נושאי שאינם ומינהלים עובדים של והגנה אחריות. 3



 תוכן עניינים

 י״ד 

 561 ................................. פלילי והליך מינהלי הליך: 'ב שער
 561 ... ושיקולים מגמות - הפלילי הליך או מינהלי אכיפה הליך: 'א פרק
 561 .................................................................................. מבוא. 1
 561 .............................. תכליותיו ועל יותהמינהל העבירות חוק על. 2
 563 .............................................. בפלילים מהרשעה הימנעות על. 3
 565 ........................................... בפלילים והרשעה קפידה אחריות. 4
 566 ..................................................... חלופיים אכיפה מנגנוני על. 5
 568 ................................................................................. סיכום. 6
 569 .המינהלי בהליך חלות אינן הפלילי משפטב החלות ההגנות: 'ב פרק
 569 ......................................... והפלילי המינהלי ההליך בין היחס. 1
 571 ...................................................... וההיוועצות היידוע חובת. 2
 572 .............. הפלילי הדין סדר לחוק 74 לסעיף בהתאם העיון זכות. 3
 574 .. ואחרות עצמית הפללה בפני חיסיון, השתיקה זכות כגון הגנות. 4
 575 האכיפה רשויות של דעתן-בשיקול המשפט-בית התערבות: 'ג פרק
 577 ......................................................... בררנית אכיפה: 'ד פרק
 577 ........................................................... כללי - בררנית אכיפה. 1
 שיפוטית ביקורת או הצדק מן ההגנה דוקטרינת - בררנית אכיפה. 2

 578 ................................................................ ?מינהלית החלטה על
 מקרה לעומת ממדיניות סטיה - המינהלית בהחלטה הפגם טיב. 3

 580 ....................................................................................... בודד
 אורכה וקבע לבקשה נעתר המשפט-בית - מהותה - השימוע זכות. 4

 582 ........................................................................ השימוע לביצוע
 583 .............................................................. האישום כתב ביטול. 5
 586 ..... בררנית אכיפה - הצדק מן הגנה - אישום כתב לביטול בקשה. 6
 588 .................................................... אישום כתב לביטול בקשה. 7
 593 ............ חשבון ורואי דין-עורכי - ותיקוניו הון הלבנת חוק: 'ה פרק
 593 ................................................................................... כללי. 1
 599 ...................................... הרלוונטיות המרכזיות הדין הוראות. 2
 601 ................................................................ לקוח-ד"עו חיסיון. 3
 609 .......................................................... שונים עניינים: 'ו פרק
 609 ............................................. בפלילים להרשעה נגררת תביעה. 1
 611 ......................... לצרפת הסגרה-כבר המשיב על להכריז עתירה. 2
 612 ......................................................... מטבע המרת של עבירה. 3
 613 ............................... עבירה נפגע של מעמד כבעל להכרה בקשה. 4
 חקירה בחומרי עיון זכות עומדת ברכוש לזכות לטוענים האם. 5

 615 ......................... ?תצהיריהם להגשת עובר הפלילי בהליך שנאספו
 תשובה מתן לצורך, מטעמה נציג למנות לנאשמת להורות בקשה. 6

 616 ........................................................................... אישום לכתב



 תוכן עניינים

 ט״ו 
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 להלבנת הנוגעות לעבירות בנוגע לכאורה ראיות של קיומן לבדיקת
 643 ....................................................................................... ?הון

 644 ................... הציבור באינטרס איזון לצורך הנאשם נכסי חילוט. 7
) וחיפוש מעצר( הפלילי הדין סדר לפקודת 42 עד 39 סעיפים: 'ד פרק
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 685 ..................................................................... כללי: 'א פרק
 687 ................................................. המשפט-בתי הלכות: 'ב פרק
 לבצע יש האם - חוקית-בלתי מפעילות שנעשו מרווחים הון הלבנת. 1
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 691 ......................................................................... מעצרו בהמשך
 להארכת הנדרשת ברמה היו ההון והלבנת המס עבירות האם. 7

 692 .................................................................................... ?מעצר
 - ההליכים תום עד המבקש של מעצרו בשאלת חוזר לעיון בקשה. 8

 חוק עוברת התנהגות להישנות בעניינו הסיכון רמת כי שנקבע נאשם
 693 ............................................ גבוהה הינה משפט מהלכי ולשיבוש

       המיוחס את ביצע שהעורר סביר חשד - מעצר להארכת בקשה. 9
 695 .......................................................................................... לו
 פגיעה חוסר - ימים שלושה בת לתקופה המשיב את לעצור בקשה. 10

 696 ................................................ כלכלית עבירה המדינה בביטחון
 החשד עוצמת - חקירה לצורכי החשוד של מעצרו להארכת בקשה. 11

 696 .................................................. הדיון של מוקדם בשלב הסביר
 למשך חקירה לצורכי החשודים של מעצרם להארכת שניה בקשה. 12
 697 .................................................... בחקירה התפתחות - ימים 10
 698 .............................. פלילי עבר נטול - חשוד של מעצר הארכת. 13
     הסכמת - יום 12 למשך חשוד של מעצר להארכת בקשה. 14

 699 .................................................................................. הצדדים
     חשד קיום - ימים 8 למשך חשוד של מעצר להארכת בקשה. 15

 699 ...................................................................................... סביר
 למרבית החשודים את הקושר סביר חשד - מעצר להארכת בקשה. 16

 699 ................................................................................. העבירות
 700 ....... רבים חשודים עם מסועפת פרשה - מעצר להארכת בקשה. 17
 על מבוססה גבוהה בעוצמה סביר חשד - מעצר להארכת בקשה. 18

 701 ......................................................... חקירתיים מקורות מספר
 701 ............................ ההליכים תום עד מעצר על החלטה על ערר. 19
 703 .............................................. מעצר להארכת רביעית בקשה. 20
 ממעצר לשחרור שנקבעו בתנאים חוזר לעיון בקשה דחיית על ערר. 21
 706 ..................................................................... ההליכים תום עד
 חלופת - המשפטיים ההליכים תום עד המשיב למעצר בקשה.  22
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	20. אי-ידיעת החוק אינה פוטרת, והתנהגות בניגוד לחוק, תלכד בין שורות סעיפים ברורים, בהענשה כמתחייב
	21. סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון נועד לחול על כל רכוש באשר הוא, בין רכוש אסור ובין רכוש שלא הוכח כי הוא רכוש אסור
	22. סוג הרכוש שסעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון חל עליו
	23. הפועל בניגוד לסעיף 31(ג) לחוק איסור הלבנת הון מסכל דיווח בהתאם לסעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, ומשכך עובר לכאורה עבירה על סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון
	24. כוונה מיוחדת
	25. האם קיימות ראיות לכאורה בעוצמה מלאה?
	26. הוכחה תשתית ראייתית לכאורית להוכחת ביצוע העבירות
	27. הכרעת דין משלימה - לא הוכחה הכוונה המיוחדת שבסעיף 3 לחוק
	28. התנגדות לביצוע שטר חוב - עסקה נגועה באי-חוקיות
	29. בקשה להורות על הוצאתם של שיקים מרשימת השיקים מסורבים
	30. תביעות כספיות להשבת כספים שהושקעו לאור מצגי הנתבע
	31. האם חשבון עו"ש פרטי אשר הבנק חושד בו כי הינו למעשה עסקי ומחליט לסוגרו מהווה הדבר "סירוב סביר" למתן שירות בנקאי על-פי סעיף 2(א) לחוק הבנקאות?
	32. בקשה מקדמית לתיקון רשימת עדי התביעה - 369 עדים
	33. בקשה לתיקון כתב תביעה - תביעה כספית העוסקת בקשר החוזי שנוצר בין הצדדים
	34. תביעה נגד בני זוג בגין אי-פירעון הלוואה שניתנה להם והפרה של הסכם לפריסת חוב
	35. העלמת הכנסות - הפרת סעיף 3א - הגנה מן הצדק - דחיית הערעור

	פרק ה': איסור עשיית פעולה ברכוש אסור - סעיף 4 לחוק
	1. הדין
	2. "ידיעה" למעט "עצימת עיניים"
	3. על היסוד העובדתי והנפשי בהוראת סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון
	4. יש להפריד בין חובת הדיווח של התאגיד הבנקאי לבין העבירה של מי שעושה מעשה כדי שלא יהיה דיווח או לגרום לדיווח בלתי-נכון
	5. שאלת סווג עבירת ייצוא וייבוא סמים - האם מדובר ב"עבירת חוץ" המחייבת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב אישום או ב"עבירת פנים" שאז לא נדרשת הסכמה כזו?

	פרק ו': הוכחת ידיעה - סעיף 5 לחוק
	פרק ז': סייג לאחריות פלילית - סעיף 6 לחוק
	פרק ח': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים - סעיפים 7 עד 8ב לחוק
	1. הדין
	1.1 סעיפים 8-7ב לחוק איסור הלבנת הון
	1.2 תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002
	1.3 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014

	2. חובות דיווח - כללי
	3. מדיניות הבנק לגבי נותני שירותי מטבע במסגרת המאבק בהלבנת הון
	4. לבנק לא היה יסוד סביר להניח שהמבקשת מבצעת בחשבונה פעולות הקשורות להלבנת הון
	5. חובת הדיווח קמה במקום שבו נותן השירות נתקל בפעולה אשר נחזית בעיניו, באמת-מידה סובייקטיבית, כבלתי-רגילה
	6. קיומה של העבירה שבסעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון דורש, כחלק בלתי-נפרד מרכיבי העבירה ולצורך התהוותה, הליך נפשי של פעולה פלילית מכוונת ומודעת במטרה למנוע או לשבש את הדיווח, שבלעדיו לא ניתן יהיה להרשיע בעבירה זו
	7. האם רשאי הבנק-המשיב למנוע מהמבקשת, חברה העוסקת במסחר ב"ביטקוין" (Bitcoin), לבצע בחשבונה אצלו פעולות הקשורות למסחר בביטקוין?

	פרק ט': חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה - סעיפים 9 עד 11 לחוק
	1. הדין
	1.1 סעיפים 11-9 לחוק איסור הלבנת הון
	1.2 תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס"א-2001

	2. חובת הדיווח
	3. ערר על החלטות בית-המשפט המחוזי שבהן נקבע כי ישנן ראיות לכאורה להוכחת האישומים המיוחסים לעורר

	פרק י': נותני שירותי מטבע - סעיפים 11א עד 11יב לחוק
	1. הדין
	1.1 סעיפים 11א-11יב לחוק איסור הלבנת הון
	1.2 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001
	1.3 הנחיות של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי תאגידים בנקאיים
	1.4 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010
	1.5 הנחיות הרשות לאסור הלבנת הון ומימון טרור לפי החוק לאיסור הלבנת הון התש"ס 2000, לדיווח מנהל תיקים. לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010

	2. סגירת חשבון בנק עקב התנהלות בניגוד להוראות החוק - סעיף 11ג(א)(7) לחוק
	3. התליית הליכים לקבלת רישיון - סעיף 11ט(ד) לחוק
	4. חובת הרישום - סעיף 11ג(א) לחוק
	5. המבקש אינו רשום כנותן שירותי מטבע ועל-כן הוראת סעיף 11יב לחוק איסור הלבנת הון - אינה חלה עליו
	6. תנאי לרישום - היעדר הרשעה בפלילים - סעיף 11ה(א)(4) לחוק
	7. זכותו של בנק להגביל חשבון של נותן שירותי מטבע - נכיון שיקים
	8. נותן שירותי מטבע נדרש לזהות, לאמת, ולתעד גם את פרטיו של האדם - בשר ודם - העומד לפניו פיזית
	9. וודאות משפטית - החלת חובות דיווח על הבנקים ועל הציבור
	10. חלופות פעולה במקום שבו כשל אדם ולא דיווח על שיעור הכספים המצויים בכליו בעת שביקש להיכנס או לצאת את גבולות המדינה
	11. חובת דיווח על-פי נהלי הבנק
	12. תאגיד בנקאי רשאי לסרב לתת  שירותים המנויים בסעיף 2(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), ובלבד שיוכיח כי מדובר בסירוב סביר
	13. הסרת האחריות מפקידי הבנק תוביל בהכרח לאי עמידת התאגיד הבנקאי בחובת הדיווח המוטלת עליו
	14. אחריות נותני השירותים הפיננסיים
	15. חובות נותן שירות מטבע
	16. פעולות אשר משקפות סכנה לביטחון המדינה בשרשרת הכספים
	17. חובת הרישום נועדה כדי להטיל על נותני שירותי מטבע חובות דיווח שהינן לב ליבו של חוק איסור הלבנת הון
	18. הבנק רשאי לסרב לתת לתובע שירות של ניהול חשבון, כל עוד המדובר בסירוב סביר
	19. שיקולי מדיניות מחייבים את חיזוק המשמעות שיש לתת לשיק משורטט
	20. דיווח על פעולות הנחזות כבלתי-רגילות
	21. חוקיות עסקת הניכיון
	22. חיסיון מסמכי בנק -מדיניות הבנק ונוהליו לעניין הלבנת הון

	פרק י"א: מפקחים וסמכויותיהם - סעיפים 11יג עד 11טו לחוק
	1. סעיפים 11יג-11טו לחוק
	2. תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), התשע"ו- 2016

	פרק י"ב: עיצום כספי - סעיפים 12 עד 20 לחוק
	1. הדין
	1.1 סעיפים 20-12 לחוק
	1.2 תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001

	2. ערעור על גובה העיצום - הקטנת הסכום - הפרה של חובת הדיווח כמפורט בסעיף 9 לחוק
	3. הוועדה להטלת עיצום כספי וסמכויותיה
	4. יש על וועדה להטלת עיצום כספי להיות מחוייבת לנורמות פעולה והתנהגות מסויימת
	5. פגמים מהותיים המצדיקים התערבות בית-משפט
	6. כספים שחל עליהם חובת דיווח
	7. קריטריונים להחלטת הוועדה המטילה עיצומים כספיים על נותני שירותי מטבע
	8. סבירות החלטת הוועדה
	9. מסלול פלילי ומסלול מינהלי לעניין סיווג הפרת חובת הדיווח
	10. בחינת קיום החובות המוטלות על נותן שירותי מטבע בחוק איסור הלבנת הון
	11. החוק אינו מתחשב בשאלת הבעלות על הכספים, אלא בכספים שנמצאים בכליו של המחזיק בכספים
	12. הימנעות מדיווח יכולה להיות מחדל שכמוהו כמעשה
	13. אי-ידיעת החוק אינה פוטרת מהחובות הקיימים על נותני שירותים פיננסיים
	14. הפרת חובת הדיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או ביציאה ממנה לפי חוק איסור הלבנת הון
	15. הטלת עיצום כספי לא סביר
	16. פקידי הבנק הבאים במגע עם הלקוחות הם המזינים בנתונים את מי שאחראי למילוי חובת הדיווח מטעם התאגיד
	17. ערעור על ההחלטה של הטלת עיצום כספי בשל מטבע זר שנתפס במסלול הירוק בשדה התעופה
	18. סבירות החלטת הוועדה המינהלית להטלת עיצום כספי על חברה פרטית לניהול השקעות
	19. בעל עסק למתן שירותי מטבע - הפחתת סכום העיצום
	20. בקשה לעיכוב ביצוע תשלום העיצום - הפקדת ערבון
	21. המרת העיצום באזהרה
	22. עיצום בגין הפרות של חובות הזיהוי והדיווח
	23. נשא סכומי כסף שונים במטבע שונה במעבר בשדה התעופה - הוטל עיצום כספי
	24. עיצום בשל הפרת חובת דיווח
	25. ערעור על עיצום כספי
	26. ערעור על הטלת עיצום כספי - טיסה לשם מכירת תכשיטים
	27. ערעור על גובה העיצום הכספי - הפרה של סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון - הערר נדחה
	28. דחיית בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטה המטילה עיצום כספי בגין הלבנת הון-היעדר "טעם מיוחד"
	29. ערעור על החלטת המשיבה במסגרתה הוטל עיצום כספי מכוח סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, על דרך תפיסת כספים - הערעור התקבל חלקית

	פרק י"ג: הוראות חילוט - סעיפים 21 עד 23 לחוק
	1. הדין
	1.1 סעיפים 21 עד 23 לחוק
	1.2 תקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לעניין חילוט רכוש), התש"ן-1990

	2. חילוט על-פי סעיפים 21 עד 23 לחוק - כללי
	3. חילוט על-פי סעיף 21 לחוק - ההליך הפלילי
	4. ההבדל בין חילוט על-פי סעיף 21 לחוק (הליך פלילי) לבין חילוט על-פי סעיף 22 לחוק (חילוט אזרחי)
	5. חילוט רכוש - המסגרת הדיונית
	5.1 סדרי הדין בחילוט הפלילי
	5.2 סדרי הדין בחילוט האזרחי
	5.3 סיכום

	6. האם ניתן להורות על החזקת התפוסים לצורך אפשרות חילוט עתידי של הרכוש בהתאם לחוק איסור הלבנת הון?
	7. האם ראוי להורות על "שחרור" רכוש וכסף שנתפס ומוחזק מכוח צווים זמניים ו"גורלו" צפוי להיות מוכרע במסגרת בקשת חילוט שהגישה המדינה, וזאת על-מנת שיעלה בידי הנאשם לשכור שירותיו של עורך-דין פרטי?
	8. חילוט אזרחי או חילוט פלילי?
	9. האם ניתן לחלט יותר מפעם אחת את הסכום לגביו נעברו העבירות?
	10. צו זמני להמשך הקפאה של כספים בחשבונות בנק
	11. חילוט ללא הרשעה
	12. סמכויות המשטרה להחזקת תפוסים למטרת חילוט מכוח סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון
	13. השימוש שנעשה בידי החשודים בכספים, אשר התקבלו לכאורה, במרמה, בצוותא חדא, יחד עם לקוחותיהם, נוכח מצג המרמה, היא פעולה ברכוש
	14. רכוש תפוס - הותרת הצו הארעי בתוקף הרכוש
	15. התרשלות של המדינה מצדיקה שחרור תפוסים
	16. פירות עץ העבירה לא ייוותרו בחיקו של העבריין
	17. ניתן לחלט רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין כתוצאה מביצוע עבירה
	18. שימוש דואלי בנכסים לגביהם ניתן צו חילוט זמני גם כערובה להבטחת התייצבות, אפשרי בנסיבות מסויימות
	19. מוצדק לתת פיצוי לנפגעים על פני חילוט הרכוש
	20. הטלת צו חילוט על רכושו של אדם שהורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו- 4 לחוק איסור הלבנת הון
	21. העדפת הוראת הקפאה זמנית של כספים שהוחזקו או זכות להטלת עיקול על הכספים
	22. רכוש יחשב לבר חילוט ללא קשר לזיקתו לביצוע העבירה
	23. שיקול-הדעת של בית-המשפט לגבי חילוט הוא רחב ביותר ומביא בחשבון את כלל הסכומים בהם נעברה העבירה ולא רק את הסכום שנתפס אקראית
	24. אם לא נמצא רכוש שניתן לחלט רשאי בית-המשפט להורות על מימוש הצו מתוך רכוש של אדם אחר, שהנאשם מימן את רכישתו או שהעביר לו ללא תמורה
	25. אין מניעה לעשות שימוש בהוראות חוק שונות, המאפשרות תפיסת רכוש, גם אם מדובר בתקופות מצטברות
	26. לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון, יצווה בית-המשפט ככלל על חילוט רכוש מתוך רכושו של הנדון בשווי של הרכוש שיש לו זיקה לעבירה
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