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 חובות המוטלות על נותן שירות עסקי  

 תיקון לחוק איסור הלבנת הון
 

  ד"עו, גלעד ברון   
 משרד עורכי דין' ברון ושות



 חובות המוטלות על נותן שירות עסקי –הון איסור הלבנת חוק - 13' תיקון מס

 

  הון בהלבנת המאבק את לקדם הצורך מן קמה העסקי השירות נותני בתחום חקיקה הסדרת
  מקרים התגלו ,הון הלבנת לאיסור הרשות לטענת ,בעולם רבות במדינות כמו ,טרור ובמימון

  ידי על (חשבון רואי/דין עורכי ,היתר בין) עסקי שירות בנותני שימוש נעשה שבהם רבים
 .העסקי השירות נותני  של והמומחיות המאפיינים את לרעה מנצלים אשר ,הון מלביני

 

  ל"הבינ הארגונים את הביא ,הון הלבנת לצורך שירותים נותני של לרעה מניצול החשש
  מגזרים על להטיל למדינות להמליץ  ,FATF (Financial Action Task Force)-ה ובראשם

 .הון הלבנת לצורך בשירותיהם לרעה שימוש למנוע כדי שונות חובות אלה

 

  שמירת ,זיהוי חובת לקבוע יש כי נקבע (1990 בשנת פורסמו אשר) הארגון של 23-ו 22 'מס בהמלצות
  מקצוע בעלי ,נוטריונים ,דין עורכי בהם ,שונים מגזרים על ,חשודות עסקאות על ודיווח מסמכים

 .לחברות שירות ונותני נאמנויות ,חשבון רואי ,המשפטי בתחום
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 חובות המוטלות על נותן שירות עסקי –הון איסור הלבנת חוק - 13' תיקון מס

 

  השייך  ,Moneyvalלארגון ,משקיפה של במעמד ,ישראל הצטרפה 2006 ינואר בחודש
 .טרור ומימון הון בהלבנת המאבק את לקדם ומטרתו ,אירופה למועצת

  את להתאים ישראל מדינת נדרשה ,2008 בשנת שהתקיימה  Moneyval ארגון של בביקורת
 לאומי-הבין במישור שנקבעו המעודכנות לדרישות ,הון בהלבנת המלחמה בתחום החקיקה

 .בתחום

 

-ס"התש ,הון הלבנת איסור חוק את לתקן הוצע אז 2011 בשנת עוד דרכו החל 13 'מס תיקון
  ,דין עורכי (1) על ודיווח מסמכים שמירת ,אימות ,זיהוי חובות ולהטיל ,(החוק :להלן) 2000

  ,נאמנות שירותי במתן שעיסוקו מי וכן (5) מקרקעין מתווכי (4) ,מס יועצי (3) ,חשבון רואי (2)
  נותני על רישום חובת לקבוע הוצע כן .פיננסי אופי בעלות מסוימות לפעולות בהתייחס וזאת

  ,אלה חובות מילוי על הפיקוח את ולהסדיר ,אחר בחוק מוסדר אינו שרישומם עסקי שירות
  שירות נותן" בהגדרת המנויות לפעולות בהתייחס ,עסקי שירות נותני על איסור ולקבוע

   .₪ 50,000 מעל שהוא במזומן סכום לקבל ,"עסקי
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 חובות המוטלות על נותן שירות עסקי –הון איסור הלבנת חוק - 13' תיקון מס

על שולחנה של הכנסת  ( דאז 11תיקון ) 13הונח לראשונה תיקון  2012מאי לשנת בחודש 
ההצעה עברה שינויים רבים ובעקבות מגעים ממושכים בין לשכת עורכי  . לקריאה ראשונה

במשרד המשפטים והרשות  ( פלילי)הדין ולשכת רואי החשבון לבין מחלקת ייעוץ וחקיקה 
ועל פי עקרונות מתווה שהוסכמו על כל  , לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שבמשרד המשפטים

,  30.7.2014התיקון עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום , הצדדים הנוגעים בדבר
כניסתו לתוקף של התיקון יקבע לפי האמור בצו שהותקן  ) 7.8.2014ופורסם ברשומות ביום 

 (.  מכוחו

  קבע כן אך דיווח חובות ,חשבון ורואי דין עורכי על מחיל אינו הסופי בנוסחו לחוק התיקון
  לענין שנערכו הרישומים של ושמירה רישום וניהול הלקוח וזיהוי הכרה של הליך לבצע חובה

  במישור ,וסנקציות הון להלבנת סיכונים הערכת לענין הוראה כולל הצו להוראות בהתאם זה
  סיכון בה שיש מעריך ד"שעוה פעולה לבצע ואיסור כספיים ועיצומים המקצועית האתיקה

 .הון הלבנת איסור חוק של הפרה משום בה שיש או טרור מימון או הון הלבנת לביצוע גבוה

  ורואי הדין עורכי) השירותים נותני שציבור בחקיקה שמדובר הסוברים רבים יש
 .בה לעמוד יכול אינו (החשבון
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 חובות המוטלות על נותן שירות עסקי –הון איסור הלבנת חוק - 13' תיקון מס

 

 

 

  בדומה בצו המפורטות החובות את החשבון רואי/הדין עורכי על להחיל נכון האם
  ,מטבע שירותי נותני כדוגמת ,זהה במשקל ולהעמידם ,השונים השירותים לנותני

 ?ומבטחים יהלומנים ,בורסה חברי ,בנקאיים תאגידים
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 "לקוח"הגדרת  –הון איסור הלבנת חוק - 13' תיקון מס

 לחוק( א)ב8סעיף 

 "לקוח"הגדרת 

 "ואינו מעסיקו, מי שמבקש שירות עסקי מנותן השירות העסקי -לקוח "            

 

 ?הלקוח מיהו

 ראשונית התייעצות

 השירות למתן שקדם בירור

 לקוח באותו מטפלים דין עורכי מספר

 ?"עסקי לשירות בקשה" לכדי עולה מה

 ?"מעסיקו ואינו" הכוונה מה

  את  ,הדין עורכי לשכת נציג ,הבהיר 2014 ביולי 21 מיום ומשפט חוק ,החוקה ועדת מישיבת בפרוטוקול
   :הביטוי משמעות

  עסק של ,חברה של פנימי דין-עורך שהוא דין-עורך יש שאם מבהירה "מעסיקו ואינו" בסיפא ההבהרה"
  מישהו ,חיצוני ללקוח רק אלא זיהוי לו לעשות צריך שהוא כלקוח שלו המעביד את רואים לא ',וכו

 ".שירות ממנו ומקבל מבחוץ שבא
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 "נותן שירות עסקי"הגדרת  –הון איסור הלבנת חוק - 13' תיקון מס

 לחוק( א)ב8סעיף 

 "נותן שירות עסקי"הגדרת 

 שירות עסקי, בעבור לקוח, שמבצע או מתבקש לבצע, עורך דין או רואה חשבון"            

 "; במסגרת שירות מקצועי מטעמו            

 

 ?"נותן שירות עסקי" מיהו 

 ח"רו/ד"עו :זהות

 .עסקי שירות ,הלקוח בעבור ,לבצע מתבקש/מבצע :פעולה

 דין-כעורך שירות שנותן דין-עורך על רק מדובר - "מטעמו מקצועי שירות במסגרת"

   .לעיל ההגדרה תחת נכלל לא - ד"עו רישיון נושא גם שהוא ,חברה של ל"מנכ :לדוגמא
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 "שירות עסקי"הגדרת  –הון איסור הלבנת חוק - 13' תיקון מס

 לחוק( א)ב8סעיף 

 "עסקישירות "הגדרת 

 :כל אחת מהפעולות המפורטות להלן         
 ;  קנייה ומכירה של נכסי דלא ניידי או של עסקים - 

    לרבות  , ניירות ערך או נכסים אחרים, ובכלל זה ניהול כספים, ניהול נכסי הלקוח - 
 ;  במוסד פיננסי חשבונות של לקוח ניהול     

 ; גיוס כספים לצורך הקמה או ניהול של חברות - 

 ;הקמה או ניהול של תאגידים - 

 

 

  הייעוץ לשאלת בהתייחס משמעי וחד ברור קו אין כאשר נוצרת הבעיה - שירות מתן טרום ייעוץ•
 .השירות נותני על ומקשה לפרשנות רחב פתח משאיר הצו .השירות ומתן
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 "שירות עסקי"הגדרת  –הון איסור הלבנת חוק - 13' תיקון מס

 ב לחוק8סעיף 

כי  , לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, בצו, לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר המשפטים( ב)
 –נותן שירות עסקי 

של  , כמפורט בצו, ייתן שירות עסקי אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוילא ( 1) 
, במישרין או בעקיפין, ושל מי שבעבורו או שלטובתו ניתן השירות העסקיהלקוח  
כאמור  יכול שהקביעה  , הלקוח תאגיד או שהשירות העסקי ניתן לבקשת תאגידהיה  
7בסעיף  כהגדרתה   –" שליטה", לעניין זה; את מי שיש לו שליטה בתאגידתכלול  
 ;(ב()1()א) 

 :בעניינים אלה, ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו(2) 

 ;(1)פרטי הזיהוי כאמור בפסקה ( א)  

 .הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה, שייקבע בצו, כל עניין אחר( ב)  

 (.ב)קטן בסעיף שר המשפטים רשאי לקבוע את המועדים לביצוע החובות שנקבעו בצו כאמור ( ג)

לא יחולו על פעולות המבוצעות במסגרת שירות הניתן למדינה או ( ב)הוראות לפי סעיף קטן ( ד)
 .למשרד ממשלתי או על פעולות בפיקוח בית משפט

בהתאם לצו לפי  , נותן שירות עסקי ידריך את עובדיו בדבר דרכי מילוין של חובות לפי סעיף זה( ה)
 .וכן יפקח על מילוי החובות, סעיף זה

  48אין בהוראות חוק זה או בהוראות צו שהוצא מכוחו כדי לפגוע בחיסיון לפי הוראות סעיף ( ו)
 .1971-א"התשל, [נוסח חדש]לפקודת הראיות 
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 החסיוןצמצום  –הון איסור הלבנת חוק - 13' תיקון מס
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נטענו טענות קשות שהלכה למעשה החוק יביא  , במסגרת הדיונים שקדמו לתיקון החקיקה
 .  לקוח ופגיעה משמעותית ביחסים בין עורכי דין ללקוחותיהם –ד "לכרסום בחסיון עו

 

לתיקון לחוק קובע כי אין בהוראות חוק זה או בהוראות צו שהוצא מכוחו כדי לפגוע  ( ו)ב8' ס
 .1971 – א"התשל, [נוסח חדש]לפקודת הראיות  48בחיסיון לפי הוראות סעיף 

 

הוראות התיקון לחוק אל מול עיקרון  , מרחפת שאלה מהותית כיצד יחיו זה לצד זהעדין 
 .לקוח -חקיקתי ויסודי של חסיון יחסי עורך דין 

   

       



 

 

  לאיסור לרשות דיווח חובות עסקי שירות נותן על מחיל אינו הסופי בנוסחו התיקון
  לשכת מטעם (אתיים כללים) תקנות יתוקנו לפיו חליפי מנגנון קובע אלא ,הון הלבנת
  לבצע חשבון-רואה או דין-עורך על ייאסר לפיהן אשר החשבון רואי ולשכת הדין עורכי

  בה שיש או טרור מימון או הון הלבנת לביצוע גבוה סיכון בה שיש מעריך שהוא פעולה
 .הון הלבנת איסור חוק של הפרה משום
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 חובת הדיווח –חוק איסור הלבנת הון - 13' תיקון מס



המדרון החלקלק המאפיין את  –חוק איסור הלבנת הון - 13' תיקון מס
 .איסור הלבנת ההוןחוק החקיקה הסובבת את 
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לא נמצא עצמנו על  , השאלה האם גם בהקשר של חובות הזיהוי של נותני שירותים עסקייםנשאלת 
 ?ההוןהמאפיין את החקיקה הסובבת את חוק איסור הלבנת " מדרון חלקלק"אותו 

 

,  הטיעון והבסיס לחקיקתו היה המאבק בפשיעה החמורה ומימון טרור, טרם חקיקתו של החוק, כזכור
שאין דומה לו באף זו בשיעור אנו עדים להרחבת היריעה הסובבת חקיקה , בחלוף השנים, כאשר בפועל

 .או תחום אחר/החקיקה ו

 

,  מעגלי הדיווח שהוחלו מתוקף הצווים, כך גם בכל הנוגע למאגר המידע שהוקם במסגרת החוק
 .ח"עורכי דין ורו –יהלומים וכעת נותני שירותים עסקיים , מנהלי תיקים, נותני שירותי מטבע, הבנקים

 

   ?  אף היא רק תחילתו של תהליך , חקיקה זוהאם 

 

אל מול חובות זיהוי ושמירת  , חובות דיווחשמשמעותה שבשלב זה לא יוחלו " פשרה"ההאם 
 ?מיםתחזיק  –רישומים ועבירה אתית 

  



 הממונה וסמכויותיו

   .לפיקוח ממונה מונה ,לחוק יג11 לסעיף בהתאם

 :מאלה אחד כל - "הממונה"

  שר שמינה המשפטים משרד עובד – עסקי שירות נותן לעניין (9) ...
 .המשפטים
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 הממונה וסמכויותיו
  לגבי ,שלהלן בפסקאות המנויים מהגורמים לקבל רשאי עסקי שירות נותני על הממונה (א) .1יג11

  התקשרות פרטי ,כתובותיהם ,המקצוע בעלי זהות בדבר מידע ,לצדם המנויים המקצוע בעלי
 :בצו ,המשפטים שר שקבע נוסף מידע וכל ,רישיונותיהם של ביטול או השעיה ,עמם אחרים

 ;דין עורכי לגבי – הדין עורכי לשכת (1) 

 .חשבון רואי לגבי – החשבון רואי מועצת (2) 

 ,העניין לפי ,החשבון רואי מועצת או הדין עורכי לשכת רשאית תפקידה מילוי לשם (ב)            
  לפי כספי עיצום להטלת ועדה של החלטות בדבר מידע ,עסקי שירות נותני על מהממונה לקבל
 .העניין לפי ,חשבון רואה או דין עורך שהוא עסקי שירות לנותן הנוגע בכל ',ה פרק

  פעולה לבצע עסקי שירות נותן על האוסר משמעתי כלל נקבע ,א31 בסעיף האמור אף על (ג)            
 שירות נותני על הממונה אצל והתעורר ,זה חוק הוראות של הפרה משום בה שיש מעריך שהוא
  בבקשה המוסמך לגורם לפנות הוא רשאי ,האמור הכלל את הפר עסקי שירות נותן כי חשש עסקי

  שעוררו המידע פרטי רק ייכללו שבפנייה ובלבד ,העסקי השירות נותן נגד משמעתי בהליך לפתוח
 עורך נגד משמעתי בהליך לפתוח שמוסמך מי – "מוסמך גורם" ,זה לעניין ;הממונה של חששו את
-ו"התשט ,חשבון רואי חוק או ,1961-א"התשכ ,הדין עורכי לשכת חוק לפי ,חשבון רואה או דין

 .העניין לפי ,1955
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 הממונה וסמכויותיו

  בעלי זהות בדבר מידע לקבל לממונה מאפשר לחוק (א)1יג11 סעיף
  של ביטול או השעיה ,עמם אחרים התקשרות פרטי ,כתובותיהם ,המקצוע

 – החשבון רואי ומועצת דין עורכי לגבי – הדין עורכי מלשכת רישיונותיהם
 .חשבון רואי לגבי

 

 ,החשבון רואי מועצת או הדין עורכי לשכת רשאית תפקידה מילוי לשם
  החלטות בדבר מידע ,עסקי שירות נותני על מהממונה לקבל ,העניין לפי
  עסקי שירות לנותן הנוגע בכל ',ה פרק לפי כספי עיצום להטלת ועדה של

 .העניין לפי ,חשבון רואה או דין עורך שהוא

 

 

 לבדוק
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 הממונה וסמכויותיו

 :חשבון רואי לשכת או הדין עורכי ללשכת פניה

  הפר עסקי שירות נותן כי חשש עסקי שירות נותני על הממונה אצל התעורר
  בהליך לפתוח בבקשה המוסמך לגורם לפנות הוא רשאי ,האתיקה כלל את

  המידע פרטי רק ייכללו שבפנייה ובלבד ,העסקי השירות נותן נגד משמעתי
 שמוסמך מי – "מוסמך גורם" ,זה לעניין ;הממונה של חששו את שעוררו
  עורכי לשכת חוק לפי ,חשבון רואה או דין עורך נגד משמעתי בהליך לפתוח

 .העניין לפי ,1955-ו"התשט ,חשבון רואי חוק או ,1961-א"התשכ ,הדין
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ניהול רישומים של  , חובות זיהוי)צו איסור הלבנת הון 
,  (נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור

 "(הצו: "להלן) 2014-ה"תשע
 

 

 לתיקון (ב)ב8 סעיף מתוקף 2.12.2014 מיום התקנות בקובץ פורסם הצו
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 תחולת הצו והחוק

 .פרסומו מיום חודשים 9 הצו של תחילתו תאריך כי קובע לצו 11 סעיף

 ."(התחילה יום" :להלן) 2.9.2015 הצו של תחילתו מועד ,קרי

 

   :התחילה יום לפני לקוח

  יום לאחר נמשך לגביו העסקי שהשירות עסקי ללקוח בנוגע כי קובע (ב)12 סעיף
 .התחילה מיום שנה בתוך והכרה זיהוי הליך יבצע העסקי השירות נותן – התחילה
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 הליך הכרת הלקוח וזיהויו
 

 לצו (א)2 סעיף
 את שזיהה בלא ללקוח עסקי שירות ייתן לא עסקי שירות הנותן כי קובע הצו :חדש לקוח

  :להלן) הראשונה בתוספת הטופס לפי הלקוח הכרת של הליך לגביו שביצע ובלא הלקוח
 ."(הלקוח הכרת טופס"

 

  הראשונה ההתקשרות בעת רק לקוח הכרת של הליך יבצע עסקי שירות נותן  :חוזר לקוח
 העסקי השירות נותן שבו מהאופן מהותית שונה המבוקש העסקי השירות אם אלא) עמו

 .(קודמים משירותים הלקוח את מכיר

 

 : לצו 1 בסעיף מוגדר "חוזר לקוח"

 או האחרונה השנה במהלך לפחות אחת פעם עסקי שירות לו שניתן לקוח

  בקשת טרם ,שנים 4 של תקופה במהלך פעמיים לפחות עסקי שירות לו שניתן לקוח
 .ללקוח כך על והודיע חוזר לקוח להגדירו מבקש העסקי השירות שנותן לקוח או השירות
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 הליך הכרת הלקוח וזיהויו
 

 :לצו (א)2 סעיף

  שזיהה בלא ללקוח עסקי שירות ייתן לא עסקי שירות נותן (א)2
  לפי הלקוח הכרת של הליך לגביו שביצע ובלא הלקוח את

 שירות נותן חוזר לקוח לגבי ואולם ;הראשונה בתוספת הטופס
 ההתקשרות בעת רק לקוח הכרת של הליך יבצע עסקי

  שונה המבוקש העסקי השירות שבו במקרה וכן ,עמו הראשונה
 הלקוח את מכיר העסקי השירות נותן שבו מהאופן מהותית

 .ללקוח נותן שהוא קודמים משירותים
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 הליך הכרת הלקוח וזיהויו
 

  מסמכי של במקרה נוספת פעם הלקוח הכרת של הליך – לצו (ב)2 סעיף
 סבירים בלתי זיהוי

  ,סבירים אינם פניהם שעל זיהוי מסמכי או פרטים הלקוח מסר (ב)2
  הכרת של הליך עסקי שירות נותן יבצע ,הנהנה או הלקוח לזהות בנוגע

 הלקוח מול יברר או ,בשבילו עסקי שירות מתן טרם ,נוספת פעם הלקוח
  פניהם שעל כאמור מסמכים או פרטים חוזר לקוח מסר ;הדברים את

 נותן יבצע ,בשבילו המבוקש נוסף עסקי לשירות בנוגע ,סבירים אינם
 העסקי השירות מתן טרם נוספת פעם הלקוח הכרת הליך העסקי השירות

 .הדברים את מולו יברר או בשבילו הנוסף
  אינם פניהם על הזיהוי מסמכי אם לבדוק חשבון רואי /הדין עורך מתבקש זה בסעיף

  נוספת פעם הלקוח הכרת של הליך יבצע ,שכן ככל ,הנהנה או הלקוח לזהות בנוגע ,סבירים
 .הדברים את הלקוח מול את יברר או
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 הליך הכרת הלקוח וזיהויו
 

 טרור ולמימון הון להלבנת סיכון בחינת – לצו (ג)2 סעיף

  יבחן ,הראשונה בתוספת הטופס לפי שנמסרו בפרטים יעיין עסקי שירות נותן (ג)
  ביצוע מועד את הראשונה שבתוספת בטופס ויעדכן טרור ולמימון הון להלבנת הסיכון את

  השירות סוג ,הלקוח מאפייני על ,השאר בין ,תתבסס הסיכון בחינת ;כאמור הבחינה
  בטופס שנכללו הפרטים סבירות ,העסקי לשירות הכספים מקור ,המבוקש העסקי

  לפגוע בלי ;הממונה של האינטרנט באתר שפורסם מידע וכן ,הראשונה שבתוספת
  על כמצביעות הרביעית בתוספת המנויות הנסיבות את שיראו יכול ,האמור בכלליות

  נותן תיעד ;הסיכון את להפחית כדי בו שיש להסבר או למידע לב בשים ,גבוה סיכון
  הוראות זה תיעוד על יחולו לא – לגביה נוסף בירור או הסיכון בחינת את העסקי השירות

 .10 סעיף

  בטופס ויעדכן טרור ולמימון הון להלבנת הסיכון את לבחון העסקי השירות נותן כל
 .הבחינה ביצוע מועד את הראשונה שבתוספת

  לפי שהסמיך לעובד או לממונה שידרש ככל ימסר לא נוסף בירור או הסיכון בחינת תיעוד)
 (לצו 10 'ס הוראות
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 הליך הכרת הלקוח וזיהויו
 

 (הרביעית לתוספת בהתאם) הון להלבנת גבוה סיכון על המצביעות נסיבות

 ;זר ציבור איש שהוא לקוח      (1)

  לנותן הידוע שככל או לצו השנייה בתוספת המפורטת מטריטוריה או ממדינה לקוח      (2)
  בתוספת המפורטות טריטוריות או מדינות מול עסקאות מבצע הלקוח ,העסקי השירות
 ;האמורה השנייה

 ;עסקי היגיון או הסבר בלא גדולים בסכומים במזומנים פעילות המבצע לקוח      (3)

  פעילי או עברייניים לגורמים קשור שהוא חשש יש העסקי השירות שלנותן לקוח      (4)
 ;עובדות אתו לברר או ללקוח שאלות להציג צריך העסקי השירות שנותן בלי ,טרור

 ;עסקי היגיון או הסבר בלא עסקי שירות לבצע המבקש לקוח      (5)

  תחום לאור השאר בין ,גבוה בסיכון הוא כי סבור העסקי השירות נותן אשר לקוח      (6)
 ;בידיעתו שנמצא לעניין הנוגע אחר נתון או עיסוקו

  חשש התעורר העסקי השירות שלנותן בכספים עסקי שירות לבצע המבקש לקוח      (7)
 ;למקורם בנוגע

 .הצו למילוי הנדרשים פרטים למסור המסרב לקוח      (8)
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 הליך הכרת הלקוח וזיהויו
 

 הון להלבנת סיכון בחינת תיעוד חובת

  תיעוד על יחולו לא – לגביה נוסף בירור או הסיכון בחינת את העסקי השירות נותן תיעד
 .10 סעיף הוראות זה

 

 

 ציבור עובד – לצו (ד)2 סעיף
  ,הציבורי המוסד מטעם הנציג את העסקי השירות נותן יזהה ,ציבורי מוסד הלקוח היה

 .השלישית שבתוספת הטופס על ויחתימו

 .הלאומיים והמוסדות מקומיות רשויות לצו 1 'בס מוגדר "ציבורי מוסד"

 
 

24 



 סוגיות בהליך הכרת הלקוח וזיהויו
 

  בשירות המטפל במשרד חשבון רואה/דין עורך כל על חלה הסיכונים והערכת הזיהוי חובת האם-
 ? הלקוח עבור עסקי

 

  ? זה לעניין במשרד אחראי גורם למנות ניתן האם-

 

 /הדין מעורכי אחד כל י"ע או במשרד ייעודי ח"רו /ד"עו י"ע להיעשות צריך הסיכונים הערכת-
   ?בתיק המטפלים חשבון רואה

 

  יכול ח"רו/ד"עו האם ,שונים חשבון רואה/דין עורכי משרדי שני בין משותף לתיק בהתייחס-
  סיכונים בדיקת לבצע שעליו או ?אחר ממשרד ח"רו/ד"עו שביצע הסיכונים בדיקת על להסתמך

 ?מטעמו

 

  עליו מה -לקוח אצל הון להלבנת מוגבר סיכון קיים כי למסקנה  ח"רוה/ד"עוה הגיע בו בתרחיש-
  בתחומים שונה סיכון הערכת ? כלל או אחד בנושא ?הייצוג את להפסיק עליו האם ?לעשות
 ? שונים
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 אימות פרטים ושמירת מסמכים
 לצו 3סעיף 

  או (בתוקף) נהיגה רשיון /ישראלי דרכון/ז.ת פי על – תושב שהוא יחיד
 .מאושר העתק או (הנפקתה מיום יום 30 עד) עולה תעודת

 .שלה מאושר העתק או מסע תעודת /חוץ דרכון –  חוץ תושב

 .האזרחי המנהל שהנפיק מגנטי כרטיס – האזור תושב

  או החברה פרטי של עדכני נסח פי על ירשמו פרטים – ישראלי תאגיד
 .מאושר בעתק או רישום תעודת

 .מאושר העתק פי על או רישומו על המעיד מסמך פי על – זר תאגיד

 .הוקם שמכוחו החיקוק פי על – בחיקוק שהוקם גוף

 .מאפוטרופוסיו אחד של זיהוי מסמך – 16 לו מלאו שטרם קטין
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 הצהרת לקוח

 נהנים על לקוח הצהרת – לצו 4 סעיף

  מהלקוח עסקי שירות נותן ידרוש לקוח בעבור עסקי שירות מתן בטרם
  בעבור פועל הוא כי הראשונה שבתוספת בטופס המופיע בנוסח הצהרה

 .עצמו

 

  המנויים הפרטים את ההצהרה תכלול – נהנה קיים כי הלקוח הצהיר אם
  לגבי גם – תאגיד של ובמקרה ,מהנהנים אחד כל לגבי הראשונה בתוספת

 .(זה בסעיף המפורטים הגופים למעט) שליטה בעל
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 הצהרת לקוח

 ידוע בלתי נהנה - (ב)4 סעיף
 .הלקוח כך על יצהיר – ידוע בלתי הנהנה היה

 

 נהנה של זיהוי פרטי אימות – (ג)4 סעיף
  סבירים באמצעים שימוש תוך נהנה של הזיהוי פרטי את יאמת העסקי השירות נותן

 .דעתו להנחת מהימן ממקור שהתקבלו בנתונים או לעניין הנוגע מידע להשגת

 

 חוזר לקוח – (ד)4 סעיף
  החוזר ללקוח ביצע אם חתומה הצהרה חוזר מלקוח לדרוש שלא רשאי עסקי שירות נותן

  על ,וההצהרה ,לפחות אחת פעם הצהרה על חתם החוזר והלקוח לקוח הכרת של הליך
 .סבירה ,פניה
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 פטור חלקי למוסד ציבורי
 לצו 5סעיף 

 העסקי השירות נותן יזהה ,ציבורי מוסד הלקוח היה ,זה לסעיף בהתאם
 .פרטיו את ויאמת הציבורי המוסד מטעם הנציג את העסקי את

 

  בשם לפעול כוח ייפוי הציבורי המוסד מטעם מהנציג יקבל השירות נותן
 המוסד בשם עסקי השירות את בשבילו לקבל הסכמה או הציבורי המוסד

 מסמך לעומת בהסכמה או הכוח בייפוי הזיהוי פרטי את וישווה הציבורי
 .הציבורי המוסד מטעם הנציג של הזיהוי

 

 .העסקי השירות נותן אצל יישמרו ההסמכה או הכוח מייפוי העתק
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 (in person)זיהוי פנים אל פנים 
 לצו 6סעיף 

 כמפורט ,זיהוי מסמך לפי פנים אל פנים הלקוח את יזהה עסקי שירות נותן
 .השירות מתן טרם ,בסעיף

 :מאלה אחד ידי על – "פנים אל פנים זיהוי"

 .מעובדיו מי או עסקי שירות נותן(1)

 .בישראל דין לעריכת רשיון בעל(2)

 .לארץ בחוץ ישראלי קונסולרי או דיפלומטי נציג(3)

 .האימות דרישת לביטול לאמנה 6 בסעיף שצוינה רשות(4)

 .הממונה ידי על שאושר אחר זיהוי(5)

 הלקוח הכרת טופס של 'ב בחלק הזיהוי ביצוע את לאשר יש
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 זיהוי שאינו פנים אל פנים
 לצו 7סעיף 

 העסקי השירות שנותן לאחר וזאת ,פנים אל פנים זיהוי לבצע יכולת בהעדר
  של בטכנולוגיה ישתמש ,הלקוח זיהוי לצורך סבירים באמצעים נקט

 העתק ממנו יקבל וכן הלקוח של ברור זיהוי שתאפשר חזותית היוועדות
 .זיהוי ממסמך

 
 ?חזותית היוועדות טכנולוגית מהי

 ?"ברור" זיהוי מהו

 פנים זיהוי כישלון לאחר רק פנים אל פנים שאינו זיהוי לבצע ניתן למה
 ?לקוח לזיהוי סביר אמצעי מהו ?פנים אל

 

31 



 שמירת מסמכים
 לצו 8סעיף 

 המסמכים שמירת תקופת

 לפחות שנים 5 של לתקופה הזיהוי מסמכי את ישמור עסקי שירות נותן
 .העסקי השירות מתן אחרל

 

 בסריקה להישמר יכולה – מקור בחתימת שניתנה הצהרה למעט
 .ממוחשבת

 

 ממונה דרישת

  אם שנים 5 של לתקופה מעבר ,המסמכים את עסקי שירות נותן ישמור
 .הממונה ידי על בכתב כן לעשות נדרש
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 בדיקה מול הרשימה
 לצו 9סעיף 

 הרשימה מול בדיקה

  של ז.מ או שם בה מצויים אם הרשימה מול יבדוק עסקי שירות נותן
  את יבדוק חודשים 6 וכל השירות מתן טרם ,השליטה ובעל הנהנה ,הלקוח
 .הרשימה עדכון

 

  שהוכרז מי ושל מוכרזים טרור ארגוני של מרוכז רשימה – "הרשימה"
  מימון איסור לחוק (ג()1()ב)47 סעיף לפי שפורסמה טרור פעיל שהוא אדם
 .טרור
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 מסירת מסמכים
 לצו 10סעיף 

 

לממונה או , סעיף זה מחייב את נותן השירות העסקי למסור לפי דרישה
ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיו לפי  , מסמכים, לעובד שהסמיך

 .הצו
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 אכיפה

 :לחוק (א)13 סעיף

  והשר והתעסוקה המסחר התעשייה שר ,המשפטים שר ,ישראל בנק נגיד
  בתוספת המפורטים הגופים מן גוף או מ"ומע המכס אגף נמצא שבאחריותו

  מוסמכת שתהיה ועדה ,שבאחריותם הגופים לגבי אחד כל ,יקימו ,השלישית
 .זה פרק לפי כספי עיצום להטיל

  עיצומים להחיל גם הועדה רשאית תהיה ,לתיקון התחולה יום שנה בחלוף)
 (התיקון הוראות המפר על כספיים

 

 :בחוק לקונה

  לפי הוראות הפרת בעת כספיים עיצומים הטלת מאפשר (א)14 סעיף
  להטיל מנת על ב8 סעיף את גם להחיל צריך זה סעיף – א8 או א7 ,7 סעיפים

 .עסקי שירות נותני על עיצומים

 .זה סעיף יתוקן ,לתוקף והצו לחוק התיקון כניסת עד ,הנראה ככל
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 אכיפה

 :משמעת עבירת

  1986-ו"תשמ ,(מקצועית אתיקה) הדין עורכי לשכת לכללי ב44-ו א44 סעיפים
  יבצע לא כי קובע ,2.9.2015 ביום ,לחוק ולתיקון לצו במקביל לתוקפו יכנס אשר
  (ג)2 סעיף לפי ,מעריך הוא אם לקוח בשביל שהתבקשה מחייבת פעולה דין עורך

 .גבוהה טרור מימון או הון להלבנת הסיכון שרמת ,לצו

 

  שיקול של לבדיקה הנדרשים הכלים ,האתיקה וועדת הדין עורכי ללשכת האם -
 ?כאמור הון להלבנת הסיכון הערכת במסגרת דין עורך שהפעיל הדעת

 

  בעתירה להתגונן ידרש אשר ,ד"עוה והאם החסיון מול אל זה דיון יתנהל כיצד -
 ?הלקוח של בעניינו שברשותו בחומר שימוש לעשות רשאי ,זה מסוג

 

36 



 כיסוי ביטוחי

 מקצועית רשלנות ביטוח

 

 

  הרשלנות פוליסות במסגרת הביטוח חברות י"ע ינתן אשר הביטוחי הכיסוי האם
 ?ולצו לחוק התיקון להוראות בהתייחס רשלנות גם יכסה המקצועית
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!תודה על ההקשבה  
 

 ד"עו ,ברון גלעד

 דין עורכי משרד 'ושות ברון

 35 קומה מרובע בניין ,עזריאלי

 אביב תל

 

 03-6068282 :טל

 03-6068281 :פקס

 Gilad@Barone-law.co.il :אימייל
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