
 

 

 5מתוך  1עמוד 

 
 01707 מיקוד, יפו-אביב-תל, 0337. ד.ת, 125 בגין מנחם' רח, הממשלה קרית

  impa-office@justice.gov.il, 73-0032337: פקס, 73-0032367: טלפון

 

 2710אוקטובר 

 דגלים אדומים - מימון טרורהלבנת הון ולמטרות  ארגונים ללא כוונת רווחניצול 

ארגונים ללא כוונת רווח מהווים מגזר חשוב מאוד המשמש עוגן לפעילות החברה האזרחית. יחד עם זאת, מגזר 

תאם למאפייניהם וכן בה משתנה הנשקפת הסיכון מידתלסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. גם חשוב זה חשוף 

 .עליהם החלים בקרההו הפיקוח מנגנוניבהתאם ל

ולגורמים הקשורים לארגונים ללא כוונת רווח  יסייעו אשר ("דגלים אדומים") תבחינים לספק נועד זה מסמך

מתן , וטרור מימוןהלבנת הון ו לרעה לצורךשל הארגונים ניצולם  בזיהויכגון רו"ח, תורמים ומתנדבים  אליהם

 סיכון. מבוססת גישה יישוםתוך , וים מנחים להתנהלות אחראיתקו

מציבה את הארגון בסיכון  מסוימת שפעילות חשש קיים אם לבחוןיש האדומים,  הדגלים של בהתקיימם

ביצוע פעילות בה קיים חשד להלבנת הון או מימון טרור, עשוי לבסס עבירות לפי חוק  טרור. מימוןהלבנת הון ול

, ולפיכך בהתקיים חשד לעבירה כאמור, יש 2710-וחוק המאבק בטרור, התשע"ו 2777-ון, התש"סאיסור הלבנת ה

  להעביר מידית דיווח למשטרה.

 ובלבד טרור, מימון ואהלבנת הון  פעילות על בהכרח להעיד כדי בלבד אחד אדום דגל של בקיומו איןיובהר כי 

 .נפוצות דוגמאות במספר אלא וממצה סגורה רשימהב המדובר אין זו. לפעילות הדעת את מניח הסבר שקיים

 

  רקע

בשנים האחרונות גוברת ההכרה הבינלאומית בחשיבות סיכול ערוצי מימון הטרור, כחלק בלתי נפרד מן המאמץ 

ארגוני . כמו גם החשיבות במניעת הלבנת הון כחלק מהמאבק בפשיעה החמורה 1,המתמשך לסכל פעילות טרור

לל, אשר מבקשים לעשות שימוש בתוצרי הפשע, עושים שימוש בכלים שונים על מנת פשיעה, ועבריינים ככ

להוציא לפועל את מקורות מימון על מנת  יםחייבאשר טרור  ניארגולהסוות ולהסתיר את מקורם. באופן דומה, 

ר מקור הכספים המשמשים לפעילותם וכן כדי להסתיבכלים דומים על מנת להסוות את  ים, משתמשמטרותיהם

 את יעדם. 

 

                                                           
1
 שפורסם על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון: טיפולוגיות ותסמינים במימון טרורלהרחבה בעניין סיכון מימון הטרור, ראו דו"ח  

.gov.il/Units/HalbantHon/docs/terror240512.pdfhttp://www.justice 
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 ( NPOs -ארגונים ללא כוונת רווח )אלכ"רים

פעילי עבריינים וחברות לתועלת הציבור. ו הוא שם כולל למוסדות ציבור, עמותות (אלכ"ר)ארגון ללא כוונת רווח 

תמיכה בפעילות פשיעה או  לצורך םבאמצעות העברת כספים דרכ לרעה, בין היתראלכ"רים טרור יכולים לנצל 

אשר בפועל  למטרות צדקה, הקמת אלכ"ר ;ארגון טרורבאו תמיכה לוגיסטית לתוצרי פשע  ככסות מוששי, טרור

לשם הסטת לאלכ"ר  תומכי או גורמי טרור; והסתננות מימון לארגוני טרורהלבנת הון או להוות ערוץ  תכליתו

ללא ידיעת התורמים,  ,לעתים ,זאת 2.מהכספים שגויסו למטרות צדקה לגיטימיות מוסטים לארגוני טרורחלק 

 . אלכ"רההנהלה ויתר העובדים ב

 

 בפעילות של אלכ"רים התורפהנקודות 

בהקשר של האפשרות ( vulnerabilities) התורפהמהווים נקודות אלכ"רים המן  יםמאפייני הפעילות של רב

  וביניהם: ,מימון טרורהלבנת הון ולניצול לרעה למטרות 

 ת מורחבות, אשר מתפרשות על פני יותר מאזור גאוגרפי אחדרשתות לוגיסטיופעילות באמצעות  -

  ;(במקרים רבים באזורים החשופים לפעילות טרור)

 ;הסתמכות על מתנדבים אשר עשויה להקשות על סינון עובדים -

 ;מקל על הסתרת זהות התורמים והנתרמיםהשימוש במזומן  -ןשימוש במזומ -

 אמון הציבור בפעילות הארגון; -

 רבים של כספים;ורות גישה למק -

תמיד לא  כךפי חוק. -עלבאופן חלקי זכות המוגנת  היא לכ"ריםאהאישים והגופים התורמים לאנונימיות  -

 מאחורי פעילותו; אלכ"ר ומי עומדניתן לדעת מהו מקור הכסף המממן את פעילות ה

ח עליהם בד"כ מדיווח לצורך מס והפיקו לעיתיםארגונים וולונטריים פטורים  -היבט המס וניהול ספרים -

 .ארגוני הטרור לעשות שימוש בהתאגדויות אלועבריינים וסמלי, דבר שמדרבן את 

 

 

 

                                                           
2
 בעניין ניצול אלכ"רים לרעה למטרות טרור: FATF-להרחבה בעניין זה, ראו דו"ח של ארגון ה 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf 
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 להתנהלות  וקווים מנחים דגלים אדומים

מימון פשיעה או לל אלכ"ריםשל ניצול  על להעידעשויים אשר  (דגלים אדומיםתסמינים )ל דוגמאות נפוצותלהלן 

בעלי התפקיד , אלכ"ריםל , בין היתריכולים לסייע ה. תסמינים אלהוכן קווים מנחים להתנהלות מתאימ טרור

  .וכן מי שקשור או עובד עם אלכ"ר )כגון רו"ח, מתנדבים ועוד( בהם

כספים מאלכ"ר, ללא כל אדם או גורם אשר אליו מועברים " הינו מוטבבתסמינים שיפורטו להלן: "יצוין, כי 

" הינו כל גורם אשר תורםמנת שיועברו בהמשך למטרה אחרת; ", בין אם לצורך סיוע ישיר לו או על תמורה

 העביר או מעביר כספי תרומה לאלכ"ר.

 עבר של פעילות צדקה לגיטימית או שיש לו עבר רלוונטי דל. שאין לו מוטבמומלץ לגלות ערנות ביחס ל .1

 לא היו בעבר קשרים עם אלכ"ר כלשהו.מוטב מומלץ לגלות ערנות ביחס למקרים בהם ל .2

, ולהיות ערים לאפשרות או התורםהמוטב ידי -המוגשים על לץ לשים לב למידת מהימנותם של מסמכיםמומ .3

לקוחות או  שני ידי-לשימוש באותה זהות או זהות דומה ע, או ימוש בזהויות מזויפות או במספר זהויותש

 .יותר

למקורות או  להפנותלהציג או היכולת או התורם  המוטבמומלץ לגלות ערנות מוגברת כאשר אין בידי  .3

 ממליצים שיש בידם לאמת את מסמכיו.ל

 גלוי וספציפי ביחס לאופן השימוש בכספים. יעדי צדקה מוגדרים, ויהיה ציגיאלכ"ר כי מומלץ  .5

 , בין היתר, באמצעות:סתרה והימנעות מדיווחהניסיונות בלהיות ערים לסיכון הגלום  יש .0

  קבל כספים מאלכ"ראו ל רוםלתשימוש במתווכים כגון ישויות ציבורית ועורכי דין כדי; 

  בהקשר של גופי צדקהנאמנויות בשימוש; 

  מופקדים בחשבון המנוהל למטרות צדקה מקורם בנותני שירותי מטבעששיקים; 

  הקבוע בחוק לסכומים הנמוכים במעט מסף הדיווח תרומותפיצול;  

 בפועל הכספים מגיעים ממקור אחר, כשנותן תרומה ממקור מסויםהוא תורם המצהיר ש; 

 חו"ללר מזומנים יהעבל )כגון, קשישים או בעלי מוגבלויות( בכדי "בלתי שגרתי"בלדר שימוש ב; 

  .שימוש בבלדרים להעברת מזומנים לאזורים שהינם בסיכון גבוה למימון טרור 
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ערך הסכם כתוב הכולל אמצעי ביטחון אפקטיביים. מומלץ כי ייכאשר אלכ"ר מעביר כספים לגורם אחר,  .0

 ותוואי פיקוח הולם. םידי מקבל-יעשה בכספים עלילמשל, הוראות העוסקות בשימוש הבלעדי ש

 ,כןכמו מומלץ כי ההסכם הכתוב יכלול הוראות מפורטות בדבר יכולת האלכ"ר להשהות את מתן הכספים.  .6

 .הכספים במדינת מקבלוהן  בישראלרצוי ליתן תוקף להוראות אלה הן 

אותן וכי , יעשה שימוש במערכת פיננסית מוכרת ומפוקחת אלכ"ר ,לצורך ביצוע העברות כספיםמומלץ כי  .9

 .  אומייםסטנדרטים הבינלחקיקה המקומית וההעברות תעשינה ובהתאם ל

פרויקט לאו  ובהתאם לצורך םבשיעורי םכספי יבצע העברותמומלץ כי כאשר אלכ"ר תומך בפרויקט מסוים,  .17

 סכום גדול בתשלום אחד. העבירמלאלכ"ר מנע יי. במידה ואין פרויקט ספציפי ומוגדר, מסוים

  , כגון:תורם או מוטבחריגה מפרופיל ם המעידים על לבצע בירור מקיף ומעמיק במיוחד במצבי מומלץ .11

 לרבותהאלכ"ר אינה תואמת את מטרותכספים ההעברת מטרתה של אשר נראה כי כ ,: 

 ר;לכ"אמטרות הפעילות או לאשר לכאורה אינם קשורים לתורמים  -

)בפרט, מוטב פרטי המקבל סכומי כסף  רלכ"אאשר לכאורה אינם קשורים למטרות המוטבים  -

 ;גבוהים ללא הסבר סביר(

 ר.לכ"אהאו פעילות ם את מטרות מיתוא םאינ ,גובה הסכומים המתקבליםאו תרומה היקף  -

 לכ"ראלסכומים שהתקבלו בפועל בחשבון ה חוסר התאמה בין הסכומים המוצהרים; 

  או תורם המגדיל באופן  תרומות גדולות מנזקקים ,למשל)חוסר התאמה בין המקור והסכומים שנתרמו

 (;סבירדשית ללא הסבר ומשמעותי את תרומתו הח

 ;חוסר התאמה בין מקור הכספים עליו הצהיר התורם לבין מקור הכספים בפועל 

  דפוס פעילות  מים אינם ידועיםתורכאשר מקור המימון וזהות ה ,לכ"ראהבון זיכויים רבים לחשישנם(

 פעמית(;-ולא פעילות חד

 על ידי ישויות או גורמים, אשר מצויים תחת מגבלות שונות  אלכ"רנעשה שימוש בחשבונות הבנק של ה

 ;(תורם בעל חשבונות בנק מוגבלים)כגון, 

 ר ביניהםדרכי תרומה זהות בין אנשים שלכאורה אין קש. 
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, פעילות הנחזית כקשורה לגורמים בסיכון גבוהצעת תבמכאשר ולגלות ערנות מוגברת לבצע בקרה  מומלץ .12

  למשל:

  או  הלבנת הוןחשודים בעבריינים או ה מול גורמים)בין היתר, קבלת תרומות או העברת תמיכה( בפעילות

יננסיות על גורמי טרור שפורסמו מטעם הסנקציות הפ ברשימות נכלליםגורמים ה ,בין היתר, מימון טרור

 ;מימון טרורב שיעה אופורסמו בתקשורת כמעורבים בפ או 3מועצת הביטחון של האו"ם

 (;חברות בנותמלרבות )בישות ספציפית אחת  ןמקורשמאזורי סיכון  גבוהות תרומות ותמתקבלר שאכ 

 טריטוריותמבעיקר  לאלכ"ר, הינו מקור התרומות Off-Shore מימון הלבנת הון ולגבוה ון בסיכ אשר

 ;טרור

  ללא הסבר סביר;אמצעי תשלום אינטרנטייםבקבלת כספים , 

  מזוהה עם פעילות טרורה מדינהמקורן בבמיוחד אם , מחו"למרובות תרומות; 

  תורם;המתקבלות מאותו רבות וחריגות תרומות 

ידי קבלות, תמונות, -ת עללהציג אסמכתאות המעידות על שימוש בכספים, המתועדו ממוטבמומלץ לדרוש  .13

 עדויות ורישומים.
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הרשות לאיסור הלבנת הון מפיצה ( של האו"ם. 2770) 1016(, 2771) 1303(, 1999) 1200הגורמים מפורסמים ברשימות מכוח החלטות    
את רשימת ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור בהתאם להחלטה  2777-איסור הלבנת הון, התש"ס לגופים המפוקחים מכוח חוק

ותקנות חוק המאבק בטרור )הכרזה על  2710-תשע"והרשימה מפורסמת מכוח חוק המאבק בטרור,  של האו"ם.  1200/1969/2253
 2710-ארגוני טרור(, התשע"ז
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