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Bitcoin,תשלומיםלביצועאונלייןתוכנותלתכנותפתוחקודהינו,

.2008בנקמוטוסטושיידיעלהומצאהאשר,P2P,בטכנולוגית

bitcoin,מהשנויהואכיוםבוהשימושאשרמבוזרוירטואלימטבעהינו

וירטואליםמטבעותגםקיימיםהביטקויןכמו.העולםבכלבמחלוקת

.ועוד,דויטשקוין,,:כגוןאחרים

:יתרונותיו

התקפותבפנימוגן,"מזומן"מסוגחופשיתשלוםאמצעי,לשימושקלמטבע

.ועוד,"אנונימי",(דיפוהום)ומטבעותאשראיפרטיגניבתשל"קלסיות"

מבוא

Bitcoin V. bitcoin



?האומנם –אנונימי 

Bitcoin offers privacy—as long as you don't cash out or spend it

:"אמיתי"לכסףאותםלהמירממהריםלאביטקויןגנבי

oלהנדסהספרבביתהמחשבלמדעיסטודנטיםשלמחקרUC San Diego –Jacobs scool of engineeringכי,הראה

.אמיתיבכסףלהחליפםממהריםלאוהגנביםבארנקיםמוחזקיםשנגנבוביטקוינים

מבוא

Bitcoin V. bitcoin



מעמדו המשפטי והרגולטורי של הביטקוין בישראל

חוקי = אין חוק בישראל האוסר על השימוש בביטקוין 
הרשות,המיסיםרשות,וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף,ישראלבנקהודעת:2014

=וירטואליבמטבעשימוש:טרורומימוןהוןהלבנתלאיסורוהרשותערךלניירות

גבוההסיכון

מסקנותאין=ישראלבבנקועדה:2014

לפקודת88סעיף)נכס=וירטואלימטבע:(טיוטא)הכנסהמסחוזר-המיסיםרשות:2017

.(הכנסהמס

אואחזקה,השקעההואפעילותןשעיקרחברות:ערךניירותרשותח"דו:2018

בבורסהלסחורניתןלא=משמעותיתחסקיתפעילותללאכרייה

ההסדרהזירוז=הכנסתשלהכספיםבועדתדיון:2018ינואר

מסחרשמקיימיםגופים:וגמןשלומית,הוןהלבנתלאיסורהרשותראש:2018יוני
.הוןהלבנתאיסורצו–ברישיוןיחוייבובביטקוין

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19-02-2014-BitCoin.aspx
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_x_2017_tyota.pdf
http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D %D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Exchange/Reports and Publications/Documents/crypto_TASE.pdf
http://www.israeldefense.co.il/he/node/32548
http://www.israeldefense.co.il/he/node/32548


2017( טיוטא)חוזר מס הכנסה -רשות המיסים
נכס= מטבע וירטואלי 

נכס=וירטואלימטבע:(טיוטא)הכנסהמסחוזר-המיסיםרשות:2017
.(הכנסהמסלפקודת88סעיף)

רגילבמטבעוירטואלימטבעהחלפת

ההוןהפסד/הרווחאתהמפרט(1399טופס)דוחיוגשהוירטואליהמטבעמכירתמיוםיום30:פרטייםאנשיםידיעלדיווח

שהמכירהלהוכחהומסמכיםאסמכתאותיצרף.החלהמסבסכוםמקדמהוישולם,השומהלפקידהמסחישובאתוכןמהמכירה

.(לחוזר.3.1.2סעיף).הוירטואלימהמטבעאכןהיא

.ידמשלחאומעסקכהכנסותיוגדרו=עסקלכדיהעולותוירטואלייםממטבעותהכנסות:עסקים

oפירותיותהכנסות=וירטואלייםמטבעותומכירתבשיווקהעוסקאדם.

oיכולות.וירטואליםמטבעותמשולמיםתמורתהאשרמחשובכוחהעמדתבאמצעותהמתבצעתפעילות-כריה

.לעסקסממןלהוות

חליפיןעיסקת=וירטואליבמטבעמשולמתוהתמורהשירותמתן/נכסמכירת

:השירותנותןאוהנכסמוכר

oהכנסה=(החליפיןעסקתבמועד)נכס/שירותתמורתוירטואליבמטבעתמורהמתן

oלעילכאמור–הוירטואליהמטבעמכירת

החליפיןעיסקתבמועדהמטבעמכירתלביןהשירות/הנכסרכישתביןלהפרידיש–השירותמקבלאוהנכסרוכש

במקורמסלנקותיש

למכירתאולרכישהששימשהאתרלפישווי=בשקליםהוירטואליהמטבעשלההוגןלשוויבהתאםיקבעהתשלוםסכום

.זהלשוויבהתאםיהאהוירטואליהמטבעשלהמכירהשווי=שוקשוויישהנקניםלסחורהאולנכס/הוירטואליהמטבע

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_x_2017_tyota.pdf


ח רשות ניירות ערך"דו

,השקעההואפעילותןשעיקרחברות:ערךניירותרשותח"דו:2018

לסחורניתןלא=משמעותיתעסקיתפעילותללאכרייהאואחזקה

בבורסה
oיחידתאוחובאגרת,מניהכמומסורתייםערךניירותשללאלודומותזכויותהמקניםקריפטוגרפייםמטבעות

.ערךלנייר=השתתפות

oערךנייראינן=בלבדושימושצריכהלמטרתונרכשיםלשירותאולמוצרזכותהמגלמיםקריפטוגרפייםמטבעות

.השקעהאינההרכישהומטרתבמידה

oבמדדיקריפטוגרפייםמטבעותשלכרייהאואחזקה,השקעההואפעילותןשעיקרחברותשלהכללתןהגבלת

עסקיתפעילותעלהמצביעיםסףתנאיהתקיימובהםלמקריםלבורסהאלהחברותשלכניסתןוהגבלתהבורסה

.משמעותית

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D %D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Exchange/Reports and Publications/Documents/crypto_TASE.pdf


החלטת היחידה למניעת פשעים כלכליים של משרד האוצר  : 2013
החלת חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור על (FinCen):האמריקאי 

, עסקים העוסקים במטבעות וירטואליים כדוגמת פלטפורמות מסחר

.  ועוד" ארנקים"

תיעוד של עסקאות  

דרישת פרטים מזהים  
ועוד"חשודות"חובת דיווח על עסקאות 

צו איסור הלבנת הון-הרשות לאיסור הלבנת הון 



צו איסור הלבנת הון-הרשות לאיסור הלבנת הון 

UNITED STATES OF AMERICA -v- ROBERT M. FAIELLA, a/k/a 
"BTCKing," and CHARLIE SHREM, Defendants

“Defendants in this
case are charged in connection with their operation of an underground market in the 

virtual currency "Bitcoin" via the website "Silk Road.“ Defendant Faiella is charged with 
one count of operating an unlicensed money transmitting business in violation of 18 U.S.C. 

§ 1960,1 Indictment ("Ind.") ¶ 1 (Count One), and one count of conspiracy to commit 

money laundering in violation of 18 U.S.C. § 1956(h), Ind. ¶¶ 3-5 (Count Three).”

2014



צו איסור הלבנת הון-הרשות לאיסור הלבנת הון 

2017

FinCEN,חברתעלאזרחיקנס26.7.2017ביוםהטילה,האמריקאיהאוצרבמשרדפיננסילמודיעיןהיחידהBTC-e
Virtual Currency Exchange הוןהלבנתאיסורחוקשלבמודעהפרהבשל,דולרמיליון110שלבסך"(החברה":להלן)

.האמריקאי

כגוןוירטואלייםמטבעותלרבות,מטבעותבהמרתהעוסקתהבריתלארצותמחוץהממוקמתאינטרנטיתחברההיאהחברה

כספיםהעברותביצעההחברה.וירטואלייםמטבעותלהמרתבעולםביותרהגדולותמהזירותאחתהיאולמעשה,ביטקוין

,זהותגניבת,למחשבחדירה,(דולרמיליון3-מלמעלהשלבשווי)כופרתשלוםלרבותשונותפליליותלעבירותשנקשרו

.Mt,בעולםהגדולותהביטקויןמבורסותמאחתשנגנבוכספיםוכן,בסמיםוסחרציבוריתשחיתות,מסמרמת Goxבשווי

מיליון296-מלמעלהשלבשווי,בלבדבביטקוין,עסקאותביצעההחברהכיהיאההערכה.ביטקוין300,000-מלמעלהשל

.דולר

אתהפרה,ב"בארהשנמצאוללקוחותשירותנתנהשכן,ב"בארההוןהלבנתאיסורלמשטרלצייתמחויבתשהייתה,החברה

לרישוםהנוגעבכללרבות,(MSBs)מטבעשירותינותניעלחלותאשרב"בארההוןהלבנתאיסורבחוקהקבועותההוראות

וייעוץעזרההציעואףהחברהשלהלקוחותשירותנציגי,בנוסף.חשודהפעילותעלודיווחלקוחותזיהוי,מטבעשירותיכנותן

דרך"כדוגמתאינטרנטבאתריסמיםבעסקאותשמקורםכספיםלרבות,חוקייםלאממקורותכספיםלהעברתדרכיםעל

.בההשליטהבעליואתהגיאוגרפימיקומהאתהסתירההחברה,בנוסף."המשי



מימון טרורמתקפת סייבר

(במישור האזרחי)מרמה והונאה 

הלבנת הון

סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות :עמדת הרגולטורים

(:דוגמת ביטקוין)וירטואליים מבוזרים 

מטבע אינו



סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים 
מתקפותת סייבר  -(דוגמת ביטקוין)

2017ב,ביטקויןעבורבישראלבנקיםסוחטהאקרכידווח,2013בדצמבר
.אישוםכתבהוגש

2017:Ransomware Attacks

https://www.themarker.com/law/1.4421901


טרורלמימוןבביטקויןשימושעושהדאעשהטרורארגוןכידווח,2014בקיץ

.בוהאנונימיותאתמנצלשהואתוך,וירטואליבמטבעתרומותבאמצעות

סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים 
מימון טרור-(דוגמת ביטקוין)



סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים 
הלבנת הון-(דוגמת ביטקוין)

BTCKing



רגולציה למול ספקולציה

בנק לאומי לישראל סניף  ' מ נ"ביטס אוף גולד בע1992-06-15פ "ה

טרומפלדור
:העובדות

למכור,לקנותניתןבאמצעותה.בביטקויןבמסחרבארץהמובילהחברההינהגולדאוףביטס

.וירטואלייםבמטבעותולסחור

הלקוחותמאתכספיםהפקדתלצורך2013במרץלאומיבבנקלחברהבנקחשבוןפתחה

.ולהיפךלדולרמשקלכספיםהמרותביצועולצורךוירטואלייםמטבעותברכישת

שוניםבבנקיםאחריםלחשבונותפרצוהאקריםשבהםמקריםמספראירעוהשניםבמהלך

.ביטקויןרכישתלצורךהנראהככלהחברהלחשבוןכספיםוהעבירולאומיבנקכולל

.הגנוביםהכספיםאתלהחזירלוסייעהואףלבנקוהודיעבכךהבחינהעצמההחברה

לבצעהחברהעלאוסרשהוארישמיבאופןהבנקהודיע4.5.2015ביום,האירועיםבעקבות

.החברהבחשבוןפעולותאיפשרולאבביטקויןלמסחרהקשורהפעילותכל

החברהבחשבוןלבצעלהלאפשרלבנקיורהאשרהמחוזיהמשפטלביתתביעההגישההחברה

מגבלותללאפעולות



רגולציה למול ספקולציה
בנק לאומי לישראל סניף טרומפלדור' מ נ"ביטס אוף גולד בע

טענות החברה טענות הבנק 

:לעיסוקהבאשרוגלויהשקופההייתההחברה:לשבחראויההחברהשלדרכה

מנהליםתסקירהגישה
בנקאיותהעברות–לקוחותרשימתשלפירוטהגישההבנקלבקשת

ספקיםשלפירוטהגישה
.ועודבביטקויןבמסחרשמדוברמהפעולותברור

שעההחשבוןבפתיחתאותוהטעתההחברהכיטעןהבנק

.ביטקויןהואעיסוקהשעיקרהעובדהאתשטשטשה

הואבחשבוןמסוימותפעולותמניעתולמעטניתנהלארשמיתשהודעההוכח

הסתמכות.שנתייםבמשךהחברהפעולותרובאתאיפשר

"עינייםעצם"הבנק

.הבנקעלהחליםהמוגבריםוהאמוןהלבתוםחובתאתהפר

איןכי2013בשנתקבעההבנקדירקטוריוןשלהביקורתועדת
ישלכן–וירטואלייםבמטבעותמסחרפעילותבבנקלבצע

–בביטקויןהעוסקותמסחרזירותמספראל/מהעברותלחסום
.2013בכברלחברהרישמיתהודעהניתנה

סייעהואףעליהםשהתריעהיאמקריםבכמהואףבפריצותידהיהלאלחברה

לחשבונותהכספיםבהחזרת
הבנקשלהאבטחהמחדלבגללנעשוהבנקלחשבונותהפריצות

והעברתהבנקלחשבונותלפריצותקשרישולחברהייתכן

אליההכספים

אתלספקעליוחובהולכןחיונישירותמספקהבנק-הבנקאותלחוק(א)2סעיף

.מידתיאינוהגורףסירובוולכן-חשבוןלפתוח/השירות
–חייבתשאינהלמרותהוןהלבנתאיסורחוקהוראותאחרמילאההחברה
1000למעלעיסקאותמאמתת,הוןהלבנתלאיסורלרשותמלאדיווחמעבירה

טרורומימוןהוןהלבנתמניעתשלבמשטריםהתמחתה,עיסקאותמתעדת,ח"ש

.'וכד

הוןהלבנתאיסורלחוק11סעיףלפימטבעשירותינותניבמרשםרשומה

עלמעידביטקויןלרכושבכדיהבנקלחשבונותהפריצותעצם

(2014משנתהרגולטוריםהנחיות).הסיכון
סיכון–הינווירטואלייםבמטבעותמסחרישראלבנקהנחיית

.גבוהה

חובתוולמלאהסיכוןאתלהעריךהיכולתהבנקבאפשרותאין
הוןהלבנתאיסורחוקלפי



רגולציה למול ספקולציה

סבירההבנקהחלטת-במחוזיההחלטה

–ח"ש15,000לשמתחתלעיסקאותאלטרטיבהלהאין–החברהקיוםסיכון-הפיךבלתינזק
פגיעה,ברווחיםירידה=ח"ש10,000למתחתשלבעיסקאותהןהחברהשלהפעילותרוב

.החברהשלהפעילותלהפסקתיובילאשרעדהלקוחותובאמוןבמוניטין
בחובהנושאתהחברהשלשהפעילותהיאהבנקהנחת–ספקולציהבגדרהםלבנקהנזקים

החששותשנים5במשךאולם.טרורומימוןהוןהלבנתאיסורחוקשלהפרהבגדרשהםסיכונים

.חוקכלהפרהולאבשקיפותפעלההחברה-בספקולציהמדוברולכןהתממשולא

חששבהןשישעיסקאותמספראישרלאשנתייםבמשך-הסיכוןעםלהתמודדכליםישלבנק

.כשירותשאינן

.פיצויבתשלוםאותםלרפאשניתןכספיבנזקמדוברלבנקנזקיםיגרמואם

הבנקעלהאוסרזמניצוניתןאולםהוכרעטרם-בעליוןערעור
:בחשבוןפעולותגורףבאופןלאסור



סיכום ומסקנות

שימושבהשעושיםלאופןהחדשההטכנולוגיהיכולותביןלהבחיןיש

אנונימיכךכללא-וירטואלימטבע
חוקיוירטואלייםבמטבעותמסחר–מפורשתחוקהוראתאיןעודכל

"עלרגולטור"להיותהבנקיםעלאין

יותרלעבודמהרהרגולטוריםעל

בעליעסקיםעלטרורומימוןהוןהלבנתאיסורחוקאתלהחיליש-ב"בארהכמו

שלותיעודמסויםבשוויעיסקאותאימות,לקוחותזיהוי-ובפרט"גבוההסיכון"

העיסקאותכל

ועלוולונטריבאופןהוןהלבנתמניעתמשפטרילאמץחברותעלמומלץאזעד

.בכךלהתחשבהבנקים

לגופומקרהכללבחוןהבנקעל



תודה 

admit@ai-law.co.il ; +972-(054)-6233111
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