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הפיאטמטבעות -מצב קיים 

.  מדינהחוקמערכת כספים שבה ערכו של הכסף קיים מתוקף-פיאט

:על ידי המדינות המנפיקות הקובעות אתנשלטים באופן מלא הפיאטמטבעות •

שער החליפין•

כמות המטבעות•

המרה למטבע אחרטרנזקציותמי רשאי לבצע •

מהו גובה הסכום אותו ניתן להמיר•

פועלת תחת רגולציה כבדה בתחום הלבנת הון המערכת הבנקאית הקיימת •
:בעקבות רגולציה פנים מדינתית והסכמים בין מדינות ובנקים –התוצאה•

קשה להעביר ולהמיר במערכת הקיימת כספי פשיעה באופן אנונימי  •

קשה להלבין כסף שחור•

שעות24הכספיות בפרק זמן של עד הטרנזקציותניתן לעצור את מרבית •

קשה לשמר ערך ונכסים במדינות שבהם הכלכלה קורסת•



המתקשים  " לקוחות"מאפשרים לכל אותם הקריפטומטבעות 

:לבצע פעולות בכסף פיאט

לשמור על אנונימיות ולהסתיר את מקור הפעולות כספיות1.

לבצע פעולות בלתי הפיכות2.

להלבין כספים3.

להשתמש בו בכל מקום ולהעביר כספים ממדינה למדינה  4.

בקלות יחסית

----------------------------------------------

אין עדיין רגולציה ברוב המדינות1.

אין  –הקריפטואין ניהול מרכזי למטבעות -מטבעות מבוזרים2.

את הכסף" מנהל"גורם מדינתי או אחר ה

הקריפטומטבעות -מצב קיים 



והסכמים כובלים בין מדינות במערכת הלחץ הרגולטורי הכבד •

הכספת הקיימת דחף ודוחף את מרבית הגורמים שרוצים  

.  הקריפטוכספית לעבור למטבעות להסתיר פעילות 

הנקבעת גם היא על )הריבית האפסית לכך אפשר להוסיף את •

המשולמת על כסף פיאט( ידי המדינה

הפכו להיות שסתום שחרור הלחץ  הקריפטומטבעות : התוצאה•

,  מלבינים, פושעים: והפעילות הכספית למספר רב של גורמים

אזרחים שרוצים לשמר כספם, ספקולנטים

בערך של  טרנזקציותהמבצעים , אמיתייםמדובר בלקוחות •

. מאות מיליארדי דולרים בשנה

התוצאה 



?ומה קורה בישראל 
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הגדולהקריפטושוד 



https://www.deepdotweb.com/wp-content/uploads/2018/04/c-users-parth-documents-457-d-coincheck-1-final.png


1. On. Jan. 26 2018, hackers successfully made off with $530 million worth of XEM 

tokens, marking the biggest crypto heist on record.

2. The hackers  sent a Spear phishing email in order to steal the funds. In the weeks 

leading up to the hack, there were “suspicious communications” between Coincheck 

computers and “unidentified servers,”

3. The hackers set up an anonymous website on the dark web where they sold their 

stolen NEM for other cryptocurrencies. Through a completely automated system, 

anyone could quickly purchase the stolen NEM – at a 15% discount.

4. Just a few weeks ago the exchanging features on the dark web site have disappeared. 

This suggests that the hackers have managed to launder all the NEM from the 

hack.

5. Following the breach, Japan's financial regulator, the Financial Services Agency 

(FSA), soon stepped in to inspect the platform's security measures and its fiscal 

capacity for refunding victims of the heist. As the investigation continued, 

customers of the exchange also filed class action lawsuits demanding that Coincheck 

expedite reimbursement of their losses.

6. Japanese cryptocurrency exchange Coincheck has announced it will start 

compensating customers that suffered losses in its January hack.

Coincheck Heist
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