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   בנק ישראל - הסדרת סוגיית המטבעות הקריפטוגרפים

  אלי אבידר  ח״כעבור  מוגש

 מבוא .1

היא לסקור את סוגיית הסדרת המטבעות הקריפטוגרפים, תוך התמקדות בבנק ישראל, על מטרת מסמך זה  

חשבון בנק בו יוכל להפקיד, מנת להתוות את הדרך אל עבר יצירת אפשרות ללקוח הישראלי הפיננסי לפתוח  

. מסמך זה מציג סקירה מפורטת של ריום'לסחור ולבצע שימוש במטבעות קריפטוגרפים, כמו ביטקוין ואת

המקורות החקיקתיים הנוגעים לסוגיה, וסקירה של משפט משווה. על סמך מקורות אלה הצוות גיבש 

  .הסוגיהלהועיל בהסדרת  שעשויותהמלצות 

   

 עיקרי דברים  .2

 :עמה אנו מתמודדים היא הסדרת המטבעות הקריפטוגרפים, תוך  הסוגיה סקירת המצב היום

הקהילה . ישנם מספר רב של מטבעות קריפטוגרפים הקיימים כיום .התמקדות בבנק ישראל

הבינלאומית לא נותרה אדישה לעלייתם של המטבעות הקריפטוגרפים, ועם הזמן, ארגונים ברחבי 

. אולם, השימוש במטבעות אלו מעלה מספר בעיות ואתגרים החלו לנקוט במדיניות שונה כלפיהםעולם  ה

לטורים אין מדיניות או הנחיה מחייבת של הרגו כמו כן,להתמודד.  ךצרי הרגולטור הישראליעמם 

לציבור מפני הסכנות אזהרות  העוסקים בנושא בישראל. הרגולטורים, ובניהם נגידת בנק ישראל, פרסמו  

לנהל חשבונות ולקבל פיקדון כספים  לסרב הבנקיםהטמונות בהשקעה במטבעות מסוג זה. נטיית 

בנק  ת, . לצד כל זאקשות בחברות ובסוחרים בתחום תפוגע ,שמקורם במימוש מטבעות קריפטוגרפים

 ישראל החל לבחון הנפקת שקל דיגיטלי (שק"ד). 

 :הגופים הרגולטורים לכן, . הקריפטוגרפיםמטבעות נושא הנכון להיום אין חוק הנוגע ישירות ל חקיקה

המטבעות הקריפטוגרפים אינם מוגדרים  הם קובעי המדיניות כל זמן של היעדר חקיקה.והבנקים 

לכן, חלים על . ההתייחסות אליהם היא כאל "נכס פיננסי"וכ"מטבע" בחקיקה וע"י הרגולטורים, 

מטבעות אלו מערכת כללים אחרת וחוקים אחרים מאלו החלים על "מטבע". היועמ"ש פרסם את עמדתו 

  משרדי. בנושא, לאור מסקנות שנבעו מדיון שקוים במסגרת צוות בין

 :ומעלה מרבית הפסיקה בפרק זה עוסקת בערעורי לקוחות כנגד מדיניות התאגידים הבנקאיים,    פסיקה

במסגרת הפסיקה נבחנת סבירות השאלה מהו סירוב לא סביר מצד הבנקים למתן שירות ללקוח. את 

בכל הקשור להציג את עמדתו נדרש לעיתים המפקח על הבנקים , בנוסףמדיניות הבנקים בנושא. 

 למדיניות פנימית של איגוד בנקאי מסוים.

 :הנוגעת לסוגיית הסדרת המטבעות של הרגולציה, בפרק זה ערכנו סקירה  סקירה משווה

קיימות בעולם מגמות שונות הנוגעות  שונות. מהסקירה עלה כיהקריפטוגרפים, הקיימת במדינות 

ינות שונות ורגולטורים בתחום בוחרים ). מדICOוהליך הנפקתם ( לתחום המטבעות הקריפטוגרפים

המגמות המרכזיות בתחום הן: איסור פעילות, החלת המסגרת הרגולטורית  .לפעול בדרכים מגוונות

חלק מהפתרונות שהצענו בפרק הדיון  ואסדרה ייעודית לתחום הנכסים הדיגיטליים.בתחום הקיימת 

 וההמלצות מבוססים על המודלים השונים שנסקרו בפרק המשפט המשווה. 
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 :חלופות להסדרת הסוגיה המוצגתלבסוף, נציע שלוש  דיון והמלצות: 

כיום  קביעת מדיניות אחידה לסיווג מקבלי השירות ע"י הבנקים שלצדה פיקוח ואכיפה מדינתית:  .א

פיקוח לכן, יש ליצור יוצר חוסר בהירות.  אשרמצב , אין מדיניות אחידה של הרגולטור והמחוקק

יוענקו סמכויות אכיפה לגוף המפקח כדי שהפיקוח יהיה אפקטיבי. דן ישלצכמדיניות אחידה, ו

 ,קריטריונים שלפיהם הבנקים יוכלו לסווג את רמת המסוכנות של מבקש השירותמדיניות זו תכלול  

לווה בחיזוק הרגולציה על י. פתרון כזה ובהתאם לכך להחליט האם ובאיזה היקף להעניק לו שירות

, תוך התמקדות באמצעי הביטחון הננקטים על הקריפטוגרפיםספקי השירות בתחום המטבעות 

  ידם.

איגוד  להקיםניתן מהמדינה  הקריפטוגרפי בעעל מנת לשמר את עצמאות המט :הפתרון היפני  .ב

האיגוד יהווה ישות עצמאית אשר אמונה על עריכת רגולציה פנימית   .םלמטבעות וירטואליי  ןחילופי

ו. אלו שיעמדו בסטנדרטים של האיגוד על תעשיית פלטפורמות המסחר בנכסי קריפט(עצמית) 

ילוי ייאלצו לעמוד בחובות ג מבקשי השירות, אולםויקבלו את אישורו, יוכלו לקבל שירות בבנקים. 

  מסוימים או תנאים מסוימים שיקבעו ע"י הבנק.

פתרונות מתווסף לפתרון ה :מתן אפשרות סחר חופשי במטבעות דיגיטאליים בעסקאות קטנות  .ג

 .ונוגע ביחסי המסחר בתוך המדינה באמצעות מטבעות מבוזריםהקודמים 

 

 רקע .3

מהציבור, בבורסות השונות ובשווקים. פרץ המשבר הכלכלי הגדול, שפגע קשות בחלקים נרחבים    2008בשנת  

נעשה שימוש במטבע  2009על רקע המשבר וחוסר האמון במערכת הבנקאית העולמית, בתחילת שנת 

מייסד הביטקוין,   1שנועד ליצור אלטרנטיבה למערכת הפיננסית הקיימת.  ,הקריפטוגרפי הראשון, "ביטקוין"

המרכזיים לטיפול במשבר הכלכלי הגדול, ואת הסיוע  נאקאמוטו (שם בדוי), ביקר את גישת הבנקיםסטושי 

הנרחב שהעניקו ממשלות לבנקים, ובכך הצילו אותם מקריסה. בשונה מכסף כמו שאנו מכירים, הביטקוין 

מבוזר מבנק מרכזי, ובעל כמות מטבעות אשר מוגדרת מראש. לביטקוין אין קיום מוחשי בעולם, והוא נשמר 

טכנולוגיה הפעולות במטבע מבוצעות על גבי רשת ״הבלוקצ'יין״, שהיא  2בתוך ״ארנקים דיגיטליים".

, באמצעות יצירה של שרשרת בלוקים המציעה אבטחת נכונותו של מאגר מידע על ידי רישום מבוזר

  3לשנות בדיעבד את בסיס הנתונים.ניתן מאובטחים, כך שלא יהיה 

ליצור מערכת המאפשרת פעילות עסקית  השימוש ברשת הבלוקצ׳יין ובמטבעות הקריפטוגרפים נועדו

באינטרנט ללא פיקוח של ישות ניהול מרכזית, כמו העברת כספים בין אנשים ללא צורך בפיקוח או ניהול של 

שערבו לערך של המטבעות אלו גורם חיצוני. עד היום הבנקים היו המפקחים על ההעברות הכספיות והם 

והשטרות הפיזיים. באמצעות רשת הבלוקצ׳יין אין גוף חיצוני המפקח על הפעילות העסקית והיא למעשה 

באמצעות טכנולוגיה זו, נוצרת אנונימיות מסוימת, שכן הרישום  .באה להחליף את תפקידם של הבנקים

. הרישום הדיגיטלי כולל מידע על הדיגיטלי נשמר במחשבים של כל משתמשי הרשת ללא חשיפת זהותם

 
Peer -to-Bitcoin: A Peer ,Satoshi Nakamoto :ראו. 2008הביטקוין הוצג לראשונה במאמר שפרסם נאקאמוטו בשנת  1
 bitcoin.org/bitcoin.pdf .EBSITEWFFICIAL OITCOIN B, Electronic Cash System  
  .שם 2
(פורסם בנבו,  13079ישראמיינרס בע"מ נ' בנק אגוד הרצליה סניף איזור התעשייה  18-04-14643ת"א (מחוזי ת"א)  3

17.03.2019( .  



 
  
 

3 
 

  2020, מאי

חשבונות המשתמשים ורישום העברות כספים שבוצעו מהחשבונות, כאשר המידע נגיש, שקוף וזמין לכל 

   4משתמש אחר, תוך שמירה קפדנית על זהות המשתמשים ופרטיותם.

ם מונפקים אשר גם ה 5אך הביטקוין לא לבד, וישנם מספר רב של מטבעות קריפטוגרפים הקיימים כיום,

ונשלטים ע״י מפתחיהם. הבולטים והמוכרים בניהם הם ״ליטקוין״, ״ריפל״, ״אתריום״ ועוד, אשר נבדלים 

אחד מהשני בתכונות וביכולות שלהם. כך למשל טכנולוגיית הבלוקצ׳יין שעומדת בבסיסו של האתריום, היא 

ה שמאחורי האתריום מאפשרת הטכנולוגי :זו שאפשרה לראשונה ליצור את מה שמכונה ״חוזים חכמים״

לבצע עסקאות מתוחכמות יותר מהעברות ערך פשוטות, באמצעות הפצת מידע כקוד, שמבטא הסכמות 

, והם מאפשרים ביצוע עסקאות באמצעות תניות חוזיות "חוזים חכמים"מורכבות. קטעי הקוד הללו מכונים  

 6אוטומטי, בהתאם לטריגר שהוזן מראש.שסוכמו מראש ע״י הצדדים, אשר יוציאו את עצמן לפועל, באופן 

בכך, הם מביאים לחסכון משאבים ומאפשרים הפחתה משמעותית בעלויות עסקה, שכן מתייתר הצורך 

   7 במתווכים בעסקאות רבות.

ואולם, המטבעות הקריפטוגרפים אינם חפים מקשיים, ונובעות מתוכם מספר בעיות, אשר פורטו בהודעת 

  2014:8ת בנק ישראל לציבור משנ

 הערך של המטבעות הקריפטוגרפים נע מעלה ומטה בתנודות חדות, תנודתיות קיצונית בערך המטבע :

ועלול לצנוח במהירות. יש לכך השלכה על הסיכון שנוטלים המשקיעים במטבע ועל אלו שעושים בהם 

 שימוש, כיוון שהתנודתיות משפיעה על קבלת המטבעות בבתי עסק.

  כאמור, ההנפקה והשליטה במטבעות קריפטוגרפים היא בידי  קריפטוגרפי אינו הילך חוקי:מטבע

יוצרם, והם אינם מונפקים ע״י בנק מרכזי ואינם זוכים לערבון של בנק מרכזי לגבי הערך הנקוב שלהם. 

ירעון לקבלם כתמורה בעבור שירות, נכס או פ  אין הכרחבנוסף, הם אינם מהווים הילך חוקי בארץ, ולכן  

 חוב כספי.

  :העסקאות אשר מתבצעות באמצעות שימושים פליליים במטבעות לצרכי הלבנות הון ומימון טרור

המטבעות הקריפטוגרפים אמנם גלויות, אך הצדדים לעסקה נהנים מאנונימיות שלא מאפשרת לעקוב 

ם כמו הלבנת הון, אחריהם. לכן, תכונה זו עלולה להיות מנוצלת ע״י גורמים עבריינים לצרכים פליליי

מימון פעולות בלתי חוקיות ומימון טרור. כתגובה לכך הרשויות במדינות השונות יכולות להחליט על 

עצירה וסגירה של פלטפורמות מסחר במטבעות וירטואליים ובכך למנוע את הגישה והשימוש בהם מאלו 

 שמחזיקים בהם דרך פלטפורמות אלו, גם אם לא ביצעו מעשה פלילי.

 המטבעות הקריפטוגרפים פריצים ומועדים לגניבה. כיוון שהם ה מוגברת לגניבה, מרמה והונאהחשיפ :

שמורים על מחשבים ועל הרשת שלהם, תיתכן פריצה למכשירים אלו והשתלטות על המטבעות, או לאבד 

עבר את היכולת להגיע אליהם עקב גניבה, שכחה או איבוד של סיסמה ונתוני גישה של הבעלים. למשל, ב

תקלה בקוד של רשת הבלוקצ׳יין של מטבע האתריום, אשר היוותה פרצה עבור האקרים כבר ארעה 

 
  Crypto Jungle 08.12.2017בן סמוחה ״מה זה בלוקצ׳יין?״  4
  . www.investing.com/crypto/currenciesלמעקב מעודכן אחר כמות המטבעות הקריפטוגרפים הקיימים ראה:  5
  .27.04.18 כלכליסטזיו קינן ויניב עוז ״בתי ספר למשפטים צריכים להתחיל ללמד חוזים חכמים כבר השנה״  6
  .Crypto Jungle 16.12.17בן סמוחה ״מהם חוזים חכמים והאם הם יכחידו את הסכמי הנייר?״  7
אתר בנק ישראל הודעה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים (דוגמת ביטקוין)  8

19.02.2014 .  
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המאפיינים של המטבעות  9מיליון דולר. 50שניצלו אותה למטרות זדוניות, וגנבו סכום כסף בגובה 

הווירטואליים מהווים תשתית נוחה לפעולות מרמה של המשתמשים, באמצעות שימוש בטכנולוגיות 

שונות ועקב הצמיחה המהירה של השוק, שמאפשרים למשוך משקיעים חדשים, שעוד לא בקיאים 

צוע העסקה במטבעות בנוסף, כיוון שמרגע בי  10ומבינים מספיק את התחום, להשקיע סכומי כסף גבוהים.

הקריפטוגרפים לא ניתן לחזור אחורה ולמשוך את התשלום, גובר הסיכון לביצוע עסקאות בהם יועבר 

 11ערך כלשהו עבור מוצר או שירות שבסופו של יום לא יינתן חזרה, דוגמת "הונאות פונזי".

 מסחר השוטף של : כיום, לא קיימת רשות בישראל אשר מפקחת בצורה כלשהי על המסחר ללא פיקוח

המטבעות הקריפטוגרפים בארץ. כך למשל הרשות לניירות ערך אינה מפקחת על הסחר בבורסה של 

 ניירות ערך שונים שמטבעות קריפטוגרפים כאלה ואחרים הם נכס הבסיס של ההשקעה שלהם. 

 ממי  ישירותיכולה להיעשות  קריפטוגרפיםמטבעות ת רכיש 12:הפסד הכסף בפלטפורמות המסחר

אינם  בד"כזירות מסחר. זירות המסחר ושירותי החליפין  אושמחזיק בהם, באמצעות שירות חליפין 

בשל פריצה של צד ג',  לכן, גורמים אלו עלולים להפסיק פעילותםרישיון ייעודי. ו פועלים תחת פיקוח

ירותים אלה חושפים את המשתמשים ש בנוסף,לטמיון.  ירדוחזק בהם מוערך המטבע הווירטואלי ש

בהם למגוון סיכונים נוספים כתוצאה מחוסר היציבות התפעולית, כשלי אבטחת מידע וחוסר ודאות 

 רגולטורית המאפיינת את פעולתם.

 בנוסף לבעיות שהוצגו עד כה והופיעו בהודעת בנק ישראל,  הוצגה בעיה נוספת  13:פגיעה בהון המדינתי

כיום, למדינה יש מונופול על הכסף, ממנו היא ה האפשרית בהון המדינתי. בתקשורת, והיא הפגיע

מרוויחה כשהיא מדפיסה כסף וכאשר יש אינפלציה, כיוון שהיא למעשה מעין מס. האינפלציה משקפת 

לכן,  14את עליית המחירים, עקב ירידה מתמשכת בערך של המוצרים שניתן לקנות באותו סכום כסף.

המטבעות  העולה שלכוחם גללה הממשלה מעוניינת באינפלציה חיובית. זוהי אחת הסיבות שב

מי שמרוויחים מהדפסת כסף הם לא . זאת מכיוון שלו בסכנהלאת הרווחים ה מעמידהקריפטוגרפים 

המדינה, אל מי שמייצרים את המטבעות הקריפטוגרפים שהן החברות שמשקיעות את האנרגיה וכוח 

המטבעות. כך, אם חלק גדול מהאוכלוסייה יעבור להשתמש במטבעות החישוב הנדרש כדי לקיים את 

  קריפטוגרפים המדינה תאבד רווח גדול.

אולם עד  ,על רקע זאת, לא מעט מדינות ובנקים מרכזיים החלו לבחון השקה של מטבע קריפטוגרפי משלהן

לבחינת ראל הקים צוות כה אף בנק מרכזי במדינה מפותחת לא הנפיק מטבע דיגיטלי לשימוש נרחב. בנק יש

הדבר יאפשר לשמור את הגישה הקיימת מכיוון ש ,זאת 15.באמצעותות שקל דיגיטלי (שק"ד) הנפקיתכנות ה

של התחייבות לבנק מרכזי בציבור במקרה שהשימוש במזומן יצטמצם במידה ניכרת, לייעל את השימוש 

טרי ולהתאים את המדינה להתקדמות באמצעי התשלום, להוות תמיכה במערך התשלומים, לשמש ככלי מוני

 
9 Jonathan Chester “Will the $50m Heist of the DAO Take Down Bitcoin’s Rival Blockchain?” Forbes 21.06.16. 

  .2 עמוד, 8לעיל ה״ש , ראו ההודעה לציבור 10 
הונאת פונזי היא תכנית השקעה שמבוססת על הונאה סמויה שבה המשקיעים הראשונים לא מקבלים רווחים אמתיים אלא   11

  . 1, בעמוד 8ה"ש לעיל ;  את כספם של המשקיעים הבאים אחריהם
  .2בעמוד , 8לעיל ה"ש שם,   12
  .812.1.1 אתר וואלהמוטט את הבנקים?״ תאביחי שניר וזאק דניאל ״סערת הביטקוין: מערכת מבוססת על מטבע דיגיטלי  13
  . /www.xnes.co.il/portfoliomanagement/articles/inflationאתר אקסלנס בית השקעות  14
  .2018נובמבר , דוח מסכםהצוות ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקות בנקים מרכזיים,   15
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למרות יתרונות אלו, הוא אינו שטכנולוגית שמדינות אחרות בתחום יעשו בעתיד. המלצת הצוות הייתה 

לעקוב אחריו למקרה של וממליץ שבנק ישראל ינפיק שק״ד בקרוב, ושיש להמשיך לבחון את התחום 

התפתחויות שיגררו אחריהן המלצה חיובית. בין הדברים שיש לעקוב אחריהם להחלטה עתידית בעניין, 

ותיהן על שוק המט״ח, התרחישים הצוות ציין את ההתפתחויות בנושא במדינות אחרות בעולם והשפע

השונים של השפעת מטבעות קריפטוגרפים על משקים ותחומים שונים, עמדת הציבור בעניין והתפתחויות 

  טכנולוגיות רלוונטיות.

הקהילה הבינלאומית לא נותרה אדישה לעלייתם של המטבעות הקריפטוגרפים, ועם הזמן, יש לציין שגם 

באה לידי ביטוי בהצעות לסטנדרטים מדיניות זו    .קוט במדיניות שונה כלפיהםארגונים ברחבי בעולם החלו לנ

  של פיקוח ובקרה אחר השימוש בהם, בין היתר כדי למנוע את השימושים הפליליים שצוינו לעיל.

פרסם הצהרה המתייחסת לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים למטבעות   16FATF-כך למשל, ארגון ה

בהצהרתו, הודיע כי לאור החשיבות שהוא רואה במשטרי הפיקוח הלאומיים על נכסים  17וירטואליים.

וירטואליים, בכוונתו לבחון במסגרת דוחות ההערכה שלו את האופן שבו המדינות השונות מיישמות את 

המלצות הארגון בתחום הפיקוח על נכסים וירטואליים. על פי ההמלצות, נותני שירותי המרה במטבעות 

ים נדרשים ליישם ים וספקים של שירותים להנפקת מטבעות וירטואליים, ספקי ארנקים וירטואלייואלוירט

להיות כפופים לפיקוח ובקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, לקבל רישיון או להירשם כנותני שירותים 

שו לשוב ולדווח על בנוסף, מדינות שכבר עברו תהליך הערכה של הארגון יידר 18של רשות לאומית מוסמכת.

באופן כללי, ציפיית הארגון היא שמטבעות  .הפעולות שנקטו בתחום זה, במסגרת תהליך המעקב שלהן

קריפטוגרפים גלובליים וספקי השירותים שלהם יהיו כפופים לסטנדרטים של הארגון ולבקרות למניעת 

, כך שבמידה ובמסגרת דוחות הלבנת הון. יש לציין כי לא מדובר רק ב״המלצות״, והן בפועל מחייבות

עומדות ביישום מלוא ההנחיות והעקרונות של הארגון, הן צפויות  ןההערכה שלו ימצא כי מדינות אינ

  19לסנקציות בינלאומיות מרתיעות, שיכולות להיות הן אזרחיות ומנהליות, והן פליליות.

גם חברות פיננסיות ותאגידים שונים שעוסקים במסחר במטבעות קריפטוגרפים משמיעים את קולם בהקשר 

, איגוד הביטקוין רק לאחרונההסדרת המסחר והשימוש במטבעות.  הסוגיות השונות שעולות בענייני

עתר לביהמ״ש כנגד בנק ישראל, במסגרת מאבקו בסרבנות הבנקים שלא מאפשרים לחברות  20הישראלי

האיגוד טוען   21הללו לנהל אצלם חשבון ולבצע הפקדות של כספים שהתקבלו מסחר במטבעות קריפטוגרפים.

כי הבנקים דורשים מהחברות העוסקות בתחום דרישות לא אפשריות ופרדוקסליות, כמו דרישה לאישור 

ניהול תקין שלא ניתן לקבל מבלי שיש חשבון בנק פעיל, או דרישה שהאיגוד לא יקבל תרומות במטבע 

  בבעלותם.קריפטוגרפי כאשר מי שתומכים בו ואותם הוא מייצג הם חברות שזה ההון אשר 

סירוב הבנקים לנהל חשבונות ולקבל פיקדון כספים שמקורם במימוש מטבעות קריפטוגרפים פוגע קשות 

 
הוא ארגון בינלאומי האמון על פיתוח וקידום מדיניות עולמית ושיתופי  FATF  )(Financial Action Task Forceארגון  16

  .ובמימון טרורפעולה בינלאומיים במאבק בהלבנת הון 
 . Money laundering risks from “stablecoins” and other emerging assets 18.10.2018 הצהרתו: ורא  17

18 FATF (2012-2019), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of 
Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France 

  . 24.6.2019 גלובסרועי קצירי ״הכוח הבינלאומי למאבק בהלבנת הון מהדק את הפיקוח על מטבעות הקריפטו״  19
פועלת לקידום טכנולוגיות סחר חופשי בישראל, כמו ביטקוין ומטבעות "איגוד הביטקוין" הוא עמותה ללא מטרת רווח ה  20

   קריפטוגרפיים נוספים.
  .18.8.19 גלובסרועי קצירי ״מחזיקי הביטקוין יוצאים לקרב נגד הבנקים שמסרבים לשרת אותם״  21
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ימוש בכספים שברשותם כיוון שאלו מעבר לכך שהם אינם יכולים לעשות ש 22בחברות ובסוחרים בתחום.

ל פריצות ויכולות אינם ברי מימוש, הכספים נותרים בבורסות קריפטו אשר חשופות לסיכוני סייבר ש

להפסיק את פעילותן כל עת. לעיתים, כדי להגן על הכספים ה״כלואים״, נרכשים באמצעותם מטבעות 

ים מאובטחים יותר. מכך נובעת בעיה יקריפטוגרפים נוספים, כדי להגן עליהם ולהעבירם לארנקים דיגיטל

מטבעות הקריפטוגרפים, שיכולים נוספת, שכן הכספים שהומרו למטבעות נחשפים לתנועות החדות בשערי ה

לשחוק את ערכם בצורה משמעותית. כך בעלי הכספים עלולים להידרש לשלם בעבור רווחיהם תשלום מס 

  רווחי הון, בעוד הם אינם יכולים לעשות זאת, ובכך עלולים לספוג סנקציות מהמדינה. 

  עמדת הגורמים הרלוונטיים 3.1

  עמדת המשנה לנגידת בנק ישראל:  .א

המשנה לנגידת בנק ישראל, ד"ר נדין בודו טרכטנברג, מזהירה את הציבור בכך שכל מי שמעוניין להיות חלק 

רגולציה או  ,ברכישת/שימוש במטבעות וירטואליים, עליו לדעת שמדובר בפעילות שאינה תחת פיקוח

הביא לאובדן ערכם גבוהה, דבר שעלול לתחת תנודתיות    םהמטבעות הווירטואלייאחריות ממשלתית. בנוסף,  

של המטבעות הללו. היא הבהירה שעמדת בנק ישראל הינה חד משמעית, שלפיה יש לראות את המטבעות 

בנוסף, לפי נגידת בנק ישראל, הביטקוין ועוד מטבעות דומים, אינן עונים  23הווירטואליים כנכס פיננסי.

בגדר ההגדרה המשפטית, והם  יםפללהגדרה שנמצאת בחוק של מטבע או מטבע חוץ. המטבעות הללו לא נו

גם אינם ממלאים את התפקידים העיקריים של מטבע, שאחד מהעקרונות הללו הוא ה״אמון״ שהמשתמשים 

יתרה מזו, האופי האנונימי של המטבעות הווירטואליים מביא לכך שהם יכולים לשמש,  24מייחסים לו.

ה שבשלב זה הפיקוח על הבנקים אינו יכול לתת היא הוסיפ 25ומשמשים, אמצעי להלבנת הון, פשיעה ועוד.

מענה ללקוחות ולהסביר להם מדוע הבנקים מסרבים לאפשר להם להמיר את הכסף שבחשבונם למטבעות 

  26וירטואליים.

  הפיקוח על הבנקים: – עמדת בנק ישראל  .ב

שאין לחייב   היאבשל הסיכונים הטמונים בשימוש במטבעות וירטואליים כפי שצוין לעיל, עמדת בנק ישראל  

את התאגידים הבנקאיים לספק שירותים הקשורים למטבעות וירטואליים, במסגרת אחריותו מכוח תפקידו 

 27ודת הבנקאות).לפק 5, וסעיף 2010-לחוק בנק ישראל התש״ע 4הסטטוטורי כפי שמופיע בחקיקה (סעיף 

בנק ישראל הזהיר את הבנקים הגדולים בשוק ודורש מהם לבחון את הסיכונים הכרוכים בעסקאות שנכלל 

בהם שימוש במטבעות וירטואליים, ולקבוע מדיניות בהתאם. יתרה מזו, בנק ישראל הדגיש שהמדיניות 

  לו.   במטבעות הל יםצריכה להיקבע תוך התחשבותם של הבנקים ביתרונות שטמונ

  עמדת הרגולטורים:  .ג

ההתייחסות הרגולטורית לביטקוין עוד לא גובשה ועדיין לא פורסמה הנחייה מחייבת מאף גורם רגולטורי, 

לעיל. יחסן של הרשויות בישראל למטבעות  ויןכפי שצאם כי מספר גורמים מסרו שהם בוחנים את הנושא, 

 
  ).05.08.2019(פורסם בנבו,  13-12, עמ׳ עידו שניאור נ' בנק הפועלים בע"מ 19-08-9952התביעה בעניין ת"צ (מחוזי ת"א) כתב  22
  . לרוכש תשואה  והשגת מנפיקל מימון  כספיים שמטרתם השגת חוזיםמושג שכולל  23
  .דבר שלא מתקיים בביטקוין ועוד מטבעות דומים ,האמון נובע מעצם היות המטבע בעל ערך יציב ואמצעי לביצוע סחר חליפין 24
 בנק אתרדברי המשנה לנגידת בנק ישראל בישיבת ועדת הכספים של הכנסת בנושא הפעילות והשימוש במטבעות וירטואליים   25

  .08.01.2018 ישראל
   mainmenu-amnet.co.il/index.php/mainmenu/05-10-09-01-2018-74/2385-2-ון טרור אתר אמנט מניעת הלבנת הון ומימ 26
  .2010–ע"תש, חוק בנק ישראלל 4סעיף  ;1941, פקודת הבנקאותל 5סעיף   27
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פורסמה הודעה לציבור בדבר סיכונים הטמונים במטבעות אולם,  28דיגיטליים עדיין לא התגבש במלואו.

 ים על אף החסרונות שטמונ 29משרדי העוסק בנושא.-וירטואליים מבוזרים, ובמקביל, החל לפעול צוות בין

הסתפקו במתן המלצה  שך, הרגולטורים שחתמו אז על ההודעהבהמ נצייןכפי ש, במטבעות הווירטואליים

להשתמש במטבעות הללו, ובין היתר ציינו שעל הציבור "להבין את המאפיינים, להיות המעוניינים לציבור 

 מודע לסיכונים הייחודיים הגלומים בשימוש בהם, ולגלות ערנות וזהירות מוגברת". 

  : נוספים רלוונטייםמדת גורמים ע  .ד

התכנסה ועדת הכספים של הכנסת לישיבה בנוגע להצעת חוק בנושא השימוש במטבעות  2018בינואר 

ניירות ערך לרשות ה. בהקשר זה, צוין כי קריפטוגרפים, בהם הציגו גורמים רלוונטיים נוספים את דעותיהם

פרסמה להערות הציבור הצעה לתיקון תקנון הבורסה בדבר פעילות חברות בתחום המטבעות 

הקריפטוגרפים, שמטרתה ״להגביל את המסחר בחברות שעיקר פעילותן הוא השקעה, אחזקה או כרייה של 

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  ראשמטבעות קריפטוגרפים, עד לבחינה והסדרה ייעודית״. בנוסף, 

ם משמעותיים להלבנת טענה שאמנם הביטקוין טומן בחובו הזדמנויות ויתרונות, אך השימוש בו יוצר סיכוני

, היעדר זיהוי גיאוגרפי, הסתרת מידע ממוסדות פיננסיים ומדינות, והשימוש שנעשה בהם ע"י גופי טרור. הון

הביטקוין הינו נכס פיננסי ולא מטבע רגיל, והבהיר כי בכוונת  ,מנהל רשות המיסים טען שמבחינת דיני המס

בסיכום ישיבת ועדת  וי על המטבעות הדיגיטליים.הרשות להוציא הודעה שמתייחסת לכלל השלכות המיס

-יקש לכנס ועדה ביןבעדת הכספים, ולאחר שמיעת הדעות לעיל, יו"ר ו 201830הכספים של הכנסת מינואר 

משרדית ולדון בנושא. בנוסף, הוא קרא לכל הרגולטורים הרלוונטיים להגיש דיווח על הצעדים שבכוונתם 

  שום צעדים. על אך עדיין לא דווחו  31ולמטבעות הווירטואליים,לאמץ ביחס לביטקוין 

  אתגרים וביקורת  .23

אחד האתגרים   שמהווה אתשאלת המיסוי    כמו,  טבעות הווירטואלייםוביקורת כנגד המ  רבים  אתגריםישנם  

לא האם חובה לשלם מע"מ על עסקאות בביטקוין? בנוסף,  32.כלפי המטבעות הקריפטוגרפיםהמובהקים 

האם ביכולתם של גורמי אכיפת החוק לחקור את הפושעים על סמך החוקים הקיימים במציאות שאינם ברור  

אין חוקים שמאחר  33מותאמים בהכרח למטבעות דיגיטליים ולנוכח העובדה שהמשתמשים הם אנונימיים,

מסחר בהיעדר זהויות הסוחרים עלול להוביל למסחר במוצרים שאינם חוקיים חדשים בנושא. יתרה מזו, 

ית, שא: רכפי שציינו קודם הבנקים עומדים אתגרים נוספיםבנוסף, בפני  34ונוגדים את תקנת הציבור.

היווצרות הפסדים בגין תנודתיות רבה בשער הנכס וחשש למניפולציה במחירים הינו אחד האתגרים לכך. 

הופך אותם לאטרקטיביים זה שימוש בינלאומי וללא פיקוח, ת המטבעות הווירטואליים תחת שנית, בהיו

להלבנת הון ומימון טרור. בפני הבנקים עומד גם חשש של היעדר הגנה צרכנית וסיכוני מעילות ם רולגועלול 

  והונאות.

 
המחלקה הכלכלית הרשות , ")ביטקוין כמקרה בוחן(סקירה ראשונית  -מטבעות דיגיטליים" רןניקי קונצקו וד"ר גתית גור גרשגו   28

  .)2014( לניירות ערך
  . 11.08.2014  ישראל בנקמשרדי בנושא מטבעות וירטואליים מבוזרים -צוות בין 29
  .8.1.2018, 20-הכנסת ה, של ועדת הכספים 907פרוטוקול ישיבה מס׳  30
  .26בה"ש ראה לעיל   31

32 USGAO, Report to the Committee on Finance, U.S. Senate, Virtual Economies and Currencies- Additional 
IRS Guidance Could Reduce Tax Compliance Risks (May, 2013).  
33 Bitcoin: Current US Regulatory Developments - Finance and Banking - United States (Nov. 28, 2013).  

    שם. 34
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ראשית, השימוש במטבעות וירטואליים פוגעת ביכולת הבנק המרכזי לשלוט  :נוספים חסרונות אפשריים

מקווי  . מצב זה יכול להיווצר, מכיוון שהמטבע לא בשליטת הבנק המרכזישער הריביתבצורה אפקטיבית ב

וקשה להשתלט על כמות  אשר קשה למדוד את מהירות המחזור של הכסף 35אשראי אלטרנטיביים נוספים

קרוס, יאו  כשל  ייביטקוין  הדבר שפוגע בהתפתחות הבריאה של המשק. שנית, אם    36  ,משקאמצעי התשלום ב

תפיסת הציבור היא שהפיקוח על שזה יהווה סכנה למוניטין ופגיעה באמינות כלפי הבנק המרכזי, מאחר 

לקוח של בנק עלול להעביר את ש  היא  בעייתיות נוספת  37המטבעות הדיגיטליים הוא באחריות הבנק המרכזי.

ביצוע ההעברה עלול את  הכסף שלו לגורם לא ידוע, כך שהכסף עלול לשמש למטרה לא ראויה, והבנק שאישר  

ן, הבנקים נדרשים לנקוט באמצעי זהירות למניעת העברות מסוג זה לכלשאת באחריות כנגד רשויות החוק. 

גבש עמדה ולתת הוראות והנחיות גורפות למערכת ולהיזהר זהירות יתרה ולפקח בהתאם. בנוסף, קשה ל

   38אין הנחיות ברורות במדינות אחרות אודות השימוש במטבעות וירטואליים.שבמדינת ישראל מאחר 

  ההתמודדות עם המצב הקיים 3.3

יש לציין שעל מנת למצות את היתרונות של המטבעות הווירטואליים ואת ההבטחה שטמונה בטכנולוגיה, 

על כל הרשויות הרגולטוריות לעבוד ביחד ולאפשר לטכנולוגיות הללו למצות את ההבטחה שטמונה בהן, תוך 

 - את האמוןשמירה על האזרחים והזהרתם מלקיחת צעדים מסוכנים וחסרי אחריות, שעלולים לערער 

, בנק ישראל מתכוון לקדם לכןמרכיב קריטי עבור התפקוד התקין של המערכת הפיננסית במדינת ישראל. 

  39כל הגורמים הרלוונטיים. לעיל, שישתתפו בו וזכרמשרדי כפי שה-צוות בין את שיתוף הפעולה באמצעות

של בנק ישראל, משרד האוצר,   בראש הצוות עומד מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, ומשתתפים בו נציגים

משרד המשפטים, רשות ניירות ערך, רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, והמועצה 

הלאומית לכלכלה. הצוות ידון במגוון נושאים הקשורים למטבעות וירטואליים מבוזרים, כגון הביטקוין. אך 

  יישם מדיניות מסוימת.  חד משמעיות בנושא ונות קלמסיע אחרי חיפושים רבים, לא נראה שהצוות הזה הג

 סקירת המצב החקיקתי הקיים  .4

הם והבנקים הגופים הרגולטורים לכן, . הקריפטוגרפיםמטבעות נושא הנכון להיום אין חוק הנוגע ישירות ל

החוקים הבולטים המשיקים לנושא, משמעויותיהם  נציין אתקובעי המדיניות כל זמן של היעדר חקיקה. 

את החוקים המגדירים את מעמדו החוקי  נפרטתחילה  ואת פרסומיהם העדכניים של הגופים הרגולטורים.

  :של המטבע הישראלי

הילך חוקי  קובע שהמטבע "שקל חדש" מהווה ההילך החוקי במדינת ישראל. 40:חוק מטבע השקל החדש

הוא ההגדרה למטבע הרשמי המקובל במסחר במדינה מסוימת. למדינה יש את הכוח לכפות את השימוש 

ת על הנפקתו וערכו היציב. במדינת ישראל, כאמור לעיל, ההילך החוקי במטבע הרשמי שלה והיא האחראי

  הוא "השקל החדש". 

 
35 E Murphy, Bitcoin: Questions, Answers, and Analysis of Legal Issues (Oct. 13, 2015). 
36 European Central Bank, virtual currency schemes (Oct. 2012). 

   שם. 37
 . 25ראה בה"ש   38
בנק ישראל הרצאת המשנה לנגידה בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה : העתיד של הכסף: סוגיות מדיניות ורגולציה   39

20.06.2018 .  
 .1157, ס"ח 1985 –ה "התשמ, חוק מטבע השקל החדש 40
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, צפוי לעונש קל החדשלקבל את ההילך החוקי בישראל, כלומר הש  המסרבקובע ש  489עיף  ס  41:חוק העונשין

  .מאסר של שלושה חודשי

שני החוקים הללו הם דוגמה לחוקים המקבעים את מעמדו של השקל החדש כהילך החוקי במדינת ישראל 

כלומר, על פי החקיקה המטבעות הקריפטוגרפים ואין בהם התייחסות של המחוקק למטבעות קריפטוגרפים.  

  אינם מוכרים כהילך חוקי בישראל וכמטבע רשמי למסחר.  

התנהלות ודרך קבלת  מפרט את האופן שבו הבנק שומר על עצמאותו, מינויים, זה חוק 42:חוק בנק ישראל

 םהרלוונטייההחלטות. החוק גם מגדיר את מטרותיו של הבנק ואחריותו באשר לאמצעי התשלום. הסעיפים  

  הם: 

  לחוק מטבע השקל  1הגדרת "מטבע" תהיה לפי האמור בסעיף לפיו ש –סעיף ההגדרות  – 1סעיף

המדינה אינה אוסרת על שימוש מהווה הילך חוקי במדינה אחרת.    אשרכמטבע  חוץ"    החדש, ו"מטבע

באשר למטבעות הקריפטוגרפים,  במטבעות חוץ אשר מהווים הילך חוקי במדינה אחרת. אולם, 

 עמדת החוק והרגולטורים היא שעל אף שמם, "מטבעות", הם אינם זוכים למעמד חוקי של מטבע.

זאת מכיוון שהמטבעות הקריפטוגרפים אינם מהווים הילך חוקי באף מדינה ואין מדינה שיכולה 

  לערוב או לייצב את ערכו של המטבע. לכן, לפי החוק הם אינם מהווים "מטבע" בישראל. 

  ו של המטבע בישראל , המגדיר את תפקידו ומטרות הבנק, שהראשונה שבהן היא ייצוב ערכ3סעיף

 ל.ומחוץ לישרא

   תחת פרק אמצעי תשלום, מבהירים את סמכותו הבלעדית של הבנק על הפצת כסף. 28-ו  27סעיפים ,

ר שהנגיד יקבע שעשוי כל דבר אחהאיסור על הוצאת מטבע כולל הפצת מעות, שטרות מסמך או 

 .לכסףתחליף  להיות

  ילך הומגדירים אותו כ, מגדירים את ההתחייבות של בנק ישראל עבור המטבע 30-ו 29סעיפים

  החוקי בישראל.

ישנה התייחסות למטבעות וירטואליים, לחוק זה, א 11עיף סב 43:בחוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסים

מכשיר פיננסי הוא חוזה היוצר נכס פיננסי אצל אחר,  ."נכס פיננסי"כהגדרה ה הם חוסים תחתכאשר 

כאשר נכס פיננסי יכול להיות מזומן, מכשיר הוני (חוזה המעיד על זכות שייר בנכסים לאחר ניכוי 

  ההתחייבויות) או זכות חוזית לקבל מישות אחרת נכס פיננסי אחר או להחליף נכסים פיננסים. 

שחלים על   יא, ההחוקית של מטבע מהמטבעות הקריפטוגרפיםרה  המשמעות של הגדרה זו, תוך ניתוק ההגד

לאור ההגדרה השונה . מאלו החלים על "מטבע" מערכת כללים אחרת וחוקים אחרים מטבעות אלו

אמנם עדיין ת כנכס ומכשיר פיננסי. ושמקבלים המטבעות הדיגיטליים בחוק, הם מקבלים משמעויות חוזי

סים במסגרת עסקאות שונות, אך הגדרה זו פוגעת באופי ה"מטבעי" של ניתן להחליף מכשירים ונכסים פיננ

רשויות הרגולטוריות ההמדינה וכלומר,    המטבעות הקריפטוגרפים, שנועדו לשמש כסוג חדש של כסף מזומן.

בוחנות ופועלות במסגרת חוקית שונה בכל הקשור לנכס פיננסי, מזו הנדרשת עבור מעות שמהווה הילך חוקי. 

דוגמא לכך היא מדיניות מיסוי שונה בין נכס פיננסי מסוג אגרת חוב או נייר ערך למזומן ועסקאות שנעשות 

   במזומן.

 
  .1977 - ז"תשל, חוק העונשיןל 489ס'  41
  .2010 –ע "תש, חוק בנק ישראלל 30- 27, 3, 1ס'  42
 .2016 –ו "תשע), שירותים פיננסיים מוסדרים(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים א ל11ס'  43
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, מציגה את המטבע הדיגיטאלי שאינו 44ת במטבעות מבוזריםבחוזר העוסק במיסוי פעילורשות המיסים, 

  הילך חוקי בשום מדינה.מהווה , מאחר ואינו תעומד בגדר מטבע או מטבע חוץ בהגדרתו החוקי

עד כה סקרנו את המשמעות של השימוש במטבעות דיגיטאליים במסחר ומעמדם החוקי. לאור מעמדם 

רטות בפרק הרקע), ישנו קושי שמתעורר ברצון/יכולת והבעיות שעולות מהשימוש במטבעות (אשר מפו

  הבנקים להעניק שירות עבור גופים וחברות שמקור כספן ועיסוקן במטבעות מבוזרים.

הוא שימוש פלילי במטבעות דיגיטליים או כסף  עולה מהשימוש במטבעות דיגיטלייםאחד מהקשיים ש

אך אינו נוגע ישירות למטבעות  וןבחקיקה לאיסור הלבנת המתבטא חשש זה  45שמקורו פלילי.

, כך שבכל אוסרים על פעולה ברכוש ששימש, מאפשר או שנעברה בו עבירה 4-ו 3סעיפים  46קריפטוגרפים.

איסור שחל בענייננו גם על מטבעות קריפטוגרפים שאין יכולת לאתר את  ;רכוש שטמון בו סיכון יש איסור

  מקורם.

מטיל  2סעיף  47מטיל חובות על התאגידים הבנקאיים בישראל. (שירות ללקוח)קאות חוק הבניחד עם זאת 

את החובה לתת שירותים מסוימים, כגון פתיחת חשבונות בבנק, כאשר הלה אינו יכול לסרב באופן בלתי 

(ד) נוגע לעמדת המפקח על הבנקים ובכך מחבר אותנו לענייננו. כאשר נוקט הבנק 2סביר. סייג העולה בסעיף  

רך פעולה מסוימת (כאשר נדרשת לעמוד באמות הסבירות המצוינות בחוק) רשאי ליידע את המפקח על בד

מדיניותו. במידה ולא נתקבלה הודעה מהמפקח על התנגדותו למדיניות, יחשב סירוב הנובע מאותה מדיניות 

  לסביר.

זו באה להבטיח  48הבנקאית.החוק מפרט גם את אחריותו של בנק ישראל לקיים פיקוח על המערכת 

  התנהלות תקינה של הבנקים ושמירה על האינטרס הציבורי, של לקוחות הבנקים.

ן עולה השאלה מהו סירוב לא סביר מצד הבנקים, זאת לאור התניות חוקיות כמו בחקיקה להלבנת הון. אמכ

וסף לדרישה מצד המפקח בפרק הפסיקה. זאת בנ  ועל כך נדון בהרחבהעל שאלות אלו מנסה לענות ביהמ"ש,  

  על הבנקים להציג את עמדתו בכל הקשור למדיניות פנימית של איגוד בנקאי מסוים.

דבר הסיכונים בהתבטא מספר פעמים בנושא הביטקוין. הבולטים שבהם הם בהודעה  בנק ישראל  יש לציין כי  

). דת הכספים (אשר פורטו בפרק הרקעוהתבטאות המשנה לנגידה בווע דיגיטלייםהטמונים במטבעות 

בנושא פעילות והשימוש במטבעות פרסמה את עמדתה שהוצגה בוועדה המשנה לנגיד בנק ישראל 

את המטבעות  ראותלהיא  העמדה המוצגת,בקצרה נזכיר כי  49בהודעה לעיתונות. וירטואליים

דרש להגדיר כיצד ינהל את ייכל בנק , ושע במובנו החוקיכמטב ולאכנכסים פיננסים  הקריפטוגרפים

המפקח על הבנקים אמון על חיוב הבנקים בנקיטת אמצעי זהירות   ן שירות ללקוחות בתחום.תהסיכונים במ

אך אלו מקשים על מתן מענה מצד המפקח, ללקוחות המעוניינים  ,למניעת הלבנת הון ומימון פעילות טרור

  לי בבנקים.להמיר את כספם הווירטוא

 
 )17.1.2018" (מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר" 05/2018חוזר מס הכנסה  44
 ישראל בנק אתר) דוגמת ביטקוין(לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים הודעה  45

19.02.2014 . 
 .2000 –ס "תש, חוק איסור הלבנת הוןל 4 -3ס'  46
 .1023, ס"ח 1981-א"תשמ), שירות ללקוח(חוק הבנקאות  47
  . 27ראה בה"ש  48
  . 25ראה לעיל בה"ש  49
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זו עמדה  50 היועמ"ש פרסם את עמדתו בנושא, לאור מסקנות שנבעו מדיון שקוים במסגרת צוות בין משרדי.

גובשה ע"י צוות בין משרדי שכלל את רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, ייעוץ וחקיקה ונציגי 

). עמדה זו כוללת מסגרת נורמטיבית, אשר , כפי שיפורט בהמשךהפיקוח על הבנקים (שהיו בדעת מיעוט

והכרת הפעולות הכספיות ור  טבנימחייבת את התאגידים הבנקאיים במדיניות "הכר את הלקוח", שמחייבת  

 51).411של הלקוח, על מנת לזהות פעילויות לא רגילות וחשודות כלא חוקיות של הלקוח (בהתאם להוראה 

של המטבעות המבוזרים, כנכסים  םהמתייחסת למעמד תבנוסף מכילה העמדה את המסגרת המשפטי

פיננסיים בעלי רמת סיכון בינונית. אלו באים כהקדמה להצגת רשימת נסיבות המפחיתות סיכון בכל הנוגע 

לגופים פרטיים העוסקים במטבעות מבוזרים, במטרה לאפשר ללקוחות אלו לקבל שירות מצד הבנקים. 

  הקריטריונים כוללים:

נגנון להיקף מספר מם נמוכים אשר אינם יוצרים סיכון משמעותי. זאת תוך קיום פעילות בסכומי .1

 הכוללים. ההיקפיםהפעולות בסכום נמוך, על בסיס מצטבר, כדי לבחון את תמונת 

ע"י גורם מוסמך על דעתו של  ןתכרייה וניתנים לאישור. האישור יינשמקורם ב םוירטואליינכסים  .2

 הבנק ומקור והיקף הכספים ניתנים לזיהוי.

מזוהים. זיהוי פעולות "חלפנות" של כסף דיגיטאלי  דיגיטלייםמארנקים  םוירטואלייקניית נכסים  .3

עם גופים מזוהים ומוכרים מהווה נסיבה מפחיתת סיכון, מאחר שניתן לראות את מקור ומסלול 

 הכסף.

מות אך לא עומדת ויות.  נסיבה שיכולה להתווסף לקודס בגין רווחים מאותן פעילאישור רשויות המ .4

 בפני עצמה. 

כאשר אלו מתקיימים, קיימת חובה על הבנקים במתן שירות עבור לקוחות הנוגעים בדבר. בנק ישראל כאמור 

טרם ייערך ייב את הבנקים במתן שירותים בהיה בעמדת מיעוט בדיון הנ"ל. עמדת הבנק הייתה שאין לח

לפי עמדת שונים בישראל. הפיקוח אפקטיבי על נותני השירות בנכסים וירטואליים מצד הרגולטורים 

הכרוך בגופים מעין אלו,  התחלתיים ועדיין קיים סיכון גבוהבשלבים  תהרגולציה העולמית נמצאהבנקים, 

קבוע מדיניות לים הבנקאיים  על התאגידחידים. המתווה של בנק ישראל היה כי  גם כאשר מדובר בלקוחות י

תעבור למפקח על הבנקים בצירוף הערכת . מדיניות זו בנכסים פיננסים נם עוסקיםבאשר ללקוחות שאי

. בנק ישראל הציע גורמי הפחתת סיכון שונים ונוקשים יותר מאלו שהוצעו ע"י יתר המשתתפים: סיכון

השירות לנכסים וירטואליים מומשו מארנק פעילות של לקוחות קמעונאים מול גופים מפוקחים; מתן 

אלקטרוני זהה, מקורם בכרייה ולא היו תנועות נוספות; על הלקוח להצביע על מקור הכסף לרכישת נכסים 

וירטואליים או כרייה; ולבקשת רשות המיסים על הלקוח להמציא אישורים בדבר רווחים או הכנסות 

בגורמים אלה תחשב כמאושרת כל זמן שהמפקח על הבנקים מפעילות בנכסים דיגיטליים. מדיניות שתתחשב  

  לא הביע את התנגדותו.

 סקירת המצב הפסיקתי הקיים  .5

לקוחות שעיקר עיסוקיהם הוא שירותים הפיננסים מצד הבנקים לפסיקה בעניין מתן הבפרק זה תוצג 

תאגידים ה בפרק הקודם, במרבית הפסיקה שתפורט בפרק לעיל,שהוצג  ריפטוגרפים. כפיבמטבעות ק

 
מ "בנק מרכנתיל דיסקונט בע' רועי ערב נ 1 51757-08-18) א"מחוזי ת(א "עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בעניין ת 50
  .)19.2.20פורסמה ), (04.11.2019, פורסם בנבו(

 . )16.3.2017" (ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור" 411הוראת ניהול בנקאי תקין  51
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הבנה אם מדיניות זו לשם  הבנקאיים נוקטים במדיניות שכנגדה מערערים הלקוחות, ונדרשת עמדת הבנקים  

  .ש, הוא זה שקובע את סבירות החלטת הבנק מול הלקוחסבירה. כאשר הנושא מגיע לפתחי ביהמ"

  52.ביטס אוף גולד נגד בנק לאומיבהקשר זה עולה פסק דינו של העליון בעניין 

המערערת, חברת ביטס אוף גולד, טוענת להחלטה לא סבירה מצדו של הבנק לחסום באופן כולל את פעילות 

החברה טוענת שעיסוקה בעסקאות בהיקף  החשבון שלה, זאת לאור עיסוק החברה במטבעות דיגיטליים.

מבצעת תיעוד של עסקאות ומאמתת את ושהיא כספי קטן שאינו מעלה חשש להלבנת הון או מימון טרור, 

אלה שהיקפן גדול ומדווחת באופן שוטף לרשות לאיסור להלבנת הון. לאור אלו, החלטת הבנק קיצונית 

  ד ולמזער את הסיכונים הנלווים.במיוחד לאור זה שיש ביכולתו אמצעים אחרים לאמו

מנגד, הבנק מציג עצמו כהמשך זרועה של המדינה במניעת פעולות בלתי חוקיות או חשודות בכספים. לכן, 

ומחשש שמתבצעות   כנסו לחשבון הבנק,יטרם ה  יהווירטואלעקב הקושי לאתר או לעקוב אחר פעילות הכסף  

החלטתו בדבר סגירת החשבון מתגלה  ו למימון טרור,באמצעות החשבון פעילויות הקשורות להלבנת הון א

בנוסף מצביע על מדיניות זהה הקיימת בקרב שאר התאגידים הבנקאיים בנוגע למסחר במטבעות כסבירה. 

  , מה שמצביע על הסיכון הכרוך בפעילויות מסוג זה.םוירטואליי

ת הכרוכות בסיכון גבוה, אך , שמאששת שמדובר בפעולונעזר ביהמ"ש בעמדת המפקח על הבנקיםבהכרעתו,  

למרות הסיכון לא מדובר  .אין משמעות הכרחית לאי ביצוע פעולות הקשורות במסחר במטבעות מבוזרים

  באיסור מצד המפקח על הבנקים. 

סבירות החלטת הבנק ועל אופן הכרעה ראוי שיסב נזק מועט לשני הצדדים. זאת ל נוגעיםהדיון וההכרעה 

ההבהרה שהכרעתו אינה בגדר מענה על השאלה, "אם רשאי הבנק לסרב לספק שירות עושה ביהמ"ש תוך 

לפגוע ביכולת הבנקים לבחון את פעילויות החברה  נה באה, ושאיבנקאי למסחר במטבעות וירטואליים"

ההכרעה שהתקבלה הייתה שאין על הבנק לממש מדיניות גורפת המפסיקה נזקים.  כצעדים למזעור

פעילויות חשבון של חברה שקשורה במסחר בביטקוין לאור הכלים שעומדים לרשותו של הבנק לבחון את 

  הסיכון. אך עם זאת, אין זה אומר שאין על החברה לעמוד בכל התנאים שהציב לה הבנק.

ישראמיינרס נגד בנק חדדות בפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בתל אביב בעניין תמורות פסק הדין הזה מת

   53.איגוד

חברה שעיקר עיסוקה הוא בפעילות במטבעות מבוזרים  :"ביטס אוף גולד"השאלה המשפטית דומה לזו ב

עותרת כנגד מדיניות הבנק הגורפת של איסור פתיחת חשבון ללקוח העוסק במטבעות דיגיטאליים. השוני 

. בעוד שחברת ביטס אוף גולד "תתכן כמסוכנת"כמתייחס ביהמ"ש  אליההעיקרי נוגע בחידוד הפעילות 

, פעולה שהסיכון הטמון בה כריית ביטקויןבמה שמכונה עסקה נרס ים, ישראמיייבמטבעות דיגיטל סחרה

מבחינת זיהוי מקור הכסף קטן בהרבה. ביהמ"ש קבע, שאמנם עדיין קיים סיכון בפעילותה של החברה ועל 

אך יצא כנגד המדיניות הגורפת של הבנק, בטענה שכל סוג  ,כן סירוב קבלת הכספים לחשבונה הוא סביר

יחסות שונה מצד הבנקים ועל כן יש לבחונה לאור הסיכונים בדומה לכל חשבון שגלום פעילות מחייבת התי

  בו סיכון מכל סוג שהוא.

 
 )25.02.2018, פורסם בנבו( מ"בנק לאומי לישראל בע' מ נ"ביטס אוף גולד בע 6389 /17  א"ע  52
 .3ראה בה"ש  53
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אמנם עוסק במדיניות   54,קופל נגד פקיד שומה רחובותפסק דין נוסף, שניתן בביהמ"ש מחוזי לוד, בעניין 

של המטבע המבוזר כנכס ולא  המיסוי של הביטקוין, אך פסיקתו של ביהמ"ש מחדדת אף יותר את הגדרתו

  רשות המיסים.לנגיד, המפקח על הבנקים וכמטבע, באופן ההולם את חוות דעתה של המשנה 

פסיקות אלו מהוות דוגמא להליכים משפטיים רבים אשר מתקיימים בין בנקים שמדיניותם מקשה על 

בעקבות זאת, פרטים העוסקים במסחר ופעילות פיננסית במטבעות וירטואליים. לבין פעולות של גופים 

) דיגיטליים(אשר חברים בו יחידים וגופים המחזיקים ועוסקים במטבעות  נוקט איגוד הביטקוין הישראלי

הגשת תביעות ייצוגיות, עתירות לחופש מידע ופתיחה של  :במישורים משפטיים שונים מאוגוסט אשתקד

  אלו טרם זכו להכרעה או תגובה רשמית. 55שפטיים בין אנשים יחידים לבנקים בגיבוי האיגוד.הליכים מ

ניכר שעמדות הבנקים והמפקח על הבנקים אינן ברורות לציבור, והפער מרעיף קשיים על המשקיעים 

על ביהמ"ש נוקט במשנה זהירות בפסיקתו לבל יחרוג לתחום אחריותו של המפקח    במטבעות הדיגיטאליים.

במסגרת הסבירות ביהמ"ש, הבנקים או יקבע לתאגידים הבנקאיים מדיניות שאינה רצויה. מנגד, יכול 

שמתיר החוק, למנוע פגיעה משמעותית באלו המסורבים למתן שירותים מצד הבנקים. יחד עם זאת, 

אינן תמיד תהליכים משפטיים נוטים להיות ארוכים ובעלי עלויות גבוהות, כך שפניה לערכאות משפטיות 

 בהישג יד. לשם כך דרושה עמדה מפורשת מצד הבנקים ובנק ישראל בנוגע למדיניותם.

 משפט משווה  .6

). מדינות ICOוהליך הנפקתם ( הקריפטוגרפיםקיימות בעולם מגמות שונות הנוגעות לתחום המטבעות 

בנקים מרכזים החלו בפרסום אזהרות  ,ראשיתשונות ורגולטורים בתחום בוחרים לפעול בדרכים מגוונות. 

אלו מדגישים את  .(ההנפקה) ICOציבוריות ומחקרים הפונים למשקיעים ולחברות הלוקחות חלק בהליך ה

, קוסובו, נורבגיהמת ברזיל, ביניהם מימון טרור והלבנת הון (כדוגוים הקיימים בתחום הקריפטו הסיכונ

בנוסף לאזהרות אלו ישנן מדינות אשר הרחיבו את חוקיהן בנושא   56הולנד, קוסטה ריקה, הונג קונג ודנמרק).

הלבנת הון, טרור ופשע מאורגן כך שיכללו את בורסות הקריפטו, תוך חיוב בנקים ומוסדות פיננסים אחרים 

ישנן , שניתהמסייעים לבורסות אלו לעשות בדיקת נאותות לעסקאות קריפטו (כדוג' אוסטרליה וקנדה). 

איסור על כל פעילות פיננסית מבוססת קריפטו, כמו גם הנפקתם, חילופי מטבעות קריפטו מדינות שנקטו ב

שהן אינן מכירות  אף על פישק). יש לציין כי קיימות מדינות אם ועיראטניוקמעונאות (כדוג' סין, רוסיה, וי

טכנולוגיית  קוריאה), וחוקרות אתדרום מאפשרות סחר בו בכפוף לרגולציה (הן בחוקיות מטבע הקריפטו, 

  57מטעמן (סין, רוסיה והודו). רשמייין על מנת להנפיק מטבע דיגיטלי 'הבלוקצ

 מוטליםמערך של כללים אשר  מאמצים  רגולטורים ובנקים מרכזיים  ניתן לראות במדינות נוספות כי  ,  כמו כן

יים (רגולציה ישירה), ולחלופין כללים על הגורמים המתווכים בין מטבעות הקריפטו למטבעות המסורת

על המתקנים המאפשרים למשתמשים לאחסן את מטבעות הקריפטו ולבצע עסקאות, כדוג'  המוטלים

ם, תוך הסדרה בתחו מחייביםציה עקיפה). כללים אלו ליין (רגו'ם וטכנולוגיית הבלוקציארנקים דיגיטלי

ויסות העברת הכספים, מתן רישיון, ניהול רשומות, דיווח ונקיטת אמצעי זהירות לטובת המשקיעים בדומה 

 
 )19.05.2019, פורסם בנבו( פקיד שומה רחובות' נועם קופל נ 11503-05-16) מחוזי מרכז(מ "ע 54
הפיקוח על  /בנק ישראל' נ) ר"ע(אגוד הביטקוין הישראלי  26033-08-19מ "עת,  בנק אגוד' ניר דגן נ 19-08-30476) א"ת(פ "ה 55

 ).12.8.2019(התאגידים הבנקאיים ואח 
56 J Dewey, Global Legal Insights - Blockchain & Cryptocurrency Regulation (2018), 
https://www.acc.com/sites/default/files/resources/vl/membersonly/Article/1489775_1.pdf. 
57 L of, G Legal, & U S, 2018 Complete Guide to Regulation of Cryptocurrency Around the World (Independently 
Published 2018).  
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ישנן מדינות אשר בוחרות להחיל את המסגרת , בנוסףלחוק הגנת הצרכן (כדוג' יפן, קנדה וסינגפור). 

המטבעות הקריפטוגרפים  הרגולטורית הקיימת על תחום הקריפטו (לדוג', החלת תחום ניירות הערך על

   58בסינגפור).

   . עיקרי המגמות המרכזיות בתחום פירוט של מדינות המבטאות אתלהלן 

  איסור פעילות: 6.1

הקריפטו. ישנו איסור על כל פעילות בתחום ) אסר באופן מוחלט על PBOCהבנק המרכזי של סין ( סין:  .א

למכור, לספק באופן ישיר או עקיף שירותי מוסדות פיננסים בסין לתת תמחור בביטקוין, לקנות או 

וחילופים  )ICOין לרבות רישום, מסחר וסליקה. כמו כן, נאסרה הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים (וביטק

מדינה מעודדת ותומכת במחקר ויישום של המדע עם זאת, ה 59מקומיים של מטבעות קריפטו.

, ומגנה על זכויות הקניין טכנולוגיית הבלוקצ'יין, בין היתר בעזרת והטכנולוגיה בגזרת הקריפטוגרפיה

המותר על הסדרת השימוש והניהול    NPC .(60ום זה באמצעות חקיקה של הפרלמנט הסיני (הרוחני בתח

הבנק מטבע דיגיטלי רשמי ע"י  השקתלצורך נעשית   61של התחום הקריפטוגרפי במדינה,פי חוק 

 מבקש ישראל שבנק השקל הדיגיטלי (שק"ד) למדיניות בדומה זאת PBOC(.62ן (המרכזי של סי

  .ליישם

 

אינם מוסדרים ברוסיה, והשימוש במטבעות אלו עבור סחורות או  הקריפטוגרפיםהמטבעות  רוסיה:  .ב

) 2002. יתר על כן, על פי החוק הפדרלי על הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית (משנת  שירותים אינו חוקי

הלאומי היחיד ואסור להנפיק מטבעות אחרים בשטח רוסיה. יש להדגיש כי הבנק הרובל הוא המטבע 

לציבור לגבי הסיכונים הקיימים בשימוש וסחר במטבעות כזי הוציא אזהרות חוזרות ונשנות המר

הבנק  63הקריפטו, ואף קטלג את עסקאות הקריפטו כעסקאות חשודות בעלות סיכון להלבנת הון.

המרכזי אוסר על הנפקת מטבעות דיגיטליים ע"י גורמים מקומיים, אך שוקל בעצמו להנפיק מטבע 

   64"רובל דיגיטלי".

 

ם הוציא הוראה לפיה המטבעות הקריפטוגרפים אינם אמצעי תשלום אטניבנק המדינה של וי ם:אטניוי  .ג

עם זאת הממשלה  65נקנסים.המפרים הוראות אלו  ;חוקי, לא ניתן להנפיקם, לספקם ולהשתמש בהם

   66וניהולם.טוגרפים מנסה להקים מסגרת חוקית עבור המטבעות הקריפ

 

 
  . שם 58

59 Public Notice of the PBC, CAC, MIIT, SAIC, CBRC, CSRC and CIRC on Preventing Risks of Fundraising 
through Coin Offering (Sep. 8, 2017). 

  . 56ש "ה וכן ,שם 60
61 A Timeline of Bitcoin in China (Jan. 21, 2020). 
62 Y Khatri, China's central bank is one step closer to issuing its digital currency - report - The Block (Mar. 24, 
2020). 

63 GLI , 56ש "הבלעיל .  
64 M HUILLET, Russian Central Bank Head: CBDC Under Consideration, But Not for Near Future (Jul. 19, 
2019). 

65 GLI ,56ש "לעיל ה.  
 .InfoCoin (Jan. 8,  –D GAS, Cryptocurrency Legal Framework in Vietnam: Will be Ready by End of January; שם66
.2018)  
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כמו כן  מטבעות קריפטוגרפים אינם נחשבים למטבעות חוקיים או נכסים פיננסים. קוריאה:דרום   .ד

 , אולם 67נאסר באופן מוחלט על כל פעילות של גיוס כספים מהציבור באמצעות מטבעות דיגיטליים.

הכוללת רישום ממשלתי,  כפוף לרגולציה ממשלתית קפדניתחוקי ו קריפטוגרפיםהמסחר במטבעות 

(שירות הפיקוח הפיננסי) והגברת חובות דיווח של הבנקים על החשבונות המוחזקים  FSS-פיקוח של ה

 68),כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור (FATF-בבורסות הקריפטו בהתאם ל

בנוסף, דרום קוריאה   69את מקור מטבעות הקריפטו תוך הערכת סיכונים.  לנתראשר מנחה את המדינות  

 70על הכנסות שנוצרות מעסקאות קריפטו. 20%ל מס של שוקלת להטי

 

הבנק המרכזי הצהיר כי השימוש במטבע  השימוש במטבעות וירטואליים אסור בבוליביה. בוליביה:  .ה

  71, ואף התריע על הסיכונים בשימושו.אסור במדינה מונהשלא הונפק על ידי הרשות המ

 

, ואף קריפטוגרפיים תמטבעוהאוסרת על שימוש בהבנק המרכזי העירקי פרסם הצהרה  ק:אעיר  .ו

  72הצהיר כי יעניש על שימוש וביצוע עסקאות קריפטו בהתאם לחוק נגד הלבנת ההון במדינה.

 

, הבנק המרכזי של הודו אסר על ע"י האזרחים על אף חוקיותם של חילופי מטבעות הקריפטו  הודו:  .ז

על סחר בבורסות   כלומר, חל איסור  .קריפטוגרפיםבנקים ומוסדות פיננסים מלעסוק ולהסדיר מטבעות  

הקריפטו ובוחנת את לוגיית עם זאת, המדינה מתעניינת בטכנו 73המקומיות במטבעות הקריפטו.

 74ע"י הבנק המרכזי.דיגיטלי האפשרות להנפיק מטבע 

 

אשר כרוך בסיכונים  קריפטוגרפיםי הסחר במטבעות נהבנק המרכזי של קטר הוציא אזהרה מפ קטר:  .ח

ישנו איסור על הבנקים ונותני השירותים   75פשעים פיננסים.לצורך  גבוהים לתנודתיות במחיר ולשימוש  

, זאת קריפטוגרפיםמטבעות ה מלעסוק בכל סוג של פעילות בהעוסקים במסחר והנפק יםהווירטואלי

   76כפוף לעונשים.ב

  :החלת המסגרת הרגולטורית הקיימת בתחום 6.2

הנ"ל נאכף ע"י  77 ,חוקיים ונחשבים כ"רכוש" הממוסה כרווח הון קריפטוגרפיםמטבעות  אוסטרליה:  .א

 ustracAכפוף לרגולציה של    הקריפטוגרפיםהמסחר במטבעות    78(רשות המיסים האוסטרלית).  ATO-ה

עסקי החליפין בתחום הקריפטו (הרשות המופקדת על המלחמה בהלבנת ההון). הרשות מחייבת את 

לרשום את העסקה, לערוך תהליכי זיהוי ואימות של הלקוח, לנהל  ,דיגיטלייםה ותמטבעההמרת ל

 
67 GLI ,56ש "לעיל ה.  

68 Documents - Financial Action Task Force (FATF). 
69 Cryptocurrency Regulations Around the World I Crypto Regulations. 
70 P Baker, South Korea Considers 20% Crypto Income Tax - CoinDesk. 

71 GLI ,56ש "לעיל ה.  
  . שם 72
  . 57ש "לעיל ה 73

74 Indian central bank digital currency proposed (Jan. 29, 2020). 
75 GLI ,56ש "לעיל ה.  

76 D Hamilton, Qatar Bans All Cryptocurrency in QFC - Securities.io (Jan. 12, 2020). 
77 Tax treatment of crypto currencies (Mar. 30, 2020). 

78 GLI ,56ש "לעיל ה.  
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אי רישום העסקאות  79.דולר אוסטרלי 10,000דווח על עסקאות מזומן העולות על סך של רשומות, ול

  81) ומסחר קריפטו.ICOבנוסף לכך פורסמו הנחיות לגבי הנפקת המטבעות (  80כפוף לדין הפלילי ולקנסות.

  

), חוקר את תחום הבלוקציין, אך מדגיש כי אין הוא מתכנן להנפיק RBAיה (להבנק המרכזי של אוסטר

באוסטרליה לשימוש באמצעי תשלום מטבע דיגיטלי מדינתי בקרוב. זאת למרות המגמה הגוברת 

הבנק  82.דיגיטליים על פני מזומן הנתמכת ע"י מערכות תשלום של הבנקים והמוסדות הפיננסיים

המרכזי הוציא מספר אזהרות בנוגע לשימוש במטבעות הקריפטו והסיכונים הטמונים בהם, הוא מציין 

עשוי להפחית את הפיקדונות בבנקים, כך שיסופקו פחות כספים  בכי שימוש במטבע דיגיטלי באופן נרח

   83להלוואות.

 

אינו רואה במטבעות  ,), הבנק המרכזי של סינגפורMASהרשות המוניטרית בסינגפור ( 84סינגפור:  .ב

כמו כן,  קריפטוגרפים כמטבעות חוקיים, אולם הסחר במטבע הוא חוקי וכפוף לרגולציה של הבנק.

מטבעות הקריפטו כטובין וממסה אותם בהתאם. הבנק המרכזי פור מתייחסות אל שויות המס בסינגר

החליט להחיל על הסחר במטבעות הקריפטו מסגרת רגולטורית קיימת של ניירות ערך (ככל שהמטבעות 

מוד בדרישות החוק, בליווי תשקיף לע מחויבתהן "מוצרי שוק ההון"), כך שהנפקתם של המטבעות 

הרחיב חוק שירותי התשלומים את   2019-חובות דיווח במטרה למנוע הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, בו

תוך חיוב בהחזקת  MASההסדרה של שירותי תשלומי הקריפטו ושירותי הסחר תחת הרגולציה של 

ברות רישיון ועמידה בחוקי היועצים הכספיים, חוק הביטוח, חוק ניירות ערך, חוזים עתידיים, חוק ח

בעזרת חוקים אלו מקדמים את האמון בשימוש בתשלומים אלקטרוניים ומחזקים . FATF-נאמנות ו

 את הגנת הצרכן בתחום.

 

ולרשות למניעת  כפוף לרישוםהסחר בהם חוקי וקיים בקנדה, אך מטבעות הקריפטו אינם חו קנדה:  .ג

ברמה הפדרלית הרשויות והבנק המרכזי מתייחסות למטבעות  85. הלבנת הון ומימון טרור

 ,הבנק המרכזי 86כאל ניירות ערך, והדינים בעניין חלים עליהם (נאותות וחובות דיווח). הקריפטוגרפים

האחראי על שמירת ערך המטבע ופיקוחן של מערכות תשלום, מציין כי הוא עובד על מספר פרויקטים 

פטו, זאת מתוך השקפה עתידית להתפתח בתחום ואף ייתכן להנפיק שמטרתם לחקור את תחום הקרי

" נגע ליתרונות ולחסרונות של יומנים ג'אספרמטבע דיגיטלי מדינתי. כך לדוגמא, הפרויקט המחקרי "

  87של נתונים דיגיטליים באופן גאוגרפי. סנכרוןמבוזרים המאפשרים 

 
  .שם 79

80  New Australian laws to regulate cryptocurrency providers (Apr. 11, 2018). 
81 Initial coin offerings and crypto assets (May. 2019), https://asic.gov.au/regulatory-resources/digital-
transformation/initial-coin-offerings-and-crypto-assets/. 
82 R Pearce, Reserve Bank sees potential in ‘digital Australian dollar’ (Jan. 8, 2020). 
83 J Fawkes, Reserve Bank of Australia Considers Ultimate Ethereum-Based Crypto (Jan. 10, 2020). 

84 GLI , 56ש "הבלעיל.  
  שם. 85

86 K Tso, & A Kharpal, Bitcoin is ‘gambling’ and regulations are needed, Canada central bank head says (Jan. 
25, 2018). 
87 Digital Currencies and Fintech: Projects - Bank of Canada. 
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  :אסדרה ייעודית לתחום הנכסים הדיגיטליים 6.3

". הסחר במטבעות כ"רכושמטבעות קריפטוגרפים נחשבים למטבעות חוקיים, ונחשבים  יפן:  .א

ולחובות   (FSA)הדיגיטליים חוקי וכפוף לרישום אצל המשרד האמון על פיקוח השירותים הפיננסיים  

רווחים ממטבעות   F)FAT(.88דיווח וזיהוי בהתאם לרגולציה הקיימת בתחום הלבנת ההון ומימון טרור  

עקבות הפריצה לבורסת ב  89.55%-15%פטו מסווגים כ"הכנסה אחרת" וחייבים בשיעורי מס של קרי

כך שהרישום כולל מספר רב של   , יפן מחזקת את הרגולציה על ספקי השירות בתחום,הקריפטו קוינצ'ק

מוקם איגוד חליפין וירטואלי עצמאי משאלות תוך התמקדות באמצעי הביטחון הננקטים. כמו כן, 

)EAJVC,(90  רשומים  םווירטואלייספקי שירות חליפין  16אשר מווסת את עצמו ופועל בשיתוף עם

בהתאם לכך,  91, אימות ודיווח)., נותן ייעוץ לבורסות, ומנטרן (זיהויFSA(פלטפורמות מסחר) ועם ה

ל"ארנקים קרים" לצורכי אבטחה, ארנקים חיצוניים,  הקריפטוגרפיםסים כנקבע כי יש להעביר את הנ

מוצפנים וחסינים להתקפת וירוסים שנועדו לגנוב מארנקי תוכנה או ארנקים שאינם מחוברים לרשת 

 92אינטרנט.

  

כניות להנפיק ת קריפטוגרפים, אולם אין לבנק תוו) מבצע מחקר על מטבעBOJהבנק המרכזי של יפן (

אם המטבעות הדיגיטליים של הבנק המרכזי יחליפו הבנק מדגיש כי    .מטבע דיגיטלי משלו בנקודת זמן זו

פיקדונות פרטיים, זה עלול לשחוק את ערוצי האשראי של הבנקים המסחריים ולהשפיע לרעה על 

צריכה להיות מגובה במחקרים משווים, ממשק רגולטורי וניהול . לטענת נגיד הבנק הנפקה שכזו  הכלכלה

   93סיכונים.

  : דירקטיבת האיחוד האירופי 6.4

th5 פורסמה הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי בדבר מניעת הלבנת הון ומימון טרור ( 19.06.18-ב

Money Laundering Directive “AMLD5”(94 אשר תיקנה את ה-AMLD495 שפורסמה ב)-26.06.17 ,(

הינה הכלי  AMLD4ולמעשה הכפיפה את סוגיית המטבעות הווירטואליים תחתה. הדירקטיבה הרביעית 

מערכת הפיננסית של האיחוד האירופי לצורך הלבנת די והעיקרי שמטרתו מניעת השימוש בהמשפטי הייעו

לנקוט במגוון  EU-יעילה אשר דורשת ממדינות החברות של ה הון ומימון טרור, וקובעת מסגרת משפטית

אמצעים כדי לזהות ולמזער את הסיכונים הקשורים להלבנת הון ומימון טרור. עם זאת, אירועי הטרור 

 שמשמשים כמערכות מודרניים טכנולוגיה הובילו למסקנה כי ישנם שירותי 2018-ל 2015באירופה בין 

 מדרישות מפטור נהנים האירופי או האיחוד חוק לתחום מחוץ נותרים שהם בעוד, אלטרנטיביות פיננסיות

   חוקיות.

 
88 GLI ,56ש "לעיל ה.  
  .שם 89

90 認定資金決済事業者協会の認定について：金融庁 (Oct. 24, 2018). 
  . 57ש "הלעיל ב 91
92 GLI , 56ש "הבלעיל .  

93 Y Khatri, Japan’s central bank ‘must be prepared’ to issue digital currency, says deputy governor - The Block 
(Jan. 30, 2020).  
94 Council Directive 2018/843, 2018 O.J. (L 156) (EU). 
95 Council Directive 2015/849, 2015 O.J. (L 141) (EU). 
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רה ויש ליישמה ינה בעלת תחולה ישי, דהיינו היא מחייבת, אדירקטיבההינה  AMLD-חשוב להדגיש שה

על  תחולה ישירהבעלות שהן של האיחוד האירופי  רגולציותו אמנותזאת בניגוד לבחקיקה המדינתית. 

  96המדינות ועל חקיקתן.

   :הדירקטיבה 4.16.

AMLD5 .97הינה דירקטיבה אשר מקדמת משמעותית את הצעדים שנקט האיחוד האירופי עד כה   

 לבין מטבעות  98ספקים העוסקים בשירותי חליפין בין מטבעות פיאט: זיהוי פעולות חשודות

נים הנובעים מאנונימיות וירטואליים מחויבים לזהות ״פעולות חשודות״ על מנת למזער את הסיכו

) המוטלת על הספקים due diligence( בדיקת הנאותותחובת  .יםמטבעות הווירטואליהפעולות ב

כדי למנוע תאפשר לרשויות המוסמכות של האיחוד האירופי לפקח על השימוש במטבעות ווירטואליים  

העברת כספים לצורך פעולות טרור/הלבנת הון. עם זאת, חשוב להדגיש כי הכפפתם של ספקי השירות 

תחת הדירקטיבה החמישית לא תפתור את בעיית האנונימיות לחלוטין משום שניתן לבצע פעולות 

במטבעות ווירטואליים אף בלעדיהם. במילים אחרות, פעולות/עסקאות מבוצעות באמצעות 

כפופות לבדיקת הנאותות של הספק, אך הדירקטיבה אינה מחייבת פרטים וטפורמת ספק השירות פל

לבצע פעולות דרך הפלטפורמות הללו. לכן, הדירקטיבה פותרת באופן חלקי בלבד את בעיית 

האנונימיות, שכן פרטים יכולים לבחור שלא לבצע עסקאות באמצעות ספקי השרות כך שהאנונימיות 

 תיפגע.שלהם לא 

 הגברת הפיקוח על עסקאות בהן מעורבות ״risk third countries-highרשימת המדינות הנקבעות  ״)

עסקאות מבוצעות בין מדינות אירופה למדינות המנויות ברשימה יהיו  99 על ידי הנציבות האירופית):

פקי השירות סעת ברמה הלאומית באילו אמצעים כפופות לבדיקת נאותות ״משופרת״. כל מדינה קוב

 FATFאלה, בכפוף להמלצות  קוט כדי לבצע את הבדיקות במקרים הלנצריכים  ״)  ם(״הגופים המחויבי

)the Financial Action Task Forceה .(-FATF   ממשלתי של האיחוד האירופי הקובע -גוף ביןהוא

פעולות בלתי חוקיות (כגון הלבנת הון ומימון טרור), ופועל כדי  בינלאומיים שמטרתם למנוע תקנים

   100להביא לרפורמות בחקיקה ורגולציה של מדינות האיחוד בתחומים אלה.

  ,יחידות מודיעין פיננסי (ריכוז ושיתוף מידע בין המדינותFIUהדירקטיבה מרחיבה הבנק האירופי) ו :

ואירופאיות על מנת לאפשר את שיתוף הפעולה את סמכויותיהן של רשויות הפיקוח המדינתיות 

  והמידע המודיעיני החיוני לאפקטיביות הדירקטיבה. 

 הדירקטיבה מחייבת את המדינות שבהן חברות מיוסדות הגברת השקיפות וזהות ישויות משפטיות :

ורשומות להשיג ולרשום מידע מדויק על זהות בעלי השליטה בחברות האלו כדי להבטיח התחקות אחר 

עבריינים ולמנוע מצב בו יוכלו להסתיר את זהותם מאחורי מבנה תאגידי מורכב. בנוסף, הדירקטיבה 

שליטה/נאמנים (עם סייגים לפי החלטתן של המדינות) על של בעלות  מחייבת גישה ציבורית למידע

 על מנת ותמנת להגביר את הביקורת הציבורית על העסקאות ולייעל את השיתוף במידע בין המדינ

 ).opaque structuresלמזער את הסיכון של הלבנת הון ומימון טרור באמצעות מבנים אטומים (

 
96 Types of EU law, EUR. COMMISSION.  
97 Questions and Answers: Anti-money Laundering Directive, EUR. COMMISSION. 

מטבע ללא ערך פנימי. ערכו נקבע מטבע הפיאט הוא היורו. גיבוי ממשלתי, כמו השקל הדולר ומטבעות פיאט הינן מטבעות ב  98
  .. זהו למעשה הכסף כפי שהוא מוכר לנו היוםע"י הממשלה או בהסכמת שני צדדים עליו

99 Commission Regulation 2016/1675, 2016 O.J. (L 254) (EU). 
100 FINANCIAL ACTION TASK FORCE, www.fatf-gafi.org/about/ . 
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  101:של הנציבות האירופית 2019/758במדינות על פי הרגולציה   AMLD4יישום הדירקטיבה 2.4.6

שקבעה את היעד שעל כל מדינות האיחוד האירופי להשיג בהקשר של   AMLD4בעקבות פרסום הדירקטיבה  

-ב 2019/758רגולציה  – מניעת הלבנת הון ומימון טרור, הנציבות האירופית פרסמה רגולציה משלימה

 כל מדינות האיחוד האירופי אתמחייבים ״ הםהרגולציה קובעת תקנים רגולטוריים ״מינימליי .1.01.193

ואמצעים נוספים שכל המוסדות הפיננסיים (בנקאות, אשראי ואחרים) חייבים לנקוט בהם כדי למזער הלבנת 

. טרם פורסמה רגולציה של הנציבות את ההנחיות של הדירקטיבהמיישמים הון ומימון טרור, אשר 

למעשה רק הוסיפה את תחום   AMLD5-ש. עם זאת, מאחר  AMLD5האירופית המשלימה את הדירקטיבה  

, ייתכן שהרגולציה החדשה תהיה מאוד AMLD4המטבעות הקריפטוגרפים לתוך המסגרת של הדירקטיבה  

 . 2019/758רגולציה דומה ל

  ?האם בנק ישראל יכול להיכנס תחת הפתרון האירופי 4.36.

בין המדינות של האיחוד  חובת השיתוף במידעהאלמנט החיוני לפתרון של האיחוד האירופי הינו נציין ש

האירופי אשר כפופות לדירקטיבות. כל עוד העסקאות מבוצעות בין שחקנים הנמצאים באותה מדינה (למשל 

לה והמידע שתי חברות מיוסדות במדינה א׳ שהיא גם מדינת המגורים של בעלי השליטה בהן), שיתוף הפעו

משום שהמדינה שולטת במידע כדי להבטיח את נאותות העסקה. עם זאת, כאשר מדובר   ,לכאורה פחות חיוני

) חיוני כדי לדוגמה בנק האירופיהבעסקאות בינלאומיות ייתכן ששיתוף הפעולה וריכוז המידע בגוף ״על״ (

מטרות פליליות. לכן, כל עוד אנו שימוש במטבעות קריפטוגרפים להלהבטיח את נאותות העסקה ולמנוע את  

יש יתרונות רבים בשיתוף במידע, (שאינה מרכז מחקר זה) נמצאים בפריזמה של מניעת הלבנת הון וטרור 

  שכן זה מאפשר ליישם את המטרות האלו באופן יעיל יותר. 

אירופי פיקוח של האיחוד הה בנק ישראל מעוניין ליהנות מהמידע שבידי מדינות האיחוד ורשויות במידה

האם בנק ישראל יהיה מוכן לעמוד בחובת בדיקת הנאותות וחובת הדיווח ) 1ולות שתי שאלות: ע – עצמו

האם רשויות האיחוד האירופי יהיו מוכנות לשתף את המידע ) 2 לרשויות הפיקוח של האיחוד האירופי?

    המרוכז בידיהן עם ישראל?

של  את השקיפות ולהסיר ככל הניתן את האנונימיותלהגביר בנוסף, המטרה של הדירקטיבה הינה למעשה 

הפעולות במטבעות הווירטואליים. אם בנק ישראל מחליט להנפיק מטבע מעין ווירטואלי, הרי זה לא יסיר 

ה של הלבנת הון יבעיות הנובעות מהסוגהאף להחמיר את  ות האחרים, ודבר זה עשוי  ספקי השיראת  מהשוק  

או שמא המטבע   –מי שבוחר לעסוק בזה פשוט יבחר להשתמש בספק מטבע אחר  מכיוון ש. זאת  ומימון טרור

  . אמצעותו שחקנים יבנו ״מבנה אטום״ כאמורשל בנק ישראל יהווה עוד אמצעי שב

אינה היא של המטבעות הווירטואליים כך ש אינה עוסקת במשמעות הפיננסיתחשוב להדגיש שהדירקטיבה 

אינפלציה. הדירקטיבה מתייחסת לחשש -סוגיית הנפקת היתר וחשש מאינפלציה/סופרמסייעת בהקשר של 

למטרות פליליות בלבד ולא דנה בהשלכות הפיננסיות של השימוש בהן. למשל,  המשימוש במטבעות אל

שראוי להטיל  תעצמה ובמגבלות האפשריו םקריפטוגרפיהמטבעות ההדירקטיבה אינה עוסקת בהנפקת 

מיליון ביטקוין מונעת אינפלציה לאור ההנחה המקובלת   21-גבלת הנפקת המטבע ביטקוין ללדוגמה, העליה.  

  שאינפלציה נגרמת עקב הגברה באספקת הכסף. 

 
101 Commission Regulation 2019/758, 2019 O.J. (L 125) (EU). 
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 דיון והמלצות .7

הסדרת סוגיית המטבעות לאחר סקירת כל המידע שהוצג עד כה, בחרנו להציג שלוש המלצות ל

  :להוות פתרונות משלימים אלו לאלו. פתרונות אלו יכולים הקריפטוגרפים בישראל

 פיקוח ואכיפה מדינתית: קביעת מדיניות אחידה לסיווג מקבלי השירות ע"י הבנקים שלצדה   .א

אחידה של פיקוח ואכיפה של המדינה. הבעיה כיום היא שאין מדיניות מדיניות אחידה לצד נציע ליצור 

ציין שהממונה על שוק נמצב זה יוצר חוסר בהירות, שגורר התנהלות שונה של כל בנק.  והמחוקק.  הרגולטור  

על תחום השירותים הפיננסיים, שבמסגרתם נכלל השירות האמון ההון, ביטוח וחיסכון הוא הרגולטור 

בנכסים וירטואליים. הממונה הוא זה שאמור לפקח על הנושא שבענייננו, אך בימים אלו אין גוף שקיבל 

. בנושאביצוע פיקוח ורגולציה, ואין מדיניות של הרגולטור והמחוקק לישיון מהממונה להסדרת הנושא ור

גוף שיהיה  קביעתהוא  התחום בהסדרת סייעל יכוליםאנו סבורים שאחד הפתרונות המשמעותיים ש ,לכן

דיניות המש. יתרון עיקרי לכך הוא פיקוח ואכיפה מדינתיתאחראי על יצירת מדיניות אחידה שלצדה 

תקל על התנהלות הלקוחות מול הבנקים ותגן על העוסקים בתחום המטבעות המסודרת אחידה וה

 בלי כי ,המפקח לגוף אכיפה סמכויות להוסיף צריך, בנוסףהקריפטוגרפים מהסכנות שמנינו במסמך לעיל. 

לכלול סנקציות . סמכויות אלו צריכות אפקטיבי יהיה לא והוא לפיקוח"שיניים"  יהיו לא למעשה אכיפה

. מדיניות אחידה בנושא  היו הגוף שיקבעאו המחוקק י  . במסגרת זו, נציע כי המפקחת על הבנקיםכנגד מפרים

 בסיס   על  יינתן  זה  שירותתנחה את הבנקים כיצד לתת שירות לעוסקים במטבעות קריפטוגרפים.  מדיניות זו,  

. לפי סיווג מבקש השירות מבקש של המסוכנות רמת את לסווג יוכלו הבנקים שלפיהם קריטריונים

ע עם זאת, נציע לקבו. או סייגים במסגרת אילו מגבלותאם כן השירות, ייקבע האם יינתן שירות ללקוח ו

פרטיות לחברות ציבוריות, בגלל שונות  בין גורמים פרטיים לחברות ובין חברותקריטריונים שונים ולהבחין 

כל בנק יאלץ לדרוש חובות גילוי מהלקוחות המגיעים אליו כפי שנעשה כיום  מבקשי השירות. בהתאם לכך,

אלו, יסווג מקבל השירות. בהתאם לחובות גילוי  בהקשרים אחרים כדי למנוע מימון טרור והלבנת הון.

, יכולים להוות דוגמה לקריטריונים כפי שתואר שנקבעו ע"י היועמ"ש כאמור בפרק הרקעקריטריונים ה

  : לעיל

  פעילות בסכומים נמוכים אשר אינם יוצרים סיכון משמעותי. זאת תוך קיום מנגנון להיקף

 תמונת ההיקפים הכוללים.מספר הפעולות בסכום נמוך, על בסיס מצטבר, כדי לבחון את 

  נכסים וירטואליים שמקורם בכרייה וניתנים לאישור. האישור יינתן ע"י גורם מוסמך על דעתו

 של הבנק ומקור והיקף הכספים ניתנים לזיהוי.

  קניית נכסים וירטואליים מארנקים דיגיטליים מזוהים. זיהוי פעולות "חלפנות" של כסף

ים מהווה נסיבה מפחיתת סיכון, מאחר שניתן לראות את דיגיטאלי עם גופים מזוהים ומוכר

 מקור ומסלול הכסף.

 מות אך לא ודויות.  נסיבה שיכולה להתווסף לקאישור רשויות המס בגין רווחים מאותן פעיל

 בפני עצמה. תעמוד 

עם זאת, נציין שפתרון כזה צריך להיות מלווה בחיזוק הרגולציה על ספקי השירות בתחום המטבעות 

, תוך התמקדות באמצעי הביטחון הננקטים על ידם כדי למנוע פריצה, בדומה לפריצה יפטוגרפיםהקר

לבורסת הקריפטו ביפן. מתן שירות ע"י הבנקים יותנה בעמידה בסטנדרט ביטחון מסוים כדי למנוע מקרה 

  דומה בישראל. 
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  :הפתרון היפני  .ב

יתרונות אלו כוללים בין השאר  .לשטרות הניירהמטבע הקריפטוגרפי מציע יתרונות של ממש בהשוואה 

 עצמאות את לשמר מנת עלושחרור מכבלי הבנקים.  יעילות, מחיר הפעלה, בינלאומיות, מהירות, זמינות

יהווה ישות עצמאית ש,  וירטואלייםלמטבעות    חילופיןלבחון פתרון לפיו יוקם איגוד    ניתןבע מהמדינה  המט

זאת  .רגולציה פנימית (עצמית) על תעשיית פלטפורמות המסחר בנכסי קריפטואשר אמונה על עריכת 

פלטפורמות סחר קריפטו המוכרת באופן רשמי  16ביפן, אשר הוקמה כחלק מיוזמה של  JVCEA-בדומה ל

) ובעלת סמכויות להעביר ולאכוף תקנות וסטנדרטים לחליפין של FSAע"י רשות השירותים הפיננסים ביפן (

באחריות האיגוד להוציא הנחיות לסחר חליפין של מטבעות  102ריפטו, תוך החלת קנסות.מטבעות הק

הכוללות חובות גילוי ודיווח על עסקאות  מימון טרורהקריפטו, תוך החלת המדיניות נגד הלבנת הון ו

 חשודות.  

 103מומחיות בתחום הקריפטו.לאיגוד יתרון אינהרנטי, שכן הוא מורכב מגופי סחר קריפטו מורשים, בעלי 

ביכולתם של מומחים אלו להתמודד עם השינויים המהירים בתחום הקריפטו בצורה יעילה יותר מהרגולטור 

   104המדינתי.

לנהל את נכסי הקריפטו   תחויבמתוך מטרה להגן על נכסיהם של לקוחות, בורסה המבקשת להצטרף לאיגוד  

כמו ארנקים קרים לשם  "להשתמש ב"שיטות אמינותו המשתמשים בנפרד מתזרימי המזומנים שלהם של

יצטרכו להחזיק נותני שירות החליפין משתמשים מתעקשים להשתמש בארנקים חמים, ככל שה 105כך.

 לבורסותשהמהלך נועד להבטיח . "באותו סוג ובאותם כמויות של נכסי קריפטו" כמו המשתמשים שלהם

   106מספיק כספים כדי לפצות משתמשים במקרה של פריצה. יהיו

אלו שיעמדו בסטנדרטים של האיגוד ויקבלו את אישורו, יוכלו לקבל שירות בבנקים. יחד עם זאת, הם ייאלצו 

  לעמוד בחובות גילוי מסוימים או תנאים מסוימים שיקבעו ע"י הבנק לשם פיקוח ווידוא אי מסוכנות. 

תרון המוצע אינו שלם ללא מעטפת חיצונית שתיתן גיבוי לכך לרגולציה העצמית של האיגוד. יש להדגיש כי הפ

כדוג' הרשות לפיקוח על השירותים הפיננסים, הרשות לניירות ערך, הרשות  –על האיגוד והרשויות השונות 

ים (בדומה לעבוד בשיתוף פעולה על מנת למקסם את ההגנה על הצרכנים והמשקיע  –לתחרות ורשות המיסים  

    107לא תוכל להיות חברה באיגוד. SAF-לסינגפור). כך לדוגמא, חברת חליפין אשר לא רשומה תחת ה

יכולה   כרה בבורסה חדשה: הכרה בבורסת קריפטוכתוצאה מה  נציין כי יכולה להיות השפעה כלכליתכמו כן,  

אנו סבורים שיש לבחון את ההשפעות לפגיעה בכלכלה. כול לגרום להביא לפגיעה בבורסה ה"רגילה", מה שי

  האפשריות של צעד כזה על הכלכלה.
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  :מתן אפשרות סחר חופשי במטבעות דיגיטאליים בעסקאות קטנות  .ג

סי המסחר בתוך המדינה פתרון זה אינו גורע או חלופי לפתרונות הקודמים אלא מתווסף להם ונוגע ביח

. בהנחה שיש הוראה והנחיה לאופן שבו ניתן לפתוח חשבון יש לקבוע באיזה באמצעות מטבעות מבוזרים

אופן יוכלו לבצע מסחר. המסחר בין חשבונות או בין חשבון פרטי לבעל עסק, צריך לעמוד בתנאים אשר 

ניתן להקל על השימוש במטבעות אלו כל מפורטים בעמדות הבנקים או בהצעות לעיל. יחד עם זאת ייתכן ו

, לרבות הביטקוין, דומה לאופן השימוש בכסף מזומן. יהווירטואלאופי המטבע  זמן שהיקף העסקאות קטן.

עושה זאת בהילך החוקי. ביצוע עסקה דומה הוא היום, כאשר אדם מעוניין לרכוש מוצר, או לבצע עסקה 

, יגרור הוצאות נלוות מבחינת מיסים, וחובות דיווח לרשויות שונות. םוירטואליישימוש במטבעות  אמצעות  ב

כדי לאפשר לאדם לממש את זכות קניינו באופן שלא יגרע משוויו או יכביד בירוקרטית על השימוש במטבעות 

  אלה, ייתכן שמתן אפשרות לסחר בעסקאות שמחירן נמוך, ללא חובות דיווח שכאלה, יהיה פתרון הולם.

התנהלות בעסקאות קטנות באמצעות ביטקוין, לא תהיה שונה בהרבה מהשימוש הנוכחי בכסף מזומן. 

אחוזים מהיקף העסקאות בכל סוג  90-ל ₪50, מהוות בין  200סכומים של בעסקאות שמתבצעות במזומן, 

יגיטאלי. פי כלא ניתן למעקב דאוזמן הופך למעין "שקוף" בקושי ובהשימוש במו 108אחר של תשלום במשק.

כך שלא יהיה שונה באופן מהותי מהשימוש בביטקוין, שעולה קושי במעקב אחריו. כאשר מדובר בעסקאות 

בסכומים גדולים, יחולו על השימוש במטבעות דיגיטאליים, אותן משמעויות ואיסורים הנכונים לשימוש 

  109בכסף מזומן, כמו החוק להגבלת שימוש במזומן.

היקף העסקאות הקטנות שעלולות להצטבר לכדי סכומים גדולים. זו יכולה הפיקוח צריך להיעשות על 

ימוש במטבעות להיעשות ע"י חובת דיווח מצד בעלי עסקים על כמות וסכומי העסקאות שביצעו בש

חובת דיווח חודשית, על השווי הקיים בארנק דיגיטאלי של אדם פרטי. כך ניתן לקבוע דיגיטליים. בנוסף, 

דעת את היקף העסקאות שאדם ביצע ולוודא שלא חרג מהן, יחד עם ראיה רוחבית של גודל יוכלו הרשויות ל

לדוגמה) יאפשרו למחזיק בנכסים  500₪עסקאות בסכומים קטנים (של עד  העסקאות שבוצעו במשק.

וירטואליים לממש את זכותם הקניינית  מבלי לאיים באופן משמעותי על המדיניות המוניטרית או יציבות 

  .  החדש ע השקלהמטב

, המטבעות הקריפטוגרפים אינם מהווים הילך חוקי בישראל. לכן, פתרון בפרק החקיקהנציין כי כפי שתואר  

   חוק השקל החדש וחוק העונשין.  כלל זאתיצריך התאמה של החקיקה הקיימת, וב זה

  , נרדה וסקז וסרי מבריקי;אור שלהבתנית ציון, יונתן אמיר,  דעדי כהן,  ראש הצוות    :ידי-למסמך זה נכתב ע

  מנהל סניף ת"א מטר בן ישי ונציג צוות המחקר עומר יוסיבאש; ידי:-נבדק על

  מנכ"ל הארגון אבנר שמלה.ידי: -לאושר לפרסום ע

  בברכה,
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