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בעניין הצעת חוק , 0215, ליוני 07-ועדה מתאריך הור ועדת הכספים מישיבת ה"דברי יו -

 "(.חוק פטקא)" 0215-ו"התשע, (001' תיקון מס)לתיקון מס הכנסה 
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 :המבוקשים הקבועים הסעדים

 :לסעדים הבאיםהעותרים יעתרו  .1

 צווים קבועים 

חוק " -להלן) 2158-ו"התשע, (222' תיקון מס)הצהרה כי חוק תיקון פקודת מס הכנסה  .א

כבוד האדם וחירותו : הינו מנוגד לחוק יסוד"( 222' תיקון מס"או " הישראלי פטקא

וזכויות היסוד הגלומות בו ואינו עומד בדרישת פסקת ההגבלה באשר הוא מחייב את 

 ם בישראל לאסוף באופן גורף ואוטומטי מידע פרטי אודותיהמוסדות הפיננסי

אזרחות אמריקאית ולהעבירו לרשויות המס  תושבי ישראל המחזיקים גם/אזרחי

וזאת ללא בקשה , ב"ת המס בארהיורשוהמידע עושה דרכו אל  משם כאשר בישראל 

 .ביטול -222' דינו של תיקון מס, לפיכך. פרטנית מצד מבקש המידע

 

משכך פגיעה בעיקרון הפרדת הרשויות והצהרה כי חקיקת חוק פטקא הישראלי מהווה  .ב

לפיו  ,שממשלת ישראל חתמה על הסכם פטקא לאחרבאשר הוא נחקק , ו ביטולדינ

דבר אשר הפך את , המדינה לערוך תיקונים בחקיקה הפוגעים בזכויות אדם ההתחייב

 . מלאכת החקיקה לעובדה מוגמרת

 
על מוסדות פיננסים לבקש  איסורהצהרה כי על חוק פטקא הישראלי לכלול , לחילופין .ג

כל הצהרה או טופס בהתאם לחוק פטקא הישראלי כל עוד ערך החשבון אינו עולה על 

על חוק פטקא הישראלי לכלול הוראה כי המוסד , בהתאם לכך. ב"דולר ארה 11,111

בהתאם לחוק פטקא הישראלי במידה הפיננסי אינו רשאי לבקש טפסים או הצהרות 

 . ב"דולר ארה 11,111ובעת פתיחת החשבון ערך החשבון אינו עולה על 

 
הצהרה כי חוק פטקא הישראלי אינו כולל מנגנונים כלשהם לאבטחת המידע , בנוסף .ד

כולל הגדרה וצמצום מספר העובדים הרשאים לעיין בחומר , ב"המועבר לרשויות ארה

חוק , כמו כן. זרים' זליגת המידע הפרטי המועבר לידי צדדי ג אתמנגנונים שימנעו בו

נפגע מהעברת המידע אשר סעד כלשהו לאדם או גוף מאפשר פטקא הישראלי אינו 

על בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לחזור ולחוקק חקיקה , לאור זאת. הפרטי

 .   המבטיחה רמה גבוהה של שמירה על הגנת המידע
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לחוק ( ב)'ד531מתבקש להצהיר כי מנגנון מתן ההודעה מכוח סעיף  בית המשפט הנכבד .ה

פטקא הישראלי אינו חוקתי וזאת משום שאין חובת על מוסדות הפיננסים לוודא שאכן 

צפוי הוא כי , במצב דברים אלו. בעל החשבון קיבל הודעה על כך בדבר סיווג חשבונו

שהייתה הזדמנות אמיתית בכלל מאות אלפי חשבונות יסווגו כחשבונות ברי דיווח בלי 

 .  לבעל החשבון לטעון כנגד הסיווג

 

הינה פעולה שלטונית בלתי  31.8.2151-הצהרה כי החתימה על הסכם פטקא מתאריך ה .ו

, וממילא כל חקיקה ישראל הנובעת ממנו, סבירה באופן קיצוני ודינו של הסכם זה

 .ביטול

 

 8.1.2151-על הבנקים מתאריך ה חהצהרה על ידי בית משפט נכבד זה כי הודעת המפק .ז

 .תוך פגיעה גסה בזכות לקניין ושוויון ודינה ביטול, ניתנה בחוסר סמכות

 

 צו ביניים

העותרים יבקשו צו ביניים האוסר על המשיבים לפעול על פי חוק פטקא עד להכרעה  .ח

 . של עניין של עתירה זו הלגופ

 

 בקשה להקדמת מועד הדיון

וזאת מאחר  22.2.2152-מועד הדיון הקבוע לתאריך ה העותרים יבקשו להקדים את .ט

 . שנקבע מועדבקיום הדיון על ידי וחלק משמעותי של עתירה זו עשוי להתייתר 

 

 בקליפת אגוז

עתירה זו תוקפת את חוקתיותו של חוק פטקא אשר עבר קריאה שנייה ושלישית בתאריך  .0

 .אכנספח ב "חוק פטקא הישראלי מצ .52.2.2158-ה
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מוסדות , ב לבין ישראל לפיו"עניינו של חוק פטקא הינו יישום של הסכם פטקא בין ארה .8

ים ישראלים נאלצים לאתר את כל החשבונות המוחזקים על ידי מחזיקי אזרחות יפיננס

המידע יועבר , משם. אמריקאית ולהעביר את כל המידע שנאסף לידי רשות המס בישראל

וללא כל אפשרות  וללא כל שיקול דעת אוטומטי, גורףוזאת באופן , ב"לרשות המס של ארה

להעביר מידע מסוג זה אך ורק כאשר היה ניתן כה אם עד , במילים אחרות. גישה לערכאות

חוק פטקא מורה על העברת המידע הפרטי אודות מחזיקי , היה חשד להעלמת מיסים

 .כלשהיבעילה אזרחות אמריקאית ללא צורך 

 

כבוד האדם וחירותו באשר הוא מפר את : מדובר בחוק העומד בניגוד טוטאלי לחוק יסוד

אין  -הזכות לקניין והזכות לשוויון ואינו עומד כלל בפסקת ההגבלה, הזכות לפרטיות

כך שסיווגו של  ,כה גורףוכה כוללני , כה מקיף, כה רחבהינו תכלית ראויה לחוק זה והחוק 

 .   המונח החוקתי הזה מתוכנו כלילמרוקן את  ,החוק כמידתי

 

לפיה הוא , 8.1.2151-הנחיית המפקח על הבנקים מתאריך האת העותרים יתקפו , בנוסף .3

ב וליישם את דיני "עצמם לדיני ארה להכפיףם בישראל ימנחה את המוסדות הפיננסי

דינים , (באופקלא כזו הנראית ואפילו )וזאת ללא חקיקה בתוקף " ב כאן בישראל"ארה

אלא אף , אשר פוגעים לא רק בפרטיותם של מאות אלפי תושבי ואזרחי מדינת ישראל

 .ורומסים ברגל גסה זכויות יסוד מהותיות אלו בקניינם ובזכותם לשוויון

 

 ב ובקנדה"הליכים מקבילים בארה

מתקיימים הליכים דומים להליך דנן , כי למיטב ידיעתםהעותרים יציינו  ,להשלמת התמונה .0

 .בקנדההן וב "בארההן 

 

-כתב העתירה האמריקני נגד חוקתיותם של חוק פטקא והסכם פטקא הוגש בתאריך ה .5

 .  ב"ההליך האמריקני תלוי ועומד בבית משפט פדראלי במדינת אוהיו שבארה .13.7.0210

 

הליך ה. 11.3.0213-כתב העתירה הקנדי נגד חוקיותו של הסכם פטקא הוגש בתאריך ה .7

 .ד בבית משפט פדראלי בקנדההקנדי תלוי ועומ
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הליכים מקבילים נוספים יוגשו במדינות אחרות שהכפיפו את , למיטב ידיעתם של העותרים .3

 . ב ולמערכת המיסוי שלה"לממשלת ארה ןעצמ

 

 חוק פטקא האמריקאי -רקע

 Foreign Account Tax Compliance-י האהחוק האמריקנחקק , 13.8.0212-בתאריך ה .8

Act (אמריקאיהפטקא  חוק" להלן.)" 

 

למנוע התחמקות מתשלום מס , בין היתר ,נההי, מטרתו הכתובה של חוק פטקא האמריקאי .12

ב והגברת האכיפה והציות "ם מחוץ לארהיב המנהלים חשבונות פיננסי"על ידי אזרחי ארה

מהווה מעין מהפכה  חוק פטקא, בניגוד לחקיקה שגרתית אמריקנית. ב"לדיני המס בארה

 ,ב"ם מחוץ לארהיעל מוסדות פיננסי טריטוריאליות-אקסטרהיל חובות מט באשר הוא

לאסוף , ב"בעליהם הינם אזרחי ארהואשר ברשותם הקיימים לאתר מידע אודות חשבונות 

חוק פטקא גם חורג ממדיניות , בנוסף. ב"את אותו מידע ולהעבירו לרשויות המס בארה

המתגוררים אזרחים אמריקנים  ב באשר הוא מטיל חובות על"המיסוי הכללית של ארה

 . באשר הםמיקומם של נכסים אלו , ב לדווח אודות נכסיהם"מחוץ לגבולות ארה

 

 אזרחותב מבוססת על "חבות המס בארה, כמעט כל מדינה בעולםלבהקשר זה נציין כי בניגוד  .11

" ציות מרצון"ב מבוססת על "מערכת גביית המסים בארה, בנוסף .תושבותעל ולא 

(voluntary compliance) ,עיקרון המחייב מתן תמריץ למשלמי המסים הפוטנציאליים, 

על ידי הטלת עיצומים כספיים , בדרך כלל, תמריץ זה בא לידי ביטוי. לדווח על הכנסותיהם

  (.I.R.C. §§ 6651-6751)פתיחת הליכים פליליים על ידי או /על נישומים מפרים ו

 

באזרחות ולא  הב תלוי"ובת דיווח תשלום המסים בארהמאחר וחכאן המקום לציין כי  .10

חייבים  ,באזרחות אמריקניתאף הם המחזיקים  ,או אזרחיה/תושבי ישראל ו, תושבותב

, אם כן, חוק פטקא האמריקאי .ב"הכנסותיהם בישראל לרשויות המס בארהעל בדיווח 

למצב עד לחקיקת בניגוד  ,ב וקבע כי"הכניס סוג של מהפך למערכת גביית המסים של ארה

דיווחו אודות  ,תושבי מדינות אחרות ,נישומים בעלי אזרחות אמריקאיתעל פיו החוק 
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זרים מחוייבים לאסוף ולהעביר מידע אודות  יםכעת מוסדות פיננסי, הכנסותיהם

 .ב"לרשויות המס של ארהישירות חשבונותיהם של אותם נישומים 

 
אותם בעלי אזרחות אמריקאית המתגוררים חוק פטקא האמריקאי מפלה לרעה , יתירה מזו .18

ב "בעוד שתושבי ארה: ב באשר הוא גורם לחשיפה רחבה יותר של מידע פרטי"מחוץ לארה

חוק פטקא האמריקאי מחייב העברת מידע על , (income)חייבים בדיווח הכנסותיהם בלבד 

 . ב"דבר שאינו קיים בארה, הנישום של הפיננסיםנכסיהם  כלל

 
 America's new law on tax" 03.1.0213-מתאריך ה Economist-ממגזין ה ראו כתבה

compliance is heavy handed, inequitable and hypocritical" ,ב כנספחב "מצ. 

-  

 Would Rosa Parks file her FATCA forms or move to the back of the"ראו פוסט  -

bus?" ,ג כנספחב "מצ. 

-  

שאינם מצויים , קרי)זרים  םיפיננסימוסדות  נאלצים, אמריקאיהפטקא על פי חוק , כאמור .13

, ב"לאתר חשבונות המוחזקים על ידי אזרחי ארה ,"(מוסד פיננסי זר" -להלן, ב"בארה

, ('יתרות וכו, מספרי זהות, שמות בעלי החשבון, כמו)לאסוף מידע אודות חשבונות אלו 

 .ב"ולהעביר את המידע לרשויות המס בארה

 

המחזיקים באזרחות  ,חוק פטקא האמריקאי מחייב את הבנקים להחתים את לקוחותיהם .10

. הצהרת תושבות וכתבי וויתור על סודיותכגון טפסים ומסמכים שונים  על ,אמריקאית

ם לסגור חשבונות של לקוחותיהם ימוסדות הפיננסילחוק פטקא האמריקאי מורה , בנוסף

במידה ואלו אינם משתפים פעולה ואינם מוכנים לחתום  ,אזרחות אמריקאיתבהמחזיקים 

 :ל"על הטפסים הנ

 

(F) In any case in which any foreign law would (but for a waiver 

described in clause (i) prevent the reporting on any information referred to 

in this subsection or in subsection (c) with respect to any account 

maintained by such institution: 
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(i) To obtain a valid and effective waiver of such law from each 

holder to such account;  

 

Source: FATCA, §1471(b)(1)(F)(i) 

 

[…] If a waiver described in clause (i) is not obtained from each such 

holder within a reasonable period of time, to close such account.  

 

Source: FATCA, §1471(b)(1)(F)(ii) 

 

מוסד פיננסי זר אשר אינו מקיים את הוראת חוק פטקא האמריקאי צפוי לסנקציה של ניכוי  .15

 .ב של אותו מוסד"מקור הכנסה מארהמכל תשלום מ 82%במקור בשיעור של 

 

 8.1.2151-הנחיית המפקח על הבנקים מתאריך ה -רקע

בנק ישראל  פרסם, בנושא או נסיון חקיקה כל חקיקה ישראלית טרם, 5.3.0213-בתאריך ה .17

 "(. המפקח נחייתה" :להלן" )FATCA-היערכות ליישום הוראות ה"הודעה בנושא 

 .דכנספח ב "מצ 5.3.0213-מתאריך ה המפקח הנחיית -

 

 :להלן ציטוט של החלק הרלבנטי של הנחיית המפקח .13

 

]...[ " 
ייעשו , הצעדים שיינקטו מול לקוחות התאגיד הבנקאי במסגרת היערכות כאמור. 5

 .ולאחר בחינה זהירה של הנסיבות, תוך התחשבות בחובות הבנק כלפי לקוחותיו
 
ייחשב כסירוב , סירוב להעניק שירותים בנקאיים כמפורט להלן, יחד עם זאת. 7

 :1831-א"התשמ, (שירות ללקוח)סביר לעניין חוק הבנקאות 
 

פתיחת חשבון בנק ללקוח אשר אינו משתף פעולה עם התאגיד הבנקאי באופן . 7.1
 .FATCA-הנדרש ליישום הוראות ה

 
אשר חושבים את התאגיד הבנקאי לסיכון  ,שירותים בנקאיים בחשבון קיים. 7.0

 .FATCA-שייחשב כמשתף פעולה עם הלקוח לשם עקיפת הוראת ה
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"]...[ 
 

הנחיית המפקח נתנה אור ירוק לבנקים בישראל להפר את חוק הבנקאות על ידי סירוב לתת  .18

וזאת , ישראלים המחזיקים גם באזרחות אמריקאיתאו לפתוח חשבונות עבור /שירותים ו

לקניין  ,לפרטיות תוך כדי רמיסת זכויותיהם ,יש כל חקיקה ישראלית בנושאמבלי ש

 .ולשוויון

 

ומכוח  האמריקאי ם בישראל פועלים בהתאם לחוק פטקאיהמוסדות הפיננסי יוםכ, בפועל .02

 .נחיית המפקחה

 

ח שנתי "דו, (0210)ח הכספי של בנק מזרחי טפחות "דוהתמצית , .הנספח , למשל, ראו -

דוחות כספיים מאוחדים ביניים של בנק ירושלים , (0213)של בנק פועלי אגודת ישראל 

, (0210)ח שנתי בנק דיסקונט "דו, (0213)ח שנתי בנק הפועלים "דו, 0210ביוני  82ליום 

 (. 0213)ח שנתי בנק בינלאומי "דו

 

  23/טת ממשלה חכוהחל הסכם פטקא -רקע

להורות לשר האוצר לקדם משא "הוחלט על ידי ממשלת ישראל , 18.8.0213-בתאריך ה .01

ב לצורך הגברת אכיפת דיני המס של ארצות "ומתן בנוגע להסכם בילטרלי בין ישראל לארה

אם , האמור יהבילטראללהטיל על שר האוצר להגיש הצעת חוק ליישום ההסכם ]...[  הברית

 "(.23/החלטה חכ"או " החלטת הממשלה" :להלן) "ייחתם

 

 .וכנספח ב "מצ 18.8.0213-החלטת הממשלה מתאריך ה -

 

ממשלת ישראל חתמה על הסכם פטקא שנועד להמיר את המשטר , 82.5.0213-בתאריך ה .00

חייבת אשר תהא חקיקה ישראלית מתאימה בהחקיקתי על פי חוק פטקא האמריקאי 

 "(. הסכם פטקא)"על פי אותו הסכם  להיחקק

 

 .זכנספח ב "מתורגם לעברית על ידי משרד האוצר מצ עם נספחיו הסכם פטקא -
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ברשותם הקיים ם בישראל יעבירו את כל המידע יהמוסדות הפיננסי, מכוח הסכם פטקא .08

העברת המידע תתבצע באופן . ב"בבעלות אזרחי ארהואשר ניהולם תחת אודות חשבונות ש

רשות , בדיקה נוספתכל וללא , לאחר מכן. לרשויות המס בישראל גורףובאופן  אוטומטי

 . ב"ל לרשות המס בארה"המס בישראל תעביר את המידע הנ

 

ממשלת ישראל חתמה על הסכם במסגרתו התחייבה לנקוט בכל אמצעי , במילים אחרות .03

כדי שהעברת המידע הפרטי לא תיחשב , כולל תיקון חקיקה פנימית קיימת, העומד לרשותה

 . פגיעה בפרטיות

 

באמצעות המוסדות , על ממשלת ישראל, מכוח התחייבויותיה על פי הסכם פטקא .00

לאסוף ולהעביר מידע פרטי אודות כל תושביה המחזיקים אזרחות , ים בגבולותיהיהפיננס

 : 0וכלשון ההסכם בסעיף . אמריקאית

 

 :המידע שיתקבל ויוחלף הוא. 0
 

ב של כל מוסד פיננסי "במקרה של ישראל ביחס לכל חשבון בר דיווח לארה  (א)
 :לימדווח ישרא

ב של כל אדם אמריקני מסוים שהוא בעל "של ארה  TIN-ו, כתובת, שם (1)
, שאיננה אמריקנית אשר ובמקרה של יישות, חשבון של חשבון כאמור

מזוהה כמי שיש לה , I אחרי החלת נהלי בדיקת הנאותות שנקבעו בנספח
, הכתובת, השם, בעל שליטה אחד או יותר שהוא אדם אמריקני מסוים

של יישות כאמור ושל כל אדם אמריקני  (אם יש כזה)ב "של ארה TIN-וה
 .מסוים כאמור

 .בהיעדרו שלמספר חשבון או שווה ערך פונקציונלי מספר החשבון (0)

 .השם והמספר המזהה של המוסד הפיננסי המדווח הישראלי (8) 

במקרה של חוזה ביטוח בעל ערך מזומן , לרבות) יתרת החשבון או הערך (3) 
נכון לסוף שנת הלוח  (ערך המזומנים או ערך המסירה ,או חוזה אנונה

אם החשבון נסגר , או, הנוגעת בדבר או תקופת דיווח מתאימה אחרת
 .מיד לפני הסגירה, במהלך שנה כאמור

 

 ".המידע הפרטי המועבר" -להלן
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 חוק פטקא הישראליחקיקת 

הפגיעה בפרטיות " מכשול"מיועד לפתור את  פטקא הסכם, פטקא האמריקאי בניגוד לחוק .05

על ל ללא צורך בהסכמת הלקוח לוויתור "של בעלי החשבונות ולאפשר את העברת המידע הנ

 . וגורף אוטומטיפרטיות ובכך לסלול את הדרך להעברת מידע פרטי באופן 

 

 ?  הכיצד .07

 

את  פנימית שתסמיךחקיקה  ממשלת ישראל מתחייבת לאמץ, תחת הסכם פטקא, אכן .03

הבנקים לאסוף את המידע הפרטי ולהעבירו לרשות המסים כאן וזאת אף ללא הסכמת 

 . הלקוח

 

פועלים המשיבים בקנאות להריץ חקיקה בנושא שתאפשר את העברת , בחודשים האחרונים .08

 . ל"המידע הנ

 

, 5.5.0215עד לתאריך הגשת עתירה מתוקנת זו התקיימו חמישה דיונים בתאריכים  .82

 . 11.7.0215-וב 07.7.0215, 02.5.0215, 10.5.0215

 

לא רק שניתנה גושפנקא לחששותיהם של , העותריםכ "ב השתתפו בהם, במהלך כל הדיונים .81

ביעו את מורת בעוד שחברי וועדת הכספים ה: הוגברו שבעתייםאף אלא אלו , העותרים

רוחם מעצם החקיקה ומהחתימה על הסכם פטקא על ידי הממשלה טרם התייעצות עם 

, ועדהוהעובדה שכבר קיים הסכם בין הממשלות כבלה את ידיהם של חברי ה, חברי הועדה

העברה , קרי, ועדה לתקן את העוול המרכזי שהסכם פטקא גרםוכבילה אשר מנעה מחברי ה

, ע אישי של מאות אלפי אזרחים שומרי חוק והגונים למדינה זרהגורפת ואוטומטית של מיד

 .על כל המשתמע מכך

 

השתתפו מספר אזרחי ישראל המחזיקים אף הם , ן כי במהלך הדיונים בוועדת הכספיםייצוי .80

נסבלת -התוצאה הבלתיאודות באזרחות אמריקאית ואשר התריעו בפני חברי הוועדה 

 . מיישום הסכם פטקא
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אישרה הוועדה לקריאה , 11.7.0215-בתאריך האשר התקיימה ועדת הכספים ובישיבת  .88

 . שנייה ושלישית את חוק פטקא הישראלי

 

רשות : ועדת הכספים אישרה בחוק", 11.7.0215-ראו הודעת וועדת הכספים מתאריך ה -

המסים הישראלית תעביר מידע אודות גופים פיננסים ישראליים בהם יש חשבונות של 

  .חכנספח ב "מצ, "ב"ריקאיים לרשויות המס של ארהאזרחים אמ

 

הבהירו חברי וועדת הכספים כי הם מתכוונים , 11.7.0215-באותה ישיבה מתאריך ה, כמו כן .83

  .לאשר את התקנות מכוח חוק פטקא במהירות האפשרית

 

 .10.7.0215-האושר בקריאה שנייה ושלישית בתאריך חוק פטקא הישראלי  .80

 
יישום הסכם )אושרה תקנות מס הכנסה  1.3.0215-בישיבת ועדת הכספים מתאריך ה .85

 "(.תקנות פטקא" -להלן) 0215-ו"התשע, (פטקא

 
  .טכנספח ב "תקנות פטקא מצ -

 

 .במרכז עתירה זו יםעומד ,וותקנות פטקא שהותקנו מכוח, חוק פטקא הישראלי .87

 

 תחולתו והיקפו -הישראליחוק פטקא 

, ם והמשיביםיחוק פטקא הישראלי כולל מספר פעולות המבוצעות על ידי המוסדות הפיננסי .83

( א: )פעולות אלו הינן. תאו אחר כזוכל פעולה ישנה הפרה של זכות יסוד בכאשר כמעט 

מתן הודעה ליחידים או לישויות ( ב), ב"דיווח לארה-איסוף מידע וסיווג החשבון כחשבון בר

פיננסי סגירת חשבון ( ד)-ו, העברת המידע הפרטי( ג), דיווח-שחשבונותיהם סווגו כחשבון בר

 .ראלילבעלי חשבונות שאינם מוכנים לחתום או למלא טפסים הנוגעים לחוק פטקא היש

 

קובע [ זיהוי בעל חשבון ומסירת פרטים] 007' לתיקון מס' ג180סעיף  -סיווג החשבון .88

 :כדלהלן

מוסד פיננסי ישראלי מדווח ידרוש מבעל חשבון או ממי 
למסור לו את המידע הדרוש לשם , שמבקש להיות בעל חשבון
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ואם , בירור זהותו ומדינת תושבותו לצורכי מס או אזרחותו
ם מידע הדרוש לשם סיווגה ובירור זהותו של ג -הוא ישות 

, בעל שליטה בה ומדינת תושבותו לצורכי מס או אזרחותו
ויערוך לגבי בעל חשבון או מי שמבקש להיות בעל חשבון 

הבדיקות הדרושות לצורך  ולגבי בעל שליטה בישות את
קביעת מקום תושבותו לצורכי מס או אזרחותו וסיווג הישות 

ע האמור דרוש לצורך יישום הסכם ככל שהמיד, כאמור
לפי  ,הסכם יישום או היערכות לקראת הסכם כאמור ,פטקא
שר האוצר יקבע הוראות לעניין סעיף קטן זה בהתאם ; העניין

 .לפי העניין, להוראות הסכם פטקא או הסכם יישום
 

לפני החתימה על הסכם  קיימים םיחשבונות פיננסי, על פי הסכם פטקא ותקנות פטקא .32

המוסד בידי במקרים בהם על פי המידע המצוי " ברי דיווח"יסווגו כחשבונות  פטקא

 . ב"של ארה" סממנים"הפיננסי ישנם 

 

 :((1)סעיף ב, Iנספח )כוללים " סממנים אמריקאיים" .31

 .ב"זיהוי של בעל החשבון כאזרח או כתושב ארה (א)
 .ב"סממן חד משמעי של מקום לידה בארה (ב)
 .ב"עדכני לדואר או למגורים בארהמעד  (ג)
 .ב"מספר טלפון עדכני בארה (ד)
 .ב"הוראות קבע להעברת כספים לחשבון המוחזק בארה (ה)
 . ב"ייפוי כוח עדכני בתוקף או זכות חתימה שניתנה לאדם שיש לו מען בארה (ו)

 

" חשוד"כעין חזקה שבעל החשבון , סממן בלבד -כמשמעו כן הוא" סממן אמריקאי"המושג  .30

( 3()ב)IIסעיף . ניתנת לסתירה, כמובן, חזקה זו. מחזיק אזרחות אמריקאיתבכך שהוא 

, לסעיף זה( 1)'ק ב"ב לפי ס"על אף מציאת סממן של ארה"להסכם פטקא קובע כי  Iלנספח 

בין " ב אם"ת החשבון כחשבון בר דיווח בארהמוסד פיננסי ישראלי אינו נדרש לראות א

הליך . ישנן ראיות תיעודיות המבססות את מעמדו של בעל החשבון כלא אמריקני, היתר

 :לחוק פטקא הישראלי הקובע כך( ג)-(ב)'ד180נזכר בסעיף " חזקת האמריקאיות"סתירת 

 
אודות סיווג המוסד הפיננסי את החשבון )ההודעה ( ב)

תכלול מידע על אפשרויות .( ש.נ, "בר דיווח"כחשבון 
העומדות לפני מקבל ההודעה לשנות את סיווגו כאזרח 
או כתושב כאמור בהתאם להוראות הסכם פטקא או 

 .הסכם יישום

ימים לפחות לפני העברת המידע  82ההודעה תישלח ( ג)
     .'ג180למנהל לפי סעיף 
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ההודעה כי , בין היתר, ל וקובעות"תקנות פטקא קובעות את אופן משלוח ההודעה הנ .38

תישלח למען הדואר או הדואר האלקטרוני של העדכני של בעל החשבון הקיים ברשומות של 

  .לתקנות פטקא 7תקנה  גם ראו. המוסד הפיננסי

 

אין בתקנות או בחוק חובה על המוסד הפיננסי לוודא שאכן הומצא לבעל החשבון את  .33

 .  ל באמצעות דואר רשום ואישור מסירה"ההודעה הנ

 

בזיהוי או , חשבונות שאינם חייבים בבדיקה: "להסכם פטקא קובע כך( 3()א)IIסעיף  .30

ביחס לכל , כל עוד לא בחר המוסד הפיננסי המדווח הישראלי בדרך אחרת. בדיווח

ביחס לכל קבוצה מזוהה בבירור של חשבונות , או בנפרד, החשבונות הקיימים של יחידים

החשבונות הקיימים , מקום שכללי היישום בישראל מאפשרים בחירה כאמור, כאמור

". ב"כחשבונות בני דיווח לארה בזיהוי או בדיווח, אינם חייבים בבדיקההבאים של יחידים 

 .ש.נ, הדגש אינו במקור

 
, ב"דולר ארה 02,222-חשבונות שערכם פחות מ, על פי לשון ההסכם, במילים אחרות .35

 . מוחרגים מההסכם

 
המשיבים בחרו לאפשר למוסדות הפיננסים בכל אופן לסווג חשבונות , ל"על אף הפטור הנ .37

כי " התעורר חשש ממשי"ב כברי דיווח במקרים בהם "דולר ארה 02,222-בעל ערך פחות מ

. לות בחשבון שמטרתה לעקוף את חובות הזיהוי והדיווח שנקבעו בתקנות פטקאנעשתה פעי

 .לתקנות פטקא( 8()1)8ראו תקנות 

 
מוסדות פיננסים מנצלים את האפשרות הנתונה להם ומכריחים את לקוחותיהם , בפועל .33

דיווח על אף שחשבונות אלו -לחתום על טפסי פטקא ומסווגים חשבונות כחשבונות ברי

 . ב"ראו תצהירה של רינת שרייבר המצ. פטורים

 

יחיד ייאלץ למלא טפסים אודות , אישור תקנות פטקא לאחרלגבי חשבונות שייפתחו  .38

  1(.3)8סעיף , ותקנות פטקא IIIסעיף , Iנספח "(.  תיעוד עצמי" -להלן)תושבותו /אזרחותו

                                                           
המוסד , ב לצרכי מס"ארה צמי קובע כי בעל החשבון הוא תושבאם התיעוד הע": קובע Iלנספח ( 0()ב)IIIסעיף   1

אמריקני של  TINב ולקבל תיעוד עצמי הכולל "הפיננסי הישראלי חייב לראות את החשבון כחשבון בר דיווח לארה
 ."(או טופס דומה מוסכם אחר IRS-של ה W-9אשר עשוי להיות טופס )בעל החשבון 
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קיימת מקום  האינ" תיעוד עצמי"חובת לגבי חשבונות חדשים , בדומה לחשבונות קיימים .02

ם בכל אופן יהמוסדות הפיננסי ,עם זאת .דולר 02,222החשבון אינו עולה על שבו ערך 

בעת פתיחת החשבון גם אם ערך החשבון אינו " תיעוד עצמי"לדרוש מבעל החשבון  רשאים

לשון ( )1()א)III, והסכם פטקא, (ב()3)8סעיף , ראו תקנות פטקא .ל"עולה על הסכום הנ

שלא לקבל תיעוד עצמי  רשאיהפיננסי כאמור  המוסד( א)האמור בפסקה על אף : "התקנה

הדגש ) ("1לנספח  IIIלחלק ' כאמור מבעל חשבון אם מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף א

 .(.ש.נ, אינו במקור

 
 ,המוסדות הפיננסים רשאים להתנות את מתן שירותים במתן תיעוד עצמי, במילים אחרות .01

, כי בפועל, יוער. גם כאשר זה אינו מתחייב מתוך ההסכם או התקנות, עם כל הכרוך בכך

המוסדות הפיננסים פועלים על פי הוראה זו ודורשים מכל יחיד או ישות שברצונו לפתוח 

וזאת גם כאשר בעת פתיחת החשבון ערכו אינו עולה על , חשבון את התיעוד העצמי האמור

 .ב"המצ, ו תצהירו של משה שרייבררא.  ב"דולר ארה 02,222

 
אך , כוללים הוראות אף לסיווג חשבונות של ישויות כמו תאגידים Iתקנות פטקא ונספח  .00

 . והתקנות שהותקנו מכוחו  Iלצורך עתירה זו העותרים יסתפקו בהפניה לנספח 

 

 : לחוק פטקא הישראלי קובע כדלהלן( ב)-(א)'ד180סעיף  ,כאמור -מתן הודעה  .08

 
, יישום הסכם פטקא או הסכם יישוםלצורך  (א)

באישור ועדת הכספים של , יקבע שר האוצר
הוראות בדבר מתן הודעה בידי מוסד , הכנסת

למי שהמוסד הפיננסי , פיננסי ישראלי מדווח
סיווג אותו כאזרח או כתושב של מדינה זרה על 
כך שמידע עליו ועל חשבון פיננסי שבבעלותו או 

י להיות מועבר בבעלות ישות שבשליטתו צפו
למנהל לצורך העברתו בידי המנהל לרשות המס 
באותה מדינה בהתאם להוראות הסכם פטקא 

 .לפי העניין, או הסכם יישום
 

ההודעה תכלול מידע על אפשרויות העומדות  (ב)
לפני מקבל ההודעה לשנות את סיווגו כאזרח 
או כתושב כאמור בהתאם להוראות הסכם 

 .פטקא או הסכם יישום
 

כמחזיק כל עוד הפרט נחשב , על פי הוראותיו של חוק פטקא הישראלי, אחרות במילים .03

ים ישראליים יועבר לרשות יהמידע אודות חשבונותיו במוסדות פיננס, אזרחות אמריקאית

אלא כדי להודיע  האינ' ד180ל מכח סעיף "ההודעה הנ. ב"ארה, קרי, המסים של מדינה זרה
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להשיג של אותו אזרח אפשרותו ביש כי הודעה כאזרח וכי המוסד הפיננסי סיווג את מקבל ה

תושב הישראלי /מתייחסת לעצם העברת המידע ולאזרחההשגה אינה . על סיווג זה

יחיד , למשל 2.יכולת השגה או ערעור על עצם העברת המידעכל אין  ,כזהכסווג שחשבונות 

י הוא אינו מעלים אינו יכול להשיג על כך כ' ד180או ישות המקבל הודעה בהתאם לסעיף 

בר "היקף ההשגה מוגבל לסיווג החשבון כחשבון , אלא. ב כחוק"מס או שהוא מדווח לארה

 ".דיווח

 

בעל חשבון רשאי להשיג על אופן סיווג החשבון כחשבון בר דיווח באופן הקבוע , כאמור לעיל .00

יש לציין כי תקנות פטקא אף מצביעות להוראות . בהסכם פטקא ובתקנות פטקא

הרלבנטיות בהסכם פטקא בכל הנוגע לנימוקי ההשגה אודות הסיווג והראיות הדרושות 

הצביע על שתי בעיות מרכזיות במנגנון הקיים יש ל". חזקת האמריקאיות"לשם סתירת 

 :בהקשר הזה

 
לא לסווג חשבון כחשבון "( אינו נדרש)" רשאיעל פי נוסח ההסכם מוסד פיננסי , ראשית כל  .05

נמצאנו . אך אינו חייב, רשאי. נסתרת על ידי ראיות" חזקת האמריקאיות"בר דיווח במידה ו

חזקת "לא להחיל את המנגנון לסתירת  אפשרות למדים כי בידי המוסד הפיננסי

 .  3במידה וירצה" האמריקאיות

 
ישנו , לאור האמור לעיל לפיו אין צורך באישור מסירת ההודעה אודות סיווג החשבון, שנית .07

חשש ממשי כי כמות גדולה של בעלי חשבון לא יקבלו הודעה אודות סיווג החשבון והמוסד 

וזאת על אף כי ייתכן שבעל החשבון אינו , דיווחהפיננסי יסווג את החשבון כחשבון בר 

כולל סממנים שבכלל " סממן אמריקאי"יש לזכור כי . מחזיק כלל באזרחות אמריקאית

מספרי טלפון , הוראות קבע, אינם קשורים דווקא לאזרחות או תושבות כמו ייפוי כוח

   .    וכתובת

 

                                                           
מוסד פיננסי ישראלי אינו נדרש "ם בהם את המקרי( 3()ב)IIהמפרט בסעיף  חיזוק למסקה זו מופיע בהסכם פטקא  2

מקרים אלו מצומצמים בהיקפם למקרים בהם בעל החשבון אינו ". ב"לראות את החשבון כחשבון בר דיווח בארה
 . על אף שסממני החשבון העלו אחרת, ב"אזרח או תושב ארה

מוסד פיננסי מדווח ישראלי חייב ליישם הליכים על מנת ": להסכם פטקא( 0()ה)Iראו לצורך השוואה הלשון בסעיף   3
אם מנהל הקשרים מקבל הודעה שלמחזיק , לדוגמא. להבטיח שמנהל קשרים יזהה כל שינוי במסיבות החשבון

, המוסד הפיננסי המדווח הישראלי נדרש לראות את המען החדש כשינוי בנסיבות, ב"בחשבון יש מען דואר חדש בארה
הדגש  ."1515הוא נדרש לקבל את התיעוד המתאים מבעל החשבון, לסעיף זה( 1)ק ב"חיל את סואם הוא בוחר לה

  .ש.נ, אינו במקור
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מוסד העל , בון בר דיווחסיווג החשבון כחשלאחר  -בצורה אוטומטית העברת המידע .03

למנהל מידע בדבר בעל חשבון ובעל שליטה בישות בעלת חשבון ובדבר "עביר להפיננסי ה

והכול כפי שיקבע שר האוצר , שעל המנהל להעביר לרשות מס במדינה זרה, חשבון פיננסי

להסכם ( 1)0ראו סעיף . פעמים בהסכם פטקא' כך גם מופיע מס. (ג)'ג180סעיף ". בתקנות

 0ק "כל צד יקבל את המידע המפורט בס, להסכם זה 8בכפוף להוראות סעיף " :קאפט

לסעיף זה ביחס לכל החשבונות בני הדיווח ומדי שנה יחליף מידע זה עם הצד האחר על 

 ]...["בסיס אוטומטי 

 
לצורך יישום הסכם פטקא יקבע "חוק פטקא הישראלי ממשיך וקובע כי  -סגירת חשבונות .08

בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ועם יושב ראש רשות ניירות ערך ובאישור ועדת , שר האוצר

מצבים ותנאים שבהתקיימם יסגור מוסד פיננסי ישראלי מדווח חשבון  הכספים של הכנסת

שלגביו לא עלה בידי  (0213, ביוני 82) ד"בתמוז התשע' פיננסי שנפתח אצלו אחרי יום ב

וכן נסיבות שבהן  (א)ג180ו לקיום חובתו לפי סעיף המוסד הפיננסי לקבל מידע הנדרש ל

 . לחוק פטקא הישראלי( 1)'ה180סעיף ". יראו חשבון פיננסי כסגור

 

 העותרים: הצדדים

הינה עמותה , 032270085ר "ע ,ל בישראל"עמותת רפובליקנים מחו, 1' העותרת מס .52

בכדי לממש את  ,תושבי ישראל ,קידום רישום אזרחים אמריקאייםב ,בין היתר, העוסקת

ישראלי והשתתפות פעילות הסברה וחינוך לציבור , ב"זכותם להצביע בבחירות בארה

 . וכהנה בפאנלים ציבוריים ועוד כהנה

 

הינה אזרחית ותושבת ישראל המחזיקה גם באזרחות  ,80בת , רינת שרייבר, 0' העותרת מס .51

אל והתגוררה כאן כל נולדה בישר 0' העותרת מס. מכח היותה בת לאמריקאית אמריקנית

אין לה קשר כלשהו , מלבד העובדה כי אמה של העותרת הינה אזרחית אמריקנית. חייה

סניף רמת , יש חשבון בנק בבנק הפועלים 0' לעותרת מס, כפי שעולה מתצהירה. ב"לארה

 . אשכול בירושלים
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 המשיבים :הצדדים

: לחוק יסוד 1סעיף )היא הרשות המבצעת של המדינה , ממשלת ישראל, 1' המשיבה מס .50

החליטה על קידום המשא ומתן לצורך החתימה על הסכם פטקא וכן , ומכוחה זה( הממשלה

 . על ביצועו של ההסכם

 

. והיא הרשות המחוקקת" היא בית הנבחרים של המדינה", כנסת ישראל, 0' המשיבה מס .58

 (.הכנסת: יסוד לחוק 1סעיף )

  

הממונים על יישום הסכם פטקא , הינם משרד האוצר ושר האוצר 3-ו 8' המשיבים מס .53

 .את הפעלת ההסכם, חינה חוקיתבמ, ותיקון פקודת מס הכנסה המיועד לאפשר

 

על  ,בין היתר ,הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל והאחראי,  בנק ישראל, 0' המשיב מס .50

בנק ישראל מהווה גוף המפקח על כלל , כמו כן. למדינת ישראל תקביעת מדיניות מוניטארי

 .  ם בישראליהמוסדות הפיננסי

 

הינו חלק ממערכת של גופים מפקחים שהוקמו בגדר  ,המפקח על הבנקים , 5' המשיב מס .55

באותם ענפי משק בהם נמצא כי קיים צורך ענייני בקיומו של פיקוח , החקיקה הראשית

מסמיך את נגיד בנק ישראל למנות מפקח על  1831 ,הבנקאות פקודתל 0סעיף . ממלכתי

ומשנתמנה יהיה עובד בנק ישראל ובידיו יהיו הפיקוח הכללי והביקורת על כל "הבנקים 

, תאגיד בנקאי ותהא לו או לבאים מטעמו הסמכות לדרוש מתאגיד בנקאי וכן מדירקטור

למפקח מוקנות ". ידיעות ומסמכים למסור לו, מעובד או מרואה החשבון של תאגיד בנקאי

 .שויים ופעולתם של התאגידים הבנקאייםיר, הנוגעים להקמתם, סמכויות בהקשרים שונים

ואת חוק , 1831-א"תשמה ,(רישוי)הבנקאות גם את חוק הבנקאות  בצד פקודת ראו

 .ל"הבנקאות הנ

 

 מיצוי הליכים

ד "עו, תניהו ולמזכיר הממשלהנשלח מכתב לראש הממשלה בנימין נ, 18.8.0213-בתאריך ה .57

עם ההצבעה על להמתין וביקש  1' המכתב נשלח מטעם העותרת מס. אביחי מנדלבליט
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אזרחי  תועדת הכלכלה של הממשלה להשתתפות נציגים של אותה קבוצוהסכם פטקא ב

 .ערילותהמכתב נפל על אוזניים . המתגוררים בישראלב "ארה

 

 

לעצור את רוע הגזירה על ידי ארגונים נוספים  תניסיונולפי מיטב ידיעתם של העותרים נעשו  .53

אך גם ניסיונות אלו , Association of Americans and Canadians in Israel-שונים כמו ה

 . ב"ילו כנגד הזרם השש לקיים את מצוות דיני ארהעלא הו

 

ועדות לפעול גם בערוצי ו, כוחם-באמצעות באי, נעשו מאמצים על ידי העותרים, כמו כן .58

כ "ב .הכנסת ובעיקר וועדת הכספים אשר לאחרונה דנה בתיקוני חקיקה בנושא חילופי מידע

המשיבים השתתפו בכל ששת הישיבות בוועדת הכספים והריעו בפני חברי הוועדה ונציגי 

  . המשיבים על הבעייתיות שבחוק ושבתקנות פטקא

 

חירותו וזכויות היסוד הגלומות בו כבוד האדם ו: חוק פטקא הישראלי הינו מנוגד לחוק יסוד

 .ואינו עומד בדרישת פסקת ההגבלה ולכן דינו ביטול

 ,לפרטיות היסוד תיובזכו ותפוגע חוק פטקא הישראלי הוראותיו של כייטענו כאן  העותרים  .72

הרי , יטען אחרתאלו אינה לתכלית ראויה וגם אם  בזכויות הפגיעה, כן כמו. ולקניין לשוויון

ץ "בג. כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד 3סעיף . הנדרש על עולהאכן ש במידהאינה בוודאי ש

עניין " -להלן) [פדאורמאגר ( ]15.0.0220ניתן ביום ) ישראל ממשלת' נ קניאל 8888/28

בשלב . היא בת שלושה שלבים, בחינה חוקתית מהותית זו)" לפסק הדין 10סעיף , "(קניאל

היא לכך התשובה היה ו. נשאלת השאלה אם חוק המס פוגע בזכות יסוד חוקתית, הראשון

היה  . ]...[אם החוק הפוגע עומד בתנאי פסקת ההגבלה , בשלב השני, יש לבחוןהרי ש, בחיוב

 "(. החוקתיים שאלת הסעדים -השלישי  שלבכי אז יבחן ה, שלילית נההילכך  התשובהו

 

 הפגיעות מושא עתירה זו -בחינה חוקתית שלב ראשון

של חוק פטקא  מחלוקת בדבר עצם הפגיעה אין ולא יכולה להיות -פגיעה בפרטיותה .71

: לחוק יסוד 7המעוגנת בסעיף  לפרטיותבזכות היסוד  ל"לחוק הנ( א)'ג180הישראלי וסעיף 
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 אודות מידע ה גורפת ואוטומטית שלוהעבר סיביאמ באיסוף מדובר. כבוד האדם וחירותו

וזאת ללא , ב"לרשות המס בארה ועוד יתרות, החשבון בעלי שמות כולל, בנקים חשבונות

האגודה לזכויות ץ "בית משפט נכבד זה קבע בבג. קבלת הודעה על כך או יכולת לערער

לגופים ציבוריים כמו מס  כי חיבור מחשבי משרד הפנים ,משרד הפנים' האזרח בישראל נ

כמו   –מרשם האוכלוסין מהכנסה וגופים פרטיים כמו בנקים מסחריים והעברת נתונים 

 –תאריך כניסה לישראל , לאום, מין, מצב אישי, כתובת, תאריך לידה, זהות'  מס, שם

 3272/83 ץ"בג .לגופים אלו מהווה פגיעה בפרטיות ועליו לעמוד בדרישת פסקת ההגבלה

 (.0223) 330( 3)ד נח"פ, משרד הפנים' ה לזכויות האזרח בישראל נהאגוד

 
ניתן ) ישראל משטרת' נ בישראל האזרח לזכויות האגודה 8328/23ץ "בג גם זה ראו בעניין  .70

' לפסק הדין של כב 7-3סעיפים , "(האגודה פרשת" :להלן[ )פדאורמאגר ( ]03.0.0210ביום 

השגת נתוני תקשורת הנוגעים לשיחותיו של מנוי שם נקבע כי ) ביניש( כתוארה דאז)הנשיאה 

 ,הביטחון גורמי ידי על" בזק" מחברת םמשכוהיקפם , סוג המסרים שהוא מעביר, ונמעניהן

החלטת הממשלה והסכם פטקא אף מנוגדים , כמו כן (.תלפרטיו בזכות פגיעה מהווה

ד מז "פ ,רבי'ג' סקולר נ 1817/80א "ע. 1831-א"תשמ, לחוק הגנת הפרטיות 1-0לסעיפים 

 ,לעומת החוזית, הנורמטיבית סודיות הבנקאיתהבית המשפט שם קבע כי )( 1888) 753, (0)

 (.לחוק הגנת הפרטיות( 3)0ף מעוגנת בהוראות סעי

 
, וטכניים משפטיים חסמים בשל, בנוסף)" תזכיר חוק ליישום הסכם פטקא .י נספחראו  -

 מידע חילופי כוללים אינם ישראל מדינת ידי על כיום המבוצעים המידע חילופי

 ."(ספציפיים נישומים לגבי מידע ורק אך אלא, גורפים אוטומטיים

 

ניתן ביום ) למדינת ישרא' נ גלעםק 'ג 0205/87פ "ראו ע ,הפרטיותלעניין החשיבות של זכות  .78

מהווה את אחת מזכויות "הזכות לפרטיות ) הדין לפסק 8 סעיף, [פדאורמאגר ( ]18.5.1888

היא אחת החירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישראל . היסוד של האדם בישראל

כמשטר דמוקרטי והיא אחת מזכויות העל המבססות את הכבוד והחירות להן זכאי אדם 

 "(.כערך בפני עצמו, כאדם

 

וק פטקא הישראלי פוגע בזכות הקניין לח( 1)'ה180העותרים יטענו כי סעיף  -הפגיעה בקניין .73

ל מאפשר לשר האוצר לקבוע  "הסעיף הנ. מייצגים םשל העותרים והקבוצה אותה ה
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" מצבים ותנאים שבהתקיימם יסגור מוסד פיננסי ישראלי מדווח חשבון שנפתח אצלו"

ם ימוסדות פיננסי, על  פי החוק והתקנות שיותקנו מכוחו, באופן ספציפי. 82.5.0213אחרי 

שירותי להעניק להם לסגור חשבונות של לקוחותיהם ולסרב , יהיו רשאים ואף חייבים

( א)'ג180לשתף פעולה עם סעיף לא ירצו או לא יוכלו בנקאות נוספים במידה והלקוחות 

 . לחוק פטקא הישראלי

 
, אכן. שייך לאותם נכסים המהווים את קניינו של האדם, כמו כל נכס אחר, חשבון בנק .70

אלמנטים בסיסיים  נםיש, שבמסגרתו מתנהלים ענייניו הכספיים של האדם, בנק לחשבון

עם העולם , המבטאים את חירותו של האדם ואת יכולתו לתקשר מבחינה כלכלית ועסקית

עובדה זו מתחזקת בעידן המודרני בו כל ניהול כספי עובר דרך מוסד  .נוספים' צדדי געם ו

 .לנהל חיים כלכליים ללא חשבון בנקכאשר לא קיימת אפשרות , פיננסי כזה או אחר

 
ניתן , בעניין זה. לעובדה כי האופי המשפטי של חשבון פיננסי כלל אינו ברורערים העותרים  .75

. 133-105' עמ ,(1885) חלק כללי: דיני בנקאות ,בן אוליאל' פרופלעיין בסקירה בספרו של 

תנאי אחר כל סגירה או הטלת , רים יטענו כי הגבלההעות, תבין אם נקבל עמדה כזו או אחר

 .על שימוש בחשבון בנק עולה כדי פגיעה בקניין

 

כבוד : לחוק יסוד 8בהקשרים אחרים נקבע כי הגבלת חשבון פיננסי מעוררת את סעיף  .77

. 'שגרההעל דרך ' עיקול זמני אינו ניתן: "כך בתחום של הסעדים הזמניים .האדם וחירותו

על בית , ין כזכות חוקתיתישהכיר בזכות הקנ, וחירותו כבוד האדם :יסוד חוק עם חקיקת

המשפט לייחס חשיבות רבה יותר מבעבר לאיכותן של הראיות הבאות לתמוך בבקשת 

 0סעיף , [מאגר פדאור( ]0.0.1883ניתן  ביום ) גלנץ' סיני נ 0880/87 א"רע. "העיקול ובמספרן

 . 1831-א"התשמ, א כיסויוכן במסגרת חוק שיקים לל. לפסק הדין

 

סגירת חשבונות והתניית תנאים למתן  יםהכולל, (1)'ה180הצעדים הגלומים בסעיף  .73

פגיעה בזכות הקניין של העותרים , ללא ספק, מהווים, שירותים בנקאיים בקשר לחשבון

 . ושל הקבוצה אותה הם מייצגים

 

בחוק פטקא  שיש בשוויון הפגיעה בדבר מחלוקת להיות היכול לא, כן כמו -בשוויון הפגיעה .78

 בכל הישראלי הציבור מתוך איש 822,222-כ המונה שלם ציבור החוק מפלה לרעה .הישראלי
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 הבעוד ששאר האוכלוסיי חשבונם ניהולוכן באופן  פרטי מידע על והגנה לשמירה הקשור

המסים  לחוקי") לפסק הדין 18סעיף , עניין קניאל ראו. מהגנה ושמירה על פרטיותם יתנהנ

המשפט החוקתי החל על כלל החקיקה חל גם על חקיקת . אין משפט חוקתי משלהם

 .("כפוף לבחינה חוקתית, כמו כל חוק אחר, חוק מס. המסים

 
במישור של הזכות  - הפגיעה בשוויון הגלומה בחוק פטקא הישראלי הינה בשני מישורים .32

את בעל  יםפטקא הישראלי מציבהוראותיו של חוק , אכן. לפרטיות ובמישור הזכות לקניין

 . בכל הקשור לזכות לפרטיות ולקניין –' אזרח סוג ב –במעמד נחות  תהאזרחות האמריקאי

 
 יתקאאמרי אזרחות המחזיקים המדינה תושבי, לחוק פטקא הישראלי' ג180סעיף  פי על .31

 בעוד. ממש של הצדקה ללא וזאת, הרחב מהציבור שונה חקיקתיתכפופים למערכת  יהיו

 ואחד אמריקני אחד, מסוים ישראלי בנק שללהיות כי הנתונים של שני לקוחות  שיכול

 הסרת את תצדיק, בהיותו אמריקני" לוקה" מהםשאחד  העובדה, זהיםיהיו , ישראלי

הפנמה של חוק פטקא הישראלי , אכן. 'ג לצד עליו המידע והעברת בנקאית לפרטיות הזכות

לכל אדם המחזיק אזרחות " חזקת מעלים מס"החוק מקים כעין , בעצם, מעלה כי

 America's legal system works on the presumption of" :'ראו נספח ג. אמריקאית

innocence… unless you happen to live abroad. FATCA assumes unless you file 

its forms…you're a tax evader" 

 
( 1)'ה180סעיף )חובת סגירת חשבון פיננסי של אלו המחזיקים אזרחות אמריקאית , כמו כן .30

 .אף היא פוגעת בזכות לשוויון( לחוק פטקא הישראלי

 
חוק פטקא הישראלי חל אך ורק על בעלי אזרחות אמריקאית וזאת מאחר והחוק  -ודוק .38

, במילים אחרות.  ורק על בעלי אזרחות אמריקאית מחיל במדינה את הסכם פטקא החל אך

דין פרטיותם וקניינם של בעלי אזרחות אמריקאית שונה מדין פרטיותם וקניינם של בעלי 

  .   אזרחות אחרת

 
 זה נכבד משפט בית את יפנו והעותרים מילים להכביר צורך אין לשוויון זכותה חשיבות על .33

 ועדת 11158/28ץ "בבגובראן 'זה לדברי כבוד השופט ג ובכלל בנושא פהיהענ לפסיקה

( 07.0.0225ניתן ביום ) ישראל ממשלת ראש' נ הערביים הערים לענייני העליונה המעקב

יותר , כי השוויון, אפשר לומר": ובראן'השופט ג' לפסק דינו של כב 8סעיף , [פדאורמאגר ]
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זכויות היסוד של האדם ולכל לכל , אם לא הבסיס, הוא המכנה המשותף, מכל ערך אחר

 ".שאר הערכים שביסוד הדמוקרטיה

 

 פסקת ההגבלה: שלב שני בחינה חוקתית

 
נשאלת השאלה האם , אלו פגיעה יסודית בזכויות יסוד געפו חוק פטקא הישראליבהינתן כי  .30

כבוד האדם : מקיימות את פסקת ההגבלה שבחוק יסוד הוראותיו של חוק פטקא הישראלי

 הוא אםה, ת ערכיה של מדינת ישראלא םהול חוק פטקא הישראליאם ה, היינו, וחירותו

אינה במידה העולה על  שוויון וקניין, בזכויות לפרטיות אם הפגיעההלתכלית ראויה ו נועד

 322, 331( 0)ד נט"פ, כנסת ישראל' המועצה האזורית חוף עזה נ 1551/20ץ "בג. הנדרש

היסוד מתנה את תוקפו של חוק הפוגע בזכויות המנויות בו פיסקת ההגבלה שבחוק ")( 0220)

על הפגיעה בזכות להיעשות בחוק או לפי חוק מכוח : בקיומם המצטבר של ארבעה תנאים

על החוק הפוגע להלום את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ; הסמכה מפורשת שבו

לו לחוק לפגוע בזכות היסוד אל , לבסוף; על החוק הפוגע לשרת תכלית ראויה; ודמוקרטית

 .("במידה העולה על הנדרש

 

שיכולה " תכלית ראויה"ניתן להצביע על  לאהעותרים יטענו כי כאן  -תכלית שאינה ראויה .35

 .לעמוד בעד חקיקת חוק פטקא הישראלי

 
 :בדברי ההסבר בהצעת חוק פטקא הישראלי נאמר כך .37

 מתושבי ורבים האחרונות בשנים מאוד הואץ הגלובליזציה תהליך
 התושבות מדינות שאינן במדינות השקעותיהם את מנהלים העולם
 .התושבות למדינת מחוץ הפועלים פיננסיים גופים באמצעות שלהם

 במדינת מס מתשלום להתחמקות זו אפשרות מנוצלת רבים במקרים
 .עצום הוא מכך הנובע המס העלמות שהיקף היא ההערכה .התושבות

 

, אם כן סיוע באכיפת דיני המס של מדינה זרה, התכלית שביסוד חוק פטקא הישראלי הינה .33

לא ניתן לראות תכלית שיסודה הינה אכיפת דיניה של מדינה זרה , בכל הכבוד. ב"ארה

 . כתכלית ראויה

 

 לפיההעותרים יגיבו לטענה הצפויה של המשיבים , "להקדים תרופה למכה" בבחינת, בנוסף .38

, ק את יכולת האכיפה של ישראל כלפי מעלימי מס מחוץ לגבולות המדינההחוק יחז"
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דברי הכלכלן הראשי , "ויאפשר לה לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים עליהם התחייבה

 ."הכלכליסט" מסוכנות 18.11.0210-מהכתבה  יואל נוה, והממונה על הכנסות המדינה

 
המשיבים בדבר ההצדקה לחתום על הסכם פטקא והיא  טענות מבין הנפוצה היאטענה זו  .82

 על". הבינלאומי" הנימוקשהינו הסיפא ו" הלאומי"הנימוק שהינו הרישא  -ייםנמחולקת לש

שהוא  מאחר זאתנימוק זה אינו מחזיק מעמד ו ,אולם. הגיוני נשמע" הלאומי" הנימוק ,פניו

ב מבוססת "מערכת המיסים בארה, לכמעט כל מדינה בעולם ובניגודאינו לוקח בחשבון כי 

 כרותל וברור מובהק אינטרס ישב "לארה, במילים אחרות. תושבותעל ולא , על אזרחות

. את דיני המסים שלה גם מחוץ לגבולותיה לאכוףלה  וממשלתיים שיאפשר-בין הסכמים

ועם עשרות  ראלישמדינת הסכם פטקא עם  אתב היא זו היוזמת "שארה מקרה זה אין

על ולא  תושבות על מבוססת במיסיםלא כך הדבר לגבי ישראל שחבות . מדינות אחרות

. כאן במיסים חייב אינו ,שםאת הונו  ומרוויחב "בארה המתגורר ,ישראלי ואזרחאזרחות 

. ב"לארה נם שישאלו אותם מניעים או צרכים לאומיים כמו את למדינת ישראל אין , לפיכך

אין צורך כלל , תושביהחובת מיסוי על הכנסות עולמיות של  הבעוד מדינת ישראל מטיל

ממשלתיים כדי לאפשר גישה למידע לצורך -או הסכמים בין/מנגנון נוספים ובאו /חקיקה וב

ב "ארה ממשלת ובין ישראל ממשלת בין האמנה. "ביקורת ופיקוח על קבוצה מצומצמת זו

 03.8.1883-אושרה על ידי ממשלת ישראל בתאריך ה" )ים על הכנסהמס לגבי אמריקה של

רשות המסים של מדינת ישראל לקבל את למאפשרת ( 1.1.1880-ונכנסה לתוקף בתאריך ה

    4.המידע הנדרש לשם פיקוח ובקרה על מעלימי מסים פוטנציאלים

 

מסתבר כי , למדינת ישראל תה רלבנטיתגם בהנחה שהדדיות אכן הי, אם לא די בכך .81

לאחר שיניחו . אני חייבת להודות שהיא לא הדדיות מליאה: "הדדיותבאמת ההדדיות אינה 

את דעתן של שתי הרשויות המס על נושא האבטחה של מערכת חילופי המידע בישראל 

לאחר שיניחו את דעתן לגבי האפקטיביות של כל נושא חילופי המידע הם יעבירו , ב"ובארה

הם . בכך הם הציעו הדדיות, ב"על הכנסות שנזקפו בחשבונות של תושבי ישראל בארה מידע

                                                           
 
הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן ידיעות הנוגעות " : כפל מס למניעתלהסכם  08 סעיף4

כל ידיעה . בקשר למסים שהם נושא אמנה זו, לביצוען של הוראות אמנה זו או למניעת תרמית או התחמקות ממס
לרבות הכרעות )שהוחלפה כאמור ינהגו בה כסודית ולא יגלו אותה לשום אדם או רשות זולת אלה העוסקים בשומה 

בשום מקרה כמטילות ( 1)אין לפרש הוראות סעיף קטן ( 0) .או במינהל המסים שהם נושא אמנה זו, בגביה, (משפטיות
לנקוט באמצעים מינהליים שהם בסטיה לדינים או לנוהל המינהלי של ( א: )הקשרות חובעל אחת המדינות המת

לספק פרטים אשר אין לקבלם לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של ( ב. )אותה מדינה מתקשרת או של האחרת
עשייתי או ת, עסקי, לספק ידיעות העשויות לגלות סוד מסחרי( ג. )המינהל באותה מדינה מתקשרת או באחרת

 .אשר גילויים נוגד את תקנת הצבור, או תהליך או ידיעה מסחריים, מקצועי
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דברי  ".אחוז 82הציעו שלא לנקוט בצורה רחבה ביותר בסנקציה של חובת ניכוי במקור של 

ועדת ומדיון , משרד האוצר, משנה לממונה על הכנסת המדינה, ח פרידה ישראלי"רו

 5.ש.נ, אינו במקורדגש . 02.5.0215-הכספים מתאריך ה

 
 Now that it is clear that the U.S. will not" מאמרראו מאמר , בעניין חוסר ההדדיות -

'reciprocate' on FATCA, will 'partner countries' wise up?"" ,0.3.0215 ,"Cayman 

Financial Review", יאכנספח ב "מצ. 

 

 וזאת ראויה לתכלית נועדו פטקא והסכם הממשלה החלטת כי גם לטעוןצפויים  המשיבים .80

 בכלאת מדינת ישראל מהביקורת הבינלאומית  חלק מפעולות שנועדו לחסן והם מאחר

 ,למשל, ראו"(. הבינלאומי"הנימוק ) שלה המידע חילופי מערכת של ולהיקףהקשור לאיכות 

 מזה הבינלאומית הקהילה בקרב קשה לביקורת ישראל מדינת נתונה, בנוסף)" 'י נספח

 לשקיפות פורום הגלובל לאחרונה שערך' עמיתים סקר' במסגרת היתר ובין, שנים מספר

 באופן מצייתת') Partially compliant -כ ישראל סווגה ]...[ מס למטרות מידע ולחילופי

 הסמכויות של היעדרן בשל, היתר בין, הנבדקות למדינות ביחס נמוך במקום ודורגה( 'חלקי

 "(.זו בהצעה המוצעות

 
לצורך פסקת " תכלית ראויה"יש בנימוק זה כדי להוות  האםבשאלה  תוהיםהעותרים  .88

ואין העותרים )ככל שתהיה " קשה", האם ביקורת של הקהילה הבינלאומית? ההגבלה

הפרה  להצדיק יכולה, (כדברי המשיבים, "קשה"רת זו אכן הייתה ומודים בכך שביק

 אוי. בשלילה היא הפשוטה התשובה? מקיפה וגורפת של זכויות היסוד של שיטתנו, תייסוד

: לחוק יסוד 3סעיף  לצורך" תכלית ראויה"היסוד ל היותל הופךביום בו לחץ בינלאומי  לנו

 .כבוד האדם וחירותו

 

הוראותיהם של חוק  כי ויטענוימשיכו  העותרים -חוסר מידתיות בחוק פטקא הישראלי .83

 על ותעול ןוה מאחר ותלקויהינן , ראויה לתכלית נועדו ןשה בהנחה גם, הישראליפטקא 

                                                           
להסכם זה ייכנס לתוקף  0התחייבות הצדדים לקבל ולהחליף מידע לפי סעיף : להסכם פטקא( 8)8ראו גם סעיף   5

אם נחה , ר לעילעל אף האמו. לסעיף זה 3בתאריך ההודעה המאוחרת מבין ההודעות בכתב המתוארות בסעיף קטן 
, לסעיף זה 3ב הנהיגה את אמצעי ההגנה והתשתיות המתוארים בסעיף "דעתה של הרשות המוסמכת בישראל כי ארה

, ב דרוש זמן נוסף כדי לקבוע שישראל הנהיגה אמצעי הגנה ותשתיות כאמור"אבל לרשות המוסמכת של ארה
זה תיכנס לתוקף במועד ההודעה בכתב שמוסרת להסכם  0התחייבותה של ישראל לקבל ולהחליף מידע לפי סעיף 

 .לסעיף זה 3ק "ב בהתאם לס"הרשות המוסמכת בישראל לרשות המוסמכת בארה
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תוך , ללא צורך בפנייה אינדיבידואלית של מידע פרטי ואוטומטית גורפתהעברה . הנדרש

 לצורך מידתי אמצעי, בוודאי בנסיבות דנן, להיחשב להאינה יכו ,כדי פגיעה בשוויון ובקניין

אמצעים אחרים להגשים את מטרת חוק קיימים וזאת במיוחד כאשר , תהתכלי השגת

 . פטקא הישראלי

 
, [פדאור אגרמ( ]02.0.0212ניתן ביום ) שר הפנים' דקה נ מסעוד בלאל 7333/28ץ "ראו בג .80

פגיעה גורפת בפרטים המבקשים ") יה'פרוקצ( בדימוס)השופטת ' לפסק דינה של כב 13סעיף 

הנשען על , איזון חוקתי אינדיבידואלי בלא עריכת, הנתונות להםלממש את זכויות היסוד 

 12088/23ץ "גם בג ראו"(. סותרת עקרונות חוקתיים, נתונים פרטניים המיוחדים למקרה

' לפסק דינה של כב 38סעיף , [פדאורמאגר ( ]03.5.0211ניתן ביום ) הפנים שר' נ ויס איל

עליו להימנע , כדי שנוהל של רשות מינהלית ייחשב לסביר)" יה'פרוקצ( בדימוס)השופטת 

ככל שהדבר , ככל האפשר מקביעת תנאים גורפים המוחלים בלא הבחנה על קבוצת אנשים

 העבודה שר' נסופר  אליהו 0032/83ץ "גם בג ראו "(.אינו הכרחי להשגת המטרה הראויה

בית משפט נכבד זה  סופררשת בפ"(. סופר " :להלן) (0222) 808, 818( 3)נדד "פ, והרווחה

-ז"תשט, (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)לתקנות הביטוח הלאומי ' א07תקנה את ביטל 

 משפט בית.  דעת-הפעלת שיקול תמאפשר הואינ אוטומי באופןוהתקנה חלה  מאחר, 1805

 .יחסי נוואי, מידתי נואי, סביר נואי'  א07שבתקנה  דרזה קבע כי ההס

 
 

 במידתיות המשנהשה מבחני ושל

של העותרים  ובזכותם לשוויון בקניינם ,בפרטיותם הדרישה כי פגיעתו של החוק .85

מבחן ההתאמה בין הפגיעה לתכלית : נבחנת בשלושה מבחני משנה ,תהיה מידתית

ומבחן המידתיות במובנו ; מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה; (מבחן הקשר הרציונאלי)

מאגר ( ]10.3.0210ניתן ביום ) כנסת ישראל' נ' אחחיים דודיאן ו 8783/11ץ "בג. רהצ

 .לפסק הדין 85סעיף , [נבו

 

 מבחן הקשר הרציונאלי –מבחן המשנה הראשון 

הדרישה כי יתקיים קשר רציונאלי בין הפגיעה בזכותם של העותרים לקניין לבין  .87

הינה אכיפה של דיני המס , בעיקר, תכלית החוק, כאמור. התכלית שמבקש החוק להשיג
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אין קשר רציונאלי בין תכלית . ב"ב על ידי העברת מידע פרטי לרשויות המס בארה"של ארה

ישנם , כאמור לעיל וכפי שייאמר בהמשך. זו לבין העברה גורפת ואוטומטית של מידע פרטי

תן לאמץ במקום חוק פטקא שהיה ני, אמצעים אחרים שאינם פוגעים בזכויות יסוד

 .הישראלי

 

 מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה –מבחן המשנה השני 

 חלופות אחרות שישיגו את תכלית החוק אך יצמצמו את הפגיעההיה וקיימות  .83

לכך הינה חיובית וזאת התשובה ? של העותרים ובזכות לשוויון בקניינם ,בפרטיותם

חשד להעלמת /חששקיים על ידי העברת מידע על פי בקשות אינדיבידואליות כאשר 

 . מיסים כפי שהיה נהוג עד לחקיקת חוק פטקא הישראלי

  

האגודה לזכויות  3272/83ץ "בגאת פסק הדין של בית משפט נכבד זה ב שוב לצייןראוי כאן  .88

נסובה  העתירה שם [.נבומאגר ( ]12.0.0223ניתן ביום ) משרד הפנים' האזרח בישראל נ

חוק מרשם  פי-סביב הדרישה לאסור על המדינה לאפשר גישה ישירה למאגר המידע על

המוסד לביטוח , ההכנסה-ידי חיבור מחשב משרד הפנים למחשבי נציבות מס-על אוכלוסין

ולהורות כי הדרך היחידה לקבלת , בנק ישראל והבנקים המסחריים, רשות השידור, לאומי

דורנר כדלהלן ' ד( 'בדימ)השופטת ' באותה פרשה קבעה כב .תבבקשה פרטני מידע תהיה

 (:לפסק הדין 300' עמ)

 
דרישת המידתיות מחייבת למזער את הפגיעה בזכות "

לפרטיות על ידי צמצום מספר עובדי הציבור הניגשים 
על ידי צמצום היקף המידע שנמסר כך . למידע

היקף על ידי קביעת . שיועבר רק המידע הדרוש
המידע בהתחשב בחשיבות התכלית שלשמה הוא 

 ". נדרש
 

 

גם במסגרת . העותרים יטענו כי על בית משפט נכבד זה לאמץ גישה זו במקרה הנוכחי .122

. ריבון זר/של מידע פרטי לגוף, בלתי מוגבלת, תפעסקינן בהעברה גור 007' תיקון מס

ככל שהוא מחייב העברת , 007' על בית המשפט לקבוע כי תיקון מס, 3272/83ץ "בהתאם לבג

 .הינו בלתי מידתי, מידע פרטי גם כאשר אין חשש להעלמת מיסים
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מלבד האופי הכוללני  --הישראלי  קאטוסר המידתיות של חוק פביטוי מובהק נוסף לח .121

 לתקנות פטקא וסעיף( ב()3)8מופיע בתקנה  --והגורף של עצם איסוף והעברת המידע 

III(1()א)  דולר  02,222להסכם פטקא הקובעים כי חשבונות פיננסים שערכם אינו עולה על

אינם ברי דיווח והמוסד הפיננסי אינו חייב לדרוש מבעל חשבון כאמור את התיעוד , ארה״ב

ההסכם והתקנה הנ״ל קובעים כי המוסד הפיננסי רשאי לדרוש מבעל , עם זאת. העצמי

 02,222דש על אף שערכו של החשבון אינו עולה על חשבון תיעוד עצמי בעת פתיחת חשבון ח

אור ירוק למוסדות הפיננסים להטיל  נותנותההוראות האלו , במילים אחרות 6.דולר ארה״ב

הוראות , כמו כן. גם אם החשבון אינו ״בר דיווח״דרישות ותנאים בעת פתיחת חשבון חדש 

אלו פותחות פתח למקרים בהם חשבון יסווג כחשבון ״בר דיווח״ והמידע אודותיו יועבר 

משקפת את חוסר , אם כן, ההוראה. לרשויות המס בארה״ב גם כשאין חובה בכלל

חקיקה מידתית בהקשר הזה הייתה אוסרת על . שבחוק פטקא הישראלי תהפרופורציונאליו

שום מסמך או הצהרה בהתאם לחוק אלא אם כן ערך החשבון עולה  המוסד הפיננסי לדרוש

הוראה מידתית . או בעת פתיחת החשבון או בעתיד לאחר פתיחת החשבון, ש״ח 02,222על 

הייתה מאפשרת יחידים או ישויות לפתוח חשבונות ללא צורך בהצגת מסמכים או הצהרות 

הוראה לפיה חל . הסכום הנ״ל כלשהם בנוגע לפטקא במידה וערך החשבון אינו עולה על

איסור ״להחמיר״ בעניין פטקא ולהתיר סיווג חשבונות כאשר אין צורך בכך יש בה כדי 

למזער את הפגיעה בזכויות היסוד מושא עתירה זו כמתחייב מפסיקת בית המשפט הנכבד 

 .הזה

  

ככל , 007' על בית משפט נכבד זה לקבוע כי תיקון מס, 3272/83ץ "בהתאם לבג, כמו כן .120

ללא פיקוח או , ב"שהוא מאפשר עיון במידע המועבר על ידי עובדי רשות המסים של ארה

ב יכול לעיין במידע הפרטי "בקרה ובלי קביעת קריטריונים מי ברשות המסים בארה

 .  שהינו בלתי מידתי ופסול, המועבר

 

                                                           
לא בחר המוסד הפיננסי המדווח . זיהוי או דיווח, חשבונות שאינם חייבים בבדיקה"(: א)IIIסעיף , Iנספח   6

ביחס לכל קבוצה מזוהה בבירור של , או בנפרד, ביחס לכל החשבונות החדשים של יחידים, הישראלי בדרך אחרת
החשבונות החדשים הבאים של יחידים , מקום שכללי היישום בישראל מאפשרים בחירה כאמור, חשבונות כאמור

חשבון פיקדון אלא אם כן יתרת החשבון ( 1: )ב"שבונות בני דיווח לארהזיהוי או דיווח כח, אינם חייבים בבדיקה
, כל חשבון מסחרי"כולל " חשבון פיקדון"". בסוף כל שנת לוח או תקופת דיווח מתאימה אחרת$  02,222עולה על 

ודת תע, תעודת חיסכון משנה, או חשבון שהעדות לו היא תעודת פיקדון, או חיסכון משנה, זמן, חיסכון, ש"עו
או מכשיר דומה אחר המוחזק במוסד פיננסי במהלך הרגיל של עסקים בנקאיים או עסקים , תעודת חוב, השקעה

 (. כ)1סעיף , הסכם פטקא ראו ".דומים



28 
 

וזאת מכמה , מדובר כאן בפגיעה בעוצמה רבה יותר, 3272/83ץ "יוער כי בניגוד לבג .128

אזרחי ישראל /תושבי כלכלי אודות/מידע פיננסי גםהמידע כאן כולל , ראשית. סיבות

. 'תאריך לידה וכו, כמו שם" טכניים"ולא רק נתונים , תאמריקאיאזרחות  המחזיקים גם

מידע זה היה ניתן לקבל גם לפני , רשות האוכלוסיןככל שמדובר במידע המצוי ב, בנוסף

תקנה לוזאת על ידי בקשה פרטנית בהתאם , י הרשויות הציבוריותבהניסיון לחבר את מחש

כאן , לעומת זאת. 1870-ה"תשל, (קבלת פרטי רישום של נרשם)לתקנות מרשם האוכלוסין  1

שה פרטנית על ידי רשות לא היה מועבר ללא הגשת בק 007' מידע המועבר מכוח תיקון מס

גם דעת , לפיכך .מכוח הסכם כפל מס ב וכאשר יש חשד להעלמת מסים"המסים של ארה

עתירה זו במובן זה שהתיקון  תה מקבלתהי 3272/83ץ "השופט גרוניס בבג' המיעוט של כב

המידע , 8121/88ץ "בניגוד לנסיבות בבג . מושא העתירה רחבה מידי ועולה על הנדרש

אינו הישראלי המחזיק אזרחות אמריקאית נכסיהם הפיננסים של הנישום  אודות כלל

 . ב"ניתן להשגה על ידי רשות המס של ארה

 
כי מוסדות , לפחות, עיקרון המידתיות ומבחן האמצעי שפגיעתו פחותה מחייבים, לבסוף .123

שבעלי חשבונות קיבלו הודעה אודות סיווג חשבונות בהתאם לסעיף  לוודאפיננסים יצטרכו 

מנגנון שמכוחו . באמצעות משלוח ההודעה באמצעות דואר רשום ואישור מסירה( ב)'ד180

קניין ושיווין מצדיק הטלת חובת וידוא קבלת , זכויות בסיסיות נפגעות כמו פרטיות

נות תהא האפשרות והזכות להשיג ל על מנת להיות בטוחים כי לבעלי החשבו"ההודעה הנ

במתכונת החוקית הנוכחית אין צורך בכלל לוודא כי אכן בעל . על אופן סיווג חשבונם

דבר העלול לגרום לכך כי מאות אלפי חשבונות , החשבון קיבל הודעה בדבר סיווג חשבונו

ון יסווגו כחשבונות ברי דיווח בלי שהייתה הזדמנות אמתית לבעל החשב( אם לא יותר)

 -המצאת ההודעה לבעל החשבון -ניתן לקשר את הסעד המבוקש כאן .לטעון כנגד הסיווג

הכוללים מסירת , לחובת ההמצאה בהליכי הוצאה לפועל כתנאי יסודי לפתוח בהליכי ביצוע

העותרים אינם רואים הבדל בין החובה הבסיסית הקיימת בהליכי הוצאה . מידע פרטי

. ב טרם נקיטת הליכי ביצוע לבין המקרה הנדון כאןלפועל להמציא את האזהרה לחיי

הרעיון הוא שאין לפגוע בזכויותיו של חייב אלא לאחר שהוזהר כהלכה בדבר הכוונה "

[. מאגר נבו( ]3.10.1882ניתן ביום ) פישל' הבנק הבינלאומי נ 53/82( ש"ב)א "ע. "לעשות כן

, אם כך הדבר לגבי חייבים(. 0221) 572, 553( 1)ד נו"פ, גבאי' לאופר נ 0788/21א "ראו גם רע

על אחת כמה וכמה לגבי אזרחי המדינה שכל אשמתם הינה שהם מחזיקים באזרחות 

           .כפולה
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 "במובן הצר"מבחן המידתיות  –מבחן המשנה השלישי 

מבחן זה בוחן האם היחס בין הפגיעה בזכות החוקתית לבין התועלת החברתית  .120

כי ( בלי להודות)העותרים מוכנים להניח . ראוי וסבירשתצמח ממנה הוא יחס 

ראו לעיל בדיון על )חקיקת חוק פטקא הישראלי אכן תצמיח תועלת חברתית כלשהי 

תועלת זו אינה יחסית כלל לפגיעות הגלומות בחוק פטקא , אך. )"תכלית ראויה"

ותיהם לא ניתן להקריב את זכוי .לא במישור של מהות הפגיעה או היקפה, הישראלי

, של מאות אלפי תושבי המדינה בעלי אזרחות אמריקאית לצורך התועלת הציבורית

 .   שבחוק פטקא הישראלי, ככל שיש

 

 פסקת ההגבלה -סיכום

לא הייתה , של אזרחיה םהאמונה על הגנת זכויותיה, ממשלת ישראל, במצב כתיקונו .125

חותמת על ההסכם והייתה פועלת כדי למצוא פתרון עבור המוסדות הפיננסים שייאלצו 

מספר כיוונים שבהם שיתוף הפעולה  עללהצביע  ניתן. להתמודד למול המשטר המשפטי הזר

. זכויות היסוד של תושבי המדינה לא ייפגעו, מאידך, אך, מחדב לא יפגע "עם ממשלת ארה

חשש סביר קיים  אםניתן לדמיין מצב שבו העברת מידע פרטי תועבר אך ורק , משלל, כך

אפשר לדמיין מצב שבו תהיה חובה להודיע . וראיות לכך כי הנישום הספציפי מעלים מס

או לערער על ההחלטה האמורה בצורה כזו /לנישום אודות העברת המידע וזכותו להתנגד ו

 (.ב"כאזרח ארהולא רק ערעור על סיווגו ) או אחרת

 

 שניתן העובדה, אולם. השלטון לרשויות פרקטיים פתרונות לתת כאן אינם העותרים .127

כדי להצביע ולהבליט את הפער בין בה יש  —יותר הוגנות  – שונות דרכים על לחשוב בקלות

  .העמידה בפעולות אלו מול המבחן החוקתי החלטת הממשלה והסכם פטקא לבין

 

הממשלה והסכם פטקא הינם בלתי חוקיים מאחר והם פוגעים  החלטת, כל האמור לאור .123

 .מידתיות בחוסר ולקוייםאינם לתכלית ראויה , ושוויוןבזכות היסוד של פרטיות 
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 ולפיכך דינו לביטול" הפרדת הרשויות"חקיקת חוק פטקא הישראלי מהווה פגיעה בעיקרון 

ע פרטי הייתה צריכה לבוא העותרים יטענו כי חקיקה בתחום חילופי מידע והעברת מיד .128

 -התהפכו היוצרות, במצב הנוכחי. החלטת הממשלה והחתימה על הסכם פטקא לפני

ת שפוגעות יוהתחייבו, ב"הממשלה לקחה על עצמה התחייבויות למול רשות ממשלת ארה

וכעת המשיבים כופים על בית המחוקקים הישראלי להעביר , תושבי מדינת ישראל/באזרחי

 . בכדי למלא אחר התחייבות הממשלהחוקים בחיפזון 

 

על הכנסת היה להכין את : סדר הדברים היה צריך להיות הפוך, במצב כתיקונו .112

. הפלטפורמה החקיקתית לצורך האפשרות לקבל את הסכם פטקא ואת החלטת הממשלה

חופשי וללא הברצונה , הייתה לכנסת האפשרות, או אז, היו הדברים מתבצעים כתיקונםלו 

להעביר חקיקה מתאימה למערכת החוקתית של מדינת ישראל , כפייה מצד המשיבים

לרקת ללא אקדח מכוון , רק לאחר גיבוש חקיקת הכנסת. ולהתאימה למרקם החברתי

היה על הממשלה להתחיל לקדם משא ומתן למול רשות המסים של , חברי הכנסת הנבחרים

 .ב לצורך חתימה על ההסכם"ארה

 

שולחן אל היה מובא , רצון העם הגלום בחקיקה של הכנסת בנושא, זהר דברים בסד .111

המשא ומתן של מבצעי הסכם פטקא ולא היה נוצר מצב בו הממשלה הייתה חותמת על 

 . ות הצידהקזכויותיהם של תושבי המדינה נדחלפיו הסכם 

 

, יסוד הממשלה לחתום על הסכם הפוגע בזכויות החליטה ,תחת זאת. אבל לא כך היה .110

כי לממשלת ישראל יש ( היחידה יש לומר)ורק לאחר מכן להעביר חקיקה בנושא בטענה 

 .התחייבויות הסכמיות ולפיכך חייבת לעבור חקיקה בנושא

 
, ל"הנ למקטע הפרוטוקו .יבכנספח ב "המצ, 0.11.0210-ראו פרוטוקול הדיון מתאריך ה -

חילופי התפקידים מ להתרשם ניתן, הכנסת במליאת אושרה שכבר בהצעה עוסק אשר

שהתרחשו בתהליך החקיקה שבמסגרתם הפכה הכנסת להיות חותמת גומי להתחייבויות 

  . הממשלה
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" כך"סיעת  78/30 ץ"בג. "הפרדת הרשויות משטר דמוקרטי נאור הוא משטר של", ובכן .118

עיקרון הפרדת הרשויות נאמר על מהות  .(1830) 103 ,131( 8)ד לט"פ, ראש הכנסת-יושב' נ

 :כך

 

. משמעותה כפולה רשויות הפרדת .רשויות דמוקרטיה מבוססת על הפרדת"
לכל רשות כאשר , מוכרת הבחנה בין רשויות שלטוניות שונות, ראשית

בין הרשויות , שנית; שלטונית מיוחסת פונקציה שהיא עיקרית ומרכזית לה
רשות בולמת ומאזנת את באופן שכל , גומלין-קיימים יחסי השונות

 ".טובכך היא שומרת על חירות הפר, ותהאחר רשויותה
 

ו "משפטים כ, דברים בטקס השבעה כנשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק

 .018' עמ, (ו"תשנ) 011

 

( 07.8.0223ניתן ביום ) ממשלת ישראל' ארגון מגדלי העופות בישראל נ 3330/28ץ "בבג .113

 :נאמר כדלהלן, ביניש( בדימוס)לפסק דינה של השופטת  12סעיף , [פדאורמאגר ]

 

הגישה שלפיה ההכרעות והנורמות העקרוניות המחייבות את האזרחים "
ידי בית -צריכות להתקבל הן מבחינה פורמאלית הן מבחינה מהותית על

 גישה זו לא רק מעוגנת בעקרון, ידי הרשות המבצעת-המחוקקים ולא על

עת היא מתפיסתה של הדמוקרטיה עצמה ומאופיו כי אם נוב הפרדת הרשויות
 ".ייצוגי של המשטר בישראל-הדמוקרטי

 

חוק התכנית א ל"פרק יחוקיותו של , נידון בין היתר, ארגון מגדלי העופותבפרשת  .110

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות )כלכלת ישראל את להבר

ענפי  מספרהנהיג רפורמות מבניות בהסדרתם של ש 0228-ג"תשס ,(0223-ו 0228הכספים 

 ". מנגנון חקיקה מזורז"פרק זה נחקק בהליך הידוע כ, חקלאות

 

 לשורש ירד לא"בהליך החקיקה  הפגםמשום ש ,בין היתר ,נדחתה מגדלי העופותעתירת   .115

החקיקה קיימה את פסקת , כפי שציין זאת בית המשפט העליון שם, כן כמוו. "העניין

שנסיבותיו מראות כי מה שאמרו השופטים בתיאוריה , שלנו במקרה כך לאאך . ההגבלה

 .מתממש בצורה מוחשית במקרה שלנו, שם
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ארגון מגדלי "השופט חשין מקורו בפסק דינו בפרשת ' לולא ידענו כי הציטוט להלן של כב .117

 :היינו חושבים שהוא נתפר עבור עתירה זו, "העופות

וידענו כי הלכה למעשה , נתבונן בהליך החקיקה למתחילתו ועד סופו"
הכנסת כמו . קקה את חוק התכנית הכלכליתוהייתה זו הממשלה שח

. נתפרקה את סמכותה הראשונית לחקוק והעבירה סמכותה לממשלה
ויתרה מרצונה , ענתה אמן אחרי החלטת הממשלה –מרצונה  –הכנסת 

לקבוע סדרי חיים  –סמכותו העילאה של מחוקק  על –סמכותה  על
לפסק דינו של כבוד השופט  3סעיף , פרשת מגדלי העופות ".למדינה

 .  חשין( בדימוס)
 

היוצא מכל האמור הוא שהדרך בה נקטה הממשלה בעניין זה מהווה פגיעה חמורה  .113

אין מקום . הכנסת היא בית המחוקקים של מדינת ישראל. בעיקרון הפרדת הרשויות

במשטרנו הדמוקרטי למציאות בה הכנסת נאלצת להעביר חקיקה אך ורק משום שהממשלה 

 .   כבר התחייבה אליה

 

, ב"כולל מנגנונים כלשהם לאבטחת המידע המועבר לרשויות ארה חוק פטקא הישראלי אינו

כולל הגדרה וצמצום מספר העובדים הרשאים לעיין בחומר ומנגנונים שימנעו זליגת המידע 

חוק פטקא הישראלי אינו נותן סעד כלשהו לאדם או , כמו כן. זרים' הפרטי המועבר לידי צדדי ג

 גוף שנפגע מהעברת המידע הפרטי

על לא הייתה מחלוקת  משרד הפנים' האגודה לזכויות האזרח בישראל נ 3272/85ץ "בבג .118

וכן יש , יש לעשות מאמץ לצמצם את מספרם של עובדי ציבור שלהם ניגשות המידע"כך כי 

להבטיח שיהיה ניתן לבדוק לאחר מעשה מיהו העובד שנכנס למאגר המידע שלא לצורך 

תנאי ייעשה מוחלט במובן זה שיש להסדיר -על-ולאור זאת אני מסכים כי הצ. מילוי תפקידו

את הנגישות של עובדי , ן בהנחיות מנהליותיבין בתקנות וב, בצורה מקיפה ומדויקת יותר

 .  307-303' עמ, השופט גרוניס' פסק הדין של כב". ציבור למאגרי המידע

 

דע כאשר הנושא שעמד על הפרק היה העברת מי 3272/85ץ "ה המסקנה בבגתאם כך הי .102

על אחת כמה וכמה כאשר המידע  מושא העתירה מועבר , בין רשויות ציבוריות ישראליות

 . מחוץ לגבולותיה של המדינה למדינה זרה

 
גוף כהמידע הפרטי מושא עתירה זו מועבר לרשות שלטונית זרה הידועה  -מכךואף יותר  .101

  .פירוט להלןנרחיב על עניין זה ביתר . מסוגל להגן על המידע שברשותושאינו 



33 
 

 
המנהל לא ישתמש במידע שהתקבל לפי סעיף "קובע כי  007' לתיקון מס' ו180סעיף  .100

הסעיף מתייחס ". 'ז180למעט לצורך העברתו לרשויות מס במדינות זרות לפי סעיף , (ג)'ג180

אינן מתייחסות , כפי הנוסח העכשווי, תקנות פטקא. הלאך ורק לשימוש מוגבל על ידי המנ

  .השימוש וההגנה על המידעלסוגית 

 
 . ב"ידי רשות המס של ארהלל אינו מתייחס כלל לשמירת המידע המועבר "הסעיף הנ .108

 
לקוי באשר הוא אינו ( ואכן כל מערך הפטקא בכללותו)חוק פטקא הישראלי , במובן זה .103

 : כדלהלן, מקים מנגנונים להגנת המידע במישורים שונים

 
או בהסכם )אין בחוק פטקא הישראלי  -בדי ציבור זריםהגנה מפני עיון בחומר על ידי עו (א)

את עובדי הציבור הזרים הרשאים לעיין  האו מגדיר מתהוראה כלשהי המצמצ( פטקא

 .      במידע המועבר

 
הוראה כלשהי ( או בהסכם פטקא)אין בחוק פטקא  -הגנה מפני היקף החומר המועבר (ב)

כל חשבון המוחזק על ידי בעל אזרחות , כזכור. את היקף המידע המועבר מתהמצמצ

העיקר הוא כי גם בעל . למעט חריגים מסוימים, אמריקאית הינו חשבון בר דיווח

 . אף הוא מידע אודותיו עוברה, אזרחות אמריקאית שאינו מעלים מס

 
ין בחוק פטקא א -יכולת להשיג או לקבל סעד מפני זליגת החומר או שימוש בו לרעה (ג)

 שיפוטיותרת זכות גישה לערכאות שהוראה כלשהי המאפ( או בהסכם פטקא)הישראלי 

או על ידי כך כי עובד ציבור בלתי מורשה , במידה ומישהו נפגע מהעברת המידע המועבר

 . ג לצדדים שלישייםוזליעיין בחומר שלא לצורך או על ידי כך כי המידע המועבר י

 

כולל בתוכו מספר הוראות בדבר אמצעי שמירה והגנה על המידע דה כי הסכם פטקא העוב .100

ללא מנגנון ידוע , הוראות מילוליות. אין בה כדי לשנות את המסקנות שהוסקו כאן, 7המועבר

                                                           
כל המידע המוחלף לפי הסכם זה יהיה כפוף לסודיות ולהגנות אחרות לפי : להסכם פטקא קובע כדלהלן 7סעיף   7

יראו מידע שהוחלף לפי הסכם זה כסודי . ת המגבילות את השימוש במידע שהוחלףכולל ההוראו, הוראות האמנה
, בגבייה או במנהל, המעורבים בשומה( כולל בתי משפט וגופים מינהליים)וניתן יהיה לגלותו רק לאדם או לרשות 

על פעולות  או בפיקוח, לאמנה 1או בהכרעה בערעורים ביחס למסים המתוארים בסעיף , באכיפה או בהעמדה לדין
רשאי לגלות את המידע , אדם כאמור. אדם או רשות כאמור ישתמשו במידע כאמור רק לפעולות כאמור. כאמור

רשות או סמכות , לא ניתן להעביר את המידע לכל אדם יישות. בהלכים פומביים בבית משפט או בהחלטות שיפוטיות
 .   שיפוט אחרים
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אינן עונות על הקריטריונים שהציבו בית המשפט , המבטיח הגנה על זכויות הפרט ושקוף

 .3272/85ץ "העליון בבג

 

' בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כי תיקון מס, 8121/88ץ "לאור זאת ובהתאם לבג .105

 . אינו מספק רמה הולמת וראויה של הגנה מפני שימוש לרעה במידע המועבר 222

 

הינה פעולה שלטונית בלתי סבירה באופן  31.8.2151-החתימה על הסכם פטקא מתאריך ה

 .ביטול, הנובעת ממנו יתיקה ישראלחק וממילא כל, קיצוני ודינו של הסכם זה

במובן זה שהן , ותחוקתי ןגם אם נצא מנקודת ההנחה שהוראות חוק פטקא הישראלי הינ .107

הפרדת "כבוד האדם וחירותו ואינן פוגעות בעיקרון : עולות בקנה אחד עם חוק יסוד

ל העותרים ימשיכו לטעון כי עצם החתימה על הסכם פטקא על ידי מדינת ישרא, "הרשויות

הינו פעולה שלטונית בלתי סבירה באופן קיצוני ודינו של הסכם זה וכל חקיקה ישראלית 

 .ביטול -כתולדה ממנו

 

בית משפט נכבד זה קבע בעבר לא פעם ולא פעמיים כי ישנם מקרים בהם החלטות  .103

בית בבוא . כפופות לביקורת שיפוטית מהנימוק שההחלטה אינה סבירהתהיינה שלטוניות 

אם החלטתה של "עליו לשאול , לבחון את רמת הסבירות של החלטה שלטוניתהמשפט 

ראש ' וייס נ 0157/22ץ "בג". סבירה רשאית לקבלה ההממשלה היא החלטה שממשל

 ."(עניין וייס" :להלן) (0221) 372, 300( 0)ד נה"פ, הממשלה של מדינת ישראל

 

, רבת בתוכה פגיעה בזכויות יסודהעותרים יוסיפו ויטענו כי לאור העובדה כי עתירה זו מע .108

על אף שמדובר במדיניות , רחבה יותרעל בית משפט נכבד זה להפעיל ביקורת שיפוטית 

לרבות , תחומי פעולתה של הרשות הציבורית"נקבע כי יוסף פנחס בעניין . ממשלתית

ובמיוחד כך , שיפוטית אינם אטומים לחלוטין מפני בקורת, ממשלה בעניינים שבמדיניות

ץ "בג". נגיעה ישירה להיבטים של זכויות אדםכאשר יש למדיניות ולהליכי ביצועה , ואה

 08סעיף , [מאגר פדאור( ]13.3.0223ניתן ביום ) ממשלת ישראל' יוסף פנחס כהן נ 7333/27

.(. ש.נ, הדגש אינו במקור) "(עניין יוסף פנחס" :להלן)יה 'השופטת פרוקצ' לפסק דינה של כב

עם אותם מקרים בהם בית משפט נכבד זה התערב  יתכי העתירה כאן נמנהעותרים יטענו 
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ץ "ראו גם בג. לעיל פנחס יוסףעניין , ראו למשל. בהחלטות ממשלתיות בהיותן בלתי סבירות

ץ "בג, ראו למשל. 005, 331( 0)ד נט"פ, כנסת ישראל' המועצה האזורית חוף עזה נ 1551/20

 5703/25ץ "בג, ראו למשל. (1888) 013, 012( 3)מז ד"פ, ממשלת ישראל' ברגיל נ 3331/81

 17פסקה [ מאגר פדאור( ]82.11.0225ניתן ביום ) ראש ממשלת ישראל' נ" אומץ"עמותת 

 .יה'פרוקצ( כתוארה דאז)השופטת ' לפסק דינה של כב

 

של בית משפט נכבד ( הרצויה והמבורכת)לא למותר להעיר שבעוד שמדיניות רבת השנים  .182

 ממשלת ישראל' יורם שחר נ 5258/23ץ "בג" )קיטת התערבות מרוסנת עד מאדנ" זה הינה

עניין : "להלן)השופט ריבלין ' לפסק דינו של כב 3סעיף , [מאגר פדאור( ]3.7.0223ניתן ביום )

קודמים ההעותרים יטענו כי יש להבחין בין המקרה הנוכחי לבין המקרים , ("(יורם שחר

 יורם שחרוזאת מאחר ובניגוד לפסקי הדין כדוגמת עניין , שהובאו בפני בית משפט נכבד זה

עוסקת בנושא המצוי בגרעין שיקול הדעת שלה  אינה החלטת הממשלהבענייננו , וייסועניין 

יטענו העותרים הנושא נשוא עתירה , לעומת זאת. יחסי החוץ והביטחון של מדינת ישראל –

ביקורת השיפוטית ההיקף  ,תונה למומחיות מיוחדת של הגורם הציבורי ולפיכךזו אינה נ

החלטת הממשלה והסכם פקטא אינם נופלים בקטגוריה המצומצמת של . הינו רחב יותר

ההחלטה . המקרים הנוגעים ליחסי חוץ וביטחון לאומי שבהם בית המשפט אינו מתערב

נושאים המצויים בתחום המומחיות , יםוההסכם עוסקים בחילופי מידע ועניינים פיסקאלי

 .  של הרשות השופטת

 

 החתימה על הסכם פטקא הייתה פעולה שלטונית בלתי סבירה

הוראות : מוביל למסקנה ברורה שהיא חוק פטקא הישראליעיון והפנמה של השלכות  .181

בלתי סבירות בעליל שממשלה סבירה אינה רשאית לגזור על  חוק פטקא הישראלי הינן

 :וזאת מן הטעמים כדלהלן ,תושביה

 

תחליט כי יש להעביר מידע פרטי אודות מאות אלפי  דינת ישראלאין זה סביר שמ .180

ללא יידוע וללא כל יכולת  ,ללא הפעלת שיקול דעת, וזאת באופן אוטומטי וגורף, תושביה

יעבירו את כל המידע  ,ם בישראליהמוסדות הפיננסי, חוק פטקא הישראלי, כאמור. ערעור

או /ללא צורך כלשהו להודיע ו ,ב"אודות חשבונות הבנק שבניהולם ושבבעלות אזרחי ארה
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העברה זו תבוצע באופן גורף ואוטומטי ללא הפעלת שיקול דעת . ת הלקוחמלקבל את הסכ

 . כלשהו

 

ל ולא תחתום ע, סבירה כי תפעל למען הגנת זכויותיהם של אזרחיה מדינהניתן לצפות מ .188

הפסיקה של בית משפט נכבד . הרומסים זכויות בסיסיות" יםפיסיקאלי/כלכליים"הסכמים 

גורפת ואוטומטית שאין  שהינה, ואף חקיקה במשמע, מדיניות מדינתית, בנושא הזה ברור

ץ "בעניין זה ראו בג. הינה פסולה ,או אפשרות להפעיל שיקול דעת מנהלי/עמה חריגים ו

ניתן ביום ) מדינת ישראל' מ נ"י בע"שיתופית הכללית באחברת העובדים ה 11237/20

בית משפט )ריבלין ( בדימוס)השופט ' לפסק הדין של כב 03סעיף , [מאגר פדאור( ]01.3.0210

המתאים למקרים בהם אין , הוא מוצא אחרון גורף כי השימוש בהסדר"נכבד זה קבע 

ראו גם "(. הבחנות משנה נוספות"ועל ההחלטה הנדונה לכלול " בנמצא כללים טובים ממנו

, [מאגר פדאור( ]03.8.0228ניתן ביום ) שר העבודה והרווחה' משפחה חדשה נ 3088/21ץ "בג

הדרישה להגינּות ולמידתיּות )"ביניש ( בדימוס)השופטת ' לפסק דינה של כב 7סעיף 

מצדדת בכך שההסדרים  -שנה מ-ובכלל זה בחקיקת -בפעולתה של הרשות המנהלית 

, על דרך הכלל. הקשיחים יוגבלו לנסיבות בהן לא ניתן להימנע מקביעתו של הסדר גורף

הדעת המנהלי תאפשר גמישות במקרים בהם קיימת הצדקה לחריגה -ראוי כי הפעלת שיקול

  .ואת האסמכתאות שם 80-85סעיפים , ראו גם לעיל"( בלי לפגוע בעקרון השוויוןמ ,מהשורה

 

 ב"ממשלת ארהכאשר  ליישם הסכם פטקא באמצעות חקיקה ישראלית  אין זה סביר .183

כמה נקודות  להלן. ידועה בכך שאינה מסוגלת לשמור על מידע חסוי שנמצא ברשותה

 :חוק פטקא הישראליעובדתיות שיש בהן כדי להטיל ספק גדול ברמת הסבירות של 

 

ב אינה מספקת רמה הולמת של הגנה על מידע פרטי שברשותה "רשות המסים של ארה .א

-ב נפרצו וכ"המאגרים של רשות המסים של ארה, רק לפני כשנה. למול מתקפות הסייבר

 . אמריקנים נפלו קורבן למתקפה זו ושבמהלכה נגנבו מיליוני דולרים 882,222

 IRS Says Cyberattacks More Extensive than Previously"המאמר  את ורא

thought" ,17.3.0210 , יגכנספח  ב"מצ". רויטרס"סוכנות. 
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, "A rare detailed look inside the IRS's massive data breach"ראו את המאמר 

 .ידכנספח ב "מצ". קווארץ"סוכנות , 07.3.0210

 

, " IRS: Breach affected 2x as many taxpayers as expected"ראו את המאמר 

 .טוכנספח ב "מצ". CNBC"סוכנות , 17.3.0210

    

חולשות  122מצביע על  Government Accounting Office-ה, 0223כל שנה מאז שנת  .ב

 .  ב"בתחום ההגנה על מידע של רשות המיסים של ארה

 

  ,0210מחודש מרץ  GAO-ח ה"ראו את דו

http://www.gao.gov/assets/670/669108.pdf .להלן ציטוט של העמוד , לענייננו

 : ח"הראשון של הדו

 

The Internal Revenue Service (IRS) made progress in implementing 

information security controls; however, weaknesses limit their 

effectiveness in protecting the confidentiality, integrity and 

availability of financial and sensitive taxpayer data. During fiscal 

year 2014, IRS continued to devote attention to securing its 

information systems that process sensitive taxpayer and financial 

information. Key among its actions were improving the security over 

the software that manages changes to its mainframe environment and 

upgrading secure communications enterprise-wide for sensitive data. 

However, significant control deficiencies existed. For example, IRS 

did not install appropriate security updates on all of its databases and 

servers, and did not sufficiently monitor control activities that 

support its financial reporting. In addition, IRS did not effectively 

maintain the secure configuration of a key application, or 

appropriately segregate duties by allowing a developer unnecessary 

access to the application. 

 

מספר הפריצות למאגרי מידע ממשלתיים  העל, פי הנתונים שיש באינטרנטעל  .ג

 51,013-ל 0225מקרים בשנת  0,028-מ, )!( אחוז 5,152-ב( כולל רשות המסים)אמריקניים 

 .0218מקרי פריצות בשנת 

 

http://www.gao.gov/assets/670/669108.pdf
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, משרד ההגנה: בוצעו פריצות לגופי הממשל האמריקנים הבאים, בשנים האחרונות .ד

ביטחון , משרד המסחר, משרד האנרגיה, משדר העבודה, טיםמשרד המשפ, משרד החוץ

 . ואלו רק הגופים שאנו יודעים עליהם ואשר פורסמו. FDA-ו NASA ,EPA, פנים

 

הטכנולוגית להגן ולשמור ( היכולת-לאי, ליתר דיוק, או)הנתונים דלעיל נוגעים רק ליכולת  .180

הכוללים את רשות המסים של , ב"על מידע פרטי על ידי הגופים הממשלתיים של ארה

אלמנט נוסף שיש בו כדי להטיל צל כבד על הממשלה ששיתפה פעולה עם מחדל . ב"ארה

אלמנט נוסף זה מדגיש כי ". האלמנט האנושי"לכנותו  מתקשר לאלמנט נוסף שניתן, שכזה

מבחינה טכנולוגית רמה , ב מספקים"כי הגופים הממשלתיים בארה( הלא נכונה)גם בהנחה 

אין זה מבטיח כי המידע הפרטי הינו מוגן וזאת מאחר , הולמת של הגנה על מידע פרטי

שימוש במידע באופן לא חוקי כי פקידים מדרגות שונות יעשו ( וסבירות)סיכוי קיים ותמיד 

 .ולא עבור השימוש שלשמו המידע נאסף

 

 : אין טענה זו תיאורטית בלבד -ודוק .185

 

Cyber attacks are not the only threat to the private financial data 

collected by FATCA. Even greater danger may lurk in the form of 

IRS employees. Even the most secure system won’t provide 

sufficient protections if the IRS itself abuses the information it 

receives. There’s strong reason to suspect that will happen, as the 

IRS has in recent years engaged in numerous activities that either 

violate privacy rights or represent flagrant abuses of power.  
 

, "FATCA reporting system leaves taxpayer data vulnerable" מאמר

00.3.0210 ,"Cayman Financial Review" ,טזכנספח ב "מצ. 

 

ב מנצלת את כוחה לרעה נכונה היא במיוחד בכל "התופעה שבה רשות המסים בארה .187

דוגמא מובהקת לכך . למדיניותה של הרשות כלפי גופים המזוהים עם מדינת ישראלהקשור 

לבין רשות המסים " Z Street"הוא ההליך המשפטי המתנהל בימים אלו בין הארגון 

שהרשות מפלה לרעה ארגונים ויחידים המזוהים עם  Z Streetהאמריקנית סביב טענת 
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 .Israel Special Policy ."Z Street v"ונה המכ, ישראל בכל הקשור לעניין מס והטבות מס

Koskinen, 791 F.3d 24 (D.C. Cir. 2015). 

 

 Wall-סוכנות ה, The IRS goes to court" ,5.0.0210"את המאמר  להרחבה בעניין ראו

Street Journal ,יזכנספח ב "המצ. 

 

, "IRS tells court: We can selectively Target Pro-Israel Group"ראו גם פוסט 

7.0.0210 ,"Center for Individual Freedom" ,יחכנספח ב "מצ. 

 

בחוסר  הלוק חוק פטקא הישראליואם לא די בכל אלה כדי להוביל למסקנה הברורה כי  .183

ות של הנושא נביט מבט נוסף להתפתח יאז, סבירה לאמץ דינהסבירות קיצונית שאל לה למ

 .הזה על יבשת אירופה

 

נתונים מדאיגים אלו קיבלו גושפנקא משפטית נוספת כאשר בית הדין לצדק , לאחרונה .188

בין  Safe Harbor-קבע כי הסכמי ה, "(ECJ-ה" :להלן) ECJ-ה, של האיחוד האירופאי

ב מפרים את החוקה האירופאית לזכויות אדם באשר "מדינות האיחוד האירופי לבין ארה

ב אינה מספקת רמה הולמת של שמירה "העברת המידע הפרטי של תושבי האיחוד לארה

 .אינם בתוקף Safe Harborוהגנה ולפיכך אותם הסדרי 

 
 .יטכנספח ב "מצ 5.12.0210-מתאריך ה ECJ-של ה פסק הדין -

 

התחייבות חברות אמריקאיות , כי לפי הדין האמריקאי ECJ-ה קבע ,ל"הנ בפסק הדין .132

לא חלה על הרשויות הציבוריות ורשויות המדינה בארצות לעקרונות השימוש במידע 

דרישות של רשויות אמריקאיות לחשיפת מידע לשם שמירה על ביטחון , ולפיכך ,הברית

, מחייבות את החברות האמריקאיות, לאומי או אינטרס ציבורי המגיעות מטעם הרשויות

 :Safe Harbor-ר האפילו כשהן נוגדות את האמור בהסד
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[… ] the safe harbour principles are ‘intended for use solely by US 

organisations receiving personal data from the European Union for 

the purpose of qualifying for the safe harbour and the presumption 

of “adequacy” it creates’. Those principles are therefore 

applicable solely to self-certified United States organisations 

receiving personal data from the European Union, and United 

States public authorities are not required to comply with them. 
 

 .הדגשה אינה במקור, ECJ-לפסק הדין של ה 30סעיף 

 

שהחוק האמריקאי מאפשר לרשויות שם לגשת לנתונים אישיים  המשיך וקבע ECJ-ה .131

על פי קביעת . ואינו מידתי, ולעבד אותם באופן שאינו תואם את המטרות שלשמן נאסף

שכן הוא מעניק סמכויות נרחבות מדי , ב כמידתי"ד לא ניתן להגדיר את החוק בארה"ביה

של כל נושאי המידע שהמידע  כגון הסמכות לאחסן ולשמור את כל המידע האישי, לרשויות

מגבלה או חריג שנובעים , זאת ללא הבחנה. על אודותיהם מועבר ממדינות האיחוד האירופי

ומבלי להעמיד קריטריונים לקביעת מגבלות שיחולו על גישת רשויות , ממטרת עיבוד המידע

החקיקה , לגישת בית הדין. המדינה למידע ועל יכולתה לעשות בו שימושים נוספים

פוגעת באופן , המעניקה לרשויות המדינה הרשאה גורפת לגשת לתוכנם של מסרי תקשורת

 :מהותי בזכות היסוד לפרטיות

Furthermore and above all, protection of the fundamental right to respect 

for private life at EU level requires derogations and limitations in 

relation to the protection of personal data to apply only in so far as is 

strictly necessary […] Legislation is not limited to what is strictly 

necessary where it authorises, on a generalised basis, storage of all the 

personal data of all the persons whose data has been transferred from the 

European Union to the United States without any differentiation, 

limitation or exception being made in the light of the objective pursued 

and without an objective criterion being laid down by which to 

determine the limits of the access of the public authorities to the data, 

and of its subsequent use, for purposes which are specific, strictly 

restricted and capable of justifying the interference which both access to 

that data and its use entail. 

 .ECJ-לפסק הדין של ה 80-88סעיפים 
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ציין בית הדין כי החוק האמריקאי אינו מעמיד לרשות נשוא המידע אמצעים  ,כןכמו  .130

וכך פוגע הדין האמריקאי בזכות , ב"המוחזק בארהאודותיו ולמימוש זכות העיון במידע 

 :היסוד להגנה משפטית אפקטיבית על זכויותיו של הפרט

 

Likewise, legislation not providing for any possibility for an individual 

to pursue legal remedies in order to have access to personal data 

relating to him, or to obtain the rectification or erasure of such data, 

does not respect the essence of the fundamental right to effective 

judicial protection, as enshrined in Article 47 of the Charter. 
 

 .ECJ-לפסק הדין של ה 80סעיף 

 

טכנולוגיה ומידע של משרד המשפטים , הרשות למשפט, ECJ-בעקבות פסק הדין של ה .138

ב שהיו מחויבות להסדר "הוציאה החלטה האוסרת העברת מידע לארגונים וחברות בארה

 :Safe Harbor-ה

 

 הארגונים כי הקובעת 0222 משנת האירופי האיחוד נציבות החלטת לאור
 מספקים SAFE HARBOR לעקרונות המחויבים האמריקאים

"adequate level of protection"  בסעיף כמשמעותה אישי למידע 
Article 25 (2)  עמדת הייתה אישי מידע להגנת האירופית לדירקטיבה 

 מישראל אישי מידע העברת המאפשר לחריג נכנסות אלה חברות כי ט"רמו
 .לתקנות (0()3)0 לסעיף בהתאם

 

 להעביר האפשרות את מבטל האירופי הדין בית של החדש דינו פסק ואולם
 ולכן , Safe Harbor להסדר המחויבות החברות אל מאירופה אישי מידע

 זה חריג על להסתמך עוד ניתן שלא הינה ט"רמו עמדת זה בשלב
 לארגונים מישראל אישי מידע להעברת כבסיס הפרטיות הגנת בתקנות

 .ב"בארה
 

 וכל  האירופי הדין לפי בתוקף אינו Safe Harbor הסדר שכעת בהינתן
 של אחרת רשמית החלטה התקבלה או אחר תקף הסדר נקבע לא עוד

 בארצות ליעדים אירופה ממדינות מידע להעברת ביחס האירופי האיחוד
 אישי מידע להעביר המעוניינים מאגרים בעלי אפוא נדרשים  הברית

 את לבסס יכולים הם האם לבחון  הברית בארצות לארגונים מישראל
 .בתקנות הקבועים האחרים החריגים מן אחד על המידע העברת

 

 .ככנספח ב "מצ, "ט"החלטת רמו" -
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ממשלתי כאשר לא התנהל משא ומתן -אין זה סביר שממשלת ישראל תאמץ הסכם בין .133

סיבה נוספת המצדיקה את המסקנה כי החלטת הממשלה והסכם  .משמעותי כלל בנושא

היא העובדה שלא התנהל משא ומתן משמעותי כלשהו בין ממשלת  ,פטקא אינם סבירים

הסכם פטקא הונח על שולחנם . ב לקראת החתימה על ההסכם"ישראל לבין ממשלת ארה

או /יג ושת להאך ללא אפשרות רציני, של המשיבים לפני החתימה לצורכי נימוס בלבד

 . fait accompliאו לשנות הוראותיו של ההסכם בבחינת /או לתקן ו/או להוסיף ו/להעיר ו

 

. הסכם פטקא נוסח על ידי משרד האוצר האמריקני והועבר לממשלת ישראל לחתימה .130

כאשר המודל הרווח , 0' ומודל מס 1' מודל מס, הוא יצר שני מודלים של הסכמי פטקא

 . 1' מדינת ישראל חתומה על מודל מס. 1' ביותר מבחינת המדינות החתומות הוא מודל מס

, חתמו על ידי מדינות אחרות מגלה כי אין הבדליםשנ( 1' מודל מס)עיון בהסכמי פטקא  .135

ניתן , במובן זה". 1' מודל מס"בין ההסכמים וכולם הינם , בוודאי לא הבדלים מהותיים

ב כדי "שנוסחו נקבע מראש בידי ארה" חוזה אחיד"להשוות את הסכם פטקא לסוג של 

ראו )או בזהותן  שישמש תנאים להסכמים רבים בינה לבין מדינות בלתי מסוימות במספרן

 (.1830-ג"תשמ, לחוק חוזים אחידים 0סעיף 

 

ניתן לעיין בהסכמי פטקא שנחתמו על ידי מדינות אחרות באתר של משרד האוצר  .137

 : האמריקני

 

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-

Archive.aspx 

בלתי סביר מאחר הינו , המיישם את הסכם פטקא, כי חוק פטקא יטענו העותרים, לפיכך .133

אפשרות לנהל משא ומתן משמעותי לקראת כלל ואף לא הייתה כל משא ומתן ולא נוהל 

על חשבונם של תושבי ואזרחי  ,ראלהסכם פטקא נכפה על ממשלת יש. החתימה על ההסכם

 . הסכם זה ובהחלטת הממשלה כפעילות סבירהולאמץ המדינה ולפיכך לא ניתן לראות 

 

 

 

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
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 סיכום :סבירות-אי

חוק פטקא הישראלי הינו חוק בלתי סביר בעליל וזאת מן הטעמים , לאור הניתוח דלעיל .138

 :הבאים

 

ללא הודעה וללא יכולת לערער של כל תושבי מדינת ישראל  תהעברה גורפת ואוטומטי .א

 .המחזיקים אף באזרחות אמריקנית אינה יכולה להיחשב כסבירה

 

העברה גורפת ואוטומטית של מידע פרטי אודות מאות אלפי תושבי המדינה לגורם הידוע  .ב

מים בכך שאינו מסוגל לשמור על מידע חסוי שנמצא ברשותו ואף פועל במכוון נגד נישו

 .המזוהים עם המדינה אינה יכולה להיחשב כסבירה

 

 . החתימה על הסכם פטקא ללא משא ומתן משמעותי הינה אף היא בלתי סבירה .ג

 

 .חוק פטקא הישראלי דינו ביטול, ל"לאור כל הנ .102

 

 8.1.2151-הנחיית המפקח על  הבנקים מתאריך ה

המפקח על , פטקאטרם חקיקת כל חוק בנושא ואף טרם החתימה על הסכם , כזכור .101

, מכוח אותה הנחייה. ם להיערך להוראות חוק פטקאיהבנקים הנחה את המוסדות הפיננסי

ם בישראל התחילו להחתים את לקוחותיהם על טפסי הצהרת תושבות יהמוסדות הפיננסי

 . וכתבי וויתור על סודיות

 :וזאת מכמה טעמים, העותרים יטענו כי יש לבטל הנחייה זו .100

 

 המפקח להיות מעוגנת בחקיקהעל הנחיית 

חשוב להדגיש כי הנחיית המפקח קולטת את הדין הזר , טרם התייחסות לגופו של עניין .108

הנחיית המפקח , במובן זה. וזאת ללא חקיקה כלל בנושא, לתוך גבולות מדינת ישראל

לפיה זכותה ואף חובתה של מדינת , ת ברגל גסה על עיקרון הריבונות הטריטוריאליתסדור
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 ולא של מדינות, ישראל להשליט בתחומה את הנורמות המשפטיות של משפטה הפנימי

 (0211) 705, 780( 1)ד סה"פ ,רוני יובינר' נטע לי סקאלר נ 3500/28א "דנ. מעבר לים

מהותו של עיקרון הריבונות הטריטוריאלית היא כיבוד האוטונומיה של כל מדינה ")

בטענת הממשלה לפיה לו לא היתה נוהגת כפי  .("להסדיר את נורמות ההתנהגות בשטחה

-הממשלה העדיפה חול זר מחול מקומי, היה הדבר בבחינת טמינת הראש בחול, שנהגה

 .ובכך הסירה את אחריותה כריבון אוטונומי, ישראלי

 

היא יטענו העותרים כי על הנחיית המפקח להיות מעוגנת בחקיקה וכל עוד , על רקע זה .103

העובדה כי הכנסת חוקקה את חוק פטקא  -ודוק. ליהאאל לשעות , מעוגנת בחקיקהאינה 

חוק פטקא הישראלי הינו חקיקה ישראלית ואין כדי לשנות עניין זה וזאת מאחר  ,הישראלי

חוק פטקא בעוד שהנחיית המפקח הינה הנחייה המבוססת על  הסכם פטקאהמבוססת על 

נוגע לחוק שהדבר גם בהנחה כי בית המשפט יקבל את העתירה ככל , לפיכך. האמריקאי

עדיין יש צורך להתייחס להנחיית המפקח ולדאוג לכך כי המוסדות , פטקא הישראלי

ומכוח אותם כתבי וויתור שהם השיגו  לחוק פטקא האמריקאים לא יפעלו בהתאם יהפיננסי

 .    מאת לקוחותיהם מכוח אותו חוק

 

חשיבות עיגון הפעולות המנהליות אודות אין צורך להכביר מילים . ענייננונחזור ל .100

 :ובוודאי אלו הפוגעות בזכויות היסוד, בחקיקה

 

, ראשית לכול, בחוק נובעת כאמור המנהליתשל הרשות  פעולה החובה לעגן כל"
עיקרון בלתי כתוב שנוהג במשפט הישראלי מאז , מעקרון היסוד של שלטון החוק

יש  [...] מאז חקיקתם של חוקי היסוד בנושא זכויות האדם, עם זאת [...] ראשיתו
כי , בפסקת ההגבלה שלהם, שני חוקי היסוד קובעים. לעיקרון זה גם ביטוי חוקתי

 לפי חוק"או " בחוק"פיהם חייבת להיות רק -הפגיעה בזכויות היסוד המוגנות על
 ".וח הסמכה מפורשת בומכ [...]

 (0212) 122 'עמ', א כרך, ינהלימשפט מדפנה ברק ארז 

 
 

 :הזכות לקניין והזכות לשוויון, הנחיית המפקח מפרה את הזכות לפרטיות .105

 

, עם הגיבוי והתמיכה של המפקח על הבנקים -פרה את הזכות לפרטיותההנחיית המפקח  .107

, תאגידים בנקאיים עושים לעצמם דין וכופים על לקוחותיהם לוותר על סודיות בנקאית

א "ע. זכות יסוד שהוכרה על ידי בית משפט נכבד זה כזכות יסוד הנגזרת מהזכות לפרטיות
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כפייה לוותר על פרטיות העותרים יטענו כי . (1888) 753( 0)ד מז "פ רבי'ג' סקולר נ 1817/80

 .כמוה כפגיעה ישירה בפרטיות, לשם הגשמת חקיקה זרה שאין לה תוקף בישראל

 
מה בדיוק מצופה מלקוח אשר מוצגת לפניו דרישה לוותר על זכות יסוד פן יוקפא  .103

בטאת בחירה אמיתית ואוטונומית של בחירה זו אינה בחירה כלל ובוודאי אינה מ? החשבון

 מדינת ישראל' אברהם בן חיים נ 12131/28פ "ראו והשוו רע. כויותיוהאזרח לוותר על ז

כתוארה ( בדימוס)הנשיאה ' כבלפסק דינה של  07סעיף , [מאגר נבו] (5.8.0210 ניתן ביום )

שמשמעותה היא , הסכמה שניתנת בנסיבות בהן קיימים פערי כוחות) בייניש' ד, דאז

איננה , השוטר המבקש לערוך את החיפושויתור על הזכות החוקתית לפרטיות כלפי 

 . (הסכמה מדעת

 
בחירה חופשית תיתכן רק במקום שבו אדם סובריני לקבל החלטה מודעת "וכן  .108

שאינן מציבות אותו בפני מציאות , בחירה-ומושכלת מתוך מספר אפשרויות בנות

 אלממשלת ישר' איתן מדיניות הגירה ישראלית נ 7830/18ץ "בג. "חיים בלתי אפשרית

פוגלמן וראה ' השופט ע' לפסק דינו של כב 111סעיף , [מאגר נבו] (00.8.0213 ניתן ביום

התעשייה ' הסתדרות העובדים החדשה נ 3111/85ץ "בג ראה גם .אסמכתאות שם

נראה לי שחלופת )" (0223) 030, 331( 5)נח ד"פ, מ"האווירית לישראל בע

אינה יכולה להיחשב כמאפשרת , הגודעת את מקור פרנסתו של העובד, ההתפטרות

שוללת אפשרות ההמציאות הכלכלית היא לא אחת כזו , אכן. לו בחירה אמיתית

 "(.מעשית לבחור בחלופה זו

 
, אוליאל-בן' ראה בהרחבה ר. קיימים בין תאגיד בנקאי לבין לקוח" פערי כוחות"אותם  .152

בנק  8800/27א "עראו גם  .83-87-ו, 81, 35' עמ, 1885-ו"תשנ, חלק כללי -י בקנאותדינ

 (0228) 052, 033( 8)ד סג "פ, קריסטן הורש' מ נ"הפועלים בע

 
  

-רות פלאטו' את תשומת לב בית המשפט הנכבד למאמרה של פרופ יפנו גם העותרים .151

נראה כי תהליך )" .כאכנספח ב "מצ, 0210אפריל , תאגידים, בבנק שלנו אין סודות, שנער

לשומרי סף לא רק יהפכו הפיחות במעמדה של הסודיות הבנקאית רק ילך ויגבר והבנקים 

גם אם דה־יורה אין לכאורה פגיעה . של מדינות האם שלהם כי אם גם של מדינות זרות

הרי הדרך בה מושגת הסכמת , בסודיות הבנקאית לאור קבלת הסכמת הלקוח לגילוי המידע

 .(לפגיעה בסודיות הבנקאית דה־פקטוהלקוח גורמת 
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וזאת  –נו יכול לבחור בנק אחר הלקוח אישהמסקנה האמורה מקבלת משנה תוקף שעה  .150

המציאות  —קלה כבחמורה , מאחר וכל הבנקים כפופים להנחיית המפקח ופועלים מכוחה

שכן אותם אזרחים הינם קהל , הכלכלית שוללת אפשרות מעשית לבחור בכל חלופה אחרת

 .שבוי ואין בידם לעשות מאום כנגד גזירה זו

 
ם על לקוחותיהם לוותר על זכותם היסודית הנחיית המפקח וכפיית הבנקי, לאור האמור .158

 .ביטול -לפרטיות הינה פגיעה ישירה ודינה

 
הפגיעה בזכות הקניין שבהנחיית המפקח  -הנחיית המפקח מפרה את הזכות לקניין .153

ם לבעלי חשבונות ימתבטאת בעובדה כי היא מאפשרת סגירת או הקפאת חשבונות פיננסי

  .73-73 ,להרחבה בעניין זה ראו לעיל. האמריקאישאינם משתפים פעולה עם חוק פטקא 

 

הפגיעה בזכות לשוויון שבהנחיית המפקח  -הנחיית המפקח מפרה את הזכות לשוויון .150

ראו , להרחבה בעניין. מתבטאת בעובדה כי היא חלה אך ורק על בעלי אזרחות אמריקאית

 .73-33ל לעי

 

 הנחיית המפקח אינה מידתית ואינה סבירה

הנחיית המפקח אף אינה מידתית או סבירה ולפיכך דינה  ן כיוימשיכו לטעהעותרים  .155

העותרים יפנו ויסתמכו על יתר טענותיהם שנטענו בעניין סבירותו , לצורך טענה זו. לביטול

 . ומידתיותו של מערך הפטקא

 

 עדיםס/סוף

העותרים מבקשים בזה מבית המשפט הנכבד את הסעדים , לאור כל האמור בעתירה זו .157

 :באיםה

 

 יםקבוע ויםצו

 :בית משפט נכבד זה מתבקש להורות ולהצהיר כדלהלן, לאחר קבלת תשובת המשיבים .153



47 
 

 

הינו מנוגד   2158-ו"התשע, (222' תיקון מס)הצהרה כי חוק תיקון פקודת מס הכנסה  (א)

כבוד האדם וחירותו וזכויות היסוד הגלומות בו ואינו עומד בדרישת פסקת : לחוק יסוד

ם בישראל לאסוף באופן גורף יהוא מחייב את המוסדות הפיננסיההגבלה באשר 

ואוטומטי מידע פרטי אודות בעלי אזרחות אמריקאית ולהעבירו לרשויות המס 

וזאת ללא בקשה פרטנית מצד , ב"עובר לרשות המס בארהמידע זה בישראל שמשם 

 .ביטול -222' דינו של תיקון מס, לפיכך. מבקש המידע

 

ו פגיעה בעיקרון הפרדת הרשויות ודינהצהרה כי חקיקת חוק פטקא הישראלי מהווה  (ב)

שממשלת ישראל חתמה על הסכם פטקא לפיו  לאחרבאשר הוא נחקק , ביטול

דבר אשר הפך את , המדינה לערוך תיקונים בחקיקה הפוגעים בזכויות אדם ההתחייב

 . מלאכת החקיקה לעובדה מוגמרת

 
הישראלי לכלול איסור על מוסדות פיננסים לבקש כל  הצהרה כי על חוק פטקא (ג)

הצהרה או טופס בהתאם לחוק פטקא הישראלי כל עוד ערך החשבון אינו עולה על 

על חוק פטקא הישראלי לכלול הוראה כי המוסד , בהתאם לכך. ב"דולר ארה 11,111

הפיננסי אינו רשאי לבקש טפסים או הצהרות בהתאם לחוק פטקא הישראלי במידה 

 . ב"דולר ארה 11,111ובעת פתיחת החשבון ערך החשבון אינו עולה על 

 
הצהרה כי חוק פטקא הישראלי אינו כולל מנגנונים כלשהם לאבטחת המידע המועבר  (ד)

הגדרה וצמצום מספר העובדים הרשאים לעיין בחומר  תכולל, ב"לרשויות ארה

חוק פטקא , כמו כן. ריםז' ומנגנונים שימנעו זליגת המידע הפרטי המועבר לידי צדדי ג

לאור . הישראלי אינו נותן סעד כלשהו לאדם או גוף שנפגע מהעברת המידע הפרטי

על בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לחזור ולחוקק חקיקה המבטיחה רמה , זאת

 .   גבוהה של שמירה על הגנת המידע

 
( ב)'ד531 בית המשפט הנכבד מתבקש להצהיר כי מנגנון מתן ההודעה מכוח סעיף (ה)

לחוק פטקא הישראלי אינו חוקתי וזאת משום שאין חובת על מוסדות הפיננסים לוודא 

צפוי הוא , במצב דברים אלו. שאכן בעל החשבון קיבל הודעה על כך בדבר סיווג חשבונו
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כי מאות אלפי חשבונות יסווגו כחשבונות ברי דיווח בלי שהייתה הזדמנות אמיתית 

 .  כנגד הסיווג בכלל לבעל החשבון לטעון

 

הינה פעולה שלטונית  31.8.2151-הצהרה כי החתימה על הסכם פטקא מתאריך ה (ו)

וממילא כל חקיקה ישראל הנובעת , בלתי סבירה באופן קיצוני ודינו של הסכם זה

 .ביטול, ממנו

 

-על הבנקים מתאריך ה הצהרה על ידי בית משפט נכבד זה כי הודעת המפקח (ז)

 .תוך פגיעה גסה בזכות לקניין ושוויון ודינה לביטול, סמכותניתנה בחוסר  8.1.2151

 

 סעדים אחרים

 . בית המשפט מתבקש אף להושיט כל סעד אחר שבית משפט נכבד זה רואה לנכון לתת .158

 

 ט והוצאות"שכ

בשכר טרחת  משפט הוצאות יםהמשיב על להושיט נכבד זה מתבקש משפט בית, בנוסף .172

 .מ כדין"ד בצירוף מע"עו

 

 

 ד"עו, ייברנעם שר      ד "עו, מרק צל

 

 

 

 


