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  ?"שוטר ס
"או " שומר ס
 "– עור� הדי�
– פ חוק איסור הלבנת הו�"ע" הכר את הלקוח"

  ?רעידת אדמה ביסודות עריכת הדי�


*אביה אל

מזה כמה שני� . ללקוחו" נמל מבטחי�"עור� הדי� משמש , בתפקידו המסורתי
המבקשת להחיל , מקד� משרד המשפטי� הצעה לתיקו� חוק איסור הלבנת הו�

לרבות חובת דיווח על ,  שונות על עור� הדי� בכובעו כנות� שירות עסקיחובות
החוק בנוסחו הסופי הטיל על עור� הדי� חובות זיהוי . פעילות חשודה של לקוחו

מגמה זו מעוררת את השאלה א� ההיגד על היות אול� . והכרת הלקוח בלבד
בעניי� הטלת ג� השיח הציבורי  וכ�,  עדיי� תק�–" נמל מבטחי�"עור� הדי� 

, יתר על כ�. היכול למנוע ביצוע עברות, "שומר ס�"אחריות על עור� הדי� כ
מימוש מגמות אלה עשוי להביא לכ� שעור� הדי� יעמוד בפני דילמה אתית לא 

 –" שוטר ס�"הא� הוא ? עבור הלקוח והציבור –" שומר ס�"הא� הוא : פשוטה
   ? תפקידו כמייצג הלקוחהא� יוכל למלא נאמנה את? עבור רשויות האכיפה

, מאמר זה בוח� את המתח המובנה בי� חובתו של עור� הדי� לבדוק את הלקוח
במאמר תיבח� השאלה . על כל החובות הכרוכות בכ�, לבי� היותו מייצג הלקוח

" שומרי הס�"ראוי למנות את עור� הדי� ע� , א� במסגרת המאבק בהלבנת הו�
עוד ? יותומידת הסיכו� בפעולוהערכה של לזיהוי הלקוח ולהטיל עליו חובות 
וה� , במאמר יוצעו פתרונות שוני�? כיצד ראוי שייעשה, נבח� א� ראוי הדבר

  .ייבחנו בראי חובת הנאמנות של עור� הדי� כלפי לקוחו

אכיפה באמצעות . 1; חוק איסור הלבנת הו� וחובת הדיווח. א. מבוא

וחובת הסודיות של עור� לקוח –חסיו� עור� די�. 2; הטלת חובות דיווח

בתחו� איסור " שומר ס�"עור� הדי� כ. 3; הדי� לעומת חובת הדיווח

הרקע למהל� . 1; עיקרי הצעת החוק והרקע לחקיקתה. ב. הלבנת הו�

": הכר את הלקוח. "ג. עיקרי הצעת החוק. 2; ועמדת השחקני� המרכזיי�

יי� בתיקו� קשיי� עיקר. 1;  קשיי� ביישו�–? "שוטר ס�"ל" שומר ס�"מ

החלת חובות זיהוי ודיווח על . ד? הא� נית� לתת מענה לקשיי�. 2; לחוק

מרצה מ� החו� באוניברסיטה העברית בירושלי� ובאוניברסיטת תל אביב בתחו� , עורכת די�   *
תודות לידידי . לשעבר מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, עבירות הצווארו� הלב�

היועצת , ר שלומית וגמ�"תודה לד. יו והארותיו שהיו לי לעזר רבד שוני אלבק על הערות"עו
ד יעל גרוסמ� ושריג "התודה לעו. על הפנייה לפסיקה בעול�, המשפטית לרשות איסור הלבנת הו�

  .דמארי על הבאת עמדת לשכת עורכי הדי� בסוגיות אלו
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; קנדה. 3; אנגליה. 2; הברית�ארצות. 1; עור� הדי� במבט השוואתי

. המודל המועד�. 7; בית הדי� האירופי. 6; שוויי�. 5; אוסטרליה .4

ת  הצעו–" הכרת והערכת הלקוח"חסיו� הלקוח וחובת , עור� הדי� .ה

עור� הדי� אינו קצי� ציות של רשות איסור הלבנת : פתרו� א. 1; לפתרו�

החובות שיוטלו על עור� הדי� אינ� פוגעות ; אי� בררה: פתרו� ב. 2; הו�

  .סיכו�. ?"שביל הזהב: "פתרו� ג. 3; בחיסיו�

  מבוא

ת מציבי� בפני עור� הדי� דילמות אתיו, אופיו המיוחד של מקצוע עריכת הדי� ומטרותיו

שהיא פועל יוצא של , בעת האחרונה ניצבי� עורכי הדי� בפני דילמה נוספת. ומקצועיות רבות

לבי� מגמות שונות הרואות בעור� ,  ייעו� ללקוח וייצוגו–המתח בי� ליבת עבודת עור� הדי� 

  1.ועבור הרשויות בפרט, עבור הציבור בכלל, "שומר ס�"הדי� 

 2,בעקבות הצעה לתיקו� חוק איסור הלבנת הו�, ביתר שאת, סוגיה זו התעוררה לאחרונה

לגבי פעולות מסוימות אשר יעשה עבור , אשר ביקשה להחיל חובות דיווח על עור� הדי�

, עורכי די� ובעלי מקצועות חופשיי� נוספי�, בנוסחה המקורי, על פי הצעת החוק. לקוחו

, לקוח או הקמת עסק עבורוניהול נכסי ה, �"העוסקי� בפעולות כגו� קנייה או מכירה של נדל

   3.יהיו חייבי� לדווח על פעילויות אלה א� יתעורר חשד� שמדובר בהלבנת הו�

בשל החשש כי תפגע במערכת , התנגדות עזה מצד עורכי הדי�, כצפוי, הצעת החוק עוררה

נמל "המושתתת על אמו� ועל ההבנה כי עור� הדי� הוא , היחסי� שבי� עור� הדי� ללקוחו

חשש� היה כי תיקו� החוק יביא לכ� שעור� הדי� יעמוד בפני דילמה . של הלקוח" מבטחי�

במקרה המעורר חובת דיווח בגי� חשד לפעולה , על פי הצעת החוק, לדוגמה, כ�. אתית

הא� על עור� הדי� לדווח לרשות ללא ידיעת הלקוח : הנושאת לכאורה סממני� של הלבנת הו�

?  הא� מראש או בדיעבד–וא� עליו לשת� את הלקוח ? או שמא עליו לשת� את הלקוח בכ�

בניסיו� , התנגדות זו הביאה לאחרונה לחידוש הליכי החקיקה. מהל� בעייתי מכל נקודת מבט

ביקשה להחיל , בנוסחה המרוכ�, הצעת החוק. להגיע להסכמה ע� לשכת עורכי הדי� בסוגיה זו

א� תו� , ללא חובת דיווח, מי� בעניינועל עורכי הדי� חובת הכרת הלקוח וזיהויו וניהול רישו

 
הנאמנויות "גוטמ� �ר זרלדיו� מקי� בנושא הנאמנויות השונות המוטלות על עור� הדי� ראו לימו  1

צפוי , שנער ויהושע שגב עורכי��רות פלאטו (ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÈ„· ÔÂÓ‡ ˙Â·ÂÁ" של עור� הדי�
ראו להל� ג� ; וההפניות המובאות במסגרתו. 2.כ� ראו להל� הדיו� בפרק ב; )2015�להתפרס� ב

 ‰ËÙ˘Ó" דיתמוס�מאוטונומיה מקצועית לרגולציה רב: רגולציה של עורכי די� ישראלי�"נטע זיו 
  ).2010 (166–165, 159טו 

ח הממשלה "ה, 2012–ב"התשע, )נותני שירות עסקי) (11' תיקו� מס(הצעת חוק איסור הלבנת הו�   2
 התקיימו 2014במהל� "). ההצעה"או " הצעת החוק מקורית"או " הצעת החוק: "להל� (687

בנוגע , לשכת עורכי הדי�במשרד המשפטי� וב, דיוני� אינטנסיביי� בוועדת חוקה חוק ומשפט
 .2.לתיקו� כמפורט להל� בפרק ב

  .ש�,  להצעה3' ס  3



   ?"שוטר ס�"או " שומר ס� "– עור� הדי�  

271  

 אישרה הכנסת את הצעת החוק בנוסחה 30.7.2014תארי� ב .הערכת מידת הסיכו� של פעולותיו

   4. לחוק איסור הלבנת הו�13' שבוע לאחר מכ� התפרס� תיקו� מס. המתוק�

 תו� שמירה, בי� בנוסחו הרחב ובי� בנוסח מצומצ�, ג� אלה המסכימי� לתיקו� החוק

 לא יוכלו להתעל� מהעובדה כי מדובר במהל� שהוא חלק 5,לקוח–קפדנית על חסיו� עור� די�

 אות� גורמי� אשר רואי� בה� בעלי –" שומרי ס�"של הטלת אחריות על , ממגמה רחבה יותר

   6.ובראש� עורכי הדי� ורואי החשבו�, היכולת למנוע את ביצוע העברה מהמבצע העיקרי

הרתעה וא� , מבוססת על ההנחה כי נית� להשיג אכיפה" י הס�שומר"הטלת אחריות על 

, זאת. באמצעות הטלת אחריות על מעגלי� רחבי� יותר ממעגל מבצעי העברה בלבד, מניעה

בעול� כולו : כ� ג� באשר למאבק בהלבנת הו�. נוס� על אכיפת החוק נגד העבריי� עצמו

המנצל , החשוד�בנת הו� על ידי הלקוחעל מנת למנוע הל, מחילי� על עורכי די� חובות דיווח

ישראל היא חלק . או להרתיע אחרי� מלחבור אליו, את כישורי עור� הדי� ואת שמו הטוב

חקיקה , משפטיי�–כלכליי�–ג� בשל אילוצי� מדיניי�, ולכ� היא מקדמת, "הכפר הגלובלי"מ

  . מתאימה

, כנות� שירות עסקיבכובעו , במאמר תיבח� סוגיית הטלת חובות שונות על עור� הדי�

הא� במסגרת המאבק בהלבנת , היינו". שומר ס�"ג� באספקלריית היותו , בתחו� הלבנת ההו�

ולהטיל עליו חובות דיווח או חובה להערי� " שומרי הס�"הו� ראוי למנות את עור� הדי� ע� 

ח� תיב, משכ�?  כיצד–וא� אכ� ראוי לעשות זאת ? את מידת הסיכו� לציבור בפעולת הלקוח

הא� : לשו� אחר.  עדיי� תק�–ללקוחו " נמל מבטחי�"השאלה א� ההיגד כי עור� הדי� משמש 

הא� ?  עבור הרשויות–" שוטר ס�"הא� הוא ?  עבור הציבור–" שומר ס�"עור� הדי� הוא 

  ? הא� נית� לאז� בי� השניי�? יוכל למלא נאמנה את תפקידו כמייצג הלקוח

 
: להל�) (17.6.2014 (19�הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה199' פרוטוקול ישיבה מס  4

19�הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה205' פרוטוקול ישיבה מס ,")199פרוטוקול " 
, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה225' פרוטוקול ישיבה מס, ")205 פרוטוקול: "להל�) (24.6.2014(

 .www.knesset.gov.il/protocols/search") 225פרוטוקול : "להל�) (21.7.2014 (19�הכנסת ה
asp?vaada=6 ;לפי נוסח שהוצע , הוועדה אישרה את הצעת החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית

 ")ח נוסח סופי"הצ: "להל� ()21.7.2014 (ר הוועדה"במסגרת לדיו� לפי הנחיות יו
oknesset.org/committee/meeting/9592 . אישרה מליאת הכנסת את הצעת החוק 30.7.2014ביו� 

 /www.knesset.gov.il 138'  עמ30.7.2014 מיו�, ו"ח ישיבה קס"ל' כ חוב"ד: בנוסחה הסופי
plenum/heb/plenum_queue.aspx ;חדשות הפורו� "ירית בכר ד ש"עו: ראו הודעת הלשכה

  Î˘Ï ¯˙‡ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ˙" מעורכי די� כלפי לקוחותיה�' ההלשנה'הוסרה חובת הדיווח : הפלילי
 =www.israelbar.org.il/article_inner.asp?e ")22.6הודעת הלשכה : "להל�) (22.6.2014(

1&catId=8&pgId=196638 ; 2468ח "ס, 2014–ד"התשע, )13' תיקו� מס(חוק איסור הלבנת הו� 
  ").13 ' מסתיקו�: "להל�(

: לחוק) ו(ב8' הוספת ס ;4ש "לעיל ה, 199פרוטוקול ; 834–833' בעמ, 2 ש"לעיל ה,  להצעה2' ס  5
 48' ת סאי� בהוראות חוק זה או בהוראות צו שהוצא מכוחו כדי לפגוע בחיסיו� לפי הוראו"

פרוטוקול ; 4 ש"ה לעיל, ח נוסח סופי" להצ2' ס, "1971–א"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת הראיות 
לסקירת משפט משווה בסוגית הטלת חובת דיווח לרבות ; 13, 10–9' בעמ, 4ש "לעיל ה, 225

  .רק הראו להל� בפ, בשאלת החיסיו�
  .3.ראו להל� בפרק ב  6
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בסיומו יוצעו . משיטות משפט אחרות,  ע� סוגיה זובמאמר יובאו דוגמאות להתמודדות

כלפי החברה שבה , פתרונות שוני� שייבחנו בראי חובת הנאמנות של עור� הדי� כלפי לקוחו

  .האישית שלו�הוא חי ועל פי היושרה המקצועית

  7חוק איסור הלבנת הו� וחובת הדיווח. א

נית� .  של רכוש שהושג בעברהחוקי�הלבנת הו� היא תהלי� שמטרתו להסתיר את מקורו הלא

חוק איסור  8.להסתיר באמצעות המערכת הפיננסית או בתו� רכוש הנושא אופי חוקי ותמי�

והוא כלי חשוב ביותר ,  נועד להתמודד ע� תופעת הלבנת הו� ומימו� טרור9הלבנת הו�

בדברי ההסבר , דברי� אלה ג� באי� לידי ביטוי בהוראות החוק. למלחמה בפשע ובטרור

  . בספרות ובפסיקה ענפה שפורסמה מאז חקיקתו, שקדמו לחקיקתו

  אכיפה באמצעות הטלת חובות דיווח. 1

האחד עוסק בהגדרת המעשי� הבאי� בגדר עברות הלבנת : שני עיקרי� עומדי� בבסיס החוק

" פעולה ברכוש"ו" רכוש"לצור� כ� הגדיר המחוקק את המונחי� . הו� וקביעת סנקציות בגינ�

הנושא השני הוא .  מכלול הפעולות האפשריות ברכוש ואת סוגי הרכוש השוני�ופירט את

על , על נותני שירותי� פיננסיי� למיניה� הנעזר בהטלת חובות דיווח, יצירת מנגנו� אכיפה

 שבראשו עומדת הרשות לאיסור הלבנת הו� –והקמת מער� פיקוח ובקרה , פעולות לקוחותיה�

  .שו� החוק ועל ריכוז המידע הנאס� מכוחוהאחראית על יי –ומימו� טרור 

בי� . כמו ג� במהל� אכיפתו, נושא חובות הדיווח זכה לחשיבות רבה בטר� חקיקת החוק

לחוק ) ב(3כאמור בסעי� , עברה פלילית, בנסיבות הרלוונטיות, הפרת חובות הדיווח היא, היתר

   10:איסור הלבנת הו�

במטרה שלא יהיה דיווח לפי , העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב"

או כדי לגרו� לדיווח בלתי , 9א או כדי שלא לדווח לפי סעי� 8 או 7סעיפי� 

לעני� סעי� ; )א( העונש הקבוע בסעי� קט� –דינו , לפי הסעיפי� האמורי�, נכו�

  ". לרבות אי מסירת עדכו� של פרט החייב בדיווח–" מסירת מידע כוזב", זה

היא כי מלביני ההו� פועלי� , ומצאה ביטוי בחוק, יני המחוקקהנחת היסוד שעמדה לנגד ע

כי נית� יהא לחשו� את מעשיה� א� ורק א� תוטל חובת דיווח גורפת על כל ; באופ� מתוחכ�

ייוותרו פרצות שדרכ� יוכלו מלביני ההו� והמסייעי� , שא� לא כ�; נותני השירותי� הפיננסיי�

 
, כמו ג� ניתוח החוק כולו, ללימוד מעמיק ומקי� של סוגית הדיווח על פי חוק איסור הלבנת הו�  7

  ).ÚÓÏÂ ‰ÎÏ‰Ï ÔÂ‰ ˙�·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡) 2013˘‰רוני בלקי� וסאלי ליכט , ראו יעל גרוסמ�
  : להל� (420' בעמ, 2809ח "ה, 1999–ט"התשנ, הצעת חוק איסור הלבנת הו�; 1' בעמ, ש�  8

 ").ה"ח אה"הצ"
 ").החוק"או , "ה"חוק אה: "להל� (293' בעמ, 1753ח "ס, 2000–ס" התש,חוק איסור הלבנת הו�  9
 .ש�,  לחוק1' ראו ס" פעלה ברכוש"לעניי� הגדרת   10
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ומר רציונל החוק מושתת על מערכת דיווח מלאה כל. להמשי� לפעול ולהתחמק מהדי�, לה�

או לאכיפה , המאפשרת לגופי� המפקחי� לקיי� מערכת בקרה הדוקה למניעת הלבנת הו�

  . לאחר שבוצעה הלבנת הו�, מתאימה

דר� חשיבה זו הביאה להקמת מערכת דיווח מלאה המתבססת על חובת דיווח מוגבלת של 

 היות 11.ת דיווח לא רגילה של עסקאות חשודותעסקאות לפי אפיוני� מסוימי� ועל חוב

באמצעות המערכת , או מיד ליד, דרכ� שה� מועברי� ממקו� למקו�, שסכומי כס� גדולי�

�ראה המחוקק חשיבות גדולה בפיקוח היתר שיוטל על הפעילות הבנקאית והבי�, הפיננסית

ואליה� , תי� פיננסיי�הטיל המחוקק חובות דיווח קפדניות על נותני שירו,  כמו כ�12.בנקאית

לתיעוד עסקאות ורישו� , לזיהוי הלקוח, נלוו חובות שונות באשר להתנהלות� השוטפת

לאפשר מעקב אחריו , חובות דיווח אלה נועדו לאתר כס� שמקורו בפשיעה. ב"פרטיה� וכיו

חובות דיווח לגבי פעולות . בכניסתו לתו� המערכת הלגיטימית ובכ� למנוע את הסוואתו

נועדו לאפשר שיקו� מרבי של כספי , ת או פעולות שלכאורה אי� לה� הצדקה כלכליתחריגו

   13.הלבנת הו� ואת העברת� במערכת הבנקאית והפיננסית

פועל יוצא של שני מהלכי� אלה הוא הסטת מרכז הכובד אל המערכת שמחו� , לדעתי

העברת  ונהובראש ובראש, או עבורה, מטעמה, לכאורה ,א� הפועלת, לרשויות האכיפה

ולאו דווקא כפרטי� המחויבי� לציית לכל חוק ( כמערכת –אחריות אל המערכת הבנקאית 

בהמש� הוטלו חובות דיווח ג� על כל מי שנות� שירותי� פיננסיי� ואינו בהכרח ). באשר הוא

  .חברי בורסה ועוד, נותני שירותי מטבע: כגו�, בנק או תאגיד דומה

בחוק קיימות היו� חובות דיווח . וח אינה זרה למשפטבהקשר זה יודגש כי חובת הדיו

הטעמי� לכ� שוני� ומשתרעי� על פני . במסגרת תפקיד�, המוטלות על בעלי תפקידי� שוני�

 וכלה בהגנה על קטיני� 14 החל בחוק השליחות והנאמנות–קשת רחבה של ערכי� מוגני� 

 הוראות חוק העונשי� 15;עיזבו�כ� למשל מנהלי עיזבו� חייבי� בדיווח על כספי ה. חסרי ישע

החינו� והרפואה חובת דיווח א� ה� סבורי� כי , מטילות על בעלי תפקיד במערכות הרווחה

חובת ,  למשל– קיימות ג� הוראות מיוחדות לעורכי די� 16;נעברה עברה בקטי� חסר ישע

יסור חוק א, לדעתי, אול�. הדיווח ללקוח על כספי� המופקדי� בנאמנות בידי עור� הדי�

שכ� הוא מתבסס על מידע שנאגר אצל הגור� , הלבנת הו� מציע מודל שונה של חובת דיווח

ויצירת מנגנו� בקרה ואכיפה המוכוו� על ידי הרשות ונעזר ) הרשות(' העברתו לצד ג, המדווח

). עורכי די� ורואי חשבו�, במקרה דנ�(שלטונית �בהטלת חובות דיווח ורתימת מערכת חו�

   17.החוק גוררת ענישה כבדה פי כמה וכמה מזו הקבועה בדוגמאות שהובאו לעילהפרת הוראת 

 
  .422' בעמ, ש�  11
  ).2004 (613) 3(ד נח"פ ,‡„¯' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 1542/04פ "בש  12
  .242–237, 53–47' בעמ, 7 ש"לעיל ה, בלקי� וליכט, גרוסמ�  13
 .1965–ה"התשכ, חוק השליחות  14
 .2000–ס"התש, )זבו�ידרכי� להשקעת כספי ע(תקנות הירושה   15
 .1977–ז"התשל, ד לחוק העונשי�368' ס  16
 בגי� מאסרשה חדשי� ימול ש, 9ש "לעיל ה, ה"העשר שנות מאסר על הפרת חובת הדיווח בחוק א  17

 .16 ש"לעיל ה, הפרת חובת דיווח על קטי� חסר ישע בחוק העונשי�
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ה� : יישו� עקרונות אלה בא לידי ביטוי בהוראות שונות בחוק איסור הלבנת הו�, כאמור

כמו , על נותני שירותי מטבע,  על הבנקי�–בסעיפי� המטילי� חובת דיווח במקרי� המתאימי� 

 וה� בסעיפי� הקובעי� כי הפרת חובת 18,עוברי� במעבר גבולג� על אנשי� פרטיי� בעת שה� 

  19.הדיווח תעלה כדי עברה

מה יכלול הדיווח ומתי הוא ; מכוח החוק ג� הוצאו צווי� שוני� המפרטי� מי ידווח ואי�

; כיצד יזוהה לקוח הבא לקבל שירות ממי שחב חובת דיווח; יועבר לרשות איסור הלבנת הו�

  20.'רשות וכדאילו דיווחי� יועברו ל

על סמ� היק� הפעולה וללא הפעלת שיקול , חלק� של הדיווחי� אמור להיות אוטומטי

לגבי ,  חלק� של הדיווחי� אמור להיות נתו� לשיקול דעתו של החב בחובת הדיווח21.דעת

בהתבסס על תסמיני� המאפייני� דפוסי ,  זאת22".בלתי רגילות"פעולות הנחזות בעיניו כ

מבלי שהצהיר , א� בעל החשבו� מנהל את החשבו� בעבור אחר: כגו�, ו�פעולה של מלביני ה

   .'הפקדת כספי� בהיקפי� ניכרי� בחשבו� שבעליו מוכר כחסר הכנסה וכו; על כ�

קובע בית המשפט , למשל, כ�. נושא חובות הדיווח זכה להתייחסות מקיפה ג� בפסיקה

   ÂË Ì˘:23·העליו� בפרשת 

חובת [...] ובת הדיווח ונטלת ממנו את נשמתו טול מחוק איסור הלבנה את ח"

, אודות תנועות הו� נועדה לשמש כלי עזר למלחמה בהלבנת ההו��הדיווח על

הפכה להיות אחד העמודי� המרכזיי� הנושאי� על , א� משקמה ונהייתה

   ]... [כתפיה� את חוק איסור הלבנה

, איפוא, תפסתאודות תנועות כספי� גדולי� ממקו� למקו� נ�חובת הדיווח על

) ב(3ומטע� זה מצא המחוקק לנכו� לייחד בסעי� , כנושא בעל חשיבות נעלה

האינטרס עוג� בהוראת סעי� . עבירה האוסרת על פגיעה בה או על שיבושה

העבירה . היינו הצור� הדוחק בקיומו של דיווח ובאמיתותו של דיווח) ב(3

,  דיווח אמיתי ונכו�המוגדרת בסעי� היא פגיעה ביכולת� של הבנקי� לקיי�

ובתו� כ� פגיעה ביכולת� של הרשויות ושל המשטרה להתחקות אחר מקורו 

לרבות מסירת , מכא� העבירה הנסבה על מעשי� הנעשי� ברכוש. של הרכוש

או כדי ,  שלחוק9 ו 7במטרה להשתמט מדיווח כנדרש בסעיפי� , מידע כוזב

  ". לגרו� לדיווח בלתי נכו�

  

 
 .9ש "לעיל ה ,חוקל יב11–7' ס: למשל ראו  18
 .ש�, לחוק) ב(3' ס  19
–א"התשס, )דיווח וניהול רישומי� של תאגידי� בנקאיי�, יחובות זיהו(ראו צו איסור הלבנת הו�   20

ניהול רישומי� של נותני , דיווח, חובת זיהוי(צו איסור הלבנת הו� ; ")הצו הבנקאי: "להל� (2001
  ").צו נותני שירותי מטבע: "להל� (2002–ב"התשס) שירותי מטבע

 .ש�, לצו נותני שירותי מטבע) א(6' ס; ש�,  לצו הבנקאי8' ס  21
 .ש�, לצו נותני שירותי מטבע) ב(6' ס; ש�,  לצו הבנקאי9' ס  22
  ).2005 (28–26' פס, 397) 5(ד נט"פ, ÂË Ì˘ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· � 9796/03א "ע  23
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   לקוח וחובת הסודיות של עור� הדי� לעומת חובת הדיווח–חסיו� עור� די�. 2

הדברי�  24.בנאמנות ובמסירות, לטובת שולחו, במילוי תפקידיו, עור� הדי�על פי החוק יפעל 
אי� ללקוח בררה אחרת אלא , לגבי אות� פעולות שלאור ייחוד המקצוע, ביתר שאת, נכוני�

 יש שיאמרו כי בכ� יצרו לעצמ� 25.שות�שכ� רק הוא רשאי לע, להיעזר בשירותי עור� הדי�
יש שיאמרו כי במקרה כגו� דא מוטלת על עור� הדי� . עורכי הדי� בלעדיות בתחו� עיסוק�

. בהיעדר כל אפשרות להיעזר בבעל מקצוע אחר, חובה כפולה ומכופלת לדאוג לאינטרס לקוחו
כנות� , ור� הדי�על עשונות בנושא הטלת חובות , שתי האמירות רלוונטיות להמש� הדיו�

   .שירות עסקי
לקוח הוא חשיבות התקשורת החופשית בי� עור� הדי� –עיקרו� מרכזי נוס� ביחסי עור� די�

עיקרו� זה הוא אחת מאבני היסוד במילוי תפקידו של עור� הדי� במקצועיות ומתו� . ללקוח
ת המוטלת על לקוח וחובת הסודיו–הוראות החוק בדבר חסיו� עור� די�. חובת נאמנות ללקוח

וכי מידע שהועבר במסגרת , באות להבטיח כי ההתקשרות אכ� תהיה חופשית, עור� הדי�
  26.יחסי� אלה יהיה מוג� וחסוי

   : לחוק לשכת עורכי הדי� קובע90סעי� 

דברי� ומסמכי� שהוחלפו בי� לקוח לבי� עור� די� ויש לה� קשר עניני "
לא יגלה אות� עור� הדי� , וחלשירות המקצועי שנית� על ידי עור� הדי� ללק

  ". מלבד א� ויתר הלקוח על חסינות�, חקירה או חיפוש, בכל הלי� משפטי

  27:קובע] נוסח חדש[ לפקודת הראיות 48סעי� 

די� לבי� לקוחו או לבי� אד� אחר –דברי� ומסמכי� שהוחלפו בי� עור�) א"
עור� הדי� מטע� הלקוח ויש לה� קשר ענייני לשירות המקצועי שנית� על ידי 

  ."אלא א� ויתר הלקוח על החסיו�, אי� עור� הדי� חייב למסר� כראיה, ללקוח

 28:קובע) אתיקה מקצועית( לכללי לשכת עורכי הדי� 19כלל 

  שמירת סודיות "

תו� כדי , עור� די� ישמור בסוד כל דבר שיובא לידיעתו בידי לקוח או מטעמו
הוראה זו אינה חלה ; ש אחרתזולת א� הסכי� הלקוח במפור, מילוי תפקידיו

  ".  לחוק90חקירה או חיפוש שאינו חסוי על פי סעי� , על גילוי בהלי� משפטי

 
הדברי� נכוני� ג� לגבי מת� שירות עסקי על ידי . 1961–א"תשכה,  לחוק לשכת עורכי הדי�54' ס  24

  .4, 2ש " הלעילעור� הדי� ראו 
  . לחוק לשכת עורכי הדי�20' ס  25
הבטחת תקשורת חופשית בי� "גוטמ� �לדיו� מקי� יותר בסוגית החיסיו� והסודיות ראו לימור זר  26

"  קריאה לרפורמה–לקוח וחובת הסודיות האתית –עור� די� ללקוח באמצעות חסיו� עור� די�
 ¯ÙÒ„ÈÂÈ„ÈÂ ¯� 79 ,85–87) ארד דרור��זר: להל�) (2009, עורכי� ואקי ויניב רבי� יור�, אילו�

חובת הסודיות של עור� הדי� וחסיו� עור� "גוטמ� � לימור זרג� ראו; ")קריאה לרפורמה"גוטמ� 
  .)2002 (168מו ‰ËÈÏ˜¯Ù " הגיעה השעה להיפרד: לקוח–די�

 .1971–א"תשלה ,]נוסח חדש[פקודת הראיות   27
  .1986–ו"התשמ, )אתיקה מקצועית(לי לשכת עורכי הדי� כל  28
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 מדגישי� כי החיסיו� קשור לשירות המקצועי שנות� עור� הדי� 48 וה� סעי� 90ה� סעי� 

  .  קובע סודיות לגבי דברי� שהובאו לידיעת עור� הדי� תו� כדי מילוי תפקידו19 כלל 29.ללקוח

להחיל על עור� הדי� חובות שונות בעת שהוא מבצע ביקשה , לעומת זאת, הצעת החוק

, כפי שיפורט בהמש�, המחייבות, עבור הלקוח) פיננסי�בעלות אופי עסקי(פעולות מסוימות 

 הצעת החוק המקורית ביקשה לקבוע כי עור� הדי� ידווח 30.גילוי מסוי� של המידע שיגיע אליו

המהווה ,  לחוק13תיקו�  הסופי של ו על פי נוסח31.של הלקוח" חשודה"פעילות  לרשות על

, יוטלו על עור� הדי� בעיקר חובות זיהוי והכרת הלקוח, ניסיו� לפשרה בי� העמדות המנוגדות

הכרת מקור הכספי� שעמ� מבוצעת הפעולה שבטיפול , בדיקת נאותות עסקאות הלקוח: כגו�

  32.עור� הדי�

ית קובעת כי חובת הדיווח לא תחול על פעולות שחלי� לגביה� הצעת החוק המקור, כאמור

 אול� חלק 33.וכ� נקבע לגבי חובת הזיהוי ג� בתיקו� לחוק, חיסיו� או חובת סודיות על פי די�

עניינו בשאלה מהו , לגבי עצ� החלת חובות דיווח על שירותי� פיננסיי�, מהותי מהמחלוקת

מחובת , לפיכ�, חיסיו� והסודיות ויהיה פטורשייכלל תחת מטריית ה" השירות המקצועי"

   .הדיווח

מברר , המג� על לקוח בהלי� משפטי, של עור� הדי�" קלאסית"אי� ספק כי הפעילות ה

 תמשי� לחסות –לרבות הליכי� פליליי� לגביה� ונות� ייעו� משפטי , פעולות שנעשו בעבר

  . �ה בהוככל הנראה אי� חשש לפגיע, במלואה תחת הסודיות והחיסיו�

אול� ההתפתחות הדינמית בעול� העסקי הביאה לשילובו של עור� הדי� ג� בעשייה 

והתפתחה פרקטיקה שבה עורכי הדי� בפועל , תיסויימאו ה, הפיננסית, היומיומית העסקית

, ככל שמדובר בשאלה משפטית או עסקית, יתר על כ�. משפטיות�מבצעי� ג� פעולות לא

כ� נראה יותר ויותר דפוס של הסתמכות , משמעי�אינו ברור וחדשהדי� לגביה , מורכבת יותר

 34.ג� במהל� העסקי� הרגיל, לרבות עצת עור� די� בנוגע לאותה שאלה, על ייעו� מקצועי

: כגו�, תפקידו של עור� הדי� כיו� כולל ג� פעולות שבעל מקצוע אחר יכול לעשות�, בפועל

ישויות קנייה ומכירה של ; ו נכסי� אחרי�ניהול כספי הלקוח א; �"קנייה ומכירה של נדל

הטהור של העסקה לבי� ייעו� " משפטי"עקב כ� לא תמיד נית� להפריד בי� החלק ה. עסקיות

  . גרידא" פיננסי�עסקי"שברגיל ייתכ� שהיה מסווג כייעו� , שוט�

 
  ).1987 (781, 770) 4(ד מא"פ, È�ÂÏÙ 'ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï˙ � 17/86א "על  29
 .4, 2ש " הלעילראו   30
  .פרק ג להל�בראו   31
  .4ש " לעיל הראו  32
נית� פטור מפורש , המטיל חובת גילוי על כל אד�, ה"הכמו כ� בחוק א. 5 ,2ש " לעיל הראו  33

 לחוק לשכת עורכי 90' יפעל עור� הדי� על פי הוראות ס, על א� הוראות חוק זה: "לעורכי די�
לעיל , "קריאה לרפורמה"גוטמ� �זר; 9 ש" הלעיל, לחוק) ג(24' ס אור, "1961–א"התשכ, הדי�

, 13 לתיקו� 2' לחוק כפי שמופיע בסע) ו(ב8'  ראו תיקו� ס;110–109, 106–105' בעמ, 26 ש"ה
  .4ש "לעיל ה

˙�Ó˙�È Ï‡¯˘È�  ' ‰·Â„ 845/02פ " ע:די� עור� של משפטית עצה על הסתמכות בנושא דיו�ראו   34
ÈÏ ˙È‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙ ˜ÂÂÈ˘Ï ÈÙÂ˙È˘ ÊÎ¯Ó ,2007 (307) 3(סבד "פ.(  



   ?"שוטר ס�"או " שומר ס� "– עור� הדי�  

277  

עסקית דינמית ועיסוק עורכי די� ג� בניהול עסקי� עבור �שילוב זה של מציאות כלכלית

המגייס לטובתו את כל מי שיכול , לאומי בפשיעה ובהלבנת הו��ומאבק בי�,  מחד– וחותהלק

  : בשני מישורי�, לגבי החיסיו� וחובת הסודיות, יוצר קושי,  מאיד�–לסייע במאבק 

המתנגדי� להצעת החוק טועני� כי .  עניינו מערכת היחסי� בי� עור� הדי� ללקוח–האחד 

. לקוח–תפגע אנושות בחסיו� עור� די�, בראש� חובת דיווחו, החלת חובות על עור� הדי�

חלק ניכר מ� הפעולות המקצועיות המבוצעות על ידי עור� הדי� נכללות בהגדרת , ראשית

היות שלא נית� ליצור הפרדה בי� שירות החוסה תחת . המפורטת בתיקו� לחוק" שירות עסקי"

 לטעו� כי החיסיו� חל על כל הפעולה וג� נית�, החיסיו� לבי� שירות שאינו חוסה תחת החיסיו�

  . תהיה כי החיסיו� יחול על הכול) הלגיטימית(ציפיית הלקוח 

שנצבר אצל " עוד�"מסתמכת על הידע ה, מעצ� טיבה, הצעת החוק, לדעת�, יתר על כ�

והוא אינו " קלאסית"אותו ידע שעור� הדי� קיבל בעת הפעולה ה, עורכי הדי� על לקוחותיה�

שימוש בידע זה כדי לאתר פעילות , לדעת�. אותה בעת שהוא נות� שירות עסקי" חוקלמ"יכול 

  35.הוא מהל� חריג ביותר, אצל הלקוח, פלילית

וג� , עניינו מערכת היחסי� בי� עורכי הדי� לרשויות אכיפת החוק כשלעצמה, הקושי השני

 לעור� די� אסור ,ג� על פי המצב המשפטי הנוהג. בהשלכותיה על מערכת היחסי� ע� הלקוח

הוא מנוע ,  א� הוא יודע שתכלית מעשיו מסייעת להלבנת הו�36.להיות מעורב בעברה

הוא עלול למצוא את עצמו על ספסל , וא� הוא שות� לביצוע מעשה מעי� זה, מלבצע�

, יידרש עור� הדי�, כמפורט בפרק ב בהמש�, על פי ההצעה לתיקו� החוק, אול�. הנאשמי�

על סמ� , להערי� את התנהגות לקוחותיו ופעולותיה�, כהגדרתו בחוק" סקישירות ע"בעת מת� 

על פי הצעת החוק . בהתבסס על היכרותו ע� הלקוח ודפוסי התנהגותו, זאת. שיקול דעתו

דיווח במקרה �אי. לרשות, במקרי� מסוימי�, עור� הדי� א� היה אמור לדווח על כ�, המקורית

עור� די� אשר . כלפי הלקוח, למצער בכוח, יגוד ענייני�זה עלול היה להציב אותו במצב של נ

לחוק ) ב(3 עלול למצוא את עצמו מבצע עברה לפי סעי� 37,יפר את הצו שיותק� מכח החוק

או לעמוד בסיכו� של עיצו� כספי בגי� הפרת צו שאינה עולה כדי ) למשל מסירת מידע כוזב(

 לעמוד לדי� בפני בית די� –וק ע� אישור הצעת החשהחלה אחריות פלילית ולפי המגמה 

  38.משמעתי בגי� הפרת כלל אתי

 
לא : "אי שימוש בידיעה מהלקוח). אתיקה מקצועית( לכללי לשכת עורכי הדי� 21'  סהשוו  35

ואשר עור� הדי� לא יכול היה , ה אליו מאת לקוחו במילוי תפקידוישתמש עור� די� בידיעה שהגיע
  ".במאמ� סביר, לקבלה בדר� אחרת

 .1979–ט"תשלה, חוק האזנת סתרלא 9' ס; 779' בעמ, 29 ש"לעיל ה, È�ÂÏÙ˙ ניי�ע  36
ול רישומי� של נות� שירות דיווח וניה, חובות זיהוי(צו איסור הלבנת הו� ב לדיו� נוסחטיוטת   37

טיוטת הצו : "להל�) (1.4.2012 (2011–א"התשע, )עסקי למניעת הלבנת הו� ומימו� טרור
ניהול רישומי� של עור� די� , צו איסור הלבנת הו� חובות זיהויב לדיו� נוסחטיוטת ; ")תהמקורי

טיוטת צו : "להל�() 21.7.2014 (2014–ד"התשע, )ורואה חשבו� למניעת הלבנת הו� ומימו� טרור
  . www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/huka2014-07-21-04.doc") מתוק�

' שעניינו הוספת סע, 4ש "לעיל ה, 13'  לתיקו� מס4' סע; 838' בעמ, 2ש " הלעיל, הצעהה  38
  .)אתיקה מקצועית(וכ� הצעה לתיקו� כללי לשכת עורכי הדי� ) ג(1יג11
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לאומי לא מתפשר בהלבנת �הוא הצור� במאבק בי�, על פי יוזמי הצעת החוק, העיגו� לכ�

הו� ובפשיעה מאורגנת ומניעת ניצול כישוריה� הייחודיי� של עורכי הדי� בביצוע פעולות 

לראות בכ� ביטוי לתפיסה כי על עריכת  א� עוד נית� 39.פיננסיות לש� הסתרת רכוש אסור

עורכי הדי� מתחייבי� להפעיל את הידע . חלה ג� חובת נאמנות לחברה, כפרופסיה, הדי�

, והיכולת המיוחדי� שלה� לטובת החברה ולהימנע מפעולות שעשויות להחליש את החברה

   40.כגו� פשיעה

לקוח וביחסי האמו� דרישה זו עלולה לפגוע בחובת הסודיות של עור� הדי� ל, מנגד

 העוג� המרכזי יהנימוק זה ה. שה� בסיס להתקשרות המקצועית ביניה�, הנרקמי� ביניה�

,  זאת41.בהתנגדות העזה בקרב עורכי הדי� כלפי המגמה להחיל עליה� חובות בקרה ודיווח

למרות הצהרת המחוקק כי הדבר ייעשה מתו� כוונה לצמצ� למינימו� את הפגיעה ביחסי 

   42.� עורכי הדי� לבי� לקוחותיה� וההכבדה הכרוכה במילוי חובות אלההאמו� בי

,  מאיד�–וסיוע לחברה במיגור פשיעה ,  של נאמנות ללקוח מחד–בדרישות מנוגדות אלו 

ללקוח ולעצמו ,  הנאמנות לחברה– באה לידי ביטוי מוחשי התנגשות הנאמנויות של עור� הדי�

 עור� הדי� לפעול במקרה של התנגשות בי� נשאלת השאלה כיצד על, משכ�. ולמקצוע

כ� עולה (מצדדת , כפרטי� וכלשכה פרופסיונלית, גישת עורכי הדי�. הנאמנויות השונות

 הנאמנות ללקוח עליונה –בגישה הדומיננטית ) בדיוני� השוני� המתקיימי� לגבי הצעת החוק

ל עור� הדי� לשרת ע, לטענת�.  ומתעלמת מאינטרסי� של צדדי� שלישיי� ובכלל� החברה–

המחוקק , משרד המשפטי� וג� ככל הנראה,  מנגד43.את האינטרס של הלקוח במסגרת החוק

  44.מנסי� לאז� בי� הנאמנויות השונות, ועדת חוקה, קרי

  בתחו� איסור הלבנת הו�" שומר ס�"עור� הדי� כ. 3

ל הגורמי� להבנת התמונה במלואה יש להידרש לנושא נוס� רלוונטי והוא היק� האחריות ש

אחת , סוגיה זו מהווה מזה כמה שני�.  ובה� רואי חשבו� ועורכי די�45,"שומרי ס�"המכוני� 

 קריסת� של תאגידי ענק 46. באר� ובעול�–מ� הסוגיות המרכזיות ברגולציה של שוק ההו� 

והביאה למסקנה כי הדבר מעיד ,  היכ� היו שומרי הס�–דוגמת אנרו� עוררה ויכוח ער בשאלה 

אשר חלחלו ג� , המהל� הבא היה רפורמות מקיפות בשוק האמריקני. ישלו� פיקוח מצד�על כ

 
 .832' ש� בעמ,  ההסבר להצעהדברי  39
 .1 ש"לעיל ה, "הדי� עור� שלהנאמנויות "גוטמ� �זר לימור  40
רת את על עור� הדי� לש(לפיה הנאמנות ללקוח " גישה הדומיננטית"ראו דיו� המחברת ב. ש�  41

היא עליונה תו� התעלמות מאינטרסי� של צדדי� שלישיי� ) האינטרס של הלקוח במסגרת החוק
  .15–14, 9–7' בעמ, 4ש "לעיל ה, 199פרוטוקול ; ובכלל� החברה

  .3' בעמ, 4ש "לעיל ה, 199פרוטוקול ; 833' בעמ, 2ש "לעיל ה, עהדברי ההסבר להצ  42
  .1ש " הלעיל, "הנאמנויות של עור� הדי�"גוטמ� �זר  43
 . להל�1.ראו פרק ב  44
 Reinierראו ,  העיקריהמוגדר כגור� שיש ביכולתו למנוע את ביצוע עבירה ממבצע" שומר ס�"  45

 .L .J 2 ,Party Enforcement Strategy-The Anatomy of a Third: persGatekee, Kraakman. H
)1986(53 , 53. RGO&  .CONE.  

  ).2006 (11ה ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó " ההו��ס� בשוק�אחריות שומרי" מלאה ראו אס� חמדני לסקירה  46
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הברית �בארצות. אנליסטי� ועורכי די�, חתמי�, באשר לכללי� החלי� על רואי חשבו�, לישראל

�א� ניתנו סמכויות אכיפה נגד� לSEC,4748. בכוונה להניע� לפקח כראוי על חברות ציבוריות 

יצירת מנגנוני בקרה מפותחי� וא� , דיווח, נתה להטלת חובות רישו�עיקר תשומת הלב הופ

  49.הטלת אחריות במקרה של כשל

, או מתוו� בעל מוניטי�, נקודת המוצא בשוק ההו� היא כי שומר ס� הוא ספק שירותי�

בעיקר לצור� מת� , זאת. המעורב בצומתי החלטה מכריעי� בשרשרת הפעולות של התאגיד

לרבות באשר לאיכות המידע , צוע פעולות שעליה� יכול הציבור להסתמ�אישור או הכשר לבי

שעלול ; הציבור יכול להסתמ� עליו שכ� מדובר בבעל מקצוע עצמאי. שהתאגיד מדווח עליו

, פלילית(הוא עלול לעמוד בסיכו� לסנקציה ; במוניטי� שלו) או במחדליו(במעשיו , לפגוע

כגו� איבוד רישיו� (והסיכו� , או בעברה נמו�העניי� שלו בהפרה ; )אזרחית או מנהלית

גדול בהרבה מהרווח שהוא , עלול לעמוד בפניו א� לא יקיי� את המוטל עליושהוא ) ומוניטי�

 50.יכול להפיק
, רואה חשבו�,  חת�– המחייב כי לשומרי הס� 51,בשוק ההו� יש משטר גילוי אפקטיבי

 יהיו תמריצי� נאותי� לפיקוח על –עור� די� פנימי או חיצוני הנות� שירות לחברות 

הא� נית� ללמוד משוק ההו� לגבי :  השאלה בענייננו52).החברות הציבוריות(לקוחותיה� 

בעת מת� שירות , אשר יחול ג� על עורכי די� פרטיי�, בתחו� הלבנת ההו�, משטר גילוי זהה

   .ללקוח

ביצוע העברה מהמבצע כל גור� שיש לו היכולת למנוע את , ג� בתחו� הלבנת הו�, לכאורה

יש מקו� לקבוע תמריצי� נאותי� , לפיכ�. ייחשב כשומר ס�, ובכלל� עור� הדי�, העיקרי

אי� די� הלקוח הפרטי , ככל הנראה: התשובה אינה פשוטה, למעשה. לפיקוח על לקוחותיו

, )קבוע בדר� כלל(הנהנית משירותי עור� די� , כדי� החברה הציבורית, הנזקק לעור� הדי�

שונה מחובת , והבסיס להחלת החובות כמוצע בהצעת החוק, )”in house“(צוני או פנימי חי

המתנגדי� לתיקו� לחוק א� טועני� כי בהחלת החובות השונות על . הגילוי הקיימת בשוק ההו�

ופגעו , "שוטרי ס�"ל" שומרי ס�"מ, בעל כורח�, הפכו אות�, ובעיקר חובת דיווח, עורכי הדי�

  . לקוח–די� יחסי� עור�קשות במערכת ה

 
47  U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) –ותעדה לניירות ער� והבורסות בארצו הו�

  .הברית
48  The Sarbanes-Oxley Act, 28 U.S.C § 1658 (2002) ;חוק ל) 1א) (א(240' ס משלבישראל ראו ל

�מינוי דירקטורי� בעלי כשירות חשבונאיתב העוסק, 2005–ה"התשס, )3' תיקו� מס(החברות 
  .פיננסית בחברות ציבוריות

–18' בעמ, 46 ש"ה לעיל,  חמדניראו, י� השיקולי� בעד ונגד הטלת אחריות על שומרי הס�ילענ  49
 197' פס, ‡ÏÎÏÎÂ ÈÂÒÈÓ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù (� '¯Â‚Ï‰ (È„Ó˙� Ï‡¯˘È 40162/05) א"ת(פ "תבוכ� ; 20

 האפקט המצנ� בהרחבת מעגל האחריות והטלתו על נדו�בפרשה זו ). 6.1.2009, פורס� בנבו(
  .עורכי די� ורואי חשבו�

 .45 ש" לעיל הוראוכ� , ש�  50
 ).21.2.2010, פורס� בנבו (Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'Ú· Ë�Â˜ÒÈ„ ˙ÂÚ˜˘‰ ˙¯·Á"Ó � 11476/04פ "רע  51
  .49 ,46, 45ש " לעיל הראו  52
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המציע , על מנת לתת תשובה לשאלה זו אבח� בשני הפרקי� הבאי� את עיקרי התיקו� לחוק

   .הרקע לחקיקתו והקשיי� ביישומו, להטיל חובות שונות על עור� הדי� כנות� שירות עסקי

  עיקרי הצעת החוק והרקע לחקיקתה. ב

  הרקע למהל� ועמדת השחקני� המרכזיי�. 1

לאומית כי על �עמדה ההבנה הבי�, לפני למעלה מעשור, קיקת חוק איסור הלבנת הו�בבסיס ח

יש לנקוט אסטרטגיה חדשה שבאה לידי ביטוי , מנת להילח� בעבריינות סמי� ופשע מאורג�

אימו� סטנדרטי� משותפי� לפעולה , לאומי�ובה� שיתו� פעולה בי�, בשורה של צעדי�

לאומית � הכרה בי�53. את יישומ� של אות� סטנדרטי�לאומית המאפשרת�ואימו� חקיקה בי�

נגד סחר בלתי , 1988משנת , לאומיי� ובראש� גיבוש אמנת וינה�זו הביאה לכמה מהלכי� בי�

לסיוע משפטי בי� מדינות ולהפללת ,  האמנה קוראת לשיתו� פעולה עולמי54.חוקי בסמי�

תופעות אלה קוראת האמנה כחלק מהמאבק ב. התופעות של הלבנת הו� שמקור� בסחר בסמי�

   55".מולב�"תפיסה וחילוט של רכוש , איתור, לאימו� אמצעי זיהוי

�ה, לאומי למאבק בהלבנת הו�� הוק� בפריז כוח משימה בי�1989בשנת FATF )Financial 

Action Task Force (כוח המשימה . אשר חברות בו כיו� עשרות מדינות והתארגנויות אזוריות

על ידי תיאו� וקידו� מדיניות ושיתו� : תופעות הלבנת הו� בדרכי� שונותמרכז את המאבק ב

באמצעות פיתוח אסטרטגיות משותפות ללוחמה בהלבנת הו� ; לאומיי��פעולה לאומיי� ובי�

של הלבנת הו� ממדינות המקיימות " זליגה" על מנת למנוע –ויצירת האחדה של דרכי פעולה 

על ידי מת� המלצות למדינות החברות בכוח ; לאמשטר המונע הלבנת הו� לבי� כאלה ש

  56.המשימה ומעקב שוט� אחר יישו� המלצותיו

�הFATF ארבעי� המלצות שקבעו את הסטנדרט הבי�1990 גיבש בשנת �לאומי למאבק 

 המלצות אלה אומצו על ידי כל המדינות המבקשות לקבל הכשר כמדינות 57.בהלבנת הו�

בהמלצות האמורות . ובכלל� ישראל, ר המתאי� ליעד זההנאבקות בהלבנת הו� ומקיימות משט

על מגזרי� , שמירת מסמכי� ודיווח על עסקאות חשודות, נקבע כי יש להחיל חובות זיהוי

 
 .421' בעמ, 2ש " הלעיל, ההצעה  53
 1388, 49א "כ, י�י� נגד הסחר הלא חוקי בסמי� נרקוטיי� וחומרי� פסיכותרפ"אמנת האו  54

  .667' בעמ, 7 ש"לעיל ה, בלקי� וליכט, גרוסמ�; )1988�נחתמה ב(
 .421' עמב, 2ש "לעיל ה, ההצעה  55
  .590–585' בעמ, 7ש "לעיל ה, בלקי� וליכט, ראו ג� גרוסמ�; ש�  56

 57  FATF 40 Recommendations (October 2003) – 40המלצות של ארגו� ה �FATF, www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations% 

20rc.pdf.  
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נאמנויות ונותני , רואי חשבו�, בעלי מקצוע בתחו� המשפטי, נוטריוני�, בה� עורכי די�, שוני�

   58. עסקאות מהסוג המפורט בהמלצותכאשר אלה מבצעי� עבור לקוחותיה�, שירות לחברות

לרבות באמצעות תיקוני חקיקה , את יישו� ההמלצות על ידי מדינת ישראל במהל� השני�

� פרס� ה2000ביוני ": קפיצת הדר�"נית� להגדיר כ, משמעותיי�FATF" רשימה שחורה "

 59.ו�לאומי בהלבנת ה�שכללה מדינות שנתפסו ככאלה שאינ� משתפות פעולה ע� המאבק הבי�

הקמת הרשות וביצוע , בעקבות חקיקת חוק איסור הלבנת הו�. הרשימה כללה את מדינת ישראל

במעמד של ,  כבר הצטרפה ישראל2006בינואר . נמחקה ישראל מהרשימה, מהלכי אכיפה

ביקורות הדדיות בי� המדינות , בי� היתר,  ארגו� זה עור�Moneyval.60לארגו� , משקיפה

�לאומיי� שקבע ה�ידה בסטנדרטי� הבי�בנוגע לעמ, החברות בוFATF בתחו� המאבק 

2013� ו2008בביקורות של הארגו� שהתקיימו בשני� , ע� זאת. בהלבנת ההו� ומימו� טרור ,

נדרשה מדינת ישראל להתאי� את החקיקה בתחו� הלבנת הו� לדרישות המעודכנות שנקבעו 

�לאומי בתחו� זה על ידי ה�במישור הבי�FATF ,דר� של הטלת חובות דיווח על לרבות ב

  . מגזרי� שוני�

נית� להבי� את נחישותו של משרד המשפטי� לקד� את המאבק , על רקע הדברי� הללו

בשני� ,  לדבריו61.לאומיי� בתחו� זה�בהלבנת הו� ובמימו� טרור בהתא� לסטנדרטי� הבי�

דוגמת , אנשי מקצועלאומיי� שימוש הול� וגובר בשירותיה� של �האחרונות זיהו ארגוני� בי�

אשר מנצלי� לרעה את המאפייני� והמומחיות של , על ידי מלביני הו�, עורכי די� ורואי חשבו�

וניצול לרעה של ) והחיסיו� אצל עורכי הדי�(ניצול הסודיות והנאמנות : בעלי מקצוע אלה

הנאמנות הדוגמה המובהקת לכ� היא ניצול חשבונות ). ורואי החשבו�(עורכי הדי� " מכובדות"

לרבות הסדרי ,  וניצול יכולת� להקי� ישויות משפטיות מורכבות62,שלה� להסתרת רכוש אסור

  . כדי לטשטש את הבעלי� והמקור של הרכוש, נאמנות

עניינ� בסוגיות שונות הקשורות א� ה� קשר הדוק , נימוקי� נוספי� להטלת חובת הדיווח

�של ישראל לכגו� הצטרפותה , למעמדה של ישראל בכפר הגלובליOECD והטענה כי הטלת 

ל אל מול "לפעול בחו) בנקי� ואחרי�(חובת דיווח תסייע לגופי� הפיננסיי� הישראליי� 

היעדר חובת דיווח עלולה לתייג את ישראל כמי שאינה משתפת , מנגד. מוסדות אירופיי�

 
–8, 6, 5 וההפניה להמלצות) d(12 המלצה ובעיקר ,זיהוי הלקוחב העוסקת 12ראו המלצה . ש�  58

חובת דיווח לרשויות על עסקאות חשודות וההפניה להמלצות ב העוסקת 16 המלצה ראווכ� , 11
 .סודיותהלקוח וחובת –למעט פעולות שנעשו במסגרת חיסיו� עור� די�, 21, 15–13

לעיל , וליכט בלקי�, גרוסמ�ראו , הסנקציות על המדינות והגופי� שאינ� מאמצי� את הסטנדרטי�  59
  .625–620, 590–588' בעמ, 7ש "ה

, )FSRB) FATF Style Regional Body הוא ארגו� של מועצת אירופה מסוג Moneyvalארגו�   60
על חשיבות הביקורת לביסוס מעמדה של .  הו� ומימו� טרורמטרתו לקד� את המאבק בהלבנתש

ראו דברי ההסבר , לאומי בתופעות אלה�השותפה למאבק הבי�, מדינת ישראל כמדינת חוק
המחברת השתתפה כנציגת הפרקליטות בביקורת שנערכה . 832' בעמ, 2ש "לעיל ה, עהלהצ

2013� ו2008במדינת ישראל בשני� .   
 .832' עמב, 2ש "לעיל ה, עהדברי ההסבר להצ  61
 .9ש "לעיל ה,  לחוק4�ו 3' כמובנו בס" רכוש אסור"  62
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הביא או א� ל, סחר בסמי� והלבנת הו�, לאומי למלחמה בפשיעה�פעולה ע� המאמ� הבי�

  . להטלת סנקציות עליה או על גופי� ישראלי� פיננסיי� ואחרי�

מדינת ישראל זכתה . Moneyvalח הביקורת האחרו� של ארגו� " פורס� דו2013בשלהי שנת 

נמתחה על , בצד השבחי�. לשבחי� רבי� בזכות שיפור פעולות האכיפה והרגולציה בתחו�

 חובות בתחו� איסור הלבנת הו� ומימו� מדינת ישראל ביקורת חריפה על כ� שטר� החילה

בתגובה על כ� הביע ראש הרשות לאיסור 63 .פיננסיי� ובה� עורכי די��טרור על גופי� לא

א� מדינת ישראל לא תפעל , לאומיות האפשריות�הלבנת הו� דאגה עמוקה מההשלכות הבי�

כאמור , ננסיי�פי�לקידו� משמעותי של הליכי החקיקה לגבי נותני שירותי מטבע וגופי� לא

  64.לעיל

אות� לזרוע נציגי הרשות מדגישי� כי בהטלת חובות על עורכי הדי� אי� הכוונה להפו� 

עורכי הדי� ,  ע� זאת65.מזרועות האכיפה וכי ליבת עיסוק עור� הדי� לא תיפגע מתיקו� החוק

לא נית� כחברה מתוקנת , לדבריה�. ובעיקר הבנקי�, בדומה לגופי� פיננסיי�" שומרי ס�"יהיו 

או שלקוח יפקיד כספי� , להרשות שמשרד� של עורכי הדי� יהפו� לעיר מקלט להו� מולב�

  66. שעור� הדי� פתח עבורוshore-offבחשבו� נאמנות במדינת , שמקור� במדינות עלומות

  עיקרי הצעת החוק . 2

ית  הצעת החוק המקור67".נותני שירות עסקי"יושתו חובות שונות על , על פי הצעת החוק

מתווכי� במקרקעי� ומי שעיסוקו במת� , יועצי מס מייצגי�, רואי חשבו�, כללה עורכי די�

הצעת החוק בנוסחה הסופי צמצמה את תחולתה לעורכי די� ורואי . שירותי נאמנות לאחר

, לעת הזו, וחל, "דיווח וניהול רישומי�, הטלת חובות זיהוי"המורה על , לחוק' פרק ג. חשבו�

, בשינויי� מסוימי�, יחול, על סוחרי� באבני� יקרות ועוד,  נותני שירותי מטבעעל, על בנקי�

  . ג� עליה�

  68:קבעה הצעת החוק המקורית, באשר לעורכי די�

 
63  Moneyval, Report on Fourth Assessment Visit – ISRAEL, 110 (December 12, 2013) 

available at www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/ISR4-MERMO 
NEYVAL(2013)24_en.pdf.  

) 18.12.2013( הרשות לאיסור הלבנת הו� –אתר משרד המשפטי� ב בהודעה הובעו הדברי�  64
index.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/BIKORET_MONEYVAL_2013.aspx.  

 . לחוק לשכת עורכי הדי�20' ס  65
ראו לדוגמה הודעות לשכת עורכי הדי� באתר ,  נאמרו בכנסי� וימי עיו� שוני�דברי� אלה  66

 השתלמות בנושא איסור הלבנת הו� שקיי� המכו� להשתלמות של עקבותהודעה ב: הלשכה
 www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=105203&cat )10.11.2010(לשכת עורכי הדי� 

Id=6 ;שהתקיי�, "הדי� עריכת ביסודות אדמה רעידת – הו� הלבנתור איס "בנושא מפאנל דברי� 
 /www.israelbar.org.il )24.5.2010 (באילת הדי� עורכי לשכת של 12�ה השנתי הכנס במסגרת

article_inner.asp?pgId=131191&catId=6.  
 .2ש "יל הלע,  להצעה2' ס; 4ש "לעיל ה, סופיח נוסח " להצ2' ס  67
 .ש�,  להצעה3' ס  68
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למעט לגבי פעולות המבוצעות במסגרת ,  כל אחד מאלה–' נות� שירות עסקי'"

  :ופעולות בפיקוח בית משפט, שירות הנית� למדינה או למשרד ממשלתי

]...[ 

 לגבי אחת או יותר מהפעולות –רואה חשבו� או יוע� מס מייצג , עור� די�

 :שהוא מבצע או מכי� לביצוע בעבור לקוחו, שלהל�

  ;מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא נייד, קנייה

 ;קנייה או מכירה של עסק

 וכ�, ניירות ער� ונכסי דלא ניידי, ובכלל זה ניהול כספי�, ניהול נכסי הלקוח

ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופי� המנויי� בפרטי� 

 ;לתוספת השלישית) 6(עד ) 1(

 ;החזקה או העברה של כספי� לצור� הקמה או ניהול של תאגיד, קבלה

  ;עסק או נאמנות לאחר, הקמה או ניהול של תאגיד) ה(

 לגבי – היחיד א� א� אי� זה עיסוקו, מי שעיסוקו במ� שירותי נאמנות לאחר

ובלבד שלא חלות עליו חובות אחרות לפי חוק זה , שירותי נאמנות שהוא נות�

  ".בשל מת� אות� שירותי�

הדיווחי� של נותני השירות העסקי יהיו בנוגע , על פי דברי ההסבר להצעת החוק המקורית

על פי טיוטת הצו שהוצאה מכוח הצעת החוק . לפעולות בעלות אופי פיננסי שיעשו

   :עיקר החובות ה� כמפורט להל�, ג� מול לשכת עורכי הדי�שנדונה  ו69,מקוריתה

ÁÂ˜Ï‰ ̇ ¯Î‰Â ÈÂ‰ÈÊ : עור� הדי� לא יוכל לבצע פעולה עבור הלקוח בלא שזיהה את הלקוח

, בהתא� למידה ולהיק� הסיכו� שעור� הדי� יקבע, ומבלי שביצע לגביו הלי� של הכרת הלקוח

עור� הדי� יהיה חייב לברר מה מקור . עולה המבוצעת עבורוסוג הקשרי� ע� הלקוח וסוג הפ

מטרת ביצוע הפעולה והפעילות המתוכננת , עיסוק הלקוח, הכספי� שעמ� מבוצעת הפעולה

יהיה צור� בבירור הזיקה לישראל , א� מדובר בלקוח תושב חו�). של עור� הדי�(באמצעותו 

 70.ובבדיקה א� הוא איש ציבור זר
ÂÚÙ ‚ÂÒ ÈÙÏ ÁÂÂÈ„‰Ï ,פעילות : כגו�, מתו� רשימה של סוגי פעולות החייבות בדיווח

תשלומי� עבור הלקוח המבוצעי� על ידי צד שלישי שאי� לו זיקה ; במזומ� מעל לר� שייקבע

� במחיר שונה "קנייה או מכירה של נכס נדל; הסתרת ש� הלקוח; משפחתית או עסקית ללקוח

 71.ור� הדי�למיטב ידיעתו של ע, מהותית מערכו האמיתי

 
  .37 ש"לעיל ה, מעודכנתטיוטת צו   69
  .ש�, )א(2' ס  70
  .ש�, 11, 10, 9, 5, 1' בעיקר סושלישית התוספת ה; ש�, 10' ס  71
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 Ï˘ ‰¯˜Ó· ÁÂÂÈ„"‰„Â˘Á ˙ÂÏÈÚÙ" פעילות שלאור המידע המצוי ברשות נות� " היינו

השירות העסקי קיימת ידיעה או חשד בפועל שהיא קשורה לפעילות האסורה לפי חוק איסור 

הלבנת הו� או חוק איסור מימו� טרור ובכלל זה פעילות בעלת סממני� לכאורה של דפוסי 

במקרה שמתעורר ספק בלבו של עור� הדי� א� ". הו� או מימו� טרורפעילות של הלבנת 

  72. יהיה עור� הדי� חייב לדווח עליה לרשות המוסמכת–, הפעילות חייבת בדיווח

 א� הלקוח שבא לבקש שירות נמצא –חובת בדיקה מול רשימת ארגוני טרור ופעילי טרור 

   73.בה

, ו� פעולות שעור� הדי� אמור לבצעמדובר במגו, על פי לשו� ההצעה המקורית ותכליתה

זוטא לגבי �הנע מניהול רישומי� על לקוחותיו ועד להפעלת שיקול דעת רחב ומעי� חקירה

דיווח על סכו� העסקה או על ש� (במהות� " טכניי�"בניגוד לדיווחי� שה� , כמו כ�. הלקוח

שהיא , עלחובת הדיווח על פעולה המעוררת חשד בפו, וללא הפעלת שיקול דעת, )לקוח

בטיוטת הצו לא נית� פירוט למאפייני .  קשה יותר להגדרה–קשורה להלבנת הו� או מימו� טרור 

: כגו�, א� נית� ללמד� מרשימת סוגי הפעולות לדיווח לפי סוג הפעולה, "פעילות חשודה"

   74.רישו� נכס שנרכש עבור לקוח על ש� צדדי� שלישיי� וכדומה, עסקאות במזומ�

נסב , עיקר הוויכוח לגבי הטלת חובות על עורכי די�, וכפי שיתואר בהמש�, מטבע הדברי�

מתפשרת וג� זכתה �עמדת לשכת עורכי הדי� בנקודה זו הייתה בלתי. סביב החלת חובת הדיווח

ותק� החובה זו נגרעה מטיוטות מאוחרות של הצעת החוק והצו אשר . לרוח גבית מהמחוקק

בעיקר בגלל הצור� להציג , ני� בנושא תיקו� החוק חודשו הדיו2014במהל� שנת . מכוחה

 כדי לקד� את חקיקת 75.התקדמות בנושא החלת חובות דיווח, בסיו� השנה, למועצת אירופה

החוק היה מוכ� משרד המשפטי� ג� להגיע לפשרה ע� לשכת עורכי הדי� ולהטיל עליה� 

  . חובות מצומצמות יותר

, "מרוכ�"בנוסח , כנסת הצעת חוק מתוקנתאישרה ה, לאחר די� ודברי�, 30.7.2014�ב

ללא חובת , זיהויו וניהול רישומי� בעניינו, המטילה על עור� הדי� חובות של הכרת הלקוח

של הלקוח " פרופיל עסקי"א� תו� שרטוט מעי� , בקרה שוטפת או מעקב אחרי פעולות הלקוח

שבוע לאחר מכ� התפרס�  .על סמ� דיווח הלקוח, לקוח ופעולותיווהערכת מידת הסיכו� של ה

מחיר השינוי היה . התיקו� לחוק וכארבעה חודשי� לאחר מכ� פורס� הצו המטיל חובות זיהוי

הסכמה כי ייקבע כלל אתיקה האוסר על נות� שירות עסקי לבצע פעולה א� הוא חושד כי 

יודגש כי התיקו� לחוק אושר . הפעולה מהווה הפרה של הוראות החוקהלקוח מסוכ� או ש

יתו� פעולה מסוי� של לשכת עורכי הדי� באשר להיבטי� מסוימי� של החלת כלל אתיקה בש

   76.על עורכי הדי� ולמרות התנגדות עקבית של הלשכה לעיקרי� אחרי� בהצעה

 
  .ש�, 11' ס  72
  .ש�, 14' ס  73
  .דיווח על פעילות חשודהובהגדרות ב  העוסקי�סעיפי�. ש�, והתוספת השלישית) א(11, 1' ס  74
 .4' בעמ, 4ש "לעיל ה, 199 פרוטוקול  75
 3' ס, לחוק) ג(1יג1'  הוספת סראו ;4ש "לעיל ה, סופיח נוסח " להצ2' ס, ב8' ס הוספת ראו  76

; לחוק) ב(ב8' שעניינו הוספת סע, 4ש "לעיל ה, 13' תיקו� מס ל2' ס; ש�, סופיח נוסח "להצ
ניהול רישומי� של נות� , חובות זיהוי(צו איסור הלבנת הו� ; 37ש "לעיל ה, מעודכנתטיוטת צו 

 ;")צו הזיהוי: "להל� (7447ת "ק, 2014–ה"התשע, )רשירות עסקי למניעת הלבנת הו� ומימו� טרו
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ובהיעדר אישור הצו , ההיבט המעניי� בהלי� חקיקה זה הוא שלמרות אישור התיקו� לחוק
חילוקי דעות מהותיי� , לדעתי, לפיכ�. הוסדרהליבת המהל� בעצ� טר� , אשר יותק� מכוחו

  : משני טעמי� עיקריי�, באשר לגדרי תחולת התיקו� ימשיכו ללוות את השלמתה
, "מעקב(" מדיווח ובקרה שוטפת –בנוסח הסופי של הצעת החוק יש שינוי מיקוד , ראשית

לא חקירה ול, על סמ� מידע מהלקוח, לזיהוי וניהול רישומי� בלבד) בלשו� עורכי הדי�
א� יתר עיקרי הצעת החוק המקורית . אקטיבית של נות� השירות העסקי לגבי פעולות הלקוח

הקמת עסק , �" מכירת נדל–" השירות העסקי"סוג הפעולות הנכללות במסגרת : נשארו בעינ�
כ� ". במסגרת מת� שירות מקצועי"א� הובהר כי השירות נית� ,  כמעט שלא השתנה–וכדומה 

  . לקוח–עינה הקביעה כי לא תהיה פגיעה בחסיו� עור� די�ג� נשארה ב
לקוח וחובת –לעיל לגבי המתח בי� חסיו� עור� די�' אות� שאלות שהועלו בפרק א, כלומר

השאלה : הסודיות אל מול חובת הדיווח על פי חוק איסור הלבנת הו� ימשיכו ללוות את המהל�
בעיית ,  די� לבי� פעולה על פי החוקבדבר היכולת להפריד בי� פעולה קלאסית של עריכת

   .המצטבר אצל עור� הדי� וכיוצא באלו" מידע עוד�"השימוש ב
לידי ביטוי בהסכמת לשכת עורכי הדי� לקבוע כלל , כאמור, השינוי העיקרי בא, שנית

נות� שירות עסקי יידרש להערי� את רמת הסיכו� להלבנת הו� של , קבענלפי הכלל ש. אתיקה
שירות עסקי שהוא מבצע עבור הלקוח ויהיה מחויב להימנע מביצוע פעולה כל פעולה של 

א� יציקת התוכ� למהל� .  הכול על סמ� דיווחי הלקוח–שסווגה על ידו כפעולה בסיכו� גבוה 
אשר יקבע מה משמעותו המעשית של זיהוי הלקוח , הצויישו� לידי ביטוי ב, כאמור, זה תבוא

, קביעת תסמיני�על דר� כלומר . עת הערכת מסוכנות הלקוחולמה עור� הדי� אמור לשי� לב ב
המקני� , כדרכ� של דברי חקיקה, כמו כ�. כעיקרו�, חלק� של עורכי הדי� מתנגדי�, ולכ�

ענייני� , ככל הנראה,  בצוהוא יוכל לקבוע, )שר המשפטי�, במקרה דנ�(סמכות לשר הממונה 
ו את הוויכוח מחדש וימנעו את יישו� שייתכ� שיצית, נוספי� שתחול עליה� חובת הזיהוי

   77.המהל�

   קשיי� ביישו�–? "שוטר ס
"ל" שומר ס
"מ": הכר את הלקוח. "ג

או , בנוסחו המקורי של תיקו� החוק" פעילות חשודה"וחובת הדיווח על ,  בכלל–הצעת החוק 

� חב ת את השאלה א� עור� הדיומעורר,  בפרט–בצו ) והערכת מסוכנותו(חובת זיהוי הלקוח 

 
, 225 קולפרוטו, 23' מעב, ש�, 205פרוטוקול ; 16–14, 9–7' עמב, 4ש "לעיל ה, 199פרוטוקול 

 .�ש, 22.6הודעת הלשכה  ;33–27, 25–24, 22–21, 11–9' עמב, ש�
 לעיל, ח נוסח סופי"צלה 4' ס, יד11' תיקו� ס; 833–832' בעמ, 2ש "לעיל ה, להצעה ההסבר דברי  77

 ברגע וס�יש לציי� כי כלל האתיקה נ. לחוק) ב(ב8' הוספת ס, ש�, 13' מס  לתיקו�2' ס; 4ש "ה
ת� השירות העסקי ולהיכנס  סמכותו של המפקח שימונה לבדוק את רישומי נולגבידיו� ב, האחרו�
' ס ;ש�, 4' ס, )1ב(יד11' הוספת ס; ש�, ח נוסח סופי" להצ3' ס, )ג(1יג11' ראו הוספת ס למשרדו

ו אושרה פבסו (10' בעמ, ש�, 225 קולרוטופ כ� ראו; )ג(1יג11' הוספת סע, ש�, 13'  לתיקו� מס4
 משמעתי מהסוג הזה לא  כי הלי�, הטענה ש�הועלתה): יה ושלישיתיהצעת החוק לקריאה שנ

פרטי� ,  עורכי די� מתנדבי�בפניהודגש הקושי לחשו�  כ� כמו .נשמר החיסיו�כשיכול להתקיי� 
  . במקרה של חשד להפרת הכלל האתי,עורכי די� שלעל לקוחות 
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וא� כ� אי� נית� ליישב ביניה� במקרה של . או שמא לשניה�, בנאמנות למדינה או ללקוח

  . התנגשות

ההצעה להטיל חובות שונות על עורכי הדי� מהווה שינוי עמוק ויסודי , לטענת עורכי הדי�

 –לקוח –ופגיעה ממשית וקשה ביחסי עור� די�,  מחד גיסא–במשטר הדיווח הקיי� כיו� 

נשמעו קולות כי מדובר בלא פחות ממימוש  במהל� השיח הציבורי בנושא זה. יסאמאיד� ג

 וכי הטלת חובות הדיווח על עורכי הדי� היא לא פחות 78אורוול' של גורג" האח הגדול"חזו� 

  79.מרעידת אדמה

היא הסטת נקודת האיזו� בי� הער� של אכיפה מסודרת בתחו� , לטענת�, משמעות המהל�

המחייבת ) במובנו הרחב ביותר(לבי� זכותו של אד� לקבל ייעו� משפטי , ו�הפשיעה והלבנת ה

בי� בהערכת הלקוח , כל הכנסת טריז בי� השניי�. תקשורת כנה ופתוחה בינו לבי� המייע�

ובעל , ג� א� מדובר בשירות עסקי שאינו ייחודי לעור� הדי�, ובוודאי על דר� דיווח עליו

 מפרה את האיזו� – מקרה הוא כי עור� הדי� מבצע זאת וא�, מקצוע אחר יכול היה לספקו

  .הנכו�

או הערכת , קל וחומר דיווח עליו, הלי� היכרות הלקוח, כ� אומרי� המבקרי�, יתר על כ�

בהתבסס על היכרותו ע� הלקוח ודפוסי , הנתו� לשיקול דעת עור� הדי�, סיכו� של עסקי הלקוח

שה� , די� ללקוח וביחסי האמו� הנרקמי� ביניה�פוגע בחובת הסודיות של עור� ה, התנהגותו

על סמ� חשד כי הלקוח מנסה , דיווח של עור� הדי�. בסיס להתקשרות המקצועית ביניה�

יפגע קשות במערכת היחסי� העדינה בי� הלקוח לעור� הדי� , או כל חשד אחר, להימנע מדיווח

  80.ויהפו� את האחרו� לשוטר מטע� רשויות האכיפה

, בסופו של דבר, י� כולל�אינבנוסחה הסופי והתיקו� לחוק  שהצעת החוק א�, להערכתי

   :בהכרח מענהי�  נותנ� אינ�שלה� ה,  קשיי�מספר י� מעורר�ה, חובת דיווח לרשות

  חוקתיקו� לקשיי� עיקריי� ב. 1

החל מרגע קשירת מערכת היחסי� ביניה� ולאור� כל קיומה  לקוח–שינוי ביחסי עור� די�) 1

כתנאי למת� השירות על ידי , עצ� השתת חובה על עור� הדי�:  היחסי� ביניה�של מערכת

במסגרת , עלולה לפגוע בראייתו כבעל מקצוע חופשי הפועל מתו� נאמנות ללקוח, עור� הדי�

ו ומסוכנות כזו היא למשל הדרישה לזיהוי מקי� של הלקוח או הערכת מסוכנות. החוק

  . פעולותיו כתנאי למת� השירות

לקוח ויצירת ניגוד ענייני� –לא נית� להתעל� מחשש לפגיעה ביחסי עור� די�, כ�כמו 

כבנוסח (כוונת הרשות לחייב עורכי די� לדווח על חשד בהתנהגות לקוחותיה� , שכ�. ביניה�

על (או לפרט למפקח כיצד העריכו לעצמ� את מסוכנות עסקי הלקוח , )המקורי של הצעת החוק

 
  ).2001, אריו� מתרגמת' ג (1984אורוול ' ורג'ג  78
ובעיקר , ושא חוק איסור הלבנת הו�בנדברי� שנאמרו ביו� עיו� של לשכת עורכי הדי�  מתו�  79

 ראו הודעת לשכת ." סו� פסוק או סו� המקצוע–חובות זיהוי ודיווח על לקוחות "במושב שעסק ב
 org.israelbar.www. ")28.10הודעת הלשכה : "להל�) (28.10.2012(עורכי הדי� באתר הלשכה 

il/article_inner.asp?pgId=137938&catId=6.  
 .10' עמב, ש�, 225פרוטוקול ; 16–14, 9–7' מע ב4ש "ה לעיל, 199פרוטוקול   80
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לקוח המוקנה –לגרו� לא רק להפרה בוטה של חסיו� עור� די�עלולה  ,)על פי הנוסח הסופי(

שכ� יחויבו לדווח על , "מלשיני�"אלא ג� לרתימת עורכי הדי� למעי� , ללקוחו של עור� הדי�

כי עורכי , לטענת המתנגדי� לתיקו� החוק, משמעות הדבר. לקוחותיה� כדי להג� על עצמ�

הכללת חובה . רה והרשות לאיסור הלבנת הו�הדי� ישמשו בפועל מעי� זרוע מודיעי� של המשט

לקוח תשפיע לרעה על מערכת היחסי� בי� עור� הדי� ללקוח ועל –זו במערכת יחסי� עור� די�

  . התקשורת החופשית ביניה�

החובה להערי� את הסיכו� הגלו� בלקוח מחייבת את עור� הדי� בבדיקה קפדנית , יתרה מזו

י ביניה� וא� עלולה לחייב את עור� הדי� לבצע של העסקאות שנעשות בזמ� הקשר העסק

   81.פעולות חקירה נגד הלקוח

הייתה החובה , כ� גורסי� המתנגדי�, אחת מהבעיות העיקריות בהצעה המקורית, כמו כ�

לדווח לרשות לאיסור הלבנת הו� כאשר מתעורר חשש שהלקוח מבקש להשתמש בעור� הדי� 

ג� א� , קושי זה לא נפתר לחלוטי�. ח על דיווח זהוהאיסור להודיע ללקו, לצור� הלבנת הו�

על סמ� דיווח הלקוח ושמירת רישומי� , החובה צומצמה במידה רבה להערכת מסוכנות הלקוח

שכ� למעשה מציבי� את עור� הדי� במעמד של קצי� ציות מטע� . במשרד עור� הדי� על כ�

נוי עמוק ביחסיו ע� הלקוח ויוצרת שי,  דרישה שאינה מידתית– הרשות לאיסור הלבנת הו�

  .ופוגעת בתפקידו

סוגיה זו בהקשרה הרחב מעלה את השאלה א� אי� כא� פגיעה בזכויות יסוד באופ� לא 

 החלת חובה לדרוש 82.זכות אחת העלולה להיפגע היא חופש העיסוק של עור� הדי�: מידתי

עלולה לגרו� , על ידי עורכי הדי� סיכו� של הלקוח ועסקיומהלקוח למלא טפסי� והערכת 

ללקוחות שלא לפנות לעורכי הדי� או לפגוע בטיב השירות שיינת� לה� עקב ניסיו� הלקוחות 

של עור� הדי� מלשאול " עצימת עיניי�"ו,  מחד גיסא–לצמצ� במסירת מידע מחשש שיזלוג 

פגיעה משמעותית .  מאיד� גיסא–שאלות מיותרות שיגררו חובת רישו� או העברת מידע 

 שחיסיו� ויחסי אמו� ה� 83,א הפגיעה בזכות היסוד של הלקוח לייצוג משפטינוספת הי

מידתית בזכות לקבל ייצוג משפטי �פגיעה ביסודות אלה היא פגיעה לא. ממרכיביו המהותיי�

   84.בחברה דמוקרטית

 לבי� מידע 85,"עוד�"קושי נוס� נעו� בחוסר היכולת של עור� הדי� להפריד בי� מידע 

ג� א� הצעת החוק מבטיחה כי , סוי אשר יקשה באופ� מהותי על תפקודושאינו סודי או ח

  .החיסיו� והסודיות ימשיכו לחול על ליבת עבודתו

 
עדה לאיסור הלבנת הו� בנוגע להצעה להחיל חובות זיהוי ודיווח על עורכי די� וזו עמדת הו  81

; ד"ועד המרכזי של לשכת עוהואישור הל זכתה העמדה .30.8.2010מיו� , "מתווכי� פיננסיי�"ו
 =www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgIdאו עמדת ראש הלשכה באתר הלשכה כ� ר

131326&catId=3082.  
  .העיסוק חופש: יסוד�חוק  82
 .כבוד האד� וחירותו: יסוד�חוק  83
 .15–14, 10–8' עמבדברי נציגי לשכת עורכי הדי� , 4ש "לעיל ה, 199 פרוטוקול  84
לא ישתמש "לפיו ש ,)אתיקה מקצועית( לכללי לשכת עורכי הדי� 21' כ� ראו ס. 2.בפרק לעיל ו רא  85

ואשר עור� הדי� לא יכול היה לקבלה , עור� די� בידיעה שהגיעה אליו מאת לקוחו במילוי תפקידו
  ."במאמ� סביר, בדר� אחרת
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ולו בהיעדר , הצעת החוק ג� אינה נותנת מענה למצב דברי� שבו עור� הדי� גר� נזק ללקוח

   .שהתברר כשגוי, בשל חשד בלקוח, טיפול

קו� החוק מביא לידי ביטוי את החשש מהיעדר אמות רובד שני בטיעוני המתנגדי� לתי) 2

בעקבות  וחשיפתו של עור� הדי� לסנקציות, ביישומו של החוק, מבח� ברורות לעור� הדי�

   86.ג� בבלי דעת, הפרת החובה

עניינו בהיעדר מסוימות מספקת בתיאור הפעולות הנכללות , הנוגע לחוסר הבהירות פ� אחד

לא ברור א� עור� די� , למשל, כ�. להכללת� בחוק) העסקי (והרציונל" שירות עסקי"בהיגד 

או שמא הוא מקי� , מבצע פעולה טכנית כגו� רישו� משכו�, הרוש� חברה ברש� החברות

. שאז הוא חייב בכל חובות הזיהוי על פי הצעת החוק, בחוק, "שירות עסקי"כהגדרת , חברה

מה ג� שהרציונל . ובת הזיהוילכאורה לא חלה ח, במקרה של רישו� בלבד ברש� החברות

 –שהרי לא נעשתה כל פעולה פיננסית , להטלת חובת זיהוי על עור� הדי� במקרה זה לא מוב�

   87.שעל מקורותיה רצתה הצעת החוק להתחקות
לבחו� מהו , בעת מת� השירות, על פי הצעת החוק, הפ� השני נוגע לעור� הדי� אשר אמור

א� לאור המידע המצוי , שכ�.  והפעולה המבוקשתהיסוד הנפשי שלו עצמו לגבי הלקוח

,  בצוהוגדרהככל ש, קיי� חשד שהפעילות קשורה לפעילות אסורה) של עור� הדי�(ברשותו 

במקרה ":  אי� ספק–א� יש ספק ", וכמאמר הבריות. הוא חייב להימנע ממת� שירות עסקי

רשות המוסמכת לפי נוסחו עור� הדי� חייב היה לדווח ל, שמתעורר ספק א� הפעילות בעייתית

 משמעותה המעשית של חובה זו 88.ולהימנע מהפעולה לפי הנוסח המעודכ�, המקורי של הצו

לחקור , הנטל עובר עליו להפריכו, היא שבמקרה שמתעורר בו חשד לגבי התנהלות מסוימת

את לא הסיר , נית� יהיה לומר כי הוא חשד בפועל, שא� לא כ�, א� ביצע את הפעולה, ולדרוש

  .אלא א� כ� יוכיח אחרת, וא� ביצע אותה הוא הפר הוראת הצו, עננת החשד
א� הלקוח .  ולרעת עור� הדי�–לקוח –שוויו� ביחסי עור� די��במקרה זה עלול להיווצר אי

בעת שמילא את , הוא יכול לטעו� לזכותו טענת הסתמכות על עצת עור� די�, יועמד לדי�

 
שאלה הא� נית� ב, הבנקי�ויכוח שהתעורר בזמנו בנושא החלת חובות דיווח על ושיח זה דומה ל  86

בה� לקוחותיו משיגי� את , חוקיות� לדרכי� החוקיות או הלאבאשרלהטיל על הבנק אחריות 
" ספק שירות"בי� המתנגדי� להחלת חובות דיווח על הבנק היו שטענו כי הבנק הוא ? כספ�
 של תחנת דלק לגבי השימוש הכפי שלא נכו� להטיל אחריות על בעלי, לדיד�. בלבד
כ� ג� לא נית� להטיל אחריות , ) שוד לדוגמהלצור�(נרכש בתחנה שוחותיה� עושי� בדלק שלק

מצדדי חובת הדיווח טענו כי מעורבות הבנק , מנגד. על הבנק לגבי מקורות ההו� של לקוחותיו
שכ� . מטילה עליו חובה מיוחדת לבחו� את מקורות כספ�, בפעולות המימוניות של לקוחותיו

עולי� בהרבה על הידיעה ,  הכספי� של לקוחותיוותבנק וידיעותיו לגבי מקורבפועל מעורבות ה
א� , בתהליכי� של הלבנת הו�" משתת� תמי�"לעיתי� הבנק עשוי להיות . של כל גו� אחר

נית� להטיל עליו חובות דיווח לגילוי הלבנת , ולטובת האינטרס המערכתי" שומר ס�"בראותנו בו 
, זאת. ותו העסקית ותו� מת� הגנות למוסדות פיננסיי� ופקידיה�מבלי להכביד על התנהג, הו�

הוא הדי� באשר לעורכי הדי� . אלא א� יהיו סיטואציות מובהקות שהמסקנה מה� תהיה אחרת
, נית� להטיל עליה� חובות דיווח"  ס�ישומר"א� רואי� בה� ). ונותני השירות העסקי האחרי�(

 .לקוח–� ותו� שמירה על חיסיו� עור� די�כרוכה בכ� למינימושתו� צמצו� ההכבדה 
  .21, 19–18' עמב, 4ש "לעיל ה, 205פרוטוקול   87
) א(2' ס; ש�, מתוק�טיוטת צו ל) ג)(1(יג11' ס; 37ש " הלעיל, תטיוטת הצו המקוריל) א (11' ס  88

 .76ש "לעיל ה, לצו הזיהוי
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בהנחה כי יעמוד ביתר תנאי , זאת(הגלו� בפעולותיו  הסיכו�הטפסי� הדרושי� לזיהויו והערכת 
עלול להידרש לחשו� מידע , א� יידרש להסביר את שיקול דעתו, מצדו,  עור� הדי�89).ההגנה

  . שהועבר אליו מטע� הלקוח או א� להעיד נגד לקוחו
 אימות זהותו, למשל. ג� לבעיות מעשיות, לשיטת� של המתנגדי�, התיקו� המוצע יגרו�

שכ� חלק מהפעולות המשפטיות אשר מבוצעות על ידי עור� די� , של הלקוח יכול לעורר קושי
  .אינ� דורשות קיו� פגישה פני� אל פני� בי� הלקוח לעור� הדי�

. סוג נוס� של נימוקי המתנגדי� נעו� בהשלכת התיקו� על מבנה שוק עורכי הדי�) 3
היות השלכות נוספות אשר ישפיעו על שוק עשויות ל, להחלת חובות זיהוי קפדניות, לשיטת�

, "יועצי� משפטיי�"נוכח החשש לניתוב הלקוחות לפנות ל, זאת. עורכי הדי� במבנהו הנוכחי
א� עורכי הדי� ידרשו , לחלופי�. כדי לחמוק מהחובה המוטלת על עורכי די�, שאינ� עורכי די�

למלא טפסי� , רת מגורי�מכל לקוח שנכנס למשרד ומבקש לבצע פעולה פשוטה כמו מכר די
) רוב� של עורכי הדי� באר�(אזי מקו� שבו מדובר בעורכי די� בעלי משרדי� קטני� , מפורטי�

שאינ� מצויי� בהכרח בנבכי המשפטי הפלילי וחוק איסור (או עורכי די� מהתחו� האזרחי 
קת נאותות לצור� בדי, כמו כ�. קיי� חשש כי יעמדו בפני הסיכו� לאבד את הלקוח) הלבנת הו�

אינ� מתאימות למשרדי שו, הלקוח יידרשו עורכי הדי� לבצע בדיקות נאותות שעלות� גבוהה
  .בינוניי��ובוודאי לא למשרדי� הקטני�, עורכי די�

  ?הא� נית� לתת מענה לקשיי�. 2

 החשש משינוי היחסי� בי� עור� –מענה באשר לקושי המהותי , לכאורה, �נותתיקו� החוק ) 1
  .  ופגיעה בתקשורת החופשית ביניה�הדי� ללקוח

   :בהצעת החוק המקורית קבעו מנסחי החוק כי חובות הדיווח לא יחולו במקרי� הבאי�

שחלי� לגביה חסיו� על פי די� או חובת סודיות על פי , פעולה כאמור בצו) א"(
  ;די�

כאשר נות� השירות העסקי לא , בירור שקד� לביצוע פעולה כאמור בצו) ב(
  ".  הפעולה וג� לא ניסה לבצע את הפעולהביצע את

  –נקבע כי ובתיקו� לחוק בהצעת החוק בנוסחה הסופי 

אי� בהוראות חוק זה או בהוראות צו שהוצא מכוחו כדי לפגוע בחיסיו� ) ו"(

   90".1971–א"התשל] נוסח חדש[ לפקודת הראיות 48לפי הוראת סעי� 

 
פורס� בנבו  (ÓÚ· ¯‚Ë 'È„Ó˙� Ï‡¯˘È � 5672/05פ " כ� ראו ע;34 ש"הלעיל , ˙�Â·‰ראו עניי�   89

פורס� בנבו ( ÈÏÈÏ· '„Ó˙�È Ï‡¯˘È –  ˙Â˘¯‰ÌÈÏ·‚‰Ï ÌÈÈ˜ÒÚ � 1672/06פ " ע;)21.10.2007
 ).2013( Â‡ ¯ÙÒ 507¯ " ההסתמכותתמבטו של סנגור על הגנ" שינמ� ד� ;)10.3.2008

ח "הצל 2' ס, )ו(ב8' הוספת ס; 2ש "לעיל ה,  להצעה2' ס, )2) (1ב(7'  לחוק והוספת ס7' תיקו� ס  90
מהניסוחי� השוני� של הצעת . ש�, 13' סבתיקו� מ) ו(ב8' הוספת ס; 4ש " הלעיל, נוסח סופי

נוסח ה גיבושלעלה כי עד , התיקו� לחוק בנושאחרוני� שהוחלפו במסגרת הדיוני� הא, החוק
נושא זה היה מצוי במחלוקת בי� לשכת עורכי הדי� לבי� מנסחי . קביעה דומההסופי לא נכללה 

 . מכוחהוצאהוק או בצו שה� לגבי אופ� הכללתה בתיקו� וה� לגבי מיקומה בהצעת הח, החוק
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על מידע שמועבר מהלקוח , בדר� כלל, �חלי,  וחובת הסודיותהחיסיו�, לשיטת מנסחי החוק

 של הלקוח או יבירור המצב המשפט: כגו�, לעור� הדי� במהל� ביצוע סוגי פעולות מסוימי�

, מנהליי�, בקשר להליכי� שיפוטיי�, בהגנה או בייצוג הלקוח, ביצוע משימתו של עור� הדי�

, המקצועי של עורכי הדי�סוגי פעולות אלה מהווי� את הליבה של השירות . בוררות או גישור

חובת הדיווח לא תחול , משכ�. ואינ� נמני� ע� הפעולות המגדירות מיהו נות� שירות עסקי

במהל� ייעו� וחיווי דעת , בכל הנוגע למידע שהובא לידיעת נות� שירות עסקי שהוא עור� די�

רבות הכנה ל, או במסגרת ייצוג הלקוח, או במהל� בירור מעמדו המשפטי של לקוח, משפטיי�

  91.לקראת ייצוג בהליכי� כאמור

עוד חריג לחובת הדיווח אמור היה לחול במקרה של מידע שהובא לידיעת נות� השירות 

חריג זה נועד לאפשר . אשר לא נית� בסופו של דבר, העסקי במהל� בירור שקד� למת� השירות

והלקוח קיבל את , להימנע מדיווח כאשר עור� הדי� יע� ללקוח שלא לבצע פעולה מסוימת

. או אולי כאשר עור� הדי� החליט שלא לטפל בעניינו של הלקוח; העצה ולא ביצע את הפעולה

  . ג� חריג זה נגרע מהצעת החוק בנוסחה הסופי

לפי , חריג נוס� לחובת הדיווח הוא פעולה שהיא מת� שירות למשרד ממשלתי או שירות

  92.תחת פיקוח בית המשפט, הוראות הדי�

ה כי חריגי� אלה אינ� מאייני� את הקשיי� שהצעת החוק מעוררת וייתכ� שא� אול� נרא

  . מעצימי� אות�

מערכת היחסי� בי� עור� הדי� ללקוחו רחבה בהרבה , כמפורט בפרק א לעיל, ראשית

ביצוע משימה בהגנה או "או " בירור מצבו המשפטי של הלקוח"מההגדרה המצמצמת של 

, אשר לתחו� החיסיו� או הגדרת פעולות שכ� ייכללו בחיסיו�היעדר הגדרה מדויקת ב". ייצוג

ושל מי שיפקח על , מצד אחד, ישאיר את התחו� עמו� וחשו� לשיקול דעת של עור� הדי�

  .מצד שני ,קיו� החובה
מקו� שיע� ללקוח שלא לבצע , החריג שלפיו עור� הדי� היה פטור מדיווח, לדעתי, שנית

גריעת . עלול א� להקשות, העצה ולא ביצע את הפעולהפעולה מסוימת והלקוח קיבל את 
והקביעה כי עור� הדי� אמור לנהל לעצמו תרשומת על , החריג מהנוסח הסופי של הצעת החוק
.  מעקב אחרי פעולות הלקוח אינ� פותרות את הקושיתהערכת מסוכנות הלקוח ואי� עליו חוב

הא� עור� הדי� חייב ? ע את הפעולההלקוח לא קיבל את העצה וביצ, מה הדי� א� לאחר ייעו�
לדווח ולפרוש את כל , כפי שבוצעה בסופו של דבר, לנהל מעקב אחרי אופי הפעולה

  ? הא� התפטרותו מייצוג תפטור אותו מאחריות? ההתייעצות בפני הרשות

 
  .833' עמב, 2ש "לעיל ה, עהדברי ההסבר להצ  91
אינה כוללת פעולות המבוצעות במסגרת השירות שנית� למדינה או " נות� שירות עסקי"הגדרת   92

שפט פעולות המבוצעות על פי הוראות כל די� תחת פיקוח בית המ כוללת אינה ו,למשרד ממשלתי
. 836' עמב , ש�,עהסבר להצה ראו דברי ה."פעולות בפיקוח בית משפט"ומפורטות בהגדרת 

 אופי הפעולות וזהות מקבל השירות מאייני� או ,הערכת מתקני החוק הייתה כי במצבי� אלה
 על כ� אי� ,מצמצמי� את החשש לביצוע עבירות של הלבנת הו� באמצעות נות� השירות העסקי

  .החובות לגביה�מקו� להחיל את 
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הפער הגדול בי� , בשל הרקע לתיקו� החוק, זאת. התשובה לקשיי� אלה אינה מובנת מאליה
וההבנה כי הגישור על פער , נכו� להיו�, הנוטלי� חלק במהל� זה, � העיקריי�עמדת השחקני
  . זה אינו פשוט

דיאלוג בנושא זה ג� לאחר משיכות לקיי� מלשכת עורכי הדי� ורשות איסור הלבנת ההו� 
 על י�עורכי הדי� עומדחלק מ. א� חילוקי הדעות עומדי� בעינ�. ו של התיקו� לחוקאישור

הרי הדרישה בעניי� גילוי הרישומי� , לגבי זיהוי יכולה להתקבל דרישה כי ג� א� ה�דעת
קשיי� מהותיי� היורדי� עלולה לעורר למפקח שימונה על ביצוע החוק , שיערו� עור� הדי�

א� שבנוסח הסופי של הצעת החוק , כמו כ� 93.לשורשו של מקצוע עריכת הדי� ואי� להחילה
אנשי הלשכה סבורי� כי הפגיעה מתקיימת חלק מ, �נקבע כי הוראות החוק לא יפגעו בחיסיו

  . מעצ� חקיקת התיקו�
נעו� בחוסר בהירותה של ההצעה , ודאי שלא מלא, קושי נוס� שאינו מקבל מענה) 2

  . ה� ברמת זיהוי הלקוח וה� ברמת הפיקוח על התנהלות עורכי הדי�, זאת. והקשיי� ביישומה
ג� דרישה , בנוס� על הצגת תעודת זהות, ללי�זיהוי הלקוח והכרתו כו, על פי הצעת החוק

עור� הדי� יידרש להפעיל כישורי , כלומר. להבנת מקור כספו של הלקוח והבנת דפוס פעילותו
היכולי� , כולל תסמיני� להפעלת שיקול דעתו של עור� הדי�צו הזיהוי , ולו מינוריי�, חקירה

אי� קביעה עד לא� א� . ח בסיכו� גבוהבבואו לסווג לקוח שיכול שייראה כלקו, להיות לו לעזר
נוסח נית� בכ� שהצו מענה מסוי� לדרישה זו . יכול וצרי� עור� הדי� להפליג בשאלותיו

כדרישת לשכת עורכי הדי� כי פרטי� אלה ימולאו על ידי הלקוח בטופס ייעודי על מנת להסיר 
  94.ה ובדיקה מורכבי�מעור� הדי� את האחריות לתוכ� הדברי� או לצור� להפעיל הליכי חקיר

על ידי ועדת , נציגי� מלשכת עורכי הדי� העלו ג� חשש כי פיקוח על התנהלות עורכי הדי�

ואשר בפניה יפורט כל המידע החסוי שמסר , בהתנדבות, מטבע הדברי�, אתיקה הפועלת

או קובל מטע� הלשכה במקרה של דיו� , חברי הוועדה.  אינו ישי�– הלקוח לעור� הדי�

א� עור� הדי� פעל מתו� חשד שהלקוח עושה בו , באופ� אמתי,  לא יוכלו לבדוק,משמעתי

שכ� במסגרת בדיקה מעי� זו יהיה צור� לדעת מה הלקוח אמר לעור� , זאת. שימוש להלבנת הו�

 מהל� בעייתי –הדי� וא� עור� הדי� צרי� או יכול היה לחשוד שנעשית כא� פעולת הלבנת הו� 

  95.להשתת� בו, ככל הנראה, � ג� לא תסכי�ביותר שלשכת עורכי הדי
איני בטוחה , באשר לטענה כי בתיקו� החוק יהיה כדי לשנות את מבנה שוק עורכי הדי�) 3

א� מלכתחילה נית� לזהות הטיה בחלוקת עבודה בשוק ופנייה לעור� . כי מדובר בקושי אמתי
ונית� , תרו� או ייחוד המקצועג� בתחומי� שאי� לו י, רק בשל יתרו� יחסי של טענת חיסיו�, די�

אי� לדעתי , רואה חשבו� או יוע� מס,  למשל–לבצע פעולה זו באמצעות בעל מקצוע אחר 
   .סיבה להמשי� ולשמר הטיה זו

 
י� יבענ, 30.8.2010איסור הלבנת הו� מיו� ל רשותועדת שוק ההו� ו, ד"יר עמדה של לשכת עוהינ  93

חוקה , ר ועדת חוק"אשר הועבר ליו, 2007–ז" התשס,)7' תיקו� מס(הצעת חוק איסור הלבנת הו� 
 /www.israelbar.org.il )10.11.2010(אתר הלשכה ב הדי� עורכי לשכת הודעתראו ג� . ומשפט

article_inner.asp?pgId=105203&catId=6.  
  .8' עמב, 4ש "לעיל ה, 199 פרוטוקולכ� ראה ; תוספת שנייה ורביעית, 76ש "לעיל ה, צו הזיהוי  94
  .30 'עמב ש�, 225פרוטוקול ועדת חוקה ; ש�, ש�  95
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לב ,  אומר כבר עתה כי לדעתיא�, בפרק ה ייבחנו פתרונות אפשריי� ג� לקשיי� שהועלו
קשורת חופשית בי� עור� הדי� ללקוח נעו� בפגיעה אפשרית בתלחוק  תיקו�לבו של הקושי ב

א� עור� הדי� מבהיר ללקוח כי הוא רואה באחרו� לקוח , אול�. ובחשש לפגיעה באמו� הלקוח
נדידת , עלות בדיקות(יתר הקשיי� . ייתכ� ויש בכ� כדי להקהות עוקצו של הקושי, מסוכ�

 גבוהה ושמירה על באמצעות מת� שירות מקצועי ברמה, ככל הנראה לפתרו�, ניתני�) לקוחות
  . אמינות עורכי הדי�

  החלת חובות זיהוי ודיווח על עור� הדי� במבט השוואתי . ד

�דווקא ארצות. מרבית מדינות האיחוד האירופי הטילו חובות זיהוי ודיווח על עורכי הדי�

או , לא הטילו חובות כאלה, ועמה מדינות נוספות, הרחבת משטר הדיווח ממובילי, הברית
מדינות רבות הגנו על החיסיו� המקצועי ופטרו מחובת הדיווח . בנימוקי� שוני�, סייגו אות�

  . במקרי� הכפופי� למחויבויות של חיסיו� או סודיות

  הברית�ארצות. 1

 באשר לאיסור הלבנת הו� ות אינה מטילה חובות ספציפי96הברית�החקיקה הפדרלית בארצות
 –נוטריוני� ורואי חשבו� , על עורכי די�) ל עסקאות חשודותניהול רישומי� ודיווח ע, זיהוי(

 97סוחרי� ועסקי� שאינ� פיננסיי�, ע� זאת. מעבר לחקיקה הכללית בתחו� הלבנת ההו�
98�חייבי� לדווח לFinCENהוראות חוק , כמו כ�.  כאשר ה� מקבלי� כספי� מעל סכו� מסוי�

עורכי , בי� היתר, דרישה זו כוללת. וחאלה אוסרות פיצול העסקה על מנת להימנע מחובת הדיו
  .בעלי מקצוע אחרי� בתחו� המשפט ורואי חשבו�, נוטריוני�, די�

נעשית , בהקשר של איסור הלבנת הו� ומימו� טרור, הסדרת חובות הדיווח על עורכי הדי�
 גילוי דעת מטע� ועדת האתיקה של הלשכה 99.באמצעות כללי לשכת עורכי הדי� האמריקנית

שומרי "א� עורכי הדי� ה� ,  חובת הנאמנות והסודיות ללקוח חלות על עור� הדי�קובע כי

 
מפוזרת על פני ) על מוסדות פיננסיי�(החקיקה הפדרלית בנושא הלבנת הו� וחובות זיהוי ודיווח   96

הסודיות הבנקאית וחובת האמו� על מזבח המלחמה "שנער �ראו רות פלאטו להרחבה .כמה חוקי�
, בלקי� וליכט, גרוסמ�; )2004 (270, 253 ג ËÙ˘Ó È�Ê‡Ó"  סקירה השוואתית–בהלבנת ההו� 

� התקבל בקונגרס ה11.9.2001לאחר מתקפת הטרור של ; 591 'בעמ, 7ש "עיל הלPatriot Act 
 Uniting and: הברית והרחיב ג� את כללי הדיווח�שהוסי� רגולציה לדיני הלבנת הו� בארצות

Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism Act 2001, Pub.L. 107-56, 115 stat. 296 (2001).  

  .ש�  97
98  FinCEN – Crimes Enforcement Network, איסור הלבנת ל הרשות האמריקנית המקבילה לרשות

, גרוסמ�ראו ג� . משמשת מרכז מידע ותמיכה מקצועיי� לנושא איסור הלבנת הו� .הו� בישראל
  .600–599' בעמ, 7ש " לעיל ה,וליכטבלקי� 

99  AMERICAN BAR ASSOCIATION, STANDING COMMITTEE ON ETHICS AND PROFESSIONAL 
RESPONSIBILITY, Client Due Diligence, Money Laundering, and Terrorist Financing, 
Formal Opinion, 463 (May 23, 2013) available at www.americanbar.org/content/ 
dam/aba/administrative/professional_responsibility/formal_opinion_463.authcheckdam.pdf.  
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 על מנת לזהות 100גילוי הדעת מציע לעורכי הדי� עקרונות פעולה. של המערכת הפיננסית" הס�
, על מנת שלא ייקלעו למצב שבו ה� מעורבי� בפעילות מלבינת הו�, "חשודות"עסקאות 

ולו בעצה (עת ש� דגש ניכר על יכולתו של עור� הדי� למנוע גילוי הד. כלומר מתווה מניעתי
לעור� הדי� מותר להימנע מייצוג או לסיי� , כמו כ�. מהלקוח להגיע לפעילות אסורה) טובה

או אמור , א� אינו יודע מה תכניות הלקוח או שמתעורר בו חשד כי הלקוח מעורב, קשר קיי�
 101.חוקית�בפעילות לא, להיות מעורב

  ה אנגלי. 2

. הליכי דיווח ועוד, שמירת מסמכי�, תקנות הלבנת ההו� בבריטניה מתייחסות לחובות זיהוי
לרבות (רואי חשבו� , מוסדות פיננסיי�:  אשר כוללי�”relevant persons“התקנות חלות על 
, נאמנויות וספקי שירותי חברות, בעלי מקצוע בתחו� המשפט, יועצי מס, )רואה חשבו� מבקר

  102.סוחרי� בהיק� פעילות מסוי� ובתי קזינו, �"סוכני נדל
ע� תחילת : גופי� אלה חייבי� לבצע הליכי בדיקת נאותות ללקוחותיה� בנסיבות שונות

כאשר ה� חושדי� , כאשר ה� מבצעי� עבור הלקוח עסקה ארעית, מערכת היחסי� העסקית
זיהוי שנמסרו לה� על או כאשר יש לה� ספק לגבי אמינות פרטי ה, בהלבנת הו� או מימו� טרור

  .ולדווח על כ�, ידי הלקוח בהלי� הזיהוי
כאשר הלקוח נוהג בחשאיות , דוגמאות להתנהלות מעוררת חשד יכולות להיות לדוגמה

בייחוד כשנראה שאי� היגיו� , או כאשר הלקוח משנה את ההוראות באופ� פתאומי; יתרה
 הלקוח והלקוח באופ� פתאומי לדוגמה כאשר צד להסכ� מפקיד כספי� בחשבו�, בשינויי�

עור� הדי� אמור לשקול מדוע , א� הלקוח נמצא במקו� מרוחק מהמשרד. מסכל את העסקה

 
100  Voluntary Good Practices Guidance for Lawyers to Detect and Combat Money Laundering 

and Terrorist Financing (April 23, 2010) www.americanbar.org/content/dam/aba/pub 
lishing/criminal_justice_section_newsletter/crimjust_taskforce_gtfgoodpracticesguidance. 

authcheckdam.pdf. 
בדומה (בה� הוכחה ידיעת� של עורכי הדי� כי הרכוש המדובר הוא רכוש אסור שמקרי� ל השוו  101

 .United States v. Oberhauser, 284 F.3d 827 (8th cirכגו� , )�לחוק איסור הלבנת הו) א(3' לס
בסבירות " ידע ,ש� נקבע כי עור� די� אשר הפקיד הכנסות מהשקעה בחשבו� נאמנות,  (2002
 United States אור כ� .כי תוכנית ההשקעה היא תרמית ונמנע במכוו� מללמוד את האמת" גבוהה

v. Abbell, 271 F.3d 1286 (11th cir. 2001),  ש� נקבע כי עור� די� של נאש� אשר ידע כי לקוחו
ואשר השמיד רישומי� בטר� בוצע ,  עסקו הלגיטימי הוק� מכספי סמי�כיהיה סוחר סמי� גדול ו

 United States v. Nesser, 939 F.Supp. 417 ;ידע כי מקור כספו של לקוחו בלתי חוקי, צו חיפוש
(W.D. Pa. 1996) , עור� די� אשר ידע כי הנאש� קשור להעברת סמי� והוא בעצמו ש� נקבע כי

  .עצ� את עיניו למקור כספו של לקוחו, היה תחת חקירה בנוגע להעברת סמי�
102  The Money Laundering Regulations 2007 (December 15, 2007) www.hmrc.gov.uk/mlr/ 

reportsuspicion.htm .חובות הדיווח מוטלות מכוח ה�Proceeds of Crime Act 2002ומכוח ה �
Terrorism Act 2000 .הדיווחי� מועברי� ל�FIU אשר ממוק� תחת SOCA )Serious Organized 

Crime Agency(שהוק� ב � Serious Organized Crime and Police :חוקמכוח  2006 באפריל 3
Act, (2005) ,יה ושיתו� פעולה כגו� אכיפה שמטרתו התמודדות ע� הפשיעה המאורגנת בבריטנ

  .ע� רשויות אכיפה אחרות לצור� מאבק בפשיעה המאורגנת הגלובלית
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ללא , הסדרי� ששולמו במזומ� או ששולמו ישירות לצדדי�. הוא בחר דווקא במשרד הנוכחי
  . וכיוצא באלה, ג� אמורי� לעורר חשד, מעבר דר� עור� הדי�

ג� הפרה , מלבד בסיס לסנקציה פלילית, פרת החובות עשויה להוותה, א� מדובר בעור� די�

של כללי ההתנהגות של הארגו� שאליו משתיי� עור� הדי� ובעקבות זאת יינקטו הליכי� 

   103.משמעתיי� נגדו

  קנדה. 3

 חלקו 104.החקיקה בקנדה כוללת דרישה לשמירת רישומי� ודיווח על עסקאות חשודות
, ת פיננסיי� שוני� וכ� על אנשי� וגופי� הפועלי� בעסקהראשו� של החוק חל על מוסדו

כי , במפורש, החוק קובע, ע� זאת. במקצוע או בפעילות שיפורטו בתקנות שיותקנו על פי החוק
אי� בחלקו הראשו� של החוק כדי לחייב יוע� משפטי לגלות כל התקשרות הנהנית מחסיו� 

   105.לקוח–עור� די�
ייחסו במקור ה� ליועצי� משפטיי� ולחברות עריכת די� התקנות שהוצאו מכוח חוק זה הת

 בוטלו התקנות שהטילו חובת 2003אול� במר� . וה� לרואי חשבו� ולחברות ראיית חשבו�
בה בעת קבעו לשכות עורכי הדי� . דיווח על עורכי די� בעקבות עתירה לבית המשפט העליו�

  . זומ� בסכומי� מעל ר� מסוי�כללי� עצמאיי� אשר אסרו על עורכי הדי� לקבל תשלו� במ
בעשור האחרו� התקיימו בקנדה דיוני� משפטיי� בערכאות שונות לגבי הסדרת נושא 

בפסק די� אחרו� בנושא קבע בית המשפט כי היות שבמדינה . חובות הדיווח לגבי עורכי די�
י כולה שורר משטר הנאבק בהלבנת הו� וישנה בתחו� זה הסדרה במחוזות השוני� וכ� בכלל

  106.אי� צור� בחקיקה פדרלית, האתיקה

  אוסטרליה. 4

 החוק מבחי� בי� 107.החוק האוסטרלי מטיל חובות איסור הלבנת הו� על מוסדות וגופי� שוני�

. חובות דיווח של עסקאות במזומ� בסכו� משמעותי לבי� חובות דיווח על עסקאות חשודות

א� עדיי� לא מוטלות ,  משמעותיכיו� עורכי די� נדרשי� לדווח על עסקאות במזומ� בסכו�

  . עליה� חובות דיווח על עסקאות חשודות

 
103  Solicitors code of conduct 2007 ,שהוחל� ב�SRA Code of Conduct 2011, 3rd Sec., 

available at www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/part4/content.page.  
104  Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, S.C. 2000, c.17 

(Can.).  
 Solicitor-client privilege “Nothing in this Act requires a legal counsel to:ש�, 11' ס ראו  105

disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege”.  
106  The Law Society of British Columbia v. Attorney General of Canada, [2001] B.C.S.C. 1593 

(Can.).   
 .Financial Transaction Report Act 1988 (Cth) (Austl.), available at www.austracראו  107

gov.au/ftr_act.html.לאחרונה אושר חוק  Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism 
Financing Bill 2006 (Cth) (Austl.)  ,י� דרכיאשר אינו משנה את המצב המשפטי בנוגע לעו ,

  .�" ומתווכי נדלשבו� חאירו
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5 .�  שוויי

, חברת ביטוח, שאינו בנק(החוק השווייצרי קובע כי כל מי שמעניק שירותי� פיננסיי� בשוויי� 

�ה, חייב להירש� ברשות פיקוח מדינתית) 'חבר בורסה וכו, קר� השקעותFederal Money 

Laundering Control Office , או שיהא חייב לכפו� עצמו לכללי� מאושרי� של רגולציה

  108.עצמית

אשר מזהה ) financial intermediary(החוק מחיל חובת דיווח על מתוו� פיננסי , כמו כ�

במקרה זה הוא חב חובת דיווח . נכסי� המעורבי� בעשייה פלילית או הקשורי� לארגוני פשיעה

   109.צריתלרשות איסור הלבנת הו� השוויי

  בית הדי� האירופי . 6

 וקבע כי בחובות דיווח ,בית הדי� האירופי ד� בנושא החלת חובות דיווח על עורכי די� בבלגיה

שכ� הייעו� המקצועי נשאר , על עורכי די� כנותני שירותי� פיננסיי� אי� משו� הפרת החיסיו�

  110.לקוח–לחסות תחת חסיו� עור� די�

  המודל המועד�. 7

שוי להתאי� למציאות וע, את ביטויו בתיקו� לחוק, בחלקו, מצאמודל אשר ה, להערכתי

. כפי שיפורט בפרק ה בהמש�,  נמצא בשילוב מסוי� בי� המודל האמריקני והקנדי,הישראלית

דרישה לשמירת רישומי� : בקליפת האגוז ייאמר כי המודל המשולב יהיה מניעתי א� אפקטיבי

והסדרת התנהלות עור� הדי� ) יווח על עסקאות חשודותא� ללא חובת ד, כפי שנעשה בקנדה(

בה בעת יפורס� גילוי דעת ). המתווה האמריקני(באמצעות כללי אתיקה של לשכת עורכי הדי� 

על מנת לזהות , אשר יציע לעורכי הדי� עקרונות פעולה) יכול להיות מטע� משרד המשפטי�(

עו למצב שבו ה� מעורבי� בפעילות כ� שלא ייקל" חשודי�"או לקוחות , "חשודות"עסקאות 

  . מלבינת הו�

  

 
108  Self-Regulatery Organizations (SRO's) www.finma.ch/e/beaufsichtigte/sro/pages/default.aspx.  
109  Geldwäschereigesetz [GwG], [Anti-Money Laundering Act] Oct. 10, 1997, SR 955, art.9 

(Switz.).  מתוו� פיננסי)financial intermediary (כי נכסי� המעורבי� בקשר , אשר יודע או סבור
 Schweizerisches  לקוד הפלילי260' העסקי קשורי� לאחת מהעבירות המפורטות בס

Strafgesetzbuch, [Penal Code] Dec. 21, 1937, Art.260 ,שלארגו� או, או שה� תוצרי פשיעה 
�ללא דיחוי לידווח  ,פשע יש זכות בנכסי� אלהFIU השוויצרי )Laundering Reporting Office 

Switzerland – MROS Money.(  
110  Case C-305/05, Ordre des barreaux francophones and germanophone v. Conseil des 

Ministres, E.C.R. (2007). אירופי לזכויות אד� דינו של בית הדי� הפסק כ� ראו ,Michaud v. 
France, App. No. 12323/11, 5 Eur. Ct. H.R. (2012).  
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   –" הכרת והערכת הלקוח"חסיו� הלקוח וחובת , עור� הדי�. ה
  הצעות לפתרו�

, יתחלקו החובות שיוטלו על עורכי הדי�, וותק� מכוחהוהצו שהתיקו� לחוק על פי , כאמור

על פי הצעת . ישומי�חובת זיהוי וחובת ניהול ר: לשתי חובות עיקריות, כנותני שירות עסקי

חובת דיווח על פעולות ברכוש , בקרה שוטפתהוטלו על עור� הדי� ג� חובת , החוק המקורית

, רוב� ככול�, אול� חובות אלה נגרעו. ואיסור קבלת סכומי� במזומ� מעל סכו� שיוגדר

  .  הסופיובנוסחתיקו� לחוק מה

אי למת� השירות על ידי או מהוות תנ, מקצת החובות מונעות את ההתקשרות ע� הלקוח

עניינ� בדיקה כי הטפסי� שמילא הלקוח בתחילת הדר� עדיי� , מקצת החובות. עור� הדי�

דר� אחרת לסווג את . כלומר מעי� פיקוח לאחר שכבר החל הקשר ע� הלקוח, מעודכני�

 בדיקה כי הטופס שמילא הלקוח –במהות� " טכניות"החובות יכולה להיות חלוקה לחובות 

 הערכת מידת –לעומת חובות שעניינ� בהפעלת שיקול דעת על ידי עור� הדי� , יאותמולא כ

   .הסיכו� של הלקוח

והא� נית� לקיי� חובות , השאלה היא כיצד יש להחיל חובות אלה על עור� הדי�, כ� או כ�

   .אלה באופ� שיעלה בקנה אחד ע� שמירה על עקרונות תקשורת חופשית בי� עור� הדי� ללקוח

  עור� הדי� אינו קצי� ציות של רשות איסור הלבנת הו�: תרו� אפ. 1

כלומר בפועל להשאיר את המצב , פתרו� אחד עשוי להיות בהחלה מצומצמת של התיקו�

נקודת המוצא בבסיסו של פתרו� זה היא ההנחה כי רוב עורכי . נכו� להיו�, החוקי כפי שהוא

לגיטימית ולא יהיו מוכני� לסכ� את �עילות לאאינ� מעונייני� לתת יד לפ, הדי� ה� בעלי יושרה

, אזרחית, פלילית(החקיקה הקיימת . שמ� הטוב או רישיונ� המקצועי בפעילות מעי� זו

על פי הדי� . הפסיקה וכללי האתיקה נותני� מענה מספק ג� למאבק בהלבנת הו�, )מנהלית

–חסיו� עור� די�, ריי�הוא עב, עור� די� המשת� פעולה ע� הלקוח בעשייה לא חוקית, הקיי�

  111.ונית� להעמידו לדי�, לקוח לא יחול

. מקצועי ללקוח�אלא בעל מקצוע המספק שירות משפטי, עור� הדי� אינו בלש ואינו חוקר

בכל הנוגע ליישו� " שומר ס�"בחברות הציבוריות עורכי הדי� ממלאי� ממילא תפקיד של 

אי� מקו� לראותו , טי המייצג לקוח פרטיאול� כאשר מדובר בעור� די� פר. עקרונות שוק ההו�

חלק מחובות הדיווח המוצעות כבר . במוב� שידווח על הלקוח לרשויות החוק" שוטר ס�"כ

 התקשורת החופשית בי� 112.כגו� הדרישה לזיהוי לקוח או חשיפת ש� נהנה, קיימות ממילא

ורכי המערכת להילח� וקיי� היו� איזו� נכו� בי� צ, עור� הדי� ללקוח היא ער� חשוב כשלעצמו

ודאי שלא מתקבל על הדעת . לקוח וחובת הסודיות–בפשיעה לבי� פגיעה בחסיו� עור� די�

 
1437/02� "בג; 781' בעמ, 29ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ˙עניי�   111 � Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ̇ ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ ' ¯˘‰

ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï ,על עבירהיעניב; )2004 (746) 2(ד נח"פ � חיסיו� או חובת י� עתידית לא חל� ייעו
  .105–100' בעמ, 26 ש"לעיל ה, "קריאה לרפורמה"גוטמ� �סודיות ראו זר

744/97� "בג; )6.7.1997, פורס� בנבו(‚ÔÊÈÈ‡¯ÈÈÙ � ' ˙ÈÊ 2163/96 )א"תמחוזי  (פ"ה  112 � ÔÏÊÂ‚ '
ÛÂ�ÈÓ‡ ËÙÂ˘‰,1997 (355) 1(ד נא" פ.(  
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 רישומי� שיכולי� להגיע לידי ועדת אתיקה –שעור� די� ינהל רישומי� על מסוכנות הלקוח 

שכ� , שתדו� בהתנהלותו של עור� הדי� במקרה של חשד להפרת הכלל האתי ללא ידיעת הלקוח

  .המבוססת על אמו�, ו פגיעה מהותית במערכת היחסי� ביניה�ז

כגו� , יישו� מצומצ� של התיקו� לחוק הקיי� בעינו עולה בקנה אחד ע� פתרונות קיימי�

  113.הפסקת הייצוג בשל מניעה חוקית

א� הוא נתקל בהתנגדות נמרצת של רשות איסור , לשכת עורכי הדי� צידדה בפתרו� זה

�יישו� המלצות ה�עקב אי, כלכליות ומדיניות, לאומיות�סנקציות בי�ב" איו�", הלבנת הו�

FATF וביקורת Moneyval .אפילו בארצות, מנגד�ממובילות המאבק בהלבנת הו� , הברית

  114.והסתפקו בחקיקה הקיימת, לא החילו חובות דיווח על עורכי די�, ומימו� טרור

   אינ� פוגעות בחיסיו�החובות שיוטלו על עור� הדי�; אי� בררה: פתרו� ב. 2

ההצעה הנוגדת הייתה להחיל חובות דיווח על עורכי הדי� כמוצע בהצעת החוק המקורית 

משטר הדיווח הוא כלי חשוב להתמודדות ע� הפשיעה המאורגנת וע� הלבנת . לתיקו� החוק

לאומי א� ישראל לא תמלא אחר המלצות �וקיי� חשש ממשי לאיו� בסנקציות ולח� בי�, ההו�

�הFATFאי �וא� להקשות על , החלת חובות הדיווח עלולה לגרו� להקטנת ההשקעות בישראל

  . ל"ג� של עורכי די� ורואי חשבו� לקיי� קשרי� עסקיי� בחו, פירמות ישראליות

התומכי� בגישה זו א� טועני� כי ג� החלת חובות דיווח לא הייתה מעמידה את עור� הדי� 

ת החוק קובעת במפורש שחובת הדיווח לא תחול על משו� שהצע, זאת. בפני דילמה אתית

  . פעולות שחלי� לגביה� חיסיו� או חובת סודיות על פי די�

  : עמדה זו מעוררת שלושה קשיי� עיקריי�

פעילות , לדברי המצדדי� בתיקו�.  עניינו תיחו� גדרי החיסיו� וחובת הסודיות–הראשו� 

. נה חלק מתפקידו המסורתי של עור� הדי�אי, כגו� תיוו� בעסקאות לדוגמה, עסקית רגילה

אי� קשר ענייני ,  לכללי הלשכה90 לפקודת הראיות או סעי� 48לא חלי� סעי� , לכאורה, משכ�

כעיגו� . לקוח–וחלק זה מעבודת עור� הדי� לא ייהנה מחסיו� עור� די�, לשירות המקצועי

לו אות� שירותי� . לכליתכ�לטענה זו נית� לומר כי מלכתחילה הייתה כא� הטיה התנהגותית

לא היו חלי� במקרה זה הדיני� , רואה חשבו� לדוגמה, היו ניתני� על ידי בעל מקצוע אחר

חוסה תחת חסיו� עור� , מלכתחילה, ומערכת היחסי� לא הייתה, המיוחדי� לעבודת עור� הדי�

 להכתיב את עשוי) חיסיו�, סודיות(קיומ� של דיני� המקלי� ע� הלקוח : לשו� אחר. לקוח–די�

על מנת למנוע . א� שהתשתית העובדתית זהה בשני המקרי�, אופ� הפנייה וזהות המייע�

 
 ).אתיקה מקצועית( לכללי לשכת עורכי הדי� 13' ס  113
כ "ר ועדת חוקה ח" ראו דברי יו–ר ועדת החוקה "בתחילת הדיוני� זכתה גישה זו לתמיכה של יו  114

,  של ועדת החוקה682' פרוטוקול ישיבה מס". וג� לא יהיה, אי� תיקו�, לגבי עורכי די�"דוד רות� 
 , מאז תחילת חידוש הדיוני� בהצעת החוק.4 'עמב, )18.12.2012 (18�הכנסת ה, חוק ומשפט

 השתנתה והצעת החוק קודמה תו� הועדהו הנוכחי של אשהרשב יושהוביל  המגמהנראה כי 
; 4ש "לעיל ה, 199ראו פרוטוקול . א� כי לא בכל מחיר, מתווה של פשרהלניסיו� להגיע 

  .46' בעמ, �ש, 225פרוטוקול ; ש�,205פרוטוקול 
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נכו� להחיל חובות דיווח מוגברות במסלול המקל ע� , "נוחיות המשתמש"על פי , שימוש לרעה

   .הלקוח

השירות "קיי� קושי גדול לטעו� כי פעילות עסקית אינה חלק מ, וכאמור לעיל, דא עקא

בעסקאות מורכבות יהיה קשה מאוד לחצו� בי� השירות . שנות� עור� הדי� ללקוח "ועיהמקצ

  . החב בדיווח לבי� זה הפטור

יעמוד , א� יזהה פעילות חשודה: עניינו מערכת היחסי� בי� עור� הדי� ללקוח, קושי שני

? הא� יבח� את הפעילות מאחורי גבו של הלקוח: עור� הדי� בפני דילמה אתית לא פשוטה

יעמיד את עצמו בסיכו� לסנקציה בשל ? הא� ידווח ללקוח על כ� שהוא מנהל רישומי� בעניינו

ומשתרעת , ככל שמערכת היחסי� בי� עור� הדי� ללקוח ארוכה יותר? מילוי הוראות החוק�אי

א� בתחילת הקשר עור� הדי� . כ� יקשה על עור� הדי� לעמוד במשימה זו, על פני יותר תחומי�

הרי ככל , וא� לדווח על כ�,  לטפל בלקוח המונע ממנו למלא את חובת הזיהוייכול לסרב

, במהל� מילוי תפקידו בהגנה על הלקוח או ייצוגו בהליכי� משפטיי�, שהקשר ביניה� מתקד�

  .את הידע שנצבר בידיו לגבי הלקוח לכלל חובת דיווח" לתרג�"יעמוד עור� הדי� בפני קושי 

  ". פעולה חשודה"זיהוי , ר לעילכאמו, הקושי שלישי עניינו

החוק והחלת חובות זיהוי וניהול " ריכו�"מרבית� של קשיי� אלה נותרו בעינ� ג� לאחר 

במסגרת הכרת הלקוח והערכת הסיכו� ; בעיית תיחו� גדרי החיסיו� לא נפתרה: רישומי� בלבד

ולה אמורי� מקור הכספי� לפעולה והגור� שמולו מבוצעת הפע, אופי הפעולה, של פעילותו

הפעלת שיקול דעת א� הלקוח : ובמלי� אחרות, לשמש כאינדיקציה להבנת פרופיל הלקוח

 מפורטי� סוגי לקוחות שיכול 13בתוספת הרביעית לתיקו� ; מסוכ� ופעילותו חשודה או לא

מה� המבחני� לפעולה שמסווגת כפעולה בהכרח לא ברור א� , שייראו כלקוחות בסיכו� גבוה

   .בסיכו� גבוה

בכ� , לקושי של דיווח מאחורי גבו של הלקוח נית� מענה בנוסח הסופי של תיקו� החוק

 לא יהיו חשופי� בפני המפקח וכל שהמפקח יוכל לדעת לקוחששיקולי עור� הדי� לסיווג ה

   .הוא רק את תארי� ביצוע הסיווג לגבי הערכת מסוכנות הלקוח

  ?"שביל הזהב: "פתרו� ג. 3

, א� כאמור לעיל, מתוק� ניסו להגיע לכלל פשרה בי� הגישות השונותבהצעת החוק בנוסחה ה

נוכח עמדות שהובעו במהל� הדיוני� לגבי , יתר על כ�. אי� בנוסח הסופי מענה לכלל הקשיי�

נשאלת השאלה כיצד ייוש� , והקושי שבאכיפתו על ידי הלשכה, מהות כלל האתיקה שייקבע

  . הלכה למעשה, התיקו� לחוק

א� הוא מותנה בכמה , לגישור בי� הגישות השונות" שביל זהב"ית� ליצור נ, להערכתי

יצירת רשימה מובנית של תסמיני� המעוררי� חשד לפעילות הלבנת הו� שיהוו ) א: (תנאי�

כפי שנעשה בתוספת הרביעית  (או להימנעות מביצוע הפעולה, לרישו� פנימי, הערכהבסיס ל

הגדרה מדויקת יותר של תחומי העיסוק או הנסיבות אשר ) ב(; )לגבי הערכת הלקוח, 13לתיקו� 

עור� הדי� יוכל להתייע� ע� גור� ביניי� ולהעביר לו ) ג(; החיסיו� והסודיות אינ� חלי� עליה�

   .את המידע

יישו� מעשי של עקרונות אלה בא לידי ביטוי בשילוב מסוי� של המודל האמריקני והמודל 

כפי שנעשה (תיקבע דרישה לשמירת רישומי� : ראליתועשוי להתאי� למציאות היש, הקנדי
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והסדרת ) א� ללא חובת דיווח על עסקאות חשודות וכפי שבא לידי ביטוי בתיקו� לחוק, בקנדה

.  על פי המתווה האמריקני–התנהלות עור� הדי� באמצעות כללי אתיקה של לשכת עורכי הדי� 

א� עורכי הדי� ה� , ל עור� הדי�בחוק ייקבע כי חובת הנאמנות והסודיות ללקוח חלות ע

מטע� רשות איסור הלבנת (במקביל יפורס� גילוי דעת . של החברה הישראלית" שומרי הס�"

אשר יכלול עקרונות פעולה על מנת לזהות דפוסי פעולה ) הו� יחד ע� לשכת עורכי הדי�

י שיסייע  כלומר מתווה מניעת115.וכדאי לעור� הדי� להימנע מה�" נורות אדומות"המעוררי� 

בידי גורמי� המעורבי� בעשייה , בבלי דעת, אשר אינו רוצה להיות כלי שרת, לעור� הדי� הישר

  116.לא לגיטימית

  .ארבע הנחות יסוד מונחות בבסיס גישה זו

, לכל אזרח. מכירה בחשיבות הייחודית של תפקיד עור� הדי� בחברה דמוקרטית, האחת

. ולשיח החופשי ביניה� יש חשיבות עליונה, די�זכות להיווע� ע� עור� , חשוד כשומר חוק

אנו חוזי� בשני� האחרונות עלייה מסוימת במעורבות עורי די� בעשייה , לדאבוננו, מנגד

, של יועצי� ונותני חוות דעת למרבה במחיר" שוק אפור" מעי� –שאינה בהכרח לגיטימית 

   .לעתי� א� בשירות ארגוני פשיעה

לקוח הקיי� – מכירה בעובדה כי היקפו של חסיו� עור� די�נקודת מוצא שנייה לגישה זו

ממילא חלק מהפרטי� החבי� , מצד שני. ג� יחסית למדינות אחרות, בישראל הוא רחב מאוד

   .הקיי� היו� אפשרי ג� לפי הדי�) ש� משל� שכר הטרחה או הנהנה(בחובת דיווח 

 מספקת במקרי� שהחקיקה הקיימת אינה מיושמת במידה נקודת מוצא שלישית היא

   117.ומכא� שאי� צור� בחקיקה נוספת, המתאימי�

כולנו רוצי� לחיות במדינה שאינה משמשת מקלט לפעילות מלבינת הו� על : הנחה רביעית

 . כלכליות הכרוכות בכ��כל ההשלכות החברתיות
שיכול להסתייע (המשמעות המעשית של פתרו� זה היא כי מקו� שבו מתגלה לעור� הדי� 

התנהלות הקשורה להלבנת הו� או שהיא בעלת מאפייני� של דפוס הלבנת )  התסמיני�ברשימת

ג� על דר� , הוא יזהיר את הלקוח שלא לבצע את הפעולה או שהוא לא יהיה שות� לה, הו�

יוכל , לחלופי�. במקרה של חשד נגדו על הפרת כלל אתי, בדיעבד, חשיפת רישומי� שער�

בדומה לפנייה לוועדת (לגור� ביניי� ) גבי ההשלכות האתיותל(עור� הדי� לפנות בהתייעצות 

עור� הדי� לא ימצא את עצמו שות� להתנהלות עבריינית או יעמוד בסיכו� , למצער ).אתיקה

  . בעיני רשויות החוק, שייתפס ככזה

: כגו�, לש� כ� תוכ� רשימה שתכלול תסמיני� של פעולות ע� מאפייני� של הלבנת הו�

או מבקש לטפל בנושא שהוא מחו� , רגילות לאותו לקוח או למשרד�אות לאלקוח הנות� הור

הלקוח מבקש באופ� פתאומי לשלוח כספי� שנתקבלו ; לתחו� העיסוק הרגיל של המשרד

עסקאות המסתיימות בהפסד שנית� היה ; או לצד שלישי, חזרה למקור שממנו באו, לחשבונו

 
�בדומה ל  115Voluntary Good Practices Guidance for Lawyers to Detect and Combat ,ש" הלעיל 

100.  
 צו טיוטתכ� ראו ; 12, 2' בעמ, 4ש "לעיל ה, 199פרוטוקול בזו ג� עמדת משרד המשפטי�   116

 .37ש " הלעיל, מתוק�
 .9ש "לעיל ה, לחוק 4, 3' ס: לדוגמה  117
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מאייני� את הצור� בהפעלת חושי� , קטיביי�בקביעת רשימה של מדדי� אוביי. למנוע וכדומה

ג� בשיטה זו , יש להבהיר, ע� זאת. בלשיי� או בחקירה אקטיבית של עור� הדי� את לקוחו

שירות עסקי "דבר הבא לידי ביטוי למשל בפרשנות המונח , נותר בידי עור� הדי� שיקול דעת

   .13לתיקו� כפי שמופיע למשל בתוספת הרביעית , "בלא הסבר או היגיו� עסקי

לרבות חוק ( הוא נסמ� על המצב החוקי הקיי� –האחד : היתרונות בפתרו� זה ה� שניי�

 –השני . כללי האתיקה החלי� על עור� הדי� והמנגנוני� הקיימי� ליישומ�, )איסור הלבנת הו�

; לאומי להטיל חובות דיווח על עור� הדי� כנות� שירות עסקי�הוא נות� מענה ללח� הבי�

מאז� בי� חובות הדיווח לבי� חובת הסודיות ;  מה� החובות שיושתו על עור� הדי�מגדיר

באופ� שאינו מעמיד את עור� הדי� בדילמה אתית מול לקוחו ומאפשר , והחיסיו� המקצועי

  . על מנת להקל על עור� הדי�, מנגנו� התייעצות

 ויתמחר את הנזקי� עור� הדי� יוכל לאתר עסקאות בעייתיות: לפתרו� זה ג� צידוק כלכלי

בכ� מושג איזו� על דר� הרתעה . והלקוח יישא בעלות, במחיר השירות, שעלולי� להיגר�

שיעור העלות , לאתר עסקאות בעייתיותככל שיהיו לעור� הדי� כלי� טובי� יותר . כלכלית

  118.יקט�

ה שלושפי אחד מ יכול להיעשות על, במסגרת פתרו� זה, הפיקוח על מילוי חובות הדיווח

  : מודלי� עיקריי�

לשכת עורכי הדי� או מועצת רואי (פיקוח עצמי על ידי הארגו� המקצועי  –המודל הראשו� 

   .ל כל המתווכי� הפיננסיי�המסדירה את פעולת� שעל של רשות מדינתית �בפיקוח) חשבו�

ה� באמצעות ועדת , הארגו� המקצועי בלבד הוא שיפקח על חבריו, לפי המודל השני

 .וה� באמצעות די� משמעתיעיצומי� 
כגו� רואי ( א� מדובר בארגו� שהחברות בו היא על בסיס לא מחייב –המודל השלישי 

הפיקוח יכול להיעשות ה� באמצעות הארגו� המקצועי וה� במישרי� על ידי הרשות , )החשבו�

  119).לגבי מי שאינו חבר בארגו�(המדינתית 

 עשויה ,על לשכת עורכי הדי�, והרישו�זיהוי החלת חובת פיקוח לגבי יישו� חובות ה

זאת משו� שמדובר בגילדה שתצטר� לפקח על חבריה ועל אינטרס שאינו בתחו� . לעורר קושי

קושי נוס� הוא החשש שהלשכה תהפו� לגו� שמפקח .  חובות דיווח בהלבנת הו�–מומחיותה 

ות כאמור פתרו� לכ� יכול להי. על החברי� מטע� הרשות ומהווה גור� מתוו� כלפיה

  . באמצעות פיקוח משמעתי בלבד של הלשכה

 
לדעת חמדני הטלת אחריות על ידי קביעת כלל , נגד מ.29–26' בעמ, 46 ש" הלעיל, ראו ג� חמדני  118

, ראו ש�.  כלל של מודעות לא תייקר עלותסמ� לאחריות ע קביעת ואילו, של רשלנות תייקר עלות
מודע לנסיבות החשודות לא יהיה אינטרס שלעור� הדי� ,  במקרה זה לדעת המחברת.28' בעמ

בי� עור� , חוכמו כ� הטלת אחריות יכולה לגרו� להרתעת יתר וניגוד ענייני� בכ. לבצע בדיקה
 ).52–51, 38, 29' עמב, ש� ראו. הדי� למבצע העיקרי

119  �, חברת ביטוח, שאינו בנק( כל מי שמעניק שירותי� פיננסיי� לפיו, בדומה למודל הקיי� בשווי
�ה, חייב להירש� ברשות פיקוח מדינתית) 'דחבר בורסה וכ, קר� השקעותFederal Money 

Laundering Control Office ,או שיהא חייב לכפו� עצמו לכללי� מאושרי� של רגולציה עצמית .
� באנגליה וסקוטלנד הדיווחי� מועברי� בסופו של דבר ל.109 ,108 ש" הלעיל ראו רחבהלה FIU 

)SOCA (102 ש" ראו לעיל ה.ללא סינו�.  
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 � לקחת על עצמי�לשכת עורכי הדי� ששלא כל חברי , ואולי בניגוד למצופה, כאמור

 חלק� פורטו לעיל בפרק העוסק בקשיי� –תפקיד זה של רגולציה עצמית בשל נימוקי� שוני� 

חשש כי מידע שעבר בי� ה, מבנה ועדות האתיקה הפועלות בהתנדבות: כגו�, שבתיקו� החוק

חשש מזליגת , )חברי ועדות האתיקה(עור� הדי� ללקוח ייפרס בפני אנשי� לא מורשי� לכ� 

  120.מידע ועוד

אשר יהיה , שאליו יועברו הדיווחי�, ללא שיתו� הלשכה, הקמת גו� מפקח עצמאי, מנגד

מאחר , זאת. יתיעשוי להיות בעי, אחראי ג� על שיפוט אתי ויסנ� את המקרי� שבה� חל חיסיו�

  מחד–שלגו� שיוק� אי� ניסיו� בהתמודדות ע� שאלות אתיות אופייניות לעבודת עורכי הדי� 

   . גיסא מאיד�–וידע בהלבנת הו� , גיסא

. התייעצות של" ר�"את הפיקוח על יישו� חובות הדיווח יש לעשות במנגנו� , להבנתי, לכ�

לנוהל הסרת חיסיו� , למשל, בדומה, בתהלי�להיות תפקיד משמעותי  ללשכת עורכי הדי� צרי�

; המתווה יכול להיעשות על דר� התייעצות ע� לשכת עורכי הדי�. במקרה של חקירה פלילית

או הקמת מנגנו� שדומה למנגנו� בפקודת מס הכנסה ; שופט בדימוס שיסייע בנושא הפיקוח

יבוד חסיו� הלקוח לבי�  הדי� לאז� בי� חובתו ללקוח וכלעור�) רולינג�במעי� פרה(שיסייע 

  121.זהירותו מלהעמיד את עצמו בסיכו� לאכיפה והטלת סנקציה
נית� לנקוט טיפול , זיהוי והרישו�קיו� חובות ה�לגבי הסנקציות שיוטלו במקרה של אי

בדומה , ובמקרי� חמורי� נית� להטיל עיצומי� בוועדות עיצומי�, משמעתי במסגרת הלשכה

 נראה שדר� זו עדיפה ג� לגופה וג� 122.קמו על פי חוקי� שוני�למנגנוני אכיפה מנהליי� שהו

לרבות עיצומי� , נוכח המגמה הגוברת והולכת לנקוט דר� של הלי� מנהלי במקרי הפרה

   123.חמורי��כספיי� וכדומה ולא לנהל הליכי� פליליי� במקרי הפרה לא

  סיכו�

חובות שונות על עור� המבקש להחיל , חוק איסור הלבנת הו�לתיקו� הבמאמרי בחנתי את 

התיקו� לחוק וההליכי� . לרבות הערכת המסוכנות של הלקוח, בכובעו כנות� שירות עסקי, הדי�

להטיל אחריות על , הולכת וגוברת, לאור מגמה,  באספקלריה רחבה יותרונבחנ, שקדמו לו

  . היכול למנוע את ביצוע העברה מהמבצע העיקרי, "שומר ס�"עור� הדי� כ

את הלקוח נוגעת בלב לבו של מקצוע עריכת ) כלכלית�משפטית(� ולהערי� החובה לבחו

היא א� עשויה להעמיד את עור� הדי� במצב של ניגוד . הדי� והשיח החופשי בינו לבי� הלקוח

לא נית� להתעל� משינוי , מנגד. ענייני� מול הלקוח כמי שמשמש שליח הרשויות נגד הלקוח

והלבנת הו� והשלטת משטר דיווח על פעילות פיננסית התפיסה שחל ע� חקיקת חוק איסור 

 
, זיו; לשכת עורכי הדי�מדי� יעל גרוסמ� ה כת דברי עורראו. 8' בעמ, 4 ש"לעיל ה, 199פרוטוקול   120

  .179–178' בעמ, 1 ש"לעיל ה
  .79 ש"לעיל ה, הודעת הלשכה,  כבובחאלד ופטראו ג� עמדת הש  121
  .במהל� זהאיסור הלבנת הו� תומכת ככל הנראה לרשות ה  122
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כמו ג� דיו� מעמיק בשאלת הנאמנויות השונות , שג� עורכי די� עוסקי� בה, ל"באר� ובחו

. במאמר ניסיתי לבדוק א� נית� ליישב בי� השניי�. יב עור� הדי� בחברה דמוקרטיתשבה� מחו

אכ� מהווי� מכשול , ובת הסודיותלקוח וח–במקביל נבחנה השאלה עד כמה חסיו� עור� די�

סקרתי ג� את המתווי� השוני� שננקטו בעול� על מנת לתת  .במאבק בפשיעה והלבנת הו�

מענה למתח בי� המאבק בפשיעה לבי� זכותו של האזרח בחברה הדמוקרטית לשיח פתוח ע� 

בות ישראל היא חלק מהכפר הגלובלי ובעק, נכו� להיו�. עור� דינו ולייצוג משפטי הול�

, לפיכ�. לא עמדה בפני רשויות החוק הבררה אלא לקד� מהל� זה, כלכליי��שינויי� חברתיי�

חברתיי� , מבוסס על עקרונות אתיי�, הצעתי מתווה יישומי, מעבר ובמקביל לתיקו� החוק

ו� הלקוח לבי� זהירותו ישיסייע לעור� הדי� לאז� בי� חובתו ללקוח וכיבוד חס, וכלכליי�

קבלת מתווה זה יכולה א� להוות נקודת . צמו בסיכו� לאכיפה והטלת סנקציהמלהעמיד את ע

מחייבת את עורכי , מפנה בהבנה כי השארתו בעינו של החיסיו� הרחב למדי שקיי� בישראל

ובי� על דר�   בי� על דר� קבלת קוד אתי פנימי–הדי� לפעול לפי נורמות גבוהות של אחריות 

לה בקנה אחד ע� מגמה כלל עולמית של תפיסת תפקיד עור� מגמה זו עו. קבלת אחריות כפרט

   .הדי� כמתריע בשער


