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 1715 / 97� "בג
 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל .1
 אשר ספיר .2
 יצחק ויניש .3
 יעקוב בכר� .4
 ורד מאיר מולכו .5
 ירו� רוקמ� .6
 מיכאל וייס .7
 אביתר זכאי .8
 שלמה ויזל .9

 משה יונס .10
 יצחק אברהמחיו .11
 נגד

 שר האוצר .1
 רשות ניירות ער� .2

  גבוה לצדקמשפט-המשפט העליו� בשבתו כבית-בבית

]24.9.1997[ 

�' ש המשנה לנשיא ,ברק' א לפני הנשיא  ,גולדברג' א והשופטי, לוי
�' מ, מצא' א, אור' ת  ,דורנר' ד, כה�-שטרסברג' ט, זמיר' י, חשי

ניש' ד, טירקל' י  בי

העתירה עוסקת בשאלת חוקתיותו של חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי 

העותרי, עסקו בניהול תיקי השקעות קוד, שנחקק ).  החוק–להל�  (1995-ה"תשנ, השקעות

ע, כניסתו של החוק לתוק1 ה, נדרשי, לקבל רישיו� לניהול תיקי השקעות ולקיי, את . החוק

המוטלת על מנהלי תיקי , טענות העותרי, מופנות כנגד חובת ההתאגדות כחברה. דרישות החוק

כנגד האיסורי, המוטלי, על מנהלי , לי של החברהכנגד הדרישה להו� עצמי מינימ, השקעות

, משפחותיה, ער� בעבור עצמ, ולנהל תיקי השקעות בעבור בני תיקי השקעות לרכוש ניירות

שלפיה� חובת , עוד יצאו העותרי, נגד הוראות המעבר שבחוק. וכנגד תוכנ� של בחינות הרישוי

ות פחות משבע שני, קוד, העמידה בבחינות חלה ג, על מי שעסקו בניהול תיקי השקע

 .לתחילתו של החוק

, חופש העיסוק: יסוד-ההוראות האמורות מנוגדות לדרישותיו של חוק, לטענת העותרי,
 .המשפט להכריז על בטלות�-ולכ� נתבקש בית
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 :המשפט העליו� פסק-בית
אי� לצר1 את , כ�-על. שבו מתבררת שאלת חוקתיותו של חוק, המחוקק אינו צד לסכסו� .א

מוב� שלכל דיו� . ידיה-הכנסת כצד בהליכי, שבה, נדונה חוקתיותו של חוק שחוקק על
 ).א381 –ה 380(כזה יש להזמי� את היוע� המשפטי לממשלה 

יש להפעיל את . ביניי, לעיכוב הסדר המעוג� בחוק-המשפט יש סמכות להוציא צו-לבית .ב
בי� הנזק הבלתי הפי� לפרט א, הדעת השיפוטי בעניי� זה בזהירות רבה תו� איזו� -שיקול

א, צו העיכוב יינת� , ולציבור כולו, לבי� הנזק לפרטי, אחרי,, צו העיכוב לא יינת�
 ). ז– ה381(

צומצ, כוחה של הכנסת לפגוע בחופש , חופש העיסוק: יסוד-מאז חקיקתו של חוק )1( .ג
פי -על(ו פגיעה כזו אפשרית היא רק בדר� של שינויו של חוק היסוד עצמ. העיסוק
או )  לחוק היסוד8פי סעי1 -על(בחקיקתו של חוק חורג , ) לחוק היסוד7סעי1 

 4פי סעי1 -על(המקיי, את דרישותיה של פיסקת ההגבלה , בחקיקתו של חוק רגיל
 ). ו–א 383) (לחוק היסוד

הוא מעניק לאד, זכות .  אינו זכות מוחלטת–כזכויות אד, אחרות  – חופש העיסוק )2(
יש לאז� בינה לבי� שיקולי, ראויי, ; יש לאז� בינה לבי� זכויות האד, האחרות. יחסית

 4סעי1 (האיזו� ע, טובת הציבור מעוג� בפיסקת ההגבלה . של טובת הציבור
 ).א384 –ז 383) (חופש העיסוק: יסוד-לחוק

מתנה את תוקפה של פגיעה ) 4סעי1 (חופש העיסוק : יסוד-פיסקת ההגבלה שבחוק )3( 
הפגיעה בחופש : העיסוק בקיומ, המצטבר של ארבעת התנאי, הבאי,בחופש 

החוק הפוגע הול, את ; העיסוק נעשית בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת שבו
הפגיעה בחופש העיסוק ; החוק הפוגע נועד לתכלית ראויה; ערכיה של מדינת ישראל

 ). ו–ד 384) (מבח� המידתיות(אינה במידה העולה על הנדרש 
המבח� הראשו� : מבח� המידתיות שבפיסקת ההגבלה מורכב משלושה מבחני משנה )4( 

נדרש קשר של התאמה בי� האמצעי . הוא מבח� ההתאמה או הקשר הרציונלי
המבח� השני הוא מבח� . לבי� מטרת הפגיעה, החקיקתי הפוגע בחופש העיסוק

 ולענייננו –ית האמצעי החקיקתי הפוגע בזכות אד, חוקת. האמצעי שפגיעתו פחותה
 הוא ראוי רק א, לא נית� להשיג את המטרה החקיקתית –הפוגע בחופש העיסוק 

המבח� השלישי הוא . אשר פגיעתו בזכות האד, תהא קטנה יותר, ידי אמצעי אחר-על
להשגת ) רציונלית(האמצעי הנבחר אפילו מתאי, הוא . מבח� האמצעי המידתי

 צרי� לקיי, יחס ראוי בי� התועלת שתצמח –ואפילו אי� אמצעי מתו� ממנו , המטרה
 ).ז385 –ז 384(ממנו לבי� היק1 פגיעתו בזכות אד, חוקתית 

, לא פע, נית� להצביע על פתרונות אחדי,. דרישת המידתיות מציבה מבח� גמיש )5( 
יש להכיר בכוח , במקו, בו קיי, מיתח, של אמצעי,. המקיימי, את דרישותיו
הכרזה על בטלותו של חוק היא עניי� . ת של המחוקקהדע-התמרו� ובמרחב שיקול

הצידוק להתערבות שיפוטית כזו הוא בכפיפותו של המחוקק להוראות . רציני
המשפט -בפעולת הביקורת נדרש בית. חוקתיות שהוא עצמו קבע�-על-חוקתיות

כ� במיוחד כאשר החקיקה הנבחנת היא . רבה ואיפוק שיפוטי ניכר להפעיל זהירות
 ).ו389 –א 386(משקית -כליתחקיקה כל
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ידי -תכליתו של החוק היא להביא לידי כ� שהשירות של ניהול תיקי השקעות יינת� על .ד
על , בי� היתר, החקיקה נועדה להג� ג,. גור, כשיר ובעל השכלה ורמה מקצועית נאותות

ההגנה על האינטרס . השמי, מבטח, במנהלי תיקי," לא מתוחכמי,"ציבור של משקיעי, 
הינ, אשר גודלו וחוסנו , של המשקיעי, נועדה א1 להגביר את השתתפות, בשוק ההו�

 ).ה390 –ז 389( ראויה היא –תכלית זו . אינטרס כלכלי של המדינה
, חייב לעבוד בחברה שלפיה יחיד המבקש לפעול כמנהל תיקי השקעות, הוראת החוק )1( .ה

חייבת אותו להתקשר ע, היא מ. פוגעת בחופש העיסוק של מנהל תיקי השקעות
 ).ז391(חברה או להקי, בעצמו חברה משלו 

דרישת החוק בעניי� הפעולה באמצעות חברה פוגעת ג, בחופש ההתאגדות של מנהל  )2( 
חופש . שלא להתאגדחופש זה אינו רק החופש להתאגד אלא ג, החופש . תיקי השקעות

 ).א392 –ז 351( השקעות בניהול תיקיזה נשלל מיחיד המבקש לעסוק 
היא . אי� דרישת ההתאגדות פוגעת בחופש העיסוק במידה העולה על הנדרש, ע, זאת )3( 

הטלת החובה . מקיימת את הדרישות של שלושת מבחני המשנה של עקרו� המידתיות
לפעול בגדריה של חברה מבטיחה את הגשמת המטרות המונחות ביסוד החוק אשר 

 הטלת –בנקיטת אמצעי שפגיעתו פחותה . קיפותדיווח וש, עניינ� הוא הבטחת פיקוח
.  לא נית� להשיג את התכלית המונחת ביסוד החוק–חובות דיווח ושקיפות על היחיד 

אי� הפגיעה בחופש העיסוק , בהתחשב בקלות הרבה שבה נית� להתאגד בישראל
 הבטחת צור� –מפירה את האיזו� הראוי בי� התועלת הצומחת מהאמצעי החקיקתי 

 לבי� –בפיקוח על הסחר בניירות ער� באמצעות מנהלי, של תיקי השקעות מהותי 
 ).ו393 –א 392(הפגיעה בזכות האד, החוקתית 

התכלית המונחת ביסוד הדרישה להו� עצמי מינימלי של תאגיד העוסק בניהול תיקי  )1( .ו
ללקוחות של חברה " כרית ביטחו�"מטרתה להבטיח . השקעות היא ההגנה על הלקוח

ההו� העצמי מצביע על כושר הפירעו� של החברה המנהלת . נהלת תיקי השקעותהמ
המשקיעי, , הוא מהווה אות לרצינות, של הפועלי, בש, החברה. תיקי השקעות

בצד . משל עצמ, כבסיס לפעילות, באמצעות חברה לניהול תיקי, של הזולת
ה באמו� של הדרישה להו� עצמי באה הדרישה שלתאגיד יהיה ביטוח לכיסוי מעיל

 ).א395 –ז 394(אשר נועד להוות תוספת משלימה , עובדיו כלפי לקוחותיו
הטלת החיוב על חברה לקיי, הו� עצמי פוגעת בחופש העיסוק של החברה ושל  )2( 

האמצעי, שבה, בחר , ע, זאת. היחידי, החייבי, לפעול במסגרתה של חברה
דרישת המידתיות וה, מצויי, המחוקק לעניי� זה ה, בגדר האמצעי, המקיימי, את 

קיי, קשר רציונלי בי� הבטחת קיומו של הו� . במיתח, התמרו� החקיקתי הנתו� לו
האמצעי החלופי שעליו . עצמי ובי� הגנה על לקוחותיו של מנהל תיקי השקעות

 לא בהכרח ישיג את אות� מטרות – הסתפקות בביטוח נרחב יותר –הצביעו העותרי, 
ולא בהכרח יקטי� את הפגיעה במנהלי התיקי, , עצמי מינימלישתשיג הדרישה להו� 

ההכרעה בי� האמצעי, , במצב דברי, זה. של הו� עצמי וביטוח" תערובת"ביחס ל
 ).ה396 –ג 395( המחוקק להישאר בידיהשוני, צריכה 

 שקלי, 300,000שיעור ההו� העצמי שנקבע בתקנות שהותקנו מכוח החוק הוא  )3( 
 ו בינ בהינת� היחס, הוא מעבר למידה הדרושהאי� ,  זה אינו נמו�א1 שסכו,. חדשי,
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" תערובת"בחירתה של הרשות השלטונית ב. ובי� סכו, הביטוח הנדרש בחוק
המשפט אינו -המסוימת של הו� עצמי וביטוח היא בגדר האופציות החוקיות שבית

 ).ג397 –ו 396(מתערב בה� 
ק על מנהל תיקי השקעות להחזיק ולרכוש ניירות  לחו4מטרת האיסור הקבוע בסעי1  )1( .ז

ער� בעבור עצמו או לנהל תיק השקעות בעבור ב� משפחתו היא למנוע מצב של ניגוד 
 ).ב398(ענייני, 

קיי, קשר רציונלי בי� . איסור זה פוגע בחופש העיסוק במידה שאינה עולה על הנדרש )2( 
נוכח הפיתוי המובנה בעצ, העיסוק . איסורי, אלה ובי� הצור� למנוע ניגוד ענייני,

ההצעות החלופיות שהוצעו לעניי� זה אינ� אמצעי, מספיקי, , בניהול תיקי השקעות
אי� , בהתחשב ברשימת הפטורי, מהאיסור. להבטחת הגשמתה של תכלית האיסורי,

האמצעי שנקט המחוקק גור, לפגיעה בחופש העיסוק בשיעור העולה על התועלת 
 ).ה399 – ז398(הצפויה ממנו 

. פוגע בחופש העיסוק, כתנאי לכניסה לעיסוק או למקצוע, חיוב לעמוד בבחינות )1( .ח
החיוב . פגיעה זו היא כדי� א, היא מקיימת את דרישותיה של פיסקת ההגבלה

תיקי השקעות כתנאי מוקד, בבחינות כלשה� למבקשי, חדשי, הרוצי, לעסוק בניהול 
 ).ה400(עה מעבר למידה הדרושה לתחילת העיסוק אינו כשלעצמו פגי

מטרה דרישת הבחינות היא להבטיח כי הנכנסי, למקצוע יהיו כשירי, ומסוגלי,  )2( 
כפי שנקבע , אי� בהיק1 הבחינות. מידה ראויות-פי אמות-להגשי, את עיסוק, על

 ).א402 –ה 401(המשפט -כדי להצדיק התערבותו של בית, בתקנות
כלל על כל מי -חל בדר�, מקצוע או משלח יד, לעיסוקחוק חדש הקובע תנאי,  )1( .ט

זוהי תחולה . בי� שהוא עסק בו בעבר ובי� שלאו, שמבקש לעסוק באותו עיסוק
שעסקו , החלת החוק על מי שעוסקי, בו בהווה. אקטיבית או מיידית של החוק

החלה זו של החוק , ע, זאת. אינה החלה רטרואקטיבית של החוק, במקצוע ג, בעבר
 ). ו–ה 406(עת בחופש העיסוק של אלה שעסקו במקצוע בעבר פוג

של החוק החדש על ) מיידית(מטרת� של הוראות מעבר היא למנוע תחולה אקטיבית  )2( 
עליה� לעמוד , ככל שהוראות כאלו פוגעות בחופש העיסוק. מי שעסקו במקצוע בעבר

 ).א407 –ז 406(לרבות דרישת המידתיות , חופש העיסוק: יסוד-בדרישות של חוק
המידה -המידה הקובעות את כללי המידתיות לעניי� הוראות המעבר ה� אמות-אמות )3( 

הוראות מעבר הקובעות את תחולתו של משטר רישוי חדש . הרגילות לגבי דרישה זו
א, ה� מתחשבות באופ� , המוטל על עוסק יש� ה� מידתיות לגבי העוסקי, הישני,

 בניסיו� שהצטבר אצלו בניהול ובהשפעתו על הצור� ,הול, במעמדו של העוסק היש�
א, ה� ; כול, או מקצת,, להחיל עליו את כללי הרישוי החלי, על העוסק החדש

בוחרות במדרגת התחולה שפגיעתה בעוסק היש� היא פחותה בהתחשב בתכלית 
וא, התועלת הצומחת מה� לכלל עולה על הנזק הנגר, לעוסקי, הישני, ; החוק

 ). ה– ד410, ו407(
שלפיה יינת� פטור מחובת בחינות רק למי שעסקו בניהול ,  לחוק48הקביעה בסעי1  )4( 

בדרישת המידתיות  אינה עומדת, שבע שני, לפחות לפני תחילת החוקתיקי השקעות 
 אשר , הסדר זה אינו מידתי כלפי עוסקי, ותיקי,. חופש העיסוק: יסוד-הקבועה בחוק
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כגו� מי שעסקו בכ� חמש , הנופלת משבע שני,, רוכהעסקו בניהול תיקי, תקופה א
 ).ג411(או שש שני, 

צברו ) הנופלת משבע שני,(עוסקי, שעסקו בניהול תיקי השקעות תקופה ארוכה  )5( 
 –פי דרישות המידתיות - על–אשר מ� הראוי הוא , ניסיו� רב בניהול תיקי השקעות
� להפחית מחובת הבחינות נית). כול� או מקצת�(להתחשב בו כתחלי1 לבחינות 

ה� משו, , זאת. לגביה, או א1 לבטלה כליל בלי לפגוע באופ� מהותי בתכלית החוק
, יכול לבוא לגביו במקו, בחינות ולכ� ניסיו� מעשי, שהמדובר בעיסוק שאינו אקדמי

אינטרס . וה� משו, שעוסקי, כאלה השקיעו שני, רבות מחייה, בביסוס עיסוק,
עולה על התועלת , א, לא יעמדו בבחינות, והנזק שייגר, לה,, כבדההסתמכות שלה, הוא 

 ). ו–ד 411( הבחינות מהעמדת, בחובתלחברה 
ג, לגבי מי שעסקו בניהול תיקי השקעות קוד, לתחילת החוק תקופה קצרה יותר  )6( 

לית� ביטוי , פי עקרו� המידתיות-על,  מ� הראוי הוא–) שלוש-כגו� לא יותר משנתיי,(
הביטוי . ולאינטרס ההסתמכות אשר ה, פיתחו במש� השני,, � המעשי שלה,לניסיו

או פטור (כי עוסקי, כאלה יוכלו לקבל רישיו� זמני , העיקרי לכ� הוא בקביעה
, מחד גיסא,  אשר במהלכה יוכלו– כגו� לשנתיי, –לתקופה מסוימת ) מרישיו�

 נית� לחשוב ג, על .להכי� עצמ, ולעמוד בבחינות, ומאיד� גיסא, להמשי� בעיסוק
או על שילוב , הסדר שלפיו יחויבו להיבח� רק בחלק מהבחינות ורק על חלק מהחומר

 ). ד–ב 412(בי� שני ההסדרי, 
ככל שהדבר , כי הוראות המעבר בחוק תיקי השקעות, התוצאה המתבקשת מהמסקנה )1( .י

 48ועות בסעי1 הקב, היא שינוי הוראות המעבר, אינ� מידתיות, נוגע לחובת הבחינות
שיהא על , שינוי זה יקבע הסדרי, חדשי, לעניי� הבחינות. לחוק תיקי השקעות

עוסקי, ותיקי, לעמוד בה, או להיות פטורי, מה, לרבות שיטה של מעבר הדרגתי 
 ).ו413(בי� העוסקי, הוותיקי, לפי הוותק או לפי נתוני, אחרי, 

המשפט אינו יכול -בית.  של המחוקקשינוי מעי� זה בהוראות המעבר הוא מסמכותו )2( 
המשפט אינו יכול להוסי1 להוראות המעבר טקסט הקובע את היק1 -בית. לבוא תחתיו

תפקידו של . ואת האפשרות להמשי� בעיסוק בתקופת הבחינות, הבחינות
המשפט רשאי לערו� ניתוח -בית. המשפט לפרש את החוק ולקבוע את חוקתיותו-בית

 בי� החלק התק1 לבי� –" העיפרו� הכחול"פי עקרו� -על –ולהפריד , בגו1 החוק
א, החלק  וזאת, הוא יעשה כ� רק א, החלקי, השוני, ניתני, להפרדה. החלק הבטל

. ולו באופ� חלקי, התק1 עומד על רגליו הוא וממשי� להגשי, את התכלית החקיקתית
בדבר  לחוק וההבחנות שהוא עומד עליה� 48מבנהו של סעי1 , בנסיבות העניי�

 ). ז–ו 413(מונע פעולת הפרדה שיפוטית , מנהלי, של תיקי השקעות
חופש : יסוד-הנוגדות את דרישת המידתיות שבחוק, כל עוד לא תוקנו ההוראות )3( 

בטלות הוראות המעבר בחוק בנוגע .  הרי ה� בטלות–ידי המחוקק -העיסוק על
ינ, מידתיי, ולכ� ה,  פירושה כי ההסדרי, הנוגעי, לבחינות בכלל, א–לבחינות 

כל עוד לא חוקקה , כ�-על-אשר. וזאת כל עוד לא יתק� המחוקק את הפג,, בטלי,
  למת� כתנאיאי� לדרוש עמידה בבחינות , מעבר חדשות ומידתיותהכנסת הוראות 
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, א414 –ז 413(רישיו� עוסק ממי שעסקו בניהול תיקי השקעות קוד, לתחולת החוק 
 ). ד–א 415, ו414

המשפט סמכות להשעות את כניסתה לתוק1 של הצהרה על בטלות -לבית, , זאתע )4( 
מנת לאפשר למחוקק תקופת ביניי, לתת את דעתו על ההשלכות של פסיקת -על, חוק
שלילה מלאה של חובת הבחינות מכל העוסקי, הוותיקי, היא מצב . המשפט-בית

יטול חובת הבחינות ב. משפטי חדש שמ� הראוי הוא כי המחוקק יית� עליו את הדעת
אשר בה יעמדו הוראות , הדבר מצדיק הכרה בתקופת ביניי,". חלל חקיקתי"יוצר 

כדי שהכנסת תוכל לגבש את , בתוק1 –חובת הבחינות   ועמ� ההוראות בדבר–המעבר 
 ).ו416 –ה 415(עמדתה בזמ� סביר 

 ):דורנר' שופטת דאליבא ד( .יא
ד לבי� הוראת חוק ומ� הנמנע לקיי, את שתי בהתקיי, סתירה בי� הוראת חוק יסו )1( 

העולה בדרגתה הנורמטיבית על , תועד1 ההוראה שבחוק היסוד, ההוראות ג, יחד
ככל שהדבר , כלל יסוד בפרשנות הוא הכלל המבקש ליישב, ע, זאת. הוראת החוק

מטרתו של כלל זה היא לתת תוק1 . בי� נורמות משפטיות שונות, נית� באופ� סביר
ולמנוע את התוצאה הבעייתית , המוסדות המוסמכי, לקבל נורמות משפטיותלרצו� 

. קביעת בטלותה ידי מוסד מוסמ� או של-של התעלמות מנורמה שהתקבלה על
ב 418(עיקרו� כללי זה חל ביתר שאת מקו, שבו הנורמות הנדונות ה� חוק יסוד וחוק 

 ). ז–
 המידתיות יופעלו וייושמו מ� הראוי הוא כי שלושת מבחני המשנה של דרישת )2( 

נוסחאות האיזו� שבה� . בהתחשב במהותה של הזכות שהפגיעה בה עומדת על הפרק
ידי רשות - בדומה לבחינת הפגיעה בזכות על–יש לעשות שימוש בעניי� זה מבוססות 

על משקלה הסגולי ועל הטעמי, העומדי, ,  על מהותה של הזכות הנדונה–מינהלית 
 ).ה422 –ה 420(מזה , דת החשיבות של האינטרס המתנגש בזכותועל מי, ביסודה מזה

, בעניי� של מבח� התאמת האמצעי לתכלית, חשיבותה של הזכות הנפגעת משפיעה )3( 
, באשר למבח� המשנה השני. על מידת הוודאות הנדרשת באשר להתאמה כאמור

די חשיבותה של הזכות משפיעה על עלות המשאבי, הציבוריי, שיש להקדיש כ
ג, המבח� לאיזו� בי� התועלת שבתכלית לבי� . לאפשר בחירת אמצעי פוגעני פחות

בטעמי, , הנזק שבאמצעי להשגתה יופעל בהתחשב במהות הזכות שעל הפרק
 ).ב423 –ו 422(שביסודה ובערכי, ובאינטרסי, הנפגעי, במקרה הספציפי 

 :חקיקה ראשית שאוזכרה
, 1995-ה"תשנ, ניהול תיקי השקעותחוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות וב –

, )א(8, 8, )א)5 ,(ב(4, 4, )ב(2, ")הו� עצמי", "ב� משפחה"המונחי,  (1סעיפי, 
, 15, )2)(ג(13, 11, )ה(8, )5)(ב(8, )4)(ב(8, )2)(ב(8, )1)(ב(8, )6)(א(8, )4)(א(8

 ).2(48, )1(48, )ג(47, 40, 39, 30, 27, 26, )א(25, 23, 22, 21, 20, 19, 17
 .10, 8, 7, 4, 3סעיפי, ,  חופש העיסוק:יסוד-חוק –
-ו"תשנ, )תיקו�(חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות  –

1996. 
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, )2' תיקו� מס(חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות  –
 .1996-ז"תשנ

 .4סעי1 , 1994-ד"תשנ, חוק השקעות משותפות בנאמנות –
 .47סעי1 , ]נוסח חדש[דת מס הכנסה פקו –
 .1983-ג"תשמ, ]נוסח חדש[פקודת החברות  –
, ")ב� משפחה", "הו� עצמי"המונחי,  (1סעיפי, , 1968-ח"תשכ, ער� חוק ניירות –

 ).ג(45, 5
 .21סעי1 , 1962-ב"תשכ, חוק שמאי מקרקעי� –
 .18סעי1 , 1969-ט"תשכ, חוק רישו, קבלני, לעבודות הנדסה בנאיות –
 .3סעי1 , 1986-ו"תשמ, חוק לתיקו� פקודת רופאי השיניי, –
 ).ב(56סעי1 , 1977-ז"תשל, חוק הפסיכולוגי, –
 ).א(28סעי1 , 1997-ז"תשנ, חוק שירותי הובלה –
 ).א(20סעי1 , 1996-ו"תשנ, חוק המתווכי, במקרקעי� –
 .1סעי1 ,  הכנסת:יסוד-חוק –
 .5סעי1 ,  כבוד האד, וחירותו:יסוד-חוק –

 :חקיקת משנה שאוזכרה
, בקשה לרשיו�(ובניהול תיקי השקעות  תקנות הסדרת העיסוק בייעו� השקעות –

תוספת , 48, )2(30, 14, )ב(7תקנות , 1997-ז"תשנ, )התמחות ואגרות, בחינות
 .תוספת שניה, ראשונה

הו� עצמי (תקנות הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות  –
 .6, )ג(4, )ב(4, )ג(3, )א(3, 2תקנות  , 1997-ז"שנת, )וביטוח

 .7תקנה , 1964-ד"תשכ, )כללי, לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה  –
הקרנות וההתחייבויות של , דרכי השקעת ההו�(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  –

 .1986-ז"תשמ, )מבטח

 :הצעות חוק שאוזכרו
-ח"תשמ, � השקעות ובניהול תיקי השקעותהצעת חוק הסדרת העיסוק בייעו –

1987. 
-ד"תשנ, הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות –

1994. 
-ה"תשנ, הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות –

1994. 

 :המשפט העליו� שאוזכרו-די� של בית-פסקי
 .573) 1(ד נ"פ, 'כנסת ואחראש ה-יושב' ארד נ 7157/95� "בג ]1[
 .80ד ב "פ, 'המשטרה ואח-שר' נ' רנו ואח'בז 1/49� "בג ]2[
 .337) 3(ד לז"פ, 'שר התחבורה ואח' נ' מיטרני ואח 337/81� "בג ]3[
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שר ' מ נ"איגלו חברה קבלנית לעבודות צנרת בני� ופיתוח בע 1452/93� "בג ]4[

 .610) 5(ד מז"פ, 'התעשייה והמסחר ואח
) 5(ד מח"פ, 'שר האוצר ואח' נ' מ ואח"כלל חברה לביטוח בע 878, 726/94� "גב ]5[

441. 
 ,שרת התקשורת' מ נ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק" 1255/94� "בג ]6[

 .661) 3(ד מט"פ
 .94) 4(ד מט"פ, 'שר הביטחו� ואח' מילר נ 4541/94� "בג ]7[
שר ' נ' ואח G.P.S. Agro Exports L.T.D 4534, 3385/93, 4746/92� "בג ]8[

 .243) 5(ד מח"פ, 'החקלאות ואח
 ,'משיח ואח' מ נ"אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע" אגד" 239/92א "ע ]9[

 .66) 2(ד מח"פ
מגדל כפר ' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע 3363, 1908/94א "רע, 6821/93א "ע ]10[

 .221) 4(ד מט"פ, 'שיתופי ואח
, 'בית הדי� הארצי לעבודה בירושלי� ואח' נ' מ ואח"יבי� פלסט בע 1683/93� "בג ]11[

 .702) 4(ד מז"פ
 ,'שרת התקשורת ואח' נ' מ ואח"בע) 1992(יורונט קווי זהב  987/94� "בג ]12[

 .412) 5(ד מח"פ
 .1) 5(ד מט"פ, התרבות והספורט, שר החינו%' נ' עטייה ואח-ב� 3477/95� "בג ]13[
) 4(ד נא"פ, 'שר התחבורה ואח' נ' חורב ואח 5434, 5090, 5025, 5016/96� "בג ]14[

1. 
אביב של לשכת עורכי הדי� -ועד מחוז תל' נ' גאנ� ואח 196/94, 4330/93� "בג ]15[

 .221) 4(ד נ"פ, 'ואח
 .529) 4(ד נא"פ, 'ראש הכנסת ואח-יושב' נ' סגל ואח' ל 5503/94� "בג ]16[
 .485) 3(ד נ"פ, 'הכנסת ואח' נ' טו� המקומי ואחמרכז השל 8195, 7111/95� "בג ]17[
 .57) 3(ד נ"פ, 'ראש הכנסת ואח-יושב' נ' הופנונג ואח 3434/96� "בג ]18[

 ).לא פורס,(, המפקח על מטבע חו&' לבל נ 5491/95� "בג [19]
ניהול מאגר ' ת' א' מ נ"אביב בע-הבורסה לניירות ער% בתל 6230, 4275/94א "ע [20]

 .485) 5(ד נ"פ, 'מ ואח"רנית בעהספרות התו
 .642) 2(ד נ"פ, מדינת ישראל' נ' ואקני� ואח 5111, 5109, 5052/95פ "ע ]21[
 .236) 2(ד מד"פ, מועצת השמאי�' מוסקובי& נ 571/89� "בג ]22[
 .765) 2(ד מו"פ, מדינת ישראל' ארביב נ 1613/91א "עע ]23[
 ,'ית של לשכת עורכי הדי� ואחהמועצה הארצ' נ' בנאי ואח 2832/96� "בג ]24[

 .582) 2(נ ד"פ
 .412) 2(ד כו"פ, מדינת ישראל' ראב נ 104/72פ "ע ]25[
 ,'השר לעניני דתות ואח' המכו� להכשרת טוענות בית די� נ 6300/93� "בג ]26[

 .441) 4(ד מח"פ
שר התעשייה והמסחר ' מ נ" המגדר תעשיות פלדה בע–. י.ש.ה 396/82� "בג ]27[

 .44) 1(ד לז"פ, 'ואח
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 , וערעור שכנגד'ק ואח'ז' מ נ"חברה לביטוח בע" אליהו" 674/85א "ע ]28[
 .356) 1(ד מג"פ

 .317) 3(ד מד"פ, 'ממשלת ישראל ואח' פורז נ 2994/90� "בג ]29[
המועצה המקומית ; מדינת ישראל' עיריית קרית גת נ 4235, 2918/93� "בג ]30[

 .832) 5(ד מז"פ, 'ממשלת ישראל ואח' נ' אריאל ואח
 ,'ל באזור יהודה ושומרו� ואח"מפקד כוחות צה' חס� נ 174/85� "בג ]31[

 .245) 3(ד לט"פ
 .560) 2(ד נ"פ,'שר המשטרה ואח' טאטור נ 4360/94� "בג ]32[

 ,'הוועד המנהל של רשות השידור ואח' נ' כהנא ואח 399/85� "בג ]33[
 .255) 3(ד מא"פ

 .529) 2(ד מט"פ, לשכת עורכי הדי�' ד נ"עו, �ר כה"ד 6218/93� "בג ]34[
 ,'רשות השידור ואח' מ נ"בע) 1981(לות "קידו� יזמות ומו 606/93� "בג ]35[

 .1) 2(ד מח"פ

 :די� אמריקניי, שאוזכרו-פסקי
[36] Railway Express v. New York 336 U.S. 106 (1949). 

[37] Shapiro v. Tompson 394 U.S. 618 (1969). 

 :די� אנגליי, שאוזכרו-יפסק
[38] Factortame Ltd. v. Secretary of State (No. 2) [1991] 1 All E.R. 70 

(C.J.E.C. and H.L.). 

 :די� בינלאומיי, שאוזכרו-פסקי
[39] Van Marle v. Netherlands 8 E.H.R.R. 483 (1986). 

 :די� גרמניי, שאוזכרו-פסקי
[40]  75 BVerfGE 246. 

 [41] 33 BVerfGE 303 (1972). 

 :די� קנדיי, שאוזכרו-פסקי
[42] RJR–MacDonald Inc. v. Canada (Attorney-General) (1994) 111 

D.L.R. (4
th

) 385 . 

 [43] McKinney v. University of Guelph [1990] 3 S.C.R. 229. 

 [44] R. v. Chaulk ]1990] 3 S.C.R. 1303. 

 [45] Schachter v. Canada (1992) 93 D.L.R. (4
th

) 1. 

 :ספרי, ישראליי, שאוזכרו
בשיתו1 , 5מהדורה  (המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראלרובינשטיי� ' א ]46[

 ).ז"תשנ, כר� ב, מדינה 'ב
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 ).ט"תשמ (דיני חברות חדשי� בישראליה 'פרוקצ' א ]47[
 ).ג"תשנ (פרשנות החקיקה, כר� ב, פרשנות במשפטברק ' א ]48[
 ).ו"תשנ, כר� ב (הסמכות המינהליתזמיר ' י ]49[
 ).ד"תשנ (פרשנות חוקתית, כר� ג, פרשנות במשפטברק ' א ]50[

 :מאמרי, ישראליי, שאוזכרו
" המשפט המינהלי של ישראל בהשוואה למשפט המינהלי של גרמניה"זמיר ' י ]51[

 .109) ה"תשנ-ד"תשנ( ב משפט וממשל
  ג משפט וממשל" החוק חוקתיותביקורת שיפוטית על "ברק ' א ]52[

 .403) ו"תשנ-ה"תשנ(
 .51) א"תשל-ל"תש( ב משפטי�" הרשות המכוננת במדינת ישראל"קליי� ' ק ]53[

 :ספרי, זרי, שאוזכרו
[54] C.A. Wright, A.R. Miller and M.K. Kane Federal Practice and 

Procedure: Civil (St. Paul, 2
nd

 ed., 1995). 

 [55] K.P.E. Lasok The European Court of Justice: Practice and 

Procedure (London, 2
nd

 ed., 1994). 

 [56] D.P. Currie The Constitution of the Federal Republic of Germany 

(Chicago, 1994). 

 [57] P.W. Hogg Constitutional Law of Canada (Scarborough, 3
rd

 ed., 

1992). 

 [58] E.A. Driedger On The Construction of Statutes (Toronto, 3
rd

 ed., 

1994). 

 [59] M.P. Singh German Administrative Law: In Common Law 

Perspective (Berlin, 1985). 

 :מקורות המשפט העברי שאוזכרו
 .366' בעמ, פרשה כ) ד"תרצ, ניו יורק, מהדורת ענאלאו(משנת רבי אליעזר  ]א[

תנאי נעשה -על-הצו. העתירה נתקבלה בחלקה. 2.6.1997תנאי מיו, -על-התנגדות לצו

 לחוק הסדרת העיסוק בייעו& 48מוחלט במוב� זה שהוראות המעבר הקבועות בסעי* 

הצהרת הבטלות הושעתה .  הוכרזו כבטלות1995+ה"תשנ, ול תיקי השקעותהשקעות ובניה

 .31.12.1997עד ליו� 

 ; בש, העותרי,–נאוה איל� , ישגב נקדימו�, דניאל פדר, חנ� מלצר
 בש, –צי, בפרקליטות המדינה "סגנית בכירה א וממונה על ענייני בג, אסנת מנדל

 .המשיבי,

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו
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 די�-פסק
 ברק' הנשיא א

 –להל�  (1995-ה"תשנ, עיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעותחוק הסדרת ה
אי� הוא חוסה תחת ). 10.8.1995(ה "ד באב תשנ"נכנס לתוקפו בי, )חוק תיקי השקעות

נטע� בפנינו כי כמה ). חופש העיסוק: יסוד- לחוק10סעי1 (המטרייה של שמירת הדיני, 
הא, . ודינ� להתבטל, ופש העיסוקח: יסוד-הוראות שבו סותרות את הוראותיו של חוק

 אלה השאלות הניצבות בפנינו בעתירה –מה� תוצאותיה , וא, כ�, קיימת סתירה כנטע�
 .זו

 העובדות

למעלה משמונה מאות גברי, . ניהול תיק השקעות הוא עיסוק מקובל בישראל .1
, דעתו-לפי שיקול, מנהל תיקי השקעות מבצע עיסקאותיו. ונשי, עסקו בכ� לאחרונה

הוא קונה ומוכר . פי הרשאה שלקוחותיו נותני, לו-הוא פועל על. בחשבונ, של אחרי,
דעתו של מנהל תיק -היק1 שיקול. ניירות ער� ונכסי, פיננסיי, בשמ, של אות, אחרי,

 .והוא משתנה ממקרה למקרה, ההשקעות תלוי בהסכ, שבינו לבי� שולחו

עצי, בניירות ער� הורגש כבר סוחרי, ויו, הצור� בקיו, פיקוח על סוכני, .2
ועדת ("דנה בכ� הוועדה להנפקת ניירות ער� ולמסחר בה, . בראשית שנות השישי,

ועדת ידי� המליצה על התקנת תקנות שיעניקו סמכויות רישוי לרשות ניירות "). ידי�
דנה ועדת הכלכלה של הכנסת  1978-ב. המלצה זו לא הוצאה מהכוח אל הפועל. ער�

היא קבעה כי לרשות המשקיע בשוק ניירות הער� לא עומד . ושוק ההו�במצב הבורסה 
היא המליצה על רישוי יועצי, . הייעו� והמסחר, המידע הדרוש בתחו, ההנפקה

הצור� בהסדרת הייעו� . המלצה זו לא קודמה בהליכי החקיקה. להשקעות בניירות ער�
עדת החקירה לעניי� בדי� וחשבו� של ו, להשקעות הודגש ג, שני, מספר לאחר מכ�

על חקיקת חוק , בי� השאר, הוועדה המליצה"). ועדת בייסקי("ויסות מניות הבנקי, 
כ� המליצה . שיאסור מת� ייעו� בהשקעות פיננסיות בידי מי שלא קיבל רישיו� לכ�

עוד המליצה הוועדה כי בנקי, . ועדת בייסקי לקבוע סייגי, וכללי, לפעולות היועצי,
ג, הצעה זו לא הוצאה . � או בעקיפי� במסחר במניות על חשבונ, ה,לא יעסקו במישרי
  .מהכוח אל הפועל

ועדה לבדיקת הסדרי, , על דעת שר האוצר, מינה שר המשפטי, 1985-ב .3
על גיבוש , בי� השאר, ועדת גבאי המליצה"). ועדת גבאי("תחיקתיי, בתחו, שוק ההו� 

  השקעות ובניהול תיקיקי, בייעו� אשר תסדיר את העיסו, מסגרת חקיקתית מפורטת

 א
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עמד העיקרו� כי יש לקבוע חובת רישוי , ביסוד המלצותיה של ועדת גבאי. השקעות
 .לעיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות

 הליכי החקיקה

הוגשה לכנסת , על בסיס המלצותיה� של ועדת גבאי וועדת בייסקי .4
, ו� השקעות ובניהול תיקי השקעותעשרה הצעת חוק הסדרת העיסוק בייע-האחת
היא  א�, הוחל עליה די� רציפות. ההצעה עברה קריאה ראשונה בלבד. 1987-ח"תשמ

תיכו� הצעת ' כנסת ד-עשרה הגיש חבר-בכנסת השלוש. עשרה-לא נדונה בכנסת השתי,
הצעת חוק  (1987-ח"חוק פרטית המאמצת את הצעת החוק הממשלתית משנת תשמ

 1994-ב). 1994-ד"תשנ, ו� השקעות ובניהול תיקי השקעותהסדרת העיסוק בייע
היא הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות , פורסמה הצעת חוק ממשלתית חדשה

. הצעה זו הועברה לטיפולה של ועדת הכספי,. 1994-ה"תשנ, ובניהול תיקי השקעות
בחנה ) ו,של' הכנסת ס-בראשותו של חבר(ועדת המשנה של ועדת הכספי, לשוק ההו� 

בסופו , הצעת החוק נתקבלה. ידי מליאת ועדת הכספי,-כ� נדונה ההצעה על. ההצעה
 .10.8.1995השקעות פורס, ונכנס לתוקפו ביו,  וחוק תיקי, של דבר

נקבע בו כי הוראות , 10.8.1995-א1 כי תחילתו של חוק תיקי השקעות ב .5
קות בחובת הרישוי ובתנאי, לעניי� ההוראות העוס. תחילת� במועד אחר, אחדות שבו
נדחה , בהגיע מועד זה. נקבע כי תחילת� בתו, שנה מיו, פרסו, החוק, למת� רישיו�

ז "תשנ' ג באדר ב"ביו, כונקבע כי ה� ייכנסו לתוק1 , מועד כניסת� של הוראות אלה
, )תיקו�(חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות ) (1.4.1997(

בהגיע המועד החדש נדחה שוב מועד כניסת� של הוראות הרישוי ). 1996-ו"תשנ
חוק הסדרת ) (1.7.1997(ז "ו בסיוו� תשנ"שנקבע כי תחילת� היא בכ תו�, לתוק1

 ).1996-ז"תשנ, )2' תיקו� מס(העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות 

ע, הרשות בהתייעצות , פי הוראות חוק תיקי השקעות הוסמ� שר האוצר-על .6
. להתקי� תקנות, ובאישור ועדת הכספי, של הכנסת)  הרשות–להל� (לניירות ער� 

בבחינות המקצועיות אשר על מנהלי, של תיקי , בי� השאר, תקנות אלה אמורות לעסוק
וכ� בתנאי, ובסכומי, לעניי� מילוי חובת , ))4)(א(8סעי1 (השקעות לעמוד בה� 

כ� הוסמ� שר האוצר לקבוע )). 6)(א(8סעי1 (ות הביטוח המוטלת על מנהל תיקי השקע
סעי1 (המבקשת לנהל תיקי השקעות , בתקנות את שיעור ההו� העצמי של חברה

.  והועברה לוועדת הכספי, של הכנסת1996טיוטה של תקנות הוכנה באפריל )). 4)(ב(8
 קוימו דיוני, בוועדת המשנה. נתקבלו תגובות מהציבור. מידע על כ� נמסר לציבור

, )9.12.1996-ב(לאחר אישור התקנות בוועדת הכספי, . לשוק ההו� של ועדת הכספי,
בקשה (ובניהול תיקי השקעות פורסמו תקנות הסדרת העיסוק בייעו� השקעות 

 , בחינות, לרשיו�
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ותקנות הסדרת העיסוק )  תקנות הבחינות–להל�  (1997-ז"תשנ, )התמחות ואגרות
 –להל�  (1997-ז"תשנ, )הו� עצמי וביטוח(שקעות בייעו� השקעות ובניהול תיקי ה

 .28.1.1997-התקנות נכנסו לתוקפ� ב). תקנות הו� עצמי וביטוח

 מהות ההסדרי� בחוק תיקי השקעות

חוק תיקי השקעות מסדיר את העיסוק בייעו� השקעות ואת העיסוק בניהול  .7
החוק . ובכ� נתמקד, ענייננו בעתירה זו בעיסוק של ניהול תיקי השקעות. תיקי השקעות

הוא מסדיר ). 20סעי1 (וזהירות ) 11סעי1 (מטיל על מנהל תיקי השקעות חובות אמו� 
). 17סעי1 (ומת� תמריצי, למנהל תיקי השקעות ) 15סעי1 (מצבי, של ניגוד ענייני, 

ובאשר לאופ� ההחזקה והניהול , )19סעי1 (הוא קובע הסדרי, באשר לחובות הסודיות 
תו� הטלת איסור על , )22סעי1 (נכסי הלקוח ונכסי מנהל התיקי, של ) הנפרדי,(

חוק תיקי השקעות קובע חובת רישו, ). 23סעי1 (הלקוח שלא בהסכמתו  שימוש בנכסי
). 27סעי1 (ולרשות ) 26סעי1 (וחובת דיווח ללקוח )) א(25סעי1 (של כל עיסקה 

וה� ) 10.8.1995ביו, (הוראות אלה נכנסו לתוקפ� ע, חקיקתו של חוק תיקי השקעות 
לעניי� זה נקבע . על מי שניהל תיקי השקעות ג, בטר, הוחק החוק, רוב� ככול�, חלות

 30.6.1997-כי יראו יחיד או תאגיד העוסק בניהול תיקי, ביו, פרסומו של החוק ועד ה
 )).ג(74 סעי1(כאילו היה בעל רישיו� לפי החוק 

לעניי� העיסוק בניהול תיקי חוק תיקי השקעות קובע משטר של רישוי  .8
ה� היחיד . ניהול תיקי, יכול שיעשה אותו יחיד ויכול שתעשה אותו חברה. השקעות

נקבע כי יחיד בעל רישיו� לא יוכל לנהל תיקי השקעות . וה� החברה חייבי, ברישיו�
)). ב(2סעי1 (אלא א, כ� הוא עובד בחברה שהיא בעלת רישיו� לניהול תיקי השקעות 

לעניי� .  הוטלה חובת התאגדות כחברה על יחיד המבקש לנהל תיקי השקעותכי, נמצא
כי עליה להיות בעלת הו� , בי� השאר, חברה המבקשת רישיו� כמנהלת תיקי, נקבע

סכו, זה הועמד )). 4)(ב(8סעי1 (עצמי בסכו, שאינו קט� מהסכו, שנקבע בתקנות 
על מנהל תיקי השקעות . י,בתקנות הו� עצמי וביטוח על שלוש מאות אל1 שקלי, חדש

הוטל איסור לנהל תיק השקעות בעבור ב� משפחתו או בעבור תאגיד שהוא או ב� 
כי הבקשה לקבלת , לעניי� הרישוי נקבע)). ב(4סעי1 (משפחתו הינ, בעלי שליטה בו 

כי , בי� השאר, תנאי לקבל רישיו� הוא)). א(5סעי1 (רישיו� תוגש לרשות לניירות ער� 
נושאיה� של הבחינות וסדריה� )). 4)(א(8סעי1 (בחינות מקצועיות המבקש עמד ב

משטר הרישוי האמור לא נכנס לתוקפו ע, פרסומו של חוק . הוסדרו בתקנות הבחינות
והוא נכנס לתוקפו ביו, , מועד כניסתו נדחה פעמיי,). 10.8.1995ביו, (תיקי השקעות 

כי הרשות מוסמכת , ע בה�נקב. חוק תיקי השקעות כולל הוראות מעבר. 1.7.1997
, )10.8.1995-כלומר ה(ערב פרסומו של החוק , לית� רישיו� למי שעסק בישראל
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)). 1(48סעי1 (ג, א, אינו ממלא אחר התנאי, הקבועי, בחוק , תיקי, לפחות שבע שני,
למי שעסק בישראל בניהול תיקי, , מנימוקי, מיוחדי,, הרשות הוסמכה לית� רישיו�

 )).2(48 סעי1(וכ� למי שעסק בניהול תיקי, מחו� לישראל , קצרה משבע שני,תקופה 

 העתירה

שאליה משתייכי, חברי, העוסקי, ) בהליכי רישו,( היא עמותה 1העותרת  .9
בניהול תיקי , הלכה למעשה, עסקו) 2-10(העותרי, האחרי, . בניהול תיקי השקעות

ותרי, נדרשי, לקבל רישיו� לניהול הע. השקעות בטר, נכנס חוק תיקי השקעות לתוקפו
כי ההסדרי, הבאי, , טענת, הינה. ולקיי, את דרישות חוק תיקי השקעות תיקי השקעות

חיוב מנהלי תיקי, ) א: (חופש העיסוק: יסוד-נוגדי, את חוק, בחוק תיקי השקעות
התניית הפעולה באמצעות חברה בקיומו של הו� ) ב(; לפעול א� ורק באמצעות חברה

, הטלת איסור על מנהלי תיקי השקעות לנהל תיקי השקעות של עצמ,) ג(; ניכרעצמי 
חיוב המבקשי, לעסוק בניהול תיקי השקעות לעמוד בבחינות ) ד(; או של בני משפחת,
; תו� שלילת האפשרות להכי� עצמ, כראוי לבחינות אלה, רישוי רבות וקשות

 לא יוחלו על מי שניהלו תיקי היעדר הוראות מעבר שלפיה� הסדרי הרישוי ותנאיו )ה(
תו� שלילת זכות, של אלה להמשי� ולעסוק , השקעות בטר, נכנס החוק לתוקפו

פוגעי, ה, בחופש , הסדרי, אלה א1 שה, לתכלית ראויה, לטענת העותרי,. במקצוע,
כ� נתבקשנו . העותרי, מבקשי, כי נצהיר על בטלות,. העיסוק מעבר למידה הדרושה

עד להכרעה ) 1.7.1997ליו, , כאמור, שנקבעה(ת תחילתו של החוק ביניי, א-לעכב בצו
 .סופית בעתירה

 ההליכי� שלפנינו

ביקשה ) השופטת דורנר(השופטת התורנית . 13.3.1997-העתירה הוגשה ב .10
הועברה העתירה , ע, קבלת התגובה. ביניי, נדחתה-הבקשה לצו. תגובת המשיבי,

הרכב של ). השופטת ביניש, כה�-ת שטרסברגהשופט, הנשיא ברק(להרכב של שלושה 
פי בקשתו -על. ונת� שלושי, יו, לתשובה, תנאי-על-צו) 2.6.1997ביו, (שלושה הוציא 

ג, הוא עסק בניהול תיקי השקעות ( הוספנו את מר אברהמחיו – ובהסכמת המשיבי, –
ההרכב החליט על מחיקת� של ). 11עותר (כעותר נוס1 ) טר, כניסת החוק לתוק1

משהוחק החוק הוא מנתק עצמו , אכ�. הכנסת וועדת הכספי, כמשיבות בעתירה
חוק שיולד אי� . ניתק טבורו מיוצרו, ובצאתו של חוק מביתו של מחוקק. "ממחוקקו

ראש הכנסת -יושב'  ארד נ7157/95& "בבג השופט חשי�" (הוא עוד ברשותו של מולידו

המחוקק . ולא כנגד הכנסת, ת כנגד החוקהטענות החוקתיות מכוונו). 611' בעמ, ]1[' ואח
אי� לצר1 את הכנסת , כ�-על. חוקשל שבו מתבררת שאלת חוקתיותו , אינו צד לסכסו�
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לכל דיו� שכזה , כמוב�. ידי הכנסת-בהליכי, שבה, נדונה חוקתיותו של חוק שחוקק על
 .יש להזמי� את היוע� המשפטי לממשלה

. המעכב את מועד כניסתו של החוק לתוק1, י,ביני-ההרכב נתבקש להוציא צו .11
 :לעניי� זה נתקבלה ההחלטה הבאה

ביקשנו מבאת כוח , בטר, נחליט בעניי�. ביניי,-נתבקשנו לית� צו"
המשיבי, לברר האפשרות של פניה לכנסת להארכת מועד הכניסה לתוק1 

על . בתו� שבועיי, תימסר לנו הודעה בכתב מטע, המשיבי,. של החוק
 ".המש� הדיו� בצו הביניי, הודעה נחליט בדבריסוד ה

נמסר מפי . כוח הצדדי,-קוימה תזכורת בנוכחות באי) 15.6.1997ביו, (לאחר זמ� 
כי הממשלה לא תפנה לכנסת ביוזמת חקיקה לדחיית , מנדל' הגב, כוח המשיבי,-באת

בו של נוכח מצ"כי , מנדל' בנמקה עמדה זו ציינה הגב. מועד כניסתו של החוק לתוק1
לוח הזמני, הצפו1 כתוצאה מהגשת העתירה בסמו� לכניסת הוראות , שוק ההו�

הרישוי לתוק1 וההשלכות העלולות לנבוע מפתיחת הלי� חקיקה בכנסת בתקופת 
לא יהא זה נכו� ליזו, , המשפט הנכבד-ידי בית-די� על-הוודאות של טר, מת� פסק-אי

לדעת המשיבי, דחיה . רישוי בחוקהלי� חקיקה לש, דחיית תחילת תוקפו של פרק ה
על יסוד הודעה זו נקבעו ". כאמור עלולה לגרו, נזק רב לשוק ההו� ולציבור המשקיעי,

נשמרת  1.7.97-די� עד ה-א, לא יינת� פסק"כי , נקבע עוד. בהסכמה הסדרי טיעו� בכתב
הוא  ו–ההרכב שידו� בעתירה . האפשרות כי העותרי, יחזרו ויפנו בעניי� צו הביניי,

פה למת� הבהרות ולתשובה על - עשוי לקיי, דיו� בעל–עשוי להיות הרכב מורחב 
 ".1.7.97- עד ה– ולו בלי הנמקה –ייעשה מאמ� לית� את פסק הדי� . שאלות

 יו, לפני כניסת� לתוק1 של ההוראות הנדונות שבחוק תיקי – 30.6.1997ביו,  .12
נקודת המוצא שלנו . הביניי,- בצוהמשפט דיו�-בית  קיי, הרכב מורחב של–השקעות 

ביניי, לעיכוב הפעלתו של הסדר המעוג� בחוק הינה -כי הוצאת צו, בדיו� זה הייתה
, המשפט באנגליה-כ� נוהגי, בתי. דעתו-המשפט ונתונה לשיקול-בסמכותו של בית

 Factortame Ltd. v. Secretary ראו(בקנדה ובשיטות משפט נוספות , הברית-בארצות

of State (No. 2) (1991) [38]; RJR–MacDonald Inc. v. Canada (Attorney-General) 

(1994) [42]; C.A. Wright, A.R. Miller and M.K. Kane Federal Practice and 

Procedure: Civil [54], sec. 2948; K.P.E. Lasok The European Court of Justice 

Practice and Procedure [55], at p. 232). דעת זה יש להפעיל בזהירות רבה-שיקול .
לבי� הנזק לפרטי, , יש לאז� בי� הנזק הבלתי הפי� לפרט א, צו העיכוב לא יינת�

המשפט להיות רגיש ה� לעיכוב -על בית. א, צו העיכוב יינת�, ולציבור כולו, אחרי,
  הלכאוריתוה� לפגיעה , )ביניי,-א, יינת� צו(בהפעלתו של חוק בטר, הוכרע הדי� 
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, המשפט ייטיב לעשות-בית). א, לא יינת� צו כאמור(הדי� -בזכויות האד, עד להכרעת
, ברוח זו. א, יעשה כל מאמ� להשגת הבנה בי� הצדדי, בכל הנוגע להסדרי הביניי,

המלצנו בפני המשיבי, להגיע להסדר שימנע , ולאחר ששמענו את טענות הצדדי,
המשפט לפסוק בעתירה -יתאפשר לביתתו� ש, הביניי,-צו הצור� בהכרעה בעניי�

בלא לח� זמ� הנובע מכ� שחוק תיקי השקעות נכנס לתוקפו במלוא הוראותיו , לגופה
 : והגיעו להסדר הבא, הצדדי, ניהלו משא ומת� ביניה,). 1.7.1997-ה(למחרת היו, 

ותעניק רשיו� , לחוק) 2(48הרשות תעשה שימוש בסמכותה לפי סעי1  .1"
או עד למת� פסק הדי� לפי , 31.12.97תיי, ביו, זמני לתקופה שתס

. למי שעסק בניהול תיקי, ערב כניסתו לתוק1 של החוק, המוקד,
בכל רשיו� . הרשיו� הזמני יינת� ליחיד לצור� עיסוק במסגרת חברה

יצויי� באלו דרישות נדרש בעל הרשיו� הזמני לעמוד על מנת שבבוא 
 .קי, על פי החוקהעת נית� יהא להעניק לו רשיו� מנהל תי

סכו, זה . ח" ש50,000ההו� העצמי של החברה יעמוד על ס� של  .2
לתקנות הסדרת העיסוק בייעו� ) א(2יחלי1 את הסכו, הקבוע בתקנה 
 .1997-ז"התשנ, )הו� עצמי וביטוח(השקעות בניהול תיקי השקעות 

מודיע היוע� המשפטי , לצור� מת� זמ� להתארגנות למנהלי התיקי, .3
הוא לא יאכו1 את הוראות , לה כי בתו� תקופה של ששי, יו,לממש

 ".החוק שעניינ� ברישוי

הצדדי, לא הגיעו לידי הסדר באשר לאיסור החל על בעל רישיו� לרכוש ניירות ער� 
ולעניי� האיסור החל על יחיד המנהל תיקי השקעות שלא לנהל תיקי , בעבור עצמו

כי נחה דעתנו שעל רקע ההסדר שאליו , נולעניי� זה החלט. השקעות בעבור ב� משפחה
, רשמנו לפנינו הודעת המשיבי,. ביניי, בעניי� זה-אי� מקו, לית� צו, הגיעו הצדדי,

ולפיה במהל� התקופה של הרישיונות הזמניי, יוכל מנהל תיקי, לבצע הצלבה ע, 
 כהגדרת, בחוק תיקי(בכל הנוגע לתיקי, שלו ושל קרובי משפחתו , מנהל תיקי, אחר

 ).השקעות

 ובעקבות הסיכומי, בכתב –) 22.7.1997ביו, (לאחר כשלושה שבועות  .13
. פה לגופה של העתירה- שמענו טיעוני, משלימי, בעל–כוח הצדדי, -שנתקבלו מבאי

הצדדי, . טיעוני, אלה התרכזו בחוקתיות, של האמצעי, שננקטו בחוק תיקי השקעות
, חוק תיקי השקעות פוגע בחופש א, לא היו חלוקי, בעמדותיה, באשר לשאלה

 כי חוק תיקי השקעות פוגע – ומקובל הוא עלינו –מקובל היה על כל הצדדי, . העיסוק
. לא הופכת את חוק תיקי השקעות לבלתי חוקתי, כשלעצמה, פגיעה זו. בחופש העיסוק

א, היא מקיימת את הדרישות הקבועות לכ� , פגיעה בעיסוק עשויה להיות מוצדקת
 .נפנה אפוא לחוק היסוד ולדרישות הקבועות בו. חופש העיסוק: ודיס-בחוק
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 המסגרת הנורמטיבית

ראו (חופש העיסוק מעניק הגנה חוקתית לחופש העיסוק : יסוד-חוק .14
א1 ). 1134' בעמ, ]45[) כר� ב (המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראלרובינשטיי�  'א

 הוכר חופש העיסוק כזכות ]2[' המשטרה ואח-שר' נ' רנו ואח' בז1/49& "בגבעבר מאז 
 : בציינוחשי�' ז' השופט שעמד על כ� . אד, יסודית

כי לכל אד, קנויה זכות טבעית לעסוק בעבודה או , כלל גדול הוא"
כל זמ� שההתעסקות בעבודה זו או , אשר יבחר לעצמו, יד-במשלח
 ).82' בעמ, ש�" (יד אינה אסורה מטע, החוק-במשלח

 יהיו המטרות אשר להגשמת� נועד –יכול היה בעבר חוק של הכנסת , ע, זאת
ובלבד שהפגיעה בוטאה בו ,  לפגוע בחופש העיסוק–והאמצעי, שאות, נקט אשר יהיו 

' שר התחבורה ואח' נ'  מיטרני ואח337/81& "בגראו (משמעי -ברור וחד, באופ� מפורש

צומצ, כוחה של ,  העיסוקחופש: יסוד-מאז חקיקתו של חוק, עתה). 353' בעמ, ]3[
 איגלו חברה קבלנית לעבודות צנרת 1452/93& "בגראו (הכנסת לפגוע בחופש העיסוק 

 כלל חברה 878, 726/94& "בג; ]4[' שר התעשייה והמסחר ואח' מ נ"בני� ופיתוח בע

החברה הישראלית , "בזק "1255/94& "בג; ]5[' שר האוצר ואח' נ' מ ואח"לביטוח בע

' שר הביטחו� ואח'  מילר נ4541/94& "בג; 679' בעמ, ]6[שרת התקשורת ' מ נ"לתקשורת בע

 7סעי1 (פגיעה זו אפשרית היא רק בדר� של שינוי חוק היסוד עצמו ). 124' בעמ, ]7[
, או בחקיקתו של חוק רגיל, ) לחוק היסוד8סעי1 ) בחקיקתו של חוק חורג, )לחוק היסוד

לחופש , כ�-כי-הנה).  לחוק היסוד4סעי1 (ה המקיי, את דרישותיה של פיסקת ההגבל
 4534, 3385/93, 4746/92& "בגראו (חוקית -על-העיסוק מוענקת בישראל הגנה חוקתית

G.P.S. Agro Exports L.T.D אגודה " אגד "239/92א "ע; ]8[' שר החקלאות ואח' נ' ואח

 3363, 1908/94 א"רע, 6821/93א "ע; ]9[' משיח ואח' מ נ"שיתופית לתחבורה בישראל בע

של הכנסת " רגיל"חוק ). ]10[' מגדל כפר שיתופי ואח' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע
יכול לפגוע ) שאינו חוק יסוד ואינו חוק חורג ובשני אלה אי� לנו עניי� בעתירה זו(

 .בחופש העיסוק רק א, תנאיה של פיסקת ההגבלה מתקיימי, בו

הוא ביטוי . אוטונומיה של הרצו� הפרטיחופש העיסוק כזכות חוקתית נגזר מה .15
באמצעות חופש העיסוק מעצב האד, את אישיותו ואת . להגדרתו העצמית של האד,

. פי ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית-כ� על. מעמדו ותור, למירק, החברתי
המלאכה מייחדת את האד, ומהווה ביטוי לצל, . פי ערכיה כמדינה יהודית-כ� על

, פרשה כ) ד"תרצ, ניו יורק, מהדורת ענאלאו(ראו משנת רבי אליעזר (שבו אלוהי, 
הוא מעניק .  אינו זכות מוחלטת– כזכויות אד, אחרות –חופש העיסוק ). ]א[ 366' בעמ

בית הדי� הארצי לעבודה ' נ' מ ואח"יבי� פלסט בע 1683/93& "בגראו (לאד, זכות יחסית 

 ; יש לאז� בינה לבי� זכויות האד, האחרות). ]9[ל " הנ239/92א "ע; ]11[' בירושלי� ואח
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האיזו� ע, טובת הציבור מעוג� . יש לאז� בינה לבי� שיקולי, ראויי, של טובת הציבור
 :הקובעת) חופש העיסוק: יסוד- לחוק4סעי1 (בפיסקת ההגבלה 

אי� פוגעי, בחופש העיסוק אלא בחוק ההול, את ערכיה של מדינת "
או לפי , ובמידה שאינה עולה על הנדרש,  ראויהשנועד לתכלית, ישראל

 ".חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו

מה� , ענייננו בשאלה. היקפו הראוי של האיזו� הוא העומד לבחינתנו בעתירה זו
חופש , אכ�. ההגבלות שנית� להטיל על חופש העיסוק למע� שמירה על צורכי הכלל

. זהו החופש של האד, כחלק מהחברה. העיסוק אינו החופש של האד, על אי בודד
פיסקת ההגבלה . מתחייב איזו� בי� זכות האד, לחופש עיסוק לבי� אינטרס הכלל

בי� , היא נקודת האחיזה שעליה מונח האיזו� החוקתי בי� הפרט לכלל. משקפת איזו� זה
. כי בצד זכויות אד, קיימות ג, חובות אד,, היא משקפת את התפיסה. היחיד לחברה

היא פרי ההכרה . פיסקת ההגבלה משקפת פשרה בי� כוח המדינה לבי� זכות האד,, אכ�
הזכות וההגבלה עליה . כי יש לקיי, חופש עיסוק ולשמור על טובת הכלל ג, יחד

 .יונקי, ממקורות משותפי,

מתנה את תוקפה של ) 4סעי1 (חופש העיסוק : יסוד-פיסקת ההגבלה שבחוק .16
הפגיעה בחופש :  המצטבר של ארבעת התנאי, הבאי,פגיעה בחופש העיסוק בקיומ,

החוק הפוגע הול, את ; העיסוק נעשית בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת שבו
הפגיעה בחופש העיסוק ; החוק הפוגע נועד לתכלית ראויה; ערכיה של מדינת ישראל

קיומ, של שלושת התנאי, הראשוני, אינו שנוי . אינה במידה העולה על הנדרש
כי הפגיעה , שעניינו הדרישה, נתמקד אפוא בתנאי הרביעי. מחלוקת בעתירה שלפנינוב

 .בחופש העיסוק לא תהא במידה העולה על הנדרש

חוק הפוגע בחופש העיסוק הוא חוקתי רק א, פגיעתו , פי פיסקת ההגבלה-על .17
הפגיעה מינו� . 'מבח� המינו�'"זהו . בחופש העיסוק היא במידה שאינה עולה על הנדרש

, 1908/94א "רע, 6821/93א "ע בהשופט גולדברג" (צרי� שיהא כ� שלא יעלה על הנדרש

& "בג ראו ((proportionality)זוהי הדרישה של מידתיות). 574' בעמ, ]10[ל " הנ3363

& "בג; 435' בעמ, ]12[' שרת התקשורת ואח' נ' מ ואח"בע) 1992( יורונט קווי זהב 987/94

 4541/94& "בג; 11' בעמ, ]13[התרבות והספורט , שר החינו%' נ'  ואחעטייה- ב�3477/95

. ידי המחוקק-דרישת המידתיות מתמקדת באמצעי, שנבחרו על). 138' בעמ, ]7[ל "הנ
נדרש כי האמצעי, שנבחרו . די בכ� שתכליתו של החוק ראויה היא פיה לא-על

 D.P. Currie The Constitution of the ראו(להגשמת התכלית הראויה ה, מידתיי, 

Federal Republic of Germany [56], at p. 309; P.W. Hogg Constitutional Law  

of Canada [57], at p. 875).  חילקה – בעקבות המשפט המשווה –הפסיקה הישראלית 
אלה מהווי, קונקרטיזציה של עקרו� . את מבח� המידתיות לשלושה מבחני משנה

' שר התחבורה ואח' נ'  חורב ואח5434, 5090, 5025, 5016/96& "בגו רא(המידתיות הכללי 

מבח� האמצעי ; מבח� האמצעי המתאי, והרציונלי: שלושת מבחני המשנה ה,). ]14[
 196/94, 4330/93& "בגראו ) (במוב� הצר( מבח� האמצעי המידתי ;שפגיעתו פחותה
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סגל '  ל5503/94& "בג; ]15[' חאביב של לשכת עורכי הדי� וא-ועד מחוז תל' נ' גאנ� ואח

המשפט המינהלי של ישראל בהשוואה "זמיר ' וכ� י, ]16[' ראש הכנסת ואח-יושב' נ' ואח
החלוקה למבחני משנה נועדה לסייע ). 109' בעמ, ]51[" למשפט המינהלי של גרמניה

היא נועדה לכוו� את . המידה העקרוניות בקביעת מידתיותה של החקיקה-בגיבוש אמות
 .א� לא להקפיאה, שיבה החוקתיתהח

אמצעי . הוא מבח� ההתאמה או הקשר הרציונלי, מבח� המשנה הראשו� .18
 הוא ראוי א, –הפוגע בחופש העיסוק ,  ובענייננו–הפוגע בזכות אד, חוקתית , חקיקתי

האמצעי . נדרש קשר של התאמה בי� המטרה לאמצעי. הוא מתאי, להשגת המטרה
& "בג: ראו( להגשמתה של המטרה החקיקתית,  באופ� רציונלי,החקיקתי צרי� להוביל

, מבח� המשנה השני; )436' בעמ, ]10[ל " הנ6821/93א "ע; 12' בעמ, ]13[ל " הנ3477/95
 –האמצעי החקיקתי הפוגע בזכות אד, חוקתית . הוא מבח� האמצעי שפגיעתו פחותה

השיג את המטרה החקיקתית ולענייננו הפוגע בחופש העיסוק הוא ראוי רק א, לא נית� ל
 3477/95& "בגראו (אשר פגיעתו בזכות האד, תהא קטנה יותר , ידי אמצעי אחר-על

האמצעי ). 436' בעמ, ]10[ל " הנ3363, 1908/94א "רע, 6821/93 א"ע; 12' בעמ, ]13[ל "הנ
על . שעליו מטפס המחוקק להשגת התכלית החקיקתית, החקיקתי משול לסול,

, שבאמצעותו מושגת התכלית החקיקתית, תו שלב משלבי הסול,המחוקק לעצור באו
הפוגעת ' מדרגה'על המחוקק להתחיל ב. "ואשר פגיעתו בזכות האד, היא הפחותה

עד שהוא מגיע לאותה מדרגה אשר במסגרתה , ולעלות אט אט בגר, המדרגות, פחות
א "רע, 6821/93א "ע" (התכלית הראויה מושגת בלא לפגוע מעבר לדרוש בזכות האד,

הגור, פחות , א, בנסיבות העניי� התנאי המתו�). "444' בעמ, ]10[ל " הנ3363, 1908/94
ככל , תוכל הרשות לקבוע תנאי מכביד יותר, אינו מספיק כדי להשיג את המטרה, נזק

, מבח� המשנה השלישי). 131' בעמ, ]51[ל "זמיר במאמרו הנ" (הנדרש להשגת המטרה
האמצעי הנבחר אפילו מתאי, הוא ). במוב� הצר (הוא מבח� האמצעי המידתי

ואפילו אי� אמצעי מתו� ממנו צרי� לקיי, יחס ראוי בי� , להשגת המטרה) רציונלית(
זהו מבח� הבוח� ). ש�(התועלת שתצמח ממנו לבי� היק1 פגיעתו בזכות אד, חוקתית 

ש א, השימו. והאפקט שיש לה על זכות האד, החוקתית, את התוצאה של החקיקה
ואילו התועלת הצפויה ממנו , באמצעי החקיקתי גור, לפגיעה חמורה בזכות האד,

 ).במובנה הצר(כי אז אפשר שהחקיקה חורגת מהמידה הדרושה , לציבור היא מזערית
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לא פע, נית� להצביע על פתרונות . דרישת המידתיות מציבה מבח� גמיש .19
 השופט להכיר בחוקתיותו של במצב דברי, זה על. המקיימי, את דרישותיו, אחדי,
הוא . כי תפקיד החקיקה הוטל על המחוקק, נקודת המוצא העקרונית הינה, אכ�. החוק

האחריות הלאומית לחקיקת חוקי, אשר יגשימו תכלית .  הע,–נציגו הנאמ� של הריבו� 
בידיו . על המחוקק, פי עקרו� הפרדת הרשויות-על, ראויה באמצעי, מידתיי, מוטלת

המשפט לא בא -בית. יתור התכלית הראויה ולבחירת האמצעי המידתיהכלי, לא
לנעליו של  המשפט אינו נכנס-בית. להחלי1 את שיקוליו של המחוקק בשיקוליו שלו

הוא אינו שואל את עצמו מה, האמצעי, שהוא היה בוחר אילו היה חבר בגו1 . המחוקק
לא את , חוקתיות החוקהוא בוח� את . המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית-בית. המחוקק
. השאלה הינה א, הוא חוקתי. מוצדק, יעיל, השאלה אינה א, החוק טוב. תבונתו
, עשויי, לחוקק חוקי, שוני, ומנוגדי," קפיטליסטי"ומחוקק " סוציאליסטי"מחוקק 

חוקי היסוד אינ, תכנית , אכ�. אשר כול, ימלאו את דרישותיה של פיסקת ההגבלה
כלכלת שוק . הלאמה והפרטה עשויות להתקיי, במסגרת,. לפעולה מדינית קונקרטית

ובלבד שהפעילות , או ניהול מרוכז של הכלכלה עשויי, למצוא בה מרחבי מחיה
, כ�-על.  תקיי, את דרישותיה של פיסקת ההגבלה– הפוגעת בזכויות אד, –המשקית 

דעת של ה-בכוח התמרו� ובמרחב שיקול יש להכיר, במקו, בו קיי, מיתח, של אמצעי,
 3477/95& "בג; 438' בעמ, ]10[ל " הנ3363, 1908/94א "רע, 6821/93א "עראו (המחוקק 

והגשמתה נתונה , קביעת המדיניות החברתית נתונה למחוקק). 13' בעמ, ]13[ל "הנ
, השופט גולדברגהיטיב להביע זאת . לה, נית� מרחב של תמרו� חקיקתי, לממשלה

 :בציינו

בי� הפעלת סמכות ' קו אדו,'הצבת ...  מחייבתההרמוניה בי� הרשויות"
. הביקורת המסורה לבית המשפט על מעשה חקיקה לבי� מעורבות בחקיקה
. על בית המשפט להיזהר מטשטוש הגבולות ומגלישה לעבר סמכות לא לו

, א, החוק הוא חוקתי, עליו לזכור כי בידו מסור הפיקוח המשפטי בלבד
אי� בית . ש תחלי1 לרשות המחוקקתובהפעילו סמכות זו אי� הוא משמ

חופש הבחירה . דעתו שלו-המשפט ממיר את שיקוליו של המחוקק בשיקול
שכול, באי, לאז� בי� התכלית הראויה והפגיעה , בי� אמצעי, חלופיי,

, המחוקק הוא שמוסמ� לבחור. מסור למחוקק ולא לבית המשפט, בזכות
מתאי, להגשמת את האמצעי הנראה לו , מבי� האמצעי, האפשריי,

 ל" הנ3363 ,1908/94א "רע, 6821/93א "ע..." (הראויה של החוק תכליתו

 ).574' בעמ ,]10[

לא על נקלה יעשה . הכרזה על בטלותו של חוק או חלק ממנו היא עניי� רציני, אכ�
  הוראותיו שלחקיקת משנה בהיותה סותרת של לא הרי הכרזה על בטלותה . כ� השופט
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בבטלו .  על בטלותה של חקיקה ראשית בהיותה סותרת חוק יסודכהרי הכרזה, חוק
השופט מסכל , בבטלו חקיקה ראשית. נות� השופט ביטוי לרצו� המחוקק, חקיקת משנה

הצידוק לכ� הוא בכפיפותו של המחוקק להוראות . את רצו� המחוקק
ות ביקורת שיפוטית על חוקתי"ברק ' ראו א(שהוא עצמו קבע� , חוקיות-על-חוקתיות

 :כי, השופט זמירבצדק ציי� . נדרשת לכ� זהירות שיפוטית רבה, ע, זאת). ]52[" החוק

: יסוד-כבוד האד, וחירותו וחוק: יסוד-שחוק, לדעתי, המסר העיקרי הוא"
חופש העיסוק לא באו לעשות את חוקי הכנסת טר1 קל לכל מי שדעתו 

חוק מבטא את עדיי� ה: חוק הכנסת כבודו במקומו מונח. אינה נוחה מחוק
ובו ג, בית , ולכ� החוק הוא ההול� לפני המחנה, הוא הע,, רצו� הריבו�

 המשפט

... 

. כיו, הלכה היא שחוקי היסוד היקנו לבית המשפט סמכות לבטל חוקי,...
שבה , ובמיוחד כ� בישראל, חיונית בחברה נאורה, לדעתי, סמכות זאת היא

כדי ,  לשמור עליה היטביש. תרבות השלטו� טר, הכתה שורשי, עמוקי,
דווקא בשל כ� יש  א�. שנית� יהיה לעשות בה שימוש במקרה הראוי

, 7111/95& "בג..." (להיזהר מאוד שלא תהיה כעושר השמור לבעליו לרעתו

 ).496' בעמ, ]17[' הכנסת ואח' נ'  מרכז השלטו� המקומי ואח8195

 שמגר הנשיא" (ו� ריסו�נבחנת בזהירות ות"חוקתיותו של חוק -טענה בדבר אי, אכ�
 הופנונג 3434/96& "בגראו ג, ; 349' בעמ, ]10[ל " הנ3363, 1908/94א "רע, 6821/93א "עב

. היא מחייבת איפוק שיפוטי ניכר). 67' בעמ, ]18[' ראש הכנסת ואח-יושב' נ' ואח
אנו , כי המידתיות מחייבת בחירה באמצעי שפגיעתו היא הפחותה, באומרנו אפוא

ור� לבחור באמצעי שפגיעתו פחותה מבי� אמצעי, אחדי, אשר כול, משיגי, נפני, לצ
אלא באמצעי שפגיעתו , כאשר אי� להשיג את התכלית הראויה. את תכלית החקיקה

נדרשת אפוא פעולה של התאמה בי� המטרות . אי� מנוס מבחירה זו, קשה יותר
 margin or power of-ה(בהתאמה זו יש להכיר במרחב התמרו� . לאמצעי,

appreciation( המאפשר לו להפעיל את , הנתו� לו" במרחב ההתחשבות"של המחוקק או
הפוגעי, במידה שאינה עולה על (והאמצעי, ) הראויה(דעתו בבחירת התכלית -שיקול
יש לנקוט גישה גמישה המכירה בקשיי , אכ�. המצויי, על גבול מרחב התמרו�) הנדרש

עמד . וביתרו� המוסדי של המחוקק, תו על הציבורבהשפעת בחיר, הבחירה של המחוקק
 :בציינו (La Forest) פורה-השופט להמפי , המשפט העליו� של קנדה-על כ� בית

“In assessing proportionality and particularly the issue whether there 

has been a minimal impairment to a constitutionally guaranteed right, 

it must be remembered that we are concerned here with measures that  
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attempt to strike a balance between the claims of legitimate but 

competing social values. In the case of broadly based social measures 

like these, where government seeks to mediate between competing 

groups, it is by no means easy to determine with precision where the 

balance is to be struck...  

The approach taken to these cases has been marked by considerable 

flexibility having regard to the difficulty of the choice, their impact on 

different sectors of society and the inherent advantages in a 

democratic society of the legislature in assessing these matters... the 

question is whether the government has a reasonable basis for 

concluding that it impaired the relevant right as little as possible given 

the governments pressing and substantial objectives” (McKinney v. 

University of Guelph (1990) [43], at pp. 285-286). 

אינה שקולה כנגד החובה לבחור , החובה לבחור באמצעי שפגיעתו פחותה, אכ�
תמיד ; תמיד יש לאז� בי� תכלית למטרה. באמצעי שבאופ� מוחלט הוא הפוגעני פחות

המשפט העליו� -מבית (Lamer) כותב השופט למר. יש להתחשב באופציות הפתוחות
 :של קנדה

“...Parliament may not have chosen the absolutely least intrusive 

means of meeting its objective, but it has chosen from a range of 

means which impairs s. 11(d) as little as is reasonably possible. 

Within this range of means it is virtually impossible to know, let alone 

be sure, which means violate Charter rights the least” (R. v. Chaulk 

(1990) [44], at p. 1343).  

במסגרתו של . שעניינו המידתיות במוב� הצר, הוא הדי� במבח� המשנה השלישי
איזו� . בי� נזק לכלל לנזק לפרט, מבח� זה מתבקש איזו� בי� טובת הכלל וטובת הפרט

קיימת לרוב . טובת הכלל מתחשבת ג, באינטרס של הפרט. זה אינו פשוט כלל ועיקר
ש להכיר במרחב התחשבות ותמרו� של א1 כא� י. יותר מאפשרות אחת של איזו� ראוי

 .המחוקק

כ� במיוחד כאשר החקיקה הנבחנת היא חקיקה . כלל-כ� בדר� .20
דווקא בתחומי המשק והכלכלה ייתכנו לעתי, קרובות כמה דרכי . משקית-כלכלית
על ההחלטה מבוססת ; רשויות השלטו�בפני קיימות כמה אופציות הפתוחות ; פעולה

 הערכה 
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לעתי, קרובות חסרי, הכלי, והמכשירי, . ודאות- יסוד רב של איאשר טמו� בה
 גולדברג השופט" (לעמוד על הדקויות וההבדלי, במידתיות שבי� האפשרויות השונות"
לרוב מאופייני, האמצעי, ). 575' בעמ, ]10[ל " הנ3363, 1908/94א "רע, 6821/93א "עב

אשר האפקט הכולל , עי,ובתמהיל של אמצ, החקיקתיי, בקיו, מגוו� של פעולות
המשפט לא יהפו� -כי בית, כל אלה מובילי, למסקנה. שלה, צרי� להיבדק ולהיבח�

. על כלכלית הבוחנת את צדקת� של האופציות המשקיות שנבחרו-עצמו לרשות
. המשפט ימלא את תפקידו הקלאסי בביקורת שיפוטית על הפעילות השלטונית-בית

 :בציינו, הנשיא שמגרעמד על כ� 

אל לבית המשפט ליטול לעצמו תפקיד כללי של מעצב מחדש של "...
דבר זה אינו . לפי העניי�, התכליות ושל המדיניות הכלכלית או הפיסקאלית

המחוקק קובע את . מוצדק במערכת יחסי, חוקתית בריאה בי� הרשויות
, 6821/93א "ע" (המדיניות ומתווה על פיה את התכלית והאמצעי,

 ).348' בעמ, ]10[ל " הנ3363, 1908/94 א"רע

אשר במסגרתו קיימות אפשרויות שונות של , "מרחב הגבלה"מתקיי, לרוב , אכ�
כוח הבחירה לכל אופציה בתו� . אשר כול, מידתיי,, השגת התכלית באמצעי, שוני, 

דעת -ולא יחלי1 את שיקול, המשפט יגלה איפוק שיפוטי-בית. המרחב נתו� למחוקק
איפוק שיפוטי אינו שקול כנגד קיפאו� , ע, זאת. ו של השופטדעת-המחוקק בשיקול

כאשר המחוקק פוגע בזכות . ריסו� שיפוטי אסור לו שיביא לשיתוק שיפוטי. שיפוטי
אי� מנוס מנקיטת , והפגיעה היא מעבר למידה הדרושה, אד, המעוגנת בחוקי היסוד

שלא היינו משו,  כש, שאיננו חופשיי, לבטל חוק א�. עמדה שיפוטית ברורה
חורי� להימנע מביטול חוק -כ� איננו בני, מחוקקי, אותו אילו היינו חברי הגו1 המחוקק
עלינו השופטי, הוטל התפקיד החוקתי . א� משו, שהמחוקק ראה לנכו� לחוקק אותו

המידה לחוקתיות החוק הקבועות בחוקי היסוד ומניעת חריגה -של שמירת אמות
ה לטענות שהועלו בעתירה כנגד חוקתיות� של על רקע זה נפנה עת. מגבולותיה�

 .ההוראות הספציפיות בחוק תיקי השקעות

  המטרות של חוק תיקי השקעות

מונח מכלול טענות הקשורות לאמצעי, שבה, בחר , ביסוד העתירה שלפנינו .21
. אי� העתירה תוקפת את חוקתיותה של המטרה עצמה. המחוקק להגשמת מטרתו

שכ� חוקתיות, של האמצעי, נקבעת מתו� , ובה היאבחינתה של מטרה זו חש
התכלית המונחת ביסוד חוק תיקי השקעות . התייחסות למידת הגשמתה של המטרה

 עניי� שאינו עומד –ובייעו� השקעות (הייתה להסדיר את העיסוק בניהול תיקי, 
תחו, זה בא בשל ההתפתחות הרבה שחלה בשני, הצור� להסדיר ). בפנינו
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התפתחות זו הביאה בעקבותיה לריבוי אפשרויות ההשקעה . בשוק ההו� בישראל
שבו ציבור , נוצר מצב. הפתוחות בפני המשקיעי, ולהתעניינות, הגוברת בתחו, זה

תו� העברת הניהול של תיקי ההשקעות , המשקיעי, נזקק יותר ויותר להדרכה וייעו�
י, שאינ, עוני, לדרישות גורמ שבה, היעדר הסדר יצר מציאות. למומחה לדבר

היעדר מערכת . מינימליות של התאמה וכשירות פעלו בתחו, ניהול תיקי ההשקעות
הוא יכול להמשי� , כי ג, א, מנהל תיקי השקעות נכשל בתפקידו, רישוי הביא לידי כ�

הוא עלול . מנהל תיקי, בלתי מיומ� עשוי להסב ללקוחותיו נזק רב. בו ללא הפרעה
 באות, מקרי, שבה, הוא רשאי ללוות –הוא עלול . תיו של הלקוחלאיי� את השקעו

 לגרו, ללקוח –) לחוק תיקי השקעות) 2)(ג(13ראה סעי1 (כס1 מבנק בש, הלקוח 
מטרת החוק . הוא עלול לנצל לרעה את ההרשאה שהוענקה לו. לחוב כס1 לבנק

. ע, הלקוחעות יהיה מהימ� ומכוו� להיטיב שהשירות של ניהול תיקי השק, להבטיח
ידי גור, -תכליתו של החוק להביא לידי כ� שהשירות של ניהול תיקי השקעות יינת� על

על , בי� היתר, החקיקה נועדה להג� ג,. כשיר ובעל השכלה ורמה מקצועית נאותה
ההגנה על . השמי, מבטח, במנהלי תיקי," לא מתוחכמי,"ציבור של משקיעי, 

אשר גודלו , יר את השתתפות, בשוק ההו�האינטרס של המשקיעי, נועדה א1 להגב
ראו דברי ההסבר להצעת חוק הסדרת העיסוק (וחוסנו הינ, אינטרס כלכלי של המדינה 
ראו דברי סג� שר , )28' בעמ, ח"ח תשמ"ה(בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות 

וכ� דברי , 763-764) ח"תשמ) 109כ "ד: האוצר בקריאה ראשונה של הצעת החוק
-ד"תשנ, להצעת חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעותההסבר 

ודברי ההסבר להצעת חוק הסדרת העיסוק בייעו� ) 422' בעמ, ד"ח תשנ"ה (1994
 –תכלית זו )). 92' בעמ, ה"ח תשנ"ה (1994-ה"תשנ, השקעות ובניהול תיקי השקעות

וצר צור� חברתי מהותי נ.  ראויה היא–כ� הסכימו הצדדי, וכ� ג, מקובל עלינו 
השינוי נועד להשיג את המטרות . להכניס שינוי במצב שהיה קיי, בטר, הוחק החוק

על רקע זה נעבור עתה לאמצעי, השוני, שנקבעו בחוק . החברתיות שעליה� עמדנו
 .ואשר לדעת העותרי, אינ, מקיימי, את דרישות המידתיות, תיקי השקעות

  באמצעות חברותחיוב מנהלי תיקי� לפעול א% ורק

, הטענה הראשונה של העותרי, מכוונת כנגד חובת ההתאגדות כחברה .22
, לחוק תיקי השקעות) ב(2חובה זו מעוגנת בסעי1 . המוטלת על מנהל תיקי השקעות

 :הקובע

לא יעסוק אד, בניהול תיקי השקעות אלא א, כ� הוא בעל רשיו� מנהל "
ובד בחברה שהיא בעלת רשיו�  הוא בעל רשיו� וע–וא, הוא יחיד , תיקי,

 ".מנהל תיקי השקעות
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. הוא משולש, כפי שהוצג בפני הכנסת ובפנינו, הטע, המונח ביסוד דרישה זו
חברה חייבת לערו� דוחות כספיי, מבוקרי, בידי . פיקוח ושקיפות, בקרה, ראשית
. המשקפי, את מצבה הכספי בהתא, לעקרונות חשבונאיי, מקובלי,, חשבו�-רואי
חשבו� -חייבת להגיש לרשות אחת לשנה אישור רואה, המנהלת תיקי השקעות, החבר

שמצבו הכספי אינו משתק1 במסמ� , לא כ� יחיד. לעניי� קיו, דרישות ההו� העצמי
לרשות לניירות ער� , השקיפות מהווה כלי חשוב ללקוח. הערו� לפי כללי, מוגדרי,

כ� השקיפות מצביעה על מעמדה ש, )כגו� דירקטוריו�(וכ� לחברי אורגני, בחברה 
ההתאגדות מאפשרת פיקוח על שמירת ההו� המינימלי : זאת ועוד. ויכולתה של החברה

בלא שפטירת היחיד או הסתלקותו תשפיע , היא מעניקה קיו, מתמש� לחברה; שנקבע
של מנהל תיקי השקעות  יש עניי� בהגבלת פעילותו, שנית. על פעולת החברה עצמה

פעילות נוספת בשוק ההו� עשויה ליצור ניגוד ענייני, בי� . , זה בלבדבשוק ההו� לתחו
עיסוקו של מנהל התיקי, בפעילותו כמנהל תיקי, לבי� עיסוקי, אחרי, שלו בשוק 

) 1)(ב(8ראו סעי1 (הגבלה כזו אפשרית כאשר מנהלת תיקי השקעות היא חברה . ההו�
מעוררת בעיות ) הבדיל מחברהל(הגבלה על פעילותו של יחיד   .(לחוק תיקי השקעות

, שלישית. חוקתיות קשות לגביו וכ� בעיות מעשיות קשות לגבי הפיקוח על פעילותו
חברה יכולה להבטיח את האינטרסי, של לקוחותיה באמצעות ביטוח מפני מעילה 

לתקנות בעניי� הו� ) ג(3פי תקנה -הוטלה על חברה על דרישה כזו. באמו� של עובדיה
קיימי, קשיי, משפטיי, ניכרי, לביטוח יחיד כנגד מעילה , עומת זאתל. עצמי וביטוח

 .שלו עצמו

חובת ההתאגדות המוטלת על מנהלי, של תיקי השקעות , לטענת העותרי, .23
, שטע� לעותרי,, לטענתו של מר מלצר. פוגעת בחופש העיסוק מעבר למידה הדרושה

 כי העיסוק ייעשה ,לש, השגת מטרותיו של חוק תיקי השקעות, לא נדרש כלל
חובת הדיווח המוטלת על החברה לא תספק כל מידע : זאת ועוד. באמצעות חברה
, ולא כספי הלקוחות, שהרי חובת הדיווח עניינה כספיה של החברה, ללקוח ולרשות

נית� להבטיח הגשמת , לטענת העותרי,. שבה, פועל מנהל התיקי, כשלוח בלבד
בלא להתנות , נהלי התיקי, הפועלי, כיחידי,מטרות החוק בהטלת חובת דיווח על מ

מנהל יחיד של תיקי השקעות יוכל לבטח עצמו כנגד , כמו כ�. זאת בהתאגדות, כחברה
 .מעילה של עובדיו

שלפיה יחיד המבקש לפעול כמנהל תיקי , הוראת חוק תיקי השקעות, אכ� .24
היא . קעותפוגעת בחופש העיסוק של מנהל תיקי הש, השקעות חייב לעבוד בחברה

דרישת : זאת ועוד. מחייבת אותו להתקשר ע, חברה או להקי, בעצמו חברה משלו
החוק בעניי� הפעולה באמצעות חברה פוגעת ג, בחופש ההתאגדות של מנהל תיקי 

  זה חופש. להתאגדהחופש שלא  חופש זה אינו רק החופש להתאגד אלא ג,. השקעות
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א, , השאלה הניצבת בפנינו הינה. שקעותנשלל מיחיד המבקש לעסוק בניהול תיקי ה
הא, דרישת : פגיעה זו בחופש העיסוק מקיימת את דרישותיה של פיסקת ההגבלה

התשובה היא , לדעתנו? ההתאגדות פוגעת בחופש העיסוק במידה העולה על הנדרש
 הוא אמצעי – עיסוק במסגרת חברה –נראה לנו כי האמצעי שנקט המחוקק . בשלילה

מקובל עלינו כי נית� היה לקבוע . העיסוק במידה שאינה עולה על הנדרשהפוגע בחופש 
. המסדיר את העיסוק בניהול תיקי השקעות בלא חובת התאגדות, משטר נורמטיבי שונה

השאלה א1 איננה א, היינו . א� השאלה הניצבת בפנינו אינה א, קיימת חלופה שונה
השאלה הינה א, . מחוקקתאילו היינו חברי, ברשות ה, בוחרי, בחלופה השונה

מעבר למידה ) וההתאגדות(פוגעת בחופש העיסוק , החלופה שהמחוקק בחר בה
חובת ההתאגדות שהוטלה על כל , לדעתנו. על כ� תשובתנו הינה בשלילה. הדרושה

 .עוסק מקיימת את הדרישות של שלושת מבחני המשנה של עקרו� המידתיות

. וא מבח� ההתאמה או הקשר הרציונלימבח� המשנה הראשו� של המידתיות ה .25
נחה דעתנו כי קיי, קשר של התאמה בי� השגת� של התכליות המונחות ביסוד חוק תיקי 

חובה זו מפנה  ידי הטלת-על. השקעות לבי� הטלת החובה לפעול בגדריה של חברה
בכ� מבטיחי, הגשמת . חוק תיקי השקעות למערכת ידועה וממוסדת של דיני חברות

דיווח , מונחות ביסוד חוק תיקי השקעות אשר עניינ� הוא הבטחת פיקוחהמטרות ה
ובכ� , בכ� מבטיחי, ג, את הגבלת החברה לעיסוק בתחו, תיקי ההשקעות. ושקיפות

דרישת ההתאגדות מאפשרת קיו, . מגיני, על האינטרסי, של ציבור המשקיעי,
, כגו� מוות, י,בלא שהתחלפות הפועלי, במסגרתה מטעמי, שונ, של החברה" נמש�"

ובכ� ה, שומרי, על האינטרסי, של , מחלה או פשיטת רגל תשפיע על קיומה
מקובל הוא להג� על האינטרסי, של משקיעי, בשוק ההו� בעזרת , אכ�. הלקוחות

קר� להשקעות משותפות בנאמנות חייבת , למשל, כ�. האמצעי של חובת ההתאגדות
הוא ). 1994-ד"תשנ, ותפות בנאמנות לחוק השקעות מש4ראו סעי1 (לפעול כחברה 

 לתקנות מס 7ותקנה , ]נוסח חדש[ לפקודת מס הכנסה 47ראו סעי1 (הדי� בקופת גמל 
המבקש לפעול , בדומה). 1964-ד"תשכ, )כללי, לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה 

המפקח על '  לבל נ5491/95& "בגראו (חייב לפעול כחברה שנרשמה בישראל " חלפ�"כ

חובת ההתאגדות מאפשרת הצבת הדרישה בעניי� הו� עצמי , לבסו1). ]19[חו& מטבע 
נחו� הוא להגנה על האינטרס של הלקוחות של מנהלי תיקי , אמצעי זה. מינימלי

 .ההשקעות

. מבח� המשנה השני של המידתיות הוא המבח� של האמצעי שפגיעתו פחותה .26
נקט המחוקק אמצעי שפגיעתו , רהכי בהטלת החובה לפעול בגדריה של חב, נראה לנו

כי הטלתה של חובת התאגדות אינה , מ� המפורסמות היא. בחופש העיסוק היא פחותה
 דרישות ההתאגדות . נטל כבד על המתאגד, פי המצב החוקי הקיי, בישראל-על, מטילה

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



 'שר האוצר ואח' נ' לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח 1715/97� "בג

 ברק' הנשיא א 367) 4(ד נא"פ

-פסקי 1997ח "תשנ/ז"תשנ, חלק רביעי, כר� נא, די�  393 

 

 

מ"נבו הוצאה לאור בע   nevo.co.il   המאגר המשפטי הישראלי 

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\ לשכת מנהלי ההשקעות

 doc.בישראל נגד שר האוצר

אד, יכול להתאגד .  אינ� מכבידות1983-ג"תשמ, ]נוסח חדש[בפקודת החברות 
מבי� למעלה משמונה מאות מבקשי רישיונות לניהול תיקי , אכ�. יחסיתבישראל בקלות 

שאלנו את . רק שמונה מבקשי רישיונות אינ, עובדי, במסגרתה של חברה, השקעות
מה, האמצעי, שנית� היה לנוקט, להשגת המטרות המונחות ביסוד חוק תיקי , עצמנו

 היה להטיל חובות של לכאורה נית�. ושפגיעת, בחופש העיסוק היא פחותה, השקעות
כי בכ� לא נית� היה להשיג את , נחה דעתנו. דיווח ושקיפות במישרי� על היחיד

יד אינו משתק1 במסמ� הערו� לפי מצבו הכספי של יח. התכלית המונחת ביסוד החוק
בהיעדר כללי, כאלה אי� אפשרות לקבל את בקרת האיכות של . כללי, מוגדרי,

: זאת ועוד. א חשובה להבטחת תקינות, של הדוחותשהי, החשבו�-דעת רואה-חוות
הטלת חובות אלה הייתה מותירה פרוצה את בעיית כושרו של היחיד לפעול בתחומי, 

 לא היה –הטלת חובות אלה ; מחו� לניהול תיקי השקעות, נוספי, של שוק ההו�
אשר רק פעילות באמצעות תאגיד מבטיחה , "ההמשכיות"בכוחה לפתור את בעיית 

ונראה כי הטלת חובות על היחיד לא היה בכוחה להבטיח ביטוח בפני מעילה ; האות
מצדיקה , המונחות ביסוד החוק, השגת� של המטרות החברתיות. של היחיד עצמו

ידי כ� -בלא שעל, וזאת, אשר נובעי, מהמעמד של התאגיד, נקיטת מגוו� של אמצעי,
, אכ�).  לחוק תיקי השקעות21 ראו סעי1(משתחרר היחיד מהחובות שהחוק מטיל עליו 

חוק תיקי השקעות מבטיח כי מי שיעסוק בש, חברה בניהול תיקי, ה, עובדי החברה 
האחריות של ). לחוק תיקי השקעות) 2)(ב(8 סעי1(שה, בעלי רישיו� מנהל תיקי, 

לחוק  40- ו39, 30ראה ג, סעיפי, (ולא תחתיה , החברה באה בנוס1 לאחריות היחיד
 .)תיקי השקעות

). במוב� הצר(של המידתיות הוא מבח� המידתיות  מבח� המשנה השלישי .27
פיו נדרש יחס ראוי בי� התועלת הצומחת מהאמצעי הננקט לבי� פגיעתו בזכות -על

התקלה שהחוק . נראה לנו כי יחס ראוי זה אינו מופר בעניי� שלפנינו. האד, החוקתית
הותי להבטיח פיקוח על הסחר קיי, צור� חברתי מ. בא למנוע אותה היא חשובה

הבטחתו של צור� זה מביאה . בניירות ער� באמצעות מנהלי, של תיקי השקעות
א� , חובה זו אכ� פוגעת בחופש העיסוק. להטלת החובה לפעול במסגרת חברה

אי� הפגיעה מפירה את האיזו� , בהתחשב בקלות הרבה שבה נית� להתאגד בישראל
 .צעי החקיקתי לבי� הפגיעה בזכות האד, החוקתיתהראוי בי� התועלת הצומחת מהאמ

 חיוב החברה בהו� עצמי

הטענה השנייה של העותרת עניינה ההוראה בחוק תיקי השקעות בדבר ההו�  .28
כפי . אשר במסגרתה חייב מנהל תיקי השקעות לפעול, המינימלי העצמי של החברה

חוק תיקי )). ב(2י1 סע(תיקי השקעות צריכי, להתנהל במסגרתה של חברה , שראינו
 )):4()ב(8סעי1 (השקעות מוסי1 וקובע 
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א, ראתה , הרשות תעניק רשיו� מנהל תיקי, למבקש שהוא חברה"
 :שנתקיימו לגביה אלה

... 
 ".;לחברה הו� עצמי בסכו, שאינו קט� מהסכו, שנקבע בתקנות) 4(

ר זה אל הגדרת דיבו, "הו� עצמי"לעניי� הגדרתו של , חוק תיקי השקעות מפנה
, קרנות ועודפי,, הו�"לפי הגדרה זו הו� עצמי הוא . 1968-ח"תשכ, בחוק ניירות ער�

הו� עצמי ). 1 סעי1" (לפי העקרונות החשבונאיי, המקובלי, וכללי הדיווח המקובלי,
תקנות הו� עצמי וביטוח . הוא אפוא יתרת הנכסי, על פני ההתחייבויות של החברה

וזו לשו� . א יפחת משלוש מאות אל1 שקלי, חדשי,כי סכו, ההו� העצמי ל, קובעות
 ):2 תקנה(התקנה 

מנהל תיקי, שהוא חברה לא יפחת מסכו, של ... הו� עצמי של  )א"(
 .שלוש מאות אל1 שקלי, חדשי,

,  ימי, רצופי,30במש� ) א(פחת ההו� העצמי לפי תקנת משנה  )ב (
 ".ספי, ימי, נו30יוגדל ההו� העצמי עד כדי הסכו, הקבוע בתו� 

כי לחברה , כי בנוס1 לחובת ההו� העצמי יש להבטיח, חוק תיקי השקעות קובע עוד
, פקדו� או ניירות ער� בסכומי,, ערבות בנקאית, ביטוח"...המנהלת תיקי השקעות יהיה 

תקנות הו� עצמי וביטוח מטילות )). 5)(ב(8סעי1 " (בשיעורי, ובתנאי, שנקבעו בתקנות
)). ג(3תקנה (כיסוי מעילה באמו� של עובדיה כלפי לקוחותיה על חברה לערו� ביטוח ל

בביטוח לכיסוי חבותו בשל  חייב) יחיד או חברה(כ� קובעות התקנות כי מנהל תיקי, 
, בכל עת, לא יפחת"ביטוח זה )). א(3תקנה (מעשה או מחדל רשלני כלפי הלקוח 
לפי ,  חדשי,או מחמש מאות אל1 שקלי,, מחמישה אחוזי, משווי הנכסי, הכולל

כי הביטוח שהוא ירכוש , לעניי� מנהל תיקי, שהוא חברה נקבע)). ב(4תקנה " (הגבוה
משלוש מאות אל1 שקלי, חדשי, או מחמישה אחוזי, משווי , בכל עת, לא יפחת"

התקנות מוסיפות וקובעות כי מנהל תיקי )). ג(4תקנה " (לפי הגבוה, הנכסי, הכולל
 את הביטוח בפיקדו� באיגרות חוב או בערבות השקעות שהוא חברה רשאי להמיר

התקנות ממשיכות וקובעות את התנאי, למימוש הערבות הבנקאית ). 6תקנה (בנקאית 
 .תואת הדוחות שיש להגיש בעניי� זה לרשו

מטרתה . התכלית המונחת ביסוד הדרישה להו� עצמי היא ההגנה על הלקוח .29
ההו� העצמי . נהלת תיקי השקעותללקוחות של חברה המ" כרית בטחו�"להבטיח 

הוא מהווה אות . מצביע על כושר הפירעו� של החברה המנהלת תיקי השקעות
המשקיעי, משל עצמ, כבסיס לפעילות, , לרצינות, של הפועלי, בש, החברה

  חברה אמצעותב
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אשר נועדה , בצד הדרישה להו� עצמי באה דרישת הביטוח. לניהול תיקי, של הזולת
 . משלימהלהוות תוספת

כי דרישת ההו� העצמי פוגעת באופ� לא מידתי בחופש , עמדת העותרי, הינה .30
שרבי, , יש בדרישה זו כדי להביא לכ�, לטענתו של מר מלצר. העיסוק שלה,

שכ� יד, אינה משגת את , המבקשי, לעסוק בניהול תיקי השקעות יימנעו מלעשות כ�
גובה הסכו, נקבע ללא תחשיב . ירהדרישה זו היא לטענת, בלתי סב. ההו� העצמי

התוספת בעניי� ההו� העצמי . לדעת העותרי, נית� להסתפק בדרישת הביטוח. הגיוני
היא גורמת נזק שאינו עומד בכל יחס לער� המוס1 שלה . היא מעבר למידה הדרושה

 .מבחינת טובת הלקוחות

פוגעת בחופש כי הטלת החיוב על חברה לקיי, הו� עצמי , נקודת המוצא הינה .31
חוקתיותה של . העיסוק של החברה ושל היחידי, החייבי, לפעול במסגרתה של חברה
, לעניי� תנאי זה. פגיעה זו מותנית בי� היתר בכ� שהיא לא מעבר למידה הדרושה

 יהא –א, עצ, הצגת הדרישה בדבר הו� עצמי , האחת: ניצבות בפנינו שתי שאלות
יסוק של מנהלי תיקי השקעות מעבר למידה  פוגעת בחופש הע–שיעורו אשר יהא 

 – שלוש מאות אל1 שקלי, חדשי, –א, סכו, ההו� העצמי שנקבע , השנייה; הדרושה
נבח� כל . פוגע בחופש העיסוק של מנהל תיקי, שהוא חברה במידה העולה על הנדרש

 .אחת מהשאלות האלה בנפרד

, לדעתנו? נדרשהא, התנאי בדבר הו� עצמי פוגע בחופש העיסוק מעבר ל .32
דרישת ההו� העצמי קשורה באופ� רציונלי להשגת התכלית . התשובה היא בשלילה
 קיו, הנמש� במש� כל –קיומו של הו� עצמי מינימלי , אכ�. המונחת ביסוד החוק

 מבטיח את כושר הפירעו� של –תקופת פעילותה של החברה המנהלת תיקי השקעות 
לא תמיד דרישה של הו� , אמת הדבר. יהללקוחות" כרית בטחו�"החברה ומהווה 

). 135+137 'בעמ, ]47[דיני חברות חדשי� בישראל יה 'פרוקצ' ראה א(מינימלי היא יעילה 
 כפי שחוק תיקי –קיי, בוודאי קשר רציונלי בי� הבטחת קיומו של הו� עצמי , ע, זאת

מתקיי, .  לבי� הגנה על לקוחותיו של מנהל תיקי ההשקעות–השקעות מבקש להבטיח 
 (הראויה(שעניינו התאמה בי� המטרה ,  במבח� המידתיותהראשו�אפוא תנאי המשנה 

תנאי זה . גדר הספקות הוא לעניי� תנאי המשנה השני). הננקט להגשמתה(לבי� האמצעי 
כי המחוקק ינקוט אמצעי המאפשר השגת התכלית בדר� של פגיעה פחותה , דורש

י כזה קיי, והוא בהטלת חובת ביטוח על מנהל נראה כי אמצע, לכאורה. בחופש העיסוק
הא, אי� לומר כי נית� להסתפק בדרישה מתונה יותר מזו של ההו� . תיקי ההשקעות

ולא (אשר תבוא במקו, ההו� העצמי , חובת ביטוחואשר תטיל על חברה , העצמי
 עדת הכספי,  והמשנה שלבוועדת שאלה זו נדונה בהרחבה ? )בנוס1 לו
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, בטיעוני, של הצדדי, בפנינו.  נדונה שאלה זו במליאת ועדת הכספי,כ�. לשוק ההו�
כי ביטול הדרישה בדבר ההו� העצמי יחייב הגדלה , נמסר לנו. עוררנו שאלה זו

אי� לקבוע , מבחינה זאת. כ� ג, של פרמיית הביטוח-משמעותית של חובת הביטוח ועל
נטע� : זאת ועוד. מראש שתהא הקלה כספית משמעותית ע, מנהלי תיקי השקעות

, כי דרישת ההו� העצמי מצביעה על האיתנות הפיננסית של מנהל תיקי השקעות, בפנינו
כל אלה לא יושגו . העשוי לעודד אותו לפעילות ראויה, ומעמידה אותו בפני סיכו� אישי

כי מצבי, מספר כגו� מעילה של מנהל תיקי השקעות , כ� הודגש בפנינו. ידי הביטוח-על
והדר� להתמודד עמ, היא בהבטחת הו� , ידי ביטוח- לא יכוסו על–קוחות בכספי הל

 .עצמי מינימלי

 הו� עצמי מינימלי בתוספת –נראה לנו כי ה� האמצעי שבו בחר המחוקק  .33
 חובת ביטוח רחבה יותר תו� ויתור על דרישת – וה� האמצעי החלופי –חובת ביטוח 
לא , כמו כ�. ימי, את דרישות המידתיות מצויי, בגדר האמצעי, המקי–ההו� העצמי 

תהא , כי בוויתור על הדרישה בדבר הו� עצמי והסתפקות בביטוח נרחב יותר, שוכנענו
של הו� עצמי " תערובת"הפגיעה במנהל תיקי, קטנה יותר מההסדר של החוק הדורש 

ההכרעה בי� האמצעי, השוני, צריכה להישאר בידי , במצב דברי, זה. וביטוח עצמי
דרישה זו בדבר הו� עצמי  ,אכ�. זהו חלק ממרחב התמרו� החקיקתי הנתו� לו. חוקקהמ

מחת, , היא נדרשת ממנהל קר� נאמנות ומנאמ� לקר� נאמנות. מקובלת היא בשוק ההו�
קריטריו� "דרישה בדבר הו� עצמי מהווה , אכ�. וכ� מחלפ� כספי,, ומחבר בורסה

 השופט אור" (סי של גופי, שוני,מקובל בדי� לבחינת יציבות, ומצב, הפינאנ
ניהול מאגר הספרות ' ת' א' מ נ"אביב בע- הבורסה לניירות ער% בתל6230, 4275/94 א"עב

הננו סבורי, כי קריטריו� זה עובר את הבחינה ). 543' בעמ, ]20[' מ ואח"התורנית בע
 .החוקתית בהקשר של חוק תיקי השקעות

 הוא –ש מאות אל1 שקלי, חדשי,  שלו–הא, הסכו, שנקבע להו� העצמי  .34
שיעורו של ההו� העצמי נקבע בתקנות הו� עצמי , כזכור? מעבר למידה הדרושה

לאחר שנשמעו . תחילה סברה הרשות כי הסכו, צרי� להיות גבוה בהרבה. וביטוח
הועמד הסכו, על שלוש מאות אל1 שקלי, , הערותיה, של חברי ועדת הכספי,

 4כנדרש בסעי1 (שר ניתנה לה הסמכה מפורשת א, זוהי חקיקת משנה. חדשי,
הא, חקיקת משנה זו אינה מעבר למידה . בחקיקה הראשית) חופש העיסוק: יסוד-לחוק

כי סכו, זה נמו� בהשוואה , מנדל' הגב, כוח המשיבי,-נמסר לנו מפי באת? הדרושה
 ההו�, כ� למשל. לסכו, ההו� העצמי הנדרש מפעילי, אחרי, בשוקי ההו� והכספי,

הוא חמש מאות אל1 שקלי,  העצמי הנדרש ממנהל קר� נאמנות ומנאמ� לקר� נאמנות
מחבר ; מחת, נדרשי, מיליו� ומאתיי, אל1 שקלי, חדשי,; חדשי, לכל אחד מה,

מחלפ� כספי, שישה מיליו� שקלי, ; בורסה מיליו� ושמונה מאות אל1 שקלי, חדשי,
 . חדשי,
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הל תיקי השקעות לבי� פעילות, של פעילי, מודעי, אנו לשוני שבי� פעילותו של מנ
א1 שסכו, ההו� העצמי אינו נמו� איננו יכולי, לקבוע שהוא מעבר . אחרי, בשוק ההו�
ויש לבחו� אותו על , ההו� העצמי אינו עומד בפני עצמו, כפי שציינו. למידה הדרושה

ות אותה נית� להמיר בתנאי, מסוימי, בערב(רקע הדרישה המיתוספת של הביטוח 
דרישת הביטוח יש יחס של כלי,  נחה דעתנו כי בי� דרישת ההו� העצמי לבי�). בנקאית
אשר סופה , הקטנה בהו� העצמי עשויה לגרור אחריה הגדלה בחובת הביטוח. שלובי,

: זאת ועוד. העלול להיות נטל כבד יותר על מנהל תיקי השקעות, הטלת נטל כספי כולל
כי א, ידו של יחיד אינה משגת להקי, , נמצא. הדרישת ההו� העצמי מוטלת על חבר

עומדת עדיי� בפניו האפשרות לייסד ע, מנהל תיקי, , חברה בעלת ההו� העצמי הנדרש
הננו סבורי, כי ג, עניי� זה , בנסיבות אלה. או להצטר1 לחברה כזו, אחר חברה כאמור

ח, מית"או , "מיתח, ההגבלה" הוא בגדר – כמו דרישת ההו� העצמי עצמה –
דעתה של הרשות השלטונית -המשפט להחלי1 את שיקול-אל לו לבית". חשבותההת

שונה של הו� " תערובת"הרשות השלטונית רשאית הייתה לקבוע . דעתו שלו-בשיקול
פי היק1 -וכ� רשאית הייתה לקבוע דרישות שונות של הו� עצמי על, עצמי או ביטוח

הבחירה היא בגדר , יטה הנוהגתמשנבחרה הש. או מגוו� אמצעי, אחרי,, התיקי,
 .המשפט לא מתערב-שבה� בית, האופציות החוקיות

 פעילות אסורה על בעל רישיו�

הטענה השלישית של העותרי, נוגעת לאיסורי, המוטלי, על מנהל תיקי  .35
היא מתמקדת בשני איסורי, . הטענה אינה מכוונת כלפי כל האיסורי, כול,. השקעות

איסור להחזיק או לרכוש ניירות ער�  עניינו, האחד.  השקעותהמוטלי, על מנהל תיקי
נכנה את (עניינו איסור על ניהול תיקי השקעות בעבור ב� משפחה , האחר; בעבור עצמו

 ): לחוק תיקי השקעות4סעי1 (וזו לשו� האיסורי, "). איסור פעולה עצמית"שניה, 

  .ור עצמויחיד בעל רשיו� לא יחזיק ולא ירכוש ניירות ער� עב )א"(
יחיד מנהל תיקי השקעות לא ינהל תיקי השקעות עבור ב� משפחתו  )ב(

 .או עבור תאגיד שהוא או ב� משפחתו הינ, בעלי שליטה בו
  :לא יחול ביחס לאלה) ב(או ) א(האיסור לפי סעיפי, קטני,  )ג(

 ;ניירות ער� המונפקי, על ידי המדינה )1( 
שבו  עובד בעל הרשיו� אוניירות ער� שהנפיק התאגיד שבו  )2( 

 ;הוא נושא משרה
 ;יחידות של קר� פתוחה )3( 
השקעות , פקדונות לסוגיה, במטבע ישראלי או במטבע חו� )4( 

 ;בקופות גמל או בתכניות חסכו�
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והמוחזקי, , ניירות ער� שנרכשו בידי נאמ� בנאמנות עיוורת )5( 
 ".עבור יחיד בעל רשיו� בידי נאמ� כאמור

צאצא או צאצא של , הורה הורה, הורה, ב� זוג וכ� אח" לעניי� זה הוא "ב� משפחה"
המפנה ,  לחוק תיקי השקעות1ראו סעי1 " (;או ב� זוגו של כל אחד מאלה, ב� הזוג
 ). לחוק ניירות ער�1בסעי1 " ב� משפחה"להגדרת 

בדר�  מטרת� של ההוראות בדבר איסור פעולה עצמית היא להג� על הלקוחות .36
לת מניעה מראש על מנהל תיקי השקעות מלעמוד במצב של ניגוד ענייני, בי� של הט

ראו דברי ההסבר (חובת הנאמנות כלפי לקוחותיו לבי� האינטרס שלו לקידו, ענייניו 
, ה"ח תשנ"ה(להצעת חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות 

ל תיקי השקעות את האינטרס המטרה הינה למנוע מצב שבו יעדי1 מנה)). 95' בעמ
על פני האינטרס של הלקוחות אשר בעבור, מנהל , או של בני משפחתו, האישי שלו

וכי היו לה , כי בעייתיות זו אינה בעלת אופי עיוני בלבד, נמסר לנו. הוא תיקי השקעות
, 5052/95פ "עראו (ג, בפסיקה נית� למצוא דוגמאות לכ� . ביטויי, מעשיי, בשוק ההו�

עניי� לנו בניגוד ענייני, מובנה , אכ�). ]21[מדינת ישראל ' נ' ואקני� ואח, 5111, 5109
שבו מנהל תיקי השקעות עלול לעשות פעולות בניירות הער� של לקוחות כדי , וחרי1

דבר זה . להשפיע על הכדאיות של פעילות בניירות ער� של עצמו ושל בני משפחתו
, הוות תמרי� למניפולציות בשערי ניירות הער�דבר זה עלול ל. עלול לפגוע בלקוחות

האיסורי, על פעולה . ובאמו� הציבור בו, הפוגעות ביציבות וביעילות של שוק ההו�
 .עצמית שבחוק תיקי השקעות באו למנוע מצב זה

 –העותרי, טועני, כי איסור הפעולה העצמית פוגע בחופש העיסוק שלה,  .37
כי איסור הפעולה , מר מלצר טע� בפנינו.  הראויהמעבר למידה – ובחופש הקניי� שלה,

הנמצאי, , העצמית עלול למנוע אפשרות העיסוק במקצוע ממנהלי תיקי השקעות
אשר עיקר לקוחותיה, בתחילת פעולת, המקצועית בא מחוג , בראשית דרכ,

נית� להגשי, את התכלית המונחת ביסוד איסור הפעולה , לטענת העותרי,. המשפחה
נית� לקבוע כי ). והקניי�(ידי שימוש באמצעי הפוגע פחות בחופש העיסוק -העצמית על

השקעותיה, הפרטיות של מנהלי התיקי, ושל בני משפחת, יתנהלו במסגרת חשבונות 
במסגרת זו תיער� הבחנה בי� חשבונה הכללי של . מלאה" שקיפות"מיוחדי, בעלי 

. ונ, של בני משפחתוהפרטי וחשב החברה שבה עובד מנהל התיקי, לבי� חשבונו
ידי כ� תינת� לרשות ניירות ער� אפשרות פיקוח מלאה על כל התנועות המתבצעות -על

 .בחשבונות אלה

ההוראות בעניי� איסור הפעולה העצמית פוגעות בחופש העיסוק , לדעתנו .38
שעניינו הקשר , מבח� המשנה הראשו� למידתיות. במידה שאינה עולה על הנדרש

 איסור על הימצאות במצב המאפשר . מתקיי, באיסורי, אלה) ההתאמהקשר (הרציונלי 
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הקושי המתעורר הוא . מג� על הלקוחות ושומר על האינטרסי, שלה,, ניגוד ענייני,
שעניינו החובה לנקוט אמצעי המגשי, את , לעניי� מבח� המשנה השני למידתיות

כי הצעת, , עניי� זהנחה דעתנו ב. התכלית ואשר פוגע בחופש העיסוק במידה פחותה
של העותרי, בדבר ההפרדה בי� החשבונות של כלל הלקוחות לבי� החשבו� האישי של 

, וכ� הפיקוח על חשבונ, האישי של מנהלי התיקי,, מנהל תיקי השקעות ובני משפחתו
ניגוד הענייני, . אינ, אמצעי, מספיקי, להבטחת הגשמתה של התכלית הראויה

זהו פיתוי המובנה . יומי-יקי השקעות פיתוי ניכר ויו,האפשרי מעמיד בפני מנהל ת
, כנגד פיתוי מובנה זה מותר למחוקק להטיל איסור מראש על פעולה. בעצ, העיסוק

איסור דומה מוטל על עובדי . ולא להסתפק במסירת מידע המאפשר גילוי בדיעבד
 5סעי1 (ועובדיה  על חברי רשות ניירות ער�; משרד האוצר המטפלי, בניירות ער�

) ג(45סעי1 (על חברי הדירקטוריו� של הבורסה ועובדי הבורסה  ;)לחוק ניירות ער�
ראו תקנות (ועובדי, מסוימי, , על חברי ועדת השקעות של מבטח; )לחוק ניירות ער�

, )הקרנות וההתחייבויות של מבטח, דרכי השקעת ההו�(על עסקי ביטוח  הפיקוח
יל להגשמת הצעת העותרי, יחייב לא רק פיקוח יע: זאת ועוד). 1986-ז"תשמ

, של חשבונות כלל הלקוחות" שקיפות"אלא ג, , של חשבו� מנהל התיקי," שקיפות"
אמצעי . שכ� פעילות מנהל התיקי, צריכה להיבח� בהשוואה לפעילות בתיקי הלקוחות

ועשויי, לעורר את השאלה א, הפגיעה בה, , פיקוח אלה עלולי, לפגוע בלקוחות כול,
הפוגע בחופש העיסוק , האמצעי שנקט המחוקק, לבסו1. ה מעבר למידה הדרושהאינ

אינו גור, לה, פגיעה בשיעור העולה על התועלת הצפויה , של מנהל תיקי השקעות
שמכוח, רשאי מנהל תיקי , מעידה על כ� רשימת הפטורי, מהאיסור. מאמצעי זה

 .פחתוהשקעות לרכוש ניירות ער� בעבור עצמו או בעבור בני מש

 בחינות הרישוי

עניינה , הטענה הרביעית של העותרי, לעניי� חוקתיותו של חוק תיקי השקעות .39
טענה זו כללית . תוכנ� של הבחינות שבה� חייבי, מנהלי, של תיקי השקעות לעמוד

בניהול תיקי , לתוקפו בטר, נכנס החוק, והיא מתייחסת למועמדי, שלא עסקו, היא
יקי השקעות שעסקו במקצוע זה עובר לחקיקת חוק תיקי אשר למנהלי ת. השקעות
אחד , כפי שראינו. במסגרת הדיו� בהוראות המעבר, יידו� עניינ, בנפרד, השקעות

עמד בבחינות "מהתנאי, למת� רישיו� לניהול תיקי השקעות הוא שמנהל התיקי, 
וק תיקי כ� נקבע בח)). 4)(א(8סעי1 " (;מקצועיות שנושאיה� וסדריה� נקבעו בתקנות

פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת  על, שר האוצר"כי , השקעות
, בחינות... רשאי לקבוע מקרי, שבה, יהיה מבקש פטור מחובת, הכספי, של הכנסת

הוקדש בה� . בעקבות הוראה זו הותקנו תקנות הבחינות)). ה(8סעי1 ..." (כול� או חלק�
  היו בנושאי, המפורטי,הבחינות למנהל תיקי, י "כי, נקבע בו. פרק מיוחד לבחינות
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כי הבחינות יהיו , בתוספת הראשונה נקבע)). ב(7תקנה " (בתוספת הראשונה והשניה
כלכלה וניתוח , סטטיסטיקה ומימו�, חשבונאות, בדיני ניירות ער� ואתיקה מקצועית

, בניהול תיקי,כי תהא בחינה , בתוספת השנייה נקבע. ניירות ער� ומכשירי, פיננסיי,
כ� נקבעה . שתכלול הערכת ביצועי תיקי השקעות וניהול סיכוני, בתיק ההשקעות

פיה נית� פטור מחלק מהבחינות לבעלי -ועל, )14תקנה (הוראה באשר לפטור מבחינות 
 ).חשבו�-די� ורואי-כגו� עורכי(השכלה מתאימה 

טענות באשר העלה בפנינו מספר ניכר של , מר מלצר, כוח העותרי,-בא .40
חלק� עסק במועד הקצר שעמד לרשות הנבחני, ממועד פרסו, תקנות . לבחינות

הביניי, -בעקבות ההסדר שבי� הצדדי, לעניי� צו. הבחינות ועד לבחינות בפועל
נותרו בעינ� . שוב אי� צור� לבחו� טענות אלה, ובעקבות עמדתנו לעניי� הוראות המעבר

רש לבחינות הוא בהיק1 רב ובמגוו� בלתי סביר של ולפיה� החומר הנד, טענות העותרי,
אשר חלק, נלמד , נטע� כי הבחינות ה� בשבעה נושאי, שוני,. נושאי, ותחומי,

 ספק רב א, מכלול זה, לטענת העותרי,. באוניברסיטאות לאור� שנות לימודי, ארוכות

 לא ,כאשר למיטב ידיעת העותרי,, של ידע אכ� נדרש לפעילות, של מנהלי התיקי,
נקבע תוכנ� של הבחינות בעקבות בדיקה עניינית מקדמית של היק1 הידע הנדרש לש, 

מידה -כי תקנות הבחינות אינ� כוללות אמות, כ� מליני, העותרי,. העיסוק האמור
לטענת . ומידת ההתעמקות הצריכה לכל נושא ונושא, לעניי� רמת הידע הנדרשת

 רק כאלה הנוגעי, במישרי� לעבודת, העותרי, יש לכלול ברשימת הנושאי, לבחינות
 .יומית-של מנהלי התיקי, ושידע מעמיק בה, נדרש לעבודת, היו,

כתנאי לכניסה לעיסוק או , נקודת המוצא הינה כי חיוב לעמוד בבחינות .41
זו היא כדי� א, היא מקיימת את דרישותיה של  פגיעה. פוגע בחופש העיסוק, למקצוע

 כי החיוב –וזו ג, גישתנו שלנו  – ל כל הצדדי, שבפנינומקובל הוא ע. פיסקת ההגבלה
בבחינות כלשה� למבקשי, חדשי, הרוצי, לעסוק בניהול תיקי השקעות כתנאי מוקד, 

אפשרות פוגעת , אכ�. לתחילת העיסוק אינו לכשעצמו פגיעה מעבר למידה הדרושה
שת ולג, או באפשרות להתחיל לעבוד, פחות היא זו המסתפקת בהתמחות בלבד

נחה דעתנו כי בנסיבות העיסוק שלפנינו . לבחינות תו� כדי עבודה כמנהל תיקי השקעות
 מוצדק – מתו� צור� לשמור על עניינ, של המשקיעי, ועל תקינותו של שוק ההו� –

, אכ�. הוא להתנות את עצ, הכניסה למקצוע בהצלחה בבחינות המתקיימות לעניי� זה
אלא כנגד , תוקפה של הוראת החוק הדורשת בחינותהטענה שבפנינו אינה מכוונת כנגד 

בהמש� נדו� בעניי� . תוקפ� של התקנות הקובעות את היק1 החומר הנדרש לבחינות
עתה . הבחינות בהקשר של אלה שכבר עסקו בניהול תיקי השקעות עובר לחקיקת החוק

 .אנו דני, בשאלת הבחינות לעניי� עוסקי, חדשי,
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י לא נדרשת השכלה אקדמית מתאימה כתנאי לקבלת כ, בדברי התשובה צוי� .42
הקשורי, בהכרת שוק ההו� הישראלי , כל שנדרש הוא התמצאות בכמה נושאי,. רישיו�

 במסגרת זו נבדקת מידת ההיכרות של. ובהכרת ניירות הער� של החברות הנסחרות בו

יי, ונתוני נתוני, חשבונא: הנבחני, ע, המידע הזמי� בשוק ההו� בשני ערוצי, עיקריי,
לש, הפקת תועלת מערוצי, אלו על הנבחני, להוכיח ידע במושגי, סטטיסטיי, . מסחר

להבי� מודלי, מימוניי, להערכת שווי ניירות הער� ולהכיר תהליכי, , והסתברותיי,
בהמש� התשובה נית� פירוט רב של הדרישות . כלכליי, ברמת השוק וברמת הפירמה

 .הבחינהבכל אחד מהנושאי, שבה, נערכת 

עד ליו, . פה נמסרו לנו נתוני, על הבחינות שנערכו עד כה-בטיעוני, בעל .43
אשר לה, ותק , מבקשי,) 313( ניגשו לבחינות שלוש מאות ושלושה עשר 21.7.1997

שלוש מאות וארבעה . ה, ניגשו לבחינה באתיקה מקצועית. של למעלה משבע שני,
מבי� מי .  עברו את הבחינה בהצלחה–) 97%( שה, תשעי, ושבעה אחוזי, –) 304(

ניגשו לבחינות באתיקה מקצועית , שעסקו בניהול תיקי השקעות פחות משבע שני,
ומה, עברו את הבחינות שלוש מאות שמוני, ושלושה , )403(ארבע מאות ושלושה 

; )23(ועברו עשרי, ושלושה ) 33(לבחינה בחשבונאות ניגשו שלושי, ושלושה ; )383(
; )26(ועברו עשרי, ושישה ) 37(טיסטיקה ומימו� ניגשו שלושי, ושבעה לבחינה בסט

לבחינה בניתוח ניירות ; )15(עשר -ועברו חמישה) 20(לבחינה בכלכלה ניגשו עשרי, 
ועברו אותה מאה ) 113(עשר -ער� ומכשירי, פיננסיי, ניגשו לבחינה מאה ושלושה

, נבחני,) 142(י, ושניי, בניהול תיקי, ניגשו לבחינה מאה ארבע; )104(וארבעה 
, נתוני, עובדתיי, אלה מלמדי,, לטענת המשיבי,). 112(עשר -ועמדו בה מאה ושני,

 .כי אימת הבחינה אינה כצעקתה

כי ה, אינ, , נחה דעתנו. ובהיק1 הידע המצופה, עיינו בנושאי הבחינות .44
והידע , הנושאי, ה, מקיפי,, אמת. פוגעי, בחופש העיסוק מעבר למידה הדרושה

,  שהיא תחילתו של ההסדר החדש–כי לעת הזאת , שוכנענו, ע, זאת. הנדרש הוא רחב
 דרישות אלה אינ� מוגזמות בהתחשב במהות העיסוק –ובטר, הצטבר ניסיו� מספיק 

, אכ�. תיקי השקעות ובאחריות הכבדה המוטלת על העוסקי, במקצוע זה של ניהול
מנת שיוכל לנהל -הנושאי, שעליו לדעת עלאילו נשאל מנהל תיקי השקעות סביר מה, 

היה הוא בוודאי מצביע על הנושאי, השוני, הנדרשי, , את עסקו באופ� אחראי ומהימ�
עניי� זה מצוי . ייתכ� כמוב� שבעניי� זה או אחר נית� לדרוש פחות או יותר. בבחינות

� במש� הזמ. ואינו מצדיק התערבות שיפוטית, במרחב התמרו� של מחוקק המשנה
באופ� , וייעשו בעתיד ההתאמות הנדרשות, יילמד הלקח מהבחינות שנערכו בעבר

מטרה זו ; מטרה זו אינה להקשות על הכניסה למקצוע. שהבחינות ישיגו את מטרת�
מטרה זו היא להבטיח כי הנכנסי, ; אינה להקטי� את מספר הנכנסי, למקצוע

 , למקצוע
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מידה -פי אמות-, להגשי, את עיסוק, עליהיו כשירי, ומסוגלי, יהא מספר, אשר יהא
 ).]22[מועצת השמאי� '  מוסקובי& נ571/89& "בגהשווה (ראויות 

 הפליה לעומת מנהל תיקי� שהוא בנק

כוח העותרי, טע� בפנינו כי חוק תיקי השקעות מפלה יחיד מנהל תיקי -בא .45
 כי בעוד ,לעניי� חובת ההתאגדות נטע�. השקעות לעומת בנק מנהל תיקי השקעות

כי , באשר להו� העצמי נטע�. הרי הבנק הוא ממילא כבר מאוגד, שיחיד חייב להתאגד
. לבנק הוא פעוט ביותר הרי, בעוד שליחיד שיעור ההו� העצמי הנדרש הוא מכביד

הרי , כי בעוד שעל יחיד נאסרה הפעולה העצמית, באשר לאיסור על פעולה עצמית נטע�
לעניי� עריכת� , נטע� כי ההסדרי, המעשיי, שנעשו, לבסו1. בנק יכול לפעול לעצמו

שכ� הבנקי, הקלו , הקלו ע, אות, מנהלי התיקי, שפעלו במסגרת בנקי,, של הבחינות
אי� בטענות אלה כדי , לדעתנו. על עובדיה, ואיפשרו לה, להתכונ� כראוי לבחינות

ההסדר שנקבע כדי להשפיע על מידתיותו של , כשלעצמ�, אי� בה�. לשנות ממסקנותינו
ואי� בה� כדי להניח תשתית ראויה לטענת הפליה בי� מנהל , למנהל תיקי, שהוא יחיד

 לאור –א, ראוי הוא , שאלה אחרת היא. תיקי, יחיד לבי� מנהל תיקי, שהוא בנק
שאלה זו לא .  כי בנקי, יעסקו בניהול תיקי השקעות–המלצותיה של ועדת בייסקי 

 .נו נוקטי, בה כל עמדהואי� א, עמדה לבחינה בפנינו

 סיכו� ביניי�

הגענו אפוא למסקנה כי הוראותיו של חוק תיקי השקעות באשר לחובת  .46
. איסור הפעולה העצמית והבחינות עומדות במבח� המידתיות, ההו� העצמי, ההתאגדות
א� פגיעת� מקיימת את התנאי, הנדרשי, בפיסקת , בחופש העיסוק, אמנ,, ה� פוגעות

ההערה . לעניי� זה ברצוננו להוסי1 שתי הערות. חופש העיסוק: יסוד-וקההגבלה שבח
יש מקו, , כי בצד הבחינה האינדיווידואלית של כל הוראה פוגעת, הראשונה הינה

השאלה הינה א, התמהיל הכולל של ההסדר . לבחינה מצטברת של מכלול ההוראות
א� הצטברות, . דתיכל הסדר אינדיווידואלי יכול שיהא מי. החקיקתי הוא מידתי

ידינו -כי לא רק שכל אמצעי שנבח� על, נחה דעתנו. הכוללת עשויה שלא להיות מידתית
אלא שג, המכלול אינו פוגע בחופש העיסוק במידה העולה על , בנפרד הוא מידתי

 .הנדרש

כוח הצדדי, הציגו בפנינו -באי. ההערה השנייה עניינה במשפט השוואתי .47
, גרמניה, הברית-ארצות(ר ניהול תיקי השקעות במדינות שונות פתרונות שניתנו להסד

אי� , בסופו של דבר). כגו� קנדה(אנו עצמנו בדקנו במקורות נוספי, ). צרפת, אנגליה
 ל ש אינו בחוסר חשיבותוהטע, לכ� .  לא לכא� ולא לכא�–בחומר זה כדי לסייע לנו 
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עד כמה . ת החוקתיתלמשפט זה חשיבות רבה בפרשנו. המשפט החוקתי המשווה
יש תועלת רבה , שההסדרי, בשתי שיטות מבוססי, על הנחות בסיסיות משותפות

היא ממריצה את המחשבה החוקתית ומעניקה לה אופקי, . בהשראה השוואתית
היא משליכה אור על ההסדרי, ; היא מצביעה על הפוטנציאל הטמו� בטקסט. חדשי,

 המאפשר לנו לראות עצמנו באופ� בהיר היא מהווה ראי. המקובלי, במדינות אחרות
כי הפירוש שהוא , המשפט ההשוואתי מעניק ביטחו� לשופט, אכ�. יותר ועמוק יותר

השראה פרשנית אסור לה , ע, זאת. נות� לטקסט מקובל ופועל יפה במקומות אחרי,
: זאת ועוד". מקומית"ההכרעה הסופית היא לעול, . שתיהפ� מקור לחיקוי ולהתבטלות

, המשפט משק1 את החברה. ראוי להיות מודעי, למגבלותיו של המשפט המשווהמ� ה
המשקל ששיטת משפט נותנת לשיקולי, שוני, . והחברה שלנו שונה מחברות אחרות

ואלה שוני, משיטה , את ההיסטוריה שלה ואת מכלול ערכיה, משק1 את תרבותה
ורצו� לפתור בעיות , הסדרי, פרטניי, משקפי, לעתי, מאבקי כוח מקומיי,. לשיטה

משפט משווה אי� עניינו השוואה של הוראות משפט : זאת א1 זאת. שה� מקומיות
משפט משווה מפרה א, בוחני, תחו, . השוואה שכזו היא נטולת חשיבות. גרידא
השוואה ע, מדינות אחרות , בעניי� שלפנינו. על רקע הנחות היסוד המשותפות, נרחב

, אכ�. משמעיות-ות אינה מובילה למסקנות חדבאשר להסדר ניהול תיקי ההשקע
, הקשיי, והכשלי, שאות, בא הוא לפתור, מורכבותו של ההסדר בכל מדינה ומדינה

 כל אלה מקשי, על –ושונות� של מערכות שוק ההו� והכלכלה בכל אחת מ� המדינות 
קושי אחר לעניי� זה נובע מ� המחלוקת שנפלה בי� . שימוש מושכל במשפט המשווה

בייחוד בהתייחס , השקעות דדי, לעניי� מקבילתו הפונקציונלית של הנהלת תיקיהצ
, דעת שהוגשה לנו-בחוות, כוח העותרי, טע�-בעוד שבא. הברית-להסדר הנוהג בארצות

 ,”Advisers"? הברית הוא זה הנוהג לעניי�-כי ההסדר המקביל למנהלי תיקי, בארצות

-Brokers"  הברית לעניי�-הנוהג בארצותטענו המשיבי, כי ההסדר המקביל הוא זה 

Dealers ."לרבות חובת קיומו של , כי עיקר החובות, הנפקות למחלוקת זו היא העובדה
“  חלות על–אגרות רישו, ופיקוח מוגבר , ביטוח, חובת רישו, ובחינה, הו� עצמי

Brokers-Dealers" " ,ולא על "Advisers" .אי� בה אלא כדי להצביע על , מחלוקת זו
לא , אכ�. הקושי שעמדנו עליו לעיל בעניי� ההשוואה להסדר עיסוק זה במדינות הי,
, בה בעת. מצאנו בשיטת משפט זרה הסדר הזהה בכל מאפייניו להסדר הנוהג בישראל

ות למר. לבי� עצמ,, לא מצאנו זהות כאמור בי� שיטות המשפט וההסדרי, שנבחנו
ברוב המדינות שנסקרו , כ�. נית� להצביע על כמה מאפייני, משותפי,, זהות זו-אי
נית� למצוא דרישה לקיומו של הו� , )הברית-קנדה וארצות, אנגליה, צרפת, גרמניה(

לא בכול� ישנה חובת ביטוח . שיעורו של הו� זה משתנה ממדינה למדינה. מינימלי
, קנדה(ל רישוי ורישו, מנהלי תיקי, נוהג הסדר ש ברוב המדינות). אנגליה(

ברוב ). אנגליה(א� לא בכול� ישנה חובת בחינות , )אנגליה, צרפת, הברית-ארצות
בי� , הבאי, למנוע ניגוד ענייני,שעניינ� איסורי, , המדינות נית� למצוא הוראות אתיקה

 ידי איסור ביצוע עיסקאות בחשבונו -היתר על
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, אנגליה(עיסקה כזו יכולה לפגוע בעניינו של הלקוח כאשר , הפרטי של מנהל התיקי,
לא נמצאה מקבילה מלאה לחובת ההתאגדות למעט חובת ההתאגדות ). הברית-ארצות

העולה מ� המקוב� . ג, הפיקוח על מנהלי התיקי, אינו אחיד. החלקית הקיימת בצרפת
פט משמעיות לעניי� התאמתו של המש-כי הג, שלא נית� להסיק מסקנות חד, הוא

כי הסדרת עיסוק, של מנהלי תיקי ההשקעות נהוגה בכל , נית� לראות, המשווה לענייננו
היו ממי� האמצעי, , וכי האמצעי, שננקטו במסגרת הסדרת עיסוק,, המדינות שנסקרו

חובת הבחינות , לרבות דרישת ההו� העצמי, שמצאנו אות, בחוק תיקי השקעות דנ�
, כל מדינה בחרה בתמהיל משלה. מסחר העצמיואיסור ה, חובת ההתאגדות, והרישו,

מכא� ג, מסקנתנו כי הוראותיו של . התוא, את צרכיה הכלכליי, ותרבותה המשפטית
 . מידתי הוא–ידי המחוקק הישראלי -והתמהיל שנבחר על, חוק תיקי השקעות

 הוראות המעבר

מכוונת כנגד הוראות המעבר שבחוק תיקי   של העותרי,האחרונהטענת,  .48
 בי� שעסק –כל מי שמבקש לעסוק בניהול תיקי השקעות , פי הקבוע בחוק-על. השקעות

חובת .  חייב לקבל רישיו� מהרשות לניירות ער�–בכ� בעבר ובי� שלא עסק בכ� בעבר 
ממועד זה חל . 1.7.1997 נקבעה ליו, – שמועד תחילתה נדחה מדי פע, –הרישוי 

אחד . א, כ� העוסק קיבל רישיו� מהרשותאיסור על עיסוק כמנהל תיקי השקעות אלא 
כי הרשות מוסמכת לית� רישיו� למי , נקבע. התנאי, לרישיו� הוא עמידה בבחינות

לפחות , )10.8.1995-כלומר ה(ערב פרסומו של חוק תיקי השקעות , שעסק בישראל
. א1 א, אינו ממלא אחר התנאי, למת� רישיו� מנהל תיקי,, שבע שני, בניהול תיקי,

למי שעסק בישראל בניהול תיקי, , מנימוקי, מיוחדי,, וסמכה הרשות לית� רישיו�כ� ה
 ):48סעי1 (וזו לשו� הוראת החוק . תקופה קצרה משבע שני,

 – הרשות מוסמכת לתת רשיו�"
בניהול תיקי, או , ערב פרסומו של חוק זה, למי שעסק בישראל )1(

אחר תנאי מ� ג, א, אינו ממלא , בייעו� השקעות לפחות שבע שני,
 ;8 או 7התנאי, שבסעיפי, 

למי שעסק בישראל בניהול תיקי, או בייעו� , מנימוקי, מיוחדי, )2(
וכ� למי שעסק בניהול תיקי, או , השקעות תקופה קצרה משבע שני,

 ".בייעו� השקעות מחו� לישראל

 :ואלה התנאי,. לחוק) א(8התנאי, למת� רישיו� מנהל תיקי, קבועי, בסעי1 

 ;לאו לו עשרי, ואחת שני,מ )1"(
 ;הוא אזרח או תושב ישראל )2(
 ;לא הורשע בעבירה )3(
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 ;עמד בבחינות מקצועיות שנושאיה� וסדריה� נקבעו בתקנות )4(
עסק כיוע� השקעות בהיותו בעל רשיו� יוע� במש� שלוש שני, או  )5(

 ;השלי, התמחות במש� תקופה ולפי סדרי, שנקבעו בתקנות
 ".ובסכומי, שנקבעו בתקנות לעני� ביטוחעמד בתנאי,  )6(

לחוק תיקי השקעות מסמי� את שר האוצר להתקי� תקנות הקובעות ) ה(8סעי1 
שר האוצר עשה שימוש בסמכותו זו בתקנות הבחינות וקבע . פטור מחובת הבחינות

מי שערב פרסומו של חוק תיקי השקעות עסק  כי, )לתקנות הבחינות) 2(30 בתקנה(
, 31.1.1997השקעות שבע שני, לפחות מתו� עשר השני, שקדמו ליו, בניהול תיקי 

דיני "יהא פטור מהבחינות הקבועות בתוספת הראשונה והשנייה למעט מחלק הבחינה ב
א, הוראות , השאלה הינה. המתייחס לאתיקה מקצועית" ניירות ער� ואתיקה מקצועית

ה� ,  חובת הרישויהמעבר לעניי� מי שעסקו בניהול תיקי השקעות בטר, הוטלה
 .מידתיות

טענת, של העותרי, הינה כי הוראות המעבר פוגעות בחופש העיסוק מעבר  .49
למעט הפטור (עיקר טיעוני העותרי, התמקדו בפטור מחובת הבחינות . למידה הדרושה

העלה בפנינו שלוש טענות , כוח העותרי,-בא, מר מלצר). מהבחינה באתיקה מקצועית
י יש להתיר לכל מי שעסק בניהול תיקי, בטר, נכנס משטר הרישוי כ, האחת: חלופיות
להמשי� ולעסוק במקצועו ללא צור� לעמוד )  עוסק יש� או דור המדבר–להל� (לתוקפו 
הוא , המקנה פטור מחובת הבחינות, כי פרק הזמ� של שבע שני,, השנייה; בבחינות

כי יש לקבוע כי מי , לישיתהש; ארו� מדי ולכ� יש להקטי� באופ� משמעותי את התקופה
תו� , יוכל להמשי� בו תקופה מסוימת, שעסק במקצוע בטר, הוטל משטר הרישוי

תקופת שבע השני, שנקבעה בחוק תיקי , לטענת העותרי,. שייבח� במש� תקופה זו
היא אינה בוחרת ; אי� קשר רציונלי בינה לבי� תכלית החוק. השקעות היא שרירותית

אשר עסקו במקצוע, , הנזק למנהלי תיקי, מנוסי, ומיומני,: ודזאת וע. באמצעי מתו�
עולה בהרבה על , א� לא השלימו את פרק הזמ� הארו� של שבע שני,, במש� שני,

 .התועלת העשויה לצמוח לכלל מהגשמת הוראות החוק

פי -נאמר בו כי על. בתצהיר התשובה הוקדשו להוראות המעבר שורות בודדות .50
דעת לפטור מקיו, התנאי, הנדרשי, לקבלת -ת� לרשות שיקולני, הוראות המעבר

דעת זה -שיקול. רישיו� את מי שעסק בניהול תיקי השקעות תקופה קצרה משבע שני,
בכ� יינת� פתרו� לאות, . יופעל באורח ענייני וסביר ובהתא, לכללי המשפט המינהלי

פה נמסרו לנו -לבמסגרת הטיעו� בע. מקרי, חריגי, המצדיקי, מציאת פתרו� מיוחד
 .על מבקשי רישיונות לניהול תיקי השקעות) 21.7.1997מעודכני, ליו, (נתוני, 

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



1715/97� "בג שר האוצר ואח' נ' לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח  ' 

367) 4(ד נא"פ ברק' הנשיא א   

-פסקי 1997ח "תשנ/ז"תשנ, חלק רביעי, כר� נא, די�  406 

 

 

מ"צאה לאור בענבו הו   nevo.co.il   המאגר המשפטי הישראלי 

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\ לשכת מנהלי ההשקעות

 doc.בישראל נגד שר האוצר

הוראות המעבר שבחוק תיקי השקעות מעוררות שאלות הקשורות ליחס שבי�  .51
לעניי� היחס שבי� . אשר נחקר עד כה א� מעט, זהו תחו, נרחב ומעניי�. המשפט לזמ�

י� בי� שאלות הקשורות למועד התוק1 של החוק לבי� מ� הראוי להבח, חוק חדש לזמ�
מועד התוק1 עוסק בשאלה מתי נכנס . שאלות הקשורות למועד התחולה של החוק

במועד שקד, לכ� או במועד מאוחר ,  ביו, פרסומו–") מועד התחילה("החוק לתוקפו 
 מועד התחולה עוסק בשאלה על אילו פעולות.  ומתי מגיע תוקפו לידי סיו,–מכ� 

; )תחולה רטרואקטיבית(על פעולות שפעולת� נסתיימה בעבר : מבחינת הזמ� חל החוק
תחולה (על פעולות שייעשו בעתיד ; )תחולה אקטיבית או מיידית(על המצב הקיי, 

 ,E.A. Driedger On The Construction of Statutes [58] :ראו) (פרוספקטיבית

at p. 486). חוק הקובע שתחילתו שנה לפני פרסומו  כגו–לעתי, הוראת חוק , כמוב� �
לעתי, נזקק חוק .  מסדירה ה� שאלות של תחילת תוק1 וה� שאלות של תחולה–

א� לרוב נית� להבחי� בי� . להוראות תחילה כאשר הוא מבקש לפתור בעיות תחולה
 ).והיק1(לבי� שאלות של תחולה ) וסיו,(שאלות של תחילה 

כלל להסדיר בעיות הקשורות למועד -בדר�הוראות מעבר שבחוק מיועדות  .52
את תחולת החוק על פעולות שהחלו , בי� השאר, ה� באות להסדיר. התחולה של החוק

באו הוראות המעבר להסדיר את , בענייננו. לפני תחילת החוק ונמשכות לאחר תחילתו
. תחולתו של חוק תיקי השקעות על עוסק יש� המבקש להמשי� בעיסוקו לאחר תחילתו

כלל כחל על כל המצבי, הקיימי, -הוא יתפרש בדר�,  לא תהא בחוק הוראת מעברא,
, כר� ב, פרשנות במשפטברק ' ראו א) (תחולה אקטיבית או מיידית(ביו, תחילתו 

 ).617' בעמ, ]48[פרשנות החקיקה 

נכנה את (מקצוע או משלח יד , חוק חדש הקובע תנאי, לעיסוק, כ�-כי-הנה .53
בי� , כלל על כל מי שמבקש לעסוק באותו עיסוק-חל בדר�, ) קצועכול, עיסוק או מ

השווה (זוהי תחולה אקטיבית או מיידית של החוק . שהוא עסק בו בעבר ובי� שלאו
, החלת החוק על מי שעוסקי, בו בהווה). ]23[מדינת ישראל '  ארביב נ1613/91א "עע

החלה זו של , ע, זאת. אינה החלה רטרואקטיבית של החוק, שעסקו במקצוע ג, בעבר
לעתי, הדבר מהווה ג, . החוק פוגעת בחופש העיסוק של אלה שעסקו במקצוע בעבר

זאת  .(Van Marle v. Netherlands (1986) [39] ראו פרשת(פגיעה בזכות הקניי� שלה, 
). הקניי�, ולעתי,(היא הזכות לחופש העיסוק , פגיעה לא רק בציפייה אלא ג, בזכות

" רטרואקטיביות מדומה"ת הגרמנית מכני, זאת כחקיקה המאופיינת בבספרות החוקתי
פגיעה שכזו צריכה לקיי, את דרישותיה של  .(BverfGE 246 [40], at p. 279 75ראו (

הפגיעה בחופש העיסוק של אלה שעסקו במקצוע בעבר צריכה להיות . פיסקת ההגבלה
המועצה הארצית של לשכת ' נ' בנאי ואח 2832/96& "בג ראו(שלא מעבר למידה הדרושה 

 היא למנוע תחולה אקטיבית מטרת� של הוראות המעבר , אכ�). ]24[' עורכי הדי� ואח
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, השאלה הניצבת בפנינו הינה. של החוק החדש על מי שעסקו במקצוע בעבר) מיידית(
חוקיותה של הוראת מעבר נבחנה . א, הוראות המעבר בחוק תיקי השקעות ה� מידתיות

זמיר ' י: ראו(המשפט העליו� לעניי� תוקפה של חקיקת משנה -קתו של ביתבעבר בפסי
לעתי, נפסק כי היעדרה של הוראת מעבר ). 959' בעמ, ]49[) כר� ב (הסמכות המינהלית

' בעמ, ]25[מדינת ישראל '  ראב נ104/72פ "עראו (מביא לפסילתה של חקיקת משנה 

' בעמ, ]26[' השר לעניני דתות ואח' די� נ המכו� להכשרת טוענות בית 6300/93 &"בג; 418

לעתי, נפסק כי היעדרה של הוראת מעבר אי� בו כדי לפסול את חקיקת המשנה ). 457
, ]27[' שר התעשיה והמסחר ואח' מ נ"המגדר תעשיות פלדה בע. י.ש. ה396/82& "בגראו (

 בעתירה שלפנינו מתעוררת שאלת חוקתיותה של הוראת מעבר שבחוק). 50 'בעמ
 .זהירות מרובה, מטבע הדברי,, היא מחייבת. שאלה זו חדשה היא עמנו. הכנסת

העתירה שלפנינו אינה מחייבת בחינת עמידת� של הוראות המעבר בכל תנאיה  .54
ובה, , הטענות שבעתירה מתרכזות בתנאי המידתיות, כפי שראינו. של פיסקת ההגבלה

 טועני, כי חוק תיקי השקעות כולו בעתירה שלפנינו אי� העותרי,: זאת ועוד. בלבד
אינו צרי� לחול על מי שעסק בניהול תיקי השקעות לפני שהוראות החוק נכנסו לתוקפ� 

כגו� ההוראות , ה, לא תקפו כלל חלק ניכר מ� ההוראות בחוק, למשל ,כ�). עוסק יש�(
י שהוראות אלה אינ� חלות על מ, ולא ביקשו כי נקבע, בדבר חובות האמו� והזהירות

 חובת –ה, טענו כנגד ארבע הוראות בחוק , אמת. שעסק בעבר בניהול תיקי השקעות
הייתה . האיסור על פעולה עצמית ותוכנ� של הבחינות, חובת ההו� העצמי, ההתאגדות

זו טענה כנגד המידתיות של הוראות אלה לעניי� מנהלי תיקי השקעות חדשי, וישני, 
, כי מ� הראוי, ו העותרי, להמשי� ולטעו�יכל, כמוב�. ללא הבחנה ביניה,, כאחד

חובת ההו� העצמי , שלא להחיל את חובת ההתאגדות, במסגרת הוראות המעבר
כי , עיו� מדוקדק בטענותיה, מצביע על כ�. והאיסור על פעולה עצמית על עוסק יש�

את טיעוניה, לעניי� הוראות המעבר כיוונו , אכ�. ידיה,-טענה מעי� זו לא נטענה על
על )  לחוק8הקבועי, בסעי1 (תרי, כנגד החלת התנאי, למת� רישיו� מנהל תיקי, העו

. וא1 בגדר, של אלה עיקר הטענות כוונו לעניי� התנאי, בדבר הבחינות, עוסק יש�
 .א� בשאלת הבחינות, א1 אנו, לפיכ� נתרכז

המידה הקובעות את כללי המידתיות לעניי� -מה� אמות, שאלת המפתח הינה .55
המשקפות את מבח� , המידה הרגילות-כי אלו ה� אמות, התשובה היא? ת המעברהוראו

העוסקי, שלא פעלו ,  כלומר–קביעה לעניי� העוסקי, החדשי, : ודוק. המידתיות
 כי חוק –) 1.7.1997ביו, (בתחו, תיקי ההשקעות בטר, נכנסה חובת הרישוי לתוקפה 

למסקנה כי מבח� המידתיות אינה מובילה , תיקי השקעות עומד במבח� המידתיות
העוסקי, שפעלו בתחו, תיקי ,  כלומר–מתקיי, ממילא ג, לעניי� העוסקי, הישני, 

הסדר נורמטיבי עשוי להיות , אכ�. ההשקעות לפני שחובת הרישוי נכנסה לתוקפה
 מידתי 
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הוראות המעבר עומדות על . לעניי� עוסקי, חדשי, ובלתי מידתי לעניי� עוסקי, ישני,
נפנה אפוא להפעלת, . פי הכללי, הרגילי,-ומידתיות� צריכה להיקבע על, ה�-רגליה�

 .של כללי המידתיות לעניי� הוראות המעבר החלות על עוסקי, ישני,

. מבח� המשנה הראשו� של המידתיות הוא מבח� ההתאמה או הקשר הרציונלי .56
 בהקשר זה .הוראות המעבר צריכות להתאי, להגשמת המטרה המונחת ביסוד החקיקה

. יש להתחשב בניסיו� בעיסוק בתיקי השקעות אשר עוסק יש� צובר בשנות עבודתו
די� עוסק יש� , כי לעני� הבחינות, ניסיו� זה עשוי להשפיע על הרציונליות של התפיסה

פי מבח� ההתאמה -כי על, התנסות בעבודה מעשית יכולה להביא לכ�. כדי� עוסק חדש
כי נית� יהיה לאפשר ; לבחינה) מלא או חלקי( כתחלי1 יהיה מקו, להכיר בשנות ותק

 כי תוכ� הבחינות של העוסק היש� יהא שונה; המש� העיסוק במקביל לעמידה בבחינות

עשוי להיות מקו, להבחנות בי� עוסקי, ישני, , לעניי� זה. מזה של העוסק החדש
, כול� או חלק�, ותה� לעניי� השחרור מהבחינ, לפי שנות הוותק או לפי נתו� אחר, שוני,

 .וה� לעניי� תוכ� הבחינות

. הוא מבח� האמצעי שפגיעתו פחותה, מבח� המשנה השני לעקרו� המידתיות .57
יש לקבוע את הוראות המעבר באופ� שפגיעת� בחופש העיסוק של העוסקי, הישני, 

אשר מגשימה , בסול, הפגיעות" מדרגה"יש לבחור באותה . תהא מתונה ככל האפשר
תו� שפגיעתה בחופש העיסוק היא קטנה מהפגיעה שתתקבל א, , תכלית הראויהאת ה

המדרגה הנמוכה ביותר היא זו הקובעת כי , לענייננו. החוק יבחר במדרגה גבוהה יותר
). מדרגה של היעדר תחולה(החוק החדש לא יחול על מי שפעל בעיסוק בטר, הוסדר 

כאשר כל , ר התחולה הוא כלליהיעד. היעדר התחולה יכול להיות כללי או מוגבל
היעדר . הוראותיו של החוק החדש אינ� חלות על מי שעסק בעבר בעיסוק המוסדר

ואילו , כאשר הוא חל רק על חלק מההוראות של החוק החדש, התחולה הוא מוגבל
הכללי או (היעדר התחולה . שאר הוראותיו מוחלות ג, על מי שעסק באותו עיסוק בעבר

, בסס על הוראה הקובעת כי עוסקי, אלה אינ, זקוקי, כלל לרישיו�יכול שית) המוגבל
מכוח הסמכה , א� שהחוק או הרשות, לרישיו� ויכול שהטכניקה תהיה זו שה, זקוקי,

המדרגה הבאה בסול, האמצעי, קובעת כי עוסק . יעניקו לה, פטור מהבחינה, בחוק
המדרגה של (לעיסוק א� הוא יוכל לעשות כ� במקביל , יש� יחויב לעמוד בבחינות

יהא עליו אפוא להשלי, את הבחינות בתו� תקופה מסוימת ). התחולה המקבילה
יוכל הוא להמשי� בעיסוקו ללא , כשמש� כל אותה תקופה, פיו-שנקבעה בחוק או על

בהוראות מעבר , החקיקה הישראלית נהגה בדר� זו לא פע,. רישיו� או ברישיו� זמני
ראו (תי, נקבעה בחוק תקופה קבועה להמש� העיסוק לע. הקבועות בחוקי, השוני,

ידי הרשות -לעתי, נקבעה התקופה על)). 21סעי1  (1962-ב"תשכ, חוק שמאי מקרקעי�
 , הנדסה בנאיותת ודולעבחוק רישו, קבלני, ראו (המבצעת מכוח הסמכה שבחוק 
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; )3י1 סע (1986-ו"תשמ, חוק לתיקו� פקודת רופאי השיניי,; )18סעי1  (1969-ט"תשכ
 1997-ז"תשנ, חוק שירותי הובלה; ))ב(56סעי1  (1977-ז"תשל, חוק הפסיכולוגי,

דוגמה יפה לעניי� מדרגת התחולה המקבילה מצויה בחוק המתווכי, )). א(28סעי1 (
 )):א(20בסעי1 (הקובע , 1996-ו"תשנ, במקרקעי�

אזרח או תושב ישראל שערב קבלתו של חוק זה , 2על א1 האמור בסעי1 "
 ג, –רשאי להמשי� ולעסוק בתיוו� במקרקעי� , סק בתיוו� במקרקעי�ע

 ".קבלתו של חוק זה  במש� שנתיי, נוספות מיו,–ללא רשיו� 

המדרגה הגבוהה ביותר קובעת תחולה מלאה של הסדר הרישוי החדש על העוסק 
שניה, . דינו של עוסק יש� כדי� עוסק חדש, פיה-על). המדרגה של תחולה מלאה(היש� 

כי שלוש , למותר לציי�. ייבי, לעמוד מראש בבחינה בטר, יוכלו להתחיל בעיסוקח
כל מדרגה : זאת ועוד. המדרגות שעמדנו עליה� אינ� ממצות את מלוא האפשרויות

מדרגת התחולה המקבילה כוללת מגוו� , למשל, כ�. עשויה להתחלק למדרגות משנה
, ב לעמוד רק בחלק מ� הבחינותובה� הסדרי, שלפיה, עוסק יש� יחוי, של אפשרויות

לעתי, תדרוש : זאת ועוד. בהשוואה לעוסק חדש, או בבחינות על חלק מ� החומר
 .המידתיות שילוב� של מדרגות מספר

במוב� (מבח� המשנה השלישי לעקרו� המידתיות הוא מבח� האמצעי המידתי  .58
ומחת מדבר החקיקה כי חייב להתקיי, יחס ראוי בי� התועלת הצ, מבח� זה קובע). הצר

מבח� זה בודק את האיזו� הראוי בי� התועלת . החדש לבי� מידת פגיעתו בחופש העיסוק
, השופט זמירעמד על כ� . לציבור מהגשמת התכלית לבי� הנזק הנגר, לפרט מכ�

 :בציינו

יש . בנסיבות מסוימות אי� הצדקה לתחולה מיידית של החלטה מינהלית"
אפשר שתחולה , למשל. יבות של כל החלטהלפי הנס, לכ� טעמי, שוני,

, מיידית של החלטה תגרור פגיעה קשה באד, מסוי, או בקבוצה מסוימת
פי שקלול של טובת הציבור לעומת טובת -מעבר לנדרש ולמוצדק על

לעתי, הפגיעה של תחולה מיידית עשויה להיות קשה כמעט כמו . הפרט
 ).594' בעמ, ]24[ל " הנ2832/96& "בג" (הפגיעה של תחולה למפרע

של החקיקה ) מיידית(א, התועלת הנגרמת לציבור בהחלה אקטיבית , לעומת זאת
יהא זה מידתי לקבוע כי מי שפעל בעיסוק , החדשה עולה על הנזק הנגר, ממנה לפרט

 מ הנשיא"מעמד על כ� . בעבר יהא נתו� למשטר הרישוי החדש בדומה לעוסק חדש
 :ובציינ, השופט שמגר) כתוארו אז(

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



1715/97� "בג שר האוצר ואח' נ' לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח  ' 

367) 4(ד נא"פ ברק' הנשיא א   

-פסקי 1997ח "תשנ/ז"תשנ, חלק רביעי, כר� נא, די�  410 

 

 

מ"צאה לאור בענבו הו   nevo.co.il   המאגר המשפטי הישראלי 

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\ לשכת מנהלי ההשקעות

 doc.בישראל נגד שר האוצר

מ� הראוי לתת את , בו מונהג שינוי בחקיקה, שבכל מקרה, מקובל עלינו"...
הדעת למצב הקיי, ערב תחילתו של החיקוק כדי למנוע פגיעה בלתי נחוצה 
ובלתי מוצדקת באלה שנהגו לפני תחילתו של החיקוק בדר� שהייתה אז 

. ואשר צריכי, עתה להתאי, את עצמ, להסדרי, החוקיי, החדשי,, מותרת
יהיה זה בשל אופיו , בה� מ� הנמנע לקבוע תקופת מעבר, א� יש נסיבות

המחייב הסדרי, מעתה ואיל� שאינ, ניתני, , הפיסקאלי החיוני של השינוי
ל " הנ396/82& "בג..." (או יהיה זה בשל החשש לנזק מהותי, עוד לדחייה

 ).50' בעמ, ]27[

 עשוי להיות בלתי חוקתי –ו�  ג, א, הוא רציונלי ומת–כי אמצעי חקיקתי , נמצא
א, החסרונות הנגרמי, לפרט בעקבותיו עולי, במשקל, על היתרונות הצומחי, ממנו 

 M.P. Singh German Administrative Law: In Common Law ראו(לחברה 

Perspective [59], at p. 90;  החלה של חקיקה ). 131' בעמ, ]51[ל "זמיר במאמרו הנ
א, ,  העיסוק על עוסק יש� תהא איפוא מעבר למידה הדרושהחדשה הפוגעת בחופש

עד כי אי� להצדיקו בצור� להגשי, את התכלית , הנזק שייגר, לעוסק זה הוא כה חרי1
 .הראויה המונחת ביסוד ההסדר החדש

הוראות מעבר הקובעות את תחולתו של משטר רישוי חדש : סיכומו של דבר .59
א, ה� מתחשבות באופ� ,  לגבי העוסקי, הישני,ה� מידתיות, המוטל על עוסק יש�

בניסיו� שהצטבר אצלו בניהול ובהשפעתו על הצור� , הול, במעמדו של העוסק היש�
א, ה� ; כול, או מקצת,, להחיל עליו את כללי הרישוי החלי, על העוסק החדש

; בוחרות במדרגת התחולה שפגיעתה בעוסק היש� היא פחותה בהתחשב בתכלית החוק
על רקע . התועלת לכלל הצומחת מה� עולה על הנזק הנגר, לעוסקי, הישני,וא, 
נבח� . נעבור עתה לבחינת� של הוראות המעבר שבחוק תיקי השקעות, מידה אלה-אמות

עד כמה ה� מקיימות את דרישת , לאחר מכ�, תחילה את הוראות המעבר ונבדוק
 .המידתיות

  הוראות המעבר בחוק תיקי השקעות

. לחוק תיקי השקעות 48  המעבר בחוק תיקי השקעות מעוגנות בסעי1הוראות .60
 :הוראה זו קובעת בזו הלשו�

  – הרשות מוסמכת לתת רשיו�. 48
בניהול , ערב פרסומו של חוק זה, למי שעסק בישראל (1)

ג, א, אינו , תיקי, או בייעו� השקעות לפחות שבע שני,
 ;8 או 7ממלא אחר תנאי מ� התנאי, שבסעיפי, 
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למי שעסק בישראל בניהול תיקי, או , נימוקי, מיוחדי,)   2(
וכ� למי שעסק , בייעו� השקעות תקופה קצרה משבע שני,

 ".בניהול תיקי, או בייעו� השקעות מחו� לישראל

 שהותקנה מכוח הוראת –לתקנות הבחינות ) 2(30לכ� יש להוסי1 את הוראות סעי1 
הבחינות  למעט( הקובעת פטור מחובת הבחינות –י השקעות לחוק תיק) ה(8סעי1 

למי שעסק בניהול תיקי השקעות שבע שני, לפחות מתו� עשר ) באתיקה מקצועית
 .31.1.1997-השני, שקדמו ל

 לחוק תיקי השקעות עד 48כי הוראות המעבר הקבועות בסעי1 , נראה לנו .61
. ה אחד ע, דרישות המידתיותאינ� עולות בקנ, כמה שה� נוגעות לחובת הבחינות

 –לתקנות הבחינות בעקבותיו ) 2(30 ותקנה –לחוק תיקי השקעות ) 1(48סעי1 , ראשית
אשר עסקו , עוסקי, ישני,) למעט הבחינה באתיקה מקצועית(פוטרי, מחובת הבחינות 

אשר עסקו , הסדר זה אינו מידתי כלפי עוסקי, ישני,. בניהול תיקי, לפחות שבע שני,
כגו� מי שעסקו בכ� חמש או שש , הנופלת משבע שני,, ארוכה  תיקי, תקופהבניהול
אשר , "טריי,-ישני,"להבדיל מעוסקי, , "ותיקי,-ישני,"נכנה אות, עוסקי, . שני,

כגו� עד (עסקו בניהול תיקי, לפני כניסת הסדר הרישוי לתוקפו תקופה קצרה יחסית 
אשר , סיו� רב בניהול תיקי השקעותותיקי, צברו ני-העוסקי, הישני,). שלוש-שנתיי,

כול� או ( להתחשב בו כתחלי1 לבחינות –פי דרישות המידתיות - על–מ� הראוי הוא 
נית� להפחית מחובת הבחינה של העוסקי, , בהתחשב בניסיונ,, אכ�). מקצת�
.  בלא לפגוע באופ� מהותי בתכלית החוק– או א1 לבטלה כליל –ותיקי, -הישני,

 שאי� טענה –בעיסוק של ניהול תיקי, ,  של עוסקי, אלה יכול לבואהניסיו� המקצועי
. לפחות באופ� חלקי,  במקו, בחינות–לגביו כי הוא עיסוק הדורש הכשרה אקדמית 

אינטרס . ותיקי, השקיעו שני, רבות מחייה, בביסוס עיסוק,-עוסקי, ישני,: זאת ועוד
עולה על , מדו בבחינותא, לא יע, הנזק שייגר, לה,. ההסתמכות שלה, הוא כבד

לעניי� העוסקי, , כל אלה מצדיקי,. התועלת לחברה מהעמדת, בחובת הבחינות
) 2(30כפי שנעשה בתקנה ( א, שחרור מלא –שחרור מחובת הבחינות , ותיקי,-הישני,

תו� יצירת מדרג של (וא, שחרור חלקי ) לתקנות הבחינות לגבי מי שעסק שבע שני,
 ).ג, לפי נתוני, אחרי, ואולי, העיסוקשחרור מבחינות לפי שנות 

, הסוגיה השנייה שבה אי� ההסדר של הוראות המעבר בחוק תיקי השקעות .62
קשורה להוראת , עולה בקנה אחד ע, עקרו� המידתיות, בכל הנוגע לחובת הבחינות

אשר עסקו , ותיקי,-הוראה זו עוסקת בעוסקי, ישני,. לחוק תיקי השקעות) 2(48סעי1 
  לחוק תיקי )2(48סעי1 פי הוראת -על. תקופה קצרה משבע שני,יקי, בניהול ת
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, ותיק שעסק בניהול תיקי, פחות משבע שני, כדי� עוסק חדש-די� עוסק יש�, השקעות
". מנימוקי, מיוחדי,"ותיק רישיו� -פרט לכ� שהרשות הוסמכה לתת לעוסק היש�

 המדרגה של התחולה היא, ותיק והעוסק החדש עומדי, באותה מדרגה-העוסק היש�
ותיקי, -עוסקי, ישני,. ותיקי,-הסדר זה אינו מידתי כלפי העוסקי, הישני,. המלאה

כמו עוסקי, בעלי ותק של שבע שני, (א, לא פטור מלא , ראויי, לקבל פטור מבחינות
אזי פטור רחב שיקרב אות, באופ� ממשי למצב של אלה שעסקו בעבר בניהול , )ומעלה

פטור כזה יעמיד אות, )). 1(48במסגרת סעי1 ( שבע שני, תיקי השקעות לפחות
) טריי,-עוסקי, ישני,(אשר לטריי, שבה, ). מלא או חלקי(במדרגה של היעדר תחולה 

 –) שלוש-כגו� לא יותר משנתיי,(אלה שעסקו בניהול תיקי, תקופה קצרה ,  כלומר–
ולאינטרס , שי שלה,לית� ביטוי לניסיו� המע, פי עקרו� המידתיות-על, מ� הראוי הוא

כי עוסקי, , הביטוי העיקרי לכ� הוא בקביעה. ההסתמכות אשר ה, פיתחו במש� השני,
 כגו� –לתקופה מסוימת ) או פטור מרישיו�(טריי, יוכלו לקבל רישיו� זמני -ישני,

להכי� , ומאיד� גיסא, להמשי� בעיסוק, מחד גיסא,  אשר במהלכה יוכלו–לשנתיי, 
נית� ג, לחשוב על . זוהי המדרגה של התחולה המקבילה. תעצמ, ולעמוד בבחינו

ולפיה יחויבו להיבח� רק בחלק מהבחינות ורק על חלק , מדרגת ביניי, לעוסקי, אלה
שילוב כזה עשוי להשיג את האיזו� הראוי . שתי המדרגות ייתכ� ג, שילוב בי�. מהחומר

 לבי� התועלת לחברה ,הבחינות עליה, בי� הנזק שייגר, לעוסקי, אלה מהטלת חובת
 .מהעמדת, בחובת הבחינות

בחוק תיקי השקעות ) 48סעי1 (נקודת החיתו� של הוראות המעבר , כ�-כי-הנה .63
המבחינה בי� מי שעסק בעבר לפחות שבע שני, בניהול תיקי , לעניי� חובת הבחינות

אי� היא . אינה מידתית, השקעות לבי� מי שעסק בעבר תקופה קצרה משבע שני,
אי� היא . חשבת דייה בניסיו� החיי, ובאינטרס ההסתמכות של העוסקי, הישני,מת

בכל הוראות מעבר יש הכרח , כמוב�. מאזנת כראוי בי� הנזק לפרט לבי� התועלת לכלל
מכא� לא נובע . בכל קביעת זמ� יש מ� השרירות. לקבוע נקודת חיתו� מבחינת הזמ�

שקו הגבול בי� יו, ולילה הוא שרירותי א1 . שכל הבחנה הקשורה בזמ� היא שרירותית
כולנו נדע להבחי� בי� יו, ולילה בלא שהבחנה זו , וקיי, פרק זמ� של דמדומי,, משהו

 וערעור 'ק ואח'ז' מ נ" חברה לביטוח בע"אליהו "674/85א "ע השווה(תהא שרירותית 
, קי, ישני,ייתכ� שנית� היה לקבוע נקודת חיתו� חדה בי� עוס). 361' בעמ, ]28[ שכנגד

לבי� , )להוציא בחינה באתיקה מקצועית(הפטורי, באופ� מלא מחובת הבחינות 
, בדר� זאת נית� היה לקבוע כי נקודת החיתו� תהיה. עוסקי, ישני, החייבי, בבחינות

נקודת . א� לא שבע שני,, ארבע שני, או חמש שני, או תקופה דומה אחרת, למשל
, ייתכ� שנית� ג, ללכת בדר� אחרת. ידתיותחיתו� של שבע שני, מצויה מעבר למ

להימנע מנקודת חיתו� חדה בי� פטור מלא מ� הבחינות לבי� חיוב מלא , כלומר
חלקי מ� הבחינות לפי הוותק ובמקו, זאת לאמ� דר� הדרגתית של פטור , בבחינות

  בעיסוק או לפריסת

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



 'שר האוצר ואח' נ' לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח 1715/97� "בג

 ברק' הנשיא א 367) 4(ד נא"פ

-פסקי 1997ח "תשנ/ז"תשנ, חלק רביעי, כר� נא, די�  413 

 

 

מ"נבו הוצאה לאור בע   nevo.co.il   המאגר המשפטי הישראלי 

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\ לשכת מנהלי ההשקעות

 doc.בישראל נגד שר האוצר

 שבע שני, לפחות מי שיש לו ותק של, לפי דר� זאת. הבחינות על פני תקופה שתיקבע
, למשל, מי שיש לו ותק; )להוציא בחינה באתיקה מקצועית(יהיה פטור מכל הבחינות 
כ� שמצבו יהיה קרוב למצבו , יהיה לו פטור רחב מ� הבחינות, של ארבע או חמש שני,

יהיה לו פטור מוגבל , ומי שיש לו ותק קט� יותר; של מי שיש לו ותק של שבע שני,
, ונית� ג,. ובע מתו� התחשבות בניסיו� שנצבר מ� העיסוק במקצועהכול כפי שנ ,יותר

מיתח, של "קיי, , אכ�. לשלב בי� דרכי, אלה או א1 להתוות דר� אחרת, כמוב�
הקביעה של נקודת החיתו� בגדרי . אשר במסגרתו כל קביעה היא מידתית, "עיסוק

דת האיזו� בחירתה של נקו. הוא מתפקידה של הרשות המחוקקת" מיתח, העיסוק"
המשפט אינו -בית. פי כללי המידתיות-ובלבד שהוא פועל על, הראויה מסורה למחוקק

. מהי נקודת החיתו� שהוא היה קובע אילו פעל כמחוקק, צרי� לשאול עצמו
ידי המחוקק היא -המשפט צרי� לשאול עצמו א, נקודת החיתו� שנקבעה על-בית

 .מידתית

 לחוק תיקי השקעות אינ� 48כלולות בסעי1 הוראות המעבר ה עמדנו על כ� כי .64
מגבילי, אנו היעדר מידתיות זו א� לעניי� . מידתיות בכל הנוגע לחובת הבחינות

שכ� לא נטע� בפנינו כלל כי חוסר המידתיות של הוראות המעבר חל לעניי� , הבחינות
לא גישתנו השיפוטית הינה ש, אכ�.  לחוק תיקי השקעות8כל התנאי, הנדרשי, בסעי1 

להכריע בשאלת תוקפו של חוק אלא א, כ� הדבר חיוני לצור� ההכרעה בעניי� 
). 350' בעמ, ]10[ל " הנ3363, 1908/94א "רע, 6821/93א "ע בהנשיא שמגרדברי  ראה(

ככל שה� ,  לחוק תיקי השקעות48שאלת תוקפ� של הוראות המעבר הכלולות בסעי1 
לא , בר לתנאי בדבר חובת הבחינותמע, מנהל תיקי, נוגעות לתנאי, למת� רישיו�

 .נוכל אפוא להשאירה בצרי� עיו�. ואי� היא חיונית להכרעתנו, התעוררה כלל בפנינו

 הסעד

, כי הוראות המעבר בחוק תיקי השקעות, מהי התוצאה המתבקשת ממסקנתנו .65
התוצאה הטבעית הינה בשינוי ? אינ� מידתיות, ככל שהדבר נוגע לחובת הבחינות

שינוי זה יקבע הסדרי, .  לחוק תיקי השקעות48הקבועות בסעי1 ,  המעברהוראות
 או להיות פטורי, מה� –שיהא על עוסקי, ישני, לעמוד בה� , חדשי, לעניי� הבחינות

 לרבות שיטה של מעבר הדרגתי בי� העוסקי, הישני, לפי הוותק או לפי נתוני, –
המשפט אינו -בית.  של המחוקקשינוי מעי� זה בהוראות המעבר הוא מסמכותו. אחרי,

המשפט אינו יכול להחלי1 את קו החיתו� של שבע השני, בקו -בית. יכול לבוא תחתיו
המשפט אינו יכול להוסי1 להוראות המעבר -בית; חיתו� אחר או לקבוע הסדרי, אחרי,

. ואת האפשרות להמשי� בעיסוק בתקופת הבחינות, טקסט הקובע את היק1 הבחינות
המשפט רשאי -בית. המשפט לפרש את החוק ולקבוע את חוקתיותו-יתתפקידו של ב

בי� החלק  –" העיפרו� הכחול"פי עקרו� - על–ולהפריד , לערו� ניתוח בגו1 החוק
  לבי� התק1

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



1715/97� "בג שר האוצר ואח' נ' לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח  ' 

367) 4(ד נא"פ ברק' הנשיא א   

-פסקי 1997ח "תשנ/ז"תשנ, חלק רביעי, כר� נא, די�  414 

 

 

מ"צאה לאור בענבו הו   nevo.co.il   המאגר המשפטי הישראלי 

C:\Documents and Settings\violetta-a\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC1\ לשכת מנהלי ההשקעות

 doc.בישראל נגד שר האוצר

-ה עקרו�(הוא יעשה כ� רק א, החלקי, השוני, ניתני, להפרדה . החלק הבטל

severability  או הseparability-( , וזאת א, החלק ה �תק1 עומד על רגליו הוא וממשי
, כר� ג, פרשנות במשפטברק ' ראו א(ולו באופ� חלקי , להגשי, את התכלית החקיקתית

 לחוק תיקי השקעות וההבחנות 48מבנהו של סעי1 ). 735' בעמ, ]50[פרשנות חוקתית 
. שהוא עומד עליה� בדבר מנהלי, של תיקי השקעות מונע פעולת הפרדה שיפוטית

" ניתוח"ש" גנטיי," אפוא בהסדר בדבר חובת הבחינות הלוקה בפגמי, עניי� לנו
 .שיפוטי אינו יכול להציל,

את הוראות המעבר הבלתי חוקתיות " להבריא"א, לא נית� , שאלנו עצמנו .66
לתת , לחוק תיקי השקעות) 2(48ידי שימוש הרשות בסמכות הנתונה לה בסעי1 -על

ק בישראל בניהול תיקי, תקופה קצרה משבע למי שעס" מנימוקי, מיוחדי,"רישיו� 
החלוקה , אכ�. נחה דעתנו כי לא יהא בכ� כדי להבריא את הוראות המעבר. שני,

ישני, שניהלו בעבר תיקי השקעות לפחות שבע שני, -הבסיסית והחדה בי� עוסקי,
ועמו ההסדר לגבי , ישני, שניהלו תיקי השקעות פחות משבע שני,-לבי� עוסקי,

, אינ, חוקתיי,, ני, שעסקו בניהול תיקי השקעות פחות משבע שני,יש-עוסקי,
לחוק תיקי השקעות לא תוכל לרפא ) 2(48והשימוש בסמכות הנתונה לרשות בסעי1 

למי שעסקו בעבר " מנימוקי, מיוחדי,"סמכות הרשות לית� רישיו� . חוקתיות זו-אי
בגדרי ההבחנות חייבת להתממש , בניהול תיקי השקעות תקופה קצרה משבע שני,

ואי� היא יכולה , אי� היא יכולה לשלול את שהחוק עצמו קבע. שהוראות המעבר קבעו
רישיו� לכלל העוסקי, " מנימוקי, מיוחדי,"אי� אפשרות לית� . לתק� את שהחוק פג,

" מנימוקי, מיוחדי,"אי� אפשרות ; או לפטור אות, מהבחינות כול� או חלק�, הישני,
תו� קביעה שהבחינות תקוימנה במקביל , טריי,-סקי, הישני,לתת רישיו� זמני לעו

פטור כללי שכזה סותר את המבנה הבסיסי של הוראות . ובתו� מועד סביר, לעיסוק
שמטבע הדברי, , "מנימוקי, מיוחדי,"וחורג מגדרי הסמכות לית� רישיו� , המעבר

 .מיועדת בעיקר למצבי, אינדיווידואליי,

 לחוק תיקי 48הינה כי הוראות המעבר הקבועות בסעי1 מסקנתנו , כ�-כי-הנה .67
תיקו� המצב צרי� לבוא . אינ� מידתיות, ככל שה� נוגעות לחובת הבחינות, השקעות

כל עוד לא תתוק� המידתיות . אשר יקבע הוראות מעבר מידתיות, מהמחוקק עצמו
ידי הוראות מעבר חדשות מתבקשת הצהרה כי הוראות המעבר שבחוק תיקי -על
.  ה� בטלות– בכל הנוגע לחובת הבחינות של מנהלי, של תיקי ההשקעות –השקעות ה

בספרות ההשוואתית קיימות דעות שונות באשר למהותה של בטלות זו ובאשר 
) כר� ג (ל"בספרו הנ ראה ברק(להשפעתה על פעולות שנעשו לפני הכרזת הבטלות 

 שכ� אי� ה� מתעוררות בעתירה ,נוכל להשאיר שאלות אלה בצרי� עיו�). 720' בעמ, ]50[
א, נית� לקבוע הסדר , השאלהאת כ� מבקשי, אנו להשאיר בצרי� עיו� . שלפנינו

  חדש ומידתי
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פי סעיפי, -בעניי� הבחינות של העוסקי, הישני, באמצעות תקנות חדשות שיותקנו על
יא ה. התשובה על שאלה זו אינה פשוטה כלל ועיקר.  לחוק תיקי השקעות)ה(8-ו) ד(8

 .נשאירה אפוא בצרי� עיו�. ולא שמענו לגביה טיעוני,, לא התעוררה בפנינו

על חובת, של , בכל הנוגע לבחינות, מהי השפעת ביטול� של הוראות המעבר .68
חוק תיקי , כפי שראינו? העוסקי, הישני, לעמוד בבחינות כתנאי לקבלת רישיו�
השקעות את החובה לעמוד השקעות מטיל על כל אד, המבקש לעסוק בניהול תיקי 

 כמו של שאר הוראות חוק תיקי –תחולתה של חובה זו ). 8סעי1 (בבחינות מקצועיות 
מוטלת אפוא החל , כתנאי לרישוי, חובת הבחינות). מיידית( היא אקטיבית –השקעות 

בי� שהוא עוסק חדש ובי� , הול תיקי השקעותעל כל מי שמבקש לעסוק בני -1.7.1997ב
אמורה הייתה , בכל הנוגע לעוסק היש�, המידתיות של הסדר זה. יש�שהוא עוסק 

ובטלות� , הוראות המעבר לא עמדו במשימת�, כפי שקבענו. להיקבע בהוראות המעבר
. כי ההסדרי, שנקבעו בה� לעניי� הבחינות אינ, מידתיי,, היא תוצאתה של קביעתנו

 א, עוסקי, טריי, וא, –הסדר הבחינות המוטלות על העוסקי, הישני, , כ�-כי-הנה
ביטול� של . כ� בטל-ועל, אינו מידתי, ידיה,- כתנאי לקבלת רישיו� על–עוסקי, ותיקי, 

הוראות המעבר בכל הנוגע לבחינות גורר אחריו את ביטול הסדר הבחינות כפי שנקבע 
כי כל , נמצא. ככל שהוא נוגע לעוסקי, הישני,, לחוק תיקי השקעות -8 ו2בסעיפי, 
טריי, (ייקבע הסדר מידתי באשר לחובת הבחינות של העוסקי, הישני, עוד לא 

. לא נית� לדרוש מה, עמידה בבחינות כתנאי למת� רישיו� מנהל תיקי,, )וותיקי, כאחד
אשר הכול בפנינו הסכימו כי ה� , תוצאה זו אינה חלה על הבחינות באתיקה מקצועית

 .זווחוקתיות� לא עמדה לדיו� בעתירה , מידתיות

 השעיה זמנית

מסקנתנו הינה אפוא כי כל עוד הכנסת לא תחוקק הוראות מעבר חדשות  .69
עמידה בבחינות , כתנאי למת� רישיו� עוסק, אי� לדרוש מעוסקי, ישני,, ומידתיות

. תוצאה זו משנה את ההסדר הקיי, באופ� מהותי). למעט הבחינה באתיקה מקצועית(
מדת כל העוסקי, הישני, במדרגה של היעדר המידתיות אינה דורשת הע, כפי שראינו

תו� קביעת , נית� להבחי� בי� עוסקי, ישני, שוני,. תחולה של חובת הבחינות עליה,
שלילה מלאה של חובת הבחינות מכל העוסקי, הישני, הוא . משטר בחינות מידתי

, לש, כ� דרושה. מצב משפטי חדש שמ� הראוי הוא כי המחוקק יית� עליו את הדעת
בלא , שהות אשר תאפשר לכנסת לשקול את האפשרויות העומדות לרשותה, ב�כמו

, אכ�. שתצטר� לעשות כ� על רקע חקיקה שאינה כוללת הוראות בדבר חובת הבחינות
. המעורר בעיות לא פשוטות" חלל חקיקתי"ביטול חובת הבחינות לעוסקי, ישני, יוצר 
 ועמ� –דו הוראות המעבר אשר בה יעמ, כל אלה מצדיקי, הכרה בתקופת ביניי,

 ההוראות 
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כיצד . כדי שהכנסת תוכל לגבש את עמדתה בזמ� סביר,  בתוק1–בדבר חובת הבחינות 
התשובה הינה כי בצד ההצהרה כי הוראות המעבר בכל ? נית� להבטיח תקופת ביניי, זו

 אשר בעקבותיה תבוא ההצהרה על ביטול חובת הבחינות –הנוגע לבחינות בטלות 
 נוסי1 ונקבע כי כניסת� לתוק1 –) למעט הבחינה באתיקה מקצועית(, הישני, לעוסקי

-כי עד ל, נמצא). ועד בכלל (31.12.1997של הצהרותינו אלה תושעה עד ליו, 

וחובת הבחינות , הוראות המעבר ממשיכות לעמוד בתוקפ�) ועד בכלל (31.12.1997
להסדר הביניי, ,  כמוב�כפו1, של העוסקי, הישני, ממשיכה א1 היא לעמוד בתוק1

השעיה זו תאפשר לכנסת לקבוע את עמדתה באשר להוראות . שאליו הגיעו הצדדי,
השעיה זו עולה בקנה אחד ע, הסדר הביניי, שאליו הגיעו . המעבר בכל הנוגע לבחינות

תוקפ, של . ולפיו ניתנו רישיונות עיסוק זמניי, לכל העוסקי, הישני,, הצדדי, בפנינו
סמכותנו להשעות את מועד כניסתה לתוק1 של . 31.12.1997-ה יפוג ברישיונות אל

לא פע, השעינו בעבר את מועד כניסתה לתוק1 של , אכ�. הצהרת בטלות מבוססת היטב
'  פורז נ2994/90& "בגראו (בר בטלותה של חקיקת משנה החורגת מסמכות הצהרה בד

המועצה ; מדינת ישראל' רית גת נ עיריית ק4235, 2918/93& "בג; ]29[' ממשלת ישראל ואח

במשפט , סמכות דומה נתונה). ]30[' ממשלת ישראל ואח' נ' המקומית אריאל ואח
ל "ראו ברק בספרו הנ(של חקיקה ראשית  משפט המצהיר על בטלותה-לבית, המשווה

המשפט נתונה -מקובל הוא בקנדה כי לבית, למשל, כ�). 741' בעמ, ]50[) כר� ג(
מועד כניסתה לתוק1 של הצהרת  (temporary suspension) מניתהסמכות להשעות ז

הנשיא עמד על כ� . או נזק לציבור, "חלל חקיקתי"בטלות של חוק הפרלמנט כדי למנוע 

 :בציינו (.Lamer C.J) למר

“A Court may strike down legislation or a legislative provision but 

suspend the effect of that declaration until Parliament... has had an 

opportunity to fill the void. This approach is clearly appropriate 

where striking down of a provision poses a potential danger to the 

public... or otherwise threatens the rule of law...” (Schachter v. 

Canada (1992) [45], at p. 26). 

המשפט יעשה שימוש בסמכות -כי בית, למותר לציי�. די� דומה חל בישראל
המקרה שלפנינו נופל . ההשעיה הנתונה לו רק במקרי, מיוחדי, המצדיקי, זאת

 .לקטגוריה זו

הוראות , ראשית: התוצאות ה� ארבע? מה� אפוא התוצאות שהגענו אליה� .70
, ובת הבחינות אינ� מידתיות לחוק תיקי השקעות בכל הנוגע לח48המעבר שבסעי1 

כל עוד לא , שנית; 1.1.1998הצהרת הבטלות תיכנס לתוקפה ביו, . כ� בטלות-ועל
  יוחקו
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ללא , תגרו, התחולה האקטיבית של חוק תיקי השקעות, הוראות מעבר מידתיות
חובת . חובת בחינות בלתי מידתית על העוסקי, הישני,, הוראות מעבר מידתיות

ג, . כ� בטלה- אינה חוקתית ועל–אי למת� רישיו� למנהל תיקי,  כתנ–בחינות זו 
הכנסת מוסמכת כמוב� לקבוע , שלישית; 1.1.1998הצהרה זאת תיכנס לתוקפה רק ביו, 
ובכ� להציל את הוראות המעבר בכל הנוגע לחובת , הסדר מידתי חדש להוראות המעבר

הוא , הוראות מעברכאשר הכנסת תקבע הסדר חדש ל, רביעית;  מבטלות–הבחינות 
ידי הכנסת -א, ההסדר ייקבע על. ק תיקי השקעות לחו48ייכנס לתוק1 במקו, סעי1 

עד , ובינתיי,. לא ייווצר חלל בתחולת החוק מבחינת הזמ� וההיק1, 1.1.1998-לפני ה
כולי, כל העוסקי, הישני, להמשי� בעיסוק, מכוח הרישיונות  י1.1.1998-יו, ה

כי א, לא יהא סיפק בידי הכנסת , נוסי1 ונציי�. פי הסדר הביניי,הזמניי, שניתנו לה, ל
 נית� יהא לפנות אלינו בבקשה להארכת מועד 31.12.1997להשלי, החקיקה עד ליו, 

 .ההשעיה והסדר הביניי, שאליו הגיעו הצדדי,

 סו* דבר

. כי העתירה נדחית בכל הנוגע לראש הראשו� והשני שלה, התוצאה היא אפוא .71
במוב� זה שאנו מצהירי, כי הוראות המעבר , ה מתקבלת באשר לראש השלישיהעתיר

אינ� מידתיות , ככל שה� נוגעות לבחינות, השקעות  לחוק תיקי48הקבועות בסעי1 
למעט (בעקבות זאת מתבטלת חובת הבחינות של העוסקי, הישני, . כ� בטלות-ועל

 תיכנס לתוקפה רק ביו, הצהרת בטלות זו מושעית והיא). הבחינה באתיקה מקצועית
, בה בעת. א, הכנסת לא תחוקק עד אז הוראות מעבר מידתיות חדשות, 1.1.1998

ואשר לפיו , יחול הסדר הביניי, שהוסכ, עליו, 1.1.1988לעניי� התקופה שעד ליו, 
 .1.1.1998העוסקי, הישני, מחזיקי, ברישיו� עד ליו, 

 .ח" ש50,000ל המשיבי, יישאו בהוצאות העותרי, בסכו, כולל ש

 .אני מסכי,:  לוי�' המשנה לנשיא ש

 .אני מסכי,:  גולדברג' השופט א

 .אני מסכי,:  אור' השופט ת

 .אני מסכי,:  מצא' השופט א

 חשי�' השופט מ

 .ואי� לי מה להוסי1, הנשיא ברקדינו של חברי -אני מסכי, לפסק 
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 .אני מסכי,:  זמיר' השופט י

 .ני מסכימהא:  כה�-שטרסברג' השופטת ט

 .אני מסכי,:  טירקל' השופט י

 .אני מסכימה:  ביניש' השופטת ד

 דורנר' השופטת ד

ידי הכנסת בהיותה האספה המכוננת של מדינת -חוקי יסוד מתקבלי, על .1
 –להל�  (]10[ל " הנ3363, 1908/94א "רע, 6821/93א "בע הנשיא ברקראו דברי . ישראל
" הרשות המכוננת במדינת ישראל"קליי� ' ק; 368+390' בעמ, ])10[בנק המזרחי פרשת 

שאות, הכנסת מקבלת , דרגת, הנורמטיבית של חוקי יסוד עולה על זו של חוקי,. ]53[
הכנסת אינה רשאית לחוקק אלא חוקי, . בהיותה הרשות המחוקקת של המדינה

י� בהתקיי, סתירה בי� הוראת חוק יסוד לב, לכ�. ההולמי, את הוראות חוקי היסוד
תועד1 ההוראה שבחוק , ומ� הנמנע לקיי, את שתי ההוראות ג, יחד, הוראת חוק

 .על הוראת החוק העולה בדרגתה הנורמטיבית, היסוד

ככל שהדבר נית� באופ� , כלל יסוד בפרשנות הוא הכלל המבקש ליישב, ע, זאת
ל "ות צהמפקד כוח'  חס� נ174/85& "בג, למשל, ראו. בי� נורמות משפטיות שונות, סביר

מטרתו של כלל זה היא לתת תוק1 לרצו� . 248' בעמ, ]31[' באזור יהודה ושומרו� ואח
ולמנוע את התוצאה הבעייתית של , המוסדות המוסמכי, לקבל נורמות משפטיות

עיקרו� כללי . ידי מוסד מוסמ� או של קביעת בטלותה-התעלמות מנורמה שהתקבלה על
לכ� שני טעמי, . הנדונות ה� חוק יסוד וחוקזה חל ביתר שאת מקו, שבו הנורמות 

 בית"ידי הע, ומהווה -הנבחרת על, ידי הכנסת-חוקי, מתקבלי, על, ראשית. עיקריי,

וה, מבטאי, את רצונ, של רוב , )הכנסת: יסוד- לחוק1סעי1 " (הנבחרי, של המדינה
 כ� עמד על. ביטול רצו� הרוב או התעלמות ממנו אינ, עניי� של מה בכ�. האזרחי,

עדיי� החוק מבטא את רצו� : חוק הכנסת כבודו במקומו מונח"בציינו כי , השופט זמיר
יש לנקוט כללי פרשנות ). 496' בעמ, ]17 [8195, 7111/95& "בג..." (הוא הע,, הריבו�

כפי שבא לידי ביטוי בחוקי, , כי רצו� הע,, ככל שהדבר נית� באופ� סביר, אשר יבטיחו
 –ידי אותו גו1 -חוקי יסוד וחוקי, מתקבלי, על, שנית. וכללא יס, שקיבלו נבחריו

, ולפרש�, שהכנסת מקבלת יש להניח כי קיימת התאמה בי� הנורמות השונות. הכנסת
 .לאור הנחה זאת, ככל שהדבר נית� באופ� סביר
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: יסוד-לחוק 4- ו3ההוראות שבסעיפי, , מ� הצד האחד, בענייננו עומדות .2
נקבע בה� כי כל אזרח או תושב של המדינה חופשי ). חוק היסוד –להל� (חופש העיסוק 

וכי אי� לפגוע בחופש זה אלא בחוק ההול, , מקצוע או משלח יד, לעסוק בכל עיסוק
או לפי , ובמידה שאינה עולה על הנדרש, שנועד לתכלית ראויה, את ערכיה של המדינה

רה של הוראות שבחוק מ� הצד האחר עומדת שו. חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו
הקובעות , ) החוק–להל� (השקעות ובניהול תיקי השקעות  הסדרת העיסוק בייעו�

טענת העותרי, היא כי קיימת . משטר של רישוי לעניי� העיסוק בניהול תיקי השקעות
, לנוכח סתירה זו. סתירה בי� הוראות חוק אלה לבי� הסעיפי, האמורי, שבחוק היסוד

ולכ� יש מקו, לקיי, את חוק , לקיי, את חוק היסוד ואת החוק ג, יחדלא נית� , כ� נטע�
 .ולשלול תוק1 מהוראות החוק, שדרגתו הנורמטיבית עליונה, היסוד

ידי העותרי, טענו המשיבי, כי אי� -לגבי אחדות מהוראות החוק שנתקפו על .3
ענה זאת דינה של ט. ה� סותרות את חוק היסוד משו, שאי� ה� פוגעות בחופש העיסוק

פגיעת� של ההוראות האמורות . מ� הטעמי, שאות, ציי� חברי הנשיא ברק, להידחות
פיו -ואי� אפשרות סבירה לפרש את חוק היסוד באופ� שעל, בחופש העיסוק היא ברורה

 .הוא אינו משתרע על פגיעה זאת

. כולל של חופש העיסוק המוג� בחוק היסוד-יש להיזהר מפירוש גור1 וכול, ע, זאת
, לרבות גו1 שלטוני, נפסק כי חופש העיסוק אינו מקנה לאד, זכות כי אחר, למשל, כ�

, ]32[' שר המשטרה ואח'  טאטור נ4360/94& "בג, למשל, ראו. יעסיק אותו בשירותו

המידה של הזכויות הקבועות בחוקי היסוד אינו  על פירוש מרחיב יתר, אכ�. . . . 568 'בעמ
 בהתייחסו לזכות ,471' בעמ, ]10[ל "נק המזרחי הנב בפרשת השופט זמיר כדברי. ראוי

ככל שיורחב ההיק1 של הקניי� : "האד, וחירותו כבוד: יסוד-הקניי� הקבועה בחוק
ועל כ� נית� . תיחלש עוצמת ההגנה על זכות זאת, יש לחשוש, כ�, כזכות חוקתית

 ".תפסת מרובה לא תפסת: לומר

ופש העיסוק אי� משו, סתירה א� בעצ, הפגיעה שפוגעות הוראות החוק בח .4
ובלבד שהפגיעה , חוק היסוד מאפשר לפגוע בחופש העיסוק, שכ�. להוראות חוק היסוד

 לחוק היסוד 4תקיי, את התנאי, הקבועי, בארבעת היסודות המוזכרי, בסעי1 
 ").פיסקת ההגבלה("

מבי� יסודות אלה חלוקי, הצדדי, בענייננו רק בשאלת התקיימותו של היסוד 
". במידה שאינה עולה על הנדרש"ה פגיעה בחופש העיסוק בכ� שהפגיעה תהיה המתנ

עמידתה של פגיעה בחופש העיסוק בדרישה זאת נבחנת תו� . זוהי דרישת המידתיות
התאמת האמצעי הפוגע : הסתייעות בשלושת מבחני המשנה שעליה, עמד הנשיא

ולה על המידה הנדרשת בחירת האמצעי הפוגע בזכות במידה שאינה ע, בזכות לתכליתו
 .והסבירות שבפגיעה בזכות לצור� השגת תכליתה של הפגיעה, לצור� השגת התכלית
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באשר למבחני משנה אלה יש להטעי, כי א1 אחד מה, אינו בעל אופי מוחלט או 
די בכ� , כלומר. דעת ביישומ,-לרשות המחוקקת יש שיקול, כלל-בדר�, ראשית. דווקני

או כי הוא פוגע בזכות במידה , חר מתאי, לתכליתושההשקפה כי האמצעי שנב
שהפגיעה בזכות לצור� השגת התכלית היא  או, המזערית הנדרשת להשגת התכלית

במסגרת , לפי המינוח הנוהג במשפט המינהלי,  המצויה–היא השקפה אפשרית , סבירה
באשר , שנית.  כדי שהחוק ייראה כעומד בדרישת המידתיות–" מיתח, הסבירות"

די . בח� המשנה הראשו� לא נדרשת ודאות מוחלטת כי האמצעי ישיג את מטרתולמ
מידת . ידי האמצעי הפוגע בזכות-במידת הסתברות רצינית להשגת התכלית על

תא, לחשיבות היחסית של הזכות הנפגעת ושל תכלית ההסתברות הנדרשת תיקבע בה
בכל תנאי , ת תבחרבאשר למבח� המשנה השני לא נדרש כי הכנס, שלישית. הפגיעה

התכלית בלי לפגוע כלל בזכות או באמצעי  באמצעי המאפשר את השגת, ובכל מחיר
, מטבע הדברי,, המשאבי, הציבוריי, ה,. הפוגע בזכות במידה המינימלית האפשרית

לתת , ולא ראוי, למרות חשיבות� הבלתי מעורערת של זכויות הפרט לא נית�. מוגבלי,
הג, , למשל, כ�. על פני כל המטרות הציבוריות האחרותלהגשמת� עדיפות מוחלטת 

שדומה כי נית� היה להבטיח בכל מקרה כי חשודי, לא יסכנו את שלו, הציבור 
הרי שלעתי, אי� מנוס מהשגת , ידי כוחות משטרה-שיובטח על" מעצר בית"באמצעות 

י זה א1 שאמצע, ידי האמצעי הזול יותר של מעצר החשוד בבית מעצר-אותה מטרה על
יש דרגות שונות של : זאת ועוד. פוגע בזכויות החשוד יותר ממעצר בית מאובטח

נקיטת אמצעי הפוגע בזכות מעט יותר מאמצעי חלופי עשויה , לעתי,. הגשמת תכלית
די אפוא בכ� שהכנסת תית� . להביא לעלייה ניכרת של מידת ההגשמה של התכלית

 .לשיקול של מזעור הפגיעה בזכות, בהתחשב במכלול נסיבות העניי�, משקל סביר

מ� הראוי כי כל שלושת מבחני המשנה האמורי, יופעלו וייושמו , לדעתי .5
 .בהתחשב במהותה של הזכות שהפגיעה בה עומדת על הפרק

 :כ� הוא הדי� במדינות אחרות

 פותחו בפסיקה רמות בדיקה שונות לבחינת חוקתיות, של חוקי, הברית-בארצות
רמות בדיקה אלה מבוססות על מידת החשיבות של הערכי, . אד,הפוגעי, בזכויות 

בתחתית סול, הזכויות עומדות . והאינטרסי, העומדי, ביסודה של כל זכות וזכות
פגיעה בזכויות מסוג זה תימצא מוצדקת א, היא דרושה באופ� סביר . זכויות כלכליות

 Railway Express v. New York (1949) ,למשל, ראו. להגשמת אינטרס ציבורי לגיטימי

[36], at p. 336.  כגו� הזכות , בעלות מעמד מיוחד, על-בראש הסול, מצויות זכויות
הפגיעה בזכויות אלה מותרת רק . חופש הביטוי וחופש התנועה, להשתת1 בבחירות

 ,למשל, ראו. שלא נית� להגשימו באמצעי, אחרי,, לש, הגשמת אינטרס ציבורי חיוני

Shapiro v. Tompson (1969) [37], at p. 394.. 
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 נבח� בכל מקרה ומקרה א, הערכי, והאינטרסי, שנפגעו במקרה הספציפי בגרמניה
 Numerus Clausus I Case 33  בעניי�, למשל, כ�. מצדיקי, את הפגיעה בזכות

BVerfGE 303 (1972) [41]  שתכליתה חיסכו� , נקבע כי קביעת מכסה לתלמידי רפואה
בכל זאת פסל . יות חוקתית למרות פגיעתה בחופש העיסוקעשויה לה, כספי
, בי� השאר, משו, שאות, חוקי, פגעו, המשפט שני חוקי, שקבעו מכסה כזאת-בית

 .בעקרו� השוויו�

, ידי רשות מינהלית-כאשר עומדת על הפרק פגיעה בזכות על, ג, בישראל .6
משקלה , הנדונהנעשה שימוש בנוסחאות איזו� המבוססות על מהותה של הזכות 

ומידת החשיבות של האינטרס המתנגש , מזה, הסגולי והטעמי, העומדי, ביסודה
' הוועד המנהל של רשות השידור ואח' נ' ואח  כהנא399/85& "בג, למשל, ראו. מזה, בזכות

בי� היק1 ההגנה הניתנת לחופש הביטוי , בי� השאר, לפי גישה זו הובח�. 284 'בעמ, ]33[
וזאת על יסוד מידת החשיבות של הטעמי, , ופש הביטוי המסחריהפוליטי לבי� ח

' ד נ"עו, ר כה�" ד6218/93& "בבג הנשיא שמגרדברי , למשל, ראו. שביסוד זכויות אלה

לות " קידו� יזמות ומו606/93& "בגודברי, שכתבתי ב, 551' בעמ, ]34[לשכת עורכי הדי� 

 .13' בעמ, ]35[' רשות השידור ואח' מ נ"בע) 1981(

פיה� תיבח� -המידה שעל-מידת החשיבות המיוחסת לזכות במסגרת האיזו� ואמות
החוקיות של הפגיעה עשויות להשתנות ממקרה למקרה בהתא, לערכי, ולאינטרסי, 

כגרימת נזק , לא הרי גרימת נזק לפרט בלבד, למשל, כ�. הנפגעי, במקרה הספציפי
 :אחת הפרשותעמדתי על כ� ב. לפרטי, רבי, וא1 לציבור בכללותו

נראה לי כי כאשר הראציונאל העומד בבסיס ההגנה על חופש העיסוק "
ולעומתו עומד הער� של קידו, , עניינו של האד, להתפרנס, בעיקרו, הוא

מ� הראוי להחיל את מבח� האפשרות הסבירה לפגיעה , כלכלת המדינה
  ...ממשית בכלכלת המדינה

 עיסוק עומדי, ג, ראציונאלי,כאשר ביסוד ההגנה על חופש ה, לעומת זאת

, ובמיוחד ערכי, בעלי חשיבות מיוחדת מבחינת המדינה והחברה, אחרי,
כגו� מבח� הוודאות , יותר' מחמיר'פי מבח� -ייקבע היק1 חופש העיסוק על

לצור� איזו� בי� , בדר� כלל, זה המבח� הקבוע... הקרובה לסכנה חמורה
... ציבור או בטחו� המדינהשלו, ה, חופש הביטוי לבי� הסדר הציבורי

מבח� זה נקבע בהתחשב באינטרסי, החברתיי, המיוחדי, העומדי, 
וביניה, חיוניותו מבחינת קיו, ההלי� , במקרי, רבי, ביסוד חופש הביטוי

אפשר כי כאשר הערכי, המתמודדי, יהיו קידו, כלכלת , כ�-על. הדמוקרטי
ייער� ,  מאיד� גיסא'תקשורתי'המדינה מחד גיסא וחופש העיסוק במקצוע 

 1452/93& "בג" (על יסוד מבח� הוודאות הקרובה לסכנה חמורה האיזו�

 ).617+618' בעמ, ]4[ל "הנ
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ג, במסגרת בחינת המידתיות , בשינויי, המחויבי,, גישה זו מ� הראוי לאמ� .7
 .של פגיעת חוק בזכות הקבועה בחוק יסוד

ות זכויות בעלות מידות חשיבות בחוקי היסוד בדבר זכויות האד, מעוגנ, ראשית
כבוד : יסוד- לחוק5אי� דינה של הזכות לחירות ממעצר לפי סעי1 , למשל, כ�. שונות

כדינה של , הנתונה למי שאשמתו לא הוכחה והוא בחזקת ח1 מפשע, האד, וחירותו
ואילו משקלה . שעניינה במי שאשמתו הוכחה, הזכות לחירות ממאסר לפי אותו סעי1

בכל דר� "פגיעה בחירות -כללית והמעורפלת הקבועה בסעי1 זה לאיה של הזכות
הגישה מספקת מסגרת להבחנה המתחייבת . תלוי במהות הפגיעה שבה מדובר" אחרת

 .בי� הזכויות השונות

הגישה מעניקה הכוונה פרשנית בהפעלתה של דרישת המידתיות על שלושת , שנית
" עה במידה שאינה עולה על הנדרשפגי"הדיבור . מבחני המשנה שלאור, היא מוחלת

הלב -הגישה המפנה את תשומת. ג, למבחני המשנה אופי כללי. הוא מופשט ועמו,
ועמה שורת ההלכות הפסוקות שפיתחו , למהות הזכות הנדונה ולטעמי, שביסודה

והלוא (עשויה לתרו, לוודאות המשפטית ה� במסגרת הליכי החקיקה , ויישמו אותה
וה� במסגרת בחינת ) מופני, לרשות המחוקקת עצמה, רבהבמידה , חוקי היסוד

 .חוקתיות, של חוקי,

מ� הראוי לבחו� את תוקפ� של מכלול הנורמות המשפטיות על יסוד , שלישית
השימוש בגישה האמורה ג, בהקשר של בחינת חוקתיות, של . מידה דומות-אמות

ראו . קשרי, שוני,חוקי, תור, להרמוניה בהגנה הניתנת לזכויות האד, בישראל בה
והשוו לדברי� שכתבתי , 470' בעמ, ]10[ל "בנק המזרחי הנ בפרשת השופט זמירדברי 

 .138' בעמ, ]7[ל " הנ4541/94& "בבג

 .גישה זו חלה בעניינ, של כל שלושת מבחני המשנה .8

מידת הוודאות שתידרש להתאמת , באשר למבח� בדבר התאמת האמצעי לתכלית
. שפעת ממידת החשיבות של הזכות והטעמי, שביסודהמו האמצעי וליעילותו

ואולי א1 כמעט , "ודאות קרובה"עשויה להידרש , כשמדובר בזכות כבדת משקל
לעומת . לכ� שהאמצעי הפוגע בה יגשי, ביעילות ובאופ� מושל, את תכליתו, מוחלטת

אפשרות "ייתכ� כי נית� יהיה להסתפק ב, כשמדובר בזכות קלת משקל יותר, זאת
 .לקידומה של התכלית" ירהסב

, באשר למבח� בדבר בחירת האמצעי הפוגע בזכות במידה המועטה הנדרשת
כשמדובר . תושפע בחירת האמצעי מ� הזכות הנפגעת, שכאמור אינו מבח� מוחלט

בה במידה הפוגע יוקפד יותר על בחירת אמצעי בזכות יסוד חשובה במיוחד 
 , המזערית
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הדי� עשוי להיות שונה מקו, שבו עומדת . תו ניכרתלווזאת ג, א, מדובר באמצעי שע
שלש, שמירתה לא תידרש המדינה לנקוט אמצעי, , על הפרק זכות שחשיבותה פחותה
 .העלולי, לגרו, להכבדה מיוחדת

באשר למבח� שבמסגרתו נער� איזו� בי� התועלת שבתכלית לבי� הנזק שבאמצעי 
העוסקת בהחלטות של , תי לעיל כמקובל בפסיקה שבה דנ–הוא יופעל , להשגתה

הטעמי, שביסודה והערכי, ,  בהתחשב במהות הזכות שעל הפרק–רשויות מינהליות 
 .והאינטרסי, הנפגעי, במקרה הספציפי

הרציונל העומד ביסוד חופש העיסוק של העותרי, הוא עניינ, , בענייננו .9
בנסיבות אלה . לע-א� אי� המדובר בזכות, חשוב רציונל זה הוא. האישי במשלח יד,

להוציא הוראות , כי הוראות החוק שנתקפו, הנשיא ברקמקובלת עליי דעתו של חברי 
כגו� , זאת א1 שיעילות� של אחדות מ� ההוראות. עומדות בדרישת המידתיות, המעבר

וא1 , אינה ודאית, להשגת תכלית�, ההוראה המחייבת כי העיסוק יתקיי, במסגרת חברה
הפוגעי, פחות בחופש העיסוק מ� ,  אמצעי, חלופיי,שאפשר להעלות על הדעת

 .האמצעי, שננקטו

כגו� ההוראה המתנה את , התוצאה הייתה עשויה להיות שונה אילו הוראות דומות
שמטרתה הבטחת כספי המשקיעי, , מימוש הזכות בהחזקת הו� עצמי בשיעור ניכר

 . במשמעותו הבסיסיתבאשר לזכויות יסוד ככבוד האד, היו מוחלות, בנכסי, פיננסיי,

משקלו של הטע, שביסוד הוראת המעבר המחילה את חובת העמידה , לעומת זאת
שהוא הרצו� לבחו� את ידיעותיה, המקצועיות , בבחינות רישוי על עוסקי, ותיקי,

 .אינו מצדיק את הפגיעה הקשה שהוראה זו גורמת לחופש העיסוק שלה,, ולהעמיק�

 דינו של חברי-אני מסכימה לפסק, , אלהולאור טעמי, נוספי, כ�-על-אשר
 .ולתוצאה שאליה הגיע, הנשיא ברק

 .הנשיאדינו של -הוחלט כאמור בפסק

 ).24.9.1997(ז "ב באלול תשנ"כ, נית� היו,
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 :רציו-מיני

  חופש ההתאגדות– זכויות הפרט –משפט חוקתי * 

חברה כתנאי  הוראת חוק המציבה חובת התאגדות כ–ככולל ג, את החופש שלא להתאגד 

 . פגיעתה בחופש ההתאגדות ובחופש העיסוק–לעיסוק 

  חופש העיסוק– זכויות הפרט –משפט חוקתי * 

 – יחסיותו של חופש העיסוק –חופש העיסוק : יסוד- הגבלתה בחוק– פגיעה בו –מעמדו 

 דרישה להו� עצמי מינימלי כפוגעת בחופש –חובת התאגדות כחברה כפוגעת בחופש העיסוק 

 . חיוב לעמוד בבחינות מקצועיות כפוגע בחופש העיסוק–וק של חברה ושל חבריה העיס

 חופש העיסוק: יסוד+ חוק– חוקי יסוד –משפט חוקתי * 

 הצור� בזהירות ובאיפוק –ביקורת שיפוטית על חוק שאינו עומד בדרישות פיסקת ההגבלה 

-� להוציא צו"כות בג סמ– מעמד, של הכנסת ושל היוע� המשפטי לממשלה בהלי� –שיפוטי 

 – תנאי הפגיעה בחופש העיסוק לפי פיסקת ההגבלה –ביניי, לעיכוב הסדר המעוג� בחוק 

 חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול – יישומ, – מבחני המשנה –מבח� המידתיות 

 ועומדות בדרישות פיסקת – הוראותיו הפוגעות בחופש העיסוק – -1995ה"תשנ, תיקי השקעות

 בשל פגיעה – לעומת הוראותיו הפוגעות בחופש העיסוק במידה העולה על הנדרש –גבלה הה

 –בלתי מידתית כלפי עוסקי, ותיקי, אשר עסקו בניהול תיקי השקעות לפני קבלת החוק 

 . תוצאות הבטלות–בטלות� של הוראות החוק הבלתי מידתיות 

 ביניי�+ צו–& " בג–משפט מינהלי * 

 .המשפט- שיקולי בית–ביניי, לעיכוב הסדר המעוג� בחוק -וציא צוהמשפט לה-סמכות בית

  הסדרת העיסוק– ייעו& השקעות וניהול תיקי� –ניירות ער% * 

 – תכליתו – -1995ה"תשנ, חוק הסדרת העיסוק בייעו� השקעות ובניהול תיקי השקעות
חזיק  האיסור על מנהלי תיקי, לה– הדרישה להו� עצמי מינימלי –חובת ההתאגדות 

 פגיעת תנאי העיסוק בחופש – החיוב בבחינות מקצועיות –ניירות ער� בעבור עצמ, 
חופש העיסוק : יסוד- עמידתה בדרישות פיסקת ההגבלה שבחוק– מידתיותה –העיסוק 

 הוראות המעבר שבחוק הנוגעות לבחינות לגבי מי שעסקו בניהול תיקי השקעות לפני –
  . תוצאות הבטלות– בטלות� –על הנדרש  כפגיעה במידה העולה –קבלת החוק 


