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 " ספר הנישומים "לקחים מ  –פרסום שכר כביוש 

 של שנות החמישים 

 * גיא זיידמן

פריטי מידע מסוימים העוסקים בהם הינם אישיים,  כי  רוב בני האדם חשים  
פומביים ללא הסכמתם. ההיקף המדויק של התחום  להופכם לואין    ,פרטיים

ו ש כפרטי  אנשים  ידי  על  שלהגנתבזוכה  אשר  נתפס  חברתיות    ן  או  נורמות 
דוגמ   יותמשפט בהיסטוריה.  תקופות  ובין  חברות  בין  מרתקת    המשתנה 

מידע  העולם,    לפריט  ברוב  כיום,  גם  אינו  שהוא  אף  ,  מאוד  כפרטי שנתפס 
אדם של  אישיותו  או  גופו  של  ישיר  הימאפיין  חברות  שכרהגובה    א,  רק   .

לציבוריספורות   זה  מידע  פריט  להפוך  שנוי  הצליחו  הדבר  שם  וגם   ,
אם  ו  ,פרטיט מידע זה נתפס כימאמר זה יעסוק בשאלה מדוע פר .  במחלוקת

כיום גם  חיסיון זה מוביל  שבהינתן  ראוי להמשיך לשמור על ראייתו כחסוי  
כך   לצורך  ולחברה.  לפרט  מזיקות  במקרה יעשה  ילתוצאות  נרחב  שימוש 
בציבור זכור  שאינו  החמישים,  משנות  שנים   ,בוחן  במשך  במסגרתו,    ואשר 

ובו פירוט הכנסותיהם של אזרחים    "ספר נישומים"הכנסה    , פרסם מסמספר
חלקים  רבים. בשלושה  ערוכה  שכר    :הרשימה  בכסף,  עוסק  הראשון 

את    ;ופרטיות מציג  החמישיםשל  הסדר  ההשני  משנות  הנישומים    ; ספר 
כיום ו זה  הסדר  לחדש  ואפשר  כדאי  ניתן,  אם  בוחן  לשם  השלישי  הן   ,

לש כדי  והן  מס  העלמות  עם  ההתמודדות  את  עובדים  פר  שבידי  מידע 
 .מעסיקהנושאים ונותנים עם  

_ _____________ 

ת ספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה. תודתי  המניין למשפטים, בי  פרופסור מן *

זהב, לעופר ולך, לאסף יעקב, לאסף לחובסקי, ליעקב  -מור, לאסף הרדוף, לרענן הר-הכנה להדרה בר

ליורם שחר, לאיללמתן סטמרי,  , להלל סומר,  נוסים לרביד פטל,    הבשנ  לעמיר ליכט, לאסף פורת, 

וכן לגיא גריאני, לבן פרייס,    ,תיהם המועילות במהלך כתיבת המאמר מרגליות על הערו-לשרון רביןו

תודתי   ובחשיבה.  במחקר  המעמיק  סיועם  על  פיזנטי  ודרור  קולטין  לעמרי  ובמיוחד  רוזיליו  לגל 

  גם   תודה גדולה מה למוזיאון המיסים במשרד האוצר ולספריית המרכז הבינתחומי הרצליה.  המשלי

יותר מכל תודתי לעו"ד שחר פרידמן, סגן העורך הראשי של כתב  ם  שוני גיא פרמינגר. אול עורך הלל

הגמר.   לקו  מעבר  אל  וכבדה  שהלכה  העגלה  את  ובכשרונו  בחוכמתו  שהוביל  הדעות  העת,  כל 

 .gseidman@idc.ac.il. אשמח לכל הערה והארה: ות במאמר זה הן שלי בלבדוהעמדות המופיע

mailto:gseidman@idc.ac.il
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 " י הנה מה שאתה לא יודע עלי" פרק א:

 עירום, כסף, שכר . 1 

 "אצלנו לא מדברים על כסף"  . 2 

 " ועוד פחות מדברים על שכר" . 3 

 ספר הנישומים  פרק ב:

 מבוא  . 1 

 מה מקור הרעיון? . 2 

 היקף תחולה  . 3 

 ת מידתיות ומדיניות ציבורי . 4 

 לאה?מה ה : ג פרק

 מסנסציה לארכיאולוגיה: מה נשאר מספר הנישומים? . 1 

 האם קיימת היתכנות משפטית לחידוש ספר הנישומים?  . 2 

 הפעלת ההסדר המשפטי הקיים (א) 

 "טוטו, אני חושבת שאנחנו כבר לא בקנזס"  (ב) 

וח ( ג)  גילוי  בעניין  ראשיתי הפרקטיקה  גילוי   סיון:  הסדרי  דבר, 

 קיימים

 החייאת ספר הנישומיםל  םסיכוייהור, הפסיקה וצהא (ד) 

הנישומים . 3  ספר  לחידוש  היתכנות  קיימת  מדיניות    האם  של  כעניין 

 ציבורית?

 מה היה משרד האוצר אומר? –מבוא וקישור  )א( 

 חינוך לנורמות חדשותופרטיות, שקיפות  )ב( 

 : פגיעתה הרעה של סודיות השכר"הקלף הסודי" )ג(  

 סיכום

 " יודע עלימה שאתה לא יהנה " ק א:רפ

והיום יש לי    Xאז היה לי    מה היה החלק שלך בשותפות בעבר וכמה הוא היום? "
Y.   באמת ע  .נו,  ידברו  דין  חייעורכי  חלקם    ל  על  שידברו  לפני  שלהם  המין 

  אני לא אומר.   מהן ההכנסות שלכם?  בשותפות. זה נושא שנחשב טאבו מוחלט. 
 1" כנ"ל.  ? והרווחיות 

_ _____________ 

עם עורך הדין ד"ר ישראל )רלי( לשם, מבכירי    TheMarkerאיון שקיים המגזין  יהדברים מובאים בר 1

 . TheMarker 9.2.2018 ,6–7עורכי הדין בארץ. ראו רותם שטרקמן ואפרת נוימן "שיחת פנים"  
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 , שכרכסף, עירום. 1

ֵלו  בוקר  נניח שב פריט מידע אישי לגביכם פורסם, במובן זה שהוא  כי  אחד אתם מגלים  שָׁ
רחבה   לתפוצה  אתכם,  בקרב  הגיע  המכירים  ב-ואיהאנשים  למושכו  חזרה,  אפשר 

יתכן שמדובר בכתבה בעיתון או במידע  י.  תוהמשך הפצלמנוע את  גם    , ובפועלוריהסתל
יתכן שמדובר  י  ;שת חברתית אחרתרבת ווטסאפ או  וצקבב  ,תתבמרשטלפון או  בשהופץ  

;  בה  כלולשהמידע עליכם  פרטי מידע  של    ה יתכן שפורסמה סדריו,  במידע עליכם בלבד
או  י . בכל מקרה, מצב הדברים הוא שפריט  חזותייתכן שמדובר במידע מילולי, מספרי 

ם שאין  ינשא  קבוצתכעת ל  , שהוא זמיןמידע זה הינו אמיתי, שלא רציתם שהוא ייחשף
  . "נעשה לכם שיימינג "  –, ושהוא גורם לכם מבוכה. בלשוננו כיום  היקפהביטה  לכם של

מי פרסם את המידע, כיצד ניתן לעשות    ההשאלה שהייתי רוצה שתשאלו את עצמכם אינ
מהו   :באיזה מידע מדובר או איך להתמודד עם הפרסום. השאלה שלי היא "בקרת נזקים"

לכם מבוכה? התשובה של רבים  ו יגרום  ואשר גילויגלה  יתש  רוציםהמידע שלא הייתם  
בעל אופי מיני, במיוחד  אישי שלהם  רוצים לראות מידע  היו  לא  הם  תהיה, אני מניח, ש
וח  ורו    ,בו החברתי סביב עירום ציבורי הוא עתיק יומיןהטבציבור.    הם,תמונת עירום של

יחסית   הליברלי  בעידן  חיים  שגם  רק בו  אנו  האוזן   ברלשכדי    כיום.  באופן  ן,  אציי  את 
כל   כי  הגיע  "מתגלה" שאימת  אנקדוטי,  טרם  שהציוויליזציה  באזור    , אליה   השבט 

העיתונאיות   עירומיםמתמקדות  הכתבות  מתהלכים  שהם  בינם  ,  בעובדה  הפער  כאילו 
אלא  ,  תוחלת חיים וכדומהלרפואה,  לתזונה,  לקשור להשכלה,    ולבין תרבות המערב אינ

 2ללבושם. 
הממנדול  בא אינו  שעירום  מניח  י  אני  אישי.  מידע  הפצת  של  ביותר  הנפוץ  קרה 

כן  ,שרובנו לא הצטלמנו בעירום או שאיננו מוטרדים    הגבלנו את התפוצה  ,ואם עשינו 
המשפט    –של הפצת תמונות בעלות אופי מיני    –מהפצת התמונה; ובמקרה הגרוע מכל  

_ _____________ 

למשל,   2  Scott Wallace, Exclusive: Stunning New Photos of Isolated Tribe Yieldראו, 

Surprises, NATIONAL GEOGRAPHIC (Dec. 21, 2016), news.nationalgeographic.com/ 

2016/12/uncontacted-tribe-amazon-brazil-photos/; Meghan Keneally, Tribe Emerges from 

Brazilian Jungle, Possibly for 1st Time, ABC NEWS (July 31, 2014), abcnews.go.com/ 

International/tribe-emerges-brazilian-jungle-possibly-time/story?id=24793456; Stephanie 

Nolen, Last Lost Tribes of the Amazon Fear Being Found, THE GLOBE AND MAIL 

(Sept. 5, 2014), www.theglobeandmail.com/news/world/the-last-lost-tribes-of-the-amazon/ 

article20369296; David Noyes, Naked by Choice, MAPTIA, maptia.com/noyestravels/ 

stories/naked-by-choice.  מרכז מאמץ  הייתה  ה"ילידים"  במפגשים  הלבשת  מיסיונרים  של  י 

הפך העירום  נבמערב  במקביל,  ", למשל באפריקה.  םמערבי-"לאבין ההמוקדמים בין אנשי המערב ל

בו חברתי, וקודים של התנהגות חברתית ראויה ראו באיברים העירומים דבר פרטי, אשר  לטהפומבי  

 ,ENCYCLOPEDIA OF CLOTHING AND FASHION, Vol. 1, 277; Vol. 2ראו   בביגוד.  ויש לכסות

333; Vol. 3, 360 (Valerie Steele ed., 2005) . 

https://news.nationalgeographic.com/2016/12/uncontacted-tribe-amazon-brazil-photos/
https://news.nationalgeographic.com/2016/12/uncontacted-tribe-amazon-brazil-photos/
http://abcnews.go.com/International/tribe-emerges-brazilian-jungle-possibly-time/story?id=24793456
http://abcnews.go.com/International/tribe-emerges-brazilian-jungle-possibly-time/story?id=24793456
http://www.theglobeandmail.com/news/world/the-last-lost-tribes-of-the-amazon/article20369296
http://www.theglobeandmail.com/news/world/the-last-lost-tribes-of-the-amazon/article20369296
http://maptia.com/noyestravels/stories/naked-by-choice
http://maptia.com/noyestravels/stories/naked-by-choice
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ם נתפס, לפחות  עירו  3ן עלינו.הגל  תגייס, י2014הפלילי הישראלי, בתיקון חקיקתי משנת  
אדם, הראוי ביותר    לשביותר    "אינטימיה"אינטואיטיבי והיסטורי, כפריט המידע  באופן  
לגופנו.  בלהגנה,   חיצוניים  יותר מפריטי מידע אחרים,  יש פריטי מידע  אך  וודאי הרבה 
גופנו,  נוספים לצילומי  על  ,מעבר  לשמור  רוצים  כשהיינו  וייםפרטיהם    נו רובר  שא, 

 4במידת האפשר. חסויים נים כדי לשמור עליהם נוקטים צעדים שו 

 לא מדברים על כסף""אצלנו . 2

  של אדם   שכרו   –בו  עוסקת  רשימה זו  שפריט המידע  בין  ההשוואה בין עירום ללהבנתי,  
בעיני    הנושאים הדיסקרטיים ביותר   ד אחשכר הוא אחד המרכיבים של  מופרכת.    ה אינ  –

"כסף הוא נושא דרמטי יותר מסקס, והוא  כי  סבורים  רבים    ,שהמעל  סף.: כרוב בני האדם
 5.טאבו גדול יותר אצל כל הזוגות" 
  1913שנת  : כבר בכסףל מין  על החיבור בין  כבר זמן רב  פסיכואנליטיקאים כותבים  

לענייני  להתייחסותם  לשאלות של כסף דומה  של אנשים    ותהתייחסשההכיר פרויד בכך  
מתאפי  –מין   חוסריד במינות  שתיהן  של  דומה  וצביעות.   ה  התחסדות  אפילו    6עקביות, 

לכ בןקודם  לצואה, בא1908שנת  ,  כסף  בין  משוואה  פרויד  זיהה  בושה  כי  פן המרמז  ו, 
לא רק את  כמובן  אבל נושא הכסף מעסיק    7היא מניע רב עוצמה לריסון בנושאי כספים.

_ _____________ 

הקובע כי    ,א( 5)א() 3נוסף ס'    ,263, ס"ח  2014-(, התשע"ד10בחוק למניעת הטרדה מינית )תיקון מס'   3

עלול להשפיל    "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום

" הוא הטרדה מינית. הסעיף קובע גם הגנות מפני  ניתנה הסכמתו לפרסום לא  , ו את האדם או לבזותו 

כאמור לפרסום  אזרחית  או  פלילית  שיש  ,  תביעה  או  כשרה  למטרה  לב,  בתום  נעשה  שהוא  כגון 

גם   ראו  ציבורי.  עניין   Viorel Sima, International Laws on Revenge Porn, MEDIUMבפרסום 

(Mar. 7, 2017), medium.com/@ReputationDefender/international-laws-on-revenge-porn-

761e576f07ba. 

פר 4 על  להגן  כדי  נוקטים  שאנשים  סביר  צעד  לכל  החל  יטהכוונה  מידע  בותם,    ,למשל  –אבטחת 

הכוונה להתמודדות עם פעילות בלתי חוקית המיועדת  אין  ועד לסגירת הווילון.    –בסיסמאות    מוש שי

חורגת, לטעמי, מהדיון  זו  פעילות עבריינית    .לחדור לפרטיות ללא היתר לשם השגת מידע על אדם 

 על ביוש. 

י ועולה כסף,  אנחנו לא מדברים על כסף, זה בעיית  "כי אם  ,דבר שהוא בעייתי במערכת יחסים זוגית 5

את הורסים  גם  על    .היחסים"   ואנחנו  לדבר  צריכים  זוגות  "למה  ג'ורג'י  וענת  שטרקמן  רותם  ראו 

זוגית    TheMarker  4.5.2018  ,8–10כסף?"   ומטפלת  מגשרת  רוזנבלום,  עמליה  ד"ר  עם  )שיחה 

 Joan D. Atwood, Couples and Money: The, ראו מעט אם דרמטיאף ומשפחתית(. לניסוח דומה,  

Last Taboo, 40 AM. J. FAM. THERAPY 1 (2012): "Speaking about money in marriage is the 

last taboo. Couples would prefer to talk about sex or infidelities rather than how they 

handle family finances or how much money they earn". 

 Jose M. Arcaya, Book Review: The Last Taboo: Money as Symbol and Realityראו   6

in Psychotherapy and Psychoanalysis, Edited by David W. Krueger, 11 GROUP 63 

(1987) . 

 Richardראו  ,  לרבות על עבודתם של הפסיכותרפיסטים עצמם,  השלכותיולוזה  בו  ט  יו שללמקורות 7

https://medium.com/@ReputationDefender/international-laws-on-revenge-porn-761e576f07ba
https://medium.com/@ReputationDefender/international-laws-on-revenge-porn-761e576f07ba
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אלא   וחשיבההפסיכולוגים,  מחקר  אנשי רבים.    תחומי  התנהגותית  ה  לההכלכ   למשל, 
תפיסות  זהימ מאחורי  העומדות  המורכבות  הפסיכולוגיות  ההטיות  את    ", עממיות "ם 

הגורמות לאנשים לא לדבר על מצבם הכלכלי, במיוחד    8,"עין הרע"החשש מפני  דוגמת  
 9הוא טוב. ר שאכ

לא  אדם עשיר הוא   –של אדם נתפס כבעל משמעות ערכית  עושרו  היו תקופות שבהן  
מוצלח כנראה    ,יותר  רק  וראוי  אדם גם  אלא  יש  יותר  טוב  שהרי  אלוהי,  מחסד  הנהנה   ,

בעולמנו.  ועונש  כאשר    10שכר  כיום,  מחשבה  גם  אינו  הלך  כבר    ידוענים ה  11וח, רו  זה 
 עניין ציבורי רב.בזוכים עדיין )קטגוריות המתחברות יפה( העשירים ו

מבחינה  כאחד  ומעשיתסמלית  חשיבות  יש  לכסף   זקמעשית.  אנו    סף לכוקים  , 
לנו אושר מוגבלת מעבר  אבל    לקיומנו.  לקנות  לנו שיכולתו של הכסף  חוקרים אומרים 

_ ___ __________ 

Trachtman, The Money Taboo: Its Effects in Everyday Life and in the Practice of 

Psychotherapy, 27 CLIN. SOC. WORK J. 275, 279 (1999). 

כסף"   8 על  מדברים  לא  אנחנו  "למה  מנלה  מעין  למשל,    3.2.2018  כלכליסטראו, 

www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3730952,00.html. 

עשירים   9 אצל  מאשר  משמעותי  פחות  כסף  על  שיח  של  הנושא  עניים  אנשים  אצל  אירוני  "באופן 

ממניפולציה" )מנלה,    מכיוון שהסטטוס שלהם ברור והם במצב של הישרדות. אצל עשירים יש פחד

הַמר  ", לל, כפי שאמר הלל שם(. ובכ  ִסים   בֶּ כָׁ ה, נ  ָאגָׁ ה ד  בֶּ  .( זאבות ב, משנה, " )ַמר 

ביחס 10 מורכב  דוקטרינרי  ראו    הלדיון  לכסף  הנצרות   :NIMI WARIBOKO, GOD AND MONEYשל 

A THEOLOGY OF MONEY IN A GLOBALIZING WORLD (2008)  לסיכום נגיש יותר ראו .What 

Does the Bible Say About Money and Wealth?, THE CHRISTIAN BIBLE REFERENCE SITE, 

www.christianbiblereference.org/faq_money.htm; Kate Bowler, I'm a Scholar of the 

"Prosperity Gospel." It Took Cancer to Show Me I Was in Its Grip, VOX (Mar. 12, 2018),  

www.vox.com/first-person/2018/3/12/17109306/prosperity-gospel-good-evil-cancer-fate- 

theology-theodicy.  מה" ראו  לכסף?"    וביהדות  היהדות   .www.yeshiva)התשע"א(    ישיבהיחס 

org.il/midrash/15408ובר, האידיאולוג    קס. הדיון החשוב והמשפיע ביותר בנושא זה נמצא אצל מ

הקפ ובר  .  זםילט ישל  מכס  במיוחד  הקפיטליזםראו  ורוח  הפרוטסטנטית  מודן    3  האתיקה  )ברוך 

 (. 1984מתרגם, 

ההפך  11 דווקא  למשל,    ואולי  ראו,  הנכון;   ,?Neil Wagner, Are Rich People More Ethicalהוא 

THE ATLANTIC (Mar. 24, 2012), www.theatlantic.com/health/archive/2012/03/are-rich-

people-more-ethical/254689; Matthew Hutson, The Rich Are Differently Moral, PSYCHOL. 

TODAY (Apr. 1, 2013), www.psychologytoday.com/us/blog/psyched/201304/the-rich-are-

differently-moral; Claudia Hammond, The Complicated Ways that Money Messes 

with Your Morals, BBC (Sept. 1, 2016), www.bbc.com/future/article/20160831-the- 

complicated-ways-that-money-messes-with-your-morals; A.Q. Smith, It's Basically Just 

Immoral to Be Rich, CURRENT AFF. (June 14, 2017), www.currentaffairs.org/2017/06/its-

basically-just-immoral-to-be-rich; Elon Musk, Who Wants to Be a Billionaire? Not Elon 

Musk, THE GUARDIAN (Jul. 13, 2018), www.theguardian.com/technology/shortcuts/2018/ 

jul/13/who-wants-to-be-a-billionaire-not-elon-musk. 

http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3730952,00.html
http://www.christianbiblereference.org/faq_money.htm
http://www.vox.com/first-person/2018/3/12/17109306/prosperity-gospel-good-evil-cancer-fate-theology-theodicy
http://www.vox.com/first-person/2018/3/12/17109306/prosperity-gospel-good-evil-cancer-fate-theology-theodicy
http://www.yeshiva.org.il/midrash/15408
http://www.yeshiva.org.il/midrash/15408
http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/03/are-rich-people-more-ethical/254689
http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/03/are-rich-people-more-ethical/254689
http://www.psychologytoday.com/us/blog/psyched/201304/the-rich-are-differently-moral
http://www.psychologytoday.com/us/blog/psyched/201304/the-rich-are-differently-moral
http://www.bbc.com/future/article/20160831-the-complicated-ways-that-money-messes-with-your-morals
http://www.bbc.com/future/article/20160831-the-complicated-ways-that-money-messes-with-your-morals
http://www.currentaffairs.org/2017/06/its-basically-just-immoral-to-be-rich
http://www.currentaffairs.org/2017/06/its-basically-just-immoral-to-be-rich
http://www.theguardian.com/technology/shortcuts/2018/jul/13/who-wants-to-be-a-billionaire-not-elon-musk
http://www.theguardian.com/technology/shortcuts/2018/jul/13/who-wants-to-be-a-billionaire-not-elon-musk
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  12מיתרגם בהכרח לאושר מופלג. אינו  ועושר מופלג  ,  לרמה מסוימת של סיפוק מאוויים
לכסף   רבה.  יש  אבל  היחשיבות  עודנו   –  הכסף  רבה  למעמד    –  ובמידה  כניסה  כרטיס 

  שיש להם   ה אלהן מצד    ,ףהיחס לכס  13ליטי. ופ  למעמד גם    מסוימותחברתי, ובתקופות  
היה תמיד מורכב. בין היתר ניתן לציין כי בתקופות רבות    ,שיש להם פחותאלה  והן מצד  

  בחברות   אחר,מצד    14.הפגינו בעלי השררה וההון את עושרם במכוון ובצורה ראוותנית
פומבית  ה  רבות עושר  מ  ,כלומר  –פגנת  על  רצונית,  ציבורית,  ההצהרה  י  כל כל צבו 

כסרת טעם, בעוד נתפסת    –  "כסף חדשב"של אדם, במיוחד אם מדובר    המשופר מאוד

_ _____________ 

 Jennifer Warner, Money Can Only Buy So Much Happiness, WEBMDלמשל,  ראו,   12

(Sept. 7, 2010), www.webmd.com/balance/news/20100907/money-can-buy-only-so-much- 

happiness; Dan Kopf, How Much Money Do People Need to Be Happy?, QUARTZ (Feb. 24, 

2018), qz.com/1211957/how-much-money-do-people-need-to-be-happy/.    מדעי למחקר 

 Nattavudh Powdthavee, How Much Does Money Reallyבנושא עם ממצאים מורכבים יותר ראו  

Matter? Estimating the Causal Effects of Income on Happiness, 39 EMPIRICAL ECON. 77 

ורגכי  גם    ים מוצאבתחום    ים. מחקר(2010) מחוויות  ליהנות  אנשים  של  ביכולתם  פוגע  שות  עושר 

חיוביים    Jordi Quoidbach, Elizabeth W. Dunn, K.V. Petrides, & Moïraראו  ) יומיומיים 

Mikolajczak, Money Giveth, Money Taketh Away: The Dual Effect of Wealth on 

Happiness, 21 PSYCHOL. SCI. 759 (2010))    הוא המפתח לקיום יחסי    –לא עושר  ו   –וכן שאושר

 David G. Blanchflower & Andrew J. Oswald, Money, Sex andראו, למשל,  )  יותר תכופים    מין

Happiness: An Empirical Study, 106 SCAND. J. ECON. 393 (2004)) . 

  "יש לו מה להפסיד"נחה שרק אדם שההבעבר הייתה בעלות על רכוש תנאי לזכות הצבעה, על פי   13

בבואו להצביע. ראויים  היא  כ  ישקול שיקולים  בדמוקרטיות  ההצבעה  העיקרון של  יום  פי  "קול  על 

ראו   אחד".  לכל   Robert J. Steinfeld, Property and Suffrage in the Early Americanאחד 

Republic, 41 STAN. L. REV. 335, 337 (1989)  .כסף קונה נגישות למדינאים )מה  ם  גם כיו  ,עם זאת

שלטון  ראו, למשל,    .רה פוליטית זמינה יותר לאנשים אמידיםשלטון"( וקריי–קשרי הון"שאנו מכנים  

הישראלי  החברה  הגלובליההון:  בעידן  עורכים,  )דנ  ת  רם  ואורי  פילק   ,Andrew Katz(;  2004י 

Congress Is Now Mostly a Millionaires' Club, TIME (Jan. 9, 2014), time.com/373/congress-

is-now-mostly-a-millionaires-club/; Noah J. Gordon, How Did Members of Congress Get 

So Wealthy?, THE ATLANTIC (Sept. 9, 2014), www.theatlantic.com/politics/archive/2014/ 

09/how-did-members-of-congress-get-so-wealthy/379848/במדינות רבות דרכם  ,  אחר   . בהקשר

סק, השקעה כלכלית או פשוט  או לפחות תושבות סלולה כנגד רכישת ע  של בעלי הון לקבלת אזרחות

 Kate Springer, Passports for Purchase: Open Citizenship Doors Around the  ראותשלום.  

World, CNN TRAVEL (Oct. 7, 2019), edition.cnn.com/travel/article/multiple-passports-

citizenship/index.html; Mark Frauenfelder, Buying Citizenship is a $7 Billion Industry, 

BOING BOING (Feb. 2, 2018), boingboing.net/2018/02/02/buying-citizenship-is-a-7-

bil.html. 

 Roger Mason, Conspicuous Consumption in Economic Theory and Thought, inראו, למשל,   14

INTERSUBJECTIVITY IN ECONOMICS: AGENTS AND STRUCTURES 85 (Edward Fullbrook 

ed., 2001). 

http://www.webmd.com/balance/news/20100907/money-can-buy-only-so-much-happiness
http://www.webmd.com/balance/news/20100907/money-can-buy-only-so-much-happiness
https://qz.com/1211957/how-much-money-do-people-need-to-be-happy/
http://time.com/373/congress-is-now-mostly-a-millionaires-club/
http://time.com/373/congress-is-now-mostly-a-millionaires-club/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/09/how-did-members-of-congress-get-so-wealthy/379848/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/09/how-did-members-of-congress-get-so-wealthy/379848/
http://edition.cnn.com/travel/article/multiple-passports-citizenship/index.html
http://edition.cnn.com/travel/article/multiple-passports-citizenship/index.html
https://boingboing.net/2018/02/02/buying-citizenship-is-a-7-bil.html
https://boingboing.net/2018/02/02/buying-citizenship-is-a-7-bil.html
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יום  כדי ברור   15."תרבותית"ההגבוהה, על כניסתו של העשיר לחברה  מעיד איפוקדווקא 
על  גם  אלא במידה רבה    ,רק על סגולותיו האישיותלא    ה מעידאדם עשיר  שהעובדה  כי  

קשרים חברתיים והון, אשר    ,נגיש לו השכלהה   שריד, ארקע חברתי אמ ל כך שהוא נולד  
שלו.   הפוטנציאל  את  למצות  לו  מוחלטיםאפשרו  אינם  כמובןהדברים  רבים  ,  ,  ואנשים 
יכולות אישיות  פן כללי ניתן לומר כי  ואבל באצוברים את הונם בזכות כשרונם האישי,  

 16טובה. החלהת םה  )היכן, מתי ולמי נולדת( " לידהה  לתר הג"ב "מזל"גבוהות בצירוף 

_ _____________ 

למ 15  Olga Kanzaki Sooudi, Art Patron as 'Taste Scapegoat'? Complicity and  ,שלראו, 

Disavowal in Mumbai's Contemporary Art World, 24 TASTE 123 (2012); Elisabeth 

Schimpfossl, Russia's Social Upper Class: From Ostentation to Culturedness, 65 BRIT. J. 

63 (2014) .OCIOS  .המער את  זה  בהקשר  מציין  הייתי  טורטלבישראל  משפחת  על  דאנטס  -כונים 

"חופנים"   הנהנת   –ממושב  והעילגת  נהעשירה,  נהדרתטירה  הסָׁ כנית  ובת  –ית  גארץ  ראו  שני  .  ם 

" רוחליטמן  אבאל'ה:  |    קצרי  שיותר,  נהדרת'כמה  זי  'ארץ  הנוכחי"  שוב  המטריד  הטרנד  את  התה 

 .www.haaretz.co.il/gallery/opinion/.premium-1.4652199 4.2.2017 הארץ

שרוב 16 היא  המצערת  עשירים  האמת  נולדו  הגדולים  אמ,  העשירים  אנשיםיוסיפורים  של   תיים 

נדיריםשהגי הם  עצום  לעושר  ודלות  מעוני  אחר   .מאוד   עו  שוויון  "החלו,  לשון  של  האמריקני"  ם 

ש להצליח" מסגרתו  ב הזדמנויות,  "יכול  אחד  זה    ,כל  בדיוק   ,Robert Frankראו  חלום.    –הוא 

Did the Forbes 400 Billionaires Really 'Build That'?, CNBC (Sept. 25, 2012), 

www.cnbc.com/id/49167533; Stephen Vines, Rags to Riches Stories Are Rare; Most 

Wealthy People Are Born That Way, SOUTH CHINA MORNING POST (Aug. 17, 2016), 

www.scmp.com/business/money/wealth/article/2005137/rags-riches-stories-are-rare-most-

wealthy-people-are-born-way; Maia Szalavitz, What's Behind Rich People Pretending to 

Be Self-Made?, THE GUARDIAN (Jan. 29, 2018), www.theguardian.com/us-

america-wealth-people-news/2018/jan/29/rich מרים גם  ראו  יכולת  -דישון  .   = "כסף  ברקוביץ 

  . www.hayadan.org.il/money-equall-mental-capabilities-0711(  30.7.2011)  הידעןמנטלית?"  

 Adam Harris, White College Graduatesראו  הברית    שחורים בארצותלאשר לפער בין לבנים  ב

are Doing Great with Their Parents' Money, THE ATLANTIC (July 20, 2018), 

www.theatlantic.com/education/archive/2018/07/black-white-wealth-gap-

inheritance/565640  ;  ראו  אחר  אבל מצדJulia Glum, 53% of Millennials Expect to Become 

Millionaires One Day, According to a New Study, MONEY (June 11, 2018), 

www.money.com/millennials-millionaires-new-research  .  השפעת  ראוכן של  על  המוגבלת  ה 

האישי   ההון  על   Edward N. Wolff & Maury Gittleman, Inheritances and theהירושה 

Distribution of Wealth – Or Whatever Happened to the Great Inheritance Boom? (BLS 

Working Paper 445, 2011), www.bls.gov/osmr/research-papers/2011/pdf/ec110030.pdf  .  על

 .Emily Badger, The U.S  , של אדם ראו, למשל"הגרלת הלידה" על סיכויי ההצלחה  של  השלכות  ה

Has a Social Mobility Problem, but Not the One You Think, BLOOMBERG CITYLAB (Jan. 

24, 2014), www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-23/the-u-s-has-a-social-mobility-

problem-but-not-the-one-you-think.  חש הלידה  מועד  שהדור  גם  היא  המדכאת  ההערכה  וב: 

בארצות  כיום  )המכ  המתבגר  שישתכר millennials  ה ונהברית  הראשון  יהיה   מהדור  פחות  ( 

 Marissa Higgins, Is the "American Dream" Dead for Millennials?, BUSTLE  ראושקדם לו.  

(Dec. 9, 2016), www.bustle.com/articles/199333-millennials-will-be-the-first-generation-

http://www.haaretz.co.il/gallery/opinion/.premium-1.4652199
http://www.cnbc.com/id/49167533
http://www.scmp.com/business/money/wealth/article/2005137/rags-riches-stories-are-rare-most-wealthy-people-are-born-way
http://www.scmp.com/business/money/wealth/article/2005137/rags-riches-stories-are-rare-most-wealthy-people-are-born-way
http://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/29/rich-people-wealth-america
http://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/29/rich-people-wealth-america
http://www.hayadan.org.il/money-equall-mental-capabilities-0711
http://www.theatlantic.com/education/archive/2018/07/black-white-wealth-gap-inheritance/565640
http://www.theatlantic.com/education/archive/2018/07/black-white-wealth-gap-inheritance/565640
http://www.money.com/millennials-millionaires-new-research
https://www.bls.gov/osmr/research-papers/2011/pdf/ec110030.pdf
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-23/the-u-s-has-a-social-mobility-problem-but-not-the-one-you-think
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-23/the-u-s-has-a-social-mobility-problem-but-not-the-one-you-think
http://www.bustle.com/articles/199333-millennials-will-be-the-first-generation-not-to-make-more-money-than-our-parents-so-is
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 האדם לכסף  ו שלבאשר ליחסהן  יפה  את הדברים    מו סיכוגים פוקס ולשם  הפסיכול
 חשיפת מצבו הכלכלי לציבור: של למשמעות והן באשר  

יים כמו  חיונ "לית מאן דפליג שכסף אינו משמש כיום רק אמצעי לסיפוק צרכים  
למט  הפך  הוא  גג.  וקורת  עצמראוכל  בפני  הדהה  היו  בעבר  אם  הק...  ,  לההי ת, 

או הע או הבלעדיים למשמעות שנתן  המשפחה  אדם  היסוק המקורות העיקריים 
ודימוים   כסף,  לצבור  כדי  מרצם  כל  את  המשקיעים  האנשים  רבים  כיום  לחייו, 

גם  טעם חייהם נשפטים במידה רבה על פי כספם ורכושם... כסף נקשר  והעצמי...  
 עם אושר. ועם עצמאות   ,אהבה, עם כוחעם 

מ לחשיפת  המצריאחידע  על  הכספם  במשמעות ב  עצמית  הצגה  אפוא  היא  י 
יוכלו האחרים להקיש על אישיותם, על הישגיהם  הרחבה ביותר... מן המידע... 
זה   מידע  מזו,  יתרה  שלהם.  המוסר  רמת  על  לתהות  יוכלו  וכן  כישוריהם,  ועל 
ם  עשוי להוביל את הזולת לתגובות של אמפתיה, תמיכה או הערכה, אך תיתכנה ג

דחייה, ת  בותגו בוז,  שבשביל    של  אפוא  פלא  אין  עזרה.  בקשת  של  או  ביקורת 
נוקטים  הרבים העברת מידע על המצב הכספי האישי נתפסת כ' תערטלות', והם 

 17" ים. רמשנה זהירות בטרם יחלקו מידע זה עם אח

מחד גיסא, והחשש מפני חשיפת מידע    ,חשיבות הכסף  –התוצאה של דברים אלה  
בו חברתי המונע שיחה על  טת רבות אכן קיים  היא שבחברו  –א  יסג  מאידךאודותיו,  על  

היאכסף.   כספייםשל  האמת  נושאים  על  כנות  משיחות  נמנעים  זוג  בני  רק  סקר   18:א 

_ ___ __________ 

not-to-make-more-money-than-our-parents-so-is.  פה אחר   גם  צד  בנורווגיה  הסיפור  שכן  ,  יש 

 Maddy Savage, Unlike Most Millennials, Norway's Are Rich, BBC (July. ראו  ישונה לגמר

11, 2018), www.bbc.com/capital/story/20180709-unlike-most-millennials-norways-are-

rich  שביניהן בטווח  הוא  בישראל  המצב  "מה   –.  ליפסון  נתן  יותר    ראו  עשירים  שתהיו  הסיכוי 

 . TheMarker 17.6.2018  ,10–11" ?לכםמההורים ש

מד   מגמותשונות"    ראו שאול פוקס ולי לשם "נוחות חשיפת מידע בנושאים כספיים לדמויות מטרה 17

163  ,163–164  (2005 .) 

  החלה בכרבע ממשקי  –  נפוצה -לקבל את הסיטואציה הפחותמתקשים  ם  המחקר מראה שגברים רבי 18

היא פשוט  שלהם  ת הגבר, וכי אחת מדרכי ההתמודדות  שה גבוהה מהכנסישבה הכנסת הא  –הבית  

חריפה. ראו  -הפחותהאפשרות  ד  עושזו  , מתברר  יתר על כןי הזוג.  לשקר ביחס לגובה השכר של בנ

Miles Klee, Men (Still) Can't Handle Women Earning More Than They Do, MEL MAG., 

melmagazine.com/men-still-cant-handle-women-earning-more-than-they-do-

af4a5b9ae3b2;  פ" מילר  קיין  מביכים"  קלייר  שכר  גילו    14,  5.8.2018  הארץערי  )"חוקרים 

מר מבןשכשאשה  יותר  א -וויחה  לא    ףזוגה,  מהם  בכך:אחד  להודות  שנשים   אוהב  מעלה  המחקר 

בממוצע   שהם  1.5%אמרו שהשתכרו  אמרו  הבעלים  ואילו  בפועל  שהשתכרו  ממה  השתכרו    פחות 

באמת"  2.9% שהשתכרו  ממה  השתכרות  (.יותר  בנושא  אמת  מרכזי  נתוני  נדבך  היו  זוג  בני  של  ם 

)פורסם באר"ש,    לוניתפלוני נ' פ  919/15משפט העליון בבע"ם  בפסק דינם של שבעת שופטי בית ה

, שווה באופן (, שבו נפסק, פה אחד, כי שני ההורים חבים במזונות מדין צדקה של ילדיהם  19.7.2017

http://www.bustle.com/articles/199333-millennials-will-be-the-first-generation-not-to-make-more-money-than-our-parents-so-is
http://www.bbc.com/capital/story/20180709-unlike-most-millennials-norways-are-rich
http://www.bbc.com/capital/story/20180709-unlike-most-millennials-norways-are-rich
https://melmagazine.com/men-still-cant-handle-women-earning-more-than-they-do-af4a5b9ae3b2
https://melmagazine.com/men-still-cant-handle-women-earning-more-than-they-do-af4a5b9ae3b2
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בארצות  בשנת    שנערך  כי    2017הברית  על    68%מצא  לדבר  יעדיפו  הנשאלים  מכלל 
חסכונות  גובה  על  מאשר  ועוד  19.יהםמשקלם  הּפ  ,זאת  ביתיחּובעוד  מין  ל  חסת 

ל הולכוהאפשרות  זה  בעניין  ופתוח  גלוי  שיח  במדינות    –  ומתרחבותת  וקיים  לפחות 
חשוב לומר כי להמשך    20בו ביחס לכסף לא עבר תהליך ליברליזציה דומה. הט  –המערב  

יש גם תוצאות    –בפרטיותו של אדם  שנושאים  בבכל זאת  מדובר  ו  –בו זה  טקיומו של  
שבו לא מדברים על כסף )אם כי  ם גדלים בבית  ירבם  אנשי  ,למשל  ,מעשיות שליליות. כך

אינם מקבלים חינוך כלכלי )כיצד בדיוק הרוויחו  הם  ולכן    ,תים מתווכחים על כסף(ילע
כספים(  הוריהם   מפתחים  וחסכו  שואינם  התפקיד  בדבר  במערכות  ממלא  כסף  התובנה 
 21יחסים.

 "ועוד פחות מדברים על שכר". 3

בכסף העיסוק  כל  אדם  ה  בוובמצ  כאמור,  של  לכן  תאמכלכלי  רבה.  בדיסקרטיות  פיין 
הערות   להוסיף  במבוא,  כבר  למאפייניאחדות  ראוי,  מידע    ו ביחס  פריט  של  הייחודיים 

 . שכרו של אדם ספציפי מתחום הכספים: 
כסף הוא לא רק מספר, או סכום, הוא    ."הכל מעוגן היום בכסףאין ספק ש,  ראשית

נו בחיים... ולכן זה נושא  לכל מה שקורה לה ראמש כמ נושא כל כך משמעותי ובעצם מש
  –מספר, סכום    –אבל הבעיה היא שלפעמים כסף הוא בדיוק זה    22. כל כך קשה לדיון"

  " מצליח"האם א  .  בין אנשים בצורה קלה ומוחלטתו יכולים להשוות  חנאנשבאמצעותו  
המהותי  -מיותר   המכלול  את  להשוות  מאוד  קשה  "הצלחה"  ב?  חה,  משפ  –הקרוי 

  אבל קל מאוד להשוות נתון ספרתי.   –, יחסי אנוש, אינטליגנציה  רה, אופי, קריילהשכה
הוא   העני  המשפחה  רופא  לעשרה    " מוצלח"האם  אב  האם  העשיר?  הדין  מעורך  יותר 

_ ___ __________ 

לפסק דינו של השופט    147-ו  120,  79בחלוקה על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות. ראו שם, פס'  

 פוגלמן. 

ולא על היקף    , י יעדיפו לדבר על משקלמהנשים ציינו כ  64%מהגברים לעומת    72%  –בפילוג מגדרי   19

 Emmie Martin, Here's Just How Deeply 68% of Americans Don't Wantכספי החיסכון. ראו  

to Talk About Money, CNBC (Jan. 22, 2018), www.cnbc.com/2018/01/22/americans-

would-rather-talk-about-weight-than-money.html. 

ית ביתר פתיחות,  שנים האחרונות הספרות, העיתונות והטלוויזיה עוסקות בהתנהגות מינ"בעוד שב  20

נר מחסומים,  בפחות  בה  דנים  סלון  בשיחות  ולהוצאוגם  להכנסות  הקשור  בכל  שפתיחות  ות  אה 

 the last' )הטאבו האחרון'את נושא הכסף    [לכן יש המכנים]  ... כספיות נותרה עדיין מוגבלת ורגישה 

taboo.)164, בעמ'  17וקס ולשם, לעיל ה"ש " פ . 

ה"ש  Atwoodראו   21 לעיל  בעמ'5,   ,  1–2  :"Talking about money is taboo and people often 

become adults carrying irrational attitudes, beliefs, and anxieties about money or not 

knowing how to handle money. When they later enter a coupled relationship, these 

anxieties generally emerge". 

וד כי  , המוסיף עמצטטת בכתבה את הפסיכולוג ההתנהגותי אלכס שילמן ה,  8, לעיל ה"ש  מנלהראו   22

ד יש איזשהו נושא  "בין אם מדובר במעמד, ביטחון עצמי, אני מול ההורים שלי, עתיד ילדי, לכל אח

 לא פתור שמעוגן גם בכסף". 

https://www.cnbc.com/2018/01/22/americans-would-rather-talk-about-weight-than-money.html
https://www.cnbc.com/2018/01/22/americans-would-rather-talk-about-weight-than-money.html
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לילד אחד "מוצלח" פחות  הוא  במשפחה מעוטת אמצעים   כל  במשפחה אמידה  מאב   ?
ולהשווא  םנינית  –החברתיים, המוסריים, הערכיים    –השיקולים   ה באמצעות להשטחה 

  , . זאת ועודמסקנה כרצונו  מנתון זה ב, וכל אחד חופשי להפיק  -הנתון הכספי: א עשיר מ
משקף ובמקרים רבים הוא    של אדם אינו קל לאיתור,  הכוללהנתון בדבר הערך הכלכלי  

חיו  נתון זה אינו משקף במדויק לא את רוו  ,גם נכסים שהועברו בתוך המשפחה. כלומר
את  אדם    לש ולא  בהווה. בעבר  השתכרותו  זאת,    יכולת  השכר  לעומת  הסכום    –רמת 
חודש  הנכנס    " נטו" ניכוי  מדי  לאחר  הבנק  זמין    –  ים סימהלחשבון  נתון  עדכני  והוא 
אולי קרובה יותר לשקף את יכולותיו  אשר  הרבה יותר בנושא זה,  מדויקת  נותן תמונה  ה

 . ריספהמ ובנה, במומידת הצלחתו של אדם ברגע נתון
את כל    לשטח   אפשרשהנתון המספרי מרק  היא לא  הבעיה המרכזית  ,  ילטעמודוק:  

מכל מדד אחר  להבדיל  שהנתון הזה,  אלא גם    ,חייו של אדם לשיעור הכנסתו החודשית
לחיים להצלחה,  לך    –  לכישרון,  יש  האם  יפה?  קול  לך  יש  האם  כתבת?  ספרים  כמה 

  ידית יומ, ישירה  ינההשוואה זממאפשר    –  טוב?  יכולת בישול? האם אתה הורה או חבר
מגלים    אנשיםבהם  שלמדי נדירים  הובמקרים    23בעולם.  ים בוגרשני אנשים  כל  בין  כמעט  
לזה   אותם  זה  ומשווים  הנתונים  מהם  ,  ביניהםאת  יותר  מרוויחים  שאחרים  מגלים  הם 

שכר אותו  מרוויחים  כולם  שלא  באל  ,)פשיטא  פחות  מתמקדים  אנשים  הסתם  ה  ומן 
מהם(חיוושמר פחות  מסקנות  גוזרים  ו  ,ם  מוצדקות    –מכך  בלתי  ל  –לא    " ערך "ביחס 
  , הגינות -מגלים מה שהם מזהים כאיהם  רביםבמקרים יתר על כן,  .מייחס להם המעסיקש

שוויון בין שכרם של אנשים המבצעים למעשה עבודה זהה. עוד על כך  -איהמתבטאת ב
 בפרק ג להלן.  –

הפצתן של  ביצירתן ובה משמעותית יכולת שליטיש ו נובשלרה ומקוואני מניח  ,שנית
עירום ת ב  .וגופנ  של  מונות  שכרהמצב  ב  ,נושא  מאוד,  שונה  זאת,  אצל  וודאי  לעומת 

,  תמהותימבחינה  הוא הקובע,    –  מעסיקה  –  עובדנפרד מהגורם  זאת, מכיוון ש  .שכירים
שכרנו גובה  יהיה  תלו  ;מה  את  וטכנית  מעשית  מבחינה  המפיק  השכ הוא  והוא    ;רש 

לרש פי    ,ויותהמדווח  על  לחובתו  ההכנסה.   , הדיןבהתאם  גובה  המידע של  פריט    24את 
לשלוט   מוגבלת  ביכולתנו  זה  גורמים    –מידע  של  ברשותם  נמצא  שהוא  משום  הן 

_ _____________ 

להצלחה   23 המקובלב  ו)אהשאיפה  מכניסהל"  –כיום    תרגומה  מגיל  "(  קריירה  הנוער  לבני  מובהרת 

יש  כלכלית. ללחץ ולתחרות  בחינה  מלקריירה מכניסה    " להיערך"צעיר, ולחץ מסיבי מופעל עליהם  

 Allison Aubrey,  דגמת הדברים ראו, למשלתוצאות מטרידות, בין היתר מבחינת בריאות הנפש. לה

& Jane Greenhalgh, The Perils of Pushing Kids Too Hard, and How Parents Can Learn to 

Back Off, KQED (June 11, 2018), www.kqed.org/mindshift/51405/the-perils-of-pushing-

kids-too-hard-and-how-parents-can-learn-to-back-off ֵא של  למסקנה  לב  שימו  המרואיינת  .  ם 

 . "We have to broaden our definitions of success and celebrate more kinds of success"שם: 

חד את  )להלן: פקודת מס הכנסה(. נציין במיו  ת הדיווח קבועה בפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[חוב 24

לרשויות המס,    ,131ס'   כללית  דיווח  חובת  ס'    הממנ ש הקובע  הוראת  לנוכח    ,164פטורים שכירים 

לנכות במקור משכר העבודה של העובד. דיון על ההסדר במלואו אינו    מעסיקשל ה   חובתו  השעניינ

"  "המדריך המלא לדו"ח השנתי למס הכנסה  פן כללי, משה גבעובמסגרת רשימה זו. ראו, באאפשרי  

TheMarker Labels )ללא תאריך( www.themarker.com/labels/lawyers/1.4086876 . 

http://www.kqed.org/mindshift/51405/the-perils-of-pushing-kids-too-hard-and-how-parents-can-learn-to-back-off
http://www.kqed.org/mindshift/51405/the-perils-of-pushing-kids-too-hard-and-how-parents-can-learn-to-back-off
http://www.themarker.com/labels/lawyers/1.4086876
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)ה לנו  של    מעסיקחיצוניים  קטן  לא  למספר  נגיש  הסתם  ומן  המס,  רשויות  מכן  ולאחר 
ם בעל כוח רב ביחסיו  הוא גור  מעסיקהש  וםהן משאנשים המטפלים במידע זה עבורם( ו

, שמירה על סודיות  ונים, מטעמים שונים ומגּו "מזלנו ל"תנו ובעל שיקולים משל עצמו. יא
עם זאת,  .  אינטרס של העובדמשהיא  יותר    ףא  אולי  מעסיקאינטרס של ה   א היהשכר שלנו  

של  רס  טני אהמה  של רשימה זו ביתר פירוט, לא בטוח עד כהשלישי  שאציין בפרק  כפי  
 פועל לטובתו של העובד וראוי להגנת המשפט. השכר מור על סודיות לש מעסיקה

ש ,  שלישית את  מאפיינים  הראשונים  הרכיבים  ששני  לומר  בעולם  גניתן  החיים  רת 
בעשירוני  למיקומנו  מודעים  כולנו  שפע ו ההכנסה,    המודרני.  שיש  לכך  מודעים  כולנו 

מסרנו להם    הגדול  חלקו  דע לגבינו, שאתמיב  זיקיםהמח  –פרטיים וציבוריים    –ים  מגור
הפיקו מתוך לימוד מידע שלנו או  הם  ואת חלקו    26פורמלית,מבחינה  לפחות    25מרצון, 

התנהגות אחר  דוגמנוופעילות   נומעקב  החברתיות,    ה.  הרשתות  היא  במיוחד  ומובהקת 
ה  27פייסבוק,  אצל  גם  נאספים  עלינו  מידעים  אצל  מעסיקאבל  וגם  ציים    ם בורייגופים 

 .רבים

_ _____________ 

התמורה   25 זוהי  רבים  אבעבור  במקרים  "חינמימוצר  שירות  עשאמכפי  ".  יםו  לואיס  אנדרו  ל  ר 

לם עבור זה, אתה לא הצרכן,  החיפוש, "אם אתה לא מש המשתמשים ברשתות החברתיות ובמנועי  

מוכרים".  שאותו  המוצר  דהאן    אתה  יוסי  אנחנו"  ראו  זה  אחרונות"המוצר    25.9.2017  ידיעות 

www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5020971,00.html  ;Chris Hoffman, You Are the 

Product, Not the Client: The Personal Data Economy Explained, MUO (July 16, 2012), 

www.makeuseof.com/tag/product-client-personal-data-economy-explained/  ראו אבל   .You 

Are Not the Product, THEHARMONYGUY.COM (Aug. 15, 2012), theharmonyguy.com/ 

oldblog/2012/08/15/you-are-not-the-product.html . 

מורציונלי  בדברההנחה   26 אנשים  של  הבחירה  לפגיעה    להביות  הסכמתם  את  מבינים  שהם  להנחה 

שעל ולנזקים  מכך.בפרטיותם  לנבוע  ההתנהגותית    ולים  הכלכלה  תובנות  את  המיישמים  מחקרים 

חוסר הד זו    קיומגלים את  יש קושי מיוובנושא הכלל,  כ של הנחה  חד בהערכת  פרטיות בפרט, שבו 

בנו הדיון  להרחבת  ראו  סיכונים.  זה  חשוב   .Emily Nussbaum, My So-Called Blog, N.Yשא 

TIMES MAG. 32, 34 (Jan. 11, 2004); M. Ryan Calo, Against Notice Skepticism in Privacy 

(and Elsewhere), 87 NOTRE DAME L. REV. 1027, 1033 (2012); Daniel J. Solove, 

Introduction: Privacy Self-Management and the Consent Dilemma, 126 HARV. L. REV. 

1880, 1885, 1888–1889 (2013) . 

היא  וזאת עוד לפני השאלה מה , מחזיקה לגביהםפייסבוק מידע שלגלות את כמות ה אנשים מופתעים   27

הביועושה   סוכנות  הגדול:  "האח  גויכמן  רפאלה  למשל,  ראו,  המידע.  גילתה  עם  בעולם  הגדולה  ן 

אסט חובבת  לקפה"  שאני  ומכורה  יותר  מופתעים  הם  .  TheMarker  28.3.2018  ,18רונאוטים  עוד 

בק "הסכימו"  שהם  לשימושילגלות  אחד  שלהם  ליק  במידע  שונים   ,Maya Kosoff  ראו  –ם 

Zuckerberg Hits Users with the Hard Truth: You Agreed to This, VANITY FAIR (Mar. 26, 

2018), www.vanityfair.com/news/2018/03/zuckerberg-hits-users-with-the-hard-truth-you-

agreed-to-this.    הקושישניצב  מי  ,  אגבדרך בפני  חברה  ביותר  הגדול    אולי  דווקא  ק פייסבוכהוא 

בין היתר,  אשר    ,המבקשת לפעול ברחבי העולם תפיסות הפרטיות הרווחות בכל  את  צריכה להבין, 

  . בעקבותיהן, ולהתאים את עצמה אליהן   משפטיות המוטלות עליהמגבלות הואת ה  מהמדינותאחת  

 Bhaskar Chakravorti, In Its Own User Base, Facebook Confronts a Wide and Variedראו  

http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5020971,00.html
http://www.makeuseof.com/tag/product-client-personal-data-economy-explained/
https://theharmonyguy.com/oldblog/2012/08/15/you-are-not-the-product.html
https://theharmonyguy.com/oldblog/2012/08/15/you-are-not-the-product.html
http://www.vanityfair.com/news/2018/03/zuckerberg-hits-users-with-the-hard-truth-you-agreed-to-this
http://www.vanityfair.com/news/2018/03/zuckerberg-hits-users-with-the-hard-truth-you-agreed-to-this
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מצאים בעידן שבו המידע האישי והפרטי של אזרחים מופק, נחשף, ואולי  אכן, אנו נ
זה אומר  אין  אבל    28מטריד מכך גם נשמר, בהיקף שאין לו אח ורע בתולדות האנושות.

המידע   של  מוגבלת  בלתי  לחשיפה  כציבור,  או  פרטיים  כאנשים  מוכנים,  על  שאנחנו 
כי למרות עוצמתם של    ,בקיצור רבאבל הייתי אומר,  ,  פנים  אודותינו. הנושא מורכב ורב

. קודם  הגופים הפרטיים והציבוריים המפיקים מידע על הפרט, המצב רחוק מלהיות אבוד
המסדירים   כללים  שיש  היא  עובדה  גם  ו  –כל,  כך  המידע   –מגבילים  בתוך  איסוף    את 

ה להן  הכוונה    .ווהעברת חוזיים  לבין   "מוסכמים"כללים  דוגמת    ,טייםפרם  גופי  בינינו 
בחוק.ל  הןו  ,יסבוקפי הקבועות  כך,  נוסף    29מגבלות  נכון  על  אם  איננו  כפרטים  ש גם 

פרטיותנו, מאוד  מוצלחים   על  רשויות  כציבור    30בהגנה  להגנתן של  לצפות  יכולים  אנו 
הפרטיות    , אכן.  ציבוריות על  להגנה  גובר  סיוע  רואים  אנו  המערב    , למשל   –במדינות 
ַאסדבאמצעות   )מ  לתחום, יחודייי  ם(טוריולרגרים  פסיקה של  שילוב  אמצעות  בכן  ו  31ם 

_ ___ __________ 

World, UNDARK (Mar. 29, 2018), undark.org/article/facebook-trust-global-differences-

privacy/. 

גוגל    אמר מנכ"ל  2010בשנת    .פעם בהיסטוריה   כמות המידע המופקת ונשמרת כיום גדולה יותר מאי 28

 .M.Gראו    .2003יצרה מראשית הציוויליזציה ועד  רב מכפי שבכל יומיים האנושות יוצרת מידע  כי  

Siegler, Eric Schmidt: Every 2 Days We Create as Much Information as We Did Up to 

2003, TECHCRUNCH (Aug. 5, 2010), www.techcrunch.com/2010/08/04/schmidt-data  .  בשנת

כי    2017  ,Jeff Schultz  ראו   ואילך.   2016משנת  נוצר  במרשתת  מכל המידע    90%העריכו חוקרים 

How Much Data is Created on the Internet Each Day?, MICRO FOCUS BLOG (June 8, 

2019) blog.microfocus.com/how-much-data-is-created-on-the-internet-each-day.   גם ראו 

Bernard Marr, Big Data: 20 Mind-Boggling Facts Everyone Must Read, FORBES (Sept. 30, 

2015), www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/09/30/big-data-20-mind-boggling-facts-

everyone-must-read  .לה קשורה,  המידע  הגוברת  כמות  לנגישות  בעיקר  ליכולת  ו למרשתת  בנתי, 

ועד  לא תהוא  אבל  נוצר מידע רב,    בעבר גם  להבנתי,    .הטכנולוגית להפיק ולשמור מידע לאורך זמן 

נשמר.   הדוגמהולא  לשם  גם    , רק  בכתב  התבטאו  ובעבר,  אנשים  מתכלים,  ניירות  קשר  אבל  אילו 

 אלקטרוני נשמר לטווח הארוך. 

ב  כדי לשבר את האוזן   29 שבחוק    –  "הפרטיות במאגרי מידע  הגנה על"  –אציין שתי דוגמאות: פרק 

הפלילי    ת של חוק המרשםבהוראותיו המפורטוהקיימת  ההגבלה  ו;  1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

החלטות שהתקבלו  לגבי  המדינה    העברת מידע בין רשויות , בנוגע ל1981-ותקנת השבים, התשמ"א

 בהליך פלילי. 

אך לא עושים דבר כדי לשנות    –בפרטיות  אלה גויכמן "הישראלים חוששים מפגיעה  ראו, למשל, רפ 30

המצב"   עורכ  TheMarker  23.5.2019  ,16את  משרד  שערך  פירו)"סקר  מ.  הדין  שיותר  י  מראה  ן 

לפרטיותם   מחדירה  מודאגים  מס  –רשת  בישראלים  רובם  ברשתות  אך  השימוש  את  לצמצם  רבים 

להג כדי  קניות  ובאתרי  בטחברתיות  משתמשים  מהישראלים  רבע  רק  עליה.  מוצפן  ות,  נכנולוגיות 

 "(. 2017-הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז תוכשלושה רבעים כלל אינם מודעים לתקנות הגנ

בת  דוגמ 31 לפרטיות  הזכות  של  "כרגולטור  אשר  בישראל,  הפרטיות  להגנת  פועלת  הרשות  ישראל, 

של לביצורה  וההסברתי  האכיפתי  החקיקתי,  א  במישור  מתארת  הרשות  לפרטיות".  היסוד  ת  זכות 

הפרטיותתק הגנת  מידע(,  נות  הקשור    ,2017-התשע"ז  )אבטחת  בכל  משמעותית  מדרגה  כ"קפיצת 

בו  מוח  לאופן  אישי  ונשמר" מידע  ראו   .זק  כן  שם.  גויכמן,  המשפטים    באתר   ראו  הרשות    –משרד 

הפרטיותלה  זו    .www.gov.il/he/Departments/the_privacy_protection_authority  גנת  רשות  על 

https://undark.org/article/facebook-trust-global-differences-privacy/
https://undark.org/article/facebook-trust-global-differences-privacy/
http://www.techcrunch.com/2010/08/04/schmidt-data
http://blog.microfocus.com/how-much-data-is-created-on-the-internet-each-day
http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/09/30/big-data-20-mind-boggling-facts-everyone-must-read
http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/09/30/big-data-20-mind-boggling-facts-everyone-must-read
http://www.gov.il/he/Departments/the_privacy_protection_authority
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באיחוד  מקיפה  לאחרונה בחקיקה  אשר זכה    32, כמו בתחום "הזכות להישכח"  ,חקיקהו
השליטה   את  להחזיר  השואפת  הפרטיבהאירופי  החובה ה  לא  מידע  את  ולהבהיר  פרט 
זה במידע  שימוש  לכל  אישור  לזהות    33. לקבל  לניתן  ראשית  בקאפילו  ס  גרונחץ 

 34במידע אישי.   מטריד   רשתות חברתיות ותאגידים אחרים העושים שימוש האמריקני על  
לבסוף, גם כאשר המדינה היא שמבקשת ליצור מאגר מידע, יש מי שמביעים את חששם. 

משיקולים  נ הפועל  גורם  הוא  המידע  את  האוסף  הגוף  כאשר  גם  כי  מלמד  החיים  סיון 
ראויים לחמקש  ינה,  המדידוגמת    , ציבוריים  מום  וכי  זולג,  שש,  שהוא  אם  ידע  משום 

משום שהמאגר  ואם    35משום שנעשה בו שימוש לרעה, אם  מועבר למי שאינם מורשים,  
אפשרה גישה לא  לפני כעשור  למשל, פריצת מאגר המידע של משרד הפנים    ,נפרץ. כך

למידע   רשומה,  כגון  מורשית  וכתובת  זהות  תעודת  מספר  לגבי  גיל,  אאשר  ינו  רבים 
כלווריט ועיקריאלי  הביומטרי    36. ל  המרשם  סביב  הציבורי  והמאבק  החשש   –מכאן 

  , לידיה פריטי מידע רגישים אלה  המדינה לחייב פרטים לתת  ה שלהן לעניין עצם דרישת
_ ___ __________ 

מ את  להוסיף  במיש  הסייבר  חקירות    . המשפטים  רדש חלקת  "בין  זיו  אמיתי  ראו  נרחב  לפירוט 

לח  פוליטיקאים"  דותשפדופיליה  "מחלקת  TheMarker  11.5.2018  ,16–18  נגד  הסייבר  : 

 " .במאות עבירות דיגיטליות, ובטוחה שהיקפן רק יגבר מדינה מעורבת היוםהבפרקליטות  

אתכם 32 רודף  העבר  "האם  כהן  שיר  למשל,  להיראו,  הזכות  על    law.co.il  1.11.2017"  שכח? 

law.co.il/articles/2017/11/01/does-your-past-haunts-you/. 

ב 33 שנכנסה  האסדרה    –  RGDP  (General Data Protection Regulation)-מדובר  לתוקף  האירופית 

 Benjamin Goggin, Europe's New Data Protections Are Here  ראו . לניתוח ראשוני  2018במאי  

– Here's what to Read About Them, DIGG (May 24, 2018), www.digg.com/2018/gdpr-

analysis  .  מדינוקיים מצד  לחץ  החספת  גם  גרמניה.  בציפיות  במיוחד  בקהילה,   Katrin  ראורות 

Bennhold, Germany Acts to Tame Facebook, Learning from Its Own History of Hate, N.Y. 

TIMES (May 19, 2018), www.nytimes.com/2018/05/19/technology/facebook-deletion-

center-germany.html . 

  גלובס הנבחרים תקף את מנכ"ל פייסבוק"  אל "שימוע קשוח לצוקרברג: בית  -ראו למשל, אושרית גן 34

12.4.2018  www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001231573  סטולר ויואב  כביר  עומר   ;

בקונגרס:    "ביקורת צוקרברג  'המופע  'על  כמו  להיראות  מתחילה  טרומן' פייסבוק    כלכליסט   'של 

11.4.2018 www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3735932,00.html. 

 Matthew Rosenberg & Sheera ראופייסבוק דוגמת ברשתות  הנעשה במידע  בעניין השימוש לרעה 35

Frenkel, Facebook's Role in Data Misuse Sets Off Storms on Two Continents, N.Y. TIMES 

(Mar. 18, 2018), www.nytimes.com/2018/03/18/us/cambridge-analytica-facebook-privacy-

data.html; Paul Lewis, 'Utterly Horrifying': Ex-Facebook Insider Says Covert Data 

Harvesting Was Routine, THE GUARDIAN (Mar. 20, 2018), www.theguardian.com/news/ 

2018/mar/20/facebook-data-cambridge-analytica-sandy-parakilas; Hagar Ravet, For Social 

Networks, Misuse of User Information is a Feature, Not a Bug, CTECH (Mar. 25, 2018), 

www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3734847,00.html . 

מאגר של משרד הפנים: פרשה חמורה, אבל למי אכפת ממנה?"    גניבתלמשל, דניס ויטצ'בסקי "  ,ראו 36

מרשם  news  24.10.2011  news.walla.co.il/item/1870735וואלה! "פרשת  גליקמן  אביעד   ;

המידע   דלף  כך  -ynet  24.10.2011  www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lלרשת"  האוכלוסין: 

4138213,00.html. 

https://law.co.il/articles/2017/11/01/does-your-past-haunts-you/
http://www.digg.com/2018/gdpr-analysis
http://www.digg.com/2018/gdpr-analysis
https://www.nytimes.com/2018/05/19/technology/facebook-deletion-center-germany.html
https://www.nytimes.com/2018/05/19/technology/facebook-deletion-center-germany.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001231573
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3735932,00.html
https://www.nytimes.com/2018/03/18/us/cambridge-analytica-facebook-privacy-data.html
https://www.nytimes.com/2018/03/18/us/cambridge-analytica-facebook-privacy-data.html
http://www.theguardian.com/news/2018/mar/20/facebook-data-cambridge-analytica-sandy-parakilas
http://www.theguardian.com/news/2018/mar/20/facebook-data-cambridge-analytica-sandy-parakilas
http://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3734847,00.html
https://news.walla.co.il/item/1870735
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4138213,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4138213,00.html
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החשש   לעניין  חוק  שוהן  פי  על  בין  הלאה,  יועבר  פריצת ובין  המידע   באמצעות 
 37המאגר.
אמת בכך שחלק    . ישפתחה מעטאוה  ז  משנה  בפרקלנקודה הראשונה    אחזור   סיוםל

המתפרסם לגבינו )על ידינו או על ידי אחרים, עם או בלי הסכמתנו( ניתן    גדול מהמידע
לאפיון כפרטי אבל נתפס על ידינו, במונחים החברתיים של ימינו, כטריוויאלי, כלא מזיק  

  כל ל   רי אבל ב  38.תרתולהסלהסרתו ו למאבק  במידה שתניענו לצאת  כלא מזיק  לפחות  או  
 נתוני השתכרות. בבמיוחד וכאשר מדובר בנתונים כלכליים,    בשלא זה המצ

_ _____________ 

כו  37 בשביל  "נלחמים  האזרחים  ראו  המציאולנו:  את  לשנות  בישראל"  שמנסים    TheMarkerת 

11.10.2017  www.themarker.com/allnews/1.4511130  המאגר על  "הקרב  בוחבוט  הגר   ;

ליאוynet  9.7.2016  www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4825542,00.htmlהביומטרי"   אילן  ר  ; 

מא 'אין  הביומטרי:  המאגר  לחוק  בקואליציה  לפרוץ'"  "התנגדות  ניתן  שלא    17.1.2017  הארץגר 

www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3264347  ;  עומר כביר "מלחמת מומחים: התקווה

-www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L  7.8.2013  כלכליסטקט המאגר הביומטרי"  והסכנה שבפרוי

3609549,00.htmlבליזובס אבי  הביומטרי;  המאגר  "האם  ברשות   קי  שמרגיעים  כפי   מאובטח, 

כפ מיותר  או  הביומטרי  דיגיטליות"  המאגר  לזכויות  בתנועה  שטוענים    20.8.2013  הידעןי 

www.hayadan.org.il/is-biometric-dataset-safe-2008138וקמן "'אין צורך  ; עמית קוטלר וירון דר

-ynet  24.6.2015  www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  במאגר הביומטרי. הוא בזבוז כסף ומסוכן'" 

4672210,00.htmlבנוש עתירה  הגשת  לאחר  כן,  כמו  )בג"ץ  .  גויכמן  2780/17א  רפאלה  ראו   ,)

  TheMarker  27.3.2017ג"ץ"  "התחנה האחרונה של המאבק במאגר הביומטרי: הוגשה עתירה לב

www.themarker.com/technation/1.3954415ינה: ; יסמין יבלונקו "בג"ץ לא קיבל את עמדת המד

לחש הביהורה  המאגר  על  מסמכים   .www.globes.co.il/news/article  6.2.2019  גלובסומטרי"  וף 

aspx?did=1001272212 למש השוו,  כן  הביומטריה  .  בפרויקט  ביקורתי  "עיון  מרציאנו  לאבי  ל, 

וביקורתתיאור הישראלי"   נהון2016)  41  , 46  יה  קרין  המאגר    (;  של  הפוליטיקה  פרטי:  "קול 

(. לעומת  2019)מיכאל בירנהק עורך,    271  מן הפרט אל הכלל: פרטיות וחברת המעקבהביומטרי"  

 כלכליסט דולר"    8רץ, המידע בו זמין תמורת  זאת ראו רפאל קאהאן "המאגר הביומטרי של הודו נפ

7.1.2018 www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3729004,00.html. 

לגביו 38 מידע  לפריטי  מודע  כל אדם  מציין,  שפלהרטי  פרטיים.  הוא  ש  ודוק: כפי  מעדיף לשמור  היה 

  , יקר בהעדפה אישיתובלות בחברה, מדובר בעה מהנורמות המקמהווה סטיי  ומידע אינהאבל כל עוד  

 David H. Flaherty, Visions of  ראו  משום שמבחינת החברה "אין לו מה להסתיר". להרחבת הדיון

Privacy: Past, Present, and Future, in VISIONS OF PRIVACY: POLICY CHOICES FOR THE 

DIGITAL AGE 19, 31 (Colin J. Bennett & Rebecca Grant eds., 1999); Daniel J. Solove, "I've 

Got Nothing to Hide" and Other Misunderstandings of Privacy, 44 SAN DIEGO L. REV. 

745, 751 (2007) . 

http://www.themarker.com/allnews/1.4511130
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4825542,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3264347
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3609549,00.html
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3609549,00.html
http://www.hayadan.org.il/is-biometric-dataset-safe-2008138
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4672210,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4672210,00.html
http://www.themarker.com/technation/1.3954415
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001272212
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001272212
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3729004,00.html
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 ספר הנישומים  פרק ב:

 מבוא. 1

בהיסטוריה המשפטית של ישראל, אבל היא  כמעט  ספר הנישומים הוא אפיזודה נשכחת  
כןאפיזודה חשובה יתר על  כפי  .  זו,    השאציין בחלק,  היא  ש  יתכןיהשלישי של רשימה 

הכלים"ב  עדיין קיימת   חברתיות  הנת  "ארגז  בעיות  פתרון  לשם  ישראל  ממשלת  בידי  ון 
 . המקשים את פתרונןכאחד הגורמים קשות, אשר יש הרואים את סודיות השכר  

הנישומים   ספר  לפרשת  שהתייחס  היחיד  החוקר  ידיעתי,  ישירה  למיטב  בצורה 
ל דיני  ש  יה יסטורוזאת במסגרת מחקריו בתחום הה  ,הוא פרופ' אסף לחובסקיומפורטת  
בהם עשתה המדינה שרואה בספר הנישומים אחד ממגוון כלים    ובישראל. ניתוח המיסים  

חובת תשלום  לציות מסיבי של אזרחי ישראל  -החדשה שימוש על מנת להתמודד עם אי
מדו לדבריו,  העצמאות.  לאחר  הראשונות  בשנים  "'לאמן'  בר  בהמס  המדינה  של  ניסיון 

לדיני   לציית  אזרחיה  בישראל"  "תרבות שתיווצר    דע  , המס"את  מס  כו  , ציות  חלק  זאת 
חברתית   הנדסה  של  יותר  רחב  מערבית  הפיכתה    –"ממיזם  לחברה  ישראל  של 

 39. "''נורמלית
  –כרונולוגי וככל שמקורות המידע המוגבלים מתירים  על פי סדר    –ציג  אבחלק זה  

הנישומים ספר  של  האפיזודה  הס:  את  פרסום  המשפטי,  ההסדר  תהרקע,  ת אווצפר, 
 , והפסקת הפרסום.ותיווהשלכ  הפרסום

 מה מקור הרעיון? . 2

הידועים  שסיונות,  נכמה וכמה  מקורי. קדמו לו רעיון ישראלי  פרסום שכר הנישומים אינו  
זכות    40דיה. ובשוו  הברית  ארצות בנעשו  הם  יניבמ לאתר,  בידי  שעלה  ראשונים  הככל 

המס  ופרסבנושא   תשלומי  על  מידע  בם  נישומים  ליש  ישראלשל  עיתונאי  יכת 
ביוני    במאמר שפרסםאשר העלה את הרעיון  ,  פובליציסט החשוב ד"ר עזריאל קרליבךול

_ _____________ 

יצירת   39  זמנים המס בישראל של שנות החמישים"  לדיני  הציות  ראו אסף לחובסקי "אימון באזרחות: 

 Assafלנוסח נרחב יותר של מאמר זה ראו    .קי "אימון באזרחות"( ( )להלן: לחובס2007)  56,  46,  98

Likhovski, "Training in Citizenship": Tax Compliance and Modernity, 32 LAW & SOC. 

INQUIRY 665 (2007)אסף לחובסקי    לספר הנישומים בראשונה במאמרו  . פרופ' לחובסקי התייחס

אינטרסים מעמדיים או שיקולים   ונות לאחר קום המדינה: ממס בשנים הראש"בתי המשפט והימנעות  

והימנעות  2005)  601,  575כא    מחקרי משפטמעשיים?"   "בתי המשפט  )להלן: לחובסקי    ;ממס"(( 

בספרו   מכן   ASSAF LIKHOVSKI, TAX LAW AND SOCIAL NORMS IN MANDATORYולאחר 

PALESTINE AND ISRAEL 180–183 (2017). 

זה  כפרסומי שכר במקומות    דועים פחות היוי 40 רוסיה הבולשביקית או לבנון. להרחבת הדיון בנושא 

 . 180, שם, בעמ'  LIKHOVSKIראו 
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ניצב  בפניו  שהמאמר מתייחס לאתגר    41, שהוא היה מייסדו ועורכו. מעריבבעיתון    1949
כל   את  לתפוס  יכול  "אינו  אולם  ממס  הכנסותיו  את  להעלות  המבקש  האוצר,  משרד 

קופת המנדט "השתמטנו כולנו מתשלום  בך מסביר כי בתליקר  .מס"ההכנסות החייבות ב
לאומית למצוה  נחשב  מנגנון שכל מטרתו    ,לא לשלם  ,מסים. בימי האנגלים  ולא לממן 

שנאלצו    המי הם אל  .מי שלא היתה לו כל ברירה אחרת"  –ושילם רק    .נת לנויהיתה עוי
רים. מי שניהל  ודמסקים המהם ניכו הכנסה במקור, ו"בעלי העסש? השכירים,  לשלם מס

כהלכה" המנדט    .פנקסים  בזמן  שהשתמטו  שמי  הייתה  לאחר    –התוצאה  גם  וכנראה 
המדינה   אצלנו  –הקמת  החיים  את  המייקרים  הם,  דוקא  ב"היום  "הם,  מדובר  "בעלי  . 

הביניים והמפעלים הנהנים  -העסקים ה'קטנים' והפועלים העומדים ברשות עצמם וסוחרי
, םעצמאיבמתווכים למיניהם,  בשיים,  בעלי מקצועות חופב  ,ומרלכ ,  בורית"צמאיצטלא  

 42. "ובמקרים לא מעטים בעל הזכיונות הפרטי והקיבוצי"
הצעתו  קרליבך   מהי  משלמי  ? של  רשימת  שלמה  -"תהיה  הישראליים  המסים 

כולו(ומו המשק  להבראת  )ואולי  התקציב  לצרכי  שלו  .תאמת  הרעיון  את   היה"    לעקוף 
לשם   בפקידים  קרליבך   .יםיסמ  אכיפתהשימוש  צעיר,    אצל  אדם  הוא  הישראלי  הפקיד 
סים. במקום  יהמתנשא על האזרח ולוחץ עליו בתקיפות לשלם מ   ,חסר השכלה כלכלית

וכן    ,1924דיה, נהג בארצות הברית בשנת  בשווזאת הוא מציע מודל אשר לדבריו נוהג  
 ( העממית"  הדימוקרטיה  בארצות  מפעל  כל  לגבי  מאליו  כמובן  בברית    , כלומר"נהוג 

הרחב  ובהמועצות   הציבור  את  שיתפו  האלה  המקומות  "בכל  חסותה(:  שתחת  מדינות 
המ תשלום  של  ושלמותו  צדקתו  על  הסודיות  סבשיפוט  את  ביטלו  מאד:  פשוט  ים. 

שבתשלום. בכל משרד מס הכנסה מונחות, פתוחות לכל, רשימות הסכומים ששילם כל  
 43" .איש וכל מפעל

_ _____________ 

"הצעה 41 קרליבך  עזריאל  התקציב  ראו  על  הויכוח  המס  :  בשולי  משלמי  רשימת    פומבית!"   –תהיה 

תי  . 2,  28.6.1949  מעריב זו.  מכתבה  הם  הבאות  בפסקאות  הציטוטים  נכל  לכך  א  ו מצל  יתןמוכין 

ובתוך כך    ,בחידוש פרסומו של ספר הנישומיםאשר תמך    ,ר והעיתונאי טדי פרויסבמאמרו של הסופ

טדי פרויס   .ון שהציע לפרסם את שמות משלמי המס וסכומיו" זכר את "ד"ר עזריאל קרליבך, הראשא

 . 12, 17.11.1972 דבר ר הנישומים כספר המצהירים" "ספ

שנים   42 נש ו  פו, חלכשבעים  מוכריםהדברים  על  מעים  ב   עדיין.  השחור" "המאבק  היתר    ,הון  בין 

במזומנים  השימוש  הפחתת  התשע"ח  ,באמצעות  במזומן,  השימוש  לצמצום  חוק  ואת    ,2018-ראו 

. עוד ראו  962הממשלה  "ח  ה,  0152-צמצום השימוש במזומן, התשע"הלהצעת חוק  לדברי ההסבר  

במזומן  השימוש  צמצום  לבחינת  הישראלי   הוועדה   www.boi.org.il/he/Payment(  2014)  במשק 

System/Documents/%2017.7.14-ופיס%20-מזומן%20ועדת%20דוח.pdf  ותומר מילמן  עמרי   ;

"ו של    130רון  שקל  הוןמיליארד  על   .www.calcalist  30.6.2014  כלכליסט שחור"    חלומות 

co.il/local/articles/0,7340,L-3634793,00.htmlא ההון  ;  של  הדלק  הוא  "'המזומן  רוזנברג  ליצפן 

;  ynet  15.9.2017  z.ynet.co.il/short/content/2017/moneycount/?articleId=5015611השחור'"  

לוי השחור:  -אלה  ההון  אחר  "מסע  הון"  דרכי  10וינריב  להלבנת  מתוחכמות    8.8.2013  גלובסם 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000869520. 

של   43 המנדט  הוראותמקורן  הכנסה  מס  בפקודת  של    –והישראלית    –ורית  הסודיות  שלהי  באנגליה 

חששם של סוחרים  . לדיון מרתק ברקע החברתי לאימוץ כללי הסודיות, לרבות עשרה -שמונההמאה ה

http://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/Documents/דוח%20ועדת%20מזומן-%20סופי-%2017.7.14.pdf
http://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/Documents/דוח%20ועדת%20מזומן-%20סופי-%2017.7.14.pdf
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3634793,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3634793,00.html
https://z.ynet.co.il/short/content/2017/moneycount/?articleId=5015611
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000869520
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שקרליבך   היתרון  קרליבך    הקמ והמאז  בלבד  כשנה    ?ו ת צע בה רואה  ומהו  המדינה, 
אשר בה ממשלתנו הולכת בכל.   ,ש"היא הדרך ,מזהה שימוש יתר של הממשלה בפקידות

זולת   אחר,  מכשיר  כל  לפניה  רואה  הממשלה  אין  מאמץ...  בכל  בשיפוט,  בפיקוח, 
  יה וסור  ריתאנגליה המנדטו מזהה בפקידות "תרכובת משונה של מסורתקרליבך  .הפקיד"

שר של דיני  בהק  .הממשלה היתה מנוגדת לאוכלוסיה"  ,שבהם  , טריםשני מש  –  תצאריה
גנבים ומנסה לסחוט מהם    ל מתייחסת לנישומים כא ר  שא המיסים התוצאה היא פקידות  

הפקידותנוסף  כך    ל עתשלומים.   של  ונסיונה  המקצועית  רמתה  בדבר  המורכבת    , רמז 
צעיריםמ פקידים  של  מסויים  כ   להםן  אי אשר[  ]  ,"מספר  השכלה  להם  כל  אין  לכלית, 

ועסק   וב'תקיפות'  -הידיעה הם ממלאים בהתנשאות-ואת חסרון  –מושג בחיי מעש  יתר 
 44. כלפי האזרח"
כ   : המסקנה פחות  בפקידיה  תשתמש  שהממשלה  והן    ןככל  לדמוקרטיה  הן  ייטב 
המס: ר  לגביית  פקיד  וכל  למשטר.  מתנגדים  עשרה  לפחות  יוצר  רע...  פקיד    –ע  "כל 

זואותו מתוך התנ  יםרממ ובסוף החשבון הוא עולה למדינה פי עשר ממה שהוא    , גדות 
רעיון פומביות המידע "ודאי ייראה לרבים מהפכני ורע",  שלכך  קרליבך מודע  "  .מכניס

לסודיות   התרגל  היינו  את  "האנגלים שמרו    –משום שהיישוב  ואנחנו  בסוד...  התשלום 
אבל העידן המנדטורי חלף:    .גלנו לכך"והתר  ..ת.וסוד  סודיב  –לשמור בפניהם    נים מעוני

שעתם לעלות לאור היום    המכבר הגיע  –שהיו בימי האנגלים 'במחתרת'    ,"דברים רבים
 45" .ולבנות את מדינתנו לעיני השמש ולעיני כל ישראל

 היקף תחולה . 3

הבאים:   הפרטים  מצוינים  הנישומים  לספר  כוללת  ראשיתבהקדמה  הנישומים  רשימת   ,
אל  115,000 מהכנסתם  )  פרטיםללים  כו  הנישומים.  מרבע  יותר  אשר  הגיעה  עצמאים 

עבודה שכר  שאינם  במס. (,  ממקורות  חייבת  הכנסה  להם  שהייתה  וקיבוצים  חברות, 
-ל  1952באפריל    1, משקף את ההכנסות לשנה שבין  1955רסום זה, מספטמבר  פ,  שנית

_ ___ __________ 

 Chantal Stebbings, The Budget ofראו  ,  לקבל אשראי  פומביות הם יתקשושאם הכנסותיהם יהיו  

1798: Legislative Provision for Secrecy in Income Taxation, 1998 BRIT. TAX REV. 651 . 

הִמ  44 בין  יעקב  לקשר  במיוחד,  ראו,  המנדט  של ממשלת  המורשת  לבין  הצעירה  ישראל  במדינת  נהל 

  –נולדה  כך  (; יונתן פיין  1993)   232–221ט, במיוחד  פרק י  1948–1920ממשל המנדט בא"י  בני  ראו

הממשל  הקמת   ברון  2009)  1951–1947  ישראליתה מערכת  נתן  ופוליטיקה מש(;  יצרים    –  פט, 

המרירות שלא פגה: פרשת  ":  7)פרק    248–197  דט ובראשית המדינהשופטים ומשפטנים בסוף המנ

 (. 2014( ) "טשל עובדי המנד  'הכושר והיושר'לבדיקת    'ת הטיהור וועד'

דייס על חשיבות הפרסום:  מרתו המפורסמת של השופט לואי ברנאמתכתב כאן עם  שקרליבך  דומני   45

"Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is 

said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman." LOUIS 

BRANDEIS, OTHER PEOPLE'S MONEY AND HOW THE BANKERS USE IT 92 (1914). 
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עצו  –  1953במרץ    31 שינויים  ישראל.ינמד מים בתקופה שבה התחוללו  ,  יתשליש   46ת 
נציבות מס הכנסה מציינת שם עוד, בכנות, כי "אין בידינו נתונים המאפשרים השוואות  

"כדי לאפשר    , ולכן  ,"1955לבין שנת    1952הכנסותיהם של מפרנסים עצמאיים בין שנת  
כלשהי" מתכת    ,השוואה  בענפי  עובדים  ושל  מדינה  עובדי  של  שכרם  את  מפרטים  הם 

הכוללת של    ת המשכורת החודשי  ,על פי נתונים אלהבין שנים אלה.  ה  ואבהשו  מסוימים
  1952/3ל"י בשנת    208-מעלתה  )הגבוהה ביותר(    1עובד מדינה נשוי ואב לילד בדרגה  

כ  –  1954/5ל"י בשנת    386-ל שכרו של עובד מדינה בדרגה הנמוכה    .86%-עלייה של 
אצל עובדים    (. 73%ל"י )   166-לי ל"  96-, עלה באותה תקופה מ15, דרגה נתביותר המצוי 
ו )נשואים, אבביציקה  היומי באותה תקופה, בדרג הגבוה  בנפחות  לילד( עלה השכר  ות 
ל"י    6.658-ל"י ל  4.818-מ  –הנמוך ביותר    גובדר  , (37%ל"י )   8.472-ל"י ל  6.2-מ  ,ביותר

עלרביעית(.  38%) הוכנה  "הרשימה  כי  למדים  אנו  מהעיתונות  הכנ-,  המלצת  סת  פי 
 47.בשנה"-שנה-החלטת הכנסת יתפרסמו הרשימות מדי ישר האוצר. לפ חתבטוה

 ידתיות ומדיניות ציבוריתמ. 4

שים שנה לאחור, הבעיה המרכזית של ספר הנישומים לא  י משיותר  להבנתי, ובראייה של  
הניסיון  יתהי בפרטיות,  הפגיעה  על    "לחנך"ה  להשפיע  המרומז  הניסיון  או  הציבור  את 

)יב  עותמצבאהתנהגות   או    מי שאינםשל  וש  חובתם האזרחית(  את  באמצעות  ממלאים 
בעידן של ראשית המדינה דרכי פעולה    48עידוד לאכיפה )בדרך של הלשנת מקורבים(. 

ו של  יתומטר   ן הבעיה היא שהממשלה לא הבהירה בדיוק מה  49אלה לא היו יוצאות דופן. 
  ו. מטרותי  השיג את ל  ורוא אמ עותו הבאמצשספר הנישומים, ובעיקר מהו בדיוק המנגנון  

פרסו צוטט של    מו במועד  הנישומים  מפיספר  הבאים  הדברים  על    ו  הממונה  שרף,  זאב 
 : הכנסות המדינה

_ _____________ 

לרמז  שנכפי   46 בהקדמה  הנישומים  אף  זעצמו:  ספר  ברשימה  התמורות  "המעיין  את  לזכור  חייב  ו 

אפריל   ]שבין  השנים  בשלוש  שהתחוללו  היתר,  .[1955ספטמבר  ל  1952הכלכליות  בין  באפריל  " 

עלייה   –ות דנקו  230עמד על  הוא  1955ואילו באוגוסט , נקודות 144על  ה מדד יוקר המחיעמד   1952

ו   133עמדו על    1952/3ממיסים בשנת  . ההכנסות  60%-של כ   ןה  1955/6אילו בשנת  מיליון לירות, 

  חובסקי "אימון באזרחות", לעיל ה"ש . ראו גם ל%230-עלייה של כ  –ליון לירות  ימ  310-נאמדו ב

 . 50, בעמ' 39

 )להלן: "ספר הנישומים פורסם"(.  1,  15.9.1955 למרחב " ברבים ראו "'ספר הנישומים' פורסם 47

שו 48 לעיתים  מובן  היו  ההכנסות  הפוכות  גם  לפרסום  מס    –תוצאות  להעלמת    האלבקרב  עידוד 

 מס רחבה ומקובלת אצל אחרים.  העלמת של   ה תופעהכמה עד  גילו משילמו,  שש

במאמר 49 מתאר  לאי  ולחובסקי  בתגובה  ב-"כיצד,  אזרחי  של  מסיבי  הר יציות  בשנים  אשונות  שראל 

כלים  במגוון  המדינה  השתמשה  העצמאות,  המס.    לאחר  לדיני  לציית  אזרחיה  את  'לאמן'  מנת  על 

יו רחב  ממיזם  חלק  היה  זה  חברתית  ניסיון  הנדסה  של  ישרא  –תר  של  מערבית  הפיכתה  לחברה  ל 

המס  אפשר"לדבריו,  'מודרנית'".   לדיני  ציות  של  התרבות  יצירת  על  הסיפור  את  בישראל    לקשר 

היש לתופעו המדינה  הקמת  תהליך  את  שאפיינו  יותר  כלליות  לחובסקי  ת  ראו  בראשיתה".  ראלית 

 . 56 , בעמ' 39 "אימון באזרחות", לעיל ה"ש 
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"בפירסום ספר הנישומים יהיה משום שינוי גדול באורח החיים. בפעם הראשונה 
יוכל כל אדם לעמוד על שיעור ההכנסות של חברו, שכנו, או שותפו לעתיד. יש,  

כן בפיעל  'הר  וםרס,  משום  מכשיר  הספר  יתהווה  שבכך  אלא  גדולה,  פתקה' 
הכנסה שבהם שתי פנים לצדק: 'שאני לא אשלם יותר  -לעשיית צדק בתשלומי מס

 50ממה שאני חייב וששכני לא ישלם פחות ממה שהוא חייב'." 

ש כפי  עיתונה של  שעריםעיתון  בצדק בשאל  נאבל  ישראל,  אגודת  "ההדים    : פועלי 
עדיין אינם מצטרפים כדי תשובה לשאלה, מה    בעתונות וברחובם  מיהנישושעורר ספר  

בדבר?"  תהא  להבין"  51תכלית  עיתון    ,"קשה  האוצר  הבקרמטעים  רצה  מטרה  "איזו   ,
לעתונות   או  רכיל  להולכי  חומר  לספק  היתה  המטרה  אם  ה'ספר'.  בפרסום  להשיג 

אם המטרה מסוימת במקצת.  תהיה  לנו שההצלחה  נראה  את  הלל  היתה  סנסציונית,  בין 
העצ יתכן  פני  גדולים...  סכומים  על  מצהירים  אינם  האוצר,  שלדעת  על,  ברבים  מאים 

המטרה" את  מטרות  52. שהשיגו  את  מסכם  לחובסקי  כניסיון    יופרופ'  הנישומים  ספר 
חבריהם   את  לעודד  אף  ואולי  מס,  מתשלום  שהשתמטו  עשירים  נישומים  "לחשוף 

 53.עליהם לרשויות"לדווח ושכניהם  
ל אמין שמדיניות כזו הייתה עוברת את מבחן הביקורת  קשה לה:  ת האמתא  מרויש 

. אם לעשות שימוש במבחן משפטי  כה מעורפלתיום, ולו רק משום שהיא  כהשיפוטית  
על  כ:  אחד מנהלית(  והן  חוקתית  )הן  שיפוטית  ביקורת  של  כעניין  שואלים,  היינו  יום 

ושה מבחנים  עומדת בשל  ,כלומר,  דתית י מ מדיניות ציבורית, את השאלה אם מדיניות זו  
( לבין המטרה  1שונים:  המדיניות  בין  רציונלי  )  אהיש( מבחן של קשר  לקדם;  (  2באה 

פחותה שפגיעתו  האמצעי  בדרך  אפשר  -איאם    ,כלומר,  מבחן  מטרה  אותה  להשיג 
)  השפגיעת יותר;  אם קיים    ,כלומר,  ( מבחן האמצעי המידתי3בזכויות אדם תהא קטנה 
  –ובמקרה שלנו  ,  בזכויות  הת זו לבין היקף פגיעתוי לת שתצמח ממדינועהת בין    יחס רצוי 

החברתיים. היחסים  ובמרקם  זו,    54בפרטיות  ברוח  ש שאלות  זו,  אף  בלשון  לא  עדיין 
יד עם פרסום ספר הנישומים הראשון. דומני שהניסיון להפעיל לחצים  יהועלו כאמור מ

ובין    55ון ימינו לחצי ביוש בלשן  יב  –  המסכדרך לאכוף ציות לחוקי    חינוכיים-קהילתיים
, שריד להלך החשיבה מתקופת  ןאלא בעיקר מיוש,  רק חלקי  הלא הי  –הלשנה  ללחצים  

ישראל   במדינת  שלהם  המנהליות  היכולות  את  פיתחו  המדינה  שרשויות  לפני  המנדט, 
  לא א  ,העצמאית. עם הקמת המדינה שוב לא היה צורך לעשות שימוש בכלים חברתיים

_ _____________ 

 . 4, 15.9.1955 זמנים"שרף: פירסום ספר הנישומים יהווה שינוי גדול באורח החיים"  50

 . 2, 5.10.1955 שעריםשומים ולקחו"  יהנשלומי "ספר    'ראו י 51

קרמי 'ספר נישומים'" ראו "נאש 52  . 1,  15.9.1955 הב 

 . 601, בעמ'  39  ממס", לעיל ה"ש  ראו לחובסקי "בתי המשפט והימנעות 53

בג"ץ   54 האוצר  1715/97ראו  שר  נ'  בישראל  ההשקעות  מנהלי  נלשכת  פ"ד    385–384,  367(  4א), 

(1997 .) 

ר הנישומים הייתה להפיץ ברבים מידע על ההכנסה המדווחת של הנישומים,  "מטרת פרסומו של ספ 55

נמוכות מ כדי שני  ייחשפו כמשתמטים בידי מכריהם ושומים אשר דיווחו על הכנסות  היו מושא  ידי 

 .50עמ'  , ב39  " ראו לחובסקי "אימון באזרחות", לעיל ה"ש.לסנקציות חברתיות
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שימוש  ךרי וצאפשר  היה   העוצמתיים  והוגן    שוויוני,  יעיל  לעשות  הריבוניים  בכלים 
 . העומדים לרשות המדינה

 : מה הלאה? פרק ג

 : מה נשאר מספר הנישומים?לארכיאולוגיה מסנסציה. 1

פרסום ספר נישומים.  של  אפשרות  בנוגע להאמת חייבת להיאמר: אין כיום שיח ציבורי  
שאין   רק  המעלה  שום  לא  האפיזו ,  וז  ותאפשרגורם  שקעה   דהכל  הנישומים  ספר  של 

ה   עמוק ש   .הינשיבתהום  גילו  כבר  כפי  לא  באקדמיה  חוקרים  אפילו  רב  ציינתי,  עניין 
הנישומים.  פרסומו    בשישים השנים)!( שחלפו  בספר  הנישומים  נושא  הועלה  למן  ספר 

הציבורי   היום  הפסקת   ,אחדות  פעמיםלסדר  שלאחר  הראשונים  בעשורים    במיוחד 
 56עלם כמות שבא.נתמיד אך הוא  ם,סוהפר

פסק פרסומו, דיון ציבורי  והתקיים, אולי בפעם היחידה מאז ה  1972נראה כי בשנת  
באותה שנה    מחודש  בהעלאת הנושא לדיוןחלק משמעותי    ממשי בעניין ספר הנישומים. 

יותר כמזכ"ל    ףהמשמעותי א  " כובעו"ב  ,ןאהר-חבר הכנסת יצחק בן  57היה להסתדרות. 
לקרוא לממשלה ולכנסת לחדש את    ,1972באוגוסט    ,דרותלהסתהציע    ,דאזת  רוהסתדה

ם  המלצת   .אלא כ"מעין המלצה ציבורית"  ,פרסום ספר הנישומים, אם כי לא כהצעת חוק
יסייע   של הנישומים  ספר  "פרסום  בהצעתו:  לתמוך  הייתה  בהסתדרות  המטה  גורמי 

מס  תשלום  על  יותר  ו-להקפיד  לחוק,  בהתאם  נוח א  רתליציהכנסה  בלתי  ה  ווירה 
מס אם  -בן  אמת." -למתחמקים מתשלום  נמשכת המחלוקת,  היום...  "עד  כי  הודה  אהרן 

לאו".  אם  ויעיל  טוב  היה  הנישומים[  ספר  ]של  מן    58הפרסום  חלק  תמכו  בדיון שנערך 
הדוברים בהצעת המזכ"ל, למשל מן הטעם ש"פרסום הספר זו שיטה נאה ונעימה יותר  

 59, הכנסה להשתמש במודיעים בשכר"-ה הקיימת של מסיטהשאשר  מבחינה ציבורית מ

_ _____________ 

הלאומית   56 הספרייה  באתר  ההיסטורית  היהודית  העיתונות  בארכיון  אזכורים  חיפוש  אפס  מעלה 

נמצא  חיפוש במאגר המידע "נבו"  ב  .1980שנת  למן  מים" או "ספר נישומים"  למונחים "ספר הנישו

א(  פ )מחוזי ת""פעם אחת, אגב אורחא, בערק הישראלית המונח "ספר הנישומים" הוזכר בפסיקה כי 

 (. 28.9.1993)פורסם בנבו,    נ' בן דוד מלול מדינת ישראל 2135/91

 . 5,  10.10.1972 מעריב" ...והאצל שלום רוזנפלד "ולמלשינים תהא תקו ראו גם  57

מות השכר של  סול  ,ציין כי במקרים רבים מתפרסם גובה שכרם של עובדים שכירים )כלומר  ןאהר-בן 58

אמגזרים   מורים,  רופאיםחשונים:  ההכנסות  ,  ( ומהוכד  יות,  פרסום  לגבי  אחד  חוק  לתבוע  ו"יש 

ולעצמא במיוילשכירים  ועצמאים  ים",  כי חברות  רקע ההערכה  על  שהמס    ,משכירים להבדיל    –חד 

ן  אינם מצהירים אמת ביחס לרווחיהם. ראו "הוועדה המרכזת החלה לדו  –מנוכה משכרם "במקור"  

 . 6,  19727.8. דברים" מנישו -אהרון לפרסום ספר-על הצעת בן

נכון ליצירת אווירה של  -ום אלהמוסיף כי "פרסום הספר... יתר  ,)כנראה אהרן אפרת(  אפרת  'דברי א 59

 ציבורית ואווירה מטהרת" )שם(.  היגיינה
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שנה ואין לחזור    15, למשל משום ש"פרסום הספר נכשל לפני  אבל חלק התנגדו להצעתו
כך" דבר    60. על  של  לממשלה  בסופו  נישומים,  הועברה  ספר  לפרסם  בין  אך  המלצה 

אחרות. רבות  במ  61המלצות  בלוך,  דניאל  העיתונאי  גם  קרא  חודש  רת  קו ביאמר  באותו 
שהתפרס בעיתוארוך  הנישומיםדבר  ןם  ספר  את  לפרסם  לא  כלקח  וזאת    , ,  סיון  מנגם 

ספרי )"פרסום  כחמש-העבר  לפני  יצר  -נישומים  ורק  תועלת,  כל  הביא  לא  שנה  עשרה 
החשש משום  גם  עכורה"(,  בלתי  אווירה  ודמ -ש"שימוש  הנישומים,  אנכון  בספר  גוגי 

מכשפות" ציד  של  אווירה  ליצור  ובעלול  השמשום    קרעי,  לדידו  הכנסות  חשיפת  היא 
מס משלם  שאינו  מיעוט  בגין  ישרים,  אנשים  הציבור, שרובו  כלל  על  המושת    62.עונש 

יותר  בלוך  רא  במקום זאת ק לרפורמה מקפת במבנה המס, אשר תבטיח אווירה חיובית 
 ותשלום מס אמת.

הרעיון    הלעהו  באותו מועד  .1972הדיון הציבורי התרחש בחודש אוקטובר  רוב  אבל  
לבדיקת  הציבורית  ועדה  ו ה)  בוועדת משנה של "ועדת אשר" ום ספר נישומים  בדבר פרס
המ  אשרימערכת  שלמה  העליון  המשפט  בית  שופט  בראשות  בישראל,  שמונתה  ,  סים 

עורך  ב  הבעשר  63. (1971בשנת   לימים  רוזנפלד,  שלום  העיתונאי  פרסם  חודש  אותו 
זו  דעה הפוכה מהביע    ובוהנישומים,    פרלסריף  מאמר התנגדות ח   ,(1980–1974)   מעריב
-"ספרכי  במאמרו  מזהיר  רוזנפלד  עורכו הראשון של אותו עיתון, עזריאל קרליבך.  של  

המסים של  -הנישומים לא זו בלבד שלא תרם אז ואינו מסוגל לתרום כיום להעלאת מוסר

_ _____________ 

ה 60 זיידל(  ' דברי  הלל  )כנראה  דברי  ,זיידל  את  שלהמצטט  ז  ו  משה  ישראל  בנק  כי  שטען    , נברנגיד 

 (. םנזק )ש גרם פרסום הספר 

את  ה המרכזת של ההסתדרות החליטה לפנות לממשלה ולכנסת, לבדוק נקיטת אמצעים להעל"הוועד 61

ביניהם   ההכנסה,  מס  תשלומי  שווה  יפ מוסר  מעמד  הבטחת  תוך  נישומים',  'ספר  של  מחדש  רסום 

הכנסות  בחיסוי,  או  הנישומים    בפירסום,  ועצמאי  –כלל  כאחד שכירים  תדרוש  "  . ים  "ההסתדרות 

נישו ש פירסומו   'ספר  האחרונה:  9,  14.8.1972  מעריבמים'"  ל  הייתה הפעם  וזו לא  לאחר  .  שנתיים 

חזר "שהממשלה    מכן  והציע  משל  ההסתדרות  מי  מזכ"ל  יידע  שהציבור  כדי  נישומים  ספר  תפרסם 

היוקר"  -מחצית תוספתאחד ויתור על  -ראו "מליאת הוועד הפועל שללה פה .משלם מס אמת ומי לא" 

להעמיד בדחיפות  בדרישה  המרכזת נתנזון פנה למזכ"ל ההסתדרות    חבר הוועדה  .1,  8.7.1974  דבר

של   יומה  סדר  פנעל  ב יהוועדה הצעת החלטה של  לממשלה  נישומים יה  ספר  פרסום  "תביעה    .דבר 

וח כי הוועדה  דּו  , עובר למהפך השלטוני, 1976. באוגוסט  4, 3.9.1974 דברנישומים'" -רסום 'ספרילפ

ההסתדרו של  ה   תהמרכזת  את  נישומים אימצה  ספר  לפרסם  יאיר    ,הצעה  לממשלה.  אותה  והעבירה 

עד חקיקה סוציאלית; נגד חקיקה  "בוראו גם  ;  3,  1.8.1976  דברלרבין"    פלדמן "משל הגיש תכניתו

דּו1978ובשנת    .9  ,24.4.1977  דברעבודה"  הביחסי   השלטוני,  המהפך  לאחר  ד ,  על  של  וח  רישתה 

ההס של  המרכזת  הוועדה  עליזה  ת חברת  תדון  דרות  המרכזת  "שהוועדה  ההסתדרות  ממזכ"ל  תמיר 

הנה הממשלה  מן  לתבוע  בהצעתה  אזרחי  מיד  כלל  של  נישומים  ספר  פירסום  במגמה  גת  המדינה, 

מס מתשלום  משתמטים  על  באוקטובר"    .הכנסה" -להכביד  גם  המס  מדרגות  של  מלא    דבר "עדכון 

24.2.1978 ,2 . 

וב המכריע של הציבור מורכב מאנשים ישרים...  וך הנחה שהרתטי חייבים לצאת מא"במשטר דמוקר  62

ה  הא מהרוב  הכנסתו  על  מצהיר  צכריע  להעניש  איפוא,  צריך,  מדוע  אנשים  מיתית...  של  גדול  יבור 

 . 7,  10.8.1972 דברישרים ונאמנים בפרסום הכנסותיהם ברבים?" דניאל בלוך "נגד ספר נישומים" 

 . 57ראו רוזנפלד, לעיל ה"ש   63
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באווירה המדינה  את  להציף  ועלול  בו  לחבל  עשוי  אפילו  שהוא  אלא  של    האזרח, 
צידדנחש במקומותמכשפות-ות,  היחסים  עירעור  שערוריות,  משק  -ובענפי  עבודה-, 

-"פרסום ספר  ,זאת ועוד  .השכר"-ובסופו של דבר יתרום תרומה שלילית למערכתשונים  

'תוריהנ יפתח  למיבצעי-שומים  שונים    64.הלשנה"-זהב'  מעשיים  שיקולים  מציין  הוא 
מה על עקרון  ו: "את השאלהעליהם  ף  סימוו  ,ספר הנישומיםשל    מופרסואת  אשר יכבידו  

מעט מושתת  שעליו  עקרון  הכנסה?" -הסודיות,  מס  לבין  האזרח  בין  רוזנפלד    65האמון 
  , שידוע  –המדינה  -ומינהל הכנסות  האוצר -שרטוב יעשו  " את מאמרו באמירה כי  מסיים  

ההצעה   מן  נוחה  דעתם  אין  ועדת  –כי  בעודה  -וגם  יחסלוה  אם  הכנסת,  של  הכספים 
 ע על מה הוא כותב.דומה שרוזנפלד יד 66.בה"בא

כי    אוקטוברב  12-ב המתנגדת  מִ פורסם  מפורטת  עמדה  הביע  המדינה  הכנסות  נהל 
הנישומים ספר  אדמיניסטרטיביים,    ,לפרסום  מעשיים,  מטעמים  מטעמים  בעיקר  גם  אך 

הניב  סיון העבר מראה שפרסום ספר הנישומים לא  נעמדת הרשות כי  למעבר   67מהותיים.
ספר הנישומים,  בפרסמה את  ,  תהקיווהיא  כי    ההודאתגם    נת, מענייויות המסש ר ל ת  עלתו

ועדת בולאחר מכן עלה הנושא גם  מספר  ימים    68חסר.  לנצל הלשנות וביוש של מצהירי 
"בדבר    מישיבותיה שאל חבר הכנסת בדר   אשר במהלך אחת כהכספים,   את שר האוצר 

כתבה   69. שונים"  כך מטעם גורמים ל   ות דרישנישומים לאור ה  כוונותיו בעניין פרסום ספר
ועדת הכספים ישראל    אשרשב  יושאלה זו הביע    לעבתגובה  כי    נהציי  דבר אחת בעיתון  

מכשיר  הוא  לדעתו  אשר  נישומים  ספר  בעניין  ביותר  שלילית  "דעה  יעיל  -בלתי  קרגמן 

_ _____________ 

רוזנפלד   64 מש שם.  המס  ששלטונות  השכר  כי  חופשמציין  למודיעים  לא  ,  ממס  ילמים    ןיצויוכמובן 

נוסף   הנישומים.  כך,  בספר  אידיאולוגייםעל  בנימוקים  מצפונם  את  להרגיע  "יוכלו  -המלשינים 

ד האבות האידיאולוגיים  שהוא אח   ,ותר ההסתד-ון התוסס של מזכ"לקם מן הלקסימעמדיים, השאובי

 )שם(.  של ההצעה על הספר"

היא    –מוסר  אדם  לכליים שהשימוש לרעה בנתונים הכ-אי  –הסודיות  לשיטתו, דווקא הבטחת  שם.   65

 )שם(.  אמת של המס"-שיכולה "להמריץ את האזרח לתשלום

שוב על כל  חו להעמיק ח רהם "לא טכי  ה לדיון פומבי הוא אומר  על יוזמי ההצעה שהועלתה עתשם.   66

או     יני רטאיזה דיבוק דוק   [ ]בהם  "עדיין דבקשההשלכות החברתיות, המוסריות והתועלתיות" שלה 

 )שם(.  ובש"ע-מיושן ומעלה

-עותקים והשני ב  500-מעבר לקשיים בהפקת נתונים צוין שם כי ספר הנישומים הראשון הודפס ב 67

גנון". ראו אברהם קושניר "מינהל  שומה של המנהקים, אבל הפרסום גרר "שיבוש בעבודת  עות  350

 . 3, 12.10.1972 דבר ההכנסות מתנגד לספר נישומים"

בעבר 68 שפורסמו  הנישומים  של  "ספרי  ולתופעה  ורכילות  סנסציה  לפרסומי  כחומר  בעיקר  שימשו   ,

ה  א.. פרסום ספר הנישומים לא הביא לתוצ מלשינות, שלא היה מאחוריה חומר מסייע לתיקון שומות.

בקרב  המקווה של נוחה  אווירה לא  ליצור  הכוונה  גם  ההצהרות שהוגשו למס הכנסה.  ברמת    עליה 

  " שם. המוצהרת קטנה מהכנסתם האמיתית, לא מומשה. משלמי מס שלציבור היה נדמה שהכנסתם  

הנישומים "הם מגוונים    יספרויל הוא ומציין כי ", אווירה לא נוחה"יצירת מנהל מוטרד יתר על כן, הִמ 

איסופיים,  -לאו מונע  הדבר  אין  אולם  כלשהי.  מעשית  מסקנה  להסיק  מסוגל  הציבור  הבנות  -אין 

סיית משלמי המס וגובי המס ובעקבות זה דמורליזציה  תבטאות בנזק למוסר המסים, שבין אוכלוהמ

 " שם. . במנגנון המסים עצמו

 . 2,  20.10.1972 דברומים" ראו "קרגמן שולל פרסום ספר ניש 69
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מתוקנת" במדינה  רצויות  בלתי  חברתיות  השלכות  ובעל  ממס  התחמקות   70. למניעת 
נובמבר  מחוד,  יהשני  כתבה , ידעה לצטט את שר האוצר כאומר "כי אין לו כל  1972ש 

נישומים ואם ע"י ספר הצהרות. הנושא  -כוונה להכניס שנויים טכניים אם ע"י פרסום ספר
שר  –אקטואלי   תועלת  -ובלאו  –האוצר  -הטעים  יפיק  לא  המדינה  הכנסות  מינהל  הכי 

 71.מפירסום ספר נישומים או ספר הצהרות"
הביע    וותא  משךהב יוהחבר  פוי  כצ חודש  גולן,  יצחק  הנהלת    אשרשב  כנסת 

רעיון   את  לגנוז  "יש  הנישומים:  ספר  לחידוש  חריפה  התנגדות  העצמאיים,  הליברלים 
דעת   ואין בר  ומחטטים בעניני הזולת  נישומים, שירבה מלשינים  הנפל של פרסום ספר 

מס שילום  של  המוסר  להגברת  מכך  שיצפה  ה ה  פךההי  אמת.-במדינה,  בידע וא  ם  נכון. 
ינסו ודאי לא מעטים להפחית ככל האפשר מערך   נישומים, כי הכנסותיהם תתפרסמנה, 

 72הצהרותיהם מטעמים מובנים." 
דבר   של  אשר  משנה  הועדת  המליצה  בסופו  ועדת  נישומיםשל  ספר  כדי    ,לפרסם 
ד  נגעה  בשההכנסה, אולם מליאת הוועדה החליטה ברוב דעות )של    לייעל את גביית מס

אחזור ואדון בביקורת    73לא להמליץ על פרסום ספר נישומים.   ,1972  בדצמבר   ,(שלושה
 בהמשכה של רשימה זו. על ההצעה לחדש את ספר הנישומים 

מאז.   דעך  הנישומים  בספר  רקבכנסתהעניין  הנושא  הועלה  לדוגמה,    מקרים ב  , 
שנערך בשנת    ,ףוסרך מבמסגרת דיון בצורך בייעול גביית מס הכנסה ומס עכך,    ספורים.

הצורך "לבדוק מחדש את  אלמוזלינו )המערך( את  -חברת הכנסת ארבליציינה    74, 7819
שהממשלה    כאחד משורת צעדים ארוכהבפירסום ספר נישומים או ספר עוסקים"    ךהצור

לנקוט.  קואליציה    75יכולה  חברי  שני  של  תגובתם  איש  האחד  –דברים  ה   לעמעניינת   ,

_ _____________ 

 שם.  70

 . 3,  21.11.1972 דברספיר משיב"   –שואלת עדת הכספים ו" 71

התשלומים 72 מוסר  יערער  נישומים  של 5,  30.10.1972  דבר  ""ספר  הסודיות  "על  הפרט,    :  יוזמות 

 " . טיאעיסוקיו ורווחיו, מצווה לשמור כל משטר דמוקר 

  ר דב ת העיתון  כמער .  1,  12.12.1972  דברפר נישומים"  ראו דוד ליפקין "'ועדת אשר' החליטה נגד ס 73

סרונותיו של ספר  עם את מעלותיו וחסיכמה את הדברים בצורה מאוזנת: "'דבר' שקל מעל דפיו לא פ

ה את  דחינו  ההכנסות  נישומים,  מינהל  שבידי  מאחר  הספר,  פרסום  נגד  שהועלו  הטכניים  נימוקים 

שאין  ם נגד היו,  יו בלי סיבוכים מיותרים. עיקר הנימוקכלים משוכללים למדי, שבעזרתם ניתן להוציא

ספר כי  המסים  -ודאות  למוסר  יועיל  אנו  –נישומים  הנכון.  הוא  רוצים    יתכן שההיפך  סבורים שאם 

מוטב להגדיל ולחזק את מנגנון הביקורת. זה יתרום להעמקת השומות ולתשלום  לייעל את הגבייה,  

 . 7,  213.12.197 דברספר שלא רצו בו"  –ום " "דבר הי. נישומים-מס אמת, יותר מספר

)  651,  9-של הכנסת ה  169וקול ישיבה מס'  פרוט 74 ישיבה מס'  ( )להלן: פרוטוקול  20.12.1978ואילך 

 (. של הכנסת 169

בעמ' 75 רוזוליו  653  שם,  דני  הכנסת  חברי  לחבריה,  סיעת המערך  אישרה  מכן  לאחר  חודשים מספר   .

ארבלי להגי-ושושנה  ה אלמוזלינו,  מס  פקודת  לתיקון  חוק  הצעת  לכנסת  שיחייב  כש  שר  נסה  את 

שנה   מדי  נישומים  ספר  לפרסם  שיקשה    –האוצר  ה"דבר  ביצירת  הכנסות  שחור העלמת  ראו  "ון   .

יציע  " נישומהמערך  החקיקה  4,  3.4.1979  מעריבים"  ספר  במאגר  כזו  חוק  הצעת  איתרתי  לא   .

 –ו  נעדה המרכזת של ההסתדרות נתן אלמוזליחבר הוו  –בעלה של חברת הכנסת  שהלאומי. מעניין  

למן  שייערך מחקר על מקורות ההתעשרות של "שכבות מסויימות של האוכלוסיה"   1973אי  הציע במ
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וועתנבר ההעסקים שלמה אליהו, ח ולימים יאחרהה הדמוקרטית,    אש רשב  ו, המשפטן 
 הכנסת יצחק ברמן, איש הליכוד. אומר אליהו: 

"יש להוציא ולפרסם ספר נישומים. לא ייתכן שיהיה מידע על כל דבר, אבל אין  
איזו   הדברים.  את  חושף  אינו  והשלטון  בו  לעיין  יכול  שהציבור  נישומים  ספר 

השלטון    תקן את מצבו.ד לאג בעוד מועידש  מס,  מי שלא משלם  סודיות יש כאן?
חייב להוציא בכל שנה שנתון של נישומים, כמה הצהירו, כמה שילמו. האזרחים  
  מעורבים האחד בשני. נדע האם הפאר של השכן הוא לאחר ששילם מס או לא. 
העיניים רואות. הדבר הזה חייב לחנך את הציבור, ואני חושב שלא לאורך ימים  

היום. חייבים לעשות משהו,  -לעבור לסדר  עשות הסדרים אול  תןב ניולא לזמן ר
הצי  לעיני  יחשוף  שהדבר  כדי  שנתון,  פירסום  לגבי  מהר,  המצב ויותר  את  בור 

 76האמיתי."

 : ברמן בר הכנסתענה לו ח

 " . "היו שנים שהתפרסמו שנתונים, ואז התחיל ההון השחור

 : ואליהו ענה

להכות בספר   טובה יותר ותדעה  הי, שתאני סומך על הממשלה, שאני חבר בה"
 77" .כזה את ההון השחור. העובדה שלא הצליחו קודם אינה אומרת שזה לא נכון

דומה   הצעה  הועלתה  מכן  לאחר  בכנסת  –שנה  כה  עד  האחרונה  וזאת    –  בפעם 
הגבייה   העמקת  של  בשאלה  הכנסת  דיוני  אורי    78.הציבוריבמגזר  במהלך  הכנסת  חבר 

 : שםומר אבנרי )מחנה של"י( א 

הדבר הפשוט ביותר, אדוני השר, הוא פירסום    ההון השחור..."אפשר לחסל את  
נישומים,   ספר  פורסם  אחת  בשנה  הנישומים?  לספר  קרה  מה  הנישומים.  ספר 

נעלם. למה ה הוא  נעלם? אדוני היושבוומאז  איזו סיבה  -א  וחברי הכנסת,  ראש 
לאי להיות  יכולה  הנישומים?..-הגיונית  ספר  הוא  ר  ספ  .פירסום  הנישומים 

_ ___ __________ 

  י עובדים השכירים קיימת הרגשה, שהם נושאים בנטל העיקרמלחמת ששת הימים. "'בקרב ציבור ה 

הא שמשרד  להצטער  ויש  אלמוזלינו...  כותב  ההכנסה',  מס  נישומים  של  ספר  לפרסום  מתנגד  וצר 

במידה  חשהיה   "מציע  ושף,  ראו  ותשלום מס הכנסה."  בתחום ההתעשרות  כמה אמיתות  מסויימת, 

 . 5,  10.5.1973 דבררות ההתעשרות" לחקור מקו

 . 658, בעמ'  74, לעיל ה"ש  של הכנסת  169רוטוקול ישיבה מס'  פ 76

 ם. ש 77

 (. 19.12.1979ואילך )  1046,  9-ת ה סשל הכנ 285פרוטוקול ישיבה מס'   78
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  כול, אצל השכן שלו, -צעי הפשוט ביותר לגביית מס. כי כל אחד בודק, קודםהאמ
גדול, שתעשיין  רואה  הוא  ואם  בספר.  לגביו  רשום  רשום    מה  ומשגשג  מצליח 

של   משכורת  המקבל  יש    10,000כשכיר  הרי  לחודש,  ברוטו  מסכנות  לירות 
 79" ם.מים דו ביקורת. ואין צורך לא במלשינון ולא בדברי

,  1995בשנת    (חד"ש) ישומים אוזכר על ידי חברת הכנסת תמר גוז'נסקי  נושא ספר הנ
ושם   במשק,  ריכוזיות  למנוע  שנועד  העסקיים  ההגבלים  לחוק  תיקון  הצעת  במסגרת 

 אמרה חברת הכנסת:

ישראל אין מפרסמים באופן סדיר נתונים על חלוקת הרכוש או    במדינת   "לצערנו,
חלוקת אין  כהר על    הבעלות   על  במדינה.  מערכת  וש  לנו  אין  נישומים,  ספר  לנו 

אחרות.   בארצות  שקיים  כפי  מדויק,  באופן  למי  שייך  מה  לומר  שיכולה  כזאת 
בציבור. טוב היה עושה חבר הכנסת גל, ואולי גם    ידע  מספיק  אין   מכך  כתוצאה
מה    הוועדה, המשק...  ריכוזיות  על  מדברים  כשאנחנו  הזה.  בנושא  דנו  אילו 

בעלות, על נכסים, על חברות, על קרקע. מה המידע לרשותנו על ה דומשע ידעהמ
 80שיש לנו על חלוקה לפי גופים, אבל גם לפי משפחות?" 

 האם קיימת היתכנות משפטית לחידוש ספר הנישומים?. 2

ה במערכת  כלשהו  גורם  יתעורר  אחד  שיום  מאיהישראליתחברתית  נניח  של  ,  צד  זשהו 
לא מעטים בעשור הראשון  כמו    –  קנהדנית יגיע למספק  בהחשי  רהרעיונות, ולאח  תזיר

.  מחדש  יש להפעילווחבל שננטש  ר  שאין,  הוא הסדר מצו  שספר נישומים  –  של המדינה
 האם יש לכך סיכוי? 

זה יבחן   וכיצד ניתן להפעיל את ההסדר  (  א)  :שאלות משנהכמה  הדיון בפרק  האם 
קרי המשפטי, ו שינויים במצב לח  האם (ב)המשפטי הקיים, המעוגן בפקודת מס הכנסה? 
להכביד   עשויים  אשר  ובפסיקה,  למנוע  ו  –בחקיקה  אף  ההסדר?   –אולי  הפעלת  את 

זו   בשאלה  הדיון  מרכזיים  אבמסגרת  מושגים  כמה  אורך  שציג  לכל  משמעותיים  יהיו 
האם ניתן להעריך מה  ( ג)  .סיון מידע ושיתוף במידעחֶּ פרטיות, סודיות,  –הדיון בחלק זה 

האם יש  (  ד )  בשאלה זו?  –סים  ירשות המשל  ובפרט    –  רו של משרד האוצדתעמהיה  ת
בא הנקודות  בין  לחבר  חוקית  ודרך  לאפשרות  הנישומים  ספר  פרסום  את  שיהפוך  פן 

 ומעשית?

_ _____________ 

ם,  " ראו ש .א מלשינון? זה בדיוק מלשינון"זה ל :  אולמרט )הליכוד(אהוד  ומגיב על כך חבר הכנסת   79

 . 1048בעמ'  

 (. 23.10.1995) 112, 13-של הכנסת ה  377פרוטוקול ישיבה מס'   80



 א "פמשפט ועסקים כג, תש גיא זיידמן 

784 

 הפעלת ההסדר המשפטי הקיים ( א)

ההסדר   את  ולהפעיל  לחזור  הימים,  מן  ביום  יחליט,  האוצר  ששר  מניעה  אין  לכאורה 
מניע ה.  נסהכמס    בפקודתש יש  לכך? האם  משפטית  סבור    ה  אני  ואציין,  שאחזור  כפי 

וחות של נישומים )וגם על שיעור המס  שהשאלה אם לפרסם מידע על הכנסותיהם המדּו
ציבורית מדיניות  של  שאלה  ובראשונה  בראש  היא  מתוכו(  משלמים  -חברתית-שהם 

חום  וכר לי מתהמן  הדיו, וגם שם  , לטעמיכלכלית. השאלה המשפטית היא שאלה משנית
הוא  ה הציבורי  אחריםאולי  משפט  מתחומים  לשיקולים  ו כגון    , משני  עבודה  דיני  דיני 
אפשר, ולכן אבקש להציף את הקשיים המשפטיים שאני  -סים. אבל פטור בלא כלום איימ

לפיו  שאתחיל בתרחיש    : ס לשלושה תרחישיםרואה כבר בשלב בחינה ראשוני זה. אתייח
יסרב   האוצר  ההסדלדו  אפילשר  בחידוש  מכןר;  ון  לתרחיש    לאחר  שר  שאתייחס  לפיו 

ולעומק ברצינות  ידון בהצעה  לא    ,האוצר  עניין,  לגופו של  ספר    " להחיות" ויחליט,  את 
לתרחיש    ולבסוף  ;הנישומים הענייןשאתייחס  בחינת  לאחר  יחליט,  השר  לחזור    , לפיו 

 81ולפרסם את ספר הנישומים. 
בנייר עמדה.    ר האוצרשפני  ל  נישומים מובא ה  פראת סהרעיון לחדש    : תרחיש ראשון 

המסמך   את  וזורק  צוחק,  אומרלפחהשר  הוא  לעוזריו  בהסדר  "השתגעתם?    :.  מדובר 
שחלף העולם  היסטורי  זמןוא  ,מן  זה  על  לבזבז  מוכן  לא  פשוט  הוא  "  .ני  זה  תרחיש 

שכנגד משום  ביותר,  שלסירוב  הפשוט  סמכו  ו  להפעיל  לשקול  אפילו  הרשות  ת  איש 
להותיר  טתחלוה יש  שבחוק    סמכות ו  הופכין  לה  שאין  תשובה  כאבן  המנהלי  למשפט 

 סדורה. 
דוקטרינות  הישראלי  המנהלי  המשפט   של  סדרה  שר  שפיתח  את  לחייב  עשויות 

האפשרות   את  לבחון  לפחות  בנושא,  עתירה  תוגש  אם  נישומים  האוצר,  ספר  לפרסם 
פוזיטיבית החלטה  ולעשוואף  ,  בעניין  ולקבל  כן לחזור  תקופהדמ   ת  אציין  י  כמה  . 

  82, 1962משנת    רדוש כ אבן אחת בנדבך נמצאת בד"נ    מהנימוקים לכך, המוכרים היטב.
שהרשות ש קובע  החוק  כאשר  אפילו  כי  זוסמן,  השופט  מפי  המשפט,  בית  הבהיר  בו 

פי    לעשות  תמוסמכ על  המוחלט-שיקול" דבר  סעיף    "דעתה  הוראת  שהייתה    14)כפי 
המנדט החברות  עניינש  ורית לפקודת  באותו  לרשות  -"שיקול,  ן(דונה  שניתן  דעת 

מינהלית... צמוד תמיד לחובה שהרשות חייבת למלאה, היינו לתפקידי המינהל שלמענם  
שיקול לפי  לפעול  הרשות  גדול,  -הוסמכה  להיות  יכול  לבחור  שהחופש  ככל  דעתה; 

 83. מוגבל"-לעולם לא יהא בלתי
כי גם  אבן שנייה ת המותירה  ובר בסמכות רשומדר  כאש   נמצאת בפסיקה המבהירה 

בענייננו,   כמו  המשרה,  לבעל  דעת  הסמכות הוא  שיקול  הפעלת  עצם  את  לשקול  חייב 

_ _____________ 

אפשרתיאורטי  באופן    םקיי 81 "מתל שלפיו  רביעי,    ף,נוסי  תרחיש  האוצר  מהרעיון  השר  שמובא  ב" 

ו ל לחזור  ממש,  של  דיון  ללא  ומחליט,  אינספר  של  הסדר  ה את  מחדש  יישם  לפניו,   י הנישומים. 

זה  מתייחס   המנהלי  משולתרחיש  המשפט  של  עילה  בכל  כמעט  לתקיפה  ניתנת  כזו    –ם שהחלטה 

 מתן זכות טיעון. -ובדתית ועד לאימשרירות בהפעלת שיקול הדעת, דרך מחסור בתשתית ע

 (. 1962)  1209, פ"ד טז רדושכהחברות נ'    רשם  16/61נ  "ד 82

 . 1216שם, בעמ'   83
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שיפוטית.ולקבל   לביקורת  נתונה  אשר  מהותית,  המסרבת    החלטה  מינהלית,  "רשות 
לעשות שימוש בסמכות הרשות הנתונה לה ומסרבת להתקין אקט מינהלי כללי, חייבת  

. עליה להראות, כי החלטתה זו נעשית מתוך  המידה המקובלותת  מוה באלבסס סירוב ז
מעשה   הפוסלות  עילות,  בכך  וכיוצא  והפליה  שרירות  בה  אין  וכי  סבירים,  שיקולים 

 84מינהלי." 
בכך "השר  יגיד  ואם   ודי  האחרונות  פעמיים בשישים השנים  או  פעם  אבן  ,  "שקלנו 
עיל את  להפומתמדת לחזור  ה  חוב  מוטלת רשות  ה   לעמצא בפסיקה המורה כי  תישלישית  

בשאלת עצם הצורך בהפעלת סמכות, וחלוף הזמן יכול להפוך  מדי תקופה  שיקול דעתה  
התחייבתי  "השר  יגיד  ואם    85;בלתי סבירה, עם שינוי הנסיבותלהחלטה שהייתה סבירה  

ההוראה את  להפעיל  לא  קואליציוניים  הדין    ",בהסכמים  פסקי  את  לו  להזכיר  ניתן 
ע רשהאוסרים  של  כ  ות ל  עצמית  דעתהבילה  יתעכב    86;שיקול  בואם  שנים  השר  משך 

ואם    87;כהחלטה בשלילה ללא הנמקהזאת  יתכן שבית המשפט יראה  יבקבלת ההחלטה,  
נוסף  השר  יעמוד   לו,  נזכיר  דעת,  שיקול  של  בסמכות  שמדובר  כך  העילות    לעעל  כל 

סמכות רשות  א  רון לקאות בית המשפט העליויבמקרים מסוימים נכי  המנהליות הרבות,  
 88כות חובה. כסמ

להיאמר חייבת  האמת  אלה    : אבל  עילות  המקרים  הרשות  יכולות  ברוב  את  לדרבן 
רק במקרים נדירים הן מאפשרות להעניק  אך  להפעיל את שיקול הדעת המוקנה לה בדין,  

הפעלה של הסמכות על ידי הרשות, והפעלתה באופן  קרי,  לעותרים את הסעד המבוקש,  
ע ידהמבוקש  כלומרהעי  ל  לה  ,ותרים.  צפויים  אלה  שר   לבי והליכים  שבו  למצב  אותנו 
יחוי ל  ב האוצר  ולקבל החלטה מהותית אם    –שאלה ברצינות  להתייחס  לבחון,  לשקול, 

 מעולם לא בוטל, ראוי ליישום אם לאו. ר  שאההסדר משנות החמישים, 
ספר    אתת  החיולא ל  –כקודמיו    –: שר האוצר בוחן את הסוגיה, ומחליט  תרחיש שני

מהניסוי    הנישומים. שהניסיון  משום  בבג"ץ,  לתקיפה  קלה  תהיה  לא  כזו  החלטה 
חיובי אינו  יהוו  ,ההיסטורי  נישומים  שמות  שפרסום  ושינוי    הומשום  בפרטיותם  פגיעה 

_ _____________ 

 (. 1983) 35,  29( 3, פ"ד לז)הפניםברגר נ' שר   297/82בדעת הרוב בבג"ץ   דברי השופט ברק 84

נ'  האגודה הישראלית נגד ניסויים אכזר   –חיים"  -"חיים לבעלי   1555/90ראו בג"ץ   85 יים בבעלי חיים 

הו השירותים  במ ו מנהל  החקלאותטרינריים  מה) שרד  פ"ד  ברק1990)   83(  1,  דפנה  משפט  ארז  -(; 

 (. 2010) 207כרך א  מינהלי

רובינשטיין מושכלות ראשונים  המשנה לנשיאה  מתווה הגז" הזכיר  כך, למשל, בפסק הדין בעניין "  86

  תהרשות המינהלית, ללא הותרת דרך מעשי"כבילה גורפת מראש, של שיקול דעתה של  באומרו כי  

לצ וסבירה לשי ובחינה בהתאם  עיון  רלבנטית, הטעונה  סוגיה  כל  של  בעתיד  ופרטני  ענייני  רכי  קול 

וכאשר נעשה כך, נקבע בבית משפט זה כי התחייבויות אלה    השעה המשתנים, אינה יכולה לעמוד, 

תוקף"  השלטו   4374/15בג"ץ    .משוללות  איכות  למען  ממשלת  התנועה  ראש  נ'  )ע"ר(  בישראל  ן 

 (. 27.3.2016דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין )פורסם בנבו,    פס' קז לפסק ,ישראל

דינה של    לפסק  17, פס'  לית נ' שר הפניםהתאחדות הסוחרים והעצמאים הכל  6322/14השוו לבג"ץ   87

 (. 19.4.2017"( )פורסם בנבו,  'מהירות הראויה'הנשיאה נאור )"ב 

  1105/06בג"ץ    ;(14.12.2017בנבו,  )פורסם    טיםפ שטנגר נ' שרת המש   8735/13משל, בג"ץ  ראו, ל 88

 (. 22.6.2014נה של השופטת ארבל ) לפסק די 39–38, פס' קו לעובד נ' שר הרווחה
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על   שמקובלת  רווחת,  חברתית  נורמה  של  מאוד  אם    ,העובדיםרוב  משמעותי  היא  גם 
ניסיון  ב  רשימה זו אדוןבהמשך  ת.  בוצתיהקה  ברמ  וודאי בגורמת לפגיעה ברמת שכרם,  
יותר   העשויים להצדיק    –חברתיים, משפטיים, השוואתיים    –להציע שיקולים עדכניים 

החלטה שונה. אבל אני מסופק אם שיקולים אלה יכולים להפוך החלטה של שר האוצר  
  –  וןהעליואני גם מסופק אם בית המשפט  ,  לא להפעיל את ספר הנישומים לבלתי סבירה

  –  כלכלית-חברתיתבשאלות של מדיניות  מהתערבות  היסטורית, רתיעה    מבחינההמגלה,  
 הנושא ראוי לבחינה. אין ספק שאבל  89. כזויבחר לקבל עתירה 
שלישי  את  :  תרחיש  ליישם  ומחליט  הסוגיה  את  בוחן  האוצר  הקבושר  ע  ההסדר 
וניווכח כי לא   ןלה לך  כבאדון אך  ,  המצב הפשוט ביותרזהו  לכאורה .  בפקודת מס הכנסה

 .כך הוא

 90"טוטו, אני חושבת שאנחנו כבר לא בקנזס" ( ב)

המס,   לרשויות  החייבות  הכנסותיו  על  מידע  מעביר  אדם  הכנסה.  לבמיוחד  וכל  מס 
)ומנכים מס    סיקיםמע ועצמאים מדווחים במישרין.    , ("במקור"מדווחים לגבי עובדיהם 

ל לרשויות המס מחלוקת עם הנישום,  אין  או היקף חבות ת הדיווח  מיתּוא  עלמשל  אם 
הנישומים.   ספר  את  מחליט לחדש  האוצר  נניח ששר  העניין.  תם  בזה  מס  המס,  פקודת 

  –הנישומים    כל יכלול את רשימת  שלפרסם ספר נישומים  שר האוצר  מסמיכה את    הכנסה
בציון סכום    –ם של נישומים  מימסוי   יםסוג  ,, באישור ועדת הכספים של הכנסתלהוציא

 91מהם. ייבת של כל אחדהחה הכנסה
הסדר מלא בחוק לנושא    ייםקלא רק שקלה ונוחה:  נקודת המוצא שלנו היא לכאורה  

הודעה של שר האוצר    כמובן תשובה קלה מדי. זו  אבל  גם יושם בעבר.  אלא שהוא  זה,  
בהתנגדות   תיתקל  שנה  שישים  לאחר  הנישומים  ספר  הוצאת  את  לחדש  כוונתו  בדבר 

גולטע,  משמעותית כוונתי:אסביר    .יתיטימ לגם  מי  , העובדה שחלה הפסקה  ראשית  את 
שהופעל באופן רציף או    הסדרברשני. אין מדובר  ו כה ממושכת בהוצאת הספר אומרת ד

,  ן שלו ספר הנישומים נבעה ממה שנתפס ככישלופרסומו של  , הפסקת  שנית.  קרוב לכך
  והוא עיקר, ,  יתיש של שר.  יחייב הנמקה משכנעת מאוד מטעם ה כיום  חידוש ההסדר לכן  ו

_ _____________ 

ליטור  רא 89 ולילך  סגל  זאב  ופסיביזם שיפוטי  ו, למשל,  הדין הארצי    –אקטיביזם  ובית  בג"ץ  במבחן 

אי2008)  223–193  לעבודה כי  מציינים  )הכותבים  בולטשההתערבות  -(  בג"ץ  בתחום  ל  במיוחד  ת 

ו החברתי בחר,  זאת,  לעומת  לעבודה,  הארצי  הדין  בית  כי  בתחום  מרכזי  לשחקן    ךהפיל  מדגישים 

-חפץ ונטע זיו "מאבק משפטי-ךב שבו הוא עוסק(. לדוגמה "מהשטח" ראו דנה פריב החברתי הרח

ובזכוי-חברתי בחובות  להכרה  בגתרבותי  של  המקרה  טיפוליות:  שר  1433/03ץ  "ות  נ'    בחטין 

 (. 2012)  267יג  עבודה, חברה ומשפטהאוצר" 

  הקוסם מארץ עוץ ט  נאמר בסרהוא    .לדות הקולנוע האמריקניאחד המשפטים המפורסמים בתו זהו   90

עזה מעיפה  1939) שסופה  לכלבה טוטו, לאחר  גרלנד(  ג'ודי  )בגילומה של השחקנית  דורותי  ( מפי 

 ארץ עוץ הקסומה.  ל אנציאלית יתה, עם ביתה, הרחק הרחק מקנזס הפרובאו

ת המזכ"ל לפרסם ספר נישומים,  בהצע  1972אכן, כאשר הוועדה המרכזת של ההסתדרות דנה בשנת   91

אח הדוברים  ציין  נתנזון(    ' צ  –ד  צבי  )כנראה  "הה   –נתנזון  הנישומים  ה  עכרכי  ספר  פרסום  על 

 . 58, לעיל ה"ש 7.8.1972 דברראו   .מעודכנת למעשה בחוק הקיים"
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, הן מבחינת ההכרה  משמעותייםמשפטיים וחברתיים  שנות החמישים חלו שינויים  למן  
כנית לפרסום ציבורי של  ו . תרשותליחס שבין האזרח  בַ   והן  יהןוההגנה על  זכויות הפרט ב

רבתי בהתנגדות  להיתקל  צפויה  רבים  נישומים  השואפים  ב,  שמות  אזרחים  של  וודאי 
המשקפות    –משכורות  ברואים  אשר  של מעסיקים,    קרוב לוודאי גםו  ם,טיותלהגן על פר

  משום מידע חסוי.   –מצבם הכלכלי  את  מת גם  מדיניות השכר שלהם, ובמידה מסויאת  
 עותרים ציבוריים נגד הלגיטימיות של מדיניות כזו של שר האוצר. יש להוסיף  האל לע

נות  ש למן  ו ונפסקו  קקחוים שבמקרה כזה יהיה עלינו לבחון אם ההסדרים המשפטי
שיקולילא  החמישים   שבו  ההיסטורי,  המשפטי  הדברים  מצב  את  שלשינו  פרטיות,    ם 

קיבלו  לא   והעברתבנוגע להרשות והמגבלות  המידע המצוי בידי  סודיות המידע, שקיפות  
פשוטה  ה האם אנחנו עדיין בקנזס, ו של חלק זה:  כותרתבמילים אחרות, ברוח . משקל רב

העיקריות  ? ת יחסי   תמימה ה ו    , קרובים  נושאים בכמה  להבנתי,  ,  מתמקדות  השאלות 
אבל  נדונו  חלקם  ש החמישים,  בשנות  וגם  פותחו  בארובם  מאודועוגנו  משמעותי  ,  פן 

בפסיקה או  האחרונים,    ,בחוק  בעשורים  ספר  רק  של  ההסדר  יצירת  לאחר  הרבה 
החמישים בשנות  )אוהנישומים  החיסיון  ברמת  עוסקים  אלה  נושאים    –הפוך  ח  סו בני  . 

 קיפות( של מידע פרטי שניתן לרשויות בענייני מס. ברמת הש
ב לדיון  טובה  מוצא  נקודת   ( 1) של הוראות מצויה  הכנסה   יה  מס  סודיות   פקודת    ו בדבר 

יותר  זה    ,ראה להלןא. כפי ש נישומים של מיסוי ה הכנסות ו ה מידע בדבר ה של  נו וחסיו 
,  סיקועידי אדם )או מ  עלר  מועבבשאלה אם המידע המתחבטות  ממאה שנים מדינות  

או נשאר    ציבורי פך עם קבלתו בידי הרשות למידע  נה בשמו( לשלטונות מס הכנסה  
 רמת החיסיון שיש לתת לו מפני העברה לגורם אחר כלשהו. בשאלת מידע פרטי, ו

האחת, האם המידע הניתן על ידי פרטים    :למעשה, מדובר פה בשתי סוגיות נבדלות 
הכנס מס  הולשלטונות  ה  "סוד" א  ה  פקידי  בדיסקרטיות  שעל  בו  לנהוג  אוצר 

הינו  והאחרת  ?המתאימה הסוד  האם  להעברה    "מוחלט",  ניתן  זה  מידע  שמא  או 
כלשהו   או    –לגורם  המדינה,  של  אחרת  רשות  כלומר  ציבורי,  או  אפילו  גורם  אדם 
 92בר בשאלה אם המידע כפוף לחיסיון. ולמעשה, מד ?תאגיד פרטי

בכך שמידע או ראיה המעידה עליו    המשפט מכירן לומר שיתנ   ,ןאם נרחיב את הדיו 
ואף שהם להשגה פיזית    יםנניתשהם  אף  ,  מפני הפצה  יםלהיות מוגנ תים  יעל  יםצריכ

_ _____________ 

(  2009) 88( 3סג), פ"ד ם ישראל בע"מסלקו  נ' יוחנן  8943/06חיסיון ראו רע"א  ל להבחנה בין סודיות  92

חקירה  ש בהליכי  תפקיד  משחק  "החיסיון  כי  מסביר  עמית  המושגים.  בין  עמית  השופט  הבחין  ם 

שהיא רלוונטית    הראיה למרות  ין טענת חיסיון, פטור הוא מלגלות את לבעל דעומדת  ומשפט. כאשר  

האמת,   גילוי  של  האינטרס  שמול  הוא  לכך  הרציונל  שיש  ה מכיר  למשפט.  אחרים  בערכים  משפט 

חובת הסודיות  "  ,לעומת זאת   .( 104לעודד אותם ולתמרץ את פעולתם" )שם, בעמ'  לחברה אינטרס  

מחוץ   אדם  על  המשלגדרי  מוטלת  למנוע  ההליך  ותכליתה  מיד  אתפטי  של  פני  לסודי    עחשיפתו 

ראיה על פי דין,  עד לנקודת הזמן שבה נדרשת הגשת חלה פני צדדים שלישיים. הסודיות להציבור או  

הדבר  שקול  על גילוי מסמך,    בית המשפט מורה    בושה את הסודיות. מקום  הדין הכופמבטל  כאשר  

  הואיל (.106  עיד ולהציג מסמכים במשפט" )שם, בעמ' ל מצווים להווכידוע, הכ  –לחובה ליתן עדות  

עוסקת בשאלות   זו  לעצמי  ומדיניות,  של  ורשימה  קונקרטיים, ארשה  דין  בסדרי  לעשות שימוש  לא 

 יין. בשני המונחים, על פי הענ
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לקבל  ים וחשוב  יםמעניינ המבקש  וזאת םלגוף  שפרסומ  ,  לפגוע  עלול    םמשום 
  ים ויכרא   נתפסים על ידי הדין אשר    –פרטיים או ציבוריים    –באינטרסים משמעותיים  

הדרכ אחת  מעורבת  להגנה.  המדינה  כאשר  לפחות  זו,  תובנה  ליישום  המרכזיות  ים 
באמצעות   היא  המידעהטלת  בדבר,  העברת  על  משפטיות,    האל  .מגבלות  מגבלות 
מתוצאה של מגבלה טכנית או קושי  להבדיל  הדין,    ונות של מלאכותיות, יצירות מכּו

הפיזי,   והח"אמיתיה"בעולם  הסודיות  דיני  המוענן  יסיו.  במגבלות  על  יינם  טלות 
באשר   ברשותה    העברתל הרשות  נמצא  אשר  ועל  מבוקש  ומידע  אחרים,  כן  ידי 

קובע  ב שהדין  עצמי  ריסון  של  למגבלות  הרשות  ביחס  של  לחזקתה    לקבל יכולתה 
פריטי מידע שהיא מבקשת ואשר נמצאים בידי אחרים. רבות מן ההוראות בתחום זה  

הראיות,  בפקודת  סוגידגמ  והן  93נמצאות  שני  את  מידע  )ההסדרים    ימות  מסירת 
בהן ניתן להפנות לבית המשפט את שוגם את הנסיבות    (שבידי הרשות וקבלתו לידיה 

גוברים   אינטרסים  אילו  אל  ה אל  –ההחלטה  או  חיסיון  המצדיקים    ה המצדיקים 
 94גילוי. 

  לל כו   ,"תהוראות כלליו"שעניינו    ,יב של פקודת מס הכנסהחלק    מן הכלל אל הפרט: 
 המידע של הפרט: של סיון חילו סודיות בנוגע להוראות  וגי ס הארבעלא פחות מ

העקרונית ( א)  המוצא  נ  נקודת  היא  ישראלית.  חקיקה  פרי  מס  אינה  בפקודת  מצאת 
  , 1922משנת    הלדוגמ פקודת המס  ומבוססת על   ,1947הכנסה המנדטורית משנת  

זו    .ניתטושלינה  למושבות שטרם התבססו מבח  ייעדו הבריטים   האותש הוראה 
חדמבהי בצורה  לפרט   ,משמעית-רה,  דיסקרטי  מידע  הוא  הכנסה  על  מידע    , כי 

הוא נחשב סוד שעל אנשי הרשות    ,סיםיולכן כאשר הוא נמסר לאנשי רשות המ
אלא לאפשר תהליכי קבלת    ,אבל מידע זה לא נועד להיקלט בארכיון  95. לשומרו

_ _____________ 

 . )להלן: פקודת הראיות( 1971-תשל"אהפקודת הראיות ]נוסח חדש[, ב ("ראיות חסויות" ) פרק גראו  93

גם בית המשפט אינו מוסמך להסיר,  אותו  שחלט,  ו חיסיון מלפרט  פקודת הראיות מעניקה    בתמצית,  94

עורך דינו  במידע שהועבר בין אדם למדובר  ו כאשר  ( א47  ')ס  ו להפלילהעלולה  כאשר מדובר בראיה  

ידוי וגילויו  ו( או כאשר מידע הגיע לכהן דת בו48  'שירות המקצועי של עורך הדין )סה  לש בהקשר  

ע  לפאסור  )ס   יליו  דתו  החסיו51  'דיני  האחרים  נ(. כל  לבעל    –ות  מידע שאדם העביר  חסיונות של 

או חסיון    ,א( 50  ' )ס( או עובד סוציאלי  50  ס', פסיכולוג )( 49  ' רופא )סכגון    , מקצוע שאינו עורך דין

ה  ניתנים להסר  –(  45–44  'מידע שבידי המדינה שאותו יצר שר לטובת המדינה או לטובת הציבור )ס 

 פני בית משפט. לבהליך  

ס  95 לפקודת231  'לשון  היא  )א(  הכנסה  המועסק  מס  או  הפקודה,  בביצוע  רשמי  תפקיד  "הממלא   :

חייב   רשימת  בביצועה,  דו"ח,  ידיעה,  תעודה,  כל  מתייחסים  לראות  והם  מהם,  העתק  או  שומה 

"  .ל דרך זו אישית ולנהוג בהם עלהכנסתו של אדם או לפרט שבהכנסתו כדבר שבסוד ושבמהימנות  

. בשנת  231, שם היא מוספרה כס'  1961ה המקורית משנת  לשונה בפקודכזו הופיעה ככתבה ו הוראה  

והסעי  1980 הפקודה  ל תוקנה  נהפך  ס'  231-ף  הוסף  גם  אז  )ראו  )231)א(.  פקודת  ב(  לתיקון  חוק 

הכנסה  לפקודת מס    )ב(231  ' ס  . חריג להוראה, שמהווה  (204, ס"ח  1980-(, התש"ם40הכנסה )מס'  

  ( 4,  2, ס"ח  1986-(, התשמ"ז71דת מס הכנסה )מס'  לתיקון פקו  קחוראו    –  1986)אשר שונה בשנת  

רט בדו"ח שהגיש בן זוגם על  קטן )א(, זכאים איש ואשה לגילוי כל פקובע כי "על אף האמור בסעיף  

פי סעיף    131פי סעיף   בית  135או על  וכן לגילוי סכום ההכנסה שקבע פקיד השומה או  המשפט,  , 

הואיל והיא    ,קשורה לנושא דיוננו  ה חד". הוראה זו אינאים וחיו ביו והכל לגבי התקופה שבה היו נש
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הן  וברשויות המס  הן  וזאת    , אלה  החלטות בשאלה כיצד לפעול על פי חומרים 
 מעבר להן. 

המנוספות  הוראות   (ב)  רשות  איש  על  כיצד  בשאלה  כאשר  יעוסקות  לנהוג  סים 
הרצון/הצורך   אחרות  מתעורר  מערכת בתי המשפט    –לשתף רשויות    –לרבות 

שאינה  ,  מיוחדת  הוראת חיסיוןקובע    232סעיף  אלה.  החסויים  המידע  הבפריטי  
שבלחסיונולגמרי  דומה   הראיווד פקת  עובת  ולפיה  יידרש  ת,  "לא  הכנסה  מס  ד 

הפקודה הוראות  הפעלת  לצורך  דרוש  שהדבר  ככל  אלא  סוד"  לרבות    ,לגלות 
מכך עולה  פיה.  על  משפטי  הליך  היחיד    ,לכאורה  ,קיום  השימוש  פקיד  שכי 

הפקודה  לעשות  רשאי   יישום  לצורך  הוא  החסוי  המס,    –במידע  חבות  לבירור 
נועד    ,החיסיון, מסביר הרנון  96משפטי לשם גבייתו.ך  לי ום הלגביית מס או לקי

הנישום   לטובת  כאחד.  והמדינה  הנישום  את    –"לטובת  למלא  להניעו  כדי 
תגיע לכל מקום  השומה ללא חשש שהידיעה  חובתו, ולגלות את הכנסתו לפקיד  

 97.כי זה אחד האמצעים להגיע לגביית מס אמת"  – אחר; לטובת המדינה
שכותרתו "עונש    ,234סעיף  אלה?    ס הכנסה החורג מכללים מ  בדלעו  יעשהימה   (ג) 

סוד הכנסה" גילוי  או פרט    ,על  כי מסירת מידע ביחס להכנסתו של אדם  קובע 
אליו הואצלה  ש סים  י מנהל רשות המ של  שר האוצר )או  של    ה ללא הרשא ממנה  

 98דינה מאסר או קנס. –או לא לצורך פקודה זו  הסמכות( 

_ ___ __________ 

על האפשרות    בעוד הדיון שלנו נסלאדם שיש לו אינטרס לגיטימי לקבלו, במקנה זכות ישירה למידע  

  –המידע    ת פיכה  , כלומר  , 1998-, התשנ"חחוק חופש המידעשהתווה  לשינוי נורמה זו בכיוון הכללי  

שכר  עהמידע האישי  בענייננו   וחול   –ל  לכל לפשי  יתר    ,גלוי  כל  אישי.  אינטרס  בהוכחת  צורך  ללא 

לההוראות   ו סודיובנוגע  המשל  סיון  יחלת  בנוסח  הופיעו  משנת  המידע  הפקודה  של  ,  1947נדטורי 

 Report of the Inter-departmental Committee onראו    .1922משנת  לדוגמה  חוק  כאמור ב ומקורן  

Income Tax in the Colonies Not Possessing Responsible Government, Cmnd. 1788 (Dec. 

1922) (Appendix I – Model Income Tax Ordinance, sec. 4, pp. 19–20) . 

מי שנתמנה לפי הוראות הפקודה, או מי שמועסק בביצועה, לא יידרש להראות  לשון הסעיף היא: " 96

משפ לגלותלבית  או  שומה,  או  תעודה  דו"ח,  כל  המשפט    ט  שהגיע  לבית  דבר  כל  לו,  להודיע  או 

דה  ה שדרוש לעשות כן להפעלת הוראות הפקולידיעתו אגב מילוי תפקידו לפי הפקודה, אלא במיד 

כאמור  תביעה  בירור  כדי  תוך  או  הכנסה,  במס  שנעברה  עבירה  על  לדין  לתבוע  כוונה  מתוך  "  .או 

כעולה   זאת,  ו135מס'  לעומת  הכנסה  140-א  מס  לאנשי  מס יש  ,  לבקש  והן  מכות  מפרטים  הן  ידע 

 מרשויות ציבוריות. 

 . ( 1985)  72  חלק שני דיני ראיותראו אליהו הרנון  97

"מי שבחזקתו או בשליטתו תעודות, ידיעות, דו"חות, רשימות שומה    הוא: הנוסח המדויק של הסעיף 98

או ל של אדם  להכנסתו  עת שהיאאו העתקן המתייחסים  בכל  והוא מסר  ניסה    פרט שבהכנסתו,  או 

ו, או  לא הרשהו למסור ל  ור ידיעה כאמור, או משהו מתכנם של המסמכים לאדם ששר האוצרלמס

זו,   2005בשנת  "  . מאסר ששה חדשים, או קנס מאה לירות  –דינו    שמסר אותם שלא לצורך פקודה 

שלסמכותהואצלה   המ  ו  רשות  למנהל  האוצר  סמכות"  )"הודעסים  ישר  אצילת  על    תשס"ההי"פ  ה 

3497 ) . 
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ששרל  תהמרמז  –  234  סעיףשל    נולשו   לע ( )ד  רשות    אפשרות  מנהל  )או  האוצר 
מידע  יוכל  סים(  יהמ הכנסהגם  למסור  מס  פקודת  ביצוע  לצורך  יש    –  99לא 

את    כהמסמיה  ,233סעיף  הוראת  את  להוסיף   את  מפורשות  לפרסם  האוצר  שר 
והתוצאה   הנישומים,  שבהמתקבלת  רשימת  איזון  הכרה  מסגרתהיא  יש  ו 

של  בפרטיות   אדםשל  ע  ידעמההעקרונית  של  מפני  כרו  גם  המדינה  ,  רשויות 
בש,  האחרות הכרה  כגורם  ובמקביל  האוצר  פרסום  שר  לאשר  ,  זה   מידעיכול 

כלשון סעיף   ,"רשימה של כל הנישומים"  –לכאורה אפילו בהיקף בלתי מוגבל  
233 . 

של  הזכות לפרטיות ו  העיגון התחיקתי של  :זכות לפרטיות ה נקודת המשך טובה היא   ( 2)
בהה  ליענה  ההג הפרטיותחל  הגנת  בחוק  100,חוק  האדם  -והעמיק  כבוד  יסוד: 

יוצאים    101. וחירותו הם  כאילו  פרטיות,  מהי  מגדירים  אינם  אלה  חוקים  ששני  אלא 
ש הנחה  לכל,  מנקודת  ידועה  המונח  של  היסודית  הוא  משמעותו  להם  שנותר  וכל 

.  תוטיבפר  לו מעשים או מחדלים ייחשבו פגיעהיאבשאלה  הבהיר את עמדת החוק  ל
  . "בלי הבנת הזכות אין משמעות למעמדה החוקתי"  , בירנהק  אלא שכפי שאמר פרופ'

שפועלת    ,לדעתו מורכבת  כזכות  היא  לפרטיות  הזכות  של  ביותר  הטובה  "ההבנה 
... לכל המעגלים יש ציר  באופן שונה במעגלים חברתיים/תרבותיים/כלכליים שונים

"לכל  י  ניתן לומר כ  102."שלו   ת' מיטונוהאדם ב'יחידה האו  של  , של שליטתוףמשות
אי  תאח יש  מאתנו  לזכותנ ואחד  בנוגע  הסכמה  אך    103", ]לפרטיות[   טואיציות  יש 

קלאסית" "פרטיות  של  תחום  לגבי  רחבה  הנמצא  כגון    , חברתית  אדם  של  "מעשיו 
סוגי מידע מסוימים, כגון  ו ...בביתו... תוכנן של שיחות טלפון או של מעטות חתומות

. כאשר  גם מצבנו הכלכלי   –מידה רבה  ב   –בישראל  ו שלנו,  מין  ה   ייי, חרפואהמצבנו  
בירנהק  104., אנו מרגישים שפרטיותנו נפגעה"אלהגורם זר מתערב ללא רשותנו בכל 

רואים במשכורתם, בתלוש המשכורת שלהם,   כי הישראלים  ולדעתי בצדק,  מדגיש, 
שכרו של    בהגועל    אני מוכן לצאת מנקודת הנחה שמידע  ברשימה זו  105עניין פרטי. 

 הם מידע פרטי המוגן בחוק הגנת הפרטיות.  ,כיביו ודרכי קביעתםאדם, לרבות ר

_ _____________ 

 . 72' בעמ  ,97  , לעיל ה"שראו הרנון לדעה זו  99

"  1  'קובע בסאשר   100 יפגע  כי  זולתו ללא הסכמתו" לא  פגיעה  מהי    2ומסביר בס'    ,אדם בפרטיות של 

 . בפרטיות

של    דהיחי"אין נכנסים לרשות    ומבהיר כי  ",יות ולצנעת חייו)א( כי "כל אדם זכאי לפרט7  'הקובע בס 101

אדם, על גופו, בגופו או    "אין עורכים חיפוש ברשות היחיד שלכי    ,)ב(( 7  'אדם שלא בהסכמתו" )ס

 )ד((. 7  '"אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו" )סכי )ג(( ו 7  'בכליו" )ס

פרטיות  ל כות  הז   –  ]מרחב פרטי[ כללית ביותר. ראו מיכאל בירנהק  וגם זו, כמובן, הגדרה מופשטת ו 102

 (. התשע"א) 35 בין משפט לטכנולוגיה

היא    –וחופש הביטוי    " עבה פרסומי תו"כפי שנמצא בהקשר של    –"  ותפרטי"יתכן שי.  37שם, בעמ'   103

 מושג שקשה להגדיר מראש ויותר קל לזהות כשנתקלים בו. 

 (. הוספהההדגשה  שם ) 104

שום שמסמך זה כולל "מידע  מיות  מקבל את עמדתו שחשיפת תלוש השכר היא פגיעה בפרט  אני גם 105

לחישוב   המשמש  רב  פחות  . שכר"ה פרטי  משוכנע  את  ש  אני  מאפיין  זה  שיחס  צודק  בירנהק 
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גופים    מאת  ידיעות  או  מידע  מסירת  לעניין  פרק  מקדיש  הפרטיות  הגנת  חוק 
ציבורי    106ציבוריים. בגוף  מדובר  זה  שכאשר  עליו  חוק  שו   –חל  ספק  משרד  אין 

" בין  כלול  ומוסדותהאוצר  הממשלה  )סעיף  א  נה מדי  משרדי    כללי   –  ( 23חרים" 
הם   עלשהיסוד  אסורה  מידע  פורסם    יו,מסירת  המידע  אם  לעיון  או  זולת  הועמד 

האדם שהמידע מתייחס אליו )סעיף    תמכהרבים על פי סמכות כדין, או שניתנה הס
ו   .()א( ב23 בסעיף    "מידע"הואיל  אדם,    7מוגדר  של  אישיותו  על  כ"נתונים  לחוק 

צנעת האישי,  הכל   ו,ותאיש  מעמדו  מצבו  בריאותו,  המקצועית,  מצב  הכשרתו  כלי, 
כי  , בהבהירו  של פרק זה  ומרחיב את יריעת תחולתוא  23בא סעיף    ,דעותיו ואמונתו"

על ידיעות על עניניו הפרטיים של אדם, אף שאינן בגדר מידע, כשם שהן  "יחול  הוא  
ומים  ישנ  ספר  שכרו של אדם הוא מידע פרטי, ופרסום  ,כלומר  107. "חלות על מידע

לה  אלה  למתקל   ל ביועלול  חקיקה  דברי  בין  זאת.  חזיתי  להלן,  עם  שנראה  כפי   ,
 שלון הניסיון לפרסם ספר נישומים. כהתוצאה אינה בהכרח 

ב (  3) הסיום  ה נקודת  ב   חקיקה סקירת  המידענמצאת  חופש  יותר  לפני  חקיקתו    . חוק 
ד מערכות  ו די שי  דיולהביא למהפכה רעיונית של ממש,  נועדה לחולל  עשרים שנה  מ

 :החוקדברי ההסבר להצעת לפי הרשויות והן בקרב הציבור.  קרבבתודעתי הן 

"הזכות לקבל מידע מהרשויות הציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשפט   
זכויותיו   ולמימוש  הביטוי  חופש  של  להגשמתו  בסיסי  ותנאי  דמוקרטי 

תר למידע  יוה  ת רבהפוליטיות והאחרות של האדם בכל תחומי החיים. נגישו
לקידומם   וכיבוד  תסייע  החוק  שלטון  שוויון,  ובהם  חברתיים  ערכים  של 

של   יותר  טובה  בקרה  גם  ותאפשר  האדם,  מעשי הזכויות  על  ציבור 
 108השלטון." 

את    לשנות  מרשים  ניסיון  שיקפו  אלה  נכוחים  המשחק"דברים  במשפט    "כללי 
הישראלי   מממצב  הציבורי  לקבל  המבקש  האזרח  על  ציבורית  שומרידע  שבו  ת 

למצב  , מקנה לו את הזכות לקבל מידעה ,ספציפי, ישיר ואישיינטרס אהראות ברגיל ל
ו אזרחי  לשבו   מידעזכות  יש  תושביה  לישראל  קבלת  בר  .לקבל  היא  המחדל  רת 
בחוק.  ,המידע הקבועים  הטעמים  מן  מסירתו  הגבלת  הוא  יותר  לאחר    109והחריג 

ברור   צליח במשימתו. דיהזה חוק ם א אלהשבהדעות חלוקות מעשרים שנות פעולה, 
הרשויות ולא האזרחים הפנימו לחלוטין את המסר הדרמטי של החוק שלפיו  לא  כי  

_ ___ __________ 

, למשל, ושרבים בארצות הברית יספרו על שכרם ללא קושי.  נים ראלים יותר מאשר את האמריקהיש

 . והטקסט שלידה 6, ה"ש  38מ'  ראו שם, בע

 פרק ד לחוק הגנת הפרטיות. ראו  106

רטיות )תיקון(,  חוק הגנת הפ  –  לחוק הגנת הפרטיותהראשון  תיקון  מסגרת ההוספו ב ב  23-א ו32  'ס 107

 . 52, ס"ח  1985-התשמ"ה

 . 608, ס"ח  6199-והצעת חוק חופש המידע, התשנ" 108

לי או תושב, הזכות לקבל מידע  שלפיה "לכל אזרח ישרא   ,לחוק חופש המידע  1  'כעולה מהוראת ס 109

 . וראות חוק זה"האם למרשות ציבורית, בהת
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ציבורי   גלוי    שייך מידע  להיות  וצריך  ניתן  ללציבור  המדינה  רשויות  בקרב  פניו. 
הדרגתי,   שיפור  לחוק  אף  לראות  ביחסם  איטי,  משאבים   , למשל  –אם  בהקצאת 

בטוח    יאינ  110ה לקבלת מידע.ושו ובהפחתת העלות של בקשימ למנות  ברשויות השו
והדבר בולט מאוד  ,  מהרעיון של שקיפות המידעשהציבור הישראלי מגלה התלהבות  
החוק   של  ביותר  המעשי  שלמספר  –בהיבט  יחסית  הקטן  מידע  קבלת  ל  בקשות  ן 

זה.  חוק  פי  על  להסביר  ההיהללו  הנתונים  את    111המוגשות  י  שבתוהיו  אילו    קל 
  ם או בחשש  ,רצונם להתלונן ולעמוד על זכויותיהם-ידועים בביישנותם, באיל  ראיש

היא   תימסקנ  ,זה מצב הדבריםמאחר שלא    בהם.  שמא פנייה לרשויות תגרום לפגיעה
אינם   או  מידע  בבקשת  לפנות  לאפשרות  מספיק  מודעים  אינם  ישראל  שתושבי 

 . בלוח  ,סבורים שהדבר יכול להועיל להם בדרך ממשית כלשהי
מסייע   המידע  חופש  חוק  הנישומים   האם  ספר  את  להחיות  לכאורה    ?למבקשים 

שכן לכאורה חוק זה מספק דרך חלופית    ,ואפילו למעלה מכך  ,התשובה היא בחיוב
הנישומים בידי  ,  לספר  שמצוי  מידע  פרסום  ולבקש  לפנות  יכול  אזרח  כל  שלפיה 

הפרט  הרשות הכנסות  זאתעל  המ   ,.  חופש  וחוק  "זכות  1)בסעיף    בעקוידע  הואיל   )
כל מידע המצוי ברשות  ( כ" 2)בסעיף  "מידע"  ומגדיר    , ע מרשות ציבורית"בל מידלק

ממוחשב" או  מצולם  מוסרט,  מוקלט,  כתוב,  והוא  זה    . ציבורית,  אם  מסופקני  אבל 
הדברים,  אכן   מדיניותמצב  מבחינת  ובין  הדין  מבחינת  שלבין  הלכה    הרשויות  ן 
 עשה.למ
הדין    המידע  הוראות  לוששל  פנה אמבחינת  חופש  סעיף   אחתה   :בחוק  הוראת  היא 
תמסור...    תהקובע  , (3) )א(9 לא  ציבורית  "רשות  פגיעה כי  מהווה  שגילויו  מידע 

_ _____________ 

המשפטים   110 משרד  המידע  –ראו  לחופש  הממשלתית  חוק " דו  היחידה  יישום  אודות  שנתי   ח 

 /www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda(  2014)  45–44  2013שנת  חופש המידע ל 

Documents/doch2013.pdf  ;  המשפטים ל   –משרד  הממשלתית  המידע  היחידה  אודות  חופש  דוח 

חופש  חוק  החוק  20  –  2017המידע    יישום  לחקיקת   /www.gov.il/BlobFolder(  2018)   41  שנים 

reports/annual_reports/he/report2017.pdf    יישום חוק חופש    דות ו דוח א )להלן: משרד המשפטים

המידע על    .(2017המידע   חופש  חוק  לפי  לבקשות  המשפט  בתי  של  השופטת    יחסם  הרשות  ראו 

ישראל   לשנת  במדינת  וחשבון  חוק    2019דין  התשנ"ח לפי  המידע,  (  2019)  5–3  1988-חופש 

www.gov.il/he/departments/publications/reports/freedom_of_information_report_2019. 

הוגשו    2017כי בשנת  אומנם  את עשרים שנה לחוק מצוין  של משרד המשפטים שהוצא במל  חבדו 111

מידע    7,945לממשלה   חופש  כ  –בקשות  של  שנת    19%-עלייה  בע2016לעומת  אבל  בו.  צות  ראד 

מהברית המידע  חופש  חוק  שם  לכל    76.8מוגשות    ,1966  שנת למן  ופעל  ,  למידע    10,000בקשות 

משרד  ראו  .  תושבים   10,000למידע לכל  בקשות    7.6  –השיעור בישראל הוא עשירית מכך  ,  תושבים

דו"ח חופש המידע  משה גורלי "   כן ראו.  , שם2017אודות יישום חוק חופש המידע    חדוהמשפטים  

אי   66%:  7120-ל על  החו-מהתלונות  מוצדקותיישום  נמצאו    17.5.2018  כלכליסט"  ק 

www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3738270,00.html  אומנם  . משרד המשפטים מתייחס

הפנירק   לולנתוני  ומשלהמ ת  של    ן מספר,  עלההכולל  חופש    פניות  חוק  הרשויות  הפי  לכלל  מידע 

מאשר בארצות  אבל מדובר עדיין בנתון נמוך בהרבה    , 50%-עליהן גדול בכ החוק חל  הציבוריות ש

"  .הברית גולמיראו  נתונים  בממשלה    –  קובץ  המידע  חופש  חוק  יישום  אודות  משרד  "  2017דוח 

 .foi.gov.il/he/node/5484 26.2.2019 פש המידעו לח   תהיחידה הממשלתי   –  המשפטים 

http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Documents/doch2013.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Documents/doch2013.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/annual_reports/he/report2017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/annual_reports/he/report2017.pdf
http://www.gov.il/he/departments/publications/reports/freedom_of_information_report_2019
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3738270,00.html
https://foi.gov.il/he/node/5484
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תשמ"א הפרטיות,  הגנת  בחוק  כמשמעותה  הגילוי  1981-בפרטיות,  כן  אם  אלא   ...
ע בוהקזה    אם ההיתר על פי דין הואאיסור המסירה הוא מוחלט.    .מותר על פי דין"

מס    233בסעיף   ההתחלה.  אזי  ה,  הכנס לפקודת  לנקודת  היא    שנייה הוראה  חזרנו 
"רשות ציבורית אינה חייבת למסור... מידע שהוא סוד    השלפי  ,(6)ב()9הוראת סעיף  

פגיעה  לפגוע  עלול  שפרסומו  כלכלי,  ערך  בעל  שהוא  או  מקצועי  סוד  או  מסחרי 
לענינים   הנוגע  מידע  וכן  בערכו,  לעסקיו ם  יימסחרממשית  הקשורים  מקצועיים    או 

.  של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי"
אדם או תאגיד    של  מידע על הכנסות כי  בהחלט לטעון  אפשר  כפי שראינו בפרק ב,  

נופל בגדר תנאים אלה, אבל ייחודה של הוראה זו שהיא משאירה שיקול דעת לרשות  
הה לסוה  חלטהבדבר  אם  המידע  את  למסור  אם  קב  או.פית  לכך  עה  והפרוצדורה 
תבקש הבמקרה שבו  המחייבת את הרשות,   ,13, היא הוראת סעיף  השלישיתבהוראה  

והרשות שוקלת    מידע הכולל פרטים לפגוע בו  על צד שלישי אשר מסירתם עלולה 
 . בקשהבכתב ולאפשר לו להתנגד לשלישי , לעדכן את אותו צד להיענות לבקשה

ייקב  לע  אם  להוסיף שגם  יש  פגיעה  כי  ע  זאת  מהווה  אכן  המבוקש  המידע שגילויו 
מדובר בבפרטיות,   פסוקאין  סעיף  סוף  מחייב    10:  המידע  חופש  הרשות  לחוק  את 

בין היתר, לתת את דעתה ו  ,  כן לעניין הציבורי בגילויו  לעניינו של המידע המבוקש 
סעיף    ;ת הסביבהירה על איכושמו  ור אבריאות הציבהציבור,  בטיחות  מטעמים של  

מחייב את הרשות לבחון אם ניתן להעביר את המידע המבוקש תוך השמטת  לחוק    11
קבל דרך  בדבר  תנאים  התניית  או  שינויים  עריכת  בו  ת פרטים,  והשימוש    ; המידע 

, לבית המשפט יש סמכות  9)ד( לחוק קובע כי על אף הוראות סעיף  17סעיף  ,  ולבסוף
על   "  דעמימתן  להורות  ובתנאימבוקש  חלקו  או  הענין  כולו  לדעתו  אם  שיקבע,  ם 

הציבורי בגילוי המידע, עדיף וגובר על הטעם לדחיית הבקשה, ובלבד שגילוי המידע  
 112אינו אסור על פי דין". 

 מן הדין אל המעשה.וכעת  

 דבר, הסדרי גילוי קיימים  : ראשיתסיון יבעניין גילוי וח הפרקטיקה( ג)

ך את היתכנות החייאתו של  שה המאפשרות להעריט מעולם המעמבת  קודואציע שלוש נ
הנישומים:   זהספר  משנה  הקיימים    בפרק  להסדרים  שכר  כ אתייחס  חשיפת  לעניין  יום 

ללמוד  ו  ,עובדים אנסה  הבא  המשנה  מעמדתבפרק  אפשריים  שללקחים  רשויות    ן 
 המדינה, במיוחד רשויות המס, ומפסיקת בתי המשפט בעניין זה. 

זקן    ש"ח  80,000שילם  כי  משרד התרבות  ף  חש  2018  נתבש בן  עבור  בלזמרת עדן 
לשיר   הביצוע הקליפ  "הללויה"    שלה  העצמאות  שלו  והקלטת  יום  השבעים  לקראת 
כל    לעומת התשלום שקיבלה הזמרת בגין  "מחיר מציאה". זהו סכום יפה, אבל  למדינה

מצד    .הופעה  כלל  ש"ח  00200,0-כ  –יום עצמאות  החיות באותו  אחת מחמש הופעותיה  
לצוות המקורי:  שילם    משרד התרבות,  אחר גלי    ש"ח  42,000הרבה פחות מכך  לזמרת 

_ _____________ 

עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' הממונה על חוק    30204-11-14נצ'(  מנהליים  )  ם בעניין זה ראו עת" 112

 . ( 1.9.2015פורסם בנבו, ) חופש המידע במועצה המקומית דבוריה
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קובי  למלחין    ש"ח  24,000עטרי,   למחברת השיר שמרית    ש"ח  20,000-ו  ,שרתאהשיר 
שני בתים נוספים לשיר. אני מסופק אם פרסום מידע זה  לכבוד האירוע  אור, שגם חיברה  
מיוחד   אושר  מןגרם  בפרויקט,  גוה  למי  המעורבים  הרשויות  בהחלט  ן  יתכ וירמים  שגם 
הא וגם  סודי.והציבוריות  המידע  את  לשמור  מעדיפים  היו  קל  אבל    113מנים  מקרה  זהו 

בכספילהבנה.   שימוש  נעשה  חיצוני  ציבור  כאשר  קבלן  גילויעם  הוא    ,  לציבור  המידע 
חקיקתו של    חרלאשונות  בשנים הראכבר  והדברים הובהרו    114, ראויגם  צפוי וכיום גם  

יש משמעות    116כספי ציבורגוף פרטי  לאדם או  להעניק ל  הלבחיר  115חוק חופש המידע. 

_ _____________ 

הפרס 113 מוהאם  מחדשם  המשולם?  הסכום  גובה  על  על  ג  פיע  ציבורית  ביקורת  שומעים  אנו  יסא, 

כספי ציבור,  של  ז  בטענה שהם מהווים בזבו  ,ציבורית כגבוהיםמבחינה  תשלומים בסכומים הנתפסים  

, חודשים מספר  2018מנים ביום העצמאות  ואהבמקרה של הופעות  ועדוף לא ראוי של כספים אלה,  ת

לרש הבחירות  על  גם    –המקומיות    יותולפני  להשפיע  אלניסיון  כל  הבוחרים.  מסייעים   הציבור 

תשלום נמוך    מנים בעלי מוניטין יתקשו להתפשר עלובמשא ומתן. מאידך גיסא, אלגופים הרשמיים  

הא בדירוג  "מעמדם"  את  משקף  אשר  שלהם,  בתחומי  ומה"מחירון"  להבנתי,  הישראלי.  מנים 

בתקש והא המופרחים  המחירים  מר רת  ומנות  קרובות  לעיתים  מכאן  ו   יים,תימא ה  םמחיריה חוקים 

חשיבות הדיווח המדויק על הוצאת כספי ציבור. ראו, למשל, יעל פרידסון "המבקר: סכומי עתק ללא  

העצמאות"  פי ביום  הופעות  על   /nrg  22.1.2014  www.makorrishon.co.il/nrg/onlineקוח שולמו 

1/ART2/543/013.html  עוד" געתון  יעל  של  60;  המרוויחים  האמנים  שעברה:  משנה  שקל   אלף 

העצמאות"   "' news  25.4.2017  e.walla.co.il/item/3059229! וואלה יום  ניר  ירון    שקל  175,000; 

יום  בחגיגות  לענווה  מקום  יש  השרון  העצמאות'"    להופעה?    28.4.2018  הרצליה  –צומת 

www.tzomet-hrz.co.il/home/11024. 

את  והעיתמהפרסום   114 פרסם  התרבות  משרד  כי  עולה  בקשתהנתונים  נאי  בעקבות  שלרק  חברת    ה 

לשעברהכנ שפיר,    סת  יש  סתיו  לביןסתירות  וכי  שלדיווחי  בינם  התרבות    ו  לעלות  בנוגע  משרד 

לי עטרי על 'הללויה'"  ראו איתי שטרן "עדן בן זקן הרוויחה כמעט פי שניים מג  .הכוללת של ההפקה 

גלריה את    ;28.5.2018  הארץ  חירב  העיבוד  מדי,  קצבי  החדש  'הללויה'  אור:  "שמרית  חלוץ  דינה 

ראו שגיא    . כןxnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5200647,00.html  28.3.2018  הלאש   xnetהשיר"  

כמה בערב:  שקל  "מיליון  נון  העצמאות?"    יאמנ  בן  יום  בהופעות  ירוויחו    newsוואלה!ישראל 

15.3.2018 e.walla.co.il/item/3142770. 

  819,  817(  5נו)   פ"ד  ,בע"מ נ' לירן  .החברה לייזום מיסודה של סי.פי.אם   6576/01ע"א  ראו במיוחד   115

קרקע של המינהל    ןלתכנ  ...נהל מקרקעי ישראל ימידי  -שפורסם על  זבמכרהמערערת זכתה  "  :(2002)

תושב ראש העין, פנה   ...וכננת. המשיבה לה אופציה לרכישת זכויות בקרקע המתבראש העין, והוענק

ש התשלומים  ובפרטי  המערערת  עם  שנכרת  בחוזה  לעיין  לו  להתיר  בבקשה  עללמינהל  ידי  -בוצעו 

העליון ש ת המבי  "המערערת במסגרת החוזה. כי  והבהיר    , קיבל את בקשתו  ,מפי השופט מצא   ,פט 

על שנתבקש  המש-"המידע  מובהק.  ידי  ציבורי  אופי  בעל  מידע  הוא  בתנאי  יב  המדובר  הלוא 

 פרטי ובפרטי התשלומים שהעביר הגורם העסקי -התקשרות חוזית בין רשות ציבורית לבין גורם עסקי

ת הרשות כשלוחתו של הציבור, ובהיעדר טעמים  לפוע  לרשות מכוח החוזה. בחתימתה על חוזה כזה 

לדעת מה הם תנאי   –וזכאי כל אחד מיחידיו  –כאי הציבור מיוחדים שבכוחם להצדיק מסקנה אחרת ז

מחובת   החוק,  של  האמורה  מתכליתו  מתבקשת  זו  מסקנה  מבוצעים.  הללו  וכיצד  ההתקשרות 

קניינו של הציבור.  צע המשות חבה בה כלפי הציבור ומהיותו של המידהנאמנות שהר  גוף  וי בידיה 

ומ  בו כיודע  רואים  כי  עסקי הבוחר להתקשר עם הרשות    –ק  בכפוף לסייגים הקבועים בחו   –סכים 

 (. הוספה; ההדגשה 822)שם, בעמ'   "המידע הכרוך בהתקשרותו פתוח לעיונו של הציבור

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/543/013.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/543/013.html
https://e.walla.co.il/item/3059229
https://www.tzomet-hrz.co.il/home/11024
https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5200647,00.html
https://e.walla.co.il/item/3142770
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התשלומים    מובהקת של קבלת עול הביקורת הציבורית, אשר יכולה לכלול חשיפה של
 117המועברים לנותן השירות. 

עובדים  של  שכרם  פרסום  לגבי  פרסום    ? שכירים   ומה  בישראל  אין  ידיעתי,  למיטב 
ולא  זר  במגלא    –של שכר כל העובדים    ,רףגו,  כללי הציבורי, לא מרצון  במגזר  הפרטי 

נורמה    ולא בהוראת הדין. ועד  כפי שאציין מייד, מידע לא מועט מתפרסם, אבל מכאן 
 שמידע על שכר הוא מידע ציבורי הדרך ארוכה מאוד. 

  טה נו , הכף  אף שמדובר במקבלי שכר מקופת הציבורנתחיל במגזר הציבורי. כאמור,  
המדויק של כל עובד כמידע פרטי, ולא ציבורי. ובכל זאת,  לכיוון זיהוי המידע על שכרו  

 יש מידע שנמסר לציבור, במיוחד ביחס לבכירי השירות הציבורי. 
עובדים בגופי הציבור, העל שכר רב מידע ראשית, ברמה הכללית ביותר, ניתן למצוא 

הפרט ברמת  לא  כמי  ,אבל  סטטיסטיאלא  כללידע  לפי  קבוצ,  ,  השכר  כגובה  תי, 
 119. מלוקט על ידי גופי מחקר שונים הזמידע  118. מגזרים

_ ___ __________ 

יש    " בחירה"במילה    אני משתמש  116 הישראלית שמגזרים  בזהירות.  לפעול  קבהם  בכלכלה  מאוד  שה 

יש אפילו   בין הממשמגזרים  ללא תמיכה ציבורית.  גורמים פרטיים  שבהם שיתוף הפעולה  לה לבין 

לסינרגינ בתחום יהפך  הממשלה  פעילות  מרבית  את  ומשקף  בין  כגון    ,ה  הנרחב  הפעולה  שיתוף 

  במיר  הפרטת רובו המוחלט של משרד הרווחה. ראו   פשר את ִא ן עמותות רווחה אשר  הממשלה לבי

ח לא  שהרווח  בתנאי  בהפרטה,  שמרוויחים  בסדר  'זה  הרווחה:  משרד  "מנכ"ל  זירי'"  ארלוזורוב 

TheMarker  16.4.2018  www.themarker.com/allnews/1.6006836בין" סיני  רותי  רווחה    ; 

 /www.haaretz.co.il/misc  3.2.2007  הארץמוצדקת?"    םרתיילרווחים: האם הפרטת השירותים החב 

1.1383243 . 

כל  תר,  יין ה, המונח "גוף מבוקר" כולל, ב]נוסח משולב[   1958-תשי"חה  ,על פי חוק מבקר המדינה  117

ד, קרן או גוף אחר הנתמכים, במישרין או בעקיפין, על ידי הממשלה, רשות מקומית או  מפעל, מוס

וק, על פי  או גוף אחר שיועמדו לביקורת על פי ח   כל אדם, מפעל, מוסד, קרןכן  ו  ,חברה ממשלתית 

ל אלא  עתופ  בין הממשלה. אולם הביקורת על גוף כזה לאלהחלטת הכנסת או על פי הסכם ביניהם  

החליאם   כך  כן  על  בוה טו  לענייני  הכנסת  יועדה  של  המדינה  המבקרקורת  ש  ,או  עליה  ובמידה 

ס'   ראו  ו6) 9החליטו.  מבקר המדינה8)9-(  המידעל  2ס'  פי  על    . ( לחוק  "רשו  , חוק חופש  ת  המונח 

כולל  לחוק  הכפופה  היתר,ציבורית"  בין  מבוק  ,  גוף  שהוא  ציבורי,  תפקיד  הממלא  אחר,  ר  "גוף 

בסעיף  שכמ  תשי"חלח   9מעותו  המדינה,  מבקר  המשפטים,    1958-וק  שר  שקבע  משולב[,  ]נוסח 

לגבי כל פעילותו של גוף    באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; קביעה כאמור יכול שתהיה

 גבי פעילויות מסוימות". כאמור, או ל

"דוחות   118 עבודה  והסכמי  השכר  אגף  האוצר,  משרד  באתר  במיוחד  מו"  ס שפורראו 

hsgs.mof.gov.il/PublishedReports.aspx  )וכן באתר הלשכה    , )להלן: אתר דוח הממונה על השכר

 _old.cbs.gov.il/reader/cw_usr_viewשכר חודשי ממוצע ומשרות שכיר"  המרכזית לסטטיסטיקה " 

SHTML?ID=329. 

ערכות, סקרים או  גופים שונים אוספים מידע על שכר, אך רק לרשויות המס יש מידע אמיתי, ולא ה 119

למאמ מרצון.  מעניין  דיווחים  באתר  ובכיוץ  שווים"  אתם  "כמה  סקר  ראו  זה    AllJobsן 

(www.alljobs.co.il/User/SalaryCompound/#/).    חברה על  מידע  "חפש  לדוגמה,  ראו,    –כן 

הדרכה    –שנהר  ; "שכר במשק לפי תחומי עיסוק"  The Worker  www.theworker.co.ilמשכורות"  

 . www.shenhar.co.il/occupations.php ויעוץ ללימודים

http://www.themarker.com/allnews/1.6006836
https://www.haaretz.co.il/misc/1.1383243
https://www.haaretz.co.il/misc/1.1383243
http://hsgs.mof.gov.il/PublishedReports.aspx
https://old.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=329
https://old.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=329
https://www.alljobs.co.il/User/SalaryCompound/#/
http://www.theworker.co.il/
http://www.shenhar.co.il/occupations.php
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העובדים   של  שכרם  פרסום  בדבר  יותר  מפורטים  הסדרים  כמה  קיימים  לכך  מעבר 
הציבור את  המעניין  הוא  כי  הגבוה,  השכר  בעלי  של  ובמיוחד  הציבורי,  הדבר    .במגזר 

אבל  ובאנעשה,   ציון שמם,  ללא  רשמי,  מדובר. ינ  לעיתיםפן  במי  להבין  הסדר  ה  120תן 
הוצאות השכר במשרדי  בנושא    ל השכר באוצרהשנתי של הממונה ע  חהוא הדויקרי  הע

הציבוריים  והממשלה   כוח   –בגופים  קבלן  לעובדי  ביחס  והן  לעובדים  ביחס    אדם.   הן 
מאפשר לממונה לדרוש מגופים המקבלים כספי ציבור   ,2004שנת  החוק, כפי שתוקן ב

לו  להעב מבהיר  121מידע, ה  אתיר  גם  הדיון    והדבר   –  והוא  של  בהקשר  לציון  ראוי 
להחייאת   הנישומים  של  הסדר  הבאפשרות  ותנאי    –ספר  השכר  על  המידע  פרסום  כי 

הפרטיות. הגנת  חוק  הפרה של  יהווה  לא  העובדים  א  6מעניין שסעיף    122ההעסקה של 
מורה כי "מי    (, והשכר שו)להלן: חוק    1996-לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו

חובשמוטל עליו  של  ת  שכר  על  לדווח  או  מידע  לפרסם  בתוספת  המנוי  חיקוק  לפי  ה 
  –ולשלושת דברי החקיקה הנוספים נתייחס בהמשך הדברים    –עובדים ונושאי משרה"  

 "יכלול בפרסום או בדיווח כאמור התייחסות לפי מין". 
מובהק של ביוש:  יסוד  יש  ,  ויזום  זפן מרוכולפרסום זה, הנעשה על ידי הממשלה בא

למנוע    ולי א  האוצר יכול  ה אינו  כל  המדינה  רשויות  את  ידי  על  המתוקצבים  והגורמים 
לעובדיהמ גבוה  שכר  הציבור  ,  םלתת  למבחן  לעמוד  אותם  לחייב  יכול  הוא  אבל 

ניכר תקשורתי  סיקור  המקבל  דוח  את    .באמצעות  היטב  מבינים  האוצר  אנשי  ודוק: 
י העדכון האוטומטיים, על  על מנגנונ  –ר בשירות הציבורי  שכ ה  בנושא   הביקורת הקיימת

  . ובמיוחד על גובה שכר הבכירים   123הביטחון התעסוקתי שבו, על הקושי לעודד פריון, 
העיתונות   האמור.  הדוח השנתי  את  לפרסם  האוצר  הסיבה שבעטייה בחר  זו  להערכתי, 

תו  רבים  רב מתוך הדוח, במקרים  זיהומפרסמת מדי שנה מידע  ל התפקיד בשמו  בעי  ך 
האם הפרסום מעורר בושה? אין ספק שהסיקור הסנסציוני של הדוח    א.וציון שכרו המל

אינו נעים, בלשון המעטה. קשה להניח שבעלי תפקידים בכירים נהנים מדיון ציבורי על  
אבל האם    124"עלותם" לקופה הציבורית )שמשתמעת ממנו השאלה אם הם שווים זאת(. 

_ _____________ 

)   ,למשלכך,   120 לגילוי  שהתקבלהבעתירה  עיר  (  מהנדס  של  דרומציינת  שכרו  פלפל  השופטת  י  כרה 

הכנסת  ד "כ חברי  נשיא המדינה,  את  גם  להביא  ניתן  בפרטיות  פגיעה  בה  לחשיפת שכר שאין  וגמא 

בתי מפורסם    ושופטי  ציבור,  עובדי  היותם  מתוקף  ששכרם,  לערכאותיהם,    ."' רשומותב' המשפט 

 (. 7.5.2007 פורסם בנבו,) השרוןבן צור נ' עיריית הוד  2110/06ת"א(  מנהליים ) "םעת

הסמכות  מקו 121 בסטהמשפר  הוא  לכך  התקציב1)1א   33  'י  יסודות  לחוק   אשר  ,1985-תשמ"הה,  ( 

נ וגופים  מתוקצבים  גופים  "מחייב  באוצר  השכר  על  לממונה  למסור  בחוק,  כהגדרתם  דין  תמכים, 

או בעל תפקיד שהם מעס כל עובד  פירוט מלא על תנאי שכרו של  ובו   יקים הזכאי לקצבתוחשבון 

 פרישה". 

 התקציב.  ת סודוג לחוק י33  'ראו ס 122

של   123 "פער  קלינגבייל  סיון  למשל,  מפסי  4,000ראו  לא  השכר  איפה  שמגלה  הגרף  בחודש:  ק  שקל 

תקוע"    –לטפס   הוא   ; TheMarker  4.2.2020  www.themarker.com/career/1.8494051והיכן 

  TheMarkerיעיל"  -מנגנון שכר העידוד נשאר מיושן ובלתי  –לנו  ש : נכוצר מודיםאבי וקסמן "בא

4.2.2020 www.themarker.com/news/macro/1.8492316 . 

הרוסה"   124 "ציפורה  צימרינג  אסף  השביעיתהעי השוו  ;  www.the7eye.org.il/19001  21.1.2009  ן 

https://www.themarker.com/career/1.8494051
https://www.themarker.com/news/macro/1.8492316
https://www.the7eye.org.il/19001
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פועל? ה  הביוש  ציבוריי  שהבוהאם  גופים  "לשנומדרבנת  ולהצטנע  ם  דרכיהם"  את  ת 
בתוספות שכר כדי "לצאת" מהדוח? התשובה אינה ברורה. יש אומנם שינויים מסוימים  
ברשימה לאורך כעשרים השנים שבהם היא נערכת, אבל ניתן להסבירם בטעמים ענייניים  

ידים שניתן להסביר  פקת  ת בעלירבים. כמו כן, בשנים האחרונות ניכר כי הרשימה כולל
די כדי    לציבור,  משפטיים,  ויועצים  )שופטים  גבוה  שכר  שיקבלו  חשוב  מדוע  בנקל, 

כאלה   במיוחד  רופאים,  כלכליים;  מלחצים  ולשחררם  תפקידם  חשיבות  את  להדגיש 
הפועלים באזורי פריפריה; ראשי כוחות הביטחון וכדומה(. הנושא ראוי למחקר וחשיבה  

 נוספים.
הסדרים נוספים בדבר דיווח על  השכר ניתן לראות שלושה  נה על  מוהמח  לדו  מעבר

סעיף   הוראת  חלה  כולם  שעל  שווה.  6שכר,  שכר  לחוק  לתאגיד    דאחהסדר  א  מתייחס 
פרסום   על  מורה  הוא  הגבוהים  שניתנו  התגמולים  ציבורי.  התגמולים  מקבלי  לחמשת 

הסדר שני חל   125.םתיטבשל שד או בתאגי מבין נושאי המשרה בתאגידי מים וביוב ביותר
הינן תאגידים שמטרתם העיקרית אינה עשיית    126על פי הגדרתן בחוק,  בעמותות. אלה, 

מכאן ניתן להבין את הרגישות    רווחים, ורבות מהן מתקיימות מכספי ציבור ומתרומות.
בקביעת שכר הבכירים בהן. על פי החוק, כל עמותה מחויבת לציין בדוח הכספי השנתי  

את   התששלה  לשלם מילוכל  התחייבה  או  שילמה  שהיא  מקבלי    ם  מחמשת  אחד  לכל 
בה. ביותר  הגבוה  מדי    127השכר  לדווח  הנסחרות בבורסה  חברות  מחייב  הסדר שלישי 

ביותר.  הגבוהים  התגמולים  מקבלי  מחמשת  אחד  לכל  הניתנים  התגמולים  על   128שנה 
הות במי  לזם  ים רביהדיווח נעשה ללא ציון שמות, אבל העיתונות הכלכלית יודעת במקר

זה    129בעלי המניות והציבור הרחב.   –פני קוראיהם  לדע  מדובר, ולהביא את המי מידע 
ֵידעו מה עלות   חשוב בראש ובראשונה מטעמי שקיפות, כדי שמשקיעים בכוח ובפועל 

אבל אצל מנהלי חברות גובה השכר כבר מזמן אינו מציין אך    שכרם של בכירי החברה.
הציבורי הרחב בדבר  עמדם. דומני שזהו הרקע לדיון  מ  את, אלא  את התגמול על עבודתם

_ ___ __________ 

; חנוך www.the7eye.org.il/16006  27.10.2009  תהעין השביעי כרמית גיא "וכמה אתם מרוויחים?"  

 .www.the7eye.org.il/139556 24.12.2014  שביעיתהעין ה מרמרי "דו"ח העושר" 

גיד כאמור, בין שהתגמולים ניתנו על ידי החברה ובין  "אם ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתא 125

ייבחנו    שניתנו על ידי אחר... כיהן אדם כנושא משרה ביותר מתאגיד אחד מן התאגידים האמורים, 

ס'  תגמוליו במצטבר." ר ל5) 11או  התש"עכ (  ומיידיים(,  )דוחות תקופתיים  וביוב  מים  -ללי תאגידי 

2010 . 

 . 1980-םלחוק העמותות, התש"   1ראו ס'   126

לרבות תשלומים הקשורים לתנאי פרישה, ובין שהכספים ניתנו למקבלי השכר ובין שהם ניתנו לאֵחר   127

 . )ב( לחוק העמותות36 ' ס ראו בעבורם או בשל העסקתם.

 . 1970-יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לננות לתק  21ק' ראו ת 128

הבכירים   129 רעות שפיגלמן "שכר    כלכליסט : המנכ"ליות בלטו בהיעדרן"  2017סיכום    –ראו, למשל, 

11.4.2018 www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3735851,00.html. 

http://www.the7eye.org.il/16006
https://www.the7eye.org.il/139556
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3735851,00.html
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הפרטי, במגזר  בחברות  גם  הבכירים  שכר  לגבי  אסדרה  לקבוע  לתיקון    130הצורך  וכן 
 131לחוק החברות.  2012ברוח זו שנעשה בשנת 

,  מהמגזריםהסדרים אלה הם חלק מדיון נרחב על שקיפות שכר הבכירים בכל אחד  
עליו   הציבורי  הפיקוח  בה  לתועל שאעל  הגבלתו  של  חורג  .  אסדרהלגיטימיות  זה  דיון 

זו  יה שלמגבולות יש טעם,  דיוננו במשוכנע שהוא מקדם את    י ואינ  ,רשימה  שאלה אם 
צורך או סיבה לגיטימית ששר האוצר יפרסם היקף נרחב מנתוני שכר הנישומים בישראל,  

 אולי אפילו את כלל הנתונים. ו

 הנישומים  רספת החייאל םסיכוייההאוצר, הפסיקה ו ( ד)

לחזות   תהיהקשה  שלעמדת  מה  אם    ן  האוצר  של  רשויות  ספר  האפשרות  החייאת 
הפרקתהנישומים   על  תהיה  או    ,עלה  שלעמדתמה  יובאו    ם  אם  המשפט  לפניהם  בתי 

ת נגד  כזו.  ועתירות  ללמוד  כנית  אפשר  כך  אבל  האוצר  על  משרד  מעמדות  מעט  לא 
  שהתקיימו בשני העשורים האחרונים ם  משפטייבמסגרת הליכים  ומפסיקת בתי המשפט  

ל כלכלי  בנוגע  למידע  רגיש  בקשות  או  ידי    הרשויות  לידישהועבר  פרטי  פרטים  על 
הנמשך  ניתן לזהות את המתח    –ולהלן ייסקרו שבעה מהם    –בהליכים אלה  ותאגידים.  

-אי  וקטורים מושכים לכיוון של  כמהמחד גיסא,  .  בין אינטרסים לגיטימיים אך מנוגדים

  תים ילגיטימי של מוסר המידע שפרטיותו )ולע: יש אינטרס מוכר והמידע המבוקשן  מת
בידי הרשותיסודותיו המסחריים(   יועברו מהן הלאה;    ,ישמרו  אינטרסים  וולא  כמה  יש 

חייבי מס יהיו נכונים יותר לפשרה כספית אם    –של הרשויות עצמן לשמור על סודיות  
כגוף אמין  אינטרס להיתפס  יש  לרשויות    ,רות י  כללי   ןפו ובא  ,תישמר האנונימיות שלהם

וקטורים המושכים לכיוון של   יש  גיסא,  גופים כלכליים. מאידך  ודיסקרטי ביחסיהן עם 
מידע המידע,  יניבמהעיקרי    .מסירת  חופש  חוק  הוא  הציבור  הם  לרשות  מידע  המעמיד 

  ל ע   בלא  המידע,ללא צורך בהצבעה על אינטרס אישי או צורך מיידי המצדיק את קבלת  
וח לרשויות אכן יסייע במישרין  ם פרסום מידע פרטי המדּונוספים גם המקרים שבה  האל

נוספת גם הביקורת שלפיה  ועל כך  132נדל"ן,  ותפרסום מידע על עסק, כגון לציבור הרחב
 הסדר דיסקרטי.  "לקנות" לנישומים לא ראוי לאפשר  

_ _____________ 

וגי 130 טפר  ליזה  גרשגורן,  גור  גתית  ראו  יותר  רחב  סבח  לדיון  בישראל  א  הבכירים    2014–2011שכר 

עבודה,  ) ערך  נייר  ניירות  הכלכלית,    –רשות   /www.isa.gov.il/GeneralResearch(  2015המחלקה 

179/Documents/23.11.2015.pdf  יונתן ארליך רגולציה  שכר מנהלים  ;  בכירים בחברות ציבוריות: 

פיקוח והמידע,    –)הכנסת    ומנגנוני  המחקר   /fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM(  2006מרכז 

5e937e9b-9732-e811-80de-00155d0a0235/2_5e937e9b-9732-e811-80de-00155d0a0235_1 

1_8036.pdf  נוה וגלעד  פרלמן  נתי  ציבוריות  הגבלו;  בחברות  בכירים  שכר  על  משווה ס   –ת    קירה 

והמידע,    –)הכנסת   המחקר  -https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/24bf8d55(  2010מרכז 

f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_24bf8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_7184.pdf. 

 . 6, ס"ח 1220-(, התשע"ג 20חוק החברות )תיקון מס'  131

הצעה ברשימה זו  בהקשר של ה  נישומים השמות  למאגר של  ן  ודמי  חשוב, שיש לו מידע  מאגר  זהו   132

ת שמות הנישומים עשויה  שרשימכשם    ,בקבלת החלטות בשוק הנדל"ן מסייע  הוא  שמאחר  לפרסמו,  

ע  כולל מיד  ו , מאגר הנדל"ן אינאחרשכר. מצד  הלסייע בקבלת החלטות בזמן משא ומתן על גובה  

http://www.isa.gov.il/GeneralResearch/179/Documents/23.11.2015.pdf
http://www.isa.gov.il/GeneralResearch/179/Documents/23.11.2015.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/5e937e9b-9732-e811-80de-00155d0a0235/2_5e937e9b-9732-e811-80de-00155d0a0235_11_8036.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/5e937e9b-9732-e811-80de-00155d0a0235/2_5e937e9b-9732-e811-80de-00155d0a0235_11_8036.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/5e937e9b-9732-e811-80de-00155d0a0235/2_5e937e9b-9732-e811-80de-00155d0a0235_11_8036.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/24bf8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_24bf8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_7184.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/24bf8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_24bf8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_7184.pdf
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משלבים   השוניםש  הווקטוריםאת  כאשר  אשכמו  האינטרסים  ומבחינה    –  הםליים 
הגנת הפרטיות, חסיון המידע המועבר למשרד  חקיקה שעניינם  הי  דבר את    גם  פורמלית 
המידע    133האוצר של    –וחופש  עקרונית  שאיפה  שעיקרה  מעורבת  תמונה  מתקבלת 

לידיה  המועבר  המידע  חסיון  את  לכבד  המדינה  הפסיקה ולעומתה  ,  ןרשויות  ניסיון של 
ח עקרון  את  ולהעמיק  המלבסס  נכונּוע  ידופש  תוך  בחוק,  לא    –מת  ת מסויהקבוע  אבל 

 להסיג את חסיון המידע של הפרט מפניו.  –מוחלטת 
דין   בהם התבקש מידע פרטי או שהמקבץ הראשון שאסקור הוא של שלושה פסקי 

בנושא  רגיש   הועבר    שכר לא  ידי  לרשויות  אשר  תאגידיםעל  או  היו    .פרטים  התוצאות 
 ונות ומעניינות. מגּו

התנועה לחופש המידע  שהגישה ידע עתירה על פי חוק חופש המ היה וןאש ך הרליהה
המ רשות  מס  סים  ינגד  חייבי  של  זהותם  את  לציבור  לפרסם  המשבדרישה  סים  ירשות 

כופר  הסדר  איתם  עניין    ערכה  ש  מדובר   134. (הכופר )להלן:  אנשים  ו  במסגרתבהסדר 
בגימשלמים   פליליים  הליכים  נגדם  יינקטו  שלא  כדי  בית ת  רועבן  קנס  שביצעו.  המס 

)א(  231אביב דחה את העתירה על בסיס שלוש הוראות חוק: סעיף    תלהמשפט המחוזי ב
הכנסה   מס  ב)לפקודת  סודיות  חובת  נישומיםיחס  המטיל  של  סעיף  (להכנסותיהם   ,

האוסר מסירת מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, אלא )לחוק חופש המידע    (3)א() 9
כן   מואם  עלהגילוי  ה23עיף  סו  ( יןד  פי  תר  הגנת  לחוק  גוף  )  פרטיותב)א(  על  האוסר 

  פורסם לרבים על כן הדבר  ציבורי למסור מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, אלא אם  
סמכות   אליוכ פי  מתייחס  שהמידע  האדם  הסכמת  לכך  ניתנה  או  המשפט  (דין  בית   .

  ו אפשר  יע למי שאִ סיל  ינו בא חוק הגנת הפרטיות אשהמחוזי ציין כי גם אם ניתן לטעון  
זה  ,  עודנו חל  החיסיון הקבוע בפקודת מס הכנסה,  סרות מעבעבר   גם על מידע  ובכלל 

 135מס. הבנוגע להעלמת 

_ ___ __________ 

אפשר זיהוי מדויק של עסקת הנדל"ן שבה מדובר(.  מבו    דע הכלולתים קרובות המיימי )אם כי לעשֵ 

הממשלתיראו   הנדל"ן  נדלןאתר  וכן    ,l/ww.nadlan.gov.iw  אתר  האוצר    מידע  רשות    –)משרד 

בישראל(    nNewDesign.aspx?.il/svinfonadlan2010/startpageNadlawww.misim.govהמיסים 

5244c58b286e-8482-457d-61fb-ProcessKey=61035c7a  אתר "הושק  ציאון  הילה  ראו  כן   .

 news  14.6.2017  la.co.il/item/nadlan.walוואלה!ש המרכז את נתוני הדיור בישראל"  ממשלתי חד

צור  3073060 שלומית  המסים"  ;  רשות  של  במערכת  נדל"ן  עסקאות  על  מידע  תחפשו    גלובס "כך 

2.6.2017  www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001190840  "(המ   במערכת  ופיעלמידע 

הוא מאפשר לנו לדעת בכמה מכר באמת השכן    –דל"ן' של רשות המסים יש חשיבות רבה  מידע נ'

 מחיר מופרז בעדה"(. שלנו את הדירה או אם בעל הדירה שאנחנו רוצים לקנות ממנו דירה מבקש 

  ,ה הכנסחסיונות הקבועים בפקודת מס  ה   לע אבל נוסף    ות,הכנסעל  רשימה זו מתמקדת בפרסום מידע   133

אנשי על  הוראות    חלות  גם  המס  ש  חיסיון מחקיקתרשויות  ראומס אחרת,  לגמרי.  זהות  אינן    ,רובן 

מוסף,    142  'ס  ,למשל  ערך  מס  ס1975-תשל"והלחוק  )ל א  19  ';  קניה  מס  ושירותים(,  חוק  טובין 

 .1963-תשכ"גה לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(,   105  'וס; 1952-תשי"בה

 (. 2008)  284( 1סג) , פ"דהמסיםרשות    –מדינת ישראל    דע נ'נועה לחופש המי ת ה 398/07  םראו עע" 134

 )פסק דינה של השופטת ארבל(.  303–302שם, בעמ'   135

http://www.nadlan.gov.il/
https://www.misim.gov.il/svinfonadlan2010/startpageNadlanNewDesign.aspx?ProcessKey=61035c7a-61fb-457d-8482-5244c58b286e
https://www.misim.gov.il/svinfonadlan2010/startpageNadlanNewDesign.aspx?ProcessKey=61035c7a-61fb-457d-8482-5244c58b286e
https://nadlan.walla.co.il/item/3073060
https://nadlan.walla.co.il/item/3073060
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001190840
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עמדתה כיום,  סים כי  יציינה רשות המפני בית המשפט העליון  לבהליך  בפתח דבריה  
  שם למעט    נוגע להליך הכופר, בניתן לחשוף את הפרטים  שמעמדתה בעבר, היא  להבדיל  

בית   136לכך, היא תומכת בהחלטת בית המשפט קמא.ום. מעבר  פרטים מזהים של הניש ו
סביר כי הליך הכופר נועד לשמש תחליף להליך הפלילי בסיטואציות  המשפט העליון ה

הציבוריים   היתרונות  בין  בכך.  מעוניינים  המנהלית  הרשות  והן  הנישום  הן  ניתן  שבהן 
את   הכופרלמנות  שהסדר  ויעליה  מאפשר  העובדה  זולים  קצרים,  יותכים  מאשר  ילים  ר 

עדר ההרשעה והרישום הפלילי ו"קניית  הנמנים  בין היתרונות לנישום  והליך פלילי רגיל;  
רק בשנת  מבחינת שקיפות ציין בית המשפט העליון כי    137תוצאת ההליך. לגבי  ודאות"  
רשויות    2004 את  המנחים  רשימת השיקולים  לראשונה  לציבור    לת פעהמס בהפורסמה 

רשות    ה , לאחר ביקורת של מבקר המדינה, החל2007  ורק בשנת  ,הסמכות להטלת כופר
לפרסם את החלטותיהמ ללא מידע מזהה על    יהן שלסים  ועדות הכופר פעמיים בשנה, 

 האם ראוי עתה להרחיב ולפרסם גם את זהות הנישומים?  138הנישום.
הן לנוכח חוק הגנת    –  קנהמסל   גיע בית המשפט העליוןהלאחר ניתוח ארוך ומקיף  

והן   המס  הפרטיות  בדיני  החיסיון  הוראות  הנישומים  כי    –לנוכח  של  זהותם  פרסום 
ופרטי   להכנסותיהם  המתייחס  מידע  לצד  כופר  הסדרי  נערכו  שיוחסו  העבֵ שעימם  רות 

ולכן    ,להם יהווה מסירה של מידע המתייחס למצבו הכלכלי של אדם ולענייניו הפרטיים
שבפרטייפגע   פסוקאלא ששומים.  ניה  ל ותם  סוף  אין  ל"ה .  בכך  יש    , שאלהתשובה  אם 

תיגזר... מן האיזון הכולל בינה לבין הזכויות והאינטרסים    ,להתיר את הפגיעה האמורה
בכמה    139המתחרים."  לפגוע  עלול  הנישומים  שמות  שפרסום  בכך  הכיר  המשפט  בית 

ציבוריים הני -אינטרסים  מספר  לצמצום  חשש  יש  במוסד  בחשישומים  מערכתיים:  רו 
להגדלת    ל ביולה עלול  אחד התמריצים לבחור בו. הדבר  היא  שלו  הכופר, שהאנונימיות  

ע שיביא  דבר  הפליליים,  ההליכים  והארכהגדלת  מו  ימספר  הטיפול    תעלויות  משך 
המידע  140מס.  רותבעב בגילוי  התומכים  בטעמים  הכיר  גם  המשפט  בית  שני,  , מצד 

לדעת    םשעיקר הציבור  המידעש  ם יליונרצוהזכות  חופש  חוק  "זכות    :והדגיש  ,ביסוד 
עילאית כזכות בעלת חשיבות  בזכות עצמה  עומדת  לדעת  בית :  והתוצאה  141".הציבור 

 ודוק:  142על פרסום המידע המבוקש. הורההמשפט 

נישומים  של  האישים  פרטיהם  שעניינו  במידע  שמדובר  ניתן    ,"הגם  ולכאורה 
'צי כי אין מדובר במידע  זה, אין  ובבמבורי'  לסבור לפיכך  נו המובהק של ביטוי 

אלל פרטים  כי  על הם    השכוח  המתקבלות  מהחלטות  המסים    חלק  רשות  ידי 

_ _____________ 

 . 304  מ'בע שם,  136

 . 309–308  מ'שם, בע  137

 . 313–310  מ'שם, בע  138

 . 328  שם, בעמ' 139

 . 330–328  שם, בעמ' 140

 . 333שם, בעמ'   141

 . 349  שם, בעמ' 142
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מ בו  ב  ,שלטונית-נהליתיכרשות  ואשר  מובהקים  עונשיים  סממנים  בעל  הליך 
פרסום שמות הנישומים שעימם    ידי הרשות סמכות מעין שיפוטית...  מופעלת על

ר ייצור  הכופר  הסדרי  גבונערכים  יהיהי  ההמה  בכך  ו...  שקיפות,  של  כדי    ותר 
את אמינותה בעיני    קלתרום לשיפור פעולת הרשות... ]וכן[ יהיה בה גם כדי לחז

 143הציבור ואת אמונו בפעולתה." 

  , יחסית  " מקרה קל", כפי שמדגיש השופט רובינשטיין, זהו  ברם  . זהו פסק דין חשוב
לביטוי בהקשרים שונים של  א  הבחשיפה  "לא רק כיוון שאנו מצויים בעידן השקיפות וה

כיוות הציבורהשיר אין סיבה שלא    שעברובאלה  מדובר  שן  ו י... אלא  כן  ועל  עבירות... 
זאת" לידע  המעוניינים  הרבים  נחלת  ישראל  144.יהיה שמם  לרבות  רבות,   145, במדינות 

לפרסם את שמם של עברייני מס,  תקיימ קולות הקוראים  אף    146אפשרות  לשקול  שיש 
מ  םאמחדש   דייר  להתם  קויש  פסקי  של  פומבי  הצדדיםפרסום  שמות  עם  לנוכח    ,ן 
ונשאר  כיום  שהעובדה   מאוד  זמין  לאחר    כזההמידע  גם  הארוך,  תקופות שלטווח 

מחיקת  ה ומועדי  למעשה    147. חולפים  פליליהרישום  ההתיישנות  שמודים  מי  כי  ברי 
נישום בעב כמו  פרטיות  של  רמה  לאותה  לצפות  יכולים  אינם  מס    על ח  שמדוו  רות 

_ _____________ 

בעמ' 143 שם,    .334–333  שם,  גם  של348עמ'  ב ראו  זכותם  כי  "סבורני  צרי הנישומ  :  לפרטיות    ך ים 

למידעשתיסוג   הציבור  זכות  שעשויים  שמאחר    ,לטובת  היתרונות  כנגד  שקולה  אינה  בה  הפגיעה 

מגילויו של המידע, וכי גם הפגיעה האפשרית בתפקודה של הרשות אינה כזו המצדיקה את  לצמוח  

 " .ר והציבמניעת המידע המבוקש מן 

 . 350  שם, בעמ' 144

מאפ  א228  'ס 145 הכנסה  מס  יומיים  לפקודת  עיתונים  בשני  לשנה,  אחת  לפרסם,  הרשות  למנהל  שר 

כל הנישומים שהורשעו בשנה הקודמת בפס בעבֵ לפחות, רשימה של  ל התחמקות  ש  רהק דין חלוט 

במזי ס   ד ממס  פי  הנוכחי    220  'על  הדין  בפסק  הייתה  לפקודה.  מלא  ארבל  ללמוד    וכנההשופטת 

עניין פרסום מי שנערך עימם הסדר כופר. ראו שם,  ל סמכות זו על קיומו של הסדר שלילי במקיומה ש

 . 348–347  מ'בע

פרסום לציבור בדבר מעלימי מס. השאלה היא עד כמה  זילנד קיים    ניובאירלנד וביוון,  בגם בקנדה,   146

תכנן  ל" סה  רשעה של מי שניהבר ב, במיוחד כאשר מדוהוא משמעותי  שבפרסום כזההתיוג השלילי  

ר  ,"מס מס.  העלים  פשוט   ,Joel Slemrod, Taxation and Big Brother: Informationאו  ולא 

Personalisation and Privacy in 21st Century Tax Policy, 27 FISCAL STUD. 1, 13 (2006) . 

,  22.8.2014  הארץדדים"  צות הראו רויטל חובל "בשם הפרטיות, יותר פסקי דין מתפרסמים ללא שמ 147

ה :  14,  1 הדין  פסק  לפני  כל  "עוד  גוגל למחוק  לצדק שחייב את  האירופי  בית המשפט  מהדהד של 

להישכח,   לזכות  גושפנקה  נתן  ובכך  ממנה  שיבקשו  איסור  מידע  של  מגמה  לה  מזדחלת  בישראל 

הצי וזכות  הדיון  פומביות  בעיקרון  וכרסום  דין,  בפסקי  פרטי  מידע  על  חובל  לבור  פרסום  דעת." 

  נתהבראשות השופט אנגלרד שמו  המה דומה בקרב ועדמג כן  ו   ,ינת פסיקה האוסרת פרסום שמות מצי

עקר מתוכן את חוק המרשם  , וזאת משום החשש "שהפרסום האלקטרוני של פסקי דין מ2010בשנת  

ותקנת השבים הקובע תקופות התיישנות להרשעות פליליות מתוך רצון לאפשר לעב ם  יריינהפלילי 

סיקיהם והדבר רדף אותם בראיונות עבודה"  ות על עובדים שתבעו את מעם, וכן תלונלשקם את חייה

י דין במנועי חיפוש"  )שם(. ראו גם רויטל חובל "הנהלת בתי המשפט הורתה על איסור פרסום פסק

 .www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2438256 20.9.2014 הארץ

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2438256
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נישום  הרשימת  הנישום הטיפוסי בשהוא    ,הכנסותיו על מנת לשלם מס אמת נישומים; 
בדברכזה   מואשם  בדברוב  ,אינו  מורשע  אינו  הנישומיםפרסום    ולכן  ,וודאי  אם  ספר   ,

חד בהחלטה  שתת-ייעשה  מבלי  הרשות  של  עמוקה  אליו  לווה  צדדית  חברתית  הסכמה 
  " קרב "י פסקי דין אחרים מבהירים כי הנש  אבל  ה.ורחבה, יהיה קשה הרבה יותר להצדק
 טרם הוכרע לטובת חוק חופש המידע.

השני הדין  ב,  פסק  בשנת  שניתן  שהוכרעה  המחוזי    2016עתירה  המשפט  בבית 
בתכלית.כולל    148בירושלים,  שונים  ותוצאה  זו    דיון  לרשות  הייתה  להורות  עתירה 

על  לה  שהוגשו    ומיםישנ   ת שלשובקבהמיסים למסור לעיון העותר פרטי מידע הנוגעים  
ג "נוהל  מרצון"  פי  במס  –ילוי  לחייבים  המאפשר  שונים  ,נוהל  חוקים  פי  לפנות    ,על 

המס   חובםכדי  לרשויות  את  ולפרוע  הדיווחים  את  ולתקן  נגדם  ,  ינקטו  לא  הרשויות 
פליליים. המ  הליכים  ברשות  המקצוע  משום  יאנשי  הן  המידע  לחשיפת  התנגדו  סים 

והן משום שהני ים מלשתומ ישנרתיע  וי להפשהדבר צ פנו פעלו  ף פעולה  שומים שכבר 
סים טענה גם שמדובר בהליך שונה מהליך הכופר,  יבהנחה שהמידע לא יימסר. רשות המ

 המידע המבוקש ידרוש ממנה הקצאת משאבים בלתי סבירה. כלל וכן שאיתור  
מרביתה את  דוחה  הוא  כלגיטימית,  העתירה  את  רואה  המשפט  שבית    למרות   .הגם 

בי  יוןדמה בין פסקי הדין,  זה  ת המשפט מקבל  המהותי  רשויות    ן שלאת עמדתבמקרה 
זו  הכופר לפיה פסק הדין בעניין  שהמס   שניתן לומר שהן פסק אף    .אינו תומך בעתירה 

בעניין   להיחשב    הכופרהדין  עשוי  המידע  כי  לפונים  הבהירו  המידע  חופש  חוק  והן 
השופטת  ,  "ציבורי" אור  קיבלה  עמדבן  המס    של  ןתאת    יתחילו הן  לפיה  שרשויות 

פיה הוחל ההסדר,    לעהוראת השעה ש  ה שללהעביר את מרבית המידע רק לאחר פקיעת
שאיתורו מחייב הקצאת משאבים    מידעאין לחייב את הרשות למסור  כי    פסקה  ולבסוף

 השופטת: לדברי משמעותית. 

מעגל שבהרחבת  הציבורי  העניין  על  חולק  להיות  יכול  אמת  ס  מ  משלמי  "לא 
כך גם נכונותם    ובמאבק בהון השחור.  כי המדובר בהליך הנשען על  לזכור,  יש 

המס   לרשויות  כך  על  נודע  בטרם  שלהם  המס  חבות  את  לחשוף  נישומים  של 
ממקורות אחרים. מן הנתונים שהובאו לעיל בנוגע להתנהלותם של נישומים אלה  

כי שמירה על האנונימיות שלהם היא ש ללמוד,  מדובר, אפוא,  ה  ק.ם המשחיש 
רגיש עד מ הנתונים מבלי  בהליך  גם חשיפת  לפיה  אוד. הערכת גורמי המקצוע, 

לפני   להיחשף  הנכונות  על  דרמטית  השפעה  תשפיע  הפונים  של  שמם  שייחשף 
רשויות המס, אינה קלוטה מן האוויר. יש בכך משום איתות משמעותי שההליך  

 מועד כולו לחשיפה.
כן, מסירת ה כי  ותפגע  שות המיסאת תפקודה התקין של רש  שבמידע תהנה  ים 

 ( לחוק. 1)ב() 9בהמשך קבלתו. כך באשר לתחולת הסייג הקבוע בהוראת סעיף 

_ _____________ 

 (. 22.3.2016פורסם בנבו,  ) גרוס נ' רשות המיסים בישראל 50846-11-15ם(  -ימנהליים ) ם ראו עת" 148
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להתחייבות   בניגוד  עומד  המבוקש  המידע  גילוי  לפיה  המיסים  רשות  טענת  גם 
מקובלת   מרצון,  הגילוי  נוהל  של  מטיבו  מכללא,  ולו  הנלמדת,  לסודיות, 

 149עליי." 

הד השלפסק  העליוןעל  ניתן  י  ישין  המשפט  בית  זה    150. 2018במאי    ידי  בהליך 
לפרסם   ישראל  בנק  את  לחייב  בישראל  השלטון  איכות  למען  התנועה  חות  דו ביקשה 

לקבוצת  אשראי  לתת  בישראל  הבנקים  להחלטת  הרקע  את  להסביר  העשויים  ביקורת 
מחלוקת    ין"אין כי  . בית המשפט המחוזי ציאי.די.בי. כאשר הייתה בשליטת נוחי דנקנר

אבל החליט בסופו    ,ממשי ואינטרס ציבורי בגילוי המידע"  יציבורניין  בדבר קיומו של ע
בסעיף   הקבועה  הסודיות  הוראת  לנוסח  נסוג  המידע  חופש  חוק  כי  דבר  (  5א)15של 

בית המשפט העליון, מפי השופט עמית, דוחה את הערעור.    151. 1941לפקודת הבנקאות, 
ותו מקרה לפרסם  "שבית המשפט התיר באעל כך  יע  צבומ   הכופר את הלכת  מנתח  הוא  

עמית מקבל    152. את זהותם של הנישומים, להבדיל מפרטים אחרים כמו גובה ההכנסה"
העמדה   שלתכליתכי  את  יעיל    ה  פיקוח  הן  היא  הבנקאות  בפקודת  הסודיות  הוראת 

הוא   ח.קומי הפילהבטחת יציבות הבנקים והן עידוד שיתוף הפעולה בין הבנקים לבין גור
הייחו  מאפייניה  את  הפיננסיתמדגיש  המערכת  של  ראש  כי  וסבור    ,דיים  להקל  "אין 

לזעזועים   לפיה פרסום דוחות ביקורת עלול לגרום  ישראל,  בנק  בעמדה המקצועית של 
 153.במערכת הפיננסית נוכח רגישותה"

חופש   חוק  פי  על  בקשות  בדבר  בידי  ה ומה  המצוי  מידע  לגילוי  ת  רשויו ה מידע 
שפט המחוזי בנצרת עתירה לגילוי שכרם של  קיבל בית המ  2015בשנת    ? הכנסה   ו ינ שעני 

ה כיהנו  וראשי  אשר  המועצה,  גזבר  ושל  דבוריה  המקומית  במועצה  הממונות  ועדות 
_ _____________ 

אור  השופטת  .  17  'פסשם,   149 הערכת בן  את  שלמקבלת  המ  ה  ת כי  סים  ירשות  המידע    ל ביוחשיפת 

גילוי מרצון, הנש ועל אמון במערכת. הנתונים    אנונימיות, על   ל ען ע"להכשלת ההליך של  חשאיות 

וצגו יש בהם כדי לבסס חשש לפגיעה ממשית בהליך בסבירות גבוהה, אם לא בוודאות קרובה"  שה

), היא  יתר על כן  .(16  'פסשם,  ) בעותר  היעדר השקיפות של הליכי  " ( הטוען כי  14  'פס שם,  נוזפת 

.  " מנישומים תמי לב  'דמי חסות' ות  או לגב  'איומים בחוט  לס'הגילוי מרצון מאפשר לרשות המיסים  

 המהותית אינה זניחה כלל ועיקר. תואכן בוטה, אבל טענ העותר לשון  יות דעתי,  לענ

 (. 30.5.2018פורסם בנבו, ) השלטון בישראל נ' בנק ישראל התנועה למען איכות  5089/16 םעע" 150

 . ת עמי לפסק דינו של השופט  4פס'  בשם, הדברים מפורטים  151

 לפסק דינו של השופט עמית.   14 'פס שם,  152

ראו עידו באום    .. הדיווח העיתונאי לא היה אוהד במיוחד לפסק דינו של השופט עמית  21  'פס שם,   153

השמור   "הסוד  נוימן  ישראל"  ואפרת  במדינת  באום  TheMarker  3.6.2018  ,1  ,10ביותר  עידו   ;

  TheMarkerמדינת ישראל"  השמור ביותר ב   ד הסו  מי שומר על הבנקים והטייקונים?ואפרת נוימן "

2.6.2018  www.themarker.com/law/.premium-1.6138158.  ,קורה היה  הגיע למשל,    מה  אילו 

  ? חדרים  י בחדרהנושא לחקירת משטרה? האם אין פגיעה באמון הציבור כאשר המידע בנושא נשמר  

)ועדת חקירה    TheMarker  28.6.2018  ,1  ,10"  שהנחקרת מנהלת את החקירהכ עידו באום "להשוו  

הגדולי ללווים  לבדוק את האשראי שהעמידו הבנקים  הבעיה, שוב,    ;ם במשקפרלמנטרית מתכוונת 

מידע   בוועדה  –היא  שייחקרו  הגופים  אחד  היא  הבנקים  על  מספקת    ,המפקחת  היא    לוועדהאבל 

 שחירה מידעים רבים(.ומבלבד מוגבל   עמיד

http://www.themarker.com/law/.premium-1.6138158
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מסוימת.  התח  פוהווארי  השופט    154בתקופה  בהדגשת  דיונו  "קיימת  ש עיקרון  את  לפיו 
מציין  ו  155, דע המצוי בידיה"מי ל  האזרח  חשיבות עליונה בשמירה על זכותו וגישתו של

הציבורכי   מכספי  המשולמת  במשכורת  ומדובר  לטובת    ,הואיל  בבירור  נוטה  האיזון 
פרסום המידע, במגבלות מינוריות. "אין באמור כדי לקבוע כי פרטיותם של עובדי ציבור  
בפרטיות הפגיעה  בין  שווה  גזירה  לטעמי  לערוך  ניתן  לא  עדיין,  אולם  הפקר,  ,  הינה 

נל  לההעלו פרסום  נוכח  פרטי  לאדם  משכורתו  היגרם  את  המקבל  אדם  ובין  שכרו  תוני 
 156מהציבור."

דומה   באותה ערכאה  תוצאה  משנת  התקבלה  תבקש השבה  בעתירה    2018בפסיקה 
המועצה    157אודות שכרם של שמונה עובדים בכירים במועצה המקומית ריינה. על  מידע  

לחשיפת תקיפה  התנגדות  "הביעה  סעיף שכה  תלושי  המקומית  על  נסמכת  כשהיא  ר, 
( לחוק חופש המידע, המורה לרשות שלא למסור מידע שחשיפתו עשויה לפגוע 3)א() 9

בפרטיות. לכך היא הוסיפה, כי בחשיפה אין כל תועלת, כיוון שמערך השכר המשתלם  
לעובדיה מבוקר ממילא ע"י משרד הפנים וע"י נציג הממונה על השכר באגף התקציבים 

"  המשפט דוחה את כל טענות הרשות:  יתב  158.ר"באוצ בלא לגרוע מחשיבות  ראשית, 
הבקרה והפיקוח על ידי משרדי הממשלה, חשיפת מידע לפי חוק חופש המידע מוסיפה  
אלא   הממשלתית  הביקורת  מערך  במקום  בא  שאיננו  הרשות,  מעשי  על  לפיקוח  נופך 

הטענה  נדחתה  ם  רים הבכימספרם הקטן של העובדילנוכח  שנית,    159; "מוסיף לו כאמור
בלתי   הכבדה  המידעבדבר  במסירת  המועצה  על  של  מכהסושלישית,    160;סבירה  תם 

מסקנה כי מסירת  ל  להביולפרסום המידע ה(  המועצהעמדת  מלהבדיל  )הבכירים עצמם  
 161במובנו של חוק הגנת הפרטיות.המידע לא תיחשב פגיעה בפרטיות 

עתירה לגילוי מידע על    ביבא  בתל   דחה בית המשפט המחוזי  2012בשנת    ,אחר מצד  
של  הדין.   שכרם  עורכי  לשכת  של  המחוזית  האתיקה  בוועדת  המועסקים    162פרקליטים 

אגמון מידע  "כי  גורסת    גונן-השופטת  מה  שום  על  ולהבהיר  מילים  להכביר  מקום  אין 
הנוגע להכנסתו של אדם ושכרו, כפי שנתבקש בעניינו, הוא בגדר מידע הנוגע לענייניו  

_ _____________ 

 . 112, לעיל ה"ש  תקין  י דין לקידום מנהל עורכ פרשת  ראו 154

 . 4שם, פס'  155

 . 5ס' שם, פ 156

עת 157 חופש    14810-04-17נצ'(  מנהליים  ) "ם  ראו  חוק  על  הממונה  נ'  תקין  מנהל  לקידום  דין  עורכי 

 (. 22.4.2018פורסם בנבו,  ) המקומית ריינה ה מועצ המידע ב

כיוון שמערך השכר    ,חשיפת המידע תכביד עליה"כי    טעמים אלה הוסיפה המועצה  ל. ע 4  שם, פס' 158

להשחרת   קשה  לעמול  ייאלץ  מקום  הפרטים  שלה  שאין  השכר,  שבתלושי  השונים  המזהים 

 . שם  ". לחשיפתם

 . 11 'שם, פס  159

 . 12 פס'שם,  160

 . 31-ו 7–5 פס'שם,  161

עת"  162 נ'    12-12-36541ת"א(  מנהליים  )   םראו  תל שטנגר  מחוז  עורכי  -ועד  לשכת  של  והמרכז  אביב 

 . (25.2.2014פורסם בנבו,  ) הדין בישראל
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אהפרטיי של  עליו  אשר ,  דםם  חל  הפרטיות  הגנת  אין  לדבריה,    163. "חוק  כי  "נראה 
הישוב"  מן  אדם  מאשר  פרטיות  של  יותר  צר  לתחום  זכאי  ציבור  שאיש    164, מחלוקת 

אלא "לכל    , אולם עורכי דין המועסקים על ידי ועדת האתיקה המחוזית אינם אנשי ציבור
עוב  על  החלות  המידה  אמות  את  עליהם  להחיל  יש  המגהיותר,  ואין    ,ציבורי"ה  זר די 

שהס כמי  המידע  לראותם  לחשיפת  מכללא  של  בכימו  ביותר  הפרטיים  "לענייניו  נוגע 
זה" לתפקיד  מינויים  בעצם  לומדת    165. אדם...  זה  בתחום  שניתנה  בפסיקה  מעיון 

לפגוע   כדי  בו  שיש  מידע  גילוי  על  להורות  המשפט  בתי  מצאו  "בפועל,  כי  השופטת 
ורת ציבורית על  המבוקש כדי לסייע להפעלת ביק  דעמיהיה ב  בפרטיות בעיקר מקום שבו 

 העתירה. לנוכח זאת נדחתה  166. רשויות השלטון והפגיעה בפרטיות הייתה מועטה"
עתירה  2017בשנת   בחיפה  המחוזי  המשפט  בית  היועץ    דחה  של  שכרם  לגילוי 

  בית   167התובע מטעמה.של  המשפטי של הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה רכס הכרמל ו
"בוס  פטהמש כי  אדם, הכלול במצבו הכלכלי, היא פגיעה  מסירת מידע על שכרו על  ר 

הפרטיות הגנת  חוק  פי  על  דין    168.בפרטיותו"  מפסקי  מסתייג  רניאל  שהתירו  השופט 
שכר על  מידע  ששכרו  גדומ  ,פרסום  מוכן  לא  הוא  מדוע  ינמק  שאדם  צורך  "אין  כי  יש 

ן צורך בנימוק, משום שידיעה  איו  וע בו, ייוודע בציבור. אפשר שעצם הנימוק עשוי לפג
מפני  ע נסוגה  בפרטיותו  הפגיעה  אם  השאלה  בפרטיותו.  פגיעה  היא  אדם  של  שכרו  ל 

העניין הציבורי, ובעניין זה קובע חוק חופש המידע, שמידע שהוא פגיעה בפרטיות לא 
דין"  10ת סעיפים  ולעניין זה הוא בוחן את הורא  169. יימסר אלא אם יש לגלותו על פי 

ציבורי הגובר על טעמי הפרטיות  כי אין עניין  ומגיע למסקנה    ,מידעלחוק חופש ה  71-ו
חשיפת השכר "משמעה ריקון  -חה את הטענה שאיולדחיית הבקשה. בית המשפט גם ד

הציבור   אמון  את  המבטיחה  הרשות,  על  המופעלת  הציבורית  הביקורת  של  מתוכן 
רק חלק מתק  ,זאת  .ברשות" זה הוא  לא ביקשה   –ת  שוציב הרמשום ששכר   שהעותרת 

א הוסבר על ידי העותרת, מדוע דווקא חלק זה הוא החיוני לביקורת ציבורית  "ול  –  כלל
 170.על הרשות, ולא כלל תקציב הרשות"

_ _____________ 

 . ( ד) 3 'שם, פס  163

 . (ה) 3 'שם, פס  164

 שם.  165

 . (ו) 3 'שם, פס  166

עת" 167 הממונה   61049-05-17חי'(  מנהליים  )  ם ראו  נ'  תקין  מנהל  לקידום  דין  חופש  חעל    עורכי  וק 

 . ( 5.11.2017,  פורסם בנבו) בועדה המקומית רכס הכרמלהמידע  

 . 4  מ'בע  שם, 168

 . 6  מ'שם, בע  169

 . 7  מ'שם, בע  170
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כעניין של מדיניות   האם קיימת היתכנות לחידוש ספר הנישומים. 3
 ציבורית? 

 מה היה משרד האוצר אומר?  –מבוא וקישור )א( 

פונה  ו  –ים הקיימים והמקובלים  את ההסדר  –  "הקרקע הבטוחה"את  ב  וזאני ע  בפרק זה
בשאלות, אפשרויות והזדמנויות של מדיניות ציבורית. אני מעלה רעיונות אקדמיים    לדון

ידי מימוש בזמן הקרוב, אבל אשמח  שפתוחים לדיון ולביקורות; אופתע אם הם יגיעו ל
אילו    פרק משנה זה לקודמו:נחבר  .  שוב זהם הם ישפיעו על השיח הציבורי בנושא חא

מה היו אנשי המקצוע בו ,  הובאה השאלה של חידוש ספר הנישומים לפני משרד האוצר
 כיווני מחשבה.כמה  הציע  ניתן ל אומרים?
סים,  ימטרות של רשות המהספר נישומים עולה בקנה אחד עם    , האם פרסום ראשית

המדינה   הכנסות  האוצר  אפילו  או  מנהל  תלוי  לה  ?ובכללות משרד  הדבר  במידה  בנתי, 
לקדם  שאלה  ב  רבה כדי  כזה  יש בפרסום    את מטרותיהן העיקריות של רשויות אלה אם 

ישראל  ומימושה של המדיניות הכלכלית של  כי    .במסגרת הסדרתה  למדי  דומני שברור 
ובוודאי של רשות המיסים, היא לוודא   אחת המטרות המרכזיות של כל הגופים האלה, 

י פרסום ספר נישומים כיום יקדם  שיאפשרו לה לפעול. אם יוכח כ  ות נסיש הכ  שלמדינה 
קרי, יקרב את המדינה לגבות את מלוא הסכומים המגיעים לה על פי    –את גביית המס  

המס בנטל  השוויון  את  ולקדם  על    –  171חוק  יגברו  אלה  ששיקולים  סיכוי  יש  האם 
 הלחצים הצפויים נגד פרסום מידע אישי זה?

וחו  אמין המפרסם נתונים שדּו  "צינור"צר ישמש רק  משרד האו   אםא  ספת הישאלה נו
יידרש לחשוף נתונים נוספים, הוא  או שמא  ,  בספר הנישומים ההיסטורישנעשה  כפי  ,  לו

, דבר  עם הנישומיםהוא ערך  גובה המס ששולם והסדרים שכגון  ישירות,  אליו  הקשורים  
לבסוף, אם נניח שיש טעמים    . יםמקצועי  ם שרשויות המס עשויות להתנגד אליו משיקולי

אך אינם קשורים לגביית    ניים של מדיניות ציבורית התומכים בפרסום ספר נישומיםרצי
מוכן  כגון  ,  מס יהיה  האוצר  אם  לראות  מעניין  יהיה  חשובים,  חברתיים  ערכים  קידום 

  " ים לאומי"תפקידים    ולקבל על עצמ  ויחייב אותהדבר  לתמוך בפרסום כזה, במיוחד אם  
 172.כיוםשהוא ממלא  אלה על ים ספנו

יש  תשני  האם  הציבורי  בכלל  ,  בדיון  נישומים?  ספר  לפרסומו של  היתכנות מעשית 
חלק מן  הועלו הקשיים הטכניים הרבים והעלויות של פרסום כזה.    1972שהתקיים בשנת  

_ _____________ 

יצירת תחושת    הכנסות המדינה תוך ה ביעד"עמידכתפקידה של הרשות"  סים מתארת את "ירשות המ 171

המסים"  משלמי  מצד  ושוויון  בי אתר    "אודות"ראו    . הוגנות  המסים   /www.gov.il/he  שראלרשות 

departments/about/about-israel-taxes-authority . 

ההיסטוריה מלאה    –אלה  כעל עצמו משימות  ליטול  חלט להורות לאוצר  ה לה בק: הממשלה יכוודו 172

בעלי    לתפקידים,  משרד הביטחון וצה"לשל  וחד  משרדי הממשלה, במישל  בדוגמאות של הירתמות  

  223–155,  15יז    משפט ועסקיםזיידמן "צבא והפרטה"  ישראל  חשיבות לאומית. ראו בעניין זה גיא  

(2014 .) 

http://www.gov.il/he/departments/about/about-israel-taxes-authority
http://www.gov.il/he/departments/about/about-israel-taxes-authority
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 173. בוודאי פחתו ,מגבלות מחשוב ומחסור בכוח אדםכגון הקשיים המנהליים, הטכניים, 
החלטת מדיניות  בפרט  ו  174,פרסוםיובא למידע שן של הגדרה מדויקת של הייענהם    לקח

רת  וברהדבר ההוגן לעשותו שהוא    –הנישומים   כל אם לפרסם את השמות וההכנסות של 
בהמחדל   הכנסההקבועה  מס  השכירים,  שמא  או    –  פקודת  שמות  את  שכן  להשמיט 

שלטונות מס  תם של  ל כו שבינת  הדעת נות  175מיותר מבחינת מס הכנסה.פרסום פרטיהם  
.  עלויות מכבידותדוח שיכלול גם את השכירים ולפרסמו במרשתת ללא  להפיק  הכנסה  

נותנת שניתן המרשתת  באתר    ,למשל)   לפרסם  מעסיקאת הדווקא  לחייב    אבל הדעת גם 
  אותו מידע שהוא מדווח למס הכנסה במישרין   –  העובדים  מידע לגבי שכר(  של החברה

  ים העובדן וההגינות של  תחושת השוויומבחינת  יותר  יבי  קטאפהדבר    אף יהאואולי    –
 . עבודהלקבלה למועמדים  ומבחינת תיאום הציפיות עם 

משהושלישית ללמוד  ניתן  האם  הקיים   ,  משרד    מהמצב  של  האפשרית  עמדתו  על 
פן יזום  ומחד גיסא, משרד האוצר מפרסם באבעניין פרסום מידע נרחב לציבור?  האוצר  

דוחות    176נהל הכנסות המדינה, חות שנתיים של מִ דוכגון    ,שלותת  שרהמאתר  מידע רב ב
הממונה על השכר באוצר באשר להוצאות השכר בגופים הציבוריים והוצאות השכר  של  

כוח קבלן  של  ודו  177אדם,   לעובדי  וחיסכון. חות  ביטוח  ההון,  שוק  מאידך    178רשות 
מספיק?   ומקיף  מפורט  הזה  המידע  האם  דק למקום  אין  הגיסא,  בנושא  ציבן  יו יים  ורי 

ההערכות  את  זאת יש להוסיף    ל ע  179המידע שהציבור צריך לקבל?  המדויק שלהיקף  ה

_ _____________ 

"בעידן המחשבים המשוכללים שעומדים לרשותו    ,1972לום רוזנפלד בשנת  ש כתב    , אפילו היום"" 173

ספר שום  יוכל  לא  האוצר,  לשק-של  כינישומים  ותשלומים,  שומות  של  אקטואלי  מצב  מצב    ף  אם 

פירסום הספר" קודם  שנים  לפחות שלוש  קיים  ה"ש    . שהיה  לעיל  רוזנפלד,  מאז התרחשה    .57ראו 

יום  אבל יש לציין כי גם כיום צפוי פער בין מועד הדיווח לבין סכמובן התפתחות טכנולוגית עצומה,  

 בי השומות. כל הבירורים, לרבות המשפטיים, לג

עבודה אינו מקור ההכנסה היחיד של האזרחים. האם נחייב   רוזנפלד מעיר, ובדין, ששכר  ,למשל  ,כך  174

 . שםצהרות הון לגבי כל נכסיהם וכל מקורות ההכנסה שלהם?  הרסם כל האזרחים לפאת 

יתקל  שהשמטת השכירים תנסות הביע חשש  נהל ההכִמ שהרי לגביהם אין חשש שהם מעלימים מס.   175

 . 67ה"ש   הוצאת רוב הנישומים מספר הנישומים. ראו קושניר, לעילהיא  ה משום שמשמעות ,בקשיים

מדיניות  " 176 בתחום  בישראל  ביותר  והמקיף  המרכזי  הפרסום  הוא  המדינה  הכנסות  מינהל  של  הדוח 

ה חשוב למתעניינים בהמסים.  עזר  כלי  מהווה  ישראל,  דוח  בבנק  תחום המסים במשרדי הממשלה, 

ב ההחלטות  למקבלי  וכן  ובתקשורת,  הפרטי  בסקטור  מחקר,  במכוני  ובכנסתבאקדמיה,  "  .ממשלה 

(teRevenues/StateRevenuesReportmof.gov.il/ChiefEcon/Sta .) 

 . 118 , לעיל ה"ש אתר דוח הממונה על השכר  177

בי  178 ההון,  שוק  וחיסכוןרשות  ופרסומים"  "   טוח  האוצרמאתר  דוחות   /mof.gov.il/hon/Pages  שרד 

ReportsandPublications.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae60091 

11&ListID=76773cbb-dfd0-4c3f-9960-da1db5f75cea&ItemID=15&FieldID=MMDTypes_ 

GxS_Invalid . 

הנישומים', לא  "מאז הופסק הפירסום של 'ספר  שגרסה כי    1975את הביקורת משנת    ,למשל   ,השוו 179

מתחלקים   כיצד  ללמוד  היה  אפשר  שמהם  סטטיסטיים  נתונים  אפילו  הכנסה  מס  שלטונות  פירסמו 

שיעור לפי  בארץ  המס  האפקטיביים שהם משל משלמי  ההכנסה  מס  הכנסה    , מים"י  "מס  ארץ  בוכי 

  עמדה   רפורמה כוללת"  –ראול טייטלבאום "כלכלה  איבד את משמעותו כאמצעי של צדק חברתי" )

http://mof.gov.il/ChiefEcon/StateRevenues/StateRevenuesReport
http://mof.gov.il/hon/Pages/ReportsandPublications.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=76773cbb-dfd0-4c3f-9960-da1db5f75cea&ItemID=15&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid
http://mof.gov.il/hon/Pages/ReportsandPublications.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=76773cbb-dfd0-4c3f-9960-da1db5f75cea&ItemID=15&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid
http://mof.gov.il/hon/Pages/ReportsandPublications.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=76773cbb-dfd0-4c3f-9960-da1db5f75cea&ItemID=15&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid
http://mof.gov.il/hon/Pages/ReportsandPublications.aspx?LPF=Search&WebId=e6f49c89-90bd-40df-b09f-9ecae6009111&ListID=76773cbb-dfd0-4c3f-9960-da1db5f75cea&ItemID=15&FieldID=MMDTypes_GxS_Invalid
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  –  180מידע מהציבור ומנבחריו   מסתיר משרד האוצר  ש  ,והחשדות, שהועלו פעמים רבות 
 181מבקר המדינה.  חקיבל אישור מסוים בדואף דבר ש

 חינוך לנורמות חדשות ו פרטיות, שקיפות )ב( 

שציי בפכפי  רובה  רקנתי  שגופראשון,  לכך  מודעים  וציבוריים,  נו  פרטיים  רבים,  ים 
בא לגבינו  מידע  גובה ואוספים  על  שמידע  היא  העובדה  אבל  יותר,  או  פחות  חוקי  פן 

. פרסום  טבוהם עדיין    , כמו נושאים של צנעת הגוף ומיניות האדםממש  שכרו של אדם,  
בא נישומים  היוספר  בציבור  כלגיטימי  שייתפס  משפטית,   לא ו  שראלי,פן  מבחינה  רק 

ת להיחשף  פחות ממהפכה בתפיסת הפרטיות האישית של אזרחי ישראל, נכונּויחייב לא  
 פרסום כזה. להפיק  ואמון ברשויות האמורות 

אם   האוצר  לכן  לחדש  ישר  ספר  את  חליט  בידו   –  נישומים הפרסום  יש    וכאמור, 
רסום  שראל יראה בפביר  שהציבואני מאמין    –ידי  יפן מו סמכות פורמלית לעשות כן בא

שכר  על  לפני    מידע  חלקם,  או  )כולם  המס  מס  נישומים  רשויות  ידי  על  מס(  אחרי  או 
יתכן שפגיעה  יוהתגובה תהיה לחץ נגדי ציבורי ומשפטי.  ,בפרטיותסיבית מפגיעה משום 
כספי ציבור או מודה )גם אם  שכר מלמי שמקבל  באשר  לגיטימית  תיתפס כבפרטיות  כזו  
ורבים    ,1972אי דניאל בלוך בשנת  למת מס. אבל, כפי שכתב העיתונהעב  מורשע(אינו  
"אזרח הגון וישר זכאי לכך שהכנסתו האמיתית לא תהיה  ,  וודאי יסכימו לכך גם כיוםב

_ ___ __________ 

בישראל,    1%-חייב לפרסם נתונים על הלפיה שר האוצר " ש  2014לביקורת משנת    ,( 7,  6,  .1.19751

דל"ן רבים? כמה  כסי נהם בעלים של נ   1%-ם. כמה מתוך הכולל פילוחים ענפיים וגיאוגרפיים שלה

את  ה לברר  ולציבור  לתקשורת  לחוקרים,  יאפשרו  הם  ראשית,  חשובים.  נתונים  אלה  יבואנים?...  ם 

איעוצמ פילוח  -ת  פחות חשוב מכך,  למדינות אחרות... לא  וביחס  מוחלט  באופן  בישראל,  השוויון 

העליון והמאיון  העליון  העשירון  נתוני  עו  של  שבהם  והענפים  התחומים  פי  האנשים  סקים  על 

מייצרות  םשמרוויחי העושר  משפחות  האם  נוספת:  תעלומה  לפתור  תסייע  בישראל,  כסף   הרבה 

מהן   שרבות  או  תחרותיים"    'יונקות 'ערך,  לא  ומענפים  הממשלתיים  מהעטינים   )איתןערך 

" המידע  אבריאל  את  פרסם  לפיד,    TheMarker  3.5.2014"  ןהעליו  המאיון  הכנסות   עליאיר 

www.themarker.com/news/1.2311789) . 

בעד    אוצר מסתיר: הפנסיה לפורשי השנים הקרובות תקוצץ "ה  דמסקישאול אמסטר ,  ראו, בין היתר  180

; רינה www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3666723,00.html 12.8.2015 כלכליסט " 35%

  14.6.2016  המשמר החברתי  "? ההעברות התקציביות מחברי הכנסת  למה האוצר מסתיר אתבראלי " 

hamishmar.org.il/2016/06/14/בסוק  ;  מ/-התקציביות-ההעברות-את-מסתיר-האוצר-למה מוטי 

מסתיר האוצר  יותר  בתקצ  "משרד  המדינה  שקל"  20-מיב    TheMarker  7.11.2016  מיליארד 

www.themarker.com/news/1.3114340 . 

על    ידע"דו"ח מבקר המדינה חושף חוסר שקיפות בתקציב המדינה: משרד האוצר מסתיר מהכנסת מ 181

משרד האוצר יודע שנגלה  ' ח"כ סתיו שפיר:  "   ב ענת דוידוינה."  ב המדהיקף הרזרבות המלא בתקצי

לציבור שייחשף  מעוניינים  לא  שהם   /103FM  14.3.2018  103fm.maariv.co.il/programs'"  מידע 

media.aspx?ZrqvnVq=HFGLDD&c41t4nzVQ=ELD  . משרד    מבקר המדינה  לדוח המבקר ראו"

  ב 68  שנתי   דוח ביקורתל ושקיפות"  תקצוב, ניצו  –האוצר: רזרבות והוצאות שונות בתקציב המדינה  

239   (2018  )www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_620/67567b08-4ab4-4b43-9565-1f 

8001a37cbd/201-reserva.pdf. 

https://www.themarker.com/news/1.2311789
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3666723,00.html
http://hamishmar.org.il/2016/06/14/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E/
http://hamishmar.org.il/2016/06/14/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E/
http://www.themarker.com/news/1.3114340
http://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HFGLDD&c41t4nzVQ=ELD
http://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HFGLDD&c41t4nzVQ=ELD
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_620/67567b08-4ab4-4b43-9565-1f8001a37cbd/201-reserva.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_620/67567b08-4ab4-4b43-9565-1f8001a37cbd/201-reserva.pdf
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שלו   לחותנת  למתחריו,  לשכניו,  כאשר    182. תונות"ולעידועה  החמישים,  בשנות  אם 
האזר על  וההגנה  בראשיתה  הייתה  בפרטיות  מפני ההכרה  הייתה  גיפ   ח  בפרטיותו  עה 

סיכוייו של    מוגבלת, לא כיום  וביטלו את ספר הנישומים,  רשויות המדינה בלחץ  עמדו 
של העשורים הראשונים    יטסיהקולקטיב העידן פרסום כזה להתממש נראים קטנים למדי.

בעידן  הת כבר  זה  ו   , ידואליסטיאינדיוו חלף  בקידום  רצונותיו  של  מימוש  בהמתמקד 
הולכת ומעמיקה ככל שחשיבותה    באופן ספציפי, הזכות לפרטיות  .טפרשל ה  וושאיפותי

 183מתבררת, וכך גם הדרישות להגן עליה.
בכיוון  אם  ה  תהליך  לזהות  בישראל ניתן  כעת  המתרחש  זו  שאלה  ב  מלאדיון    ? זה 

משמעותי  רואה שינוי    י. עד כמה שאני מבין, אינ לחוקרים בתחומים אלהמתין  יצטרך לה
ה בלמס  ביחור  ציבבתפיסת  האחרידע  הישראלית  ב  מזהה  י ואינ  , יםונעשורים  חברה 

פרטי.  של מידע  וודאי לא  וב  , ציבורי  זרימה חופשית של מידעאמונה עמוקה בשקיפות וב
שראינו,   המידעכפי  חופש  להחיל    –  חוק  שקיפות  המבקש  של  נהל  המִ על  נורמות 

בישראל כנא,  הציבורי  הציבור,  לטובת  הציבור,  במימון  הציהפועל  הוא    –ר  בומן 
רב יותר  לחץ של הציבור הישראלי לקבל מידע  בורו לא היה התפתחות מרשימה. אבל מק

ידי  על  מידת הפעלתו  וגם עשרים שנה לאחר חקיקתו    ,)או ברצונן של הרשויות להיחשף(
ל  ,לשון אחר  הציבור הישראלי מוגבלת. יהיה צורך  ידי  כדי להביא  כזה,    " לייצר"שינוי 

פרסום השכר. האם מדובר    ראלי לקבל אתנע את הציבור היששכל  תודעה,שינוי, לשנות  
 באפשרות ריאלית? 

המקורית  הנישומים  ספר  באפיזודת  זה,  בהקשר  שימוש,  לעשות  ניתן  כאשר    ? האם 
  , פרסום ספר הנישומים של שנות החמישים לקע  באשר לררב,  -, הלאהמידעקוראים את  

הני ברקע  העומדים  שונים  טעמים  לזהות  א ניתן  כלכליים  טרינסוי,  גופים  של  סים 
הנישומים  וכן  ים,  ופוליטי ספר  אשר  ושאיפות  אמור  תקוות  עליההיה  למען  .  ןלענות 
של  הסדר ה יצירתלק גדול מן הנסיבות הספציפיות שעמדו ברקע יש להודות שחל, האמת

אינ כבר  הנישומים  הראשית  .ותקיימ  ן ספר  ההסתדרותי  ,  והמשק  אינם  כבר  קיבוצים 
משמהווים   ואינם    רביםומק  אינם  184הישראלית,   מהכלכלהי  ותמעחלק  לשלטון, 

כלכליות  ה בקבלת    עוד  "נחשדים " בשליטתמהממשלהטבות  שאינה  של ,    ת מפלג  ה 
רבות שנים  זה  פרוגרסיביות  .העבודה  נעלמו  -מפלגות  עצמאיות  אומנם  ליברליות 

אבל   הכלכלית  לגבי  מהמפה,  קוניש  עמדתן  לכך  סנזוסכיום  מאוד  קרוב  ל  במקבי  .או 
ן הכלכלית אינה  רבות המפלגה הקומוניסטית, ועמדתלו גם מפלגות שמאל רדיקלי,  למנע

התבסס   –על כל ליקוייו    –, הממשל הישראלי  שניתתמיכה פוליטית משמעותית.  בזוכה  
יכול  הוא בביצוע פרויקטים לאומיים, בו ניתן להיעזר ש ,והתרחב, ובצירוף המשק הפרטי

_ _____________ 

 . 7 מ' , בע62"ש בלוך, לעיל הראו  182

בירנהק, לעי  183 גדרון "פרסום מידע פרטי: בחינה  102ל ה"ש  על הזכות לפרטיות בישראל ראו  ; תמר 

לפר  הזכות  של  השוואתי"  טיישומית  במבט  משפטיות  אמ2010)  133ח    עלי  "המסחר  (;  ג'אברין  ל 

 (. 2010)  253ז  מאזני משפטבמידע האישי: בין המצוי לרצוי" 

חברה וכלכלה בישראל: מבט  "  1988–1948יצחק גרינברג "הכלכלה המרחיבה של משק העובדים   184

 (. 2005עורכים,   גפרילינ וביהוטווין וטג דניאלבראלי,   בי)א  327 היסטורי ועכשווי
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משימות עם  כסייגבלרבות  ,  יולהתמודד  האחרונ ת  בשנים  למעשה,  לציין  פים.  ניתן  ות 
המ לרשות  מרשימות  האוצרי הצלחות  במשרד  הגבייה.  סים  קשה    185בתחום  בהתאם, 

חיו מי לכל הי בפנייה  נלזהות צורך  לחץ חברתי כללי על  כאילו    ציבור להפעיל  שנראה 
נמוכיםהמדּו   סיהםימ ש  וחים  מממה  חייהםמשתקף  שראינו,    .רמת  הרשויכפי    מס ות 
עלב  ניינות עומ ופרטני  מדויק  מס,   מידע  בכך.    186העלמות  להן  שדי  ,  שלישית ודומני 

פיקוח  קיים  יהציבור הישראלי  שמצפה  הממשל הישראלי  שוקשור לכך, לא הייתי אומר  
או שהציבור    –  אחת התכליות החברתיות שיוחסו לספר הנישומיםשהם    –הדדי  ר  ומשטו

זא כן.  עניין לעשות  ויות  במסגרת פעיל  "מתנדבים" משילוב    לדי להב  ,תהישראלי מגלה 
הכ  אשר    187המשטרה, דוגמת  רשויות  של   הדרכה,  עם  של  נעשה  קפדני  ופיקוח  וונה 

קשיים. מעורר  אז  וגם  שבו    דווקא  אמרים נ  האלדברים  ודוק:    188הרשויות,  בעידן 
ה אלההיכולות  מעין  בפעילויות  הציבור  של  מוגבר  שיתוף  מאפשרות  ,  טכנולוגיות 

הכנסות  תי  שלמממידע    ופרסום חסרת  במרשתת  נישומים  על  לתפוצה  להגיע  יכול 
 189תקדים.

סיכוי   יש  את  האם  אישית  לשנות  שקיפות  של  לכיוון  בישראל  החברתיות  הנורמות 
מס  אינ  ?בענייני  זאת?  לעשות  הדרך  ההתנהגות,    ימהי  או  החברה  מדעי  ודומני  איש 

_ _____________ 

"  ראו 185 בסוק  המס  מוטי  הזמנים:  גביית  כל  של  השנה  216.1בשיא  מתחילת  שקל  "  מיליארד 

TheMarker  9.10.2016  www.themarker.com/news/macro/1.3091131.  השוו וקסמן    אבל  אבי 

 /TheMarker  10.6.2018  www.themarker.com"  2019החגיגה בתקציב    תנטע ברזילי מקלקלת א"

allnews/.premium-1.6158449. 

[ על  2017בעניין זה: "רשות המסים הכריזה בדצמבר ]  ית לרשויות אתן אפשרות לפנייה עצמ ות מלרב 186

זרח לפנות לרשות המסים מיוזמתו,  רצון לשנתיים. הליך זה מאפשר לכל אמחזרתו של הליך הגילוי  

" ראו  .לגלות הכנסות לא מדווחות בישראל או בחו"ל, לשלם את המס, ולזכות בחסינות מהליך פלילי 

 . TheMarker 11.1.2018 ,27מרצון" יך הגילוי  לזרקו זמיר "נצלו את ה קרן 

בתחום   187 קיימות  הציבור"פעילויות  מדעיבמח  "חובבים "שיתוף    ,למשל   ,כוללות  "שיתוף    ,ראו   .קר 

, ה"ש  1542,  1447יט    משפט ועסקים גיא זיידמן "מה עושים המרצים כשהם אינם מלמדים?"    ,למשל 

280  (2016) . 

גדול ממספר השוטרים    –של מתנדבים  מספר עצום  בל, למשל, עושה שימוש  ישראמשטרת   188 מספר 

משל, יניב קובוביץ . ראו, למדי פעם בפעם מתגלות תקלות  בכך  וגם    –הפעילים העומדים לרשותה  

  הארץ ועפרה אידלמן "הורחבו סמכויות המתנדבים במשטרה: יוכלו לבצע מעצרים ולחפש בבתים"  

31.3.2016  www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2899998  המדינה מבקר  מערך  ";  בניין 

והפעלתוהמתנד במשטרה  שנתי    " בים  לשנת  66דוח  הכספים    2015ג  שנת   2014ולחשבונות 

503   (2016  )www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/b442d7ea-5c26-4b86-88c5-eba 

32473713d/210-police-volunters.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1.  מתירים  היינו    האם

ברוח    לדווח על מה שחזו עיניו? לניסוי מאפשרים לו  פיקוח משטרתיות ו   לכל אזרח גישה למצלמות 

 Rick Rojas, In Newark, Police Cameras, and the Internet, Watch You, N.Y. TIMES  ראוזו  

(June 9, 2018), www.nytimes.com/2018/06/09/nyregion/newark-surveillance-cameras-

police.html . 

ספר 189 להזכיר:  ב  רק  הודפס  הראשון  ב  500-הנישומים  והשני  לעיל  .עותקים  350-עותקים   קושניר, 

 . 67ה"ש  

http://www.themarker.com/news/macro/1.3091131
http://www.themarker.com/allnews/.premium-1.6158449
http://www.themarker.com/allnews/.premium-1.6158449
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2899998
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/b442d7ea-5c26-4b86-88c5-eba32473713d/210-police-volunters.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/b442d7ea-5c26-4b86-88c5-eba32473713d/210-police-volunters.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.nytimes.com/2018/06/09/nyregion/newark-surveillance-cameras-police.html
http://www.nytimes.com/2018/06/09/nyregion/newark-surveillance-cameras-police.html
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י מחקר  מה גם שלא איתרת,  ורתיב בריוכלו להציע נלא  סוציולוגים ופסיכולוגים  שאפילו  
בכי מראה  רב  הקיים  המחקר  זה.  בחייו  כי  וון  משמעותיים  היבטים  על  מידע  מסירת 

 190אישיים ואת בריאותו הנפשית. -מסייעת לפרט לפתח ולחזק את מערכת הקשרים הבין
עצמית   חשיפה  של  היתרונות  קבלת    –בין  פסיכולוגית,  תמיכה  השגת  אמפתיה,  יצירת 

וכמשוב מהסב אבקבן  יבה  בן השיח.  מקביל של  מידע  סיכונים  לת  גם  יש  תגובות    –ל 
דחייה   וושליליות,  נחיתות  רגשי  המעוררות  הסיכון  תחושות  ביקורת,  וכמובן  כישלון, 

עוד נמצא    191שבן השיח יפגע באמון, יפיץ את המידע לגורמים נוספים או ינצלו לרעה. 
באופן   לא  כי  אף  מגדירות,  חברתיות  נורמות  מה"כי  כמה  אור  חד,  למי,  לספר,  י 

,  . כךחשיפת מידע עצמית בתחום הכספישל  נושא  הרים מעטים בדקו את  מחק  192. ומתי"
בתחום מחקר חלוץ  ערכו  ולשם, אשר  נוחּו  , פוקס  כי  תלויה  הגיעו למסקנה  ת החשיפה 

נרשמה  ת החשיפה הגבוהה ביותר  נוחּו  :בין דמות המטרהלרבה בין החושף  במידת הִק 
יחס להורים, לחבר טוב,  במכן    לאחרונשואים(,    יותר מאשר לא  יםואוג )נש ביחס לבני ז 
אבל האם ניתן להגיע למצב שבו אנשים יחושו בנוח לפרסם מידע כלכלי    193למכר ולזר. 

זרים?  ל אפשרי,  פני  הדבר  בעצמםאם  המידע  את  לפרסם  יעדיפו  הם  כחלק  או    האם 
הרחב ביותר, זה    בץקוסגרת השמא במאו    מעסיקפרסם השי יותר    הרחב  "חבילת מידעמ"
 באמצעות ספר נישומים?  ,למשל  –יכולה לפרסם  סיםירשות המש

בטוח אם האופי הכללי של החברה הוא תנאי מוקדם לשינוי חברתי ברוח של    יאינ
גילוי ושקיפות. יש מאפיינים המרמזים שישראל תוכל לאמץ שינוי כזה: למשל, בחברה  

  ה אינ ישראל    194ולקים מידע זה עם זה;ח יםואנש  ,קשרים חברתיים חזקיםהישראלית יש  
יש בה אנשים    ;נוטה לדיסקרטיות רבה, ונחשבת מוחצנת  ה, אינ"מנוכרת "ו   " קרה"חברה  
תרבות כזו    אחר,מצד  .  ועושר אינו נתפס כדבר שלילי   ,שנהנים להפגין את הצלחתםרבים  
נמוכהאולי   בהכנסה  להודות  אנשים  על  לכן    ,מקשה    –  יהשוודב  חברההדווקא  ואולי 

שרבי מופנמים,  נחשבים  בגפםשחבריה  לגור  מעדיפים  מחבריה  חולין  ר  שאו  ,ם  שיחת 
בעולם  –במשורה  בה  מתקיימת   ביותר  השוויונית  החברה  הפרט  היא  של  המס  ונתוני   ,
 195בציבור. בה מתפרסמים

_ _____________ 

 . 164, בעמ'  17ראו פוקס ולשם, לעיל ה"ש   190

 . 166שם, בעמ'   191

אדם שופטים אם גילוי פרטים על חייהם אכן תואם את הנורמה  האישית בני  -בין  "בכל אינטראקציה 192

זו. ואכן, כאשר אנשים  הרווחת, ומשתדלים לכוון את התנהגותם באופן שלא תסטה מנורמה חברתית  

בניגוד   אינטימייפועלים  נושאים  על  מדי  רב  הם חושפים מידע  למשל, כאשר  ם  לנורמה החברתית, 

מקדמ שלא  מי  לפני  לפניווי  להיחשף  והדבר  בל  כחריגים...  הסביבה  ידי  על  להיתפס  עשויים  הם   ,

 . 165–164שם, בעמ'  ." ..עשוי להשפיע על עתיד הקשרים ביניהם לבין בני שיחם

 . 175-ו 172,  166–165שם, בעמ'   193

וחברה  אינם  הישראלים  אחר,  מצד   194 עסקים  לערבב  כ  –אוהבים  נתפס  הכספי  בשיקולי  השיח  עוסק 

 . 8מנלה, לעיל ה"ש  אישית. ראו -הביןשיח החברתי בתקשורת נפרד מהכלכלית ו כ יעילות 

 Maddy Savage, Sweden Is Considered One of the Most Egalitarian Countries in theראו   195

World. So Why Is It So Tough to Build a Strong Professional Network?, BBC (Apr. 3, 

2017), www.bbc.com/capital/story/20170331-how-do-younetworkin-anation-of-introverts . 

http://www.bbc.com/capital/story/20170331-how-do-younetworkin-anation-of-introverts
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ב הקיימים  החברתיים  לנתונים  לב  לשים  לא  קשה  מאפשרים  אשר  דיה,  שוואבל 
פיינת במיסוי  מתאדיה  וושהסדר של גילוי שכר נישומים:    –ם  ליימק  או לפחות  –כנראה  

הכנסה על  עם    ,גבוה  שוויונית  מדינה  גם  היא  אבל  נדיבה,  רווחה  מדינת  לממן  המיועד 
לא רק שיש הסכמה חברתית  הוא ש המעניין ביותר הנתון פערי שכר נמוכים יחסית, ואולי  

למיסוי,   המהשוו רחבה  לרשות  מעניקים  שלידים  מעמ סים  ייחוחבד  הם    69%  –די  רתי 
 196עמדות שליליות לגביה.יש מהם  5%-ורק ל ,ורים שהיא מתפקדת היטבדים סבמהשוו
מאוד    לע שקשה  להוסיף  יש  מקיףלערוך  זאת  חברתי  יזום  ובא  שינוי  :  מתוכנןופן 

לשינוי    "בשלה"עד שהחברה תהיה    ,יום, אלא על פני תקופה  ןתהליך כזה לא יתרחש בִ 
כזה סקנדינביה  ה  שקיפות  .חברתי  במדינות  עומשכר  עצמהאינה  בפני  חלק היא    ;דת 

ּפ של  שלמה  חברתייםתיחּוממערכת  וסובלנות  שוויון  ועוד  .ת,  שינוי    ,זאת  להבין  ניתן 
דרמטי,עמוק  חברתי   מאירוע  פה  מ  שנובע  אבל  לאומית,  בו טראומה  אין  ודאי  בישראל 

ובצדק   –קרו  ם יבבישרספק  ן  איגם    .התומכים בפרסום השכר  טעמים ברמת עוצמה כזו
ניסיון    – החוק,    , "מלמעלה"לערוך  כל  חברתית"סוג של  בצו  חורגת  אשר    197"הנדסה 

וודאי  זאת ב .את העם  "לחנך מחדש" המקובלת בדמוקרטיה ליברלית ושואפת  מהאסדרה  
באוכלוסייה המתאפיינת   מדובר  ובאינדיווכאשר  )יזמות(בידואליזם  אלתור  יותר    יכולת 

 . השלטון ות ראות להובצייתנמאשר 
כן  פי  על  מוכ  אף  אישית  אני  עמדה  להביע  ל ן  בהליכה  יוזמה  התומכת  של  כיוון 

לשינוי דרמטי של הכללים בכיוון    ככל שיש סיכויאם ולהבנתי,  .  לחידוש ספר הנישומים
רגיש, הדבר יתאפשר  כאישי וכאלא    , פרטיכיום לא סתם כ של פרסום מידע כלכלי הנתפס  

כך. לשם כך יהיה צורך  לא להתנגד( ל  לפחותהסכים )או  ל   עו ישוכנ  רק אם אזרחי ישראל 
 כמה נקודות: להבהיר 

את  ראשית ההופך  דין  בישראל  אין  או,  לחסוי  השכר  בדבר  ה  הנתון  על  דין  אוסר 
ה  על  או  המידע  מעסיקהפרט  את  הפרטיותלחשוף  מגבלת  למעט  ב,  מדובר  עיקר . 

חברתיתב פרטי  מוסכמה  מידע  זה  במידע  שטעול,  הרואה  לא    שלה  ויינ מי  אם  מחייב, 
  , חוק הגנת הפרטיות  ו שלרית, לפחות הסכמה רחבה. הדבר תואם את רוחדרישה ציבו

 198של אחר ללא הסכמתו.  ו האוסר על אדם לפגוע בפרטיות 
את  להבהיר מהם הטעמים המצדיקים  יש    ,פני הציבורל, כאשר הדברים יובאו  שנית

הציבור את  לשכנע  לנסות  ואז  המידע,  הנימוקים  ל  ם.צדקתב  חשיפת  רוב  הערכתי, 
אכן  שהועלו   זה  רדיקלי  אינם  בנושא  כה  שינוי  משכנעים    –מצדיקים  אולי  היו  חלקם 

  למשל,   יום, ואחרים לא היו משכנעים גם בשנות החמישים.כבשנות החמישים, אבל לא  
_ _____________ 

 LOTTA BJÖRKLUND LARSEN, A FAIR SHARE OF TAX: A FISCAL ANTHROPOLOGY OF  ראו 196

CONTEMPORARY SWEDEN 10–13 (2018)  .  הכאבל לא  לא    לאולי  המס  העלמת  תופעת  זוהר: 

כליל  ראוהשוו והממשל    ,נעלמה  בה.  נאבק  Tax ,Benson L. Michael & Ceccato iaVan   די 

Evasion in Sweden 2002–2013: Interpreting Changes in the Rot/Rut Deduction System and 

Predicting Future Trends, 66 CRIME, L. & SOC. CHANGE 217 (2016) . 

ה 197 למשמעות  היא  שלי  המדינה,    " ותיקה"הכוונה  מדע  בתחום  המונח,  למש ושל  עדכנית  המעות  לא 

 ת מידע. יותר שלו בהקשר של אבטח

 א". למדעת, במפורש או מכל  , משמעה "הסכמה3מבהיר ס'    ,הסכמה"". הגנת הפרטיות לחוק  1 'ס 198
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נטען   הנישומים  כי  אם  ספר  דרוש  פרסום  בו  הכלול  ציבורי  והמידע  דיון  קיום  לשם 
להבין  ילצר  שיאפש  מושכל, הכלכלמאת  בור  אזי  הממשלהשל  ית  דיניותה  לפני  כבר  , 

היה   עשורים  כלומרכמה  מידתי,  אינו  כזה  שפרסום  לכל  רחב  ש  , ברור  מן  הרבה  בהוא 
 הדרוש למטרה זו: 

רב. גם  -מכר, אך נראה שהכנתו תימשך זמן-"ספר נישומים חדש יכול להיות רב
חשוב    –שילם, פלוני אלמוני  א  ל  לם, אואם אין אנו צריכים לדעת בדיוק כמה שי 

מדוע  לד להבין  קשה  מסויים.  בענף  אחר  וסקטור  זה  סקטור  שילם  כמה  עת 
הם ההנתונים   באוצר,  השומה  לגורמי  לחלוטין  ברורים  להיות  החייבים  אלה, 

אי מדוע  כך.  כל  עוול  -סודיים  נעשה  אולי  הציבור.  לידיעת  אותם  להביא  אפשר 
 ם?יילעצמא  לשכירים? ואולי נעשה עוול

ההשוואת הנתונים  את  לחשוף  הכרעה  יש  יותר,  ענייני  דיון  יאפשרו  הם  יים. 
 199" צודקת יותר ויסירו חשד של חיפוי על מה שצריך להיות גלוי.

השבעים  למן   פרטי  גילוי    לשהרעיון  הפך  נשנות  כזהמידע  יותר  קשה  ל  נרחב  עוד 
ר הנישומים  פלסה  ההנמק  והגנה עליהן,  זכויות אדם ואזרח הכרה בבעידן של  להצדקה.  

בעידן  ;  המדינה  רשויות או מצוקת תקציבה האינטרסים והצרכים של    אינה יכולה להיות
בישראל, המרכזיות  האוכלוסייה  קבוצות  בין  גדול  חברתי  מתח  הצעה    200של  כל 

, עלולה  בה  פוגעתכלחלופין  או    קבוצה זו אחרתעם  מיטיבה  כ, כלומר  כמגזריתשתיתפס  
כו המאמץ  את  שקיפותנ  גםלו;  להכשיל  בין  להשוות  שליסיון  שקיפות  לבין  שות  הר  ה 

  בית המשפט העליון הבהיר בצורה ברורה ומשכנעת שכן   ,)פרטיות( הפרט נידון לכישלון
המוטלות על   האללבין הרשות חובות בין מעין זו ה יבדמוקרטיה ליברלית אין סימטרי כי

 201הפרט.
דרושים   בש  מאוד  ים רציני ם  מיטעלהבנתי,  ניכרים  שכנע  ל  כדיהם  יהיה  חלקים 

  רת המחדל מסודיות בענייני שכר לפרסום מידע ברהפוך את  ראוי לכי  לי  ציבור הישראב

_ _____________ 

נכ 199 בשנת  הדברים  הממשלה    –  דברבעיתון   1976תבו  של  מובהק  תומך  עדיין  דיון    –אז  במסגרת 

ם  קה זאת" בין השכירים לבין שאר העוסקי"החלוקה של הנטל ומידת השוויון בחלו  תציבורי בשאל

 . 7, 12.2.1976 דברבמשק. ראו "לחשוף נתונים השוואתיים" 

המדינ 200 בישראל נשיא  זיהה  ריבלין  עיק  ה  קבוצות  וערבים    –ריות  ארבע  חרדים  חילונים,   –דתיים, 

כ   ןשאות משותפתתיאר  שפה  וללא  בפחד  שחיים  שבטים  מתחרות  .ארבעה  אלה  קבוצות  על    אכן, 

בתקציבים  דה החברתי,  בשיח  רב  .דיניותבמ וומיננטיות  במדינה  מורכבת  -אבל  ישראל  כתרבותית 

לגווניה, מקום מגורים, מעמד  סיס אמונה דתית  בם נבחן את הדברים על  א  –מספר הקבוצות השונות  

ועוד   דיבור  שפת  עדתי,  מוצא  רא  –כלכלי,  יותר.  הרבה  גדול  " הוא  דביר  )דבול(  נועם  ריבלין:  ו 

גוברת  4  בישראל ביניהם  והעוינות  -ynet  7.6.2015  www.ynet.co.il/articles/0,7340,L"  שבטים 

4665846,00.htmlוהשוו  ;  " גורדין  היהודיעמיחי  מהעם  שבט חשוב  מחק  ריבלין    סרוגים "  הנשיא 

25.4.2018 www.srugim.co.il/251510-היהודי-מהעם-בחשו-שבט-מחק-ריבלין-אהנשי. 

בג"ץ   201 זה  בעניין  נ' משרד האוצר  164/97ראו  בע"מ  והמע"מ,  קונטרם  נב)אגף המכס  פ"ד   ,1  )289  

 (. 2001)  217לב  משפטיםבדמוקרטיה" "אזרח ומדינה   ליאור ברשק ;(1998)

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4665846,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4665846,00.html
http://www.srugim.co.il/251510-הנשיא-ריבלין-מחק-שבט-חשוב-מהעם-היהודי
http://www.srugim.co.il/251510-הנשיא-ריבלין-מחק-שבט-חשוב-מהעם-היהודי
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זה הפיכתו ,  בנושא  פרטי    תוך  ציבורי  ממידע  ולמידע  לכל,  כן  כי  הפתוח  לעשות  ראוי 
קבוע טווח  כעניין  חייבים  וארוך  כאלה  טעמים  ע .  בשיפור    ללהצביע  של    מצבםצפוי 
משמע של מספר  שרטפ  ותי  במחיר  בפרטיים,  פגיעה  צריכים  עיקרו  כאלה  טעמים  ות. 
ל פרט בחברה צריך לתרום את חלקו. נזכיר מושכלות יסוד:  כ האזרחים שרוב  לשכנע את  
הורה לילדים ההולכים לבית ספר יסכים, ברוב המקרים בחברה הישראלית,    וגם מי שאינ 

, ומכל  פה נדרש ממנו  .ם לשוא מהשמיסים  הראוי לממן מכספי  זהו שירות ציבורי ש כי  
עובד ל  , אזרח  רק  אישיגם  אלא  ,  כסף שלם  לא  מידע  החברה  ,  לתרום  את  לקדם  כדי 

כזה   נימוק  קיים  האם  המדינה?  שבכללותה.  אזרחי  את  לשכנע  ניתן  לדעתי  באמצעותו 
 על כך בפרק המשנה הבא., אך אולי כן

בנ,  שלישית צורך  יש  ההסדר,  ליצירת  טובים  לנימוקים  במעבר  של  מאוד  ר  רויסוח 
וההסדר   הציבור    תוכן  עיגוןלציבור,  בעיני  כהוגן  שייתפס  וקבוצות    –מהותי    –פרטים 

פרסום מידע כלכלי    .האפשרכלומר, שיהיה בעל תחולה כללית, אחידה ושוויונית ככל  
וארוך, שי יהיה תהליך מורכב  לא רק    לביורגיש  ותרבותי.  צריך להבהיר  שלשינוי ערכי 

מדוע   אלא  ה  כזפרסום  לציבור  ראויים,  אינטרסים  לכ צרמקדם  להגיע  הסכמה    לל יך 
בכך,   התועלת  בדבר  רחבה  והסדר  וליצור  ציבורית  כהוגן  כידוע,    .שוויונישייתפס 

אוהבים   אינם  פראיירים" הישראלים  כנראה  "לצאת  יחייב  ההסדר  ובצדק.  את  ל,  פרסם 
פחות  –זרחים  הא  כל של  הכנסות  ה ועשירים  יותר  -הבלתיר  סדההבדיוק    )וזה   עשירים 

במיושם   הכנסהל  233סעיף  הקבוע  מס  ושכירים.  ,כיום(  ובנוסח   פקודת  זאת    עצמאים 
לי  ,ועוד שניסיון  יחייב  הבטיח  יתכן  פי  את  הגינות בהסדר  על  להכנסות  מעבר  הרחבתו 

לפחות    –ההוניות    ה, לרבות אלשל אדם  מלוא ההכנסות ולחשוף את    ,פקודת מס הכנסה
 במס.  אלה החייבות

 השכר  : פגיעתה הרעה של סודיות"הסודי ףלקהג( ")

על    שפרסמה,  מרגליות, במאמר חשוב-רביןשרון  עמיתתי פרופ'  עמדה  יותר מעשור  לפני  
-ים העומדים ברקע הנורמה החברתית של אימעסיקמערך האינטרסים של העובדים וה

  זו תית  נורמה חבר  ה שלשינויאת  האם חל בעשור האחרון שינוי המצדיק    202גילוי שכר.
והן על מש  – של    יםנתפסת כמגינה על האינטרסאשר  ו  סיקיםעמקובלת הן על עובדים 

ספר    פרסוםדוגמת  ,  דרמטיתאסדרתית  אולי אפילו באמצעות התערבות    –שתי הקבוצות  
 נישומים? 

בחיוב. בעשור האחרון  המשיב על שאלות אלה  להעלות טיעון רציני  אני סבור שניתן  
ויקרות ביותר    מזיקותיש תוצאות  שכר העובדים  ל  ש  ההסתרהכי לתרבות  ומתברר  הולך  

האמיתיים"ב במידע  .  "חיים  מדובר  אין  שהן  שודוק:  במידע  אלא  בדין,  העובדים  מוגן 
מאמינים שהדבר הוא אינטרס    הכאל  המעדיפים לא לחשוף, משום שאל  יםמעסיקהוהן  

וני, אין רעקפן ובאגם מטעמים עסקיים.  ,האחרוניםוהראשונים, מטעמי פרטיות;  :שלהם
מו שכאשר  חוקית  לרַ מניעה  מגיע  לו  עמד  יספר  עבודה  הוא    מעסיקה איון  כמה  בדיוק 

המיועד מקביליו בתפקיד  לכל  כי  )  משלם  כנראה מגבלות  אם  יש  כיום  במצב המשפטי 

_ _____________ 

 (. 2006)  189ל  עיוני משפט"רגולציה של שיחות בין עובדים על שכרם" מרגליות -שרון רבין 202
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האחריםלגבי   העובדים  של  הזיהוי  פרטיות(  ,רמת  של  למרות  ,  מטעמים  שראינו,  וכפי 
מכך הקיימת  במחימו  203, הרתיעה  רואוחבר  וםתחם  מובילות  בשקיפות  יתרונו  יםות  ת 

 ( זו  ,  (pay transparencyשכר   204. במקום העבודה  מפחיתה מתחים, חרדות ותחרותשכן 
עובדים  עם  ישוחח  לעבודה  שהמועמד  עקרונית  מניעה  אין  אפשרי    –קיימים    גם  מצב 

המתמחי בין  ממוסדו  לשעבר  סטודנטים  המכיר  במשפטים  להתמחות  מועמד  ם  אצל 
ויספקו    את תלושי השכר שלהם   פניולחשפו  י  הלוא   –או אפילו בין עורכי הדין  ם  מיהקיי

והעבודה ההעסקה  תנאי  על  מידע  המעסיק  ,לו  עם  ומתן  במשא  לו  אולם    205.שיסייע 
המקרים זה פשוט לא קורה: עובדים מגיעים למשא ומתן על שכר  שברוב  העובדה היא  
חסר מידע  ה  , עם  על    מעסיקואילו  השאלה, לטעמי,    . לחזהוקרוב    " כרפי השלק"שומר 

פרטי או שמא  כמידע  שכר  המידע בדבר  את הא זו: האם יש טעמים מוצדקים לשמור  הי
גורמת   המידע  כך  הנזקים שהסתרת  כדי  עד  לגלוי  משמעותיים  זה  מידע  להפוך  שעדיף 

 ? לכל
המצדיק  המרכזי  את    האינטרס  הוא  שינוי  להבנתי  הקיים  מן  ההסדר  הנגרם  הנזק 

המקתיברהח  רמההנו ב  תובלת  הרואה  בעידן  הנתוני  כיום  העובד.  פרטי של  מידע  שכר 
 רק כמחצית נהנים רגון עובדים וא  םנמנים עהעובדים בישראל  רק כרבע משבו    ,הנוכחי

 

_ _____________ 

י באופן פטרנליסטי מעט, כי עובדים יתקשו להתמודד עם נתוני האמת, וכי  ם מעריכים, לטעמימומח 203

מידע  להסתיר  להמשיך  כדי  אסטרטגיים  צעדים  ינקטו  שהם    ארגונים  השכר  את  להפחית  כדי  או 

 .Todd Zenger, The Case Against Pay Transparency, HARV. BUS. REVראו, למשל,  משלמים.  

(Sept. 30, 2016), hbr.org/2016/09/the-case-against-pay-transparency למשל, קיים מחקר  . כך ,

יש  המצביע על כך שכאש  ניתנת העלאה בשכר,  יש שקיפות במידע על שכר של עמיתים, וכאשר  ר 

העובד  שיפו של  בביצועיו  ה שר  תוספת  את  את  קיבל  קיבל  שלא  העובד  בתפקוד  וירידה  שכר 

ראו    Ben Greiner, Axel Ockenfels & Peter Werner, Wage Transparency andההעלאה. 

Performance: A Real-Effort Experiment, 111 ECON. LETTERS 236 (2011)  כשלעצמי אני   .

כו עובדים להרוויח שכר  הפך לשגרה, ימשיית תשתנה ופרסום שכר ימעריך כי אם הנורמה החברתי

ואם הדבר   בה מהמעסיק,  זוכים  בפומבי, את ההערכה שהם  ישקף הדבר,  דיפרנציאלי, אלא שעתה 

ד כזה. האין זה עדיף להבהיר לאדם שהוא  או לא אתי, יהיה קשה מאוד להגן על צע יהיה בלתי חוקי  

יקבל לא  שהוא  בהערכה,  זוכה  לח  אינו  לו  ושעדיף  שמפקידום,  עבודה  מקום   תאיםש 

 לו יותר? 

למשל,   204  Amy Stewart, How Resolving Pay Inequity with Pay Transparency Restoresראו, 

Trust in HR, PAYSCALE (July 6, 2020), www.payscale.com/compensation-today/2020/07/ 

how-resolving-pay-inequity-with-pay-transparency-restores-trust-in-hr; Tamara Lytle, Should 

HR Make Pay Public?, SHRM (Sept. 1, 2014), www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/ 

pages/0914-salary-transparency.aspx. 

דומים קורים  לפעמים   205 למשל,   .דברים  באר  1,200  כך,  גוגל  של  הבריתעובדים  כצות  מכוח    2%-, 

נתונים   סיפקו  החברה,  של  הגלובלי  לניהעבודה  ובונוסים  שכר  טיימס  ועל  אי  הם מש  ,יורק  -עלה 

ראו   הנהלה.  ובתפקידי  הנדסיים  בתפקידים  ובייצוגן  נשים  בשכר  הניושוויון  טיימס  -שירות  יורק 

 . TheMarker 10.9.2017  ,19 ת לנשים"ם איחדו כוחות וחשפו: גוגל משלמת פחו"העובדי

https://hbr.org/2016/09/the-case-against-pay-transparency
http://www.payscale.com/compensation-today/2020/07/how-resolving-pay-inequity-with-pay-transparency-restores-trust-in-hr
http://www.payscale.com/compensation-today/2020/07/how-resolving-pay-inequity-with-pay-transparency-restores-trust-in-hr
http://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/0914-salary-transparency.aspx
http://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/0914-salary-transparency.aspx
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צריכים לשאת ולתת בעצמם על  עובדים רבים    206,קיבוצייםהסכמי עבודה    ם של מהגנת
בהעדר מידע השוואתי  .  כןמ  ב שלאחר הן בכניסתם לעבודה והן בכל של  תנאי עבודתם 

בתפקיד    על שכרם של עמיתים  –ממידע סטטיסטי או אנקדוטי  להבדיל    –מדויק    רלוונטי
השכר  דומה רמת  יגיע  ש,  רבה  תלויה  העובד  אליו  עם  במידה  ולתת  לשאת  ביכולתו 
  , במשא ומתן  מעסיקמעניק יתרון משמעותי ל סימטרי-. מצב דברים זה של ידע אמעסיקה

בידיומותי רחיקש  ו ר  דעת  בקכמעט  ב,  ול  השכרשרירותי,  גובה  לחברי.  ביעת  ,  י אותיר 
המשפט של  הכלכלי  הניתוח  אלה   ,אנשי  שמצבים  או  שוק  בכשל  מדובר  אם  לבחון 

שהב  "מתוקנים" לי  ברור  שלי  המבט  מנקודת  ההעסקה.  תקופת  היא  המשך  תוצאה 
ומתןהיכולת  ש לגורם    משא  בתהליךנהפכת  הדעת  ,משמעותי  ורי  ישכשנותנת    בעוד 

הם    –צרכיו  את התאמתם לואותם  מעריך    מעסיקצורה שהאפילו אם נתמקד ב  –העובד  
 שאמורים להיות השיקולים המרכזיים בתהליך. 

זה   מדגדגותה"במקרה  הציבורי.    "אצבעות  ביכולת  ילמשפטן  לראות  שניתן  יתכן 
גבוה   אותו בשכר  המזכה  כישור  או בתקיפותו  על שכרו  עובד  איותרהמיקוח של    ם לו , 

שאם   ,בה מדובר כוללת ניהול משאים ומתניםשהמשרה   אםרק לטעמי הדבר אולי הגיוני 
כן   יתרון  לא  במתן  למדובר  ומתן  שרירותי  במשא  כוח  להם  שיש  המרגישים  עובדים 

לנהלו בתקיפות לא  פחות  ובקיפוח עובדים אסרטיביים  ,ויכולים  או  )בצדק  , המרגישים 
במשא   שכוחם  אינ ובצדק(  אמתן  רב.  שלס  ןיו  רחב  יש    מעסיקפק  דעת  בנושא  שיקול 

חלק  ששכר,  הגובה   היתר  הוא  השאלה  הניהולית.  מזכות  מבט   –אבל  של    ומנקודת 
נורמות  לים  מעסיקהכפפתם של  לו אסדרתית  משפטן ציבורי הבוחן אפשרות להתערבות  

  שכר קביעת כל כך ברחב שיקול דעת  למעסיק היא אם ראוי לאפשר   – )נוספות( ציבוריות
באמצעות חוקי החוזים, אבל  לנושא  טי מענה  המשפט הפראילו נתן  ים. טוב היה  דבעוה
חוזה, אבל אינם מחייבים גילוי  המשא ומתן ובביצוע  המבטיחים תום לב בניהול  רק    האל

 דיון זה.  ו שלבדבר תנאיהם החוזיים של עובדים אחרים. מכאן חיוניות םנתוני
  ת העסקה של עובדים מאפשרהאי  נת  של   דיות הסו  ?גורם   הקייםההסדר  ש  הנזק מהו  

דומים  עסיקמל לעובדים  שונה  יחס  הפליה    יםעשויהדברים    .לתת  פי  אסורה  להוות  על 
הציבורי המשפט  אינה  כללי  השכר  נושא  את  האופפת  העמוקה  הדיסקרטיות  אבל   ,

  –גם במשרות ציבוריות    ,כנראהלעיתים,  ו –בחברות פרטיות  .מאפשרת למנוע את המצב
קידום  פעותלזהות    ניתן של  נובע  ות  ענייניים  בהכרחשאינו  מגורמים מכישורים  אלא   , 
 
 

_ _____________ 

מרגלית    ראו 206 הר יותם  המודל  מהו  בישראל:  העבודה  להתאגדות  יחסי   צוי 

וחברה,    עובדים לכלכלה  הורביץ  אלי  כנס  לדמוקרטיה,  הישראלי   (2016)המכון 

.pdfבישראל_מתוקן-ודההעב-יחסיwww.idi.org.il/media/7985/  ;" בסול  ישראל  ז'נאן  עובדי 

בהמוני סמתאגדים  מספרים  הנתונים  אחריהם?   .TheMarker  21.3.2017  www.themarker"  פור 

com/career/1.3944670. 

https://www.idi.org.il/media/7985/יחסי-העבודה-בישראל_מתוקן.pdf
https://www.idi.org.il/media/7985/יחסי-העבודה-בישראל_מתוקן.pdf
http://www.themarker.com/career/1.3944670
http://www.themarker.com/career/1.3944670
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קבוצות אוכלוסייה נרחבות  יש    209. יופי חיצוניאו    208גובה פיזי   207,משפחהכגון קרבת  
התעסוקה,מתקשות  ש לשוק  נעשה   210לחדור  הציבורי  המשפט  בתחום  לפחות  ואשר 

שילוב  את  להגביר  מודע  ל  211.ןמאמץ  מעובדים  ולתתהדרישה  בצורה  ש   על  שאת  כרם 
כאשר   אתקיפה,  מעמדם  הדבר  בדבר  הערכתם  את  או  טבעם  את  תואם  -החברתיינו 

  , נוטה לפגוע, לא במפתיע, באותן קבוצות אוכלוסייה מוחלשות בשוק העבודה  ,הכלכלי
 פרק זה אתמקד בקטגוריה אחרונה זו. יתרת ב .מיעוטים, חרדים ונשיםכגון 

_ _____________ 

"בל 207 חודורוב  מתן  למשל,  בגיל  ראו,  ניסיו  21עדי:  את   –ן  וללא  שמינה  לדירקטור"    הטייקון  בנו 

נפוטיזם קיימת,  ה  תופעת  .10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1277350  7.12.2017  13  חדשות

מ צילמרות  למשרות  במינויים  גם  נמשכים,  בר  ראו  . בוריותאמצים  הסתירו    100"אלי  -אבי  עובדים 

החשמל"    –בת משפחה  רק בחברת  לעבודה   .TheMarker  14.5.2014  www.themarkerוהתקבלו 

com/dynamo/1.2320352  ;'רה  סקי   –ירות המדינה  ש סקת קרובי משפחה בהע  פלורה קוך דבידוביץ

והמידע,    –)הכנסת    משווה -fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/acc18d55(  2010מרכז המחקר 

f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_acc18d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_9142.pdf. 

ה הקרב  הציבור"להבנתי,  במישור  נגד  יאמיתי"  רק  לא  קרובי משפחה  הוא  נגד    ,מינוי  בעיקר  אלא 

 "מינויים פוליטיים". 

 .TheMarker  20.6.2016  www.themarkerראו בלומברג "מחקר חדש: גבוהים עובדים טוב יותר"   208

com/wallstreet/1.2981496הגובה מראים:  "מחקרים  מעוז  דריה  קובע"    ;    היום   ישראל כן 

25.10.2016 www.israelhayom.co.il/article/421979. 

נמרוד הלפרן "'פרמיה על כיעור' | עובדים מכוערים מרוויחים יותר: מחקר  קשר זה ראו, למשל,  הב 209

לשכר יופי  בין  הקשר  מיתוס  את  מנפץ   .TheMarker  20.4.2018  www.themarker"  חדש 

com/wallstreet/1.6013328 . 

"הד  210 מואסי  אחמד  למשל,  להייראו,  ערבים"  -לת  בפני  סגורה    TheMarker  9.10.2017טק 

www.themarker.com/opinion/1.4499304ר דבר  במ;  ולא  ערבי  "לא  העובדים  רה"  קאשון  דבר 

ערבים וחרדים בהייטק?    ; יסמין יבלונקו "יותרwww.davar1.co.il/82887  28.8.2017  בארץ ישראל

הגיוון במאמצי  לפגוע  עלול   .www.globes.co.il/news/article  12.5.2020  גלובס "  המשבר 

aspx?did=1001328180  השוו תעסוקת .  הכשרה  קליטה  באמצעות  והערבי  החרדי  המגזר  של  ית 

למדיניות   –מקצועית   והמלצות  אברט,בשיתו   מדינית  מאקרו לכלכלה  מרכז)  ניתוח  פרידריך  קרן    ף 

 (. 2013רובי נתנזון והדר ויסמן עורכים,  

)מינויים(,  15  'ס 211 המדינה  שירות  לחוק  כ  ,1959-תשי"טהא)א(  "קובע  בשירות  י  העובדים  בקרב 

הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין,    המדינה, בכלל

של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית    ינים,מלייצוגם של בני שני ה

ב של  באתיופיה,  נולדו  מהוריו  שאחד  או  שהוא  מי  של  ושל  והצ'רקסית,  החרדית  האוכלוסייה  ני 

חדשי ראו,  עולים  הדברים  ליישום  מ ,  למשל ם".  הממשלה  החלטות  לייצוג   2009-ו  2007-"יישום 

ע הערביהולם  האוכלוסייה  הדרתבור  המדינה"  ,  בשירות  והצ'רקסית  האזרח וזית  להעצמת   המרכז 

סמאח  /www.ceci.org.ilביםלער-הולם-ייצוג אאל;  שירות  חטיב  נציב  של  הראשונה  "המשימה  יוב 

ערבים"   לייצוג  אפקטיבי  יעד  החדש:   /TheMarker  7.8.2017  www.themarker.comהמדינה 

opinion/1.4325462. 

http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1277350
https://www.themarker.com/dynamo/1.2320352
https://www.themarker.com/dynamo/1.2320352
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/acc18d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_acc18d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_9142.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/acc18d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_acc18d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_9142.pdf
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2981496
http://www.israelhayom.co.il/article/421979
https://www.themarker.com/wallstreet/1.6013328
https://www.themarker.com/wallstreet/1.6013328
https://www.themarker.com/opinion/1.4499304
http://www.davar1.co.il/82887
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001328180
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001328180
http://www.ceci.org.il/ייצוג-הולם-לערבים
http://www.ceci.org.il/ייצוג-הולם-לערבים
http://www.themarker.com/opinion/1.4325462
http://www.themarker.com/opinion/1.4325462
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העבודה  כניסתן לשוק  נשים  ת  של  מדך  ליההייתה  כיום  וגם  והדרגתי,  ת  ינואיטי 
נשים בשוק התעסוקה. מתאמסורתיות   נמוך של  אין  אכן,    212פיינות בשיעור השתתפות 

  213נובע מתפקידן של נשים כאימהות, בין נשים לגברים  ספק שחלק גדול מפער השכר  
ו מ  ,כלומר שלהן  השבועיות  העבודה  שעות  פונות  ממספר  שנשים  היד  משלח  תחומי 
העובב   גם  אבל   214הם.אלי הנשים  שיעור  שבהן  של  כלכלות  לזה  שווה  או  קרוב  דות 

והמשפחה  –הגברים   הבית  בניהול  המטלות  ועומס  האובייקטיביים  הקשיים    , למרות 
הנשים   של  כתפיהן  על  רבה  במידה  כיום  נופל  מתקשות    –שעדיין  בגלל  נשים  )אולי 

ם, וגם כאשר  ריכי בתפקידים  ולהגיע לשוויון מספרי בבמדרג  לעלות  הקשיים האמורים(  
לתפקיד  ןה מטריד  מגיעות  פער  נותר  הגברים,  עמיתיהן  עם  לשוויון  ולכאורה  ניהול,  י 

 215בגובה השכר בין המינים. ומזיק 

_ _____________ 

 Esteban Ortiz-Ospina & Sandra Tzvetkova, Working Women: Key Factsון ראו  לניתוח מגּו 212

and Trends in Female Labor Force Participation, OUR WORLD IN DATA (Oct. 16, 2017), 

ourworldindata.org/female-labor-force-participation-key-facts. 

 ,Claire Cain Miller, The Gender Pay Gap Is Largely Because of Motherhoodו, למשל,  רא 213

N.Y. TIMES (May 13, 2017), www.nytimes.com/2017/05/13/upshot/the-gender-pay-gap-is-

largely-because-of-motherhood.html; Sarah Kliff, A Stunning Chart Shows the True Cause 

of the Gender Wage Gap, VOX (Feb. 19, 2018), www.vox.com/2018/2/19/17018380/ 

gender-wage-gap-childcare-penalty  בהייטק השכר  לפערי  הסיבה  האוצר:  "משרד  רבט  הגר   ;

אמהות'"  הי 'קנס  -www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L  3.2.2019  כלכליסטשראלי? 

3755535,00.html  .  גברים בין  בשכר  שהפער  כך  על  המעידים  ממצאים  גם  עוד  ליש  מתחיל  נשים 

אבל יש גם    .יותר מבנים ומקבלות פחות דמי כיסהבית  ת, בבית, כאשר בנות מסייעות במטלות  דּוביל

 Claire Cain Miller, A  כמו אצל מבוגרים. ראו,  אצל ילדים ערים מתחילים להיסגרפשהלכך סימנים 

'Generationally Perpetuated' Pattern: Daughters Do More Chores, N.Y. TIMES (Aug. 8, 

2018), www.nytimes.com/2018/08/08/upshot/chores-girls-research-social-science.html. 

זיהה   214 ישראלי  השני  את  מחקר  בפהמשתנים  ביותר  המשמעותיים  כגורמים  הש אלה  המגדרי  ער  כר 

, בהתאם לשיטת החישוב. ראו הדס פוקס "חלוקת עבודה: פערי  42%-ל  32%בישראל, הנאמד בין  

בין בישראל"  שכר  לגברים  בי   נשים  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב    1.3.2017  שראלמרכז 

taubcenter.org.il/he/division-of-labor/ . 

ראו   215  William Scarborough, What the Data Says About Women in Managementלדיון 

Between 1980 and 2010, HARV. BUS. REV. (Feb. 23, 2018), hbr.org/2018/02/what-the-

data-says-about-women-in-management-between-1980-and-2010ב שנשים  ידוע  שראל  י. 

וגם  משתכרות בממוצע בתפקידים בכירים  גם    מחקר מגלה פרטים  .בשירות המדינה  פחות מגברים 

גֵד ש נוספים   נשים  של  בשכרן  הפגיעה  ילדים    ה ללפיהם  להן  שנולדים  יותככל  בשיעור    –ר  רבים 

ם  הבעוד אצל הגברים האפקט הפוך ושכרם עולה ככל שמספר ילדי  –לילד    ש"ח  500-כשל  ממוצע  

,  TheMarker  .201828.8"  עובדת בשירות המדינה? קבלי קנס אמהותסובר "-או טלי חרותירעולה.  

  TheMarkerמירב ארלוזורוב "פערי השכר בין גברים לנשים פוגעים בצמיחה של ישראל"  ;  19–18

חרותי5–4,  2.5.2018 טלי  לרעת  -;  גדולים  פערי שכר  "הדוגמה הרעה של משרדי הממשלה:  סובר 

ומיעוט מנ  "בודד   ;TheMarker  26.2.2018  ,12–13לות"  הנשים  קיין מילר  ות בפסגה: מבין קלייר 

חברת  .  TheMarker  7.6.2018  ,24מנוהלות בידי נשים"    24רק    –החברות הגדולות בארה"ב    500

בשנת  -ביןייעוץ   העריכה  בעבוד  2015לאומית  נשים  של  ושוויוני  מלא  שיתוף  מדינות  כי  בכל  ה 

https://ourworldindata.org/female-labor-force-participation-key-facts
http://www.nytimes.com/2017/05/13/upshot/the-gender-pay-gap-is-largely-because-of-motherhood.html
http://www.nytimes.com/2017/05/13/upshot/the-gender-pay-gap-is-largely-because-of-motherhood.html
https://www.vox.com/2018/2/19/17018380/gender-wage-gap-childcare-penalty
https://www.vox.com/2018/2/19/17018380/gender-wage-gap-childcare-penalty
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3755535,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3755535,00.html
http://www.nytimes.com/2018/08/08/upshot/chores-girls-research-social-science.html
http://taubcenter.org.il/he/division-of-labor/
https://hbr.org/2018/02/what-the-data-says-about-women-in-management-between-1980-and-2010
https://hbr.org/2018/02/what-the-data-says-about-women-in-management-between-1980-and-2010
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סוגיה מודרנית,    ואינ(,  Gender Wage Gap)  המגדרי"  שכרהפער  , המכונה "היבט זה
והה  ז  רה סואפליה  לה  נושא זה כמקור  ,למעשה  216.פתרון ממצה  ועדיין לא נמצא לאך  

בשכר  שוויון  לפליה או  ה -כלומר לאי,  Gender Wage Parity-להשאיפה להגיע  ו  ,זה כבר
זה עשורים רבים.  לאומי  -הביןהן במשפט  משפט המדינתי ומעוגנת הן ב  ,על רקע מגדרי

שנת   הישראלי    1964למן  ולנשים  מחייב  החוק  לגברים  זהה  שכר  עבודה  העושים  מתן 
כו  זכות   קובע  םנמ ושווה אחוק שכר    217.שווה )כקביעת    2תרתו של סעיף  לשכר שווה 

"שהוראתו  לחוק,   כי  מקום  מורה  באותו  מעסיק  אותו  אצל  המועסקים  ועובד  עובדת 
שוות   עבודה  או  בעיקרה  שווה  עבודה  עבודה,  אותה  בעד  שווה  לשכר  זכאים  עבודה, 

פו  יסל  עהנעצרת    בלבד,חובת גילוי מוגבלת  על המעסיק  מטיל  בו    7אבל סעיף    , ערך"(
העיקר   פ   –של  או  השכר  עובד  תלוש  של  המדויק  שכרו  או  העושה  ירוט  שווה  עבודה 
מנם מחייב תום לב  והרלוונטי, בעיקר חוקי החוזים, א   גם המשפט הפרטי  218. שוות ערך
בגילוי    , לפחות כיום  ,מעסיקמחייב את ה  ו משא ומתן ובקיום החוזה, אבל אינה בניהול  

 219שכר. ההמידע המדויק בנושא 
גברים  פס  ןאי בין  השכר  פערי  שצמצום  חשובה, הוא  לנשים  ק  ציבורית  מדיניות 

לקידום  ש להביאמחייבת  אשר  וראויה  כדי  משמעותי  עירידי  ל  המאמץ  ית  ימימוש. 
צעדים  ,בוסטון של  סדרה  באמצעות  מרכזי  לפרויקט  הנושא  את  הפכה  לרבות  ,  למשל, 

_ ___ __________ 

מי העולמי.  תוצר הלאומי הגולבטריליון דולר    28–25גידול של  ידי  שור לעהעולם יכול להביא בתוך  

 Drake Baer, Fixing Gender Inequality Would Lead to $28 TRILLION in Globalראו  

Growth, BUSINESS INSIDER (Sept. 30, 2015), www.businessinsider.com/gender-equality-

would-create-28-trillion-in-global-growth-2015-9 . 

 Esteban Ortiz-Ospina, Why Is There a Gender Pay Gap?, OUR WORLDלסקירה מועילה ראו   216

IN DATA (Feb. 19, 2018), ourworldindata.org/what-drives-the-gender-pay-gap.   מקיף לדיון 

שר ראו  בישראל  והמשפטי  העובדתי  רביןבמצב  שכר  -ון  לפערי  השוקי  )תירוץ(  "ההסבר  מרגליות 

בע בעצמך(  זאת  )עשה  הומסנטרס  דין  פסק  בעקבות  גורן"  "מגדריים:  אורית  נ'    501נ    רקליטהפמ 

(2010) . 

ואשר בוסס על אמנה של    1964שהחליף חוק בשם זהה משנת    ,ה בוע בחוק שכר שוובישראל הדבר ק 217

מדינות    173-, שאומצה ב1951( משנת  ation ConventionEqual Remunerארגון העבודה העולמי )

ראו   וליישומה  לאמנה  הברית(.  בארצות  לא    ,C100 – Equal Remuneration Convention)אבל 

1951 (No. 100)  www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100 

_ILO_CODE:C100 . 

218 " זו:  היא  הסעיף  הלשון  דרישת  לפי  לעובדו,  ימסור  רמות  מעסיק  בדבר  זה  חוק  לענין  מידע  עובד, 

עסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים, ובלבד שהמעסיק  כר של עובדים המוש

מידע אלא במידה הדרושה לפי הענין, שיימנע מגילוי פרטים מזהים של עובדים,  ור  סאינו חייב למ

 " .ושאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר 

התשל"ג  12ס'   219 כללי(,  )חלק  החוזים  חוב1973-לחוק  אומנם  מטיל  המשא  ,  בשלב  שונות  גילוי  ות 

לפני כריתת החוזה, אינה    עוד   ומתן כחלק מעקרון תום הלב, אך נדמה שחובה בעניין גילוי השכר, 

כלל   בדרך  גוררת  אינה  הימנעות מלומר אמת, כשלעצמה,  התפיסה שלפיה  ולּו במסגרת  אחת מהן, 

)מהדורה שנייה,   725,  681, 638כרך א  חוזיםן ת. ראו, למשל, דניאל פרידמן ונילי כהאחריות משפטי

2018 .) 

http://www.businessinsider.com/gender-equality-would-create-28-trillion-in-global-growth-2015-9
http://www.businessinsider.com/gender-equality-would-create-28-trillion-in-global-growth-2015-9
https://ourworldindata.org/what-drives-the-gender-pay-gap
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
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:  ות קידום שקיפותצעאמב, אבל גם  קידום נשים בכוח העבודהליצירת מועצה מיוחדת  
התחייב מחברקבלת  ולספק וות  והגברים  הנשים  שכר  את  להשוות  בעיר  הפועלות  ת 

נתוני   ומתן על  הלעירייה את  לניהול משא  נשים בסדנאות  לגביהם; הכשרת אלפי  שכר 
רצון טוב הוא התחלה טובה, אבל לא    220וקיום אירועי הסברה המיועדים לגברים.   ;שכר

 221כפתור.ת  יצחהיעשות בלהכל יכול ל
תפתור השכר  חשיפת  ומתן?    האם  המשא  בעיות  היא  את  שווה  האם  שכר  תבטיח 

יש ראיות אמפיריות המצדדות  לגברים ולנשים ותמנע את הפער המטריד הקיים ביניהם?  
סייע  מעל השכר תויש חוקרים המעלים את הסברה שהסרת לוט הסודיות    222, בעמדה זו

 223למחקר נוסף בתחום.ים  ראקוונשים, ל ם  שכר בין גבריהצמצום פער ב
לה ומוחלט,קשה  מושלם  בפתרון  שמדובר  מועיל  שמאוד  סביר  אבל    ניח  צעד  זהו 

ייתן יותר במשא ומתן  בכיוון: המידע  טובה  נקודת מוצא  גילוי  ונוסף על כך    ,לעובדים 
מכל סוג    ים הנוקטים מדיניות מפלהמעסיקלבייש    –יש לקוות    –שוויון בשכר עשוי  -אי

במ תשלום  ב  חד וישהוא,  של  בגימקרה  שוויוני  שווה.לא  עבודה  העובדות,    ן  כאמור, 
נשים קיימים בכל דרגות השכר  לפערי שכר בין גברים  בינתיים, מצננות את ההתלהבות.  
אפילו   התעסוקה.  תחומי  המדינהובכל  שקוף    שם,  בישראל  בשירות  השכר  על  המידע 

ומובנית  מחויבות  קימת  ו  יותר שבהן    , סקנדינביהמדינות  ב  לו יואפ  ,ותינ הגללשוויון 
שכר  השכר   פער  נותר  ברבים,  אחרים,  להגברים  בין  מפורסם  חברתיים  מטעמים  נשים 

קיימים. שאבל    224שעודם  היא  המדינות  העובדה  מחמש  פער  ש ארבע  בין  שכר  הבהן 

_ _____________ 

לגרום   220 איך  מציגה:  בוסטון  "עיריית  הארץ  שירות  לגברים"  מעסלראו  כמו  לנשים  לשלם  יקים 

TheMarker 28.5.2018  ,18 . 

 ,?Claire Suddath, Why Can't Your Company Just Fix the Gender Wage Gapראו   221

BLOOMBERG BUSINESSWEEK (June 26, 2017), www.bloomberg.com/news/features/2017-

06-21/why-can-t-your-company-just-fix-the-gender-wage-gap; Emily Moore, The One 

Way to Eliminate Your Company's Gender Pay Gap, GLASSDOOR (Mar. 27, 2019), 

www.glassdoor.com/employers/blog/eliminate-gender-pay-gap/.  הע הפורום הכלכלי  לפי  רכת 

הפער    –שנה  אותה  בהינתן שהפער הכלכלי בין המינים גדל בו   –בקצב הנוכחי    , 2017העולמי משנת  

 THE GLOBAL GENDER GAP REPORT 2017, vii, 25 (World ו. ראשנה  217בעוד רק צפוי להיסגר 

Economic Forum, 2017), www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf. 

פער   222 כי  שמצא  גברים  הלמחקר  בין  בעללשכר  יותר  השכלה    ינשים  בארצותקטן  ת  בריה  במדינות 

ראו   גילוי מלא של השכר(  לעומת  )צעד מוגבל  בענייני שכר  סודיות   Marlene Kim, Payשאסרו 

Secrecy and the Gender Wage Gap in the United States, 54 INDUSTRIAL RELATIONS 648 

(2015) . 

במיוחד   223  Emily Pfefer, The Cloak of Silence – A Review Paper Regarding theראו 

Prevalence, Hierarchical Foundations and Gendered Nature of the Culture of Pay Secrecy 

(Conference Paper, July 2016) . 

 .Norway is World's Third Most Gender Equal Country, but..., THE LOCAL (Oct  אור 224

28, 2016), www.thelocal.no/20161028/norway-classifies-third-on-gender-gap-report-2016; 

Maddy Savage, Why Swedish Workplaces Aren't as Equal as You Think, BBC (May 21, 

2017), www.bbc.com/news/business-39900449; Nick Rigillo & Ragnhildur Sigurdardottir, 

https://www.bloomberg.com/news/features/2017-06-21/why-can-t-your-company-just-fix-the-gender-wage-gap
https://www.bloomberg.com/news/features/2017-06-21/why-can-t-your-company-just-fix-the-gender-wage-gap
http://www.glassdoor.com/employers/blog/eliminate-gender-pay-gap/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
https://www.thelocal.no/20161028/norway-classifies-third-on-gender-gap-report-2016
http://www.bbc.com/news/business-39900449
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מפורסם  השכר  בהן  שהיחידות בעולם  נשים הוא הקטן ביותר הן ארבע המדינות  לגברים  
פינלנד  וור ונאיסלנד,    בציבור: בכללבמדינו  225דיה. ושוו גיה,  השוויון  אלה  שוויון  הו  ת 

יסוד של החברה  מגדרי בפרטה כדי  דים  קטים צעננגם  מעבר לכך  אבל  ,  נתפסים כאבני 
 לוודא את יישומם בחיי המעשה.
על  )  ניסיון מחיי המעשה מראה שכאשר מתגלה לציבור   לחשיפה יש יתרונות ברורים.

ביו לא  רוב  המעסיפי  העובד ילעו   ק זמת  ביוזמת  לא  גם  של  שכר(  תים  האמיתי  ם 
  –הפער המגדרי הוא לטובת גברים, והלחץ הציבורי  ,  בתחומי חיים שונים  "מפורסמים"

ים משווים את השכר )אפילו כאשר הם יכולים  מעסיקגורם לכך שה  –הביוש אם תרצו  
כאשר  מספר  ם  יה לפני שנלמצוא הסבר, אולי אפילו רציונלי בעיניהם, לפער זה(. כך קר

לזוכים   שהפרס  סלם"  בהתברר  ה"גרנד  הגברים תחרויות  בקרב  שווה  אינו  בטניס 
 227בזמן האחרון פעם ועוד פעם בתחומי פעילות רבים אחרים. קורה וכך  226והנשים,

לפיו חשיפת שכרם  ש אם לסכם את הדברים, סבורני שניתן להעלות טיעון משמעותי  
העובדים   שו  –של  חשיפה  מ אולי  הש ו   אהלויונית,  מקבלי  כל  של  לי  אווכר,  מוחלטת 

_ ___ __________ 

Their Jobs Haven't Changed, but Iceland's Women are Getting Raises, BLOOMBERG (July 

9, 2018), www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-09/their-jobs-haven-t-changed-but-

iceland-s-women-are-getting-raises. 

במקום  פת  רמצט   ןשאליהכבמדד השוויון הגלובלי,    ,בהתאמה   ,מקומות ראשון, שני, שלישי וחמישי 225

ראו  ותהייחודימסיבותיה  הרביעי,   רואנדה.   ,THE GLOBAL GENDER GAP REPORT 2017 לעיל  ,

גם  ת אלה. מדינו8, בעמ'  221ה"ש     2018בשנת    :גבוה במדד האושר העולמי של האו"ם  מדורגות 

הראשון,   במקום  פינלנד  במנורוודורגה  הוקגיה  הרביעי  ם  במקום  איסלנד  במקום  ושוושני,  דיה 

כאן,    המרשים. ראו אמיר מנדל "אם כל כך רע   עשר-אחדאגב, דורגה במקום הדרך  התשיעי. ישראל,  

טוב?"   כך  כל  -www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium  14.8.2018  הארץלמה 

MAGAZINE-1.6382723. 

הנשים קצרים ממשחקי   , למשל, שמשחקיהטוענים הוכרע לחלוטין. יש  בנושא זה טרם שהוויכוח אף  226

שמשחק או  יהגברים  נצפים  הגברים  בשכר.  י  פער  המצדיק  רלוונטי  שוני  יש  ולכן  מקום,  ותר  מכל 

את  הראשונה   הפרסיםשהשוותה  ארהיי  סכומי  אליפות  הברית תה  ב   צות  עוד  ;  1973שנת  הפתוחה, 

נקטה את  ולבסוף    ;(2006ס בצרפת ) רו  ן גָׁ לָׁ הרו  ו(  2001אליפות אוסטרליה הפתוחה )עשו כך  אחריה  

 Nadja Popovich, Battle of the Sexes: Chartingראו    (.2007באנגליה )  אליפות וימבלדוןהצעד  

How Women in Tennis Achieved Equal Pay, THE GUARDIAN (Sept. 11, 2015), 

www.theguardian.com/sport/2015/sep/11/how-women-in-tennis-achieved-equal-pay-us-

open; Novak Djokovic Questions Equal Prize Money in Tennis, BBC (Mar. 21, 2016), 

www.bbc.com/news/world-us-canada-35859791; Charlotte Edmond, How Women Won the 

Fight for Equal Prize Money at Wimbledon, WORLD ECON. F. (July 7, 2017), 

www.weforum.org/agenda/2017/07/wimbledon-women-equal-prize-money . 

ל  ,למשל  227 וש   ם של שכרביחס  לדוגמה,  שחקנים  ראו,  בהוליווד.   Anita Singh, Hollywoodחקניות 

Gender Pay Gap Revealed: Find Out Who Are the Highest Paid Stars, THE TELEGRAPH 

(Aug. 22, 2017), www.telegraph.co.uk/news/2017/08/22/hollywood-bollywood-gender-

pay-gap-revealed-highest-paid-actress/; Yohana Desta, The Hollywood Wage Gap Isn't 

Getting Better—but Actresses Are Pushing Back, VANITY FAIR (Jan. 19, 2018), 

www.vanityfair.com/hollywood/2018/01/hollywood-wage-gap-times-up. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-09/their-jobs-haven-t-changed-but-iceland-s-women-are-getting-raises
http://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-09/their-jobs-haven-t-changed-but-iceland-s-women-are-getting-raises
http://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.6382723
http://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.6382723
https://www.theguardian.com/sport/2015/sep/11/how-women-in-tennis-achieved-equal-pay-us-open
https://www.theguardian.com/sport/2015/sep/11/how-women-in-tennis-achieved-equal-pay-us-open
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35859791
http://www.weforum.org/agenda/2017/07/wimbledon-women-equal-prize-money
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/22/hollywood-bollywood-gender-pay-gap-revealed-highest-paid-actress/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/22/hollywood-bollywood-gender-pay-gap-revealed-highest-paid-actress/
https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/01/hollywood-wage-gap-times-up
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אפקטיבית אבל  יותר  מוגבלת  שוויון    –  228חשיפה  בקידום  משמעותית  בצורה  תסייע 
במקום העבודה.  חלשות יותר  קבוצות  להשכר בין המינים, ואולי גם בין קבוצות חזקות  

.  רפרסום שכ שינוי הנורמות החברתיות לכיוון שלבהולך ונהיה ברור לכל שיש ערך גדול 
היא  י לכך  שהדרך  בהליכים  ימשפטתקדים  יתכן  רב  ניסיון  בישראל  וגם  בעולם  ויש   ,

עובדים של  כקבוצה    –  משפטים  או  במקומות  בנוגע    –כפרטים  הראויות  לנורמות 
בתי הדין הישראליים לעבודה נחשבים גם ככאלה השואפים מאוד להגן על    229העבודה.

 230. ותר מבג"ץעובדים וגם כאקטיביסטיים, אפילו י 
רואים   גם  של  תתחילאת  אנו  בכיווןה  אסדרה  ברורה    2017בשנת  כך,    .משפטית 

שאנגליה  העבירה   של  חקיקה  ופרטיים  ציבוריים  מעסיקים  ויותר  עובדים    250חייבה 
פע את  גברים  לפרסם  בין  השכר  בארגונם,  לרי    78%מטרידות:  היו  תוצאות  והנשים 

דיווחו   מכי  מהחברות  גבוה  הגברים  של  ממ  ער בפ  הנשים  כרששכר    231. 9.7%וצע 
)!( בין  21%: כדי להתמודד עם פער שכר ממוצע של  רפה גרמניה למגמהלאחרונה הצט
לנשים פדר   ,גברים  השכר    –חדש    ליחוק  שקיפות  בחברות  מקנה    –חוק  לעובדים 

מ יותר  מקבילים   זכות עובדים    200-המעסיקות  בתפקידים  וגברים  נשים  כמה   לדעת 
ונים סדירים ביחס  לפרסם עדכ עובדים    500-יותר מ  ותיקס עחברות המומחייב    , משתכרים

  232כדי להראות שהן מצייתות לחוקים בדבר שכר שווה לגברים ולנשים.   ,למבנה השכר

_ _____________ 

די 228 בשכר    יה אפקטיבית  שוויון  גברים  לוודא  ות  להגשמנגנון    , למשל  –נשים  לבין    ה תבדיקלתלונה 

 בצורה דומה להליך של בדיקת הצורך בחיסיון על ידי בית משפט בפקודת הראיות. , פני רשותל

ייצוגית שהוגשה לבית משפט פדרלי בארצות הברית על ידי  לד 229 וגמה בכיוון זה ראו, למשל, תביעה 

במטה   )של  עובדות  נייק  באוNikeחברת  בדן  רגו(  החקיקה  את  הפרה  שהחברה  שוויון  בטענה  בר 

התעלמות מהטרדה  הן על ידי  נשים ולגברים  שיטתית בשכר בין    הבאמצעות הנהגת הפלי  הן  ,בשכר 

ראו  תווחרמינית    .Alexia Fernández Campbell, Why the Gender Discrimination Lawsuit 

Against Nike Is So Significant, VOX (Aug. 15, 2018), www.vox.com/2018/8/15/17683484/ 

nike-women-gender-pay-discrimination-lawsuit. 

ם "המהפכה  אוב . כן ראו, למשל, עידו  89המגמה זוהתה ותוארה בספרם של סגל וליטור, לעיל ה"ש   230

; יצחק הרפז "בית  www.haaretz.co.il/misc/1.1339870  30.7.2008  הארץליסטית השקטה"  הסוציא

העובדים"   לטובת  מוטה  לא  לעבודה   /TheMarker  16.5.2013  www.themarker.comהדין 

opinion/1.2021313לוי אלה  לעובד-;  זכויות  יותר  לעבודה:  הדין  לבתי  "יובל  יותר  וינריב  ים, 

הפליה"   פחות  העבודה,  ביחסי   ?www.globes.co.il/news/article.aspx  19.9.2019  גלובס שקיפות 

did=1001301200 . 

 Sarah Butler, The UK Companies Reporting the Biggest Gender Pay Gaps, THEראו   231

GUARDIAN (Apr. 5, 2018), www.theguardian.com/society/2018/apr/05/the-uk-companies-

reporting-the-biggest-gender-pay-gaps; Jennifer Calfas, Almost 80% of U.K. Companies 

Pay Women Less Than Men, TIMES (Apr. 5, 2018), www.time.com/5229228/gender-wage-

gap-uk; BRIGID FRANCIS-DEVINE & DOUG PYPER, THE GENDER PAY GAP (House of 

Commons Library, Briefing Paper No. 7068, 2020), researchbriefings.files.parliament.uk/ 

documents/SN07068/SN07068.pdf . 

 New Law Allows Employees to Know How Much Their Co-Workers Earn, THE LOCALראו   232

(Jan. 3, 2018), www.thelocal.de/20180103/new-law-allows-employees-to-know-how-

https://www.vox.com/2018/8/15/17683484/nike-women-gender-pay-discrimination-lawsuit
https://www.vox.com/2018/8/15/17683484/nike-women-gender-pay-discrimination-lawsuit
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1339870
http://www.themarker.com/opinion/1.2021313
http://www.themarker.com/opinion/1.2021313
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301200
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301200
http://www.theguardian.com/society/2018/apr/05/the-uk-companies-reporting-the-biggest-gender-pay-gaps
http://www.theguardian.com/society/2018/apr/05/the-uk-companies-reporting-the-biggest-gender-pay-gaps
http://www.time.com/5229228/gender-wage-gap-uk
http://www.time.com/5229228/gender-wage-gap-uk
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07068/SN07068.pdf
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07068/SN07068.pdf
http://www.thelocal.de/20180103/new-law-allows-employees-to-know-how-much-their-co-workers-earn
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החל   בישראל  מהיר    2020  ביוליגם  בהליך  הוביל  אשר  זה,  בכיוון  חוק  בהצעת  דיון 
 233. 2020לתיקון בחוק, שייכנס לתוקף בסוף אוקטובר  

לה ביותר  עם  המדינה  יום,  נכון  הלכת  מרחיקת  זה  החקיקה  איסלנד:  בתחום  היא 
ל  הייתה  ח  נהדימאיסלנד  שחייבה  בעולם  לכל    להוכיחברות  הראשונה  משלמות  שהן 

למג התייחסות  ללא  שווה,  שכר  או  לז,  דרעובדיהן  מינית  יעלה    234אתנית. לזהות  הות 
ווה, אבל הקנס אם לא  פוזיטיבי, שהן משלמות שכר ש באופן  לחברות כסף רב להוכיח,  

כ איהיה  ן  יעשו  התקשור   235יותר.   ףגדול  שעשתה  כפי  לומר,  הפכה  ,  תניתן  שאיסלנד 
צעד זה נכנס לתוקף רק בראשית שנת    236ים ולגברים לבלתי חוקי.שווה לנשלא  תשלום  
 . עדיין ידועותאינן המעשיות  תוצאותיולפיכך , ו 2018

האוכלוסייה של  המכריע  הרוב  את  לשכנע  ניתן  וגילויו    האם  בשכר  ציבורי  שדיון 
הם    –לתקופה מסוימת  ת  חופ, לשעלולה להיות כרוכה בהםהנעימות  -איחרף    –ברבים  

ש הגינות  מדיניות  של  הערכים  את  לקדם  כדי  בה  לתמוך  דרך  יוווושראוי  אין  האם  ן? 

_ ___ __________ 

much-their-co-workers-earn; Pay Gap No More: Nations That Rate High on Gender 

Equality, THE ECONOMIC TIMES | PANACHE (Jan. 15, 2018), economictimes.indiatimes. 

com/magazines/panache/pay-gap-no-more-nations-that-rate-high-on-gender-equality/ 

closing-the-gap/slideshow/62503595.cms. 

החלה לדון בהצעת חוק שתחייב לראשונה כל מעסיק פרטי של מאה עובדים ומעלה לדווח  הכנסת   233

על   הגבקביעּות  נשים  בשכר  בין  השכר  פערי  על  שתצביע  בדרך  אצלו,  המועסקים  והנשים  רים 

)תיקון   ולעובד  לעובדת  שווה  שכר  חוק  הצעת  ראו  שנתי(,  6מס'  לגברים.  דוח  פרסום  )חובת   )

דיווח ראו גד ליאור "האם חובת דיווח תצמצם הפער בין נשים לגברים?"  . ל 52, ה"ח  2020-התש"ף

ynet  2.8.2020  www.ynet.co.il/economy/article/ByQcJ47bvבה לדיון  הרקע  לחומרי  צעה  . 

 /main.knesset.gov.il/Activity/committees/Labor/Pagesראו  בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות  

CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2143840.    שלישית בקריאה  בכנסת  התקבלה  החוק  הצעת 

בופור לעובדת    25.8.2020־ סמה  שווה  שכר  חוק  מס'  )ראו  )תיקון  התש"ף6ולעובד  ס"ח  2020־ (,   ,

 .(. תחילתו של התיקון חודשיים מיום פרסומו422

 Sif Sigmarsdóttir, Once More, Iceland has Shown It Is the Best Place in the World toראו   234

Be Female, THE GUARDIAN (Jan. 5, 2018), www.theguardian.com/commentisfree/2018/ 

jan/05/iceland-female-women-equal-pay-gender-equality; James Field, Iceland Make 

Gender Pay Gap Illegal, GEOGRAPHICAL (Jan. 11, 2018), geographical.co.uk/people/ 

development/item/2571-iceland-make-gender-pay-gap-illegal; Michelle King, If Iceland  
Can Do It, Why Can't We?, FORBES (Apr. 10, 2018), www.forbes.com/sites/michelleking/ 

2018/04/10/if-iceland-can-do-it-why-cant-we/#1e878e6a46ee. 

 Nick Rigillo & Ragnhildur Sigurdardottir, Their Jobs Haven't Changed, but Iceland'sראו   235

Women Are Getting Raises, BLOOMBERG (July 9, 2018), www.bloomberg.com/news/ 

articles/2018-07-09/their-jobs-haven-t-changed-but-iceland-s-women-are-getting-raises. 

 Ivana Kottasová, Iceland Makes It Illegal to Pay Women Less Than Men, CNN  ,למשל   ,ראו 236

MONEY (Jan. 3, 2018), money.cnn.com/2018/01/03/news/iceland-gender-pay-gap-

illegal/index.html . 

http://www.thelocal.de/20180103/new-law-allows-employees-to-know-how-much-their-co-workers-earn
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/pay-gap-no-more-nations-that-rate-high-on-gender-equality/closing-the-gap/slideshow/62503595.cms
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/pay-gap-no-more-nations-that-rate-high-on-gender-equality/closing-the-gap/slideshow/62503595.cms
http://www.ynet.co.il/economy/article/ByQcJ47bv
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Labor/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2143840
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Labor/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2143840
http://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/05/iceland-female-women-equal-pay-gender-equality
http://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/05/iceland-female-women-equal-pay-gender-equality
http://geographical.co.uk/people/development/item/2571-iceland-make-gender-pay-gap-illegal
http://geographical.co.uk/people/development/item/2571-iceland-make-gender-pay-gap-illegal
http://www.forbes.com/sites/michelleking/2018/04/10/if-iceland-can-do-it-why-cant-we/#1e878e6a46ee
http://www.forbes.com/sites/michelleking/2018/04/10/if-iceland-can-do-it-why-cant-we/#1e878e6a46ee
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-09/their-jobs-haven-t-changed-but-iceland-s-women-are-getting-raises
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-09/their-jobs-haven-t-changed-but-iceland-s-women-are-getting-raises
https://money.cnn.com/2018/01/03/news/iceland-gender-pay-gap-illegal/index.html
https://money.cnn.com/2018/01/03/news/iceland-gender-pay-gap-illegal/index.html


 א "פמשפט ועסקים כג, תש גיא זיידמן 

824 

יתכן.  יכלל הציבור?  לנעימות  -אי  ה של פחותשתסב מידה  אחרת לשיפור מצב הדברים  
 דֵייני.   –לא מחוקק, ואם אעלה את הרעיון לתודעה ו אי, אבל אני אקדמ

 סיכום

ניסוי חברתי מעניין  על עצמאותה, ערכה מדינת ישר   הרזהכ הבעשור הראשון לאחר   אל 
תוצאות  הניב את ה. הניסוי לא םשבמסגרתו פרסמה את פרטי הדיווח של נישומים עצמאי

מחזור שלושה  וכעבור  המס,  גביית  להעמקת  ככלי  פרסום  המבוקשות,  הופסק  הוא  י 
 ונעלם לנבכי ההיסטוריה העשירה של ישראל. 

מידע כזה  של    מות פרסויום בדיון על אפשרוכם שעולים  ייכזר שניים מהשיקולים המ
הייתה   עידן  באותו  גיסא,  מחד  החמישים:  שנות  של  בישראל  משמעותיים  היו  לא 

מוגבלת   הכרה  לא  בלבד  בישראל  כנראה  ולכן  לפרטיות,  האזרח  זה  בזכות  נושא  היה 
פיקוח  ל  רךדמאידך גיסא, השאיפה לשקיפות מידע כ   ;פרסוםהבסיס המרכזי להתנגדות ל

אבל   237. ליצירת חברה שוויונית וקולגיאליתנתפסה כדרך    לאהציבור על הממשלה  של  
האפשרות   מהזירה    ל ששאלת  שנעלמה  נישומים,  של  המס  הצהרות  על  מידע  פרסום 

נס   דיון ציבורי, היא לא    –  הייתה אז  ראל לאחה. ישלֵ הציבורית בישראל, לא  ואם יחל 
מס של פרטים  סיון החֶּ הראוי של  ת את ההיקף  חנבוההמדינה היחידה    –תהיה גם כיום  

יכול  238, וחברות פרטי  מידע  וחשיפת  הסודיות  הרעיון שצמצום  תוצאות  להניב    ים ואת 
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זו רשימה  של  פרובוקטיבית:  ההצעה  נישומים    היא  ספר  פרסום  לשקול  כולל  יש 
לומלא   רק  לא  כיום,  המס,  צ  עןמ בישראל  העלמות  רשהיא  מצום  אך קשה  מטרה  אויה 
אלא בעיקר כדי לנסות לשנות את הנורמה החברתית הרווחת של סודיות שכר,  ,  להשגה

לקי למדנו  האחרונים  בעשורים  מתועלותיה.  משמעותיים  נראים  נזקיה  שיח  אשר  ים 
כ קשים,  ןציבורי  נושאים  חשפנו  בפרטיותשנשמרו  ;  נ  ,בעבר  ציבורים    ים חברוחייבנו 

בלתי    המניעת הפליפרסום שכר עשוי לסייע בלהם.  דרכי הפעולה שלשקול מחדש את  
ואולי אף בצמצום פערי השכר, לטובת הגינות, שוויון ורווחה חברתית,    ,מוצדקת בשכר

ל דבר  של  הלכי שם  ובסופו  בתדּוחיזוק  או  החמישים  ,  שנות  חיזוק    –מונחי  לשם 
 240הסולידריות החברתית ההדדית בישראל. 
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