מזכר הבנה
בי(
רשות ניירות ער .של ארצות+הברית של אמריקה
לבי(
ממשלת מדינת ישראל ורשות ניירות ער .של ישראל
בש 2ממשלת ישראל
בדבר התייעצויות ושיתו 6פעולה בביצוע ובאכיפה של חוקי ניירות ער.
מזכר הבנה
רשות ניירות ער .של ארצות הברית של אמריקה ורשות ניירות ער .של ישראל מכירות בפעילות
הבינלאומית הגוברת בשווקי ניירות הער .ובצור .המתאי 2בשיתו 6פעולה הדדי בענייני2
הקשורי 2לביצוע ולאכיפה של חוקי ניירות ער .בארצות הברית של אמריקה ובישראל.
לאור חשיבות הצמיחה המתמשכת הצפויה בקשרי 2בי 8שווקי ארצות הברית של אמריקה
וישראל ,חיוני להקי 2מסגרת מקיפה להגברת התקשורת בכל הענייני 2הנוגעי 2להפעלת שווקי
ניירות הער .של מדינותיה .2שיתו 6פעולה והתייעצות בי 8הרשויות ייצרו את האיזו 8בי 8פיקוח על
השוק ויציבותו ,לבי 8פיתוח השוק והתחרות החיוני להמש .התפתחות 2של שוקיה 8המקומיי.2
בהתבסס על האמור לעיל ,רשות ניירות ער .של ארצות הברית של אמריקה וממשלת מדינת
ישראל ורשות ניירות ער .של ישראל בש 2ממשלת ישראל הגיעו להבנה הבאה ביחס להתייעצויות
ושיתו 6פעולה הדדי כקבוע להל.8
סעי :1 6הגדרות
1

למטרות מזכר הבנה זה:
)א( "רשות" פירושו:
) (1רשות ניירות ער .של ארצות הברית של אמריקה )” ;(“SECאו
) (2רשות ניירות ער .של ישראל )”. (“ISA
)ב( "רשות מתבקשת" פירושו רשות שאליה מופנית בקשה לפי מזכר הבנה זה.

)ג( "רשות מבקשת" פירושו רשות המגישה בקשה לפי מזכר הבנה זה.
)ד( "אד "2פירושו אד 2טבעי ,חבר בני אד 2בלתי מואגד ,שותפות ,ישות משפטית או
תאגיד.
)ה( "שוק ניירות ער ".פירושו שוק ,לרבות שוק מעבר לדלפק ,א 2ישנו ,למניות ,איגרות חוב,
אופציות וניירות ער .אחרי ,2המוכר או מוסדר על+ידי הרשויות או נתו 8לפיקוח.8
)ו( "עסקי ייעו= השקעות" פירושו עיסוק במת 8ייעו= לאחרי 2בי 8במישרי 8ובי 8בעקיפי8
באמצעות פרסומי 2או בחוזרי ,2בנוגע לערכ 2של ניירות ער .או לכדאיות השקעה בה,2
קניה או מכירה שלניירות ער .וכ 8עיסוק בניהול תיקי השקעות.
)ז( "צדדי "2פירושו
) (1רשות ניירות ער .של ארצות הברית של אמריקה )" ("SECמצד אחד.
) (2ממשלת מדינת ישראל ורשות ניירות ער .של ישראל )" ("ISAמהצד האחר.
)ח( "חוקי 2או תקנות" פירושו החוקי 2והתקנות ,ככל שה 2בני החלה על ענייני 2שבסמכות
הרשויות בנוגע:
) (1לשימוש במידע פני;2
) (2לשימוש על+ידי אד 2כלשהו באמצעי 2כלשה ,2במישרי 8או בעקיפי ,8בקשר
להצעה ,רכישה ,או מכירה של נייר ער .כלשהו:
)א( בתחבולה ,תוכנית ,או מעשה ערמה כלשהו כדי להונות;
)ב( במצג כוזב כלשהו בנוגע לעובדה מהותית או בהמנעות מגילוי בנוגע לעובדה
מהותית הדרושה על מנת שמצג שנעשה ,בהתחשב בנסיבות בה 8נעשה ,לא
יהיה מטעה ,או,
)ג( לעשות דבר ,לנקוט שיטה או לעשות מהל .עסקי כלשהו אשר פועל או עשוי
לפעול כהונאה או כתרמית על כל אד ;2וכ8
) (3לחובותיו של אד 2לתת גילוי מדויק במסגרת דרישות דיווח.
) (4לחובותיה 2של העוסקי 2בעסקי ייעו= ,השקעות ומנהלי תיקי.2

 .2הרשויות תגדרנה את המונחי 2הכלולי 2במזכר ההבנה בהתא 2לחוקי 2הנוגעי 2בדבר של
מדינת הרשות המבקשת ,אלא א 2כ 8הגדרה כאמור תחייב את הרשות המתבקשת לחרוג
מסמכותה על פי די 8או תהיה אסורה מסיבה אחרת על+פי דיני מדינת הרשות המתבקשת.
במקרה שהגדרה כאמור תחייב את הרשות המתבקשת לחרוג מסמכותה על פי די 8או תהיה
אסורה מסיבה אחרת על פי דיני מדינת הרשות המתבקשת ,תקיימנה הרשויות התייעצות
בהתא 2לסעי.9 6

סעי :2 6הקלה על פעילות והתייעצויות בי( המדינות
.1

הרשויות מכירות בחשיבות הפיתוח והחיזוק של כל אחד משוקיה 8על+ידי הקלת פעילות בי8
מדינותיה .8הרשויות מתכוונות לעשות כמיטב יכולת 8על מנת לתא 2הנפקות בי 8מדינתיות של
ניירות ער .על+ידי "י מנפיקי 2מארצות הברית של אמריקה ומישראל ,ולטפל בבעיות
העשויות להתעורר במהל .תהלי .זה.

 .2הרשויות מתכוונות להתייע= באורח סדיר לש 2שיפור הגישה של מנפיקי 2לשוקי כל אחד
מה ,8ההגנה על משקיעי 2על+ידי הבטחת היציבות ,היעילות והיושר של שוקי ניירות ער .של
ארצות+הברית של אמריקה ושל ישראל ,ויישו 2חוקי ניירות הער .בארצות הברית של
אמריקה ובישראל .התייעצויות כאמור מיועדות להקל ולעודד גישה לכל שוק ולשפר את
יעילות תהליכי ההנפקה והדיווח בהנפקות רב+לאומיות :הפתוח של תקני 2בינלאומיי2
מקובלי 2לחשבונאות ,בקורת וגילוי ,וההכרה בה ;2סליקה יעילה של ניירות ער .הנסחרי2
בעת ובעונה אחת בשתי המדינות; ונושאי 2אחרי 2שיש בה 2עניי 8הדדי.
 .3הרשויות מתכוונות לבחו 8באופ 8רצו 6ענייני 2הקשורי 2להגברה ולהקלת פעילויות
בי+8מדינתיות בי 8שוקי ניירות הער .של ארצות הברית של אמריקה ושל ישראל ולשנות מזכר
הבנה זה כפי שיידרש על מנת לשק 6הבנות חדשות כלשה 8העשויות להיות מאומצות הדדית.

סעי :3 6היק 4הסיוע
 .1הרשויות תספקנה את מלוא הסיוע המינהלי ההדדי ,כמתואר במזכר הבנה זה.
 .2ל SEC +יש סמכות לחקור חשדות להפרות של החוקי 2או התקנות של ארצות הברית של
אמריקה ,מה שעשוי לגרו 2לפתיחה בהליכי 2מינהליי ,2אזרחיי 2או פליליי .2ל ISA -יש
סמכות לחקור חשדות להפרות של החוקי 2או התקנות של ישראל ,מה שעשוי לגרו 2לפתיחה
בהליכי 2פליליי .2לפיכ ,.הרשויות מכירות בכ .שמקו 2שנושא לבקשה לסיוע של רשות אחת
לפי מזכר הבנה זה נוגע לחשד להפרה של חוקיה או תקנותיה כמוגדר לעיל ,נושא אותה בקשה
עשוי להיות נתו 8לחקירה כעבירה פלילית לפי החוקי 2או התקנות של הרשות המתבקשת א2
אות 8עובדות התרחשו בתחו 2סמכות השיפוט של הרשות המתבקשת.

 .3סיוע במסגרת סעי 6קט 1 8ו 2+לסעי 6זה יינת 8כדי להקל על הביצוע והאכיפה של חוקי 2או
תקנות ,על עריכת חקירות ,התדיינות משפטית או תביעה פלילית במקרי 2שבה 2מידע המצוי
בתחו 2השיפוט של הרשות המתבקשת דרוש כדי לקבוע א ,2או להוכיח כי ,ייתכ 8שהיתה
הפרה של החוקי 2או התקנות של הרשות המבקשת .סיוע לא יינת 8מקו 2שביצוע הבקשה
יחייב את הרשות המתבקשת לחרוג מסמכותה על פי די 8או יהיה אסור מסיבה אחרת על פי
דיני המדינה של הרשות המתבקשת.
 .4סיוע שנית 8לקבל לפי מזכר הבנה זה כולל את אלה ,א .אינו מוגבל לה;2
)א( מת 8גישה למידע בתיקי 2של הרשות המתבקשת;
)ב( גביית הודעות; וכ8
)ג( השגת מידע ומסמכי.2
 .5הרשויות מכירות בכ .שלרשות ניירות ער .של ישראל אי 8סמכות חוקית להעניק את הסיוע
לפי מזכר הבנה זה .רשות ניירות ער .של ישראל תעשה את כל המאמצי 2הסבירי 2על מנת
להביא לאישור הכנסת ,במועד מוקד 2ככל האפשר ,כל חקיקה או הסמכה הדרושי 2כדי
לייש 2את מזכר הבנה זה.

סעי :4 6עקרונות כלליי 5למת( סיוע
 .1מזכר הבנה זה מפרט הצהרת כוונות של הרשויות להקי 2מסגרת לסיוע הדדי ולהקל על
חילופי מידע בי 8הרשויות לש 2אכיפה או הבטחת קיו 2החוקי 2או התקנות של מדינותיה,8
כמוגדר במזכר הבנה זה ואינו מטיל כל התחייבות מחייבת מבחינה משפטית על הרשויות או
מבטל די 8מקומי.
 .2כל הבקשות לסיוע בהתא 2למזכר הבנה זה תיעשינה על+ידי הרשויות ותבוצענה באמצעות.8
הרשויות תקיימנה ביניה 8קשר ישיר כדי למלא אחר הוראות מזכר הבנה זה.
 .3שו 2הוראה מהוראות מזכר הבנה זה לא תתפרש כמעניקה זכות לבקש או לתקו 6ביצוע של
בקשה לסיוע ,לכל אד 2או רשות שאינ 2אלה המצוייני 2במזכר הבנה זה.
 .4הרשות המתבקשת רשאית לדחות בקשה לסיוע:
)א( מקו 2שבקשה איננה בהתא 2להוראות הקבועות במזכר הבנה זה;
)ב( מטעמי 2של עני 8לציבור ,כפי שנקבע בישראל בידי היוע= המשפטי לממשלה ,וכפי שנקבע
בידי ה SEC -בארה"ב; או

)ג( מקו 2שהמידע המתבקש נוגע לעובדות שהיה בה 8כדי להוות הפרות לכאורה של דיני
הרשות המתבקשת ואשר אירעו לפני תארי .החתימה על מזכר הבנה זה.

סעי :5 6בקשות לסיוע
 .1בקשות לסיוע תיעשינה בכתב ותופנינה אל איש הקשר של הרשות המתבקשת הרשו 2בנספח
א' .עותק של הבקשה בכתב יומצא ג 2לאיש הקשר של הרשות הפלילית של מדינת הרשות
המתבקשת ,הרשו 2בנספח א'.
 .2בקשות תפרטנה:
)א( תיאור כללי של העניי 8נשוא הבקשה ושל המטרה שלשמה מבוקש הסיוע או המידע;
)ב( תיאור כללי של הסיוע ,המסמכי ,2המידע וההודעות המבוקשות בידי הרשות המבקשת;
)ג( מי שהרשות המבקשת סבורה כי ברשות 2נמצא המידע המבוקש ,והקשר שלה 2לחקירה
ולמקומות שבה 2נית 8להשיג את המידע האמור ,א 2ה 2ידועי 2לרשות המבקשת;
)ד( את ההוראות שבדי 8הנוגעות לעניי 8נשוא הבקשה; וכ8
)ה( פרק הזמ 8המבוקש לתשובה.
סעי :6 6ביצוע בקשות
 .1גישה למידע המצוי בתיקי הרשות המתבקשת תינת 8לפי בקשה של הרשות המבקשת בתו.
פרק זמ 8סביר.
 .2בבקשה לסיוע הרשות המבקשת רשאית לציי 8את האנשי 2מה 2היא מבקשת כי תיגבינה
הודעות.
 .3לפי בקשת הרשות המבקשת ,תיגבינה הודעותיה 2של אנשי 2המעורבי ,2במישרי 8או
בעקיפי ,8במעשי 2שביסוד הבקשה ,או שיש בידיה 2מידע העשוי לסייע בביצוע הבקשה,
והרשות המתבקשת או כל אד 2אחר שהיא מועידה לכ .ידרשו המצאה של ראיות אחרות.
 .4לפי בקשת הרשות המבקשת ,עותקי 2של מסמכי 2מקוריי 2יימסרו בצורה המאמתת את
מהימנות 2לפי דיני מדינת הרשות המתבקשת.

 .5הודעות של אנשי ,2א 2תתבקשנה ,תיגבינה בדר .ובהיק 6בה 8נגבות הודעות בחקירות או
בהליכי 2אחרי 2במדינת הרשות המבקשת .אול ,2לפי בקשת הרשות המבקשת ,תיגבינה
הודעות בדר 8.שבה מוסר הודעה כוזבת ביודעי 8עשוי להיות צפוי לענישה בפלילי .2לפי
בקשה ,וככל שמתירי 2זאת בדיני מדינת הרשות המתבקשת ,ייגבו ההודעות בכתב.
 .6במידה שעד ,שאינו פקיד ממשלה ,מסכי 2לכ ,.רשאי נציג של הרשות המבקשת להיות נוכח
בגביית ההודעות ,לקבוע שאלות מסוימות שתוצגנה לעד ,ולהתייע= בדר .אחרת ע 2נציגי
הרשות המתבקשת .א 2וכאשר עד מתנגד לנוכחותו של נציג כאמור של הרשות המבקשת,
הנציג האמור אינו רשאי להשתת 6בגביית אות 8הודעות ,א .הוא רשאי לקבוע שאלות
מסוימות שתוצגנה לעד ולהיות זמי 8להתייעצויות .במידה שממשלות ארצות הברית של
אמריקה ומדינת ישראל מסכימות על נוהל המרחיב את האפשרות להשתתפותו של נציג
מדינה זרה בגביית הודעה של עד ,ייחשב הנוהל לפי הסכ 2כזה כאילו הוא מרחיב ומשנה סעי6
קט 8זה..
 .7על א 6כל הוראה אחרת של מזכר הבנה זה ,כל אד 2הנות 8הודעות או מוסר מידע או מסמכי2
כתוצאה מבקשה לפי מזכר הבנה זה ,יהיה זכאי למלוא הזכויות וההגנות לפי חוקי מדינת
הרשות המתבקשת .טענות בנוגע לזכויות וחסיונות אחרי 2הנובעי 2באופ 8בלעדי מדיני מדינת
הרשות המבקשת ,תישמרנה להכרעת בתי המשפט של אותה מדינה.

סעי :7 6סודיות הבקשות
 .1למעט גילוי בהתא 2לסעי ,8 6גילוי בהתא 2לצו בית משפט ,בהסכמה בי 8ממשלות ארצות
הברית של אמריקה ומדינת ישראל ,וגילוי הכרתי לחלוטי 8לביצוע הבקשה.
)א( כל רשות תשמור בסוד בקשות שהוגשו לפי מזכר הבנה זה ,תוכנ 8של בקשות כאמור ,וכל
עני 8אחר המתעורר במהל .הפעלתו של מזכר הבנה זה ,לרבות התייעצויות בי 8הרשויות;
וכ8
)ב( הרשות המתבקשת תשמור בסוד כל מידע שהתקבל בהתא 2למזכר הבנה זה.
 .2כדי להבטיח את סודיותו של מידע כלשהו הנמסר על ידי הרשות המתבקשת בתשובה לבקשה
לפי מזכר הבנה זה הרשות המבקשת תקבע ותטע ,8בנסיבות הראויות בתו 2לב כי גילוי
המידע עלול לפגוע בחוקי מדינתה.
 .3הרשות המבקשת ,במידה שנית 8על פי די ,8תודיע לרשות המתבקשת על כל דרישה למידע
שהתקבלה בהתא 2למזכר ההבנה לפני היענות לדרישה ,ותתבע פטורי 2או חסיונות

מתאימי 2על פי די 8והבאי 2בחשבו 8ביחס לאותו מידע .דרישה כאמור למידע תמולא בהתא2
לס"ק ).(1
 .4כאשר רשות מבקשת סיימה את העניי 8שלשמו התבקש הסיוע לפי מזכר הבנה זה ,הרשות
המבקשת תחזיר לרשות המתבקשת ,לבקשתה ,את כל המסמכי 2שהומצאו.

סעי :8 6שימוש מותר במידע
 .1הרשות המבקשת רשאית להשתמש במידע המתקבל מהרשות המתבקשת א .ורק:
)א( למטרות הקבועות בבקשה לצור .הבטחת קיו 2או אכיפה של חוקי 2או תקנות של הצד
המבקש ,לרבות החוקי 2או התקנות המפורטי 2בבקשה;
)ב( למטרות שבמסגרת הכללית של התכלית המצויינת בבקשה ,לרבות הפנייה אל משרד
המשפטי 2של ארצות הברית של אמריקה או משרד המשפטי 2של מדינת ישראל לש2
סיוע בתביעה פלילית על הפרת חוקי 2או תקנות ,לרבות כל אישו 2פלילי כללי הקשור
לכ) .זאת אומרת ,הונאה בדואר ובטלפו ,8שבועת שקר ,הודעות כוזבות או שיבוש הליכי
משפט( ,או ניהול הלי .אכיפה אזרחי הקשור לכ .על ידי  SECאו  ,ISAאו ניהול הלי.
אכיפה מינהלי על ידי ;SEC
)ג( בתשובה לבקשות למידע מבית המחוקקי 2הלאומי של מדינת כל רשות; או
)ד( בעקבות איגרת דיפלומטית אשר תוחל 6בי 8ממשלת מדינת ישראל לבי 8ממשלת ארצות
הברית של אמריקה.
 .2הרשות המבקשת ,ככל שרק נית ,8תודיע לרשות המתבקשת במכתב על בקשה לפי סעי 6קט1 8
)ג( לסעי 6זה.

סעי :9 6התייעצויות בנוגע לסיוע הדדי בעקבות מזכר הבנה זה
 .1הרשויות תקיימנה התייעצויות ביחס למזכר הבנה זה במגמה לשפר את הפעלתו וליישב כל
עניי 8העשוי להתעורר .באופ 8מיוחד תתייעצנה הרשויות לפי בקשה במקרה של שינוי בתנאי
השוק או העסקי ,2בענייני 2הנוגעי 2לניהול שוקי ניירות הער .של ארצות הברית של
אמריקה ושל ישראל ,או בחקיקה המסדירה את הענייני 2הקבועי 2בסעי 6קט) 1 8ז( לסעי,1 6
או בכל נסיבות אחרות שבגלל 8דרוש או ראוי לתק 8או להרחיב את מזכר הבנה זה על מנת
להשיג את יעדיו.

 .2הרשויות רשאיות להסכי 2על האמצעי 2המעשיי 2שיהיו דרושי 2כדי להקל על יישו 2מזכר
הבנה זה.
 .3נית 8לתק ,8או לצמצ 2כל אחד מתנאיו של מזכר הבנה זה או לוותר עליו בהסכמה הדדית של
הצדדי.2
סעי :10 6עלויות חקירה
א 2נראה שהיענות לבקשה לסיוע לפי מזכר הבנה זה תהיה כרוכה בעלויות מהותיות לרשות
המתבקשת ,הרשות המתבקשת והרשות המבקשת יקבעו הסדר לחלוקת עלויות בטר 2המש.
ההיענות לבקשת סיוע כאמור.
סעי :11 6כניסה לתוק4
כל רשות תודיע לרשות האחרת כאשר חקיקה פנימית ואמצעי 2אחרי 2הדרושי 2ליישו 2הוראות
מזכר זה אושר .מזכר הבנה זה יהפו .בר תוק 6מיד ע 2חילופי מכתבי הודעה כאמור על ידי
הרשויות .עד למועד כניסתו של מזכר הבנה זה לתוק ,6תנהגנה הרשויות לפי רוחו במידה המותרת
על פי די.8
סעי :12 6פקיעה
הצדדי 2רשאי 2להביא מזכר הבנה זה לידי סיו 2במת 8הודעה של  30ימי 2מראש לרשות האחרת
ו/או לצד האחר ,לפי העני ,8שמזכר הבנה זה איננו עוד בר תוק .6נת 8צד כלשהו הודעה כאמור,
ימשי .מזכר הבנה זה להיות בר תוק 6ביחס לכל הבקשות לסיוע שיוגשו לפני מועד כניסת ההודעה
לתוק.6

נעשה ב ________________ ב ___________________ התשנ"ו ,שהוא יו____________ 2
ב __________________ ,בשפות עברית ואנגלית ,כשלשני הנוסחי 2די 8מקור שווה.

ממשלת מדינת ישראל
ורשות ניירות ער .של ישראל
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מזכר
הפעלת מזכר ההבנה בי 8ממשלת ישראל והרשות לניירות ער .של מדינת ישראל
בש 2ממשלת מדינת ישראל לבי 8הרשות לניירות ער .של ארה"ב

מטרת מזכר ההבנה הזה היא לדו 8בהפעלת מזכר ההבנה שנחת 2ב ______________
) 1995מ"ה( בי 8משלת מדינת ישראל והרשות לניירות ער .של מדינת ישראל בש 2ממשלת
מדינת ישראל ) (ISAלבי 8הרשות לניירות ער .של ארה"ב ), (SECולהסביר כיצד תטופלנה
בקשות למידע מ ISA+או מ.SEC+
א .בקשות שאינ 8מחייבות שימוש בכוחות הכפייה שלSEC
 SECמסוגלת לסייע ל ISA+בהתא 2למ"ה ע"י מת 8מידע הכלול בתיקיה הציבוריי .2סוגי מידע
הזמיני 2בהתא 2לבקשה לפי מ"ה כוללי 2מחירי שוק ומידע כולל בנוגע לסחר בניירות ער.
הנסחרי 2בשוק מעל+לדלפק או בבורסות של ארה"ב ,ומוסמכי 2המוגשי 2ל SEC+כגו 8דוחות
תקופתיי 2של מנפיקי 2רשומי 2הכוללי 2מידע פיננסי ודוחות על פעולות,דוחות על בעלות
שביושר ,הצהרות רישו ,2וכל מסמ .אחר המתויק בתיק ציבורי .יתר על כ, SEC 8רשאית לדווח
ל -ISAא 2היא פתחה בהליכי 2אזרחיי 2או מינהליי 2כלשה 2נגד אד 2מסוי 2או יישות
מסוימת ,ורשאית להמציא עותקי 2של המסמכי 2הציבוריי 2הקשורי 2להליכי 2האמורי.2
נוס 6על מידע הכלול בתיקי  SEC, SECרשאית לאסו 6מגוו 8רחב של מידע בש ISA 2בהתא2
למ"ה .חשיבות מיוחדת יש ליכולתו של צוות  SEC,בהתא 2לסמכויות הביקורת שבידיה 2לפי
חוקי ניירות הער .הפדרליי ,2להשיג ולספק מידע בנוגע למצב הפיננסי ולספרי 2ולרישומי ,2בי8
היתר ,של ברוקרי 2רשומי ,2יועצי השקעות ,חברות להשקעות וגופי 2דומי 2אחרי .2ביקורת של
 SECבספריו וברישומיו של גו 6מטע ISA 2יכולה לכלול ניתוח של עמלות ,הסדרי דולר+ר,.
תשלומי 2או שירותי 2אחרי 2כלשה 2המשפיעי 2על חשבונות של לקוחות ישראליי ,2וכ 8על
ביצוע עסקות סחר . SECרשאית להעניק גישה ג 2לתיקי החקירה הלא+פומביי 2שלה בהתא2
לבקשה רשמית שהוגשה לפי מ"ה .נוס 6על כ SEC ,.תבקש שאנשי 2המצויי 2בארה"ב יעידו או
ימציאו או יכינו מסמכי 2מרצונ 2עבור. ISA
במקרי 2של עדות מרצו 8שגובי 2אנשי  SECבקשר לבקשה לפי מ"ה ,יורשה לנציגי  ISAלהיות
נוכחי 2בהליכי 2האמורי 2או להשתת 6בה 2במידה שמתירות הוראות מ"ה .כמו במקרה של
עדות בכפייה )המתואר להל ,(8לעד המעיד מרצונו יש זכות להיעזר בעור .די 8וזכות לבדוק ,א .לא
להשיג ,מסמכי 2או מוצגי 2שמראי 2אנשי  SEC.נוס 6על כ ,.העד רשאי לתבוע זכויות ,כגו8
הזכות להימנע ממסירת עדות מפלילה בכוח .אול 2שלא כמו עדות בכפייה ,עד/ה המעיד/ה מרצו8
רשאי/ת להפסיק את עדות/ה בכל עת .ראה" ,מידע נוס 6לאנשי 2המתבקשי 2לספק מידע מרצו8
או המצטווי 2לספק מידע בהתא 2לזימו 8של הוועדה ",נמסר לעדי 2המופיעי 2מרצונ 2או מכוח
זימו 8ומסביר את זכויותיה 2ואת חובותיה ,.2וכ 8את השימושי 2העיקריי 2והעיקריי 2במידע
שמשיגי 2אנשי  .SECמצור 6עותק של מסמ .זה.
ב .כפיית אמצאת מידע בהתא 2למ"ה
 SECרשאית לכפות אספקת מידע בש ISA 2בהתא 2למ"ה .כדי לבצע בקשה המחייבת סיוע
בכפייה ,חייבת  SECלפתוח בחקירה רשמית בהתא 2לחלק ( 21א) ( )2של חוק הבורסה לניירות
ער .מ") 1934+חוק הבורסה"( )מצור 6עותק( ,כפי שתוק 8ע"י חוק האכיפה של סחר במידע פנימי
והונאה בניירות ער .מ .+1988לפי הוראות חלק ( 21א) ( )2של חוק הבורסה ,לפי בקשה של רשות
לניירות ער .מחו"ל , SECרשאית להעניק סיוע לרשות לניירות ער .מחו"ל בקשר לחקירה
הנערכת ע"י רשות ניירות הער .מחו"ל כדי לקבוע א 2אד 2כלשהו הפר ,מפר ,או עומד להפר
חוקי 2או תקנות כלשה 2שהרשות לניירות ער .מחו"ל מנהלת או אוכפת בנוגע לענייני ניירות ער..

נוס 6על כ ,.חלק ( 21א) ( )2קובע כי כחלק מהסיוע הזה SEC ,רשאית לערו .חקירה לש 2איסו6
מידע וראיות הנוגעי 2לבקשת הסיוע של הרשות לניירות ער .מחו"ל.
 .1נהלי 2להשגת צו חקירה רשמי
ע 2קבלת בקשה לפי מ"ה המחייבת שימוש בסמכויות כפייה , SECתחליט א 2להוציא צו רשמי
למטרת ביצוע הבקשה .צו חקירה רשמי הוא מסמ .המייצג שלאנשי  SECיש מידע הנוטה להצביע
על הפרות של חוקי ניירות ער .מסוימי ,2המפרט את החוקי 2הללו ,והממנה אנשי צוות אכיפה
כפקידי  SECלמטרות החקירה המסוימת .מינוי כפקיד מסמי .את אנשי צוות  SECלהוציא צווי
זימו 8ולחייב המצאת עדויות ומסמכי 2בשבועה מכל אד 2או גו 6שכלפיו יכולה  SECלבצע הגשה
תקפה של צו זימו 8בארה"ב.
חלק ) 21א() (2של חוק הבורסה מחייב שבדיו 8בשאלה א 2להוציא צו רשמי מטעמה של רשות
לניירות ער .מחו"ל , SECתקבע :א( א 2הרשות המתבקשת הסכימה להעניק סיוע הדדי בענייני
ניירות ער .לארה"ב; ו+ב( א 2מילוי אחר הבקשה יפגע באינטרסי 2ציבוריי 2של ארה"ב.
בנסיבות רגילות ,קיומ 8של הבנות הכלולות במ"ה ימלא אחר דרישת ההדדיות .קביעת האינטרס
הציבורי תיעשה ע"י  .SECענייני 2ש SEC+רשאית לשקול בקבלה החלטה בעניי 8האינטרס
הציבורי כוללי ,2למשל ,ענייני 2העשויי 2לעמוד בסתירה לחוקי 2או למדיניות הציבורית של
ארה"ב ,וכ 8ענייני 2הנוגעי 2לשאלה הא 2הסיוע הנדרש ע"י הבקשה יפגע בחקירה הנמצאת
בעיצומה .הרשויות תתייעצנה בנוגע לנימוקי 2להחלטה בעניי 8אינטרס ציבורי.
כדי להשיג צו חקירה רשמי המתיר המצאה כפויה של מידע מטע , ISA 2צוות  SECיגיש המלצה
סודית ל SEC+המתארת:
 .1את המידע המתבקש ע"י ;ISA
 .2את הבסיס העובדתי לחקירה ,לרבות תיאור של ההתנהגות הנחקרת ,פרק הזמ8
שבמהלכו התנהלה החקירה האמורה ,והאנשי 2והגופי 2המעורבי;2
 .3את החוקי 2הזרי 2המעניקי 2סמכות שיפוט לחקירה ואשר ייתכ 8שהופרו ע"י
ההתנהגות הנחקרת;
 .4את הבסיס לחשדה של  ISAשהפרה של החוק התרחשה ,מתרחשת ,או עשויה
להתרחש ,והמטרה שלשמה מתבקש המידע;
 .5במקרה ש ISA+מבקשת שנציג אחד או יותר יהיו מעורבי 2בביצוע הבקשה ,א2
זהותו של כל אחד מאנשי הצוות שלה הרשאי להשתת 6בחקירת ; SECוכ8
 .6תגובות שהתקבלו ממשרדי המשפטי 2והחו= של ארה"ב/2 .
למעט ס"ק  6לעיל ,נוהל זה דומה לנוהל שצוות  SECנוהג לפיו על מנת להשיג צו רשמי
בחקירות פנימיות לגמרי.
הצו הרשמי ,א 2הוצא ,יכלול את המידע הבא:
 .1הצהרה ש -ISAביקשה ש -SECתשיג מידע בשמה;
 .2תיאור כללי של הענייני 2שבנוגע אליה 2נערכה חקירה;

 .3תיאור של החוקי 2הזרי 2המעורבי;2
 .4מינוי של אנשי סגל  SECכפקידי  SECלמטרות החקירה; וכ8
 .5במקרה ש -ISAמבקשת שנציג אחד או יותר יהיו מעורבי 2בביצוע הבקשה ,א2
זהותו של כל אחד מאנשי הצוות שלה הרשאי להשתת 6בחקירתSEC.
מצורפת דוגמה של טופס בקשה רשמית.
 .2איסו 6מידע בחקירה רשמית
אחרי שהוצא צו רשמי ,תיער .חקירה בארה"ב ע"י האנשי 2שמונו כפקידי  .SECהמידע
המתבקש ייאס 6בהתא 2לאותו נוהל ש SEC+משתמשת בו בחקירות פנימיות בלבד ,בהתא2
לכללי הנוהג והנוהל של .SEC
בעוד 2מנהלי 2חקירה ,אנשי צוות  SECשמונו כפקידי 2רשאי 2להגיש זימוני 2הכופי 2עדות
בשבועה של עדי 2או המצאת מסמכי .2בעת גביית עדות ,איש צוות הממונה כפקיד ישביע את העד
לומר אמת) .עדות שקר הנמסרת בשבועה יכולה לשמש כעילה לתביעה פלילית על שבועת שקר
בארה"ב .כל אד 2המוסר ביודעי 8עדות שקר או מסמכי 2כוזבי 2לפקיד פדראלי עשוי להיות כפו6
ג 2לעונשי 8פליליי (.2ייער .תעתיק מילולי של העדות.
בקשר לחקירה רשמית ,תהיה לעדי 2זכות לנוכחות של עור .די 8ולהתייעצות ע 2עור .הדי8
במהל .העדות .אנשי צוות  SECרשאי 2להראות לעדי 2מסמכי ,2לחקור את העדי 2בנוגע
למסמכי 2אלה ,ולסמ 8את המסמכי 2האמורי 2כמוצגי ;2אול 2לעד אי 8זכות לקבל עותקי 2של
מוצגי 2או מסמכי 2אחרי 2המשמשי 2בעדות .אול 2לעד יש זכות לעיי 8בעותק של הצו הרשמי.
לכל עד יש ג 2זכות לבדוק את התעתיק הרשמי של עדות העד עצמו ,וברוב הנסיבות ,יהיה זכאי
לקבל עותק של התעתיק .לפי מ"ה ,תמציא  SECל ISA+את המסמכי 2ותעתיקי העדויות
שהתקבלו כ ..ראה" ,מידע נוס 6לאנשי 2המתבקשי 2לספק מידע מרצו 8או המצטווי 2לספק
מידע בהתא 2לזימו 8של הוועדה" ,המאוזכר לעיל.
באיסו 6מידע לבקשת  SEC ,ISAתבקש עותקי 2לא מאושרי 2של מסמכי ,2אלא א 2התבקשה
אחרת .ע 2הצהרת  ISAשעותקי 2מאושרי 2דרושי 2להליכי 2ישראליי ,2תבקש SEC
שהאפוטרופוס על רישומי ,2בהמציאו מסמכי ,2יאשר בתצהיר או בעדות שאלה עותקי 2נאמני2
ומדויקי 2של המסמכי 2המקוריי.2
בחקירות רשמיות הנפתחות בהתא 2לחלק ) 21א() (2לחוק הבורסה ,מוענקות לעדי 2כל ההגנה
והתרופות המוענקות לעדי 2בחקירות פנימיות של , SECוה 2רשאי 2לתבוע את כל הזכויות
בתגובה לזימו 8או לבקשה למסמכי 2ולעדות אשר היו בנות החלה בחקירות פנימיות של .SEC
זכויות אלה כוללות חיסיו 8פרקליט+לקוח ,המג 8על התקשרויות סודיות א .ורק בי 8פרקליט
למרשו שנעשו למטרות ייצוג ע"י הפרקליט ,והזכות לפי התיקו 8החמישי לחוקה כנגד הפללה
עצמית ,שלפי הוראותיו אי אפשר לחייב אד 2למסור עדות הנוטה להראות שאותו אד 2ביצע
עבירה פלילית .נוס 6על כ ,.החוק בארה"ב מכיר בדוקטרינת תוצר+עבודה המגינה על עבודה
שהכי 8פרקליט למע 8מרשו בציפייה לדיו 8משפטי.
א 2עד אינו מציית לזימו 8של  SEC, SECתבקש צו בית משפט המחייב ציות .א 2אי 8העד מציית
לצו בית משפט כאמור ,נית 8להאשי 2את העד בביזיו 8ולהטיל עליו קנס או מאסר.
ג .השתתפות הרשות המבקשת
 SECסבורה שהיא תקיי 2קשר הדוק ע ISA 2ה 8במהל .הטיפול בבקשות למידע וה 8במהל.
ניהול חקירות להשגת מידע למסירה ל ISA+בהתא 2למ"ה ISA ,רשאית להשתת 6בחקירה בהיק6

של (1 :התייעצות בנוגע לאסטרטגיה ולמידע שייאס (2 ;6קביעת שאלות שתוצגנה בעת גביית
עדות;  (3זמינות במהל .החקירה או גביית העדות לש 2מת 8סיוע טכני לצוות  ; SECו/או (4
זמינות במהל .הביקורת או הבדיקה לש 2מת 8סיוע טכני לצוות . SEC
ד .תנאי 2בנוגע לשימוש ולסודיות של מידע הנמסר בהתא 2למ"ה
 .1גילוי לפי חוק חופש המידע
לפי מ"ה ,הרשויות תהיינה מסוגלות להג 8על מידע המוחל 6בהתא 2למ"ה מגילוי פומבי בלתי
נחו= .בדצמבר  ,1990חוקק הקונגרס של ארה"ב את החוק לשיתו 6פעולה בינלאומי באכיפה
בענייני ניירות ער ("ISECA") .המתק 8את חלק  4לחוק הבורסה .בחלק החדש ) 24ד( של חוק
הבורסה )מצור 6עותק( יש בסיס למניעת גילוי לפי חוק חופש המידע ) (FOIAשל מסמכי2
מסוימי 2שהתקבלו מרשות לניירות ער .בחו"ל .חלק ) 24ד( קובע לאמור:
מסמכי 2שהתקבלו מרשויות לניירות ער .בחו"ל ++ .למעט לפי הוראות תת+חלק ה' ,הרשות לא
תהיה מחויבת לגלות מסמכי 2שהתקבלו מרשות לניירות ער .מחו"ל א (1) 2הרשות לניירות ער.
מחו"ל קבעה בתו 2לב והוכיחה לוועדה שגילוי ציבורי של המסמכי 2האמורי 2יפר את החוקי2
בני ההחלה על אותה רשות לניירות ער .מחו"ל ,ו ) (2הרשות משיגה את המסמכי 2האמורי2
בהתא 2ל)א( נוהל ככל שהרשות עשויה להתיר בקשר לניהול או לאכיפה של חוקי ניירות ער ,.או
)ב( מזכר הבנה.
למטרות חלק  552לפרק  ,5חוקי ארה"ב ,תת+חלק זה ייראה כחיקוק המתואר בתת-חלק )ב()(5)(3
לחלק  552האמור.
 .2גילוי לקונגרס
החלק החדש ) 24ה( לחוק הבורסה קובע ,בחלק הנוגע בדבר:
אי 8בחלק זה דבר אשר...יסמי .את הרשות ] [SECלמנוע מידע מהקונגרס או למנוע מהרשות
למלא אחר צו בית משפט של ארה"ב בתביעה שפתחה בה ארה"ב או הרשות.
לקונגרס של ארה"ב יש סמכות פיקוח ישירה על  ,SECובהתא 2לכ ,.הפטור מ FOIA+לא ישפיע
על סמכות הקונגרס לחייב מסירת מידע מהתיקי 2הלא+פומביי 2של  .SECלפני מסירת מידע
כלשהו לקונגרס ,נהוג ב SEC+לקבל בקשה בכתב למידע בחתימתו של יו"ר הוועדה או
תת+הוועדה של הקונגרס המעורבת בעניי /3 .8התכתובת המתלווה או לבקשה מהקונגרס או
למסירת המידע קובעת באופ 8כללי את הבנת  SECכי בהעדר נסיבות חריגות ,הקונגרס ינהג
במידע הנמסר כאילו הוא סודי . SECמתכוונת לנהוג לפי נוהג זה מקו 2שהמידע המתבקש נמסר
ע"י  ISAלפי מ"ה ,ותציי 8במכתב ההעברה שלה לקונגרס ה 8את מקור המידע המתבקש וה 8את
חשיבותו של כיבוד הבקשה לשמירה על סודיות.
 .3גילוי בהליכי 2משפטיי2
למעט לפי הגבלת חלק ) 24ה( ,הפטור בחלק ) 24ד( יעניק ל SEC+הגנה תקפה מפני כל זימו 8המוצא
בהלי .משפטי .בצורה זו ,בכל תביעה פרטית ש SEC +איננה צד לה ,או בכל מקרה שבו הנתבעת
היא  SECעצמה ,חלק ) 24ד( מעניק בפועל למידע האמור הגנה רבה יותר אפילו מזו המוענקת
למידע שנאס 6בהליכי 2פנימיי 2לגמרי.
חלק ) 24ה( מכיר ג 2בעיקרו 8חוקתי ,כלומר שלנתבע בתביעה שמגישי SEC 2או משרד המשפטי2
של ארה"ב חייבת להיות גישה סבירה למידע שהממשל מסתמ .עליו ,או למידע שיש לו נגיעה
אחרת לטענות הממשל .גילוי המידע בנסיבות אלה יעלה לחלוטי 8בקנה אחד ע 2הוראות השימוש
המותר והסודיות הקבועות במ"ה.

מצורפי:2
 .1חלקי) 21 2א( ו 24+לחוק הבורסה
 .2דוגמת צו חקירה רשמי
 .3טופס  SEC 1662שכותרתו "מידע נוס 6לאנשי 2המתבקשי 2לספק מידע מרצו 8או
המצטווי 2לספק מידע בהתא 2לזימו 8של הוועדה"
 /1אנו רושמי 2לפנינו שמזכר היישו 2של  ISAקובע" :שתאגיד בנקאי ומבטח אינ 2כפופי2
לסמכויות הביקורת של  ISAבהתא 2לחוק ניירות הער ,.ומסמכי 2הנוגעי 2לעסקיו של תאגיד
בנקאי שה 2חלק מהמידע החקירתי שבבעלות  ISAיימסרו ל -SECרק ע 2קבלת הסכמה מראש
של המפקח על הבנקי ".2על כ ,8בבקשות למידע בנקאי וביטוחי מ"ה לא ימלא באופ 8אוטומטי
אחר דרישת ההדדיות של חלק ( 21א) ( .)2במקרי 2כאמור , SECמתכוונת לקבל הכרעה כאמור
על בסיס של כל מקרה לגופו ,ותו .התחשבות בכל סיוע הדדי למידע בנקאי שהתקבל ע"י SEC
בהתא 2למ"ה.
/2על מנת לשפר את התיאו 2בי 8גופי 2ממשלתיי 2של ארה"ב וכדי להבטיח שהפעולות
החקירתיות של  SECלא תפגענה לרעה בחקירות פליליות המתבצעות ע"י משרד המשפטיSEC ,2
ומשרד המשפטי 2החליפו מכתבי 2ב 31+בינואר  1989הקובעי 2מסגרת להערכה ולטיפול בבקשות
לסיוע ש SEC+מקבלת מרשויות לניירות ער .מחו"ל שכרו .בה 8שימוש בסמכויות כפייה .מכתב
ההסכ 2קובע ,בי 8היתר ,שלפני פתיחה בחקירה רשמית לבקשתה של רשות לניירות ער.
מחו"ל SEC ,תמציא למשרד המשפטי 2עותק של הבקשה ותית 8למשרד המשפטי 2של ארה"ב
פרק זמ 8סביר להעברת תגובות כלשה 8לצוות .SEC
/3לקונגרס יש סמכות לחייב המצאה של תיקי  SECבהתא 2לזימו .8אול 2במאמ= להימנע מכל
מראית עי 8של עימות SEC ,נוהגת למסור את התיקי 2מרצונה ע 2קבלת בקשה בכתב .נוס 6על
כ ,.בהתא 2לסעי ,8 6ס"ק ) 1ג( ו 2+של מ"ה , SEC,במידת האפשר ,תיווע= ב ISA+ע 2קבלת
בקשה מהקונגרס למידע שהתקבל לפי מ"ה.

טיוטת האיגרת הדיפלומטית הישראלית
אני מתכבד להתייחס למזכר ההבנה בי 8הרשות לניירות ער .של ארה"ב לבי 8ממשלת מדינת
ישראל ורשות לניירות ער .של ישראל בש 2ממשלת ישראל ,מתארי _______ .ב_____ התשנ"ו,
שהוא יו __________ 2ב ______ "( 1995מ"ה") ,ולדיוני 2שנערכו בזמ 8האחרו 8בי 8נציגי
ממשלת ארצות הברית של אמריקה וממשלת ישראל בנוגע לרצונ 8של הרשות לניירות כער .של
ארה"ב (" )"SECוהרשות לניירות ער .של ישראל (" )"ISAלהעניק סיוע הדדי בהתא 2למזכר
כתוצאה מדיוני 2אלה ,על מנת להתמודד ע 2השאלות של סודיות המסמכי 2והמידע שייאספו
בהתא 2למזכר ומסגרת השימושי 2המותרי 2במסמכי 2ובמידע כאמור ,ממשלת ארצות הברית
של אמריקה וממשלת מדינת ישראל הגיעו להבנות הבאות.
 .1זולת א 2נקבע אחרת באיגרת זו מסמכי ,2מידע או עדות שקיבל שקיבל  ISAמכח בקשות
שהוגשו ל SEC +על פי המזכר )"מידע .(”SEC/ישמשו א .ורק כקבוע בסעי 8 6של המזכר
כדי להבטיח קיו 2או אכיפה של "חוקי 2או תקנות" של ארצות הברית של אמריקה ,כמוגדר
בסעי) 1 6ח( של המזכר.
 .2כדי שממשלת מדינת ישראל תעשה שימוש במידע מזכר SEC/למטרה זולת המטרות
הקבועות בס"ק  1לאיגרת זו ISA ,תודיע ל SEC +במכתב )"מכתב הודעה של  ("ISAעל
השימוש המיועד למידע .ותעניק ל SEC +הזדמנות להתנגד לשימוש זה א SEC 2מתנגדת
לשימוש האמור במידע ,היא תודיע ל ISA +במכתב בתו .שלושי 2ימי לוח ממועד קבלת מכתב
ההודעה של  .ISAא SEC 2מתנגדת לשימוש האמור במידע ISA ,ו SEC +תתייעצנה בנוגע
לסיבות התנגדותה של  ,SECוכל עוד ההתנגדות האמורה לא הוסרה ,ממשלת מדינת ישראל
לא תשתמש במידע לכל מטרה זולת המטרות הקבועות בסעי) 1 6ח( של המזכר .בהעדר
התנגדות של  SECבמועד ,ממשלת מדינת ישראל תוכל להשתמש במידע המצוי 8במכתב
ההודעה של .ISA
 .3מידע מזכר SEC/שנמסר בהתא 2לסעי 8 6של המזכר בהלי .פומבי+משפטי ,מינהלי ,אזרחי
או פלילי ,לא יהיה כפו 6לדריות ס"ק  1לאיגרת זו .אול 2ממשלת מדינת ישראל ,לרבות .ISA
לא יספקו מסמכי 2או מידע לא+פומביי 2שהתקבלו בהתא 2למזכר לארגו 8המסדיר עצמית
את פעולתו ) (SROבהלי .משמעתי שנפתח ע"י אירגו 8כזה בלי הסכמה מראש של .SEC
 .4זולת א 2נקבע אחרת באיגרת זו מסמכי ,2מידע או עדות שקיבל  SECמכח בקשות שהוגשו
ל ISA +על פי המזכר )"מידע מזכר ,(“SEC/ישמשו א .ורק כקבוע בסעי 8 6של המזכר כדי

להבטיח קיו 2או אכיפה של "חוקי 2או תקנות" של ארצות הברית של אמריקה ,כמוגדר
בסעי) 1 6ח( של המזכר.
 .5כדי שממשלת ארצות הברית של אמריקה תעשה שימוש במידע מזכר ISA/למטרה זולת
המטרות הקבועות בס"ק  4לאיגרת זו SEC ,תודיע ל ISA +במכתב )"מכתב הודעה של
 (“SECעל השימוש המיועד למידע ,ותעניק ל ISA +הזדמנות להתנגד לשימוש זה .אISA 2
מתנגדת לשימוש האמור במידע ,היא תודיע ל SEC +במכתב בתו .שלושי 2ימי לוח ממועד
קבלת מכתב ההודעה של  .SECא ISA 2מתנגדת לשימוש האמור במידע SEC .וISA +
תתייעצנה בנוגע לסיבות התנגדותה של  ,ISAוכל עוד ההתנגדות האמורה לא הוסרה ,ממשלת
ארצות הברית של אמריקה לא תשתמש במידע לכל מטרה זולת המטרות הקבועות בסעי1 6
)ח( של המזכר .בהעדר התנגדות של  ISAבמועד ,ממשלת ארצות הברות של אמריקה תוכל
להשתמש במידע המצויי 8במכתב ההודעה של .SEC
 .6מידע מזכר ISA/שנמסר בהתא 2לסעי 8 6של המזכר בהלי .פומבי  +בדיו 8משפטי ,מינהלי,
אזרחי או פלילי לא יהיה כפו 6לדריות ס"ק  4לאיגרת זו .אול 2ממשלת ארצות הברית של
אמריקה ,לרבות  ,SECלא יספקו מסמכי 2או מידע לא+פומביי 2שהתקבלו בהתא 2למזכר
לאירגו 8המדיר עצמית את פעולתו ) (SROלשימוש בהלי .משמעתי שנפתח ע"י אירגו 8כזה,
בלי הסכמה מראש של .ISA
 .7ההסכ 2שנוצר ע"י האיגרת של שגריר ארצות הברית של אמריקה בישראל איגרת תשובה זו
יפקע ע 2כניסתה לתוק 6של האמנה בי 8ממשלת ארצות הברית של אמריקה לבי 8ממשלת
מדינת ישראל בדבר סיוע משפטי הדדי בענייני 2פליליי .(“MLAT”) 2אול 2הסכ 2זה ימשי.
לחול על בקשות על פי המזכר התלויות ועומדות במועד כניסתו של  MLATלתוק.6
משרד החו= מצוע שא 2האמור לעיל מקובל על ממשלת ארצות הברית של אמריקה ,איגרת זו
ואיגרתו של הוד מעלתו שגרירות ארצות הברית של אמריקה בישראל ,יכוננו הסכ 2ב 8שתי
הממשלות ,אשר ייכנס לתוק 6אחרי חילופי איגרות המאשרות כי כל הנהלי 2הפנימיי 2הדרושי2
לכניסתו לתוק 6של הסכ 2זה הושלמו.
ולראיה ,החתו 2מטה ,שהוסמ .לכ .כיאות ע"י ממשלתו ,חת 2על הסכ 2זה.

נעשה ב ________ ב _______ ב _____ התשנ"ו ,שהוא יו ________ 2ב ________ ,1996
בשפות אנגלית ועברית ,ולשני הנוסחי 2די 8מקור שווה.
שר החו=
בש 2ממשלת מדינת ישראל

טיוטת האיגרת הדיפלומטית של ארה"ב
מס' ______________

שגרירות ארצות הברית_____________ אל משרד החו= של ממשלת מדינת ישראל ומתייחס אל
משרד החו= אל מזכר ההבנה בי 8הרשות לניירות ער .של ארה"ב לבי 8ממשלת מדינת ישראל
ורשות ניירות ער .של ישראל בש 2ממשלת ישראל ,מתארי _____________ .ב____ התשנ"ו,
שהוא יו __________ 2ב ______ ) 1995המזכר( .ולדיוני 2שנערכו בזמ 8האחרו 8בי 8נציגי
ממשלת ארצות הברית של אמריקה וממשלת ישראל בנוגע לרצונ 8של הרשות לניירות ער .של
ארה"ב )” (“SECורשות ניירות ער .של ישראל )” ("ISAלהעניק סיוע הדדי בהתא 2למזכר.
כתוצאה מדיוני 2אלה ,על מנת להתמודד ע 2השאלות של סודיות המסמכי 2והמידע שייאספו
בהתא 2למזכר ומסגרת השימושי 2המותרי 2במסמכי 2ובמידע כאמור ,ממשלת ארצות הברית
של אמריקה וממשלת מדינת ישראל הגיעו להבנות הבאות.
 .1זולת א 2נקבע אחרת באגרת זו ,מסמכי ,2מידע או עדות שקיבל  SECמכוח בקשות שהוגשו
ל ISA +על פי המזכר )"מידע מזכר ,ISA /ישמשו א .ורק כקבוע בסעי 8 6של המזכר כדי
להבטיח קיו 2או אכיפה של "חוקי 2או תקנות" של ארצות הברית של אמריקה כמוגדר
בסעי) 1 6ח( של מ"ה.
 .2כדי שממשלת ארצות הברית של אמריקה תעשה שימוש במידע מזכר ISA/למטרה זולת
המטרות הקבועות בס"ק  1לאיגרת זו SEC ,תודיע ל ISA +במכתב )"מכתב הודעה על ("SEC
על השימוש המיועד למידע ,ותעניק ל ISA +הזדמנות להתנגד לשימוש זה .א ISA 2מתנגדת
לשימוש האמור במידע ,היא תודיע ל SEC +במכתב בתו .שלושי 2ימי קלנדרי 2ממועד קבלת
מכתב ההודעה של  .SECא ISA 2מתנגדת לשימוש האמור במידע SEC ,ו ISA +תתייעצנה
בנוגע לסיבות התנגדותה של  .ISAוכל עוד ההתנגדות האמורה לא הוסרה ,ממשלת ארצות
הברית של אמריקה לא תשתמש במידע לכל מטרה זולת המטרות הקבועות בסעי 6קט.1 8
בהעדר התנגדות של  ISAבמועד ממשלת ארצות הברית של אמריקה תוכל להשתמש במידע
המצויי 8במכתב ההודעה של .SEC
 .3מידע מזכר ISA/שנמסר בהתא 2לסעי 8 6של המזכר בהלי .פומבי  +משפטי ,מינהלי ,אזרחי
או פלילי ,לא יהיה כפו 6לדריות ס"ק  1לאיגרת זו .אול 2ממשלת ארה"ב ,לרבות  ,SECלא
יספקו מסמכי 2או מידע לא+פומביי 2שהתקבלו בהתא 2למזכר לארגו 8המסדיר פעולתו
) (SROלעצמאית את שימוש בהלי .משמעתי שנפתח ע"י ארגו 8כזה ,בלי הסכמה מראש של
.ISA

 .4זולת ע 2נקבע אחרת באגרת זו ,מסמכי ,2מידע או עדות ש ISA +מקבלת מכוח בקשות
שהוגשו ל SEC+על פי המגזר )"מידע מזכר  ,(" SECישמשו א .ורק כקבוע בסעי 8 6למזכר
כדי להבטיח קיו 2או אכיפה של "חוקי 2או תקנות" של מדינת ישראל ,כמוגדר בסעי) 1 6ח(
של המזכר.
 .5כדי שממשלת מדינת ישראל תעשה שימוש במידע /SECמ"ה למטרה אחרת חו= מאלה
הקבועות בס"ק  4לאיגרת זו ISA ,תודיע ל SEC +במכתב )"מכתב הודעה של  (“ISAעל
השימוש המיועד למידע ,ותעניק ל SEC+הזדמנות להתנגד לשימוש האמור .א SEC 2מתנגדת
לשימוש האמור במידע ,היא תודיע ל ISA +במכתב בתו .שלושי 2ימי לוח מתארי .קבלת
מכתב ההודעה של  .SECא ISA 2מתנגדת לשימוש האמור במידע ISA ,ו SEC +תתייעצנה
בנוגע לסיבות להתנגדותה של  . SECואלא א 2ועד אשר ההתנגדות האמורה מבוטלת,
ממשלת מדינת ישראל לא תשתמש במידע .בהעדר התנגדות במועדה של  ,SECמדינת ישראל
תוכל להשתמש במידע כמתואר במכתב ההודעה של .ISA
 .6מידע ISA/מ"ה שנמסר בהתא 2למ"ה בדיו 8משפטי ,מינהלי ,אזרחי או פלילי לא יהיה כפו6
לדרישות ס"ק  4לאיגרת זו .אול 2ממשלת ארה"ב ,לרבות  SEC,לא יספקו מסמכי 2או מידע
לא+פומביי 2שהתקבלו בהתא 2למ"ה לאירגו 8עצמאי לשימוש בהלי .משמעתי שנפתח

ע"י

אירגו 8עצמאי ,בלי הסכמה מראש של . ISA
 .7ההסכ 2שנוצר ע"י איגרת זו ואיגרת התשובה של המשרד יפקע ע 2כניסתה לתוק 6של האמנה
בי 8ממשלת ארצות הברית של אמריקה לבי 8ממשלת מדינת ישראל בדבר סיוע משפטי הדדי
בענייני 2פליליי .("TALM") 2אול 2הסכ 2זה ימשי .לחול על בקשות על פי המזכר מ"ה
התלויות ועומדות במועד כניסתו של  TALMלתוק.6
שגרירות של ארצות הברית של אמריקה שא 2האמור לעיל מקובל על ממשלת ישראל איגרת
זו ואיגרתו של המשרד תיכננו הסכ 2בי 8שתי הממשלות ,אשר ייכנס לתוק 6אחרי חילופי
אגרות נוספות כי כל הנהלי 2הפנימיי 2הדרושי 2לכניסתו לתוק 6של הסכ 2זה הושלמו.
נעשה ב ________ ב _______ ב _____ התשנ"ו ,שהוא יו ________ 2ב ________ ,1996
בשפות אנגלית ועברית ,ולשני הנוסחי 2די 8מקור שווה.
שר החו=
בש 2ממשלת מדינת ישראל
שר החו= מאשר את קבלת האיגרת מספר ___ מיו _____ 2בשבט התשנ"ו ,שהוא יו___ 2
בפברואר  ,1996משגרירות ארצות הברית של אמריקה בישראל ומבקש להודיע לשגרירות כי

ממשלת מדינת ישראל מסכימה לאיגרת של השגרירות ואיגרת חשובה זו יכוננו הסכ 2בנוגע
לסודיות של מסמכי 2ומידע שייאספו בהתא 2למזכר בי 8רשות ניירות ער .של ארצות הברית של
אמריקה וממשלת מדינת ישראל ורשות ניירות ער .של מדינת ישראל בש 2ממשלת מדינת ישראל
מיו ___ 2בשבט התשנ"ו ,שהוא יו ___ 2בפברואר ") 1996המזכר"( ומסגרת השימושי2
המותרי 2במסמכי 2ובמידע כאמור ,בהתא 2להבנות הכלולות באיגרת הנזכרת לעיל ,שזו לשונה:

מזכר
נוהל ליישו 2מזכר ההבנה בי 8הרשות לניירות ער .של ארה"ב
לבי 8ממשלת ישראל והרשות לניירות ער .של מדינת ישראל
בש 2ממשלת מדינת ישראל
מטרת מזכר ההבנה הזה היא להבהיר את הנוהל ליישו 2מזכר ההבנה שנחת 2ביו _____ 2ב
______ התשנ"ו שהוא יו _______ 2ב _______ ") 1996מ"ה"( בי 8הרשות לניירות ער .של
ארה"ב ) (SECלבי 8ממשלת מדינת ישראל והרשות לניירות ער .של מדינת ישראל בש 2ממשלת
מדינת ישראל ) (ISAולהסביר כיצד תתבצענה בקשות למידע מ SEC+ל.ISA+
א .בקשות שאינ 8מחייבות שימוש בכוחות הכפייה של ISA
 ISAמסוגלת לסייע ל SEC+ע"י מת 8מידע הכלול בתיקיה הציבוריי 2בהתא 2למ"ה .סוגי מידע
הזמיני 2בהתא 2לבקשה לפי מ"ה כוללי 2מסמכי 2המוגשי 2ל ,ISA+כגו 8דוחות תקופתיי 2של
תאגידי 2הכוללי 2מידע פיננסי ואחר ,דוחות ביניי ,2דוחות מיידיי 2על אירועי 2מסוימי,2
הודעות של צדדי 2מעוניני 2בנוגע לניירות ער .שברשות ,2הצהרות רישו ,2דוחות בורסה ,וכל
מסמ .אחר המתויק בתיק ציבורי.
יתר על כ ISA ,8רשאית לדווח ל SEC+א 2היא פתחה בהלי .אזרחי נגד תאגיד או צד מעוניי8
בכפו 6לחוק ניירות הער .תשכ"ח") 1968+חוק ניירות הער (".להגיש דוח או הודעה או לתק 8את
הנ"ל .נוס 6על כ ISA ,.רשאית להודיע ל SEC+א 2הנאמ 8על איגרות חוב פנה לבית משפט ,א2
אד 2כלשהו פנה לבית משפט בהלי .שהנאמ 8האמור הוא צד לו ,או א 2מתלונ 8הגיש תביעה
קיבוצית ,ורשאית להמציא ל -SECעותקי 2של מסמכי 2פומביי 2הקשורי 2להליכי 2האמורי.2
ב .מת 8גישה למידע הכלול בתיקי 2הלא+פומביי 2של ISA
 ISAתעשה כל מאמ= סביר כדי להמלי= בפני המחוקק לאשר חקירה הדרושה כדי לאפשר לה
להעניק ל SEC+גישה לתיקי 2הלא+פומביי 2שלה ,בעקבות בקשה רשמית שהוגשה לפי מ"ה
ובכפו 6להגבלות הכלולות במ"ה ובחוק המייש 2אותו .סוגי 2שוני 2של מידע בתיקי2
לא+פומביי 2כוללי :2מידע חקירתי כגו 8מסמכי 2ותצהירי 2של אנשי ,2ומידע שנאס 6בהתא2
לסמכויות הביקורת שלה לפי חוק ניירות הער ,.כגו 8דוחות ,ספרי ,2חשבונות ,תעודות או כל
מסמ .אחר הנוגע לתאגיד הכפו 6לסמכויות הביקורת שלה.
הבקשה למת 8גישה למידע הכלול בתיקי 2הלא+פומביי 2של  ISAתישלח אל מנהל האכיפה,
הרשות לניירות ער ,.כנפי נשרי ,3 2ירושלי ,2ישראל )בנוגע לנוהל לביצוע הבקשה הרשמית ראה
סעי 6ג'  2להל(.8
יש לציי 8בהקשר זה שתאגיד בנקאי ומבטח אינ 2כפופי 2לסמכויות הביקורת של  ISAבהתא2
לחוק ניירות הער ,.ושמסמכי 2הנוגעי 2לעסקיה 2של תאגיד בנקאי או תאגיד ביטוח שה 2חלק
מהמידע החקירתי שברשות  ISAיימסרו ל SEC+רק ע 2קבלת הסכמה מראש של המפקח על
הבנקי 2או המפקח על הביטוח ,לפי המקרה.
לפי הוראות מ"ה SEC ,תשמור בסוד את המידע המסופק בהתא 2למ"ה .צפוי שהמגבלות הנ"ל
בנוגע לסודיות ולשימוש מותר במידע תהיינה כלולות בחוק המייש 2את מ"ה ,כפי שיאושר ע"י
המחוקק.

ג .כפייה של אספקת מידע בהתא 2למ"ה
 ISAתעשה כל מאמ= סביר כדי להמלי= בפני המחוקק לאשר חקירה הדרושה כדי לאפשר לה
לגבות תצהירי 2מאנשי 2ולקבל מידע ומסמכי 2מאנשי 2בהתא 2לבקשה רשמית שהגישה SEC
בהתא 2למ"ה ,כאילו  ISAפועלת למע 8אכיפת חוק ניירות הער .בכפו 6למגבלות הכלולות במ"ה
ובחוק המייש 2אותו.
על מנת להסביר המלצה זו ליישו 2מ"ה ,סעי 6זה יחולק לאמור:
 .1תיאור הסמכויות והנהלי 2של חקירות מקומיות;
 .2.פירוט פרטי הבקשה הרשמית בהתא 2למ"ה;
 .3מגבלות על סמכויות לכפות אמצאת מידע בהתא 2למ"ה.
 .1תיאור הסמכויות והנהלי 2של חקירות מקומיות
סמכויות החקירה במקרה של חשד לעבירה על חוק ניירות הער .קבועות בחוק.
סעי) 56 6א( לחוק ניירות הער .קובע לאמור )ציטוט מספר החוקי:(2
"התעורר חשד לביצוע עבירה על חוק זה או על חוק להשקעות משותפות ,יהיה מי שיושב ראש
הרשות הסמיכו לכ .בכתב רשאי לחקור כל אד 2הקשור לדעתו לעניי 8ולדרוש מכל אד 2כאמור
להתייצב לפניו ולמסור לו כל פרט וידיעה הנוגעי 2לאותה עבירה".
מכא 8שסמכויות החקירה ה 8מקיפות ,ומכוח סעי 56 6ג )ב( ה 8שוות לסמכותו של קצי 8משטרה
מכוח פקודת סדר הדי 8הפלילי )עדות( .במלי 2אחרות ,חוקר ממונה ,כאמור לעיל ,רשאי לערו.
חקירה ולתעד בכתב את עדותו של האד .2כל עדות שהתקבלה כ .תהיה חתומה ע"י החוקר
והאד ,2ותשמש כראיה לעדות האמורה.
אול 2תנאי מקדי 2לשימוש בסמכויות חקירה כאמור לעיל הוא מינוי בכתב ע"י היו"ר .א 2הוא
מחזיק בדעה שקיי 2חשד לעבירה על חוק ניירות הער ..לפי הנוהל המתועד של  ,ISAאי אפשר
לפתוח בחקירה כלשהי בלי מינוי בכתב מראש ע"י היו"ר .למטרות הנ"ל ,היו"ר יקבל תחילה,
בכתב ,את הרקע העובדתי ,הבסיס לחשד ,וההוראות בנות ההחלה של החוק.
סעי 56 6א )א( לחוק מסמי .את היו"ר לתבוע מידע ומסמכי:2
"כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או חוק להשקעות משותפות ,או א 2התעורר חשד לעבירה על
אחד מהחוקי 2האמורי ,2רשאי יושב ראש הרשות ,או מי שהוא הסמיכו לכ .בכתב ,לדרוש מכל
אד 2כל ידיעה ומסמ .הנוגעי 2לעסקי תאגיד שאחד החוקי 2האמורי 2חל עליו ,לרבות דו"ח,
פנקס ,חשבו 8ותעודה או מסמ .אחר הנוגע לעסקיה."2
הסמכות לתבוע מידע ומסמכי 2מוגבלת א .ורק לעסקי תאגידי 2הכפופי 2לחוק ניירות הער,.
אול 2אפשר לפנות בתביעה מכל אד ,2בתנאי שיש ברשותו מידע או מסמכי 2כלשה 2הנוגעי2
לתאגיד האמור .תנאי מקדי 2לשימוש בסמכויות חקירה כאמור לעיל הוא מינוי בכתב ע"י היו"ר,
בתנאי שהוא משוכנע שהתעורר חשד ביחס לעבירה על חוק ניירות הער ..לפני הענקת מינוי בכתב,
היו"ר יקבל תחילה בכתב ,נוס 6על הרקע העובדתי ,בסיס לחשד וסעיפי 2הנוגעי 2בדבר של חוק
ניירות הער ,.ג 2את הקשר בי 8המידע והמסמכי 2המבוקשי 2לבי 8העבירה לכאורה .כנ"ל ,א2
במהל .חקירה לפי סעי 56 6ג' מתעורר לתביעה ביחס למסמכי ,2עובד של  ISAאינו רשאי להגיש
תביעה דומה לפני קבלת אישור בכתב מהיו"ר לפי סעי 56 6א )ב( ISA .חייבת להחזיר את
המסמכי 2למי שהתקבלו ממנו בתו .שישה חודשי ,2אלא א 2הוגש כתב אישו 2והמסמ .האמור
עשוי להיות דרוש כראיה.

נוס 6על סמכויות החקירה והזכויות לתבוע מידע ומסמכי, ISA 2רשאית לעשות שימוש בצו בית
משפט לצווי חיפוש ותפיסה לפי הוראות סעי 56 6ב )א( לחוק ניירות הער:.
"התעורר חשד לביצוע עבירה על חוק זה או על חוק להשקעות משותפות ,יהיה מי שיושב ראש
הרשות הסמיכו לכ .בכתב רשאי לבקש משופט בית משפט שלו 2לית 8צו המתיר להיכנס לכל
מקו ,2לערו .בו חיפוש ולתפוס כל מסמ.".
החוק הנוגע לצווי חיפוש הוא פקודת סדר הדי 8הפלילי )מעצר וחיפוש( )נוסח חדש( .במלי2
אחרות ,צו חיפוש מעניק לחוקר של  ISAאת הסמכות לערו .חיפוש במקומות המפורטי 2בצו
ולתפוס כל מסמ ..על החוקר לערו .רשימה של כל הפריטי 2שנתפסו בזמ 8החיפוש ולחתו 2עליה.
מסמ .שנתפס מכוח צו חיפוש יש להחזיר בתו .שישה חודשי ,2אלא א 2הוגש כתב אישו2
והמסמכי 2שנתפסו עשויי 2לשמש כראיה )ראה תת+סעיפי 2ב' ו+ג' לסעי 56 6ב( .התנאי2
המוקדמי 2לבקשת צו חיפוש ותפיסה ה 2אלה הדרושי 2למטרות חקירה ותביעה למידע
ולמסמכי 2כאמור לעיל.
כאמור לעיל ISA ,תעשה כל מאמ= סביר כדי להמלי= בפני המחוקק לאשר חקירה הדרושה כדי
לאפשר לה למלא אחר בקשה של  SECהמחייבת המצאת מידע בהתא 2למ"ה ולהשתמש
בסמכויות החקירה שלה כאילו פעלה לאכיפת חוקי ניירות הער .שלה.
 .2פירוט פרטי הבקשה הרשמית בהתא 2למ"ה
בקשה רשמית של  SECל -ISAלפי מ"ה תפרט:
א .תיאור כללי ה 8של העניי 8שהוא נושא הבקשה וה 8המטרה שלשמה מתבקשי 2הסיוע או
המידע;
ב .תיאור כללי של הסיוע ,המסמכי ,2המידע ותצהירי אנשי 2המבוקשי 2ע"י ;SEC
ג .האנשי 2ש SEC+סבורה כי יש ברשות 2מידע המבוקש ,והקשר לחקירה או לעניי 8הנחקר או
למקומות שבה 2נית 8להשיג את המידע האמור ,א SEC 2ידוע על כ;.
ד .הוראות החוק הנוגעות לעניי 8שהוא נושא הבקשה; וכ8
ה .פרק הזמ 8הרצוי לתשובה.
על הבקשה הרשמית ,כאמור לעיל ,להישלח אל הממונה על האכיפה ,הרשות לניירות ער .של
ישראל .א 2הממונה על האכיפה מחזיק בדעה שהבקשה מצדיקה שימוש בסמכויות המוענקות ע"י
חוק ניירות הער .והחוק המייש 2את מ"ה ,הנ"ל תוגש ,יחד ע 2הערותיו ,ליו"ר .כל בקשה לסיוע
מ SEC+תועבר ע"י היו"ר ליוע= המשפטי לממשלה .בתו .פרק זמ 8שייקבע ע"י היוע= המשפטי
לממשלה והיו"ר ,יודיע היוע= המשפטי לממשלה ליו"ר א 2הוא בדעה שיש למנוע את הסיוע
מטעמי אינטרס ציבורי )לפרטי 2נוספי 2על נקודה זו ראה סעי 3 6להל .(8א 2היוע= המשפטי
לממשלה לא הודיע ליו"ר על כ .בתו .פרק הזמ 8שנקבע ,וא 2היו"ר ,אחרי ששקל את הערותיו של
הממונה על האכיפה ואת שיתו 6הפעולה ההדדי בי SEC 8לבי ISA 8מחזיק בדעה שהבקשה עולה
בקנה אחד ע 2מזכר ההבנה והחוק המייש 2את מ"ה ,כי אז החקירה תיפתח לפי הוראותיו של
היו"ר.
יש לציי 8שהחוקר חייב לשמור בסוד על כל המידע והמסמכי 2המגיעי 2לרשותו מכוח החקירה,
ובהתא 2לסעי 56 6ה' לחוק ניירות הער ,.אי 8לגלות את המידע והמסמכי 2אפילו לעובד אחר של
 ,ISAלמעט מכוח הוראה של היו"ר.

באופ 8כללי ,החקירה תתחיל אחרי הודעת היוע= המשפטי לממשלה ,אבל במקרי 2דחופי2
החקירה תתחיל מיד ,א .המידע לא יימסר ל SEC+עד שהיוע= המשפטי לממשלה יודיע ליו"ר
שאי 8לו התנגדות בגלל עניי 8ציבורי.
החקירה תתנהל באופ 8ובהתא 2לנוהל החקירות הפנימיות בכפו 6להוראות החוק המייש 2את
מ"ה .החוקר יהיה מסוגל לזמ 8כל אד 2שהבקשה חלה עליו להופיע בפניו ולמסור עדות בהתא2
לחוק הישראלי .האד 2רשאי לסרב למסור עדות מטעמי הפללה עצמית או מטעמי סודיות המידע
המוחל 6בי 8עור .די 8למרשו ,או כל חסינות אחרת המוכרת ע"י החוק הישראלי .הצהרת האד2
תיחת 2על ידיו ועל ידי החוקר ,ועותק שלה יועבר ל SEC+בהתא 2למ"ה .במקרה שSEC +
מבקשת שהצהרת האד 2תיגבה בצורה של תעתיק מילולי ,היא תפרט זאת בבקשה הרשמית
ו ISA+תבצע את הבקשה במידה שמתיר החוק הישראלי . SECתישא בעלויות התרגו ,2א 2יש
צור ,.של התעתיק המילולי ,כמו בעלויות כל תרגו 2אחר של מסמכי 2המועמדי 2לרשותה לפי
מ"ה.
 .3הגבלות על הסמכויות לכפות אמצאת מידע בהתא 2למ"ה
הגבלות על סמכויות  ISAלכות אמצאת מידע בהתא 2לבקשה רשמית שהוגשה ע"י  SECבהתא2
למ"ה ה 8כפולות) :א( היק 6הסיוע לפי הוראות מ"ה והחוק המייש 2אותו )ב( העקרונות הכלליי2
של מת 8סיוע לפי הוראות מ"ה והחוק המייש 2אותו.
היק 6הסיוע כקבוע במ"ה קובע הצהרת כוונות של  SECו ISA+להקי 2מסגרת לסיוע הדדי ודו
צדדי כדי להקל על אכיפה ועל הבטחת ציות לחוקי ניירות הער .של ארצות הברית ושל ישראל.
ההבנות הכלולות במ"ה הנוגעות להדדיות בי SEC 8לבי ISA 8ה 8כלהל .8לפי הוראות מ"ה,
ל SEC+יש סמכות לחקור חשד לעבירות על החוקי 2או התקנות של ארה"ב ,שתוצאת 8עלולה
להיות פתיחה בהליכי 2פליליי .2כמו כ ,8לפי ההוראות ,ל ISA+יש סמכות לחקור חשד לעבירות
על החוקי 2או התקנות של ישראל ,שתוצאת 8עלולה להיות פתיחה בהליכי 2פליליי .2אי לכ ,.לפי
הוראות נוספות של מ"ה SEC ,ו ISA+מכירות בכ .שמקו 2שנושא הבקשה לסיוע של  SECלפי
מ"ה הוא חשד לעבירה על חוקיה או תקנותיה ,כפי שמונח מוגדר במ"ה ,נושע הבקשה עלול להיות
נתו 8לחקירה כעבירה פלילית לפי החוקי 2והתקנות של ישראל ,א 2אות 8עובדות אירעו בתו.
סמכות השיפוט של .ISA
 ISAתעשה כל מאמ= סביר על מנת להמלי= בפני המחוקק לאשר חקיקה שקיו 2ההבנות הנ"ל
הכלולות במ"ה מספק את דרישות ההדדיות ואת דרישת החשד לעבירה על חוק ניירות הער..
לפי הוראות מ"ה ,הסיוע לא יינת 8מקו 2שביצוע הבקשה יחייב את הרשות המתבקשת לחרוג
מסמכותה המשפטית או יהיה אסור מסיבה אחרת ע"י חוקי מדינת הרשות המתבקשת .כמו כ,8
לפי הוראות מ"ה ,אפשר לדחות בקשה לסיוע מטעמי אינטרס ציבורי כפי שקבע בישראל היוע=
המשפטי לממשלה של מדינת ישראל .ענייני 2שהיוע= המשפטי עשוי לשקול בקבלת הכרעה בעניי8
אינטרס ציבורי כוללי ,2למשל ,ענייני 2העשויי 2לפגוע בריבונות ,בביטחו 8הלאומי או בכל
אינטרס חיוני אחר של מדינת ישראל או ענייני 2העשויי 2לעמוד בסתירה לאינטרס הציבורי וכ8
השאלה א 2הסיוע המתבקש ע"י המבקשת יפגע בחקירה הנמצאת בעיצומה .א 2היוע= המשפטי
לממשלה קובע שנימוקי אינטרס ציבורי מונעי 2סיוע ISA ,תעביר ל SEC+את הנימוקי 2לקביעה
האמורה שמסר היוע= המשפטי לממשלה ל.ISA+
ד .תנאי 2בנוגע לשימוש ולסודיות של מידע הנמסר בהתא 2למ"ה
 ISAתעשה כל מאמ= סביר כדי להמלי= בפני המחוקק על אישור חקיקה המתקנת את החוק כ.
שיעניק לכל מידע או מסמ .המתקבל מ SEC+ע"י בקשתה בהלי .חקירה מכוח מ"ה ,אותו מעמד
של סודיות המוענק למידע ולמסמכי 2המתקבלי 2בישראל במהל .הלי .חקירה על פי חוק.

א 2ההמלצה הנ"ל תהפו .לחוק ,כי אז כל המידע המוגש ל ISA +מכוח מ"ה יישמר בסוד בהתא2
להוראות סעי 13 6לחוק ניירות הער .שאלה הוראותיו )תיקו :8תשמ"ח(:
"אי 8לגלות מדיוניה של הרשות ,או מהחומר שהוגש לה או שהוגש לחבריה מכוח היות 2חברי
הרשות ,אלא בהסכמת הרשות או יושב ראש הרשות או כאמור בסעי ;44 6אי 8בהוראה זו כדי
למנוע גילוי לפי דרישת היוע= המשפטי לממשלה לצור .משפט פלילי או לפי דרישת בית המשפט".
מידע ומסמכי 2המוגשי 2ל ISA+מכוח מ"ה יישמרו בסוד ולא יגלו אות 2אלא במקרי 2לפי
הוראות חוק ניירות הער..
 ISAנותנת את הסכמתה לגילוי כאמור רק במלאה את תפקידיה ,כגו 8במסגרת פנייה לבית
המשפט לצוות על תאגיד הכפו 6לחוק ניירות הער .להגיש דוחות לפי הוראות החוק האמור.
היו"ר נות 8את הסכמתו לגילוי א .ורק למטרות חקירות הנערכות לפי הוראותיו כמתואר לעיל.
בנוגע לצו גילוי אפשרי של בית משפט ,מדיניותה של  ISAלהתנגד לצו כאמור בתביעות אזרחיות
בי 8צדדי 2פרטיי.2
מוב 8מאליו שהצהרות רישו ,2דוחות תקופתיי 2או דוחות ביניי 2אינ 2כפופי 2לכלל הסודיות,
וה 2פתוחי 2לציבור לבדיקה ולהעתקה )ראה סעי 44 6לחוק ניירות הער.(.
הוראות סודיות נוספות קבועות בסעי 56 6ה' לחוק ניירות הער:.
"מי שהוסמ .לפי סעיפי56 2א56 ,ב56 ,ג או 56ו לא יגלה תכנ 2של ידיעה או מסמ .שהגיעו לידיו
מכוח תפקידו אלא לצור .החקירה או ליושב ראש הרשות או לעובד ראש הרשות; אי 8בהוראה זו
כדי למנוע גילוי לפי דרישת היוע= המשפטי לממשלה לצור .משפט פלילי או לפי דרישת בית
המשפט".
כל המידע והמסמכי 2המושגי 2ע"י שימוש בסמכויות חקירה כמתואר לעיל ,ה 2סודיי ,2ואי8
לגלות 2אלא לפי הוראות חוק ניירות הער..
המקרה הראשו 8שבו חוק ניירות הער .מתיר גילוי מידע או מסמכי 2המגיעי 2לרשותו של מי
שהוסמ .כ .כאמור לעלי הוא כאשר הגילוי האמור דרוש למטרות חקירה מסוימת שבמהלכה
התקבלו המידע או המסמכי 2האמורי .2למשל :בעת חקירת אנשי 2נוספי ,2יש לעמת אות 2ע2
המידע או המסמכי 2האמורי.2
המקרה השני שבו הגילוי יהיה מותר על פי חוק הוא כאשר הגילוי האמור הוא ליו"ר ,למשל כדי
לחקור אפשרות לעבירה על חוק ניירות הער..
המקרה השלישי שבו מותר גילוי הוא לפי דרישת היוע= המשפטי לממשלה למטרות משפט פלילי.
ה .ענייני ראיות
לפי החוק הישראלי הנוכחי ,הצהרה שמסר עד בחו"ל מחו= לכתלי בית המשפט נית 8להשתמש בה
כדי לסתור עדות של העד האמור בבית משפט ישראלי .אד 2המוסר הצהרה כוזבת ל ISA+במהל.
חקירה הנערכת מטע SEC 2אינו נהנה מחסינות מפני תביעה לפי החוק הישראלי הנוכחי על מת8
הצהרה כאמור .לפי החוק הישראלי הנוכחי ,אפשר להשתמש בעדותו של עד שנגבתה בכפייה נגד
העד בעת משפטו בסעיפי אישו 2של שיבוש הליכי משפט ,או שבועת שקר ,ביחס להפרת "החוקי2
והתקנות" כפי שה 2מוגדרי 2במ"ה.

לפי החוק הישראלי הנוכחי ,רק מסמכי 2מקוריי 2ה 2ראיות קבילות בבית המשפט ISA .תעשה
כל מאמ= סביר כדי להמלי= בפני המחוקק על חקיקה שתתיר את קבילות 2של עותקי מסמכי2
מקוריי 2שמהימנות 2אושרה ע"י רשות לניירות ער .מחו"ל.

