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*  עו"ד גיל שפירא הוא מנהל מחלקה וממונה ארצי על ייצוג אסירים בסניגוריה הציבורית הארצית, ועו"ד ישי שרון הוא מנהל תחום בכיר לענייני חקיקה, תכנון ומדיניות 
בסניגוריה הציבורית הארצית. חלק מהמאמר מבוסס על סקירה משפטית שהוכנה עבור עורכי הדין המייצגים מטעם הסניגוריה הציבורית ועל עמדות הסניגוריה הציבורית 

שהוצגו במהלך הדיונים בהצעת החוק. תודתנו נתונה לחברי מערכת "הסניגור" על הערותיהם המחכימות והמועילות.
1  ס"ח התשע"ו 2571, בעמ' 1140.

2  הצעת חוק חסיון חומר מודיעיני )תיקוני חקיקה(, התשע"ד-2014 )ה"ח הממשלה התשע"ד 848, בעמ' 396(.
3  לניתוח דומה של הבדלים בין הצעת החוק המקורית לבין תיקון החקיקה הסופי, בהקשר של חוק העונשין )תיקון מס' 113( )הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה(, 

התשע"ב-2012, ס"ח 2330, ראו חגית לרנאו וישי שרון "שמונה הכרעות ערכיות בחקיקת חוק הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה" הסניגור 183 14 )2012(.
4  ראו, למשל, עמדת הסניגוריה הציבורית מיום 7.6.2016 שהוגשה לוועדת חוקה, חוק ומשפט: 

 .http://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/News/Pages/homer_modiini.aspx
5  על הסכנה להתרחשות תקלות מסוג זה, ראו למשל ע"פ 4765/98 אבו סעדה נ' מדינת ישראל, פ"ד נג)1( 832 )1999( להלן: עניין אבו סעדה(.

צריך עיון: 
הערות ראשוניות בעקבות תיקון מס' 75 לחוק סדר הדין הפלילי 

גיל שפירא וישי שרון *

ביום 4.8.2016 פורסם ברשומות תיקון חקיקה בנושא חיסיון 
חומר מודיעיני וראיות חסויות )להלן: "תיקון החקיקה" או 
"תיקון מס' 75"(.1 המדובר בשינויים מהותיים ביותר לחוק סדר 
הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 )להלן: החסד"פ( 
ולפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-1971 )להלן: פקודת 
הראיות(, העוסקים בדיני החיסיון והעיון בחומר חקירה. מכיוון 
שחלק ניכר משינויים אלה הצריכו, ועדיין מצריכים, תקופת 
הכנה והסתגלות בקרב גורמי החקירה והתביעה, ובכלל זה 
הוצאת הנחיות פנימיות )אשר פורסמו רק לאחרונה(, נראה כי 
מהלך ההטמעה של תיקון החקיקה נמצא בעיצומו. גם הפסיקה 
העוסקת בתיקון מס' 75 הינה ראשונית ואקראית למדי, ובשלב 

זה מוקדם ללמוד ממנה על מגמות פרשניות מובהקות.

במאמר זה נבקש לפרט את השינויים העיקריים העומדים 
בבסיסו של תיקון מס' 75, להציג את ההתפתחויות המרכזיות 
שאירעו לאחר פרסום התיקון ולהציע מספר דגשים אפשריים 

הנוגעים ליישומו של התיקון ולפרשנותו הראויה.

– מעבר  הדיונים בהצעת החוק הממשלתית 
מחיסיון סטטוטורי גורף למתכונת מוגבלת של 

סיוג זכות העיון

בטרם נדון בתיקונים המרכזיים הגלומים בתיקון מס' 75, יש 
בתחילה להפנות את תשומת הלב להבדלים בין נוסחה של 
הצעת החוק המקורית2 לבין הנוסח הסופי של החוק שעוצב 
במהלך הדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט.3 לא מדובר בשינויים 
ניסוחיים גרידא, אלא בשינויים מהותיים היורדים לשורשו של 
עניין ומבטאים גישה מתונה יותר של המחוקק כלפי סדרי הדין 

והראיות הנהוגים בישראל.

מקורה של הצעת החוק הממשלתית היה בצורך ליתן מענה 
לקשיים שהוצגו על ידי משטרת ישראל באשר לדרכי ההתמודדות 
עם פשיעה חמורה ועם המאבק בארגוני פשיעה. ההסדרים 
שהוצגו בהצעת החוק התבססו על שתי תכליות מרכזיות: התכלית 
האחת, להביא לצמצום הפגיעה בחשיפת מערך המודיעין, ובכלל 
זה שיטות ואמצעים של מערך זה, וזאת על ידי קביעת חיסיון 
שבדין )קרי חיסיון סטטוטורי( על חומר מודיעיני וקביעת אמות 
מידה לגילויו, ומבלי לגרוע מהגנת הנאשם; והתכלית הנוספת, 
להביא לצמצום במספר תעודות חיסיון המוצאות כיום על ידי 
השר לביטחון הפנים, על ידי קביעת חיסיון שבדין בנושאים 

שבהם מוצאות כיום תעודות חיסיון כעניין שבשגרה.

במהלך הדיונים בוועדת החוקה הושמעה ביקורת חריפה מצד 
חברי כנסת ונציגי ארגונים נוספים )בהם הסניגוריה הציבורית, 
לשכת עורכי הדין, המכון הישראלי לדמוקרטיה ואנשי אקדמיה 
העקרונית  למחלוקת  מעבר  המוצע.4  ההסדר  על  בכירים( 
שהתגלעה ביחס לקשר הרציונאלי בין ההסדר המוצע לבין 
התכליות המוצהרות לשמן נועדה הצעת החוק, עיקר הביקורת 
התייחסה לפגיעה החמורה בעקרונות היסוד של הזכות להליך 
הוגן וזכותם של נאשמים להתגונן כראוי, נוכח שינויים מרחיקי 
לכת בהסדרים המוצעים הנוגעים לגילוי חומרי חקירה בהליכים 
משפטיים. לצד זאת, הועלו חששות כי הצעת החוק מקנה שיקול 
דעת רחב מדי בידי רשויות החקירה והתביעה להגדרת חומר 
חסוי בתיק, וכי בצירוף עם החלשת הביקורת השיפוטית על 
פעולותיהן בהקשר זה, תגבר האפשרות )הקיימת כיום ממילא( 

להתרחשות תקלות חמורות ואף הרשעות שווא.5 

הסניגור 253 | עמ’   5  4



טי
פ

ש
מ

ן 
יו

ד

6  ראו, למשל, בש"פ 1372/96 דרעי נ' מדינת ישראל, פ"ד נ)1( 177, 182; ע"פ 400/84 מדינת ישראל נ' אנג'ל, פ"ד מ)3( 481, 487-486 )1986(.
7  ראו בש"פ 4857/05 פחימה נ' מדינת ישראל, פס' 7 )פורסם בנבו, 15.7.2005(. 

8  ראו, למשל, את דעת השופטת דורנר בע"פ 889/96 מאזריב נ' מדינת ישראל, פ"ד נא)1( 433, 443 )1997(.
9  ב"ש 838/84 ליבני נ' מדינת ישראל, פ"ד ל"ח)3( 729, 738 )1984(.

הפגיעה בזכויות הנאשמים התבטאה במיוחד בהצעה לקבוע 
חיסיון סטטוטורי גורף לפיו סוגי מידע מסוימים – ולענייננו 
חומר מודיעיני – יהיו חסויים מראש, ולא יימסרו לעיון הנאשמים 
כחלק מחומר החקירה בתיק. זאת, אף בלא צורך בבחינה 
פרטנית של הצורך האמיתי במניעת גילוי החומר בכל תיק ותיק. 

לעניין זה, יש להזכיר כי במשך שנים רבות הנחת היסוד במשפט 
הישראלי היא שחומר מודיעיני, ככל שהוא רלוונטי לאישום, 
מהווה חלק בלתי נפרד מחומר החקירה.6 הגדרת חומר חקירה 
כ"חומר מודיעיני" נובעת בראש ובראשונה מהעובדה כי חומר 
זה נאסף על ידי רשות מודיעין או גורם מודיעיני, ולעיתים מדובר 
בחומר רחב היקף שאין בעצם הגדרתו כ"חומר מודיעיני" כדי 

ללמד בהכרח על אינטרס כלשהו בחיסוי החומר. 

על רקע זה, הדין הקיים עובר לתיקון החוק חייב את התביעה 
)אם היא אכן ביקשה להימנע מחשיפת החומר( להוציא תעודת 
חיסיון לפי סעיפים 45-44 לפקודת הראיות, לאחר סקירה זהירה 
ומדוקדקת של החומר באופן פרטני ושקילת הצורך בחיסוי 
המידע בתיק הספציפי. למעשה מדובר במנגנון בקרה "משולש" 
הכולל את התביעה הכללית, את השר הבוחן את הצורך בחסיון, 
ואת בית המשפט הבוחן בדיעבד את החלטת החיסיון.7 הצעת 
החוק המקורית ביקשה לשנות את ברירת המחדל כך שלא יהיה 
צורך כלל להוציא תעודת חיסיון, תוך ביטול דה-פקטו של 
מנגנון הבקרה המשולש שנועדו לשמור על תקינות הליך 

החיסיון.

פגיעה חריפה נוספת בזכויות נאשמים שהיתה גלומה בהצעת 
החוק, היא ההצעה לשינוי המבחנים המשמשים להחלטה 
על  וצמצום הביקורת השיפוטית  גילוי החומר  בדבר 
החלטות רשויות החקיקה והתביעה בחיסוי החומר. כך 
למשל, הוצע להגדיר את המונח חומר "חיוני להגנת הנאשם" 
בצורה מצמצמת מאד ביחס לפסיקה המנחה,8 ועד כדי ריקונו 
מתוכן. כמו כן, ובניגוד מוחלט למצב המשפטי דהיום, הוצע 
לשלול מבית המשפט את שיקול הדעת לחשוף חומר מודיעיני 
מסוים, אף אם הוא מצא שיש בו כדי להועיל להגנת הנאשם 
הצעות  להגנה.  התועלת  על  הגובר  ציבורי  אינטרס  ושאין 
דרמטיות אלו עמדו בסתירה חזיתית מול פסיקת בית המשפט 
העליון, במסגרתה נקבע כי כאשר מידת התועלת להגנת הנאשם 

שבראייה החסויה עולה על האינטרס הציבורי שלא לגלותה, הרי 
ש"יש לצוות על הגילוי".9 

בסופו של דבר, המחוקק שוכנע כי אכן אין מקום לאפשר קיומו 
של חיסיון סטטוטורי גורף על סוגי מידע מסוימים, וכך גם 
שלל גם את ההצעה לשנות את המבחנים הנוהגים בדין לגבי 
הסרת החיסיון וגילויו של חומר חסוי. על כן, תיקון מס' 75 
מבטא נוסח מתון יותר ושונה מהותית מזה שבהצעת החוק 
הממשלתית, ובמסגרתו הושם הדגש על הגדרת חומרי המודיעין 
אשר בנסיבות מסוימות יסויג גילוים לנאשמים, וכן על קביעת 
סדרי דין ייחודיים לדיונים בבקשות לגילוי חומרי מודיעין וראיות 
חסויות. מכאן שיש לקחת בחשבון כי המחוקק ביקש לשמר ככל 
הניתן את עקרונות היסוד הקיימים בדיני החיסיון והעיון בחומר 
החקירה ולהגביל את השינויים בדינים אלה למתכונת מוגבלת 

באופן יחסי. 

לנוכח הפער המשמעותי שבין המסגרת הנורמטיבית שהוצגה 
המסגרת  מול  אל  נימוקיה,  על  המקורית,  החוק  בהצעת 
הנורמטיבית השונה בתכלית שעוצבה בסופו של יום על ידי 
המחוקק, יש לנקוט משנה זהירות בפרשנות הוראות התיקון תוך 
הסתמכות על דברי ההסבר להצעת החוק הממשלתית. ההצעה 
המקורית ביקשה, כאמור, לקבוע הסדרים אחרים לחלוטין תוך 
הצגת נימוקים שונים, אולם חלק ניכר ממנה לא התקבל על ידי 
המחוקק וההסדר החקיקתי שגובש לבסוף מבטא איזון ערכים 
שונה בתכלית מזה שהוצע במקור, כזה אשר משמר בעיקרו את 
התכליות שעמדו מאחורי הדין הקיים והפסיקה שפירשה אותו 

עובר לחקיקת התיקון.

התיקונים לחוק סדר הדין הפלילי – זכות העיון 
בחומר חקירה 

א. סיוג זכות העיון בחומר מודיעיני

כאמור לעיל, על פי המצב המשפטי ששרר טרם תיקון החוק, 
חומר מודיעיני הנוגע לאישום נחשב לחומר חקירה לכל דבר 
ועניין. במילים אחרות, עד לתיקון מס' 75, ניתן היה לעיין מכוח 
סעיף 74 לחסד"פ בכל חומר חקירה, ללא תלות במקורו )כמובן 

בכפוף לקיומה של תעודת חיסיון לפי פקודת הראיות(.
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10  על פי ההגדרה שנקבעה בסעיף 74)א()2( לחסד"פ, מדובר במערכי המודיעין של משטרת ישראל, מח"ש, צה"ל, מצ"ח, שב"ס, שב"כ, המוסד וכן מערכי המודיעין 
של הרשויות הכלכליות: רשות המסים, רשות ניירות ערך ורשות ההגבלים העסקיים.

11  סעיף 74)א()2( לחסד"פ.
12  ע"פ 1152/91 סיקסיק נ' מדינת ישראל, פ"ד מו)5( 8, 22 )1992(.

13  ראו, למשל, בש"פ 7553/10 בר אושר נ' מדינת ישראל, פס' 10 לפסק דינו של השופט מלצר )פורסם בנבו, 7.12.2010(, והאסמכתאות המובאות שם.
14  "הגבלת זכות העיון בחומר מודיעיני הנוגע לחקירה" הנחיות פרקליט המדינה 7.12 )31.7.2017( )להלן: הנחיית פרקליט המדינה(.

15  שם, בסעיף 3.
16  סעיף 74)ד1( לחסד"פ מחיל על בקשות לקבלת חומר חקירה את ההסדרים הדיוניים הקבועים בסעיפים 46)א(-)א2(  לפקודת הראיות, כאשר סעיף 46)א2( לה 

קובע כי בית המשפט רשאי לבחון את גילוי החומר גם עם התקדמות ההליך העיקרי. 
17  סעיף 74)ג( לחסד"פ.

תיקון מס' 75 יוצר לראשונה אבחנה בין "חומר מודיעין" 
לסוגי חומרים אחרים. לפי התיקון, "חומר מודיעין", המוגדר 
כ"חומר חקירה שנאסף או שנרשם בידי רשות מודיעין"10 ייחשב 
כחומר חקירה ותהיה זכות עיון בו מכוח סעיף 74 רק במקרים 

בהם הוא שייך לאחת מארבע הקטיגוריות הבאות:11 

)1( חומר שמתייחס לעובדות המתוארות בכתב האישום; 
)2( חומר שמתייחס לתוכן עדות שאמורה להישמע בשלב 

בירור האשמה; 
)3( חומר שמתייחס לראיה שאמורה להיות מוגשת; 

)4( חומר שמתייחס למהימנות של עד מרכזי. 

יחד עם זאת, נקבע בסעיף 74)א()1( לחוק כי חומר מודיעין 
שנאסף או שנרשם בתיק ייכלל ברשימת כל החומר, וזאת 
ללא תלות בשאלה אם הוא נכנס בגדרי אחת מארבע הקטיגוריות 

לעיל, אם לאו )על סוגיית רשימת כל החומר נרחיב בהמשך(. 

כפי שניתן להיווכח מנוסחן הכללי של ארבע הקטיגוריות לעיל, 
הרי שהמחוקק הותיר בידי בית המשפט גמישות מירבית ושיקול 
דעת רחב לקבוע כי חומר מודיעיני נכלל באחת הקטיגוריות 
יש מקום לחתור  כחומר חקירה. לטעמנו, ממילא  וייחשב 
לפרשנות רחבה ככל הניתן לקטיגוריות אלה, וזאת כנגזרת 
מהזכות להליך הוגן ומהצורך לאפשר לנאשם לנהל את הגנתו 
כראוי. כידוע, זכותו של נאשם לעיין בחומר חקירה ולהעתיקו 
הוכרה כזכות יסוד בעלת מאפיינים חוקתיים בהליך הפלילי, 
הנמנית "עם זכויות המסד של הנאשם במקומנו",12 נועדה 
לממש את זכותו של הנאשם למשפט הוגן וכן להגשים את כלל 
היסוד לפיו זכותו של כל אדם לעיין בכל החומר הנוגע לעניינו 
שמצוי בידי הרשות. העיקרון החוזר ונשנה בפסיקה הוא כי לאור 
אופייה החוקתי של זכות העיון בחומר חקירה, אין לפרש את 

המונח "חומר חקירה" פירוש דווקני ומצמצם.13 

בעקבות תיקון החקיקה פורסמה לאחרונה הנחיית פרקליט 
המדינה לענין זכות העיון החומר מודיעיני,14 ומעיון בה עולה 
הנחת מוצא המבטאת גישה מצמצמת לפיה חומר שנאסף או 

נרשם על ידי רשות מודיעין, והנוגע לחקירה, שאינו נופל בגדר 
אחת מארבע הקטיגוריות המפורטות בסעיף 74)א()2( לחוק, 
אין לגביו זכות עיון משום שהנחת המחוקק היא שתכליות העיון 
בחומר יוגשמו במלואן ללא חשש להגנה בפגיעת הנאשם.15 
הנחת מוצא זו נראית בעינינו מרחיקת לכת, בין היתר, בשים 
לב לכך שהגדרתו של "חומר מודיעין" לעניין זה אינה מבוססת 
על מבחן מהותי הנוגע לתוכנו של החומר המדובר או מאפייניו 
האחרים, אלא הגדרה זו מבוססת על מבחן טכני בעיקרו הקשור 
לזהות הגורם שרשם או אסף את החומר )"רשות מודיעין"(. 
כלומר, ייתכן מצב בו חומר שעל פי מאפייניו או תוכנו אינו נושא 
אופי מודיעיני דווקא, אך העובדה שהוא נרשם או נאסף בידי 
בעל תפקיד ממערך המודיעין של רשות החקירה תביא להגדרתו 
כחומר מודיעיני שמסירתו לעיון תתאפשר רק בהתאם לארבע 
הקטיגוריות שנמנו לעיל. ולהיפך, ייתכן גם מצב שחומר הנושא 
דווקא מאפיינים מודיעיניים מבחינה מהותית נאסף או נרשם 
על ידי גורם שאינו נמנה עם "רשות מודיעין", ואזי לא יחול על 

החומר ההסדר המגביל את זכות העיון בו. 

לנוכח אופייה הטכני של ההגדרה הקבועה בחוק אל מול העקרון 
הכללי העומד ביסודה של זכות העיון, המהווה זכות יסוד בעלת 
מאפיינים חוקתיים הנגזרים מהזכות להליך הוגן ומהצורך 
לאפשר לנאשם לנהל את הגנתו כראוי, נכון יהיה לאמץ כלל של 

פרשנות רחבה לארבע הקטיגוריות שנקבעו בחוק.

בהקשר זה, יש לשים לב כי הקטיגוריות אינן מסויגות מבחינת 
תחולתן לגבי עדים או ראיות המוגשות מטעם התביעה בלבד. 
על כן, ניתן בהחלט לטעון במקרים המתאימים לקבלת חומר 
מודיעיני שמתייחס לראיה, מהימנות עד או תוכן עדות מטעם 
ההגנה, לרבות חומר המתייחס לתוכן עדות הנאשם. במצבים 
מסוימים סניגור יעדיף להימנע מאפשרות זו, על מנת שלא 
לחשוף את קו ההגנה, ואולם ניתן להתמודד עם החשש מפני 
פגיעה העלולה להיגרם להגנת הנאשם כתוצאה מחשיפת קו 
ההגנה באמצעות ההוראות המאפשרות לבקש את קבלת חומר 
החקירה גם בשלבים מתקדמים של ההליך,16 וכן לבקש הפניית 

הבקשה לשופט שאינו דן בתיק.17
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18  סעיף 74)ג( רישא לחסד"פ.

19  סעיף 74)ג( סיפא לחסד"פ.
20  סעיף 74)א()1( לחסד"פ. לעניין זה נקבע שאם היו בחומר כמה מסמכים מאותו סוג העוסקים באותו עניין, ניתן לפרטם יחד כקבוצה, תוך ציון מספר המסמכים 

הנכללים בקבוצה.
21  דרור ארד-אילון "איך למנוע הפתעות לא נעימות: החובה להכין רשימה של כל החומר שנאסף או שנרשם על ידי הרשות החוקרת )חלק א'(" הסניגור 45, 5-3 

.)2000(
22  בש"פ 2043/05 מדינת ישראל נ' זאבי, פס' 14 )פורסם בנבו, 15.9.2005( )להלן: עניין זאבי(.

23  בש"פ 6820/09 גבאי נ' מדינת ישראל, פס' ט' )פורסם בנבו, 10.9.2009(.

ב. סדרי דין ייחודיים בבקשה לעיין בחומר מודיעין

לצד השינויים המהותיים בדיני העיון בחומר חקירה מודיעיני, 
נקבעו גם סדרי דין ייחודיים בבקשה לעיין בחומר מסוג זה. 
להבדיל מבקשה לעיון בחומר חקירה, לגביה נקבע כי "במידת 
האפשר" היא תובא בפני שופט שאינו דן בתיק,18 נקבע כי דיון 
בבקשה הנוגעת לעיון בחומר מודיעין יתקיים בפני בית המשפט 
הדן באישום, שיהיה רשאי להעביר את הדיון בבקשה לשופט 
יחיד שאינו דן באישום )או ככל שמדובר בהרכב, ניתן להעביר 
גם לשופט יחיד משופטי ההרכב(.19 במילים אחרות, למרות שינוי 
ברירת המחדל הדיונית, עדיין ניתן לבקש במקרים המתאימים 
כי הבקשה לעיון בחומר מודיעיני תידון בפני שופט אינו דן בתיק 
העיקרי. עוד יש לציין כי על פי התיקון, ככל שחומר המודיעין 
נאסף על ידי השב"כ, המוסד או צה"ל – יהיה הדיון בבקשה 
בפני שופט בית משפט עליון. כמו כן, על אף שתיקון החוק 
יוצר הבחנה בין דיון הנוגע לעיון בחומר מודיעיני ובין חומר 
אחר, לא נקבעה חובה להפריד את בקשות ההגנה לעיון בחומר 
חקירה לאור הבחנות אלה וסדרי הדין הנגזרים מכך. דהיינו, ככל 
שאין המדובר בחומר מודיעין שנאסף על ידי השב"כ, המוסד או 
צה"ל, נראה כי ההגנה רשאית להגיש בקשה אחת לעיון בחומר 
חקירה לפי סעיף 74)ב( לחוק ולבקש כי היא תובא לעיונו של 
שופט שאינו דן בתיק, גם אם היא מתייחסת בין היתר לחומר 

מודיעיני.

סדרי דין ייחודיים נוספים לבקשה לעיין בחומר מודיעין נקבעו 
באמצעות החלת סעיפים 46)א( עד )א2( לפקודת הראיות. 
חידוש מרכזי בהסדרים אלה, היא העיגון החקיקתי של סמכות 
בית המשפט הדן בבקשה לא רק לעיין בחומר כמקובל, אלא גם 
לקבל הסברים מההגנה במעמד צד אחד. עם זאת, ככל שבכוונת 
בית המשפט להתיר עיון בחומר לאחר ששמע את טיעוני ההגנה 
במעמד צד אחד, עליו ליתן אפשרות לתביעה להתייחס לטענות 
שנטענו בפניו. בהקשר זה נעיר כי לטעמנו האפשרות לקיים את 
הדיון במעמד צד אחד )שכעת עוגנה בחוק( – מחייבת ליצור 
הבחנה בין המידע שההגנה תחשוף בפני בית המשפט במעמד 
צד אחד, לבין אופן הצגת הדברים בפני התביעה, בבואו של בית 
המשפט לאפשר לתביעה להתייחס לכך. לטעמנו, בנסיבות אלו 

על בית המשפט להציג בפני התביעה את הטענות שנשמעו בפניו 
במעמד צד אחד באופן מצמצם יותר, וזאת גם בהתחשב בזכותו 
של הנאשם לאי חשיפת קו ההגנה, כנגזרת של זכות היסוד 
להליך הוגן. בנוסף, נקבע כאמור כי בית המשפט רשאי לשוב 
ולבחון החלטתו שלא להתיר עיון בחומר מודיעיני עם התקדמות 

הדיון בהליך העיקרי.

ג. הגדרת "רשימת כל החומר"

אחד השינויים החשובים והמרכזיים בתיקון מס' 75 הוא הוספת 
הגדרה של "רשימת כל החומר" ולפיה הרשימה תהיה "לרבות 
ציון קיומו של חומר שנאסף או שנרשם בתיק שאינו חומר 
חקירה ושל חומר שנאסף או שנרשם בתיק שהוא חסוי על פי כל 
דין, וכן פירוט של סוג החומר כאמור, נושאו והמועד בו נאסף או 
נרשם, ובלבד שאין בפירוט האמור לגבי חומר חסוי כדי לפגוע 

בחיסיון לפי כל דין".20 

עוד בטרם תיקון מס' 75, לרשימת החומר נודעה חשיבות גדולה 
בהבטחת "מניעת הפתעות לא נעימות" מן הצדדים ומבית 
המשפט. 21יישומה המלא של הזכות הינו הכרחי לקיום בקרה 
אפקטיבית ביחס למיון ולסיווג שנעשו בידי רשויות אכיפת 
החוק בין "חומר חקירה" לבין חומר שנאסף שאינו מהווה חומר 
חקירה )ואף נותנת בידי גורמי התביעה כלי בקרה יעיל לגבי 
כלל החומר שנצבר בתיק המשטרה(.22 מבחינתה של ההגנה, 
הרשימה מהווה המקור העיקרי לאינדיקציות לחומרים שלא 
נמסרו לעיון הנאשם ושהם בעלי פוטנציאל לניהול ההגנה, ובכך 
היא חיונית ביותר לשם קבלת החלטות מושכלות לגבי הגשת 
עתירה לגילוי ראיה או בקשות להרחבת חומר החקירה. 23היבט 
זה אך התעצם נוכח סיוגה של זכות העיון בכל הנוגע לחומרים 

מודיעיניים, עליה עמדנו לעיל.

השינוי החקיקתי בדבר "רשימת כל החומר" מבטא את החשיבות 
היתרה שהמחוקק מייחס לעריכת רשימה מלאה ומפורטת לפי 
ההגדרות שנוספו בסעיף 74)א( לחוק, ולהעברתה להגנה. יש 
לשים לב שהגדרת "רשימת כל החומר" כוללת גם חומרים 
שאינם בגדר "חומרי חקירה" מובהקים דווקא, וכן חומרים 
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24  ראו, למשל, בש"פ 5221/08 מוחמד נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 1.9.2008( )להלן: עניין מוחמד(; בש"פ 3786/09 פלוני נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 
10.6.2009(; בש"פ 7936/08 ברקו נ' מדינת ישראל, פס' 9 )פורסם בנבו, 18.11.2008(; בש"פ 2602/96 זינגר נ' מדינת ישראל, פ"ד נ)3( 231, 236 )1996(.

25  ראו, למשל, ע"ח )שלום ב"ש( 65343-12-16 אלטורי נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 7.3.2017(; בע"ח )שלום ת"א( 4355-06-17 בן חמו נ' מדינת ישראל 
)פורסם בנבו, 23.7.2017(.

26  בש"פ 163/17 מדינת ישראל נ' חג'ג' )פורסם בנבו, 1.2.2017(.
27  אפרת פינק "עיון ברשימת החומר שנאסף או נרשם – חובות בצד זכויות הנאשם; עוד ממפעלו של ד"ר דיויד וינר" הסניגור 95, 27-25 )2005(.

28  הנחיית פרקליט המדינה, לעיל ה"ש 14, בסעיף 16.
29  בש"פ 3488/17 ג'רושי נ' מדינת ישראל, פס' 40 )פורסם בנבו, 22.6.2017(.

30  ראו עניין זאבי, לעיל ה"ש 22, בפס' 15; וכן עניין מוחמד, לעיל ה"ש 24, בפס' 8.
31  סעיף 74)א1( לחסד"פ.

32  בש"פ 3823/06 ממן נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 5.6.2006(.

הנחשבים ל"חומר מודיעין", תוך עיגון הקביעות הפסיקתיות 
באשר לפירוט הנדרש באשר לסוג החומר, נושאו והמועד בו 
נאסף או נרשם, זאת בכפוף לכך שהפירוט לא יפגע בחיסיון על 
פי כל דין.24 ואכן, בערכאות הדיוניות ניתן להבחין בניצניה של 
מגמה המקפידה על העברת רשימה מפורטת על פי דרישותיו של 

סעיף 74)א()1( בנוסחו העדכני.25

על מנת שתובע יצא ידי חובתו להעמיד לרשות ההגנה בעת 
הגשת כתב האישום או בסמוך לכך את חומר החקירה ורשימת 
כל החומר, יש צורך בהעברת רשימה של ממש ולא די בהעברת 
"מפתח עניינים" או "מפתח תיק", כפי שנהוג היה במקרים 
רבים טרם כניסתו לתוקף של תיקון מס' 75. זאת, שכן המבחן 
לעמידתה של הרשימה בדרישת החוק אינו מבחן צורני-טכני 
אלא מבחן מהותי, בגדרו נבחנת השאלה האם יש ברשימה כדי 
להגשים את תכליתה, לאמור: האם הרשימה אכן מאפשרת 
בפועל לנאשם או לסניגורו לערוך את הבקרה הראויה הנדרשת 
על החומר שהועמד לעיונם ועל פערים אפשריים בין החומר 
שהוגדר על ידי התביעה כ"חומר חקירה" לבין חומר שנאסף 
ולא הוגדר ככזה, ועיקר חשיבותה, מטבע הדברים, הוא ביחס 
לאותם חומרים אשר לא הוגדרו כ"חומר חקירה".26 בהקשר 
זה יש לקוות, כי התיקון ישים קץ לתופעה לפיה הזכות לעיין 

ברשימה לא יושמה כהלכה במקרים רבים.27

נראה, כי תיקון החקיקה חידד מתח מסוים בין הגדרתה של 
"רשימת כל החומר" לבין הדרישה המופיעה ברישא לנוסח 
המקורי של סעיף 74 לחוק, לכך שרשימת החומר תכלול רק 
חומר שיש לו נגיעה לאישום. סוגיה זו באה לידי ביטוי בהנחיית 
פרקליט המדינה אשר פורסמה בעקבות תיקון החקיקה, ממנה 
עולה פרשנות התביעה לפיה, רשימת כל החומר לא צריכה 
לכלול חומר שנאסף או נרשם בידי הרשות החוקרת, אך אינו 
נוגע לאישום.28 לכאורה, עמדה זו מעוגנת במידת מה בלשון 
ונמצאו לה הדים גם בפסיקה עדכנית לאחר תיקון  הסעיף 
החקיקה,29 אולם גם בהינתן עמדה זו יש לעמוד על כך ש"רשימת 
כל החומר" תעמוד במבחן המהותי המחייב לכלול בה חומרים 
שאינם בבחינת חומרי חקירה, תוך מתן פרשנות רחבה במובהק 

לדרישת הנגיעה לאישום, אשר אין לפרשה באופן דווקני.30   

כידוע, במקרים המתאימים, ההגנה רשאית לפנות לבית המשפט 
בבקשה לפי סעיף 74 לקבלת רשימה מעודכנת ומלאה על פי 
דרישות החוק. בהקשר זה, ראוי להדגיש כי בשונה מהוראות 
סעיף 45)ב( לפקודת הראיות שהתווספו במסגרת תיקון החוק 
)לפיהן עתירה לשם גילוי ראיה חסויה מכוח תעודת חיסיון ככלל 
לא תביא לעיכוב הדיון בהליך העיקרי(, הרי שבנוגע לבקשה 
לעיון בחומר חקירה, לא נקבע כלל דומה כי הדבר לא יביא 
לעיכוב הדיון בהליך העיקרי. על כן, אנו סבורים כי בהליך 
בקשה לעיון בחומר חקירה ככלל יש לעכב את בירור ההליך 
העיקרי. זאת, גם בהתחשב בכך שעיון בחומר החקירה היא זכות 
בסיסית של הנאשם, ואין זה ראוי לחייב אותו להשיב לאישום 

נגדו בטרם יכיר את החומר הקיים בעניינו. 

ד. קביעת הגורם האחראי על העברת החומר לרשות 
ההגנה

שינוי חשוב נוסף מצוי בקביעה נקבע כי התובע יקבל לעיונו 
מרשות חוקרת או מרשות מודיעין את כל החומר שנאסף או 
שנרשם בתיק, לרבות חומר מודיעין, ויוודא כי חומר החקירה 
ורשימת כל החומר יועמדו לרשות ההגנה בעת הגשת כתב 
האישום או בסמוך לכך31. בתיקון זה הובהר במפורש כי התובע 
הוא הגורם האחראי על העברת חומר החקירה, כמו גם רשימת 

כל החומר, לרשות ההגנה. 

התיקון בא על רקע העדר התייחסות ברורה בחוק ובפסיקה 
לחלוקת התפקידים בין הרשות החוקרת לבין הרשות התובעת 
לעניין עריכת הרשימה והעברת החומר לעיון הנאשם. על פניו, 
טרם התיקון סעיף 74)א( לחסד"פ כבר הטיל על פי לשונו את 
האחריות על הרשות התובעת, ואולם קיימת פסיקה לפיה 
האחריות לערוך את הרשימה מוטלת הן על הרשות החוקרת 
במהלך החקירה, והן על הרשות התובעת המוודאת כי רשימת 
החומר מייצגת את החומר הקיים בתיק וכי מתוך חומר זה, כל 
חומר החקירה שהועבר לידיה הועמד לעיון ההגנה.32 כן נקבע 
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33  ראו, בין היתר, ב"ש )מחוזי ת"א( 91618/00 נחום נ' מדינת ישראל )לא פורסם(; ב"ש )מחוזי חי'( 9370/00 הרן נ' מדינת ישראל )לא פורסם(; ב"ש )מחוזי 
ת"א( 82230/98 אברמס נ' מדינת ישראל )לא פורסם(. 

34  הנחיית פרקליט המדינה, לעיל ה"ש 14, בסעיפים 24-18.
35  סעיף 45)א( לפקודת הראיות.
36  סעיף 45)ג( לפקודת הראיות.

כי אם הרשות החוקרת לא מילאה חובתה זו, מחויבת התביעה 
להכין את רשימת החומר שנאסף או נרשם על ידי הרשות 
החוקרת, או לדרוש מהרשות החוקרת את מלוא המידע הדרוש 

לה להכנת רשימה ממצה ומהימנה.33 

בהקשר זה, במסגרת תיקון מס' 75 נקבע כי היועץ המשפטי 
לממשלה או פרקליט המדינה יקבעו הנחיות לעניין זה, לרבות 
לעניין פיקוח על הליך סיווג החומר. בהתאם לכך, פורסמה 
לאחרונה, כאמור, הנחיית פרקליט המדינה במסגרתה נקבעו 
הוראות שונות לגבי הליכי סיווג תוצרי החקירה והפיקוח על 
סיווג זה.34 עיקרה של ההנחיה בהקשר זה, הוא בקביעה לפיה 
מלאכת סיווג החומר בפועל תיעשה בידי רשות המודיעין בעצמה, 
כאשר הסיווג ייעשה בהתאם לשלוש קטיגוריות: חומר שרשות 
המודיעין סבורה שיש לגביו זכות עיון ואין מניעה למוסרו לעיון 
ההגנה; חומר שרשות המודיעין סבורה שיש לגביו זכות עיון, 
אך קיימת מניעה למוסרו לעיון ההגנה, ועל כן נדרשת הוצאת 
תעודת חסיון בעניינו; וחומר שרשות המודיעין אינה סבורה 
שיש לגביו כלל זכות עיון. לפי הנחיה זו, אחריותו האישית של 
התובע כפי שנקבעה במפורש בחוק, באה לידי ביטוי רק בבחינת 
הסיווג שנעשה על ידי רשות המודיעין ושינויו במידת הצורך, 
כאשר בחינה זו תועבר גם לביקורתו של פרקליט או תובע בכיר 

שיוגדר כ"ממונה על ענייני חסיונות".

לפיכך, נדמה כי הנחיית פרקליט המדינה מותירה את האחריות 
המעשית להעברת כלל חומרי החקירה, לרבות חומרי מודיעין 
והכנת "רשימת כל החומר שנאסף או שנרשם" על כתפיה של 
רשות החקירה. ואולם, ראוי להדגיש כי למרות זאת, סעיף 
המהותית  שהאחריות  מפורשות  קובע  לחסד"פ  74)א1( 
והעניינית לכך שההגנה תקבל את חומר החקירה ואת רשימת 
כל החומר כהגדרתה בחוק מוטלים על התובע. מכאן, שהפרה 
של חובה זו או כשל במילויה כדין עשויים לבסס טענות משפטיות 
משמעותיות הן במישור של ההליך הפלילי הרלוונטי והן במישור 

המינהלי.

התיקונים לפקודת הראיות – ראיות חסויות

א. הרחבת העילות להוצאת תעודת חיסיון

במסגרת תיקון מס' 75, נערכו שינויים עקיפים לפקודת הראיות 

שעיקרם בהליך הוצאת תעודת חיסיון לפי סעיף 45 לפקודה, 
תוך הרחבת העילות להוצאת התעודה. כך למשל, התיקון מסמיך 
את השר לביטחון פנים לאצול את סמכותו בדבר הוצאת תעודת 
חיסיון ל"ממונה על חסיונות" שהוא אחד מבעלי תפקיד בדימוס 
המפורטים בסעיף 45)ד( לפקודה. תיקון מהותי יותר מצוי 
בסעיף 45א לפקודה, הקובע כי ניתן יהיה להוציא תעודת חיסיון 
גם במקרים בהם הפגיעה הפוטנציאלית "עלולה להיגרם בשל 
צירוף הראיות עם ראיות אחרות, נוכח סוג המידע הנכלל בה, 
תוכנו או היקפו, גם אם הראיות האחרות אינן קשורות לאותו 
הליך". מקורו של תיקון זה מצוי בטענת הגורמים המקצועיים 
במשטרה ובמערכות מודיעיניות אחרות, לפיה קיימת כיום 
תופעה של זליגת מידע מודיעיני לארגוני פשיעה המצרפים יחד 
מידע שמקבלים בתיקים שונים, ובכך בונים לשימושם תמונה 
כוללת של פעולת מערך המודיעין. תופעה זו זכתה במהלך 
הדיונים בכנסת לכינוי "תיאוריית הפאזל", ועל פי הטענה הדין 
הקיים לא איפשר להצביע בכל תיק ספציפי על נזק קונקרטי 

שמצדיק הוצאת תעודת חסיון לגבי הידיעות הקונקרטיות. 

לטעמנו, יש לחתור לפרשנות מצמצמת של סעיף 45א לפקודה 
ולשמור את השימוש בסעיף זה למקרים חריגים בלבד. לצד זאת, 
אנו סבורים כי הטענה לפגיעה באינטרס הציבורי צריכה להיות 
במידת קונקרטיזציה גבוהה, ושיש להסבירה לבית המשפט. 
מכל מקום, חיסוי ראיה לפי סעיף זה צריך לקבל ביטוי מפורש 
בתעודת החיסיון על מנת לאפשר ביקורת שיפוטית אפקטיבית 

על השימוש בעילה הייחודית להוצאת תעודת החיסיון. 

ב. מבחני הגילוי של ראיה חסויה וסדרי הדין בעתירה 
לגילוי ראיה חסויה

תיקון נוסף לפקודת הראיות עיגן את מבחני הפסיקה לגילוי 
ראיה חסויה בהליך פלילי, כך שהשופט יצווה על גילוי ראיה 
ומידת  אם מצא כי "הראיה עשויה להועיל להגנת הנאשם 
התועלת שבה להגנת עולה על העניין שיש לא לגלותה, או 
שהיא חיונית לנאשם".35 בהקשר זה יש להדגיש כי תיקון החוק 
אינו עורך שינוי מהותי במבחני הפסיקה לגילוי ראיה חסויה 
)מבחן החיוניות ומבחן התועלת(, כי אם מעגנם בחקיקה בלבד. 
בעתירה לפי סעיף 45 לפקודה בית המשפט רשאי להעביר את 
הדיון בעתירה לשופט שאינו דן בתיק או לשופט יחיד שהוא 
אחד מחברי ההרכב, ככל שמדובר בהרכב.36 תיקון החוק קובע 
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37  סעיף 45)ב( לפקודת הראיות.
38  סעיף 46)א2( לפקודת הראיות.
39  סעיף 46)א1( לפקודת הראיות.

40  עניין אבו סעדה, לעיל ה"ש 5, בעמ' 842.

כי עתירה לשם גילוי ראיה חסויה מכוח תעודת שר לפי סעיף 45 
לפקודה לא תוביל לעיכוב הדיון בהליך העיקרי, למעט במקרים 
שבהם הכרעה בעתירה נחוצה להמשך הדיון.37 עם זאת, 
החלטה הדוחה עתירה לגילוי ראיה חסויה אינה חלוטה, ובית 
המשפט רשאי לשוב ולבחון את החלטתו עם התקדמות הדיון 

בהליך העיקרי.38

כן נקבע כי בית המשפט, בבואו להחליט בעתירה לגילוי ראיה 
חסויה, ישקול בין השאר את שיקולים הבאים: )1( הקשר שבין 
החומר החסוי לגדר המחלוקת בין בעלי הדין, בשים לב לגרסת 
ההגנה; )2( הקשר שבין החומר החסוי לראיות הגלויות וחומר 
חסוי אחר בתיק; ו-)3( קבילות החומר החסוי ומשקלו הצפוי 
אם יוגש כראיה במשפט. בית המשפט רשאי, לצורך החלטה 
בעתירה, לקבל הסברים מהעותר במעמד צד אחד, ואולם, 
החלטה על גילוי חומר חסוי תותר רק לאחר שניתנה לתובע 

אפשרות להתייחס לטענות שנטענו שלא בפניו.39 

סיכום
תיקון מס' 75 בא לעולם על רקע ההתמודדות המורכבת של 
גורמי האכיפה, ובפרט של מערך המודיעין של המשטרה ורשויות 

חקירה אחרות, עם תופעות עברייניות ייחודיות של פשיעה 
חמורה. לא בכדי חלק ניכר מהדוגמאות וההצדקות שנשמעו מצד 
גורמי האכיפה במהלך הדיונים בהצעת החוק התייחסו לארגוני 
הפשיעה וסובביהם. למרות זאת, תיקון החקיקה הוחל על כלל 

ההליכים המשפטיים ועל כלל הנאשמים. 

לכך שלשינויים המוצעים בהצעת החוק  ער  היה  המחוקק 
הממשלתית עלולות להיות השלכות חריפות על יכולתם של 
נאשמים להתגונן בהליכים משפטיים ועל זכותם להליך הוגן, 
ושטמון בהם סיכון רב לתקלות חמורות ולעיוותי דין, עד כדי 
הרשעת חפים מפשע. לפיכך הוחלט לדחות הצעות מרחיקות 
לכת מסוג קביעת חיסיון סטטוטורי גורף על חומרים מסוג 
מסוים, כרסום במנגנון הבקרה המשולב על חיסוי החומר ושינוי 
המבחנים הפסיקתיים לגילוי חומר חסוי. תחת זאת סויגה זכות 
העיון בחומר מודיעיני ונקבעו סדרי דין ייחודיים לגילוי חומר זה, 
תוך שמירה על עקרונות היסוד העומדים בבסיס ההליך הפלילי 
והותרת כלים אפקטיביים לבקרה ולפיקוח אחר פעולותיהן של 
רשויות האכיפה. ראוי לשמר מגמה זהירה זו שבאה לידי ביטוי 
בהליך החקיקה, גם בהליכי יישומו של התיקון ובגישה הפרשנית 
להוראותיו, בבחינת תמרור אזהרה "לבל ניכשל פעם נוספת".40
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