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,אלוןאתיאחותו,מקסימובעופר.נרחבתקשורתילהדזכתהמקסימובפרשת
מעילת.מ"בעלמסחרבבנקענקבמעילתהואשמו,מקסימובאביגדור,ואביהם

אבכירסגן;בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטיםהפקולטה,למשפטיםדוקטור* שלהפרטיתעמדתהאתמבטאותזהבמאמרהמובאותהעמדות.המדינהלפרקליטת

לנוסחההשובותהערותיהםעלהמשפטהעתכתבמערכתלחברינתונהתודתי.המחברת
.המאמרשלקודם

.(מקסימובפרשת:להלן)49(1)נחר"פ,י"מ'נמקסימוב03/8294פ"בש1
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עבדהאלוןאתישבהבתקופהבוצעה-ח"שמיליון250-כשלבהיקף-הענק
המעילה.הבנקשללקריסתוהביאההיא,המעילהמשהתגלתה.למסחרבבנק
.מקסימוב2עופרשלההימוריםחובותאתלכסותמנתעל,נראהכך,בוצעה

החלטה,זופרשהבמסגרתשניתנוהבינייםמהחלטותבאחתנתמקדזהבמאמר
:זולהחלטההנוגעותהעובדותהןואלו.חקירהבחומרהעיוןבזכותהעוסקת

,כןכמו.השתיקהזכותעלמקסימובעופרשמרהמשטרהחקירתבמסגרת
יביאלאואףלהגנתויעידלאמרשוכימקסימובשלסנגורוהודיעהמשפטבמהלך

התיקנקבע,ראיותיהאתלהביאהתביעהמשסיימהכןעל.מטעמושיעידועדים

הגרסה.להגנתולהעידוהחליט,טעמואתמקסימובשינהאזאולם.לסיכומים
מכספיניכרחלקהבנקללקוחותהחזירהואכיהייתהעדותובמסגרתשמסר

במישריןידועלשהופקדו,מזומןובכסףבנקאיותהמחאותבאמצעותהמעילה
.הלקוחותלחשבונות
מקסימובשלדבריואת3להזיםהמשפטמביתהיתרוקיבלהביקשההתביעה
.ישראלבנקובידיהבנקמפרקבידישסייעהחשבוןרואהשלהעדתובאמצעות

שלסך,נבזזושחשבונותיהםלקוחותשללחשבונותהוחזרוכיהעידהחשבוןרואה
.ח"שמיליון16-כ

מרואהמקסימובשלסנגורוביקש,החשבוןרואהשלהאמורהעדותובמסגרת

המשפטביתאולם."הלקוחותעםהבירורשלהחומרכלאתלקבל"החשבון
לפיחקירהבחומרלעיוןבקשההסנגורהגיש,זאתבעקבות.הבקשהאתדחה

התבקשבבקשה.19824-ב"תשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק74סעיף
השיקים289,1שלהעתק"הסנגוריהלעיוןלהעמידלמדינהלהורותהמשפטבית

בית.5"1997-2000השניםביןלמסחרהבנקלקוחותבחשבונותשהופקדוהבנקאיים
המשפטלביתעררהוגשהאחרונהההחלטהעל.זובקשהגםדחההמחוזיהמשפט

וסנגורומקסימובשלפיההקביעהאתאישרהעליוןהמשפטובית,נדחההערר.העליון
אשר,זהבעררההחלטה.האמוריםהבנקאיותההמחאותבהעתקילעייןזכאיםאינם
.זורשימהשלבמרכזהתעמוד,חשיןהשופטידיעלניתנה

המשפטיתהמסגרת.ב

.הפליליהדיןסדרלחוק74בסעיףקבועהחקירהבחומרלעייןנאשםשלזכותו
,לענייננוהנוגעיםבחלקים,(א)קטןבסעיףקובע,19956-בשתוקן,זהסעיף

לעיין[...]וסניגורוהנאשםרשאים,בעווןאובפשעאישוםכתבהוגש":כדלקמן

.3160(1)2003מחוזיתקדין,(פורסםטרם)אלון'ני"מ02/40182(א"ת)פ"תראו2
.2.גבפרקלהלןבהרחבהראו,הזמהעדותעל3
."החוק"או"הפליליהדיןסדרחוק":להלן4
.51'בע,1הערהלעיל,מקסימובפרשת5
.1995-ה"תשנ(19'מסתיקון)הפליליהדיןסדרחוק6
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"ולהעתיקוהתובעשבידי,לאישוםהנוגע[ו][...]החקירהבחומרסבירזמןבכל
.(.ז.ח-שליההדגשה)

המשפטיתשהתפיסהספקאין,"רשאים"היאהסעיףשלשלשונופיעלאף
התפיסה,כןעליתר.7הנאשםמזכויותבזכותלנוענייןכיהיאבישראלהמקובלת
.מובהקיםחוקתייםמאפייניםבעלתבזכותלנושענייןהיאהמקובלתהמשפטית

:8י"מ'נסעדהאבו98/4765פ"בעהעליוןהמשפטביתכדברי

מכוחה.[יסודנ9-זכותהיאהמשפט-בביתהגנתואתלפרוסהנאשםזכות"
נאשםזכאי[...]הפליליהדיןסדרלחוק(א)74בסעיףמפורטשאףכפי-

בין,מזאתיתרה.לאישוםוהנוגענגדושנאסףהחקירהחומרבכללעיין
האמתלחשיפתהציבוריהאינטרסלביןהחקירהבחומרלעייןהנאשםזכות
לנאשםאםלאורהאמתאתלהוציאניתןלא,שכן.מלאהחפיפהקיימת
מהימנותהאתולבחוןמפלילהלראיהלהתייחסהאפשרותניתנתאיןכלל
בשללסתירתהראיותהבאתשלבדרךובין,נגדיתחקירהשלבדרךבין

.10"רלוואנטיחקירהחומרגילוי-אי
זכותכיפסקהדיןבית.אדםלזכויותהאירופיהדיןביתידיעלנקבעגםכך,ואכן
.!!האירופיתלאמנה6בסעיףכקבוע,הוגןלמשפטהנאשםשלמזכותונובעתהעיון
מןכמתחייב,חוקתיתזכותהיאהעיתזכותכינפסקהברית-בארצות,דומהבאופן
.!לחוקה2עשר-הארבעהובתיקוןהחמישיבתיקוןהקבועה,הוגןלהליךהזכות

שתובאהפסיקהסקירתראוכן.708(ג"תשס.שניחלק)בפליליםהדיןסדרעלקדמי'יראו7
.להלן

.(סעדהאבופרשת:להלן)832(1)נגר"פ,י"מ'נסעדהאבו98/4765פ"ע8
בתיקון"הכפויההליך"פסקתובין"הגנתואתלפרוסהנאשםזכות"ביןלהשוותמעניין9

criminal,:"הכפויההליך"פסקתקובעתוכך.האמריקניתלחוקההשישי prosecutionsח1ל%ט

have compulsory process for obtaining witnesses0)[...]the accused shall enJoy the right

"his favor18.נחשבתאינההעיוןזכות,החוקתיתהבחינהמן,הברית-בארצות,זאתעם
ראו)הוגןלהליךמהזכותהנגזרתלזכותאלאהגנתואתלפרוסהנאשםמזכותהנגזרתלזכות
u.403,400(1988)הדיןלפסקוהשוו.10בהערההפסיקהלהלן .s484,Illinois1. Taylor

לזכותהתייחסותבמסגרתזאתאולם,הגנתואתלפרוסהנאשםבזכותדיוןהתקייםזובפרשה
נמנעהבדיןאםהייתהשםשנדונההשאלה.הנאשםשלהעיוןלזכותולאהתביעהשלהעיון
כוונתועלמועדמבעודלתביעהגילהשלאשוםעללהגנתועדלהעידהזכותהנאשםמן

.(בחיובזושאלהעל,דעותברוב,השיבהעליוןהמשפטבית.האמורהעדאתלהעיד
.838'בע,8הערהלעיל,סעדהאבופרשת10
11313EHRR23(1997)UKאSaunders;417EHRR15(1992)UKןEdwands.6'ס(!)

"the18:לאמור,לענייננוהנוגעיםבחלקים,קובעהאדםזכויותבדברהאירופיתלאמנה

[...]fair80)entitled15detelmination ] . . . [ of any criminal charge against him, everyone

independent and impartial Ofibunal established by law" . Convention for88by1...]hearing

(1)6.art,222.213ט.א.5ן,. the Protection of Human Rights and Fundemental Freedoms

Kyles;(1985)667.U:ראו12 . S473,Bagleyן.u. s;(1963)83.U . S373,Ma~ylandוBrady

(1995)419.u.s514,Whitley1.
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הזכותשלטעמיה.1
,חוקתייםמאפייניםבעלתלזכותנחשבתהיאשבגללם,העיוןזכותשלטעמיה

לנאשםלאפשרהרצוןעניינו,המרכזיהטעםוהוא,האחדהטעם:13שנייםהם
בשםאלוראיותמכונותהברית-בארצות.החקירהבחומרלחפותוראיותלמצוא

"Favorable Evidence"ו-"'Material Evidence"14,ראיותאותןמכניםובאנגליה
"which ] . . .[ might undermine the case for the prosecution'15.למשל,ניטול,

.פלוניאתרוצחהנאשםאתראהכיבמשפטמעידתביעהעדשבוהמקרהאת
המצויה,עדאותושלסותרתקודמתבהודעהלחפותוכראיהלהסתייעיוכלהנאשם
באופן.פלוני16אתשרצחהאישמילראותהצליחלאהעדולפיה,החקירהבחומר
כבלדריתלשמשלהשאמרהואהנאשםכיבמשפטמעידהתביעהעדת,דומה
סותרתבהודעהלחפותוכראיהלהסתייעיוכלהנאשם.לישראלסמיםולייבאסמים

הואהנאשםולאאחראדםולפיה,החקירהבחומרהמצויה,עדהאותהשלקודמת
.זןסמיםכבלדריתלשמשלהשהורה

הליך.הנאשםאתהמפלילותלראיותנוגעהעיוןוכותאתהמבססהשניהטעם

המשפטבמהלךיופתעשהנאשםמבליהיינו,הוגנתבצורהלהתנהלצריךפלילי
מןהפהעותלמנועאפואנועדההעיוןזכות.נגדוהקיימותמפלילותמראיות
רלא"תרגילים"הדרךעליתנהללאהפלילישההליךלהבטיחמנתעל,הנאשם

הנאשמתכיהיאהתביעהגרסתשבוהמקרהאת,למשל,ניטול.18למשחקיהפוך
כילהגנתהבמשפטהמעידההנאשמת.סמיםעסקותרקעעלהמנוחיםאתרצחה
.סמיםבעסקותועיקרכללמעורבתהיאשאיןאלא,המנוחיםאתרצחהשלארקלא

שמהן,הנאשמתשללשיחותיהסתרהאזנתשלהקלטותהתביעהמגישהבתגובה
אלוהקלטות.סמיםבעסקותמעורבתגםמעורבתהייתההנאשמתכילכאורהעולה
הפתיעוובוודאי,החקירהמחומרחלקהיוושהןאף,הנאשמתלעיוןהועמדולא

"תרגילים"דרךעללהתנהלצריךאינוהוגןפלילימשפטאולם.מאוד19עדאותה
הראוימן,כןעל.המשטרהחקירתבשלבמקומםאלומעין"תרגילים".כאמור

איןכיהסבוריםאמנםיש.מועדמבעודהנאשמתלעיוןיועמדואלושהקלטותהיה

.(גברוןעניין:להלן)688(2)לדר"פ,ונברון'ני"מ79/179פ"עראו13
.ננהערהלעילהפסיקהראו14
15(1)3.sec,1996The Criminal Procedure and.

Investigation

Act1:גםוראו) ..

Tapper

Cross

Dennis The L(lw of

Evidence

gth.,1999)254-250;1.א. ed,0ת40ת])EvidenceאסTapper

292(2002,.ed284,0תס6ת
~

0.
.8הערהלעיל,סעדהאבופרשתראו16
.785(1)מדד"פ,י"מ'נאסרף88/173פ"עראודו
כקשרשנאמרו,5,18אד"פ,מ"הי'נסילוסטר48/1פ"כעהעליוןהמשפטביתלדכאיוהשוו18

משחק]אשקוקימשחקצורתלקבלצריךאינוהפליליהדיון":הסנגוריהשל"תרגילים"ל
להוציא-הפליליהדיוןתפקיד.המשחקגורלאתקובענכוןבלתיאחדמהלךשבו[שחמט
."משפטכאור

.481(3)מד"פ,ל'אנג'ני"מ84/400פ"ע;593(4)לזד"פ,י"מ'נל'אנג83/633פ"עוהשוו19
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פירושה,הפתעותמניעת:הדברטעם.הנאשםמןהפתעותלמנועענייניתהצדקה

זודעהאולם.התביעהלראיותגרסתואת"להתאים"יכולשהנאשםהואהמעשי
"הפתעות"כי,הדבריםבגוףכאמור,היאהמקובלתהדעה.המקובלתהדעהאינה

סיכוייאתמגדילהההפתעהשכן.הוגןלא"משחק"להפליליההליךאתהופכות
.העברה20אתביצעשהואהטעםמןבהכרחולאהנאשםשלהרשעתו

?"חקירהחומר"מהו:הזכותשלהשתרעותההיקף.2

הוביל-הנזכריםטעמיהמשניכמתחייב-העיוןזכותשלהחוקתיאופייה
אתהמשמשהמבחן:הזכותשללהיקפהבנוגעמרחיבפירושלמתןהפסיקהאת

החומרכללאמור,הרלוונטיותמבחןהוא"חקירהחומר"מהובקביעההפסיקה

.21החקירהמחומרחלקהואהאישוםנשואלענייןהרלוונטי
.החקירהבתיקמצוי"לאישוםהנוגע"החומרכל,מעשיתהמבחינה,רובפיעל

שכן,החומרשלתיוקומקוםשלהטכניבמבחןלהסתפקניתןשלאמובן,זאתעם

המרחיבההמגמהמןכחלקכןעל.המשטרהשלדעתהלשיקולנתונההתיוקשיטת
הרלוונטיותמבחןכי-נמלצתברטוריקהכללבדרך-ושובשובנפסק,האמורה
די"וכי,"האישוםשללפריפריההגיוניבאופןהשייכותראיות"גםככולליתפרש
אין"כיוכן,"חקירהלחומרהחומראתלהפוךכדי,מסופקתואףעקיפהבנגיעה
החומרכינפסקלמשלכך.23"ומצמצםדווקניפירוש'חקירהחומר'המונחאתלפרש

:החקירהבתיקתויקלאשהחומראף"החקירהחומר"מחלקהואלהלןהמפורט

כתבנשואלפרשייההקשורהלפרשייההנוגעחומר-קשורותפרשיות(א)
הליכיבשיבושהמואשםנאשםכגון;חקירהלחומרהואאףייחשב,האישום
לחקירתוהנוגעמידעהמשטרהמחוקרילהשיגלכאורהשניסהמשוםמשפט

המשטרהמחוקרימידעלהשגתהתייחסותהכוללהחקירהתיקרקלא.הפלילית
הפרקליטותעובדינגדשהתנהל,הנפרדהחקירהתיקגם.החקירהמחומרחלקהנו

,זאת.הנאשםשלבעניינוהחקירהמחומרלחלקייחשב,שלהםלהדלפותבחשד
.24הפרקליטותמעובדימידעבהשגתהואשםלאשהנאשםאף

Modern(Paul.81,תת41ת.,1994):אצלהדיוןוהשוו20 Criminal Procedure.81אKamisarץ

Brennan:ראובן.1230 '"The Criminal Prosecution: Sporting Event or Quest for.7.,ל
1(1990),).1./]Wash.

i

68"P~ogless Reportג?Truth.
החומובכלהמדברת,הפליליהדיןסדרלחוק(א)74'בסהמחוקקשלהמפורשתלשונוראי21

ר"פ,הצבאיהדיןבית'נהראשיהצבאיהתובע02/620ץ"בגלמשלראוכן."לאישוםהנוגע"
.(דרעיעניין:להלן)177(1)נד"פ,י"מ'נדרעי96/1372פ"בש;(ר"התצעניין:להלן)625(4)נז

,ר"התצעניין;1453(2)1995עליוןתקרין,(פורסםלא)י"מ'נמאירובים95/933פ"רעראו22
.21הערהלעיל

.(החיילאלעניין:להלן)124,129(4)לטד"פ,ישראלמשטרת'נהוזיילאל85/233ץ"בג23
פ"בש;(כמרודיעניין:להלן)625,633(3)נדד"פ,י"מ'ננמרודי00/4157פ"בשראווכן
.21הערהלעיל,ר"התצעניין;1(2)נגד"פ,י"מ'נאריכן98/1355

לכאורההגיעואשרבפרקליטותשמקורובמידעבמשפטלדוןהתכוונההפרקליטותכיאם24
.13הערהלעיל,נברוןענייןוראו;23הערהלעיל,נמרודיענייןראו.לנאשם
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אףייחשבהמשטרהשלהמודיעיןבתיקיהמצויחומר-מודיעיןתיקי(ב)
לסיטואציההכוונה.לאישוםהרלוונטימידעכוללהואאם"חקירהחומר"להוא

זוסיטואציה.המשטרהשלמודיעינייעדשהיהמינגדאישוםכתבבהשהוגש
,"חקירהחומר"ליהפוךהמודיעיןתיקשכללכךאוטומטיתמובילהאינהאמנם
רקחקירהחומראינומודיעיניחומרשלפיההעמדהאתלקבלניתןלאאולם
.25הרלוונטיותמבחןכאמורהואהעיקר.המודיעיןבתיקתויקשהחומרמשום

אףמדינהעדישלהפליליעברם-עדיםשלחקירהותיקיפליליעבר(ג)
.26העדיםלמהימנותרלוונטיותישהפלילילעברשכן,החקירהמחומרחלקהוא
-עצמםהפלילייםבתיקיםלהכירבפסיקהמסוימתנכונותקיימתלעתים,כןכמו
.החקירה27מחומרכחלק-הפליליבמרשםהכלולההתיקיםברשימתרקולא
לנאשםלאפשרישכיפסקה,במחלוקת28שנויהבהחלטה,דורנרהשופטת:ועוד

שהםמישלהפליליבעבררקולא,כולםהתביעהעדישלהפליליבמרשםלעיין

.מדינהעדי
נחשבאינו,החקירהבתיקשתויקחומרשבומובהקמקרהקיים,מנגד
ולסיכומילמיניהןפנימיותלתרשומותכאןכוונתנו."החקירהחומר"מלחלק
סיכוייוכדברעדיםשלמהימנותםבדברהערכותהכולליםסיכומיםבפרט,חקירה

באנלוגיה-נקבעשבה,הברית-בארצותקייםדומהדיןכימעניין.29ההרשעה
The"("משפטלקראתשהוכנומסמכים"כי-אזרחילהליך "Work Product

.21הערהלעיל,דרעיעניין;481(3)מד"פ,ל'אנג'ני"מ84/400פ"עראו25
.23הערהלעיל,הוזיילאלענייןראו26
.(זינגרעניין:להלן)231(3)נד"פ,י"מ'נ(צביבן)זינגר96/2602פ"בש,למשל,ראו27
אתולצמצםלאבחןהמנסהלפסיקה.245(5)נדד"פ,י"מ'ניחזקאלי00/4481פ"בש28

פ"ת,למשל,ראו,העדיםשלבפרטיותםפוגעתשהיאהקשההפגיעהבשליחזקאליהלכת
להחלטות,מנגד.(כמערכתשמורעיתק)(פורסםלא)עמר'ני"מ01/2242(א"ת-שלום)

גםכמו,עצמםהפלילייםבתיקיםלעיוןצוגםבהוכוללות,יחזקאליהלכתאתהמרחיבות
,(פורסםטרם)י"מ'נמסטון01/90249(א"ת)ש"בראו,(דים"מב)ועומדיםתלוייםבתיקים
זינגר'ני"מ00/7509(א"ת-שלום)פ"ת;18(2001יוני)51הסניגורראךהדיןפסקלסקירת

.18(2001יוני)51הסניגורראורשמיתלאלגרסה,(במערכתשמורעותק)(פורסםטרם)
.2001-א"תשס,עבירהנפגעיזכויותחוקשלחקיקתובעקבותתשונהיחזקאלישהלכתייתכן
.שלוהטלפוןומספריהקרבןשלכתובתואתלגלות,ככלל,האוסר,להוק7סעיףראובפרט
מוזדולכסקי01/2971('נצ)ש"בבהמחוזיהמשפטביתידיעלזהטיעוןשלדחייתוראואבל

.9051(3)2001מחוזיתקדין,(פורסםלא)י"מ'נ
Kamisarאשלבספרםכמתואר,זהבענייןהברית-בארצותהקיימיםהדעותלחילוקיוהשוו

20supra,אק.1232 note,.שלפיה,הצעה1975בשנתהועלתההברית-בארצותכימתברך.ע
בעברםגםכמו,התביעהעדיכלשלוהכתובותהשמותברשימתלעייןזכאיתתהיהההגנה

אולם,העליוןהמשפטביתידיעלנתמכהזוהצעה.(ו"ת0))"פשע"מסוגבעברותהפלילי
.הקונגרסידיעלנדחתההיא

תלמחוזפרקליטות'נצוברי91/1885ץ"בגזהלענייןראו29

-

פ"בש;630(3)מהד"פ,אביב-ביבא
'ני"מ97/7008פ"בש;1707(3)2001עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נעלי01/7290

.625(נת4ד"פ,נרקיס'ני"מ02/62פ"בש;224(5)נאד"פ,הורוביץ
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Exemption(כינדמה,ואכן.30הנאשםלעיוןיועמדושלא,חסוייםמסמכיםהם
.החיסיוןמסוגייתחלקהיאהעיוןזכותשלבהקשרהפנימיותהתרשומותסוגיית
.חסויותראיותעלחלהאינההעיוןזכות,הפליליהדיןסדרלחוק78מסעיףכעולה
.3!המשפטלביתתוגשלא,הנאשםלעיוןהועמדהשלאחסויהראיהאולם

מקסימובבפרשתההנמקה.ג

כללי.1
שהתבקשההמסקנה,"חקירהחומר"לביטוישניתנההמרחיבההפרשנותנוכח

שבהןבהמחאותלעייןלנאשםלאפשרמקוםישכיהייתהמקסימובבפרשתלכאורה
טענת.התביעהשלההזמהטענתאתלבחוןהנאשםיוכלכךרקשכן.לעייןביקש

.ידו32עלהוחזרהנאשםשנטלמהסכוםזעוםחלקרקכי,כזכור,הייתההתביעה
בהחלטתוחשיןהשופטשלבהנמקותיוהעיוןמתוךמתחזקתהאמורההתמיהה

שניים.זובהחלטתוחשיןהשופטאתמשמשיםנימוקיםארבעה.הערראתלדחות
עוסקיםאינםהאחריםהנימוקיםשני.נתמקדובהם,העיוןזכותעניינםמתוכם
לדוןאפואנפנה.33להחלטההעיקרייםהנימוקיםהיולאכיודומה,העיוןבזכות

.העיוןלזכותהנוגעיםבנימוקים

20supra,אקק.1239-1238:אצלהמובאתהסקירהזהלענייןראו30 note,.אפKamisar.
.הפליליהדיןסדרלחוק77'סראך31
תמיההתמהפלדמןהדין-עורך":52'בע,1הערהלעיל,מקסימובבפרשתהסניגורדבריוראו32

הוסיףואף,בהםלעייןשביקשקים'צבאותםלעייןלבקשתומסרבתשהתביעהכךעלגדולה
עצמועללהגןלולאפשרכדישניתןככלנאשםלקראתללכתיששלפיהןאמרותוציטט
."לרשותומעמידשהמשפטהגנה-כליבכל

:הםהעררלדחייתהביאוואשר,העיוןבזכותעוסקיםשאינם,הנימוקיםשני33

,לסנגוריההחומראתלהעבירשלאשההחלטההואהנימוק-"דין-ביתמעשה"(1)
גישהלפי.חקירהבחומרלעיוןהכקשהאתבלעה,החשבוןרואהשלחקירתואגבשניתנה

השופטבעיניגםבעייתיהיהזהנימוקכינראה.בהמחאותלעייןזהותבבקשותמדובר,זו
עלהלאכיונעירנוסיףואנו.(להחלטה11פסקהראו)ומסויגתזהירהבצורהשניסחו,חשין
השופטגםהוא,גופובתיקשדן,שהשופטאירעזהכיצדבהחלטההעיוןמתוךלהביןבידינו

'בסהמחוקקשלהמפורשתהוראתוזהבענייןראו.חקירהכחומרלעיוןבבקשהשהחליט
האפשרכמידת[ו]"תובאחקירהבחומרלעיוןכקשהשלפיה,הפליליהדיןסדרלחוק(ג)74

ענייןראו,הפליליהדיןסדרלחוק(ג)74'סשללפירושו."באישוםדןשאינושופטבפני[...]
(1)2002עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נתומר01/10344פ"בש;21הערהלעיל,דרעי

304.
להרשעהטענהאינההוחזרושהכספיםהטענהכיצייןחשיןהשופט-עונשיןדיני(2)

,מקסימובפרשת)החלטתובשוליזהנימוקהביאחשיןהשופטאולם.לעונשטענהאלא
זכאייהיהלאנאשםמדועוכי.מספקנקיאיששהנימוקנראהואכן,(54'בע,1הערהלעיל
אינוהעונשיןדיניעלהמתמססשהטיעוןגםמה.בעונשולהקלכדיכהןשישבראיותלעיין
ונושאנוטל"שכמיגנבמגדיראשר1977-ז"תשל,העונשיןלחוק383'סראו)משמעי-חד
"קבעשלילתמבעלוהדבראתלשלולהנטילהבשעתמתכווןכשהוא[...]להיגנבהניתןדבר

.([.ז.ח-שליההדגשה]
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הזמהעדות.2
היאהזמהעדות.הזמהעדותבמסגרתבענייננועלתהחקירהבחומרלעיוןהבקשה
היהיכוללאהתובעואשר,ההגנהמראיותהעולותטענותלסתור"שנועדהעדות

בעדויותעיוןזכותלנאשםאין,חשיןהשופטלגישתכינראה.34"מראשלצפותן
מבססזוגישתואת.הערראתלדחותלנכוןחשיןהשופטראה,שכךמכיוון.35הזמה

סימןהוראות"כיקובע80סעיף.הפליליהדיןסדרלחוק80סעיףעלחשיןהשופט

הנאשםטענתלסתורהבאותראיותעלחלותאינן[התביעהבראיותעיוןבעניין]זה
אםדי.מספקנקיאינוזהנימוק,לדעתי."מראשלצפותההיהיכוללאשהתובע

הביא"כיקובע166סעיף.הפליליהדיןסדרלחוק166סעיףאתזהבהקשרנזכיר
."אותןלסתורראיותלהביאהנאשםרשאי,[הזמהראיות]נוספותראיותהתובע
מכיוון.הזמהלראיותבנוגעגםלהגנתוראיותלהביאהזכותנתונהלנאשם,כלומר
,התביעהבשליטתהמצויות,לחפותובראיותלעייןהזכותגםנתונהלנאשם,שכך
.ההזמהלטענתנוגעותהןואשר

הרציונלהואהפליליהדיןסדרלחוק80סעיףשביסודהרציונלכיאפואדומה
כתבהגשתמועדהואהנאשםשלהעיוןזכותקמהשבוהמועד,ברגיל:הבא

.החקירהחומרכלאתהנאשםשללעיונולהעמידהתביעהעלזהבמועד.36האישום
הייתהיכולה.המשפטתבביתכראיההחומראתלהגישהתביעהתוכללא-ולא

שלמראשיתםכברהחקירהמחומרחלקהןההזמהשעדויותהטענהלהישמע
עלטרוניהעםלהתמודדלהולאפשרהתביעהעללהגןנועד80סעיף.38דברים

.131(ל"תש,אחלק)ראיותדיניהרנון'אראוכן.הפליליהדיןסדרלחוק165'סראו34
בפליליםהדיןסדרעלקדמי'יראוזההלגישה.53-54'בע,1הערהלעיל,מקסימובפרשת35

.713(ג"תשס,שניחלק)
."אישוםכתבהוגש"משקמההעיקזכותכיקובעאשר,הפליליהדיןסדרלחוק(א)74'סראו36

שלבשבין"האפורתחום"ב,מוגבלתבמידהאםגם,קמההעיוןזכותשלפיהםלרמזים,מנגד
,המדיגהפרקליטת'נניימן91/47ץ"בגראו,האישוםכתבהגשתשלבלביןהחקירהסיום

תדיף01/5831פ"בש;145(3)מהד"פ,י"מ'נציקרנסקי91/1661פ"בש;872(2)מהר"פ
ישראלמשטרת'נפלוני03/11364פ"ברעברקהנשיאדבריראוכן.167(נתוד"פ,י"מ'נ
86הסניגור"חקירהכחומרלעייןהחשודזכות".3527(1)2004עליוןתקדין,(פורסםטרם)
(2004)17.
'ס.1996-ו"תשנ,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרלחוק(ג)15'סראוכן
המעצרלבקשתהנוגעהחומר"אישוםכתבהגשתלפנימעצרלהארכתשבבקשותקובע(ג)15
'סלפירושאבל."בלבדהשופטלעיון[יועמדנו[...]המעצרבקשתמתבססתשעליומידעאו
ראיותחיסוי"זנדברג'חראומעצרלהארכתבהליכיםהעיוןזכותעלהשומרתברוח(ג)15

.457(ס"תש)סומשפטמחקרי"חקירהלצרכיהמעצרבשלב
.הפליליהדיןסדרלחוק77'סראו37
ענייננועלכללחלהאינהפ"להסד80סעיףהוראת"שלפיה,מקסימוכשלסנגורוטענתראי38

והעובדה,בולעייןזכאיהיהשהעוררחקירהבחומר-מבראשית-היהוהמדוברהואיל
והזמתההגנהטענתשלדרךעלעלהלבנקהכסףהחורתנושאכי-לעצמהכשהיא-
74סעיףבגידריהן'חקירהחומר'ש,הראיותשלמאופייןלשנותכדיבהאין,זוטענהשל

.53'בע,1הערהלעיל,מקסימובפרשת."פ"לחסד
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מאפשרהסעיף.הנאשםלעיוןההזמהעדויותאת,מלכתחילה,העמידהשלאכך
מידההגנהלידיהועברולאאלושעדויותפיעלאף,הזמהעדויותלהביאלתביעה

שלהעיוןבזכותכפוגעהסעיףאתלפרשאין,זאתעם.האישוםכתבהגשתעם

אלמנט,אחרלשון.ההזמהטענתשלהרלוונטיותהתבררהשבוהרגעמןהנאשם
,התביעה.הזמהראיותלהביאלתביעהלאפשרההצדקהאתהמבססהואההפתעה
בשל.39הטענהלהזמתראיותלהביאזכאית,הנאשםשלההגנהמטענתהמופתעת

הועמדולא,הטענהלהזמתהנוגעותהראיותכיהואטבעיאך,ההפתעהממד
הייתהלאאלוראיותשלהרלוונטיות;האישוםכתבהגשתעםמידהנאשםלעיון
התבררה,להזימהמנסהוהתביעה,ההגנהידיעלהטענהמשהועלתהאולם.ידועה

הנוגעותבראיותלעייןהזכותלנאשםועומדתקמהכןעל.הראיותשלהרלוונטיות

גםהגנתואתלפרוסזכאיהנאשםהרי!?הזכותלותקוםשלאמדועוכי.להזמה
.ההזמהטענתכנגד

אינוהעררלדחייתכבסיסההזמהטענתנימוק,ואמרנושפתחנוכפיכןכיהנה

לדחייתחשיןהשופטשלהנוסףבנימוקולדוןכעתנפנה,שכךמכיוון.מספקנקי
.הערר

"פוטנציאליות"בראיותהעיוןזכות.3
השאלההצגת1.3

:העררלדחייתהנוסףבנימוקוחשיןהשופטשלדבריוהםאלו

הואעשוי[...]פ"לחסד74סעיףשבהוראת'חקירהחומר'התיבותצמד"
שליטהישלמדינהאךהמדינהבידיפיזיתאמנםמצוישאינוחומרלכלול
חקירהחומרהםאיןבהםשמדוברקים'צאותם[...]לענייננואשר[...]עליו

-ברשותוהיהאיציקח"רושאסףהחומר[...]בולעייןזכאישהעורר
הבנקשלחיוביובירורלעתבידוסייעזהוחומר-המשטרהברשותלא

,הבנקשלפירוקוקומפלקסכלולאאיציקח"רולא[...]לקוחותיוכלפי
בנקלא,איציקח"רולא[...]המשטרהשלהארוכהזרועההיולאאלהכל

לאאף,ברשותםמצוייםאפשרקים'שהצהאחריםהבנקיםכלולאישראל
.40"המשטרהשלבשליטתהמצוייםמאלהאחד

זכותבתחוםהקשותהשאלותאחתאתמעליםחשיןהשופטשלאלודבריו
בידיפיזיתהמצויותראיותעלורקאךחלההעיוןזכותאםהשאלההיא,העיון

בראיותלעייןזכותגםלנאשםמקנהזוזכותשמאאו,החוקאכיפתרשויות

הזמהראיותלהציגתוכלהתביעהשלפיה,האנגליתהפסיקהאתלצטטמרביםזהבהקשר39
human"הגנהלטענותבנוגערק ingenuity can forseeהדיןמפסקלקוחהציטוט."ל,א10ע0מ

5א85,אק.376בעניין

~

State Tr4[1839]Frost".אצלמופיעוהואג:noteמוקאי,Tapper

.שםהמופיעותההפניותראו,האמורההפסיקהלצמצום.14,ן,ק.259
.53-54'בע,1הערהלעיל,מקסימובפרשת40
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הגיעולאשעדייןלראיותכוונתנו"פוטנציאליות"ראיותבביטוי."פוטנציאליות"
להגיעיכולותהראיותחקירתיתפעולהבעזרתאך,החוקאכיפתרשויותלידי
בחומרלעייןהנאשםשלמזכותואםהיאהשאלה,אחרותבמילים.הרשויותלידי

.מתבקשותחקירתיותפעולותלבצעהמשטרהאתלחייבזכותוגםנגזרתחקירה
מהוברורלאהברית-בארצותלמשלכך.אחרותבארצותגםקשהזושאלה
Federalלהוראתליתןשישהפירוש Rules Of Criminal Procedure, Rule18

הנאשםלעיוןלהעמידישכיקובעתזוהוראה.בענייןהדנה,16(8)(1)(5)(מ
within"המצויחומר the government ' s possession, custody, or control"41.
.הישראליתבפסיקהונעייןכעתנפנה,מקוםמכל

הפסיקה2.3
.העליוןהמשפטביתשלהחלטותבכמהנדונה"פוטנציאליות"ההראיותשאלת
ארי-בן98/1153פ"ובבשי"מ'נדורפמן96/5722פ"בבש-החלטותבשתי

אךחל,לשונופיעל,74סעיףכיעמדתואתקדמיהשופטהביע-י42"מ'נ
הנאשםשללרצונואשר.החוקאכיפתרשויותבידיבפועלהמצויחומרעלורק

לנאשםכיסברקדמיהשופט,למיניהןחקירהפעולותלבצעלרשויותלהורות

:הבאיםהסעדיםנתונים

המחדליםבשלהפליליהמשפטבמהלךזיכויואתלבקשיכולהנאשם,ראשית
.הצביעשעליהםהחקירתיים
(לצדקהגבוההמשפטלביתעתירה)המנהליבמישורלפעוליכולהנאשם,שנית

.לחקורשלאההחלטהנגד
טבועהסמכותנתונההפליליההליךמתנהלשבפניוהמשפטלבית,שלישית

.מתבקשותחקירתיותפעולותלבצע,מתאימיםבמקרים,החוקרתלרשותלהורות
99/9322פ"שבבשזוהיא,בפסיקהשביתהלהשקנתה,ההלכהכידומהאולם

כינפסקמסארווהבהלכת.בינישהשופטתידיעלשניתנה,י43"מ'נמסארווה

כלל-בדרךמצביעה,והתביעההחקירהגורמיבידיאינוכללשחומר,העובדה"

supra:אצלהמובאתהסקירהראו,האמריקניתבפסיקההבהירותלחוסר41 note,.81א

~

Kamisar

.20,אקק.1237-1236
עניין:להלן)1132(3)1996עליוןתקרין,(פורסםלא)י"מ'נדורממן96/5722פ"בש42

:להלן)439(1)1998עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נאריבן98/1153פ"בש;(דורפמן

.(אריכןעניין
.(מסארווההלכתאומסארווהעניין:להלן)376(1)נדד"פ,י"מ'גמסארווה99/9322פ"בש43

,(פורסםלא)י"מ'נמ"בעסגר00/1078פ"בש,למשל,ראו,מסארווההלכתעללהסתמכות

(2)2000עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נמואטי00/1523פ"בש;580(1)2000עליוןתקדין

2632/00פ"בש;454(2)נדד"ת,י"מ'נפלוני99/8467פ"בש;(מואטיעניין:להלן)473

טרם)י"מ'נפלוני01/5400פ"בש;1287(2)2000עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נפלוני
ד"פ,י"מ'גמצרי02/3831פ"בש;(פלוניפרשת:להלן)244(3)2001עליוןתקדין,(פורסם
.337(נת5
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המעונייןנאשםשללרשותוהעומדהסעד.44"חקירהבחומרמדוברשאיןכךעל
הואשאותו-הרלוונטיהעדשלזימונוהוא,למיניהןחקירהפעולותשלבביצוען
שאלהכללעדלהציגהנאשםיוכלהמשפטבמהלך.למשפט-לחקורמעוניין
לחוק108לסעיףבהתאם,זאת.שירצהמסמךכללהציגממנולדרושאו,שירצה
.45הפליליהדיןסדר

הפסיקהביקורת3.3
נעניקלאמדועוכי.פשוטהאינה,להשקדמוההלכותגםכמו,מסארווההלכת
לבצע-המשפטביתבפיקוח-למשטרהלהורותהאפשרותאתלנאשם
המשפטלביתלפנותלנאשםלאפשרנסרבאם!?מתבקשותחקירתיותפעולות
הסירובשלהמעשיתהמשמעות,חקירהשלבביצועההרשויותסיועאתולבקש
יבצעאמצעיםחסרנאשםוכי,פרטייםבחוקריםיסתייעממוןבעלנאשםכיתהיה
-בשוויוןפגיעהותוךהעשירמהנאשםהפלייתותוך-או"עצמאית"חקירה

הנתונותאלודוגמתחקירהסמכויותאיןלנאשםאולם.46כללחקירהיבצעלא
סמכויות.חקירהסמכויותלנאשםליחןראויזהאיןכןעליתר.החוקאכיפתלרשויות
,והתפיסה48החיפושוסמכותשאלות47להפנותהסמכותכגון,למיניהןהחקירה
מטעמים.לרשות49ורקאךנתונותאלוסמכויותכןעל.ובקנייןבפרטיותפוגעות

מעונייןאשרנאשםכי,בינישהשופטתוהןקדמיהשופטהןפסקו,נראהכך,אלו
הנאשם,משמע.50סעדבלאייוותרלא,הרשויותידיעלחקירהפעולותשלבקיומן

.חקירתיותפעולותלבצעהרשויותעללכפות,מתאימיםבמקרים,וכאי

.381'בע,43הערהלעיל,מסארווהעניין44
אודיןבעללבקשת,רשאיהמשפטבית":כדלקמןקובעהפליליהדיןסדרלחוק108'ס45

המשפטלביתלהמציאאחראדםכלעלאושהוזמןעדעללצוות,המשפטביתמיזמת
."בצואובהזמנהושפורטוברשותוהנמצאיםמסמכיםאותם,בצואובהזמנהשיקבעבמועד

מנהלשהנאשםשםמקובל.שונההיאהמשפטיתהתפיסההברית-שבארצותלצייןמעניין46
זהלענייןראו.זהלצורךהתביעהעדיעםלהיפגשרשאיאףוהוא,משלו"עצמאית"חקירה

8,20supra(קק.1253-1249:אצלהמובאתהסקירה note,.פ"Kamisar.
אלולשאלותאמתתשובותלהשיבולחובה,לנחקרשאלותלהפנותשוטרשללסמכותו47

.1927,(עדות)הפליליתהפרוצדורהלפקודת2'סראו,(עצמיתהפללהמפנילחיסיוןבכפוף)
נוסח](וחיפושמעצר)הפליליהדיןסדרלפקודת23-42'סראו,והתפיסההחיפושלסמכרת48

.("הפליליהדיןסדרפקודת":להלן)1969-ט"תשכ,[חדש
,817(4)נגד"פ,ישראלממשלת'נבישראלעינוייםנגדהציבוריהוועד95/4054ץ"בגראו49

תשובתליתןהנשאלאתהמחייבות,שאלותלהפנותהסמכותכיברקהנשיאפסקשם,831
כבוד:יסוד-חוקהוראותעםהמתיישב(חוקמכוחאו)בחוקרקלרשותלהינתןיכולה,אמת
לא)91/436ש"ב:בירושליםהשלוםמשפטביתשללהחלטתוהשווכן.וחירותוהאדם
בהחלטה.136,150(4)מוד"פ,צפריר'נשוברט91/3503פ"כבשבהסכמהמאוזכר,(פורסם

עם.הקובללבקשתחיפושצוליתןהמשפטביתמוסמךפליליתקובלנהבמסגרתכינפסקזו
.(פרטיאדםשהוא)הקובלידיעלולא,המשטרהידיעלורקאךיבוצעהחיפושצו,זאת

.383'בע,43הערהלעיל,מסארווהעניין;3בפסקה,42הערהלעיל,דורפמןעניין50
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פרשנותמתןתוך-העליוןהמשפטביתקבען5שרוזבפרשת,כןעליתר
לידילהמציאחייבהנאשםכי-52הפליליהדיןסדרלפקודת43לסעיףמרחיבה
מצוייםשאינםאלוגם,לחקירההרלוונטייםהמסמכיםכלאתהחוקאכיפתרשויות

התביעהביןראויבלתיפערייווצרשלאמנתעלכינמצא.הפיזיתבהחזקתו
עללכפות,מתאימיםובמקרים,זכאישהנאשםלמסקנהשובלהגיעעלינו,לנאשם

הפליליהדיןסדרבתחוםהרגילהכללוהרי.חקירתיותפעולותלבצעהרשויות
ממילאהקייםהפעראתלאזןמנתעל,זאת.הנאשםלטובתפעריצירתדווקאהוא

.53"הקטןהאזרח"-הנאשםלביןהמדינהבין
הסעדאתלנאשםליתןמוסמךמשפטביתאיזההיאהנשאלתהשאלה,כךאם

כבית,לצדקהגבוההמשפטבית(א):אפשרויותשלושזהבענייןיש.המבוקש
ההליךמתנהלשבפניוהמשפטבית(ב);הרשות54פעולתעלהמפקחהמשפט
המוצגיםוהצגתהעדיםחקירתבמסגרתוביןהטבועהסמכותומכוחבין,הפלילי
לחוק74סעיףלפיחקירהבחומרהעיוןנושאאתהמבררהמשפטבית(ג);55בפניו
המשפטביתבפניהליךשלבניהולוהגלומיםהיתרונותנוכח.הפליליהדיןסדר

,לצוותהסמכותאתזהמשפטמביתלשלולמדועלהביןקשה,לחוק74סעיףלפי
לחוק74סעיףלפיהליךכיקובעלחוק(ג)74סעיף.חקירהעל,מתאימיםכמקרים
בפני,האפשרבמידתאך,האישוםכתבהוגששאליוהמשפטביתבפנייתקיים
לחוק74סעיףלפיבהליךהשופטהחלטת.באישום56דןשאינויחידדןשופט
.לערר57נתונה

ערכאתשלזמינותה,ראשית:אלו58הםזושיפוטיתערכאהשליתרונותיה

תקדין,(פורסםטרם)י"מ'נשרון04/1761פ"ע;748(1)נחד"פ,שרון'ני"מ03/8600פ"ע51
.2914(1)2004עליון

רצויהאונחוצהחפץשהצגתשופטראה":הפליליהדיןסדרלפקודת43'סשללשונווזוהי52

בהחזקתונמצאהחפץההנחהשלפי,אדםכללהזמיןהוארשאי,משפטאוהקירהלצרכי
"בהזמנההנקוביםובמקוםבשעה,להמציאואו,החפץאתולהציגלהתייצב,ברשותואו

.(.ז.ח-שליההדגשה)
State:בהרחבהראו,הפערבאיזוןלצורך53 and the Accused:

aB

lance of6אז"A . S . Goldstein

1149(1960)11Yale69"Criminal ProcedureתוAdvantage.הנאשםלטובתטיפוסילפער,
לחוק74'בסהנאשםשלההיקףרחבתהעיוןזכות,למשל,ראו,הדיוניותהזכויותמבחינת

הדיןסדרלחוק82-84'בסהתביעהשלהמצומצמתהעיוןזכותלעומתהפליליהדיןסדר
לעומתהפליליהדיןסדרלחוק126-132'בסהנאשםשלהרחבההנוכחותזכות;הפלילי
.הפליליהדיןסדרלחוק133'בסהתביעהשלהמוגבלתהנוכחותזכות

.השפיטה:יסוד-לחוק(2)(ד)15'סראו54
.הפליליהדיןסדרלפקודת43'ס;הפליליהדיןסדרלחוק108'סראו55
.33בהערהלעילההפניותאת,כאמור,ראו,הפליליהדיןסדרלחוק(ג)74'סשללפירושו56
בזכותלא,שניערראין.בלבדאחדלעררהיאהזכות.הפליליהדיןסדרלחוק(ה)74'סראו57

פ"בש;43(1)1997עליוןתקדין,(פורסםלא)וירידן'ני"מ96/4207פ"רעראו.ברשותולא
.43הערהלעיל,מואטיעניין;65(2)נדד"פ,י"מ'נכהנא00/2343

רוחהאם:לפרטיותוהזכותחקירהחומרחשיפת"מאייר-שמואלי'ונמסארוה'עגםוראו58
.3(2000יוני)39הסניגור"?העליוןהמשפטמביתנושבתחדשה
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בנפרדמתקייםלחוק74סעיףלפיההליך.הפתעותמניעת,שנית.וקיומהערעור
מאפשרתזועובדה.העיקריבתיקההוכחותשלבלפניכללובדרך,העיקרימהתיק
החומרעלגופובמשפטלהסתמךברצונואםולהחליטצעדיולכלכללנאשם

,הסתםמן,הנאשם,לומזיקהנוסףשהחומרלנאשםיתברראםלמשלכך.הנוסף
.במשפטיציגולא

לחוק74סעיףלפיההליךשלקיומו.קבילבלתילחומרהשיפה,שלישית
מבליקבילבלתילחומרלהיחשףלשופטמאפשרתהעיקרימההליךנפרדכהליך
ידיעללהיעשותיכולההפסוללחומרהחשיפה.השופטשללפסילתולחשוש
,לעתים,שהוא,במחלוקתהשנויהחומראתהשופטלעיוןשמעמירה,התביעה

,הנאשםידיעלגם,כמדומה,להיעשותיכולההחשיפה,כןכמו.קבילבלתי
.הגנתו59קואת-נפרדבהליך-המשפטלביתלהציגשמבקש
סעיףלפיההליךעללהתבססוראויניתןכיבעינינודומהאלויתרונותנוכח

.חקירהפעולותביצועעללרשויותלהורותהנאשםשללזכותוכבסיסלחוק74
היאהמדוברתהחקירתיתהפעולהאםלהיותצריכהזהבהליךהמרכזיתהשאלה
בטיעוןהסףעלאלומעיןבקשותלדחותראויזהאין.ומתבקשתנדרשתפעולה

כךעלשנעמודכפי,זובדרךהפסיקהאתלאבחןניתןכידומה.סמכותהוסרשל
.עתה

הפסיקהאבחון4.3

שחומריהיההכלל"כללבדרך"כילצייןהקפידהמסארווהבהלכתבינישהשופטת

ציינהעוד.החוקאכיפתרשויותבידיבפועלהמצויחומרורקאךהואחקירה
התביעהאוהמשטרהכי,להוסיףלמותר"כימסארווהבהלכתבינישהשופטת

לאישוםרלוונטישהואחומרלאסוףאומלתפוסבמכווןלהימנערשאיותאינן
,יותרומאוחר.60"הנאשםלידיעתהמובא'חקירהחומר'היותואתלמנועכדירק

זועמדהעלשאתביתרבינישהשופטתחזרה,6,י"מ'נפלוני01/4500פ"בבש
:לאמור-74סעיףעללהתבססמסוימתנכונותהמגלה-

במסגרתפועליםוהתביעההחקירהגורמיכאשרשככללהיאהמוצאהנחת"
בידיהםהחומרשלהימצאותובאייש,לבובתוםענייניבאופן,תפקידם

כךתמידלא,זאתעם.חקירהבחומרמדוברשאיןלכאורהללמדכדי
והואוהחקירההתביעהגורמיבידילהימצאשצריךחומרולעתיםהמצב

הפיזיבמבחןדיאיןזהמטעם.בידיהםמצויאינו,במובהקחקירהחומר

פ"בש;806(4)לחר"פ,י"מ'נקוסטין84/1062ש"לב,ההגנהקוחיסיקלעניין,והשוו59
,(פורסםלא)גטניו'ני"מ96/2846פ"בש;314(3)מדד"פ,י"מ'נרקייקאכו90/1628

.להחלטה8פסקה,149(2)1996עליוןתקדין
.382'בע,43הערהלעיל,מסארווההלכת60
.43הערהלעיל,פלוניפרשת61
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כך.'חקירהחומר'מהולקבועכדיהתביעהבידיהחומרהחזקתשלוהמעשי
המקובלתהעניניםשבדרךהסוגמןרלוונטיחומרהואהחומרכאשר,למשל

,חקירהמהלכישלרישום:כגון,התביעהבידילהמצאהיהצריךוהראויה
,לחקירהבעקיפיןאובמישריןנוגעיםוהםלתעדשישופעולותמסמכיםאו

היותומעובדתגורעתאינההתביעהבידיהחומרשלהימצאותואיהרי
.62"לסנגוריהלמסרושישחקירהחומר

הואלחקורלמשטרהלהורותיהיההראוימןשבולמקרהבעינינומובהקתדוגמה
החשובותהטענותמןהיאאליביטענת.אליביטענתמעלההנאשםשבוהמקרה

ולבחוןלהקפידישכןעל.האישוםלכתבמתחתהקרקעאתלהשמיטשיכולות

שנדוןהמקרההיאנוספתמובהקתדוגמה.האפשרי63בהקדםהניתןככל,אותן
דוברזהבעניין.י64"מ'נאהרון02/60023ש"בבאביב-בתלהמחוזיהמשפטבבית
התרשומות.האירועלאחרמידסוציאליתעובדתעםששוחחה,מיןלעברתבקרבן
ביתהורהכןפיעלאף.המשטרהבידיפיזיתמצויותהיולאהשיחהבדבר

שלקיומולבחינתבכפוף)הנאשםלידיהתרשומותהמצאתעלהמחוזיהמשפט
הדיןסדרלחוק74סעיףלפיהליךבמסגרת,זאת.(65מטופל-סוציאליעובדחיסיון
הראיותמןהואהאירועלאחרמיןעברתקרבןשלהנפשימצבהואמנם.הפלילי

.66החקירהמתיקחלקטיפוסיבאופןהמהוות,החשובות
(מסארווהעניין,ארי-בןעניין,דורפמןעניין)לעילשהבאנובפסיקהעיון:ועוד

עללהורותלבקשהלהיעתרענייניתהצדקההייתהלאמקריםבאותםכימעלה

דומה,ועודזאת.דרושה67הייתהלאשנתבקשההחקירתיתהפעולה;חקירה
הייתהאלובמקריםחקירהעללהורותהבקשהלדחייתהאמיתיתהסיבהכיבעינינו

?אמוריםדבריםבמה.זריםמשיקוליםהוגשהשהבקשההתחושה

.הדיןלפסק2בפסקה,שם62
,(פורסםלא)י"מ'נאפללו01/10080פ"כש,למשל,ראו,אליביטענתשלהחקירהלחשיבות63

(3)2001עליוןתקדין,(פורסםלא)כליב'ני"מ01/7854פ"בש;878(4)2001עליוןתקרין

לא)י"מ'ננוריאל93/4006פ"ע;הפליליהדיןסדרלחוק(ד),(ג)152'לסוהשוו.1594
.1594(1)1994עליוןתקדין,(פורסם

(2002יולי)64הסניגורראוהדיןפסקלסקירת,(פורסםטרם)י"מ'נאהרון02/60023ש"ב64

18.
.1971-א"תשל,[חדשנוסח]הראיותלפקודת50א'סראו65
93/7086פ"ע;11להערההצמודבטקסט,23(ז"תשל,שניחלק)ראיותדיניהרנון'אהשוו66

(3)נד"פ,י"מ'נפלוני96/1121פ"ע;1506(3)1994עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נפלוני

353.
(ב)3בפסקה,42הערהלעיל,דורפמןכענייןקדמיהשופטשלהמפורשיםדבריוראו67

,מסארווהבענייןלהחלטתהבסיפהבינישהשופטתשלהמפורשיםדבריהראוכן.להחלטה
.385'בע,43הערהלעיל
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חקירהבחומרלעיוןבבקשותזריםשיקולים.ד

כללי.1
ראיותלמצואלנאשםלאפשר,כאמור,היאחקירהבחומרהעיוןזכותשלתכליתה
זריםשיקוליםבפועלכילכחדאין,זאתעם.הנאשםמןהפתעותולמנועלחפותו

השיקוליםהםואלו.חקירהבחומרלעיוןבקשהלהגישנאשםלתמרץיכולים
,כללבדרך,משהיםחקירהבחומרהעיוןהליכי-סחבת(א):הטיפוסייםהזרים
בקשות-תביעהעדיעל"אימיםהילוך"(ב);העיקריהמשפטשלניהולואת

מעודדותאינןבורדאי,התביעהעדישללצנעתםהנוגעות,חקירהבחומרלעיון
בתיקיםבעיקר,העיוןבקשות-התביעההתשת(ג).להעידהתביעהעדיאת

להשגתלהוביל,לעתים,יכולההתביעההתשת.התביעהאתמתישות,היקף-רבי
.הנאשםמבחינתמוצלחותטיעוןעסקות

העליוןהמשפטביתשלפסיקתובבסיסעמדואלושחששות,כאמור,דומה
בקשתאתלדחותישכיקדמיהשופטצייןדורפמןבעניין,למשל,כך.בסוגייתנו

בפניותעטורכשהואשניםכברהמתמשך-הדיוןדחיית"אתלמנועובכךהעיון
.68"נוסףזמןלפרק-בינייםובהחלטותץ"לבג

:כיבינישהשופטתציינהמסארווהובעניין

המיוחסהאישוםמפנילהתגונןלושיאפשרהוגןלהליךהנאשםשלזכותו"
עדשלבזכויותיוסייגללאפגיעההמאפשרתמוחלטתזכותאינהלו

ביתישקולהחקירהבמהלךשנתפסבחומרמדובראיןכאשר.במשפטו
זכויותמולאל,הראייתיערכוואתהחומרשלהרלוונטיותאתהמשפט

,לחשוףמבקשיםאליוהנוגעיםהפרטיםשאתהעדשלהחוקתיותהיסוד
.69"ביניהםהראויהאיזוןאתויערוך

הנאשם.מיןעברתבביצועשהואשםנאשםשלעניינונדוןמסארווהבעניין:ונבהיר
שבהםהספרבתיובתיקיהמתלוננתשלל"לצההגיוסלשכתבתיקלעייןביקש

שלהערכתונפשיליקויולהוכיחלנסותכדי,זאתכל.בילדותההמתלוננתלמדה
נפשילטיפולנזקקהלאהמתלוננתכיהצהירההתביעה.ממנוסבלההמתלוננת
מןבחששיסודם,בינישהשופטתשלאלודבריהכיאפואדומה.בצעירותה
.העדהעלאימיםלהלךהניסיון

שביסוד,לנונדמהכך,האמיתיתלהנמקהולהידרשלנסותניתן,לכאןומשבאנו

.מקסימובבפרשתחשיןהשופטשלהחלטתו

.הדיןלפסק(ב)3בפסקה,42הערהלעיל,דורפמןעניין68
.385'בע,43הערהלעיל,מסארווהעניין69
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מקסימובופרשתזריםשיקולים.2
השופטשלכהחלטתוהגלוייםהטעמיםששניכךעלעמדנו

חשיי
צדותעניין-

לטעםלפנותניתןכעת.פשוטיםאינם-"פוטנציאליות"ההראיותוענייןההזמה

:לאמור,חשיןהשופטשללהחלטתו,השורותביןהנרמז,הנוסף

שללבקשתומסרבהיהלאכי[השיב],המדינהכוח-בא,דרויאןדין-עורך"
לעיתוזמיניםאחדבמקוםמקובציםקים'צאותםהיולופלדמןהדין-עורך
,שוניםבמקומותמפוזרים,דרויאןהדין-עורךטעןכך,קים'צאותם.בהם
חלק,הבנקיםלסניפיהוחזרומהםחלק.נמצאיםהםהיכןיודעיםאנוואין
בלתימשימההדבריםפניהםומשכך,ישראלבבנקמצוייםאפשרמהם

שייבחנולאחר:כן-על-יתר.אחדלמקוםקים'הצכלאתלכנוסהיאאפשרית
יתגלגלווהדבריםנוספותחקירותתידרשנהכיחששישהעוררבידיקים'הצ

זהטעםולולא,העוררלבקשתהמדינהמסרבתזהמטעם.דיבליעדוילכו

.79"לבקשתונעניתהייתה

אתלהתישניסיוןמפניוהחששסחבתמפניהחשששעניינו,זהטעם,לדעתי
לאשכן.חשיןהשופטשלהחלטתובבסיסשעמדהאמיתיהטעםהוא,התביעה

התייחסבכדילא;המדינהכוחבאשלל"הנדבריואתחשיןהשופטפירטבכדי
שבו(ההגנהסיכומישלב)המאוחרלמועד,מה-באריכות,בהחלטתוחשיןהשופט

לתחושתו-שעמדוהזריםלשיקוליםלרמזכדיהכול-לעיוןהבקשההתבקשה
.חקירהבחומרלעיוןהבקשהבבסיס-חשיןהשופטשל

,במפורשהללוהזריםלשיקוליםמלהתייחסנזהרחשיןהשופט,כןאמנם
התביעהלהתשת,לסחבתמביאות"טהורות"עיוןבקשותרבותפעמים.ובצדק

אתהנאשםמןלמנועכדי,כמובן,איןבכך,כןפיעלאף.התביעהעדיולהפחדת
.העיוןזכות

שהעיוןהראיהכאשר:כדלקמןהואמקסימובהלכתשלפירושהכיאפואדומה

מתבקשבראיההעיוןכאשראו,החוקאכיפתרשויותבידימצויהאינה,מתבקשבה

.זריםמשיקוליםמוגשתהעיוןבקשתכילסברהמקוםיש,ההזמהעדותבשלברק
עדרביםבמאמציםכרוכההרשויותידיעלהראיההשגתכאשרהואשכךבפרט

עם.הראיהאתתשיגהרשותכילצפותמעשיזהשאיןלומריהיהשנכוןכךכדי
נקודתלעולםכיולזכורבזהירותאליהלהידרשיש.בלבדבסברהמדובר,זאת

לשיקוליםאותנומובילהאחרוןהנושא.חקירהבחומרהעיוןזכותהיאהמוצא
רשימהנסייםאלובשיקוליםבדיון.העיוןזכותשלבמימושההכרוכיםהמעשיים

.זו

.52'בע,1הערהלעיל,מקסימוםפרשת70
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מעשייםושיקוליםהעיוןזכות.ה

עד,רבכההואבחקירההכרוךוהחומרהחקירהחומרהיקף-רביפלילייםבתיקים
ההגנהלא,התביעהלא.בכולולעייןדהואממאןלצפותאנושיזהאיןשלעתים

הואהחומרשבהםבמקריםאמוריםהדבריםבפרט.לכךמסוגליםהמשפטביתולא
-העיוןזכותאלושבמקריםכזוהיאהמציאות.בישראלשגורהשאינהבשפה
.מעשייםשיקוליםמפנינסוגה-אליהביחסהמשמשתהגבוהההרטוריקהלמרות
:ריבליןהשופטשלהבאיםמדבריועולה,למשל,כך

חומרכלשלרשימהלערוך[לנמדינהלהורותמבקשים[הנאשמים]"
האוגדניםארבעיםלגבידומהרשימהוכן,במסמךמסמך,שנאסףהחקירה
מקוםישכימצאתילא[...]לידיהםהועברואשרהגרמניתשבשפה
,[הבקשהאתהדוחה,המחוזי]המשפטביתשלזובהחלטהלהתערב

מתעתדתאינהשהמדינהעודמה[...]השוניםהשיקוליםביןכראוישמאזנת
המצויבחומררקאלא,המשפטבמהלך,אוגדניםשבאותםבחומרלהשתמש

.(.ז.ח-שליההדגשות)71"פירוטהועברשלגביהם,ארגזיםעשר-בתשעה
הרשותבידישנאסף,החומרשלרשימהלערוךהמדינהשלחובתה,כלומר

בארבעיםהמצוי,חומרשלרשימההכנת)מעשייםשיקוליםמפנינסוגה,החוקרת72

.(ארגזיםעשר-בתשעההמצוילחומרבנוסףהגרמניתבשפהאוגדנים
גם-מעשייםטעמיםמפנינסוגותמהותיותשזכויותהיינו-הואשכךודומה
יהיו.74בכללהמשפטלחייבאשרוהן73העיוןלזכותבאשרהן,נוספיםבהקשרים
הנאשמיםשלהמהותיתבזכותםיפגעומעשייםטעמיםכיראויוהאיןכישיאמרו
המשפטיתהרטוריקהגםוזוהי,הראויההמוצאנקודתבוודאיזוהי.75הוגןלהליך

מעשייםמשיקוליםהמתעלמתעמדהכלהקיצונייםבמקריםלדעתיאולם.המקובלת
.לאמתהחוטאת,מתחסדתעמדההיא

.הדיןלפסק6בפסקה,876(3)2002עליוןתקרין,(פורסםטרם)י"מ'נפרי02/5856פ"בש71
שנרשםאושנאסףהחומרכלרשימת"אתהנאשםלעיוןולהעמידלהכיןהתביעהשלחובתה72

.הפליליהדיןסדרלחוקסיפה(א)74'בסקבועה"לאישוםוהנוגעהחוקרתהרשותבידי
לעיל,זירורענייןראו)המסמכיםתוכןשלמספקאךכלליפירוטלכלולצריכההרשימה
:נעימותלאהפתעותלמנועאיך"אילון-ארד'דראוהרשימהבענייןעוד.(238'בע,26הערה

45הסניגור"החוקרתהרשותידיעלשנרשםאושנאסףהחומרכלשלרשימהלהכיןהחובה

.3(2000דצמבר)
.1,5(2)נגר"פ,י"מ'נאריבן98/1355פ"בבשבינישהשופטתשלהחלטתה,למשל,ראו73

במסגרתבמחלוקתהשנויבחומרלעייןהשופטעלככללאמנםכישםקובעתבינישהשופטת
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