
יצחק עמית - "חסיונות ואינטרסים מוגנים: 
הליכי גילוי ועיון במשפט האזרחי והפלילי", 

הוצאת נבו, התשפ"א – 2021, 1336 עמ' 
אחת השאלות הקשות בהליכים משפטיים כיום, עוסקת בהליכי הגילוי והעיון. דהיינו, כיצד לנהל 
הליך שבו צד מחויב לתת לצד שכנגד מידע שלמעשה יכול לפגוע בנותן המידע. כל שיטות המשפט 
דורשות זאת משתי סיבות עיקריות. ראשית, המטרה היא להגיע לחקר האמת, ולשם כך יש צורך 

במידע מלא. שנית, רוצים אנו לייעל את ההליך ולמנוע הפתעות של אחד הצדדים במהלך הדיון.

החיבור שלפנינו עוסק בסוגיה זו בדיוק. הוא מחולק לשלושה שערים שאינם שווים בגודלם. השער 
בהליכי  עוסק  השני  השער  מהספר(.   15%( האזרחי  במשפט  והעיון  הגילוי  בהליכי  עוסק  הראשון 
בחסיונות  עוסק  והעיקרי  הגדול  השלישי  השער  מהספר(.   15%( הפלילי  במשפט  והעיון  הגילוי 

למיניהם )כ-70% מהספר(. 

המחבר מתאר בצורה ברורה את שלבי הפעולה ואף מצרף תרשים זרימה מסודר.

 יצחק עמית - "חסיונות ואינטרסים מוגנים: הליכי 
גילוי ועיון במשפט האזרחי והפלילי"
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ראשית, אחד הצדדים להליך )אזרחי או פלילי( מבקש גילוי מסמך/מידע ובדרך כלל גם את העיון בו. 

בית המשפט בודק אם המסמך רלוונטי להליך. אם איננו רלוונטי, הבקשה תידחה. 

יש  אם  לבדוק  יש  לעיון,  באשר  אך  גילוי,  זכות  קיימת  רלוונטי,  הוא  אם 
חיסיון ו/או אינטרס מוגן שלא לגלותו. אם אין כזה, המסמך יינתן למבקש.

אם יש חיסיון מוחלט, המסמך לא יינתן והמידע לא ייחשף.

אם יש חיסיון יחסי ו/או אינטרס מוגן, על בית המשפט לאזן את המקרה 
הקונקרטי ולהחליט מה ואיך יימסר למבקש.

בגישה  לנקוט  יש  כי  גורסת  הפסיקה  הרי  הרלוונטיות,  לשאלת  באשר 
אם  האפשר  ככל  גילוי  לבקשות  ייעתר  המשפט  בית  קרי,  'ליברלית'. 
אלו יוכלו לעזור לחקר האמת. מצד שני, אין ספק כי ישנן עלויות לגילוי 
מסמכים והכנתם. ממילא על בית המשפט לאזן בין הניצים. הקושי הוא 

שאין מדדים ברורים והמחבר מנסה לתת כללי עזר לאיזון הוגן.

כאן  מוגנים.  ואינטרסים  בחסיונות  עוסק  בספר  והגדול  העיקרי  החלק 
כולל  הוא  להפליא.  רחב  שהוא  החסיונות  באוקיינוס  המחבר  משוטט 
פסיכולוג-מטופל,  רופא-מטופל,  עו"ד-לקוח,  של  ידועים  חסיונות 
עיתונאי-מקור, ועוד. אולם השופט עמית מרחיב את רשתו גם על חסיונות ידועים פחות כגון חיסיון 
תחקיר צבאי, תחקיר משטרתי, תאונות אוויריות, רשויות מס, ועוד כהנה וכהנה חסיונות שהקורא/ת 

המשפטי/ת אפילו לא ידע על קיומם.

חלק העיקרי והגדול ב פר עו ק ה
בח יונות ואינטר ים מוגנים. כאן 
משוטט המחבר באוקיינו  הח יונות 

שהוא רחב להפליא. 

שופט עמית מרחיב את רשתו גם ה
כגון  פחות  ידועים  ח יונות  על 
חי יון תחקיר צבאי, תחקיר משטרתי, 
ועוד  מ ,  רשויות  אוויריות,  תאונות 

כהנה וכהנה ח יונות.
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בכל אחד מהחסיונות הוא מתאר את הסיבות לו, הרקע הנורמטיבי, ההלכה הפסוקה, ואף מציע את 
דעתו על תיקונים שמן הראוי שיקרו. והכל בשפה ברורה ומובנת, עם תשובות לשאלות פרקטיות 

שיכולות להתעורר במציאות.

שני מנהגים יפים יש בספר שלא יזיק אם יאומצו בספרים משפטיים אחרים. ראשית, בפתיחת כל 
פרק ישנן מספר שורות המסכמות את ההלכה הנוהגת. מה שמאפשר לקורא מעין 'מבט על' לפני 
שירד לשדה החרוש. שנית, בכל פסק דין מצוין שם השופט/ת שכתבו 
את פסק הדין ולא רק את אזכור פסק הדין לבדו. הדבר מאפשר לעקוב 
אחרי התפתחות הפסיקה והדעות השונות של השופטים שתרמו לכך. 

אולם בשתי נקודות הספר איננו מלא. ראשית, אין התייחסות מספקת 
אלקטרוני,  בפורמט  שנמצאים  מסמכים  קרי,  דיגיטליים.  למסמכים 
הבעייתיות  על  קצר  הסבר  אחרי  בענן.  בגיבוי  ו/או  כלשהו,  במחשב 
)שמובנת מאליה(, רק עמודים בודדים מוקדשים לגילוי מסמכים בהליך 
המשווה  המשפט  גם  אזרחיים.  בהליכים  לגילוי  מכך  ופחות  הפלילי, 
זאת למרות שבכל הקשור לטכנולוגיה,  ומתייחס בעיקר לארה"ב.  דל 
משפט האיחוד האירופי הוא המוביל )נכון לשנת 2021(. המחבר אומנם 
הזכיר את הדעות כי הליכי הגילוי יצטרכו להשתנות פלאים, כולל שיתוף 

פעולה רב יותר בין הצדדים, אך לא נתן תיאור מספק לאן ואיך ישתנו.

נזכיר כי במסמכים דיגיטליים יש שתי בעיות עיקריות, נפחם, ומיזוגם עם מידע אישי. כמות הנתונים 
ידי כל אדם, היא אינסופית. יתירה מזו, רוב מוחלט של הציבור איננו  יום ביומו על  המיוצרת מדי 
באותם  ומצטברים  מיוצרים  הנתונים  והמקצועיים.  האישיים  חייו  בין  הדיגיטלי  בתחום  מבדיל 
לדלות  יצטרך  עסקי,  בהליך  טלפון/מסרון  שיחת  על  מידע  למצוא  שמבקש  מי  ממילא  מכשירים. 
את המחט מענן השחת. התהליך רחוק מלהיות פשוט ולעתים אף איננו אפשרי ללא פגיעה מוכחת 

ב פר ש יש  יפים  מנהגים  ני 
ב פרים  יאומצו  אם  יזיק  שלא 
משפטיים אחרים. ראשית, בפתיחת כל 
פרק ישנן מ פר שורות המ כמות את 
דין  פ ק  בכל  הנוהגת...שנית,  ההלכה 
פ ק  את  שכתבו  השופט/ת  שם  מצוין 
הדין ולא רק את אזכור פ ק הדין לבדו.  
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בפרטיות והוצאות עתק שלא ניתן לעמוד בהם. לנו נראה כי בשנים הקרובות עיקר העיסוק של בית 
המשפט יהיה במידע/נתונים הנמצאים בפורמט דיגיטלי. סביר להניח כי המחוקק יצטרך לתת דעתו 
לשאלה זו, ולקבוע הסדרים מתאימים, אך בינתיים הדבר לא ייעשה. חבל 

שהספר לא ניסה להתמודד משמעותית עם בעיה זו.

שנית, אין בספר התייחסות מספקת למחקר אמפירי. כך למשל נטען כי 
הוצאות הליכי הגילוי בארה"ב הן רבע מהוצאות ההליך כולו, וכי צדדים 
יכולים ומשתמשים בו לרעה. אולם אין כל התייחסות למחקר אמפירי על 
הנעשה בישראל. כמה שאלות של גילוי מסמכים מגיעות לבית המשפט? 
מהי עלותן? כמה שאלות של חסיון עולות? האם הרשויות מוסרות מידע 
שמדיניות  ברור  מאלו.  רבות  ועוד  קשה?  מלחמה  לאחר  רק  או  בקלות 

שאיננה מסתמכת על עובדות וראיות, איננה בהכרח המדיניות הנכונה.

המצנן".  "האפקט  שאלת  שקרוי  למה  אמפירי  במחקר  צורך  יש  בעיקר 
קרי, פעמים רבות נטען כי ללא חיסיון, בעל החיסיון לא ישתף מידע ולא 
משמעותית.  הציבור  ייפגע  ממילא  מעודכן.  להיות  שצריך  מי  את  יעדכן 
1994(. שם קבע השופט  הדוגמא הקלאסית היא 'הלכת הדסה' )משנת 
אינם  החולים  בית  של  פנימית  בדיקה  וועדת  של  הפרוטוקולים  כי  ברק 
או  זה  רפואי  בטיפול  הכשל  את  בודקת  פנימית  בדיקה  )וועדת  חסויים 
אחר(. טענתו של ברק הייתה כי הרופאים מחויבים לאתיקה ואלו יפעלו 
וועדות  עם  פעולה  לשתף  הפסיקו  הרופאים  מיידית.  נכזבה  שתקוותו  אלא  חסיון.  ללא  גם  כראוי 
הבדיקה באופן מאורגן ובוטה. עד כדי כך שהמחוקק שינה חלקית את החוק בעניין אך לא לגמרי 
)ולכן הרופאים עדיין אינם משתפים פעולה(. במקרה הזה הנתונים היו ברורים, סביר להניח שזהו 
המצב גם לגבי חסיונות אחרים. אולם כל אלה משוועים למידע אמפירי שאליו לא הייתה התייחסות.

מלא. ב איננו  ה פר  נקודות  שתי 
מ פקת  התייח ות  אין  ראשית, 
למ מכים דיגיטליים...שנית, אין ב פר 
התייח ות מ פקת למחקר אמפירי.

שנים ה של  תוצר  פרי  הוא   פר 
עמית  השופט  ע ק  שבהן  רבות 
בשאלות אלו... שילוב זה של תיאוריה 
ופרקטיקה מהווה כלי הכרחי לכל מי 
משפטיות  בשאלות  בפועל  שעו ק 

של גילוי וחי יון.
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הספר הוא פרי תוצר של שנים רבות שבהן עסק השופט עמית בשאלות אלו. החל מכהונתו בבתי 
עוד בתחילת שנות  ועד למאמרים אקדמיים שכתב על התחום  והעליון  המשפט השלום, המחוזי, 
בשאלות  בפועל  שעוסק  מי  לכל  הכרחי  כלי  הוא  ופרקטיקה  תיאוריה  של  זה  שילוב  האלפיים. 

משפטיות של גילוי וחיסיון.
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