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  שופט שלמה מיכאל ארדמןכבוד ה בפני 

 
 התובע

 
 פלוני

 
 נגד

 
 הקדש דתי )ווקף( -מקאם נביא זכריה . 1 הנתבעות

 מדינת ישראל. 2
 המועצה הדתית הדרוזית. 0

 
 נגד

 
 המועצה המקומית אבו סנאן הצד השלישי 

 
 נגד

 
 סגלוביץ עבודות עפר ופיתוח בע"מ  הצד הרביעי 

 
 1 

 החלטה
 

 2לקוח ביחסים שבין משרד ממשלתי למחלקה המשפטית במשרד -בפני שאלת חסיון עורך דין

 3 הממשלתי.

 4 

 5 א. כללי:

 6עניינה של התובענה הינו תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע באתר שהינו מקום קדוש 

 7בין הנתבעים שנתבעו בתיק זה  .01.5.01מקאם נביא זכריה המצוי בכפר אבו סנאן ביום  –לדרוזים 

 8 , בשל העדר פיקוח על תחזוקת המקום. המדינה, לעומת זאת, טענה1הנתבעת  –נתבעה גם המדינה 

 9, 3הנתבעת מס'  –בכתב הגנתה כי האחריות לתחזוקת המקום הינה על המועצה הדתית הדרוזית 

 10וכי כל מעורבותה של המדינה הינה תקצוב המקום בלבד וזאת באמצעות משרד הפנים על ידי האגף 

 11 111לעדות לא יהודיות, אליו הועברה האחריות לעניין זה ממשרד הדתות, בעקבות החלטת ממשלה 

 12 .8.01.13מיום 

 13 

 14שלב ההוכחות בתיק זה החל, ובמסגרתו העיד מטעם המדינה מר סלאמה יעקב מנהל האגף לעדות 

 15טען מר סלאמה כי הינו פועל  10.5.01לא יהודיות במשרד הפנים. במסגרת חקירתו הנגדית ביום 

 16 בעניין המקומות הקדושים על פי הנחיות שהוציאה הלשכה המשפטית במשרד הפנים. לפיכך, הורה

 17בית המשפט לעד להמציא לבית המשפט את דף ההנחיות הנ"ל. החלטה זו התקבלה בדיון בהסכמתו 

 18גדות באת כוח המדינה מפרקליטות המחוז שנכחה בדיון. על אף האמור, בשלב של העד וללא התנ
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 1מאוחר יותר, החליטה הפרקליטות להתנגד להצגת המסמך. בהתנגדות זו עוסקת ההחלטה 

 2לתקנות סדר הדין  001בלתי לעיוני את המסמך שבמחלוקת, בהתאם לתקנה הנוכחית. לאחר שקי

 3 , אדרש עתה לטענות הצדדים.0181-האזרחי, התשמ"ד

 4 

 5 :טענות הצדדיםב. 

 6המסמך אינו רלבנטי, שכן הינו מסמך שהוצא המדינה טוענת כי אין מקום לגילוי המסמך. לטענתה, 

 7המדינה מוסיפה וטוענת כי על ידי המחלקה המשפטית מספר שנים לאחר האירוע נשוא התביעה. 

 8אין רלבנטיות למסמך גם בהעדר חבות וזאת נוכח פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בת.א. 

 9[, אשר אושר בבית המשפט 1.5.1101ן ביום נית]א' נ' ס' )קטינה( נ' משרד הפנים  1501-15-11'( )חי

 10עוד טוענת [. 08.2.1105]ניתן ביום המועצה הדתית הדרוזית נ' פלונית  1131301העליון בע"א 

 11 18לקוח על פי סעיף  –המדינה כי מסמך זה זוכה לחסיון מוחלט מאחר וחל עליו חסיון עורך דין 

 12שפטית פנימית של היועץ המשפטי של משרד הואיל והינו חוות דעת מ ,לפקודת הראיות ]נוסח חדש[

 13אין חלה הפנים. לטענת המדינה חסיון זה שונה מחסיון מסמכים שהוכנו לקראת משפט, ועל כן 

 14עליו המגבלה החלה על החיסיון מסוג זה האחרון, כי המסמך נוצר כאשר מטרתו הדומיננטית הינה 

 15על החיסיון מאחר ולטענתה, העד המדינה גם דוחה את טענת הנתבעים כי ויתרה  צפי למשפט.

 16 מטעמה שהעיד אינו בעל החיסיון ואם כן, גם אינו יכול לוותר עליו.

 17 

 18אינו חסוי שכן עוסק  התובע ויתר הנתבעים, לעומת זאת, טוענים כי המסמך רלבנטי, וכי גם

 19ם במדיניות שוטפת של הרשות הציבורית ולא בייעוץ לצורך משפט. עוד הינם טוענים כי המדינה ג

 20 ויתרה בדיון על האפשרות לטעון לחיסיון.

 21 

 22 ג. דיון והכרעה:

 23 

 24 שאלת הרלבנטיות

 25הכלל הבסיסי במשפט אזרחי הינו כי משפט צריך להתנהל 'בקלפים פתוחים', כאשר הצדדים  .0

 26הגשמת אינטרס מגלים ומאפשרים עיון בכל מסמך רלבנטי זה לזה. כלל זה מטרתו הינה 

 27שמת האינטרס הציבורי בדבר תקינות המערכת המשפטית. הצדדים בעשיית משפט צדק, והג

 28מסמך אמור להיות רלבנטי, גילויו אינו מכביד יתר על עם זאת, כלל זה אינו כלל מוחלט, 

 29לעיתים מחמת אינטרסים חברתיים נוגדים לא יתאפשר גילוי, אם כי המידה, ואינו חסוי. 

 30הבסיסי. כלל זה נכון גם כאשר  אינטרסים אלה לרבות חסיונות יפורשו תוך התחשבות בכלל

 31כלל מסמכי רשות ציבורית פתוחים לכלל, כ ,עסקינן במסמכים של רשות ציבורית. לפיכך

 32אגף המכס ומע"מ  -מדינת ישראל   6120302בהעדר אינטרס לגיטימי נוגד )ראה למשל: רע"א 

 33 [.11.00.1102]ניתן ביום נ' פן דור תעשיות בע"מ 
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 1 

 2הינו עיקרון יסוד במשטר דמוקרטי  ,רשות ציבורית ליתן עיון במסמכיההעיקרון כי ככלל על  .1

 3חופשי. הרשות משמשת נאמן הציבור ומתוקף תפקיד זה חובתה של הרשות אינה דאגה 

 4חשיפת המידע על כן גם תורמת לחיזוק אמון הציבור לאינטרס העצמי שלה אלא דאגה לציבור. 

 5, המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ 1035313ברשות הציבורית )ראה למשל : עע"מ 

 6האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד ראש הממשלה  1311301(; עע"מ 1112) 106( 1פ"ד ס )

 7 [(.3.00.1105]ניתן ביום 

 8 

 9מהו מסמך רלבנטי? כלל הרלבנטיות הינו שמסמך רלבנטי הוא מסמך אשר עשוי ולאו דווקא  .3

 10לעזור בעקיפין או במישרין לצד במשפט, אם כדי לקדם את עניינו הוא ואם כדי לפגוע  ,צריך

 11בעמדת הצד שכנגד. זאת, אם יש במסמך כדי להוביל לקו חקירה שעשוי להביא לאחת 

 12סדרי הדין (; יואל זוסמן 0151) 051, פ"ד ג כיאט נ' כיאט 11311התוצאות הללו )ראה: ע"א 

 13(. לעניין הרלבנטיות, לא נדרשת רלבנטיות ודאית, אלא (0115שביעית, )מהדורה  118האזרחי 

 Glaxo 14 2133303די להצביע על כך כי למסמך עשויה להיות רלבנטיות )ראה: רע"א 

Smithkline Plc  15עמירם גרופ יזום  6811301[; רע"א 16.00.1101]ניתן ביום נ' אוניפארם בע"מ 

 16. לא זו בלבד, אלא [(05.8.1101]ניתן ביום ית בע"מ והשקעות בע"מ נ' קרל אופנת גברים איכות

 17שגם לא נדרש להראות כי המסמך שמתבקש גילויו הינו קביל במשפט. גם מסמך שאינו קביל 

 18, בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי 2512311יכול להיות רלבנטי לצורך הגילוי )ראה: רע"א 

 19 ((.0115) 51, 51( 1פ"ד מט )

 20 

 21אמורים על המסמך במקרה דנן, מחייב את דחיית טענת המדינה לעניין יישום השיקולים ה .1

 22. אלא מאי? עיון בעמוד 1106שבמחלוקת הוצא רק בשנת  העדר הרלבנטיות. נכון הוא כי המסמך

 23הראשון במסמך, מלמד כי הינו כולל מידע עובדתי שנאסף לאורך השנים מאז החלטת ממשלה 

 24, ורוכז בדוח משפטית לאורך כל אותה תקופהת המחלקה היעוהובא ליד 1113בשנת  111

 25ראה הפסקה הרביעית בעמוד הראשון למסמך(. המסמך עוסק בעמדתו של משרד ביקורת )

 26הפנים בשאלות שונות, כגון סיוע תקציבי לעדות דתיות, סיוע בכוח אדם, הפעלות סמכויות 

 27לקידום מתן שירותי , ופעולות ישירות של המשרד כגורם ממליץ לגורמים מוסמכים אחרים

 28למסמך )הפסקה השלישית( אף מצוינת מעורבות עובדתית של המשרד בפעולות  01דת. בעמ' 

 29 אפוא לקידום שמירה על ניהול ומצב פיסי של מספר מקומות קדושים. מסמך זה אינו מתייחס

 30הבא, אלא סוקר את עמדת המשרד לאורך השנים, היינו רק למתן חוות דעת משפטית מכאן ול

 31 בזמן הרלבנטי לתובענה.גם 

 32 
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 1על האמור יש להוסיף את עדותו של מר סלאמה עצמו בפני כי פעולותיו בעניין פיתוח המקומות  .5

 2יווי צמוד של הנחיית המחלקה המשפטית של המשרד )ראה עדותו בעמ' הקדושים, נעשות בל

 3דושים, לפרוטוקול(. הנה כי כן, שאלת מעורבות המדינה בתחזוקת המקומות הק 31 -ו 30

 4שהינה נושא עיקרי הנדון בתובענה, נדונה במסמך שבמחלוקת ולפיכך הרלבנטיות שלו לענייננו 

 5הטלת הוכחה, וזאת מבלי לקבוע בשלב זה מה משקלו של המסמך בקידום עמדתו של התובע ב

 6 .אחריות על המדינה

 7 

 8קרטית של גם בשאלת האחריות המושגית והקונאין בדעתי לדון בשלב מקדמי זה בתובענה  .2

 1501-9בית המשפט המחוזי בחיפה בת.א. )חי'(  המדינה במקרה דנן, בכלל, ונוכח פסק דינו של 

 10אני סבור כי שלב זה   [, בפרט.1.5.1101]ניתן ביום א' נ' ס' )קטינה( נ' משרד הפנים  15-11

 11במשפט הינו מוקדם מדי לדון בשאלות אלה. די אם אציין לעניין זה את ההערות הבאות. 

 12 11שית, אזכיר כי כידוע פסק דין של בית משפט מחוזי הינו מנחה ולא מחייב על פי סעיף רא

 13בטיעוני המדינה, הערעור שהוגש לבית המשפט העליון לחוק יסוד: השפיטה. בניגוד לנטען 

 14[, לא עסק כלל בשאלת 08.2.1105]ניתן ביום המועצה הדתית הדרוזית נ' פלונית  1131301בע"א 

 15נה, שכן התובעת שם לא ערערה על דחיית התביעה כנגד המדינה, אלא רק חבותה של המדי

 16המועצה הדתית הדרוזית ערערה על חיובה. ממילא, הטענה כי פסק דינו של בית המשפט 

 17 המחוזי אושר בבית המשפט העליון אינה רלבנטית לענייננו.

 18 

 19ספציפית של זה מתבסס על עדות  ן בפסק דינו של בית המשפט המחוזי מלמד כיזאת ועוד, עיו .6

 20מר סלאמה שם, כי המדינה לא היתה מודעת שם לנוהל הדלקת הנרות במקומות הקדושים, 

 21נוהל שגרם להידלקות בגדיה של התובעת שם. ענייננו אינו עוסק בשאלה דומה, מה גם 

 22ם כי קיימת חברה הנדסית מטעם משרד הפני שבענייננו ניתנה עדות ספציפית של מר סלאמה 

 23לפרוטוקול(. לא זו בלבד, אלא שהוצג חוזה  16-18הבודקת ביצוע עבודות באתר )עדותו בעמ' 

 24שנחזה כחוזה חתום בשם מדינת ישראל עם הקבלן מבצע עבודות הפיתוח  11318שמספרו 

 25את נציגת  10.5.01מששאל בית המשפט בישיבת  )נספח לתצהיר עדותו הראשית של צד ג'(.

 26וענת כי חוזה זה נכרת בחריגה מסמכות )נוכח העובדה כי יו"ר הפרקליטות, האם הינה ט

 27המועצה המקומית חתם על המסמך בשם המדינה(, השיבה שאין טענה לחריגה מסמכות )עמ' 

 28 לפרוטוקול(. 16

 29 

 30ודוק: נסיבות ספציפיות אלה לא הועלו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי אליו הפנתה  .8

 31י זה בטרם שמעתי את כל העדים ואת סיכומי הצדדים, לא המדינה. ברור אמנם, שבשלב מקדמ

 32אוכל מחד גיסא, להגיע למסקנות משפטיות בדבר חבות המדינה. מאידך גיסא, בהינתן פסיקתו 

 33חוות צברי  8511312של בית המשפט העליון בעניין חובות פיקוח של המדינה )ראה למשל: ע"א 
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 1פריורי בהסתמך על פסק -אוכל גם א [, לא16.8.1101]ניתן ביום  אורלי בע"מ נ' מדינת ישראל

 2דינו של בית המשפט המחוזי, לשלול את האפשרות שבית המשפט יטיל על המדינה חבות בתיק 

 3המסקנה המתחייבת הינה שגם אינני יכול לשלול כאמור את הרלבנטיות של המסמך  זה.

 4 שבמחלוקת.

 5 

 6 לקוח -שאלת חיסיון עורך דין 

 7לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, כאשר המקבילה האתית  18לקוח מעוגן בסעיף  –חסיון עורך דין  .1

 8)א( לפקודת הראיות ]נוסח 18סעיף . 0120-לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 11מופיעה בסעיף 

 9דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר "כדלקמן:  חדש[ קובע

 10י לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, אין עורך מטעם הלקוח ויש להם קשר ענינ

 11. עניינו של החיסיון שמקנה חיסיון "סיוןיהדין חייב למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על הח

 12דברים ומסמכים שיש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין  ,מוחלט הינו

 13קשורת פתוחה בין עורך הדין ללקוחו, על מנת שהלקוח ללקוח. מטרת החיסיון הינה לאפשר ת

 14יוכל להתבטא בחופשיות כדי לקבל שירות מקצועי הולם מעורך הדין )ראה למשל: רע"א 

 15 [(.1.1.1106]ניתן ביום פלוני נ' קופת חולים מאוחדת  2060306

 16 

 17כנו לצורך מקבל אני אמנם את טענת המדינה, כי חיסיון זה אינו זהה לחיסיון מסמכים שהו .01

 18ישירות ההלכה המגבילה את  ו, דלעיל(. על כן לא חלה עליפלונימשפט )ראה למשל: הלכת 

 19תחולת חיסיון מסמכים שהוכנו לצורך משפט, למסמכים שהמטרה הדומיננטית של הכנתם 

 20, הסתדרות מדיצינית הדסה עין כרם נ' גלעד 0101311היתה משפט צפוי )להלכה זו ראה: רע"א 

 21(. על אף מסקנה זו, אינני סבור כי בכך יש להכריע לטובת קבלת עמדת (0115) 502( 1פ"ד מט )

 22המדינה בענייננו. כפי שאראה להלן, ניתוח הפסיקה והספרות המשפטית בארץ ובמשפט 

 23 המשווה מוביל למסקנה כי בענייננו לא חל החיסיון.

 24 

 25וצרת החיסיון אינה דווקא לקוח, אינו חיסיון נטול הגבלות. העובדה י –חיסיון עורך דין  .00

 26 החיסיון מעורבותו של עורך הדין, אלא הקשר הענייני לעבודתו של עורך הדין, כאשר מטרת

 27הגנה על מסירת מידע חופשי של הלקוח לעורך הדין לצורך קבלת ייעוץ משפטי ספציפי.  ,כאמור

 28כי החיסיון אינו  כך, נפסק למשל,על כן, כאשר רציונל זה אינו מתקיים, לא יחול החיסיון. לפי

 29מתקיים כאשר עסקינן במידע על עבירה עתידית של הלקוח, או כאשר עורך הדין תובע את 

 30לקוחו לקבלת שכר טרחה, או כאשר עורך הדין מתגונן מפני תביעת רשלנות מקצועית של 

 31לקוחו, או כאשר עורך הדין מועמד לדין בעבירה משמעתית, או כאשר הדיון מתייחס לגובה 

 32אברג'יל נ' מדינת  650305חה המוסכם, או לזהותו של הלקוח )ראה למשל: רע"פ שכר הטר

 33 [.1.01.1105]ניתן ביום ישראל 



 
 בית משפט השלום בקריות

  

 )ווקף( ואח' יואח' נ' מקאם נביא זכריה הקדש דת פלוני 717-30-11 ת"א
 

                                                                   
    תיק חיצוני מספרתיק חיצוני: 

  

 01מתוך  6

 1כאשר לענייננו חשוב החריג של חובת גילוי המחויבת . חריגים נוספים הוכרו בספרות המשפטית, 01

 2באמצעות  גוטמן "הבטחת תקשורת חופשית בין עורך דין ללקוח-)ראה: לימור זר מכח הדין 

 3 -015, 61ספר דיויד וינר קריאה לרפורמה"  –לקוח וחובת הסודיות האתית  –חסיון עורך דין 

 4מדוע רלבנטי חריג זה לענייננו? לשם כך יש לבחון את מטרתו ותפקידו של המסמך  .((1111) 001

 5 שבמחלוקת.

 6 

 7במהותם. תפקיד אחד בפעילותו של יועץ משפטי במשרד ממשלתי ישנם שני תפקידים שונים  .03

 8הינו ייצוג המשרד בסכסוך משפטי שהתעורר, והשני הוא מתן ייעוץ משפטי שוטף. בגדר תפקידו 

 9האחרון, שונה תפקידו של היועץ המשפטי הציבורי מתפקידו של עורך דין פרטי. זאת משום 

 10קבע כי ן החוק. על כן, נשהלקוח אותו הוא מייצג הינו הציבור ובמידה לא פחות חשובה, שלטו

 11היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו במשרדי הממשלה השונים, יכולים גם לכפות את עמדתם על 

 12התנועה  3111313הרשות הציבורית, וכי זו לא יכולה לנהוג בניגוד לדעתם )ראה למשל: בג"צ 

 13תנובה  5011308(; בג"צ 0113) 116, 111( 5, פ"ד מז )למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל

 14[; 0.3.1101]ניתן ביום ופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' שר האוצר מרכז שית

 15)התשנ"ו(; אריאל  85ג המשפט , אברהם וינרוט "שניות בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה"

 16-)התשנ"ח 113מד הפרקליט המשפט והממשל",  –בנדור וזאב סגל "היועץ המשפטי לממשלה 

 17 056ספר דורית ביניש י כמשרתם של שני אדונים" התש"ס(; יואב דותן "הפרקליט הציבור

(1108.)) 18 

 19 

 20עיון במסמך שבמחלוקת, מביא למסקנה, כי זהו בדיוק תפקידו של המסמך. אין מדובר במסמך  .01

 21שעניינו ייעוץ משפטי הנוגע לסכסוך משפטי ספציפי, אלא עניינו גיבוש נוהל פנימי מחייב שינחה 

 22דא עקא, שעל פי ההלכה הפסוקה,  יהודיות במשרד הפנים.את פעולתו של האגף לעדות לא 

 23עסקינן בהנחיות מינהל, שהינן הנחיות פנימיות שהדין מחייב לפרסמן )אם כי לא ברשומות שכן 

 24אינן בגדר "דין"(, כדי ליידע את הציבור הנוגע בדבר בדבר דרך פעילותה של הרשות הרלבנטית 

 25הבורסה  1165311(; ע"א 0120) 1013, פ"ד טו אזמדינת ישראל נ' ה 110320)ראה למשל: ע"א 

 26 518, 185( 5, פ"ד נ )לניירות ערך בתל אביב בע"מ נ' א.ת. ניהול מאגר הספרות התורנית בע"מ

 27]ניתן ביום שפט העליון מהתנועה למשילות ודמוקרטיה נ' נשיאת בית ה 2111306(; בג"צ 0116)

 28לקוח לא  –סמך, וממילא חסיון עורך דין [(. ממילא, המדינה מחויבת לגלות את המ1.01.1106

 29 יכול לחול עליו.

 30 

 31הממשלתי בעניין זה, שבו עורך הדין פועל כמי שמוציא נוהל פנימי מחייב, פועל עורך הדין  .05

 32תקשורת  –כרגולטור ולא כעורך דין הנותן ייעוץ משפטי ללקוח. ממילא הרציונל לחיסיון, היינו 

 33אינו רלבנטי לענייננו. עניין זה נדון במשפט המשווה לגבי פתוחה בין עורך הדין ללקוח כלל 
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 In-House 1)במחלקה משפטית בתאגיד  לקוח של יועץ משפטי העובד –שאלת חיסיון עורך דין 

Lawyer) 2למשל . נקבע שם, כי חיסיון עורך הדין אינו חל על פעולה ניהולית של עורך הדין. כך 

 Rossi v. Blue Cross and Blue Shield of 3נאמר בעניין זה בפסק הדין האמריקאי בעניין 

Greater New York, 540 N.E. 2d 703, 705 (1989): 4 

 5 

"… unlike the situation where a client individually engages a lawyer 6 

in a particular matter, staff attorneys may serve as company officers, 7 

with mixed business-legal responsibility; whether or not officers, their 8 

day-to-day involvement in their employers’ affairs may blur the line 9 

between legal and nonlegal communications; and their advice may 10 

originate not in response to the client’s consultation about a particular 11 

problem but with them, as part of an ongoing, permanent relationship 12 

with the organization. In that the privilege obstructs the truth-finding 13 

process and its scope is limited to that which is necessary to achieve 14 

its purpose,  the need to apply it cautiously and narrowly is heightened 15 

in the case of corporate staff counsel, lest the mere participation of an 16 

attorney be used to seal off disclosure" 17 

 18 

 Kramer v. Raymond Corp., 1992 WL 122856 19ראה גם:  

 20 

 21אימץ , Waterford v. Commonwealth of Australia, 163 CLR 54, 100 (1987)בעניין  .02

 22מבית המשפט העליון האוסטרלי גישה זו גם לגבי עורך הדין הציבורי וכך  Dawsonהשופט 

 23 כתב:

 24 

"Where, however, a government is engaging, not in the legal process, 25 

but in the purely executive function of decision-making, there is no 26 

reason connected with the administration of justice which could 27 

require that any advice which it may be given to assist it in that process 28 
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should be kept confidential. In Grant v. Downs37 the majority pointed 1 

out in relation to legal professional privilege that: 2 

“The rationale of this head of privilege, according to 3 

traditional doctrine, is that it promotes the public interest 4 

because it assists and enhances the administration of justice 5 

by facilitating the representation of clients by legal 6 

advisers, the law being a complex and complicated 7 

discipline. This it does by keeping secret their 8 

communications, thereby inducing the client to retain the 9 

solicitor and seek his advice, and encouraging the client to 10 

make a full and frank disclosure of the relevant 11 

circumstances to the solicitor.” 12 

  13 

None of these considerations, save possibly the encouragement of 14 

candour, has any application to the relationship between government 15 

and its legal advisers whose advice is sought, not within the legal, but 16 

within the administrative process. If the promotion of candour in that 17 

situation is of concern, then the legal adviser stands in no different 18 

position to other advisers of government — economic, political or 19 

administrative — who must look to public interest immunity to 20 

preserve the confidentiality of their communications where necessary 21 

in the public interest" 22 

 23 

 24לקוח אינה כי עורך הדין ישמש "עיר  –גישה זו מקובלת עלי. מטרתו של חיסיון עורך דין  .06

 25, במקרה שבו מתפקד עורך הדין כרגולטור ולא כעורך דין הנותן ייעוץ משפטי. לכך יש מקלט"

 26להוסיף עוד כי נוכח תפקידו של עורך הדין הציבורי, כנאמן הציבור ולא רק כמייצג לקוח, היו 

 27כאלה שהטילו ספק בכלל בהצדקה בחיסיון ביחסיו עם הרשות הממשלתית )ראה למשל: 

Allan C. Hutchinson, In the Public Interest: The Responsibilities and Rights of 28 

Government Lawyers, 46 OSGOODE HALL L.J. 105, 124 (2008) 29  (. אמנם גישה זו לא 

 30התקבלה בפסיקה, אך ברור הוא כי אין ליתן פרשנות מרחיבה לחיסיון כאשר עסקינן בנסיבות 
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 1)לפרשנות מצמצמת של חסיונות לטובת המדינה  דבר וחצי דבראין שבינן ובין מטרת החיסיון 

 2 אגף המכס –רשות המסים  –פרמה גורי בע"מ נ' מדינת ישראל  0231312ם( -בש"א )יראה גם: 

 3 עזבון המנוח מוחמד שואהין ואח' נ' מדינת ישראל 3236315ם( -בש"א )י[; 1.00.1112]ניתן ביום 

 4קידו של הפרקליט הציבורי הינו כפי שציינה בהקשר זה יש לזכור כי תפ .[(06.3.1112]ניתן ביום 

 5 הנשיאה נאור במאמר אותו פרסמה בשעתו:

 6 

 7" אין לקבל גישה שלפיה הגדרת תפקידו של הפרקליט בהליך האזרחי היא לדאוג 

 8לכך שבהתדיינות אזרחית תשלם המדינה את המינימום האפשרי, תוך גיוס מיטב 

 9כשרונם של פרקליטיה למטרה 'נעלה' זו. ה'טובה' המיידית המתבטאת ב'חיסכון' 

 10מנסיונות בלתי מוצדקים לקופת המדינה איננה שקולה כנגד הרעה הנוצרת כתוצאה 

 11לחמוק מתשלום שהמדינה חייבת בו. נסיונות כאלה יש בהם כדי להביא לאובדן 

 12אמונו של הציבור ביושרם ובהגינותם של המדינה ופרקליטיה. האינטרס הציבורי 

 13מה שאינה  –בכפיפות לתשלום לפנים משורת הדין...  –הוא שהמדינה לא תשלם 

 14 הציבורי הוא, שאם יש חבות על המדינה היא  צריכה לשלם. בה במידה האינטרס

 15לחמוק  –כמיטב כשרונם של פרקליטיה  –תשא בה, ובגבולות הראויים, ולא תפעל 

 16 ממנה ".

 17 )התשנ"ה(. 110, 106כד  משפטיםמרים נאור "הפרקליט בשירות המדינה"   

 18 

 19 .10.5.01ביום  סוגיה אחרונה שיש לדון בה הינה סוגית הויתור על החיסיון בדיון שהתקיים .08

 20אמנם, בניגוד לטענתה, אין מדובר רק  אינני סבור כי יש להחמיר עם המדינה בהקשר זה. 

 21בוויתור של העד על החיסיון, שכן הפרקליטה נכחה ולא התנגדה להמצאת המסמך, וויתור של 

 22עורך הדין המייצג נחשב גם כוויתור של הלקוח )ראה: לימור זר גוטמן, במאמרה הנ"ל, בעמ' 

 23 11(, אך כאשר הוויתור נעשה בשוגג, דומה שאין לתפוס את הלקוח על ויתור זה )שם, בעמ' 16

 24((. כך או כך, 0180) 81( 1, פ"ד לח )אלסינט בע"מ נ' מדינת ישראל 521381א "עוהשווה גם: 

 25 שאלה זו אינה נצרכת להכרעה, שכן קבעתי כי גם לגופו של עניין לא חל חיסיון בענייננו.

 26 

 27סמך שבמחלוקת רלבנטי ואינו חסוי והוא יחשב כמוצג בתיק כל האמור אני קובע כי המ נוכח .01

 28בית המשפט. עם זאת ונוכח העובדה כי ב"כ המדינה ביקשה עיכוב ביצוע למקרה בו אכן ייקבע 

 29אני מורה כי בשלב זה יוגדר המוצג כי אין חיסיון, על מנת לשקול הגשת ערעור על ההחלטה, 

 30 יום מהיום. 03בתיק בית המשפט כפתוח לשופט וצוותו בלבד, וזאת למשך על ידי המזכירות 

 31 

 32 
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 1 0,511ובהוצאות הצד השלישי בסך  3 -ו 0בהוצאות התובע, והנתבעים  1אני מחייב את הנתבעת  

 2 כצד מיוצג אחד. 3 -ו 0לעניין זה יחשבו הנתבעים לכל צד מיוצג.  ₪

 3 

 4 

 5 

 6 , בהעדר הצדדים.1101יוני  15, כ"ב סיוון תשע"טהיום,  נהנית

      7 

             8 
 9 


