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  1 
   

  
 שופט, סגן נשיא-עודד מודריק "רד פני ל

   עוררים
  
      אבנר קריאף .1
      חיעובד  .2

  ע"י עו"ד אורון שוורץ ועו"ד יוגב נרקיס     
 

  
  נגד

 
   משיבים

  מדינת ישראל. 1
  מיסוי וכלכלה – אלעד פנחס פמת"א ע"י עו"ד      

  
 

 החלטה
  2 

ברשימת כל החומר שנאסף או מקנה לנאשם ולסנגורו זכות עיון "חוק סדר הדין הפלילי  3 
(א) של חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] 74" [ סעיף שנרשם בידי הרשות החוקרת 4 

זכות העיון ברשימת  ")].הרשימה" " אורשימת חומר החקירה(להלן: " 1982 - תשמ"ב   5 
) 19שנים [חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  30-חומר החקירה נוספה לחוק לפני קרוב ל 6 

)]. מאז ועד הנה דנו בתי המשפט, פעמים הרבה, בגבולותיה ההיקפיים של 1995 – תשנ"ה  7 
 8  דפוס עריכת הרשימה. , אולי ראשון,  מוליך אלי בירורערר זה הרשימה. 

  9 
 10  הנסיבות

. 1העוררים התבקשו לדין לפני בית משפט השלום בהקשר לפרשיית עבירה רחבת אנפין 11 
בהתאם לחובתה על פי  מסמכים . אלפי ואולי עשרות חומר החקירה בפרשה מקיף אלפי  12 

 13 " או:המאשימה"מיסוי וכלכלה (להלן:  – החוק העמידה פרקליטות מחוז ת"א 
הרשימה נמסרה לאה של חומר החקירה. ")] לרשות העוררים רשימה מהפרקליטות" 14 

הגיליון  נמסר להגנה כשהוא ). (excelכשהיא ערוכה על פני גיליון אלקטרוני מסוג אקסל  15 
"פתוח לקריאה בלבד", לרבות אפשרות "בחירה" ו"חיפוש", אך כל שאר יישומי הפעולה  16 

נחסמו בידי המאשימה. ההגנה לא תוכל  – והם רבים מאד  – (פונקציות) של תוכנת האקסל  17 
 18  להשתמש בהם. 

  19 
                                                

הנאשם הראשי בפרשה הוא שלמה לחיאני לשעבר ראש עיריית בת ים. בעניינו כרת הסכם טיעון אך בשלב  1
 הזה המשפט נגד העוררים יימשך. 
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העוררים פנו אל הפרקליטות בדרישה לאפשר להם שימוש מלא בתוכנת האקסל אך פנייתם  1 
סורבה. הם פנו לבית משפט השלום בבקשה לחייב את המאשימה למסור לידם "רשימת  2 

 3  טות. חומר חקירה" שתהא זהה בתוכנה ובמתכונתה לזו המוחזקת בידי הפרקלי
  4 

והגיע לכלל את הבקשה בחן  יחידי)  – (כב' השופטת לימור מרגולין  בית משפט השלום 5 
מסקנה, בהתאם לתכליות של רשימת חומר החקירה, שהרשימה שנמסרה עונה לתכליות  6 
הללו. גיליון האקסל הוא "כלי עבודה וכלי עזר טכנולוגי הן של הרשות החוקרת והן של  7 

גיליון האקסל הוא פרי עבודה קה להעמידו לרשות ההגנה. המאשימה" וככזה אין כל הצד 8 
ועיבוד של הגורם החוקר ושל המאשימה. יש לסווג אותו כ"נייר עבודה פנימי" שאינו חלק  9 
מ"חומר החקירה" ועל כן אין מקום להעבירו לרשות ההגנה. זה במיוחד כאשר לא נשללה  10 

 11 2906-10-13ה לצרכיה  [ת.פ מן ההגנה היכולת לערוך "חיפוש" ברשימה ובכך להשתמש ב
 12  ]. מ"י נ' לחיאני

  13 
 14  מכאן הערר.

  15 
 16  טענות מכאן ומכאן

כי זכותם לרשימה במתכונת גיליון אקסל על מלוא שימושיה באי כוח העוררים טוענים  17 
לא הרי . 21- נובעת מהגדרת הביטוי "רשימה" לאור ההתפתחות הטכנולוגית של המאה ה 18 

שנה (רשימה בכתב יד או במעבד תמלילים כלשהו) כהרי  30לפני "רשימה" במתכונת שנהגה  19 
רשימה לעת הזאת שברגיל "נרשמת" על גיליון אלקטרוני. אין סיבה להסיג את דפוס  20 

 21  הרשימה שנים הרבה לאחור רק כדי להקשות על ההגנה בהכנותיה למשפט. 
  22 

צא מעקרון החובה להנגיש את העוררים אל הרשימה במתכונתה המלאה היא גם פועל יו 23 

. שכן הרשימה עשויה לשמש כמצפן וכמפה לשם (due process of law)המשפט ההוגן  24 
. בהעדר "כלי ניווט" כל כך בסיסי עשויים הסנגורים התמצאות ב"אוקיאנוס" המסמכים 25 

להלך כסומים בארובה בתוך בליל חומרי החקירה המרובים ולהחמיץ חומרים בעלי  26 
רשימה שהפרקליטות הואילה בטובה להרשות להגנה הן חשיבות רבה. אפשרויות החיפוש ב 27 

 28  "פרימיטיביות" ביחס לאפשרויות הגלומות בתוכנה המלאה ואין הן יעילות דיין. 
  29 

. הנגישות לרשימה במלואה חיונית היא לייעול המשפט. עיון בחומר החקירה בלי זה ועוד זה 30 
ם מסודרים בסדר נגישות לרשימה כמוה כעיון באנציקלופדיה עבת כרס שערכיה אינ 31 

זקוקה ההגנה תהיה פשוט ובסיסי זה "(אינדקס). בלי כלי עזר עניינים מפתח אלפביתי בלי " 32 
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תארגנות רבים למשפט, ולהפסקות משמעותיות תוך ניהולו. הדבר אינו תורם לחודשי ה 1 
 2  לניהול יעיל של המשפט. 

  3 
כל יתרון להגנה הסנגורים מדגישים שהענקת חופש השימוש בגיליון האלקטרוני לא תקנה  4 

ולא תגרע מאומה מן התביעה. החשש המעשי היחיד שנשמע מפי המאשימה הוא שההגנה  5 
תוכל "לעבד" את רשימת האקסל, להוסיף עליה או לגרוע ממנה כחפצה ולאחר מעשה  6 

כדי להסיר את החשש הזה הציעה ההגנה לטעון "למקוריותה" של הרשימה המעובדת.  7 
 8  די הצדדים ותשמש כבטוחה למניעת שיבוש ברשימה.להפיק רשימה מודפסת שתחתם בי

  9 
לבחינה היא האם הרשימה עולה בא כוח המאשימה גורס שהשאלה הנורמטיבית העומדת  10 

בקנה אחד עם תכליות הוראת החוק בעניין רשימת חומר חקירה. מענה חיובי לשאלה זו  11 
ישמוט את הקרקע מתחת לפני הטענה לחיובה של המאשימה למסור להגנה את הרשימה  12 

 13  ערוכה בקובץ שונה מזה שנמסר לה. 
  14 

הרשימה, היקפה ומידת הפירוט שבה. בקשתה מתמקדת תוכן ההגנה כלל אינה משיגה על  15 
במתכונת העריכה, בסוג הקובץ שעליו ערוכה הרשימה. בקשה זו חורגת מסוגיית ההתאמה  16 

 17  ת בחוק. והרשימה לתכליות הקבוע של
  18 

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי לרשימת חומר החקירה תכלית כפולה; היא מבקשת  19 
להבטיח שהנאשם יידע מהו חומר החקירה שבידי הרשות החוקרת ובכך יוכל לקיים בקרה  20 

כדי  על העברת כל החומר השייך לעניין לעיונו והיא מהווה כלי בקרה בידי גורמי התביעה 21 
 22 השאש נ' מ"י 8592/10לוודא שהתביעה קיבלה את כל החומר שנאסף מיד המשטרה [בש"פ 

 23  ]. זאבי נ' מ"י 2043/05בש"פ ; ")עניין השאש(להלן: "
  24 

הרשימה ערוכה במתכונת המאפשרת להגשים את תכליותיה של רשימת חומר חקירה. אין  25 
ניין השאש]. גם שיקולי כל צורך לערוך אותה במתכונת שתהא נוחה לסנגור דווקא [ע 26 

לחוק מגלמת בחובה את כל האיזונים  74אינם שייכים לעניין שכן הוראת סעיף  "יעילות" 27 
אינו יכול להצדיק חריגה ממסגרת האיזון שנקבע וגם חיסכון של שעות עבודה  "הנחוצים  28 

 29  ")]."עניין הורוביץ(להלן: מ"י נ' הורוביץ  7008/07" [בש"פ בהוראת החוק
  30 

נוחה להתמצא בצורה [לסנגורים] הרשימה מאפשרת גורס בא כוח המאשימה ש"עובדתית  31 
ת חיפוש כפי שבא כוח המאשימה הדגים לבית יאמצעות פונקציבחומר החקירה בוקלה  32 
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עם זה נראה לכאורה שבא כוח המאשימה זנח את החשש מפני שיבוש . "המשפט בדיון 1 
 2  רת הגיליון האלקטרוני להגנה. הרשימה או התחקות אחר גרסאות קודמות לה הטמון בהעב

  3 
 4  דיון

 5  יישומי הפעולה של רשימת אקסל 
אקסל הוא רישום גיליון . 2ים דברים קצרים אודות רשימת האקסל ונסיבותיהאקד 6 

אלקטרוני. הרישום הוא קיבוץ נתונים המכונסים אלי טבלה שלה "תכונות" רבות בעיקר  7 

) מתאימה ניתן, (data baseלשם ביצוע "חיתוכים" שונים. למשל בהתקיים תשתית נתונים  8 
מועדי המסמך, מהות הראיה, [לקבץ את אלפי המסמכים לקבוצות שונות  , באמצעות התוכנה 9 

, מיקומה בארגז, בארון, בקלסר, מסמכים קשורים, איזכורי המסמך מסמךשם עורך ה 10 
במסמכים אחרים ועוד]. לרשימות מקובצות אלה עשוי להיות ערך רב בניהול המשפט. הגע  11 

הקשורים במישרין או מסמכים  10מסמכים ובהם  5000בעצמך. נניח שחומר הראיה כולל  12 
לערוך רשימה מקובצת של   "כפתורצת בעקיפין בעד א.ב. תוכנת האקסל מאפשרת ב"לחי 13 

בר רלוונטי לא ייעלם מעיני הפרקליט העוסק דעשרת המסמכים הנחוצים ובכך להבטיח ש 14 
המסמכים, בזה אחר זה, "לחלץ" את אלה  5000בעד א.ב. בלי התוכנה יש צורך לעבור על  15 

המסמכים  5000עדים צריך לעבור על  100ששייכים לעניין ולערוך רשימה אחת. בהנחה שיש  16 
 17  ם. אכן התוכנה היא עניין של "נוחות" גרידא (לשון סגי נהור). מאה פעמי

, כלשון בא כוחה, מסרה לסנגורים  את הרשימה באופן  3"אמנם הפרקליטות ב"הגינות רבתי 18 
בצורה קלה ונוחה בחומר החקירה"  על ידי פונקציית חיפוש. אולם המאפשר "להתמצא  19 

היא בעלת יכולת  PDFפונקציית החיפוש במסמך  "מחווה אבירית" זו מועילה רק מעט.  20 

שאינה דומה לאפשרות לערוך רשימה מקובצת "בלחיצת כפתור". בוודאי  4מוגבלת 21 
 22  שבאמצעות "חיפוש" לא ניתן לערוך "חיתוכים" שונים. 

  23 
הרשימה היא פרי עבודה של הגורם החוקר. כמובן שגורמי החקירה העמידו את הרשימה  24 

כעת יכול התובע המוכשר להלך על נקלה בשבילי חומר החקירה כשהם לרשות התובע.  25 
נהירים לו כשבילי מקום מגוריו. הוא יכול להגשים בקלות את התכלית "התביעתית" שנועדה  26 

בידי גורמי התביעה ביחס לכלל החומר שבתיק כלי בקרה "לרשימת חומר החקירה [ 27 

                                                
לבושתי אינני בקיא בטכנולוגיה של גיליון האקסל ומכלול אפשרויות הפעולה הגלום בו אינו נהיר לי. דבריי  2

שבעניין זה אין מחלוקת (אילו היה הדבר נחוץ שהדי שהייתי צולל אל נבכי נסמכים על דברי הצדדים ונראה 
  . ) excellenceעד  excel— ה
שהרי לשיטת הפרקליטות שזכתה לאישור של בית משפט השלום הפרקליטות הייתה יכולה להמציא רשימה  3

 בכתב יד ואפילו העתק שלישי, רביעי ויותר על נייר העתקה (נייר קופי). 
  ציה זו דווקא מוכרת לי היטב. פונק  4
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האם זה הדבר גם ביחס לתכלית ה"הגנתית" שנועדה לרשימת  " (עניין השאש)]. המשטרה 1 
 2  . 5חומר החקירה? התשובה חיובית אלא שהדבר כרוך בעבודה רבה, סיזיפית ומאומצת

  3 
 4  תכלית רשימת חומר החקירה

ן בחוק שהטיל על גורמי החקירה התיקומשנדרש בית המשפט העליון להגדרת תכליתו של  5 
חובה לערוך ולהעמיד לרשות הסנגוריה רשימה של חומר החקירה, פסקו השופטים פעם אחר  6 

כלי בקרה בידי הסנגור להבטיח שכל  פעם שהרשימה היא "כלי בקרה". ראש וראשונה  7 
 8  החומר שנאסף, נמסר לו.  

  9 
הדבר נובע משני ות של הרשימה. לא מיצתה את איתור התכליות הרלוונטי פסיקהלדעתי ה 10 

 11 הרשימה,תוכן טעמים. הטעם האחד, העיקרי, הוא שבית המשפט העליון התבקש לבחון את 
 12  או שיטת עריכתה. בהקשרים אלה ראה להגדיר את תכלית הרשימה כפי שהגדיר.  היקפה 

  13 
הטעם השני הוא שבית המשפט העליון לא נדרש לאפשרות להשיא (למקסם) את יכולות  14 

גוננות באמצעות הרשימה. לא היה צורך בכך. תוכנת האקסל על יכולותיה לא הייתה אז ההת 15 
הוצג לפני בית המשפט העליון מתאר נסיבות המראה על הפרק. אני מהין לחשוב שאילו  16 

תה יבעליל כיצד יכולה רשימת חומר החקירה לשפר את יכולת ההתגוננות של הנאשם, הי 17 
 18  שנקבעו. תכלית זו נוספת לתכליות הרשימה 

הרשימה "יש בפסיקה מספר הערות המכוונות אל התכלית האמורה. השופטת ארבל העירה:  19 
מבט רחב יותר מכפי החומר שהועמד לעיונו ובכך היא משפרת את יכולתו  [לסנגור]מאפשרת  20 

 21 [הנאשם]נועדה...כדי ש[הרשימה] . השופטת פרוקצ'יה כתבה: "[עניין השאש] "להכין הגנתו
יוכל להפעיל אמצעי בקרה ביחס למיון והסיווג שנעשו בידי רשויות אכיפת החוק...זכות  22 
העיון ברשימת חומר שנאסף או נרשם בידי הרשות החוקרת מבטיחה כי הנאשם יידע את  23 

 24 2043/05[בש"פ  "כל פרטי מהלכי החקירה בעניינו, גם מעבר ל'חומר החקירה' הקיים עצמו
ככל שמדובר בתיק רחב היקף מבחינת : "שפסר השופטן נאמר מפי וכ ].זאבי נ' מדינת ישראל 25 

חומר החקירה בו, כך גוברת כמובן חשיבות רשימת חומר החקירה ככלי עזר ללימוד  26 
 27  .נ' מ"ימנשה , 9314-07-13(מרכז) " [ע"ח י עבודה חיוני לניהול וסיווג החומרהחומר...וככל

  28 

                                                
תוכנת אקסל אינה בשימוש ייחודי של גורמי המשטרה והתביעה. לכן, להבנתי, הסנגורים יכולים להעתיק  5

הרשימה אל טבלת אקסל ולנצל את יתרונות התוכנה. מובן שהעתקה כזאת של רשימה של אלפי מסמכים את 
 אבי זמן וממון מרובים. ושל נתונים רבים ביחס לכל מסמך מצריכה השקעת מש
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השקפתי היא שתכלית נוספת וחשובה של רשימת חומר החקירה היא לאפשר להגנה מבט  1 
רחב  על חומר החקירה כדי להוות מסד להכנה יעילה של הגנת הנאשם. תכלית זו אינה  2 

 3  סותרת את פסיקת בית המשפט העליון. היא משלימה אותה. 
  4 

 5  רשימת חומר החקירה ועקרון המשפט ההוגן
. אלמלא הייתה הגורם החוקר להכין את הרשימה בגיליון אקסל אינו מחייב אתהחוק  6 

אולם בהימצא רשימה כאמור, לא  .6נראה לא ניתן היה לכוף את עריכתהרשימה כזאת, ככל ה 7 
 8 אפשרותמן הנאשם  גדול, אלא אף גם זו שנמנעתזו בלבד שניתן בידי התביעה יתרון 

 9  ות מובהק.התגוננלהשתמש בכלי 
  10 

הכל מסכימים כי זכותו של זכותו של נאשם למשפט הוגן הייתה ליסוד מוסד בשיטתנו.  11 
. כיוצא בזה, קיפוח הנאשם לקבלת רשימת של חומר החקירה היא חלק מזכותו למשפט הוגן 12 

האפשרות לעיין ברשימת אקסל על כל תכונותיה, עולה אף הוא כדי פגיעה מסוימת בהוגנות  13 
 14  ההליך.

  15 
מונחים לפתחו של נאשם עשרות רבות של ארגזים עמוסים לעייפה מציאות שבה לדעתי  16 

ובצדם רשימה גולמית שאינה ניתנת לעיבוד ואינה מאפשרת "מבט רחב" ב"חומרי חקירה"  17 
וזוויות מבט הכרחיות על חומר החקירה, היא מציאות הפוגעת ביכולת ההתגוננות וממילא  18 

 19  בעקרון המשפט ההוגן. 
  20 

 21  משפט יעיל מר החקירה וניהולרשימת חו

 justice 22דחיית צדק ( – ליעילות המשפט יש השלכה מהותית על "עשיית צדק". "צדק נדחה  

delayed – justice denied "לפיכך ראוי בעיניי לצקת בביטוי "רשימת חומר חקירה ."( 23 
כפי שהעיר כבוד השופט  – מתיישב עם הצורך החיוני של קיום משפט יעיל. אכן תוכן ש 24 

הוראות הבסיס של זכות העיון וההעתקה לא שונו מהותית...מאז " – אליקים רובינשטיין  25 
חקיקת חוק סדר הדין הפלילי במתכונתו הראשונה...ואולם עם שהוראות הבסיס לא  26 

" השתנו, המציאות החברתית, המשפטית והכלכלית, השתנו ובפרשנותנו יש ליתן לה ביטוי 27 
המציאות החברתית, המשפטית והכלכלית  ].אלג'מיל נ' מדינת ישראל 1956/12[בש"פ  28 

תיק"] הפליליים. המציאות מחייבת - המשתנה "הניבה" בין היתר את תיקי הענק ["מגה 29 
פותחו ותו של משפט ענקים לבין יכולות טכנולוגיות שלהתאמה בין אופיו ואורח התנה 30 

                                                
שתוכן רשימת אקסל  לכל הפחות בכל תיק חקירה שראוי אלמלא דמסתפינא  [אלמלא חששתי] הייתי אומר  6

 רב ממדים. 
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הדפוס והמתכונת שהמציאות הכירה בשנת  לא הרי "רשימה" לפי  .ושבכוחן לייעל את ההליך 1 
תשכ"ה כשחוק סדר הדין הפלילי בא לעולם, לבין הדפוס והמתכונת שניתן לפתח באמצעים  2 

 3   .טכנולוגיים מתקדמים האידנא
  4 

מקום שניתן ליצור רשימה שיש לה תועלות מובהקות של ייעול ההליך;  וביתר שאת במקום  5 
או דילול היכולות של הרשימה מותיר רשימה  כזאת קיימת, ניתן  לומר שדלדולשרשימה  6 

 7  שאין בה כל חפץ והיא לא תצלח למלא את תכליותיה. 
  8 

בדונו  ביחס שבין "זכות העיון" הקבועה בחוק לבין טענות של "נוחות" ו"יעילות" פסק בית  9 
 10  המשפט העליון:

  11 
הטעם של נוחותו של הסניגור, שהמסמך עשוי להיות לו לעזר .... 12 

וק סדר לח 74החקירה הרב. טעם זה חורג ממסגרת סעיף להתמצא בחומר  13 
כבר איזן בין האינטרס של  ... 74סעיף  ...הדין הפלילי [נוסח משולב] 14 

התביעה לאינטרס של הנאשם, וקבע כי לנאשם יגולה חומר החקירה  15 
-ידי בית-בלבד, כדי לאפשר לו משפט הוגן, ואין מקום לאיזון נוסף על 16 

ידי גילוי תכתובת פנימית -המשפט. הטעם של נוחות הסניגור, כשעל 17 
ל להצדיק ייחסכו ממנו שעות עבודה לסיכום הראיות שבתיק, אינו יכו 18 

גילוי כזה כדי -חריגה ממסגרת האיזון שנקבע בהוראת החוק, כשאין באי 19 
 20  [ עניין הורוביץ]. פגוע בזכותו של הנאשם למשפט הוגןל

  21 
כענייננו. ראשית שם סב הדיון על טיבו ומהותו של "חומר חקירה" ואילו אינו העניין ההוא  22 

ית המשפט העליון שמדובר סבר בהדיון כאן הוא ב"רשימת חומר החקירה". שנית, שם  23 
ב"עיבוד" של חומר חקירה המהווה "תכתובת פנימית". כאן אין מדובר ב"עיבוד" חומרי ראיה  24 

את דבריו באמירה שחריגה אלא בצורת רישום מסוימת. שלישית בית המשפט העליון סייג  25 
רתי, מיישום החוק  על פי פשט לשונו מותרת כדי להגן על זכות הנאשם למשפט הוגן. כבר אמ 26 

חזור ושנה שבזכות הטכנולוגיה של תוכנת האקסל ניתן לגונן טוב יותר על זכותו של הנאשם  27 
 28  .7להגנה יעילה ולמשפט הוגן

  29 

                                                
גם בעניין הורוביץ סב הדיון על החלטה שיצאה מתחת ידי במשפט רחב ממדים. מראש יכולתי לראות  7

. נקל היה לי להבין את תועלתו של "סיכום חומר החקירה" (בלי פרק שהמשפט עלול להימשך זמן רב
אולם מסירת החומר להגנה לא  ההמלצות) לקיצור משך הכנת ההגנה וממילא לקיצור משכו של המשפט. 

נמשך זמן רב.. בית המשפט העליון קיצר את עונש המאסר בשל הימשכות אושרה. אשר יגורתי בא. המשפט 
 ]. אולי על כגון זה אמרו "סוף מעשה במחשבה תחילה". הורוביץ נ' מ"י 2103/07ההליכים {ע"פ 
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 1  בין "הלכה" ל"מעשה"
לא ירדתי לסוף דעתה של הפרקליטות ולטעם "התעקשותה" שלא להעמיד את גיליון האקסל  2 
המלא לרשות הסנגוריה אף על פי שאין בכך כדי להחסיר מן התביעה דבר ואין בכך כדי לגלות  3 

 4  "צפונות" שאסור לה, להגנה, להיחשף אליהם. 
  5 

כוח הפרקליטות אחרי שהובהר שניתן להבטיח שמקוריות הרשימה תישמר, ביקש בא  6 
להתייעץ עם הממונים עליו ולאחר מכן ביקש לקבל חוות דעת של פרקליט המדינה בשל  7 
"השלכות רוחב" של קבלת הבקשה. לא ידעתי מהן "השלכות רוחב" אלה. אני כן יודע  8 

נעדרת שמעשה יום, יום הוא שהצדדים אינם עומדים על קוצו של יוד דיוני, שכן עמידה  9 
ה  לית דין. כך למשל בכל יום ויום מעמידה התביעה לרשות הסנגוריה סופ על הדיןגמישות  10 

למרות שהראיה הפורמאלית היא תמלילי עדויות מוקלטות או  האזנות סתר. היא עושה כן  11 
ההקלטה. איש לא מעלה על דל מחשבתו שה"עיבוד" שביצעו גורמי החקירה על דרך של  12 

וימים ומשאבי ממון ניכרים כדי למלל תמלול, יימנע מן ההגנה וזו תיאלץ להשקיע שעות  13 
לחוק אינו כופה את הדבר על התביעה. והרי הסעיף כבר מגלם בחובו את  74בעצמה. סעיף  14 

 15  האיזון שבין "יעילות" ל"עיון". 
  16 

למתן אורכה לקבלת תעודת חיסיון  יום שבו לא מונחת לפני שופט בקשת התביעה מנגד אין 17 
רות שלפי הדין יש להנפיק את תעודת החיסיון ביום ימים). זה למ 90, ימים 60ימים,  30( 18 

הגשת כתב האישום. והדין הרי מגלם בחובו את כל האיזונים הנחוצים.  ההגנה דרך כלל אינה  19 
 20  . ל"הלכה" ותוגדר ים לעתים סייג יםהמעשה מציבחיי מתנגדת. משום ש

  21 
 22  מסקנה מסכמת

רה" על פי פשט הלשון של שופטת בית משפט השלום פירשה את הביטוי "רשימת חומר החקי 23 
קריאה פשוטה זו בוודאי אינה שגויה. הצעתי למעלה קריאה אחרת של לחוק.  74סעיף  24 

הוראת הדין המשקפת לדעתי טוב יותר ובאורח מותאם לאורחות החיים המשתנות את  25 
 26  תכלית הדין. 

  27 
 28  תכונתה המלאה לעיון המבקשים וסנגוריהם. לפיכך האני מורה להעמיד את רשימת האקסל ב

  29 
 30  , בהעדר הצדדים.2014מאי  26, "ו אייר, תשע"דכ היום,   נהנית

    31 
  32 
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