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  חיסיון לעורך דין

  
 דחיית בקשה לחיסיון בנוגע לגילוי -ש חקירות מרכז "פ'  פלוני נ32164-05-16מ "ע

 ד ולא בדברים ומסמכים שהוחלפו בין"שמות לקוחות משום שמדובר בתוצרי עבודת עו
  עורך דין לבין לקוחו

  ) בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופט ישעיהו שנלר29.5.16ניתן ביום (
  

  העובדות
בהתאם , עורך דין העלה טענת חיסיון נגד תפיסת מסמכים במשרדו על ידי רשויות המס

עורך . 2 לפקודת הראיות48חיסיון המבוסס על סעיף , 1ד לפקודה235-א235לסעיפים 
ל  ועיקר המסמכים שנתפסו הם "ן שירותים להקמת חברות ורישומן בחוהדין נות

מסמכים , תעודות מניה, פרוטוקולים של מינוי דירקטורים, תקנונים, תעודות התאגדות
שירותים כאמור . ב"לפתיחת חשבון בנק וחשבונות סליקה של כרטיסי אשראי וכיו

. ים טכניים שאינם מורכביםניתנים גם על ידי מי שאינם עורכי דין ומדובר בשירות
ל לבין אזרחים ישראליים "מטרת התפיסה היא לקשר בין החברות המוקמות בחו

ל במדינות "החייבים במס בישראל כדי לדעת מי עומד מאחורי החברות המוקמות בחו
  .בהן פרטים אלו אינם נחשפים

                                                                                                                                               
  : ד לפקודה קובעים235-א235סעיף    1

  פרשנות. א235"
  -ה 235-ב235לענין הסעיפים 

, דין ללקוח-דין שיש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך- חילופי דברים בין לקוח לבין עורך-" סוד מקצועי"
ובלבד שיש להם , הדין לשימושו הוא-לרבות רשימות שערך עורך, פה ובין שהועלו על הכתב- שהדברים נאמרו בעלבין

  ;קשר עניני לשירות המקצועי כאמור
  ; מסמך שיש בו סוד מקצועי-" מסמך חסוי"
  ;הדין הטוען טענת חסיון- בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של עורך-" בית משפט"
  . הנשיא או הנשיא התורן של בית משפט-" ופטש"

   סמכות לדרוש מסמכים מעורך דין. ב235
למסור לו כל מסמך , אם נדרש לכך על ידי פקיד שומה, דין-חייב עורך, 1961-א"תשכ, הדין-על אף האמור בחוק לשכת עורכי

הכל , לה אחרת בקשר למסמך כאמורשברשותו ולאפשר לו לבדוק ולתפוס כל מסמך כאמור וכן להרשות לו לעשות כל פעו
  .דין חייב לעשות כן אם הוא טוען שהמסמך חסוי-אך אין עורך, על פי הסמכויות הנתונות לו לפי פקודה זו

   טענת חסיון .ג235
השומה את המסמך ובלי לעיין בו ישימנו מיד -יקח פקיד, השומה הוא חסוי-דין כי המסמך המבוקש על ידי פקיד-טוען עורך) א(

יחתום עליה וימסור אותה , ירשום עליה את שם הלקוח שאליו מתייחס המסמך, יסגרנה,  הדין-בילה בנוכחותו של עורךבח
הדין -עורך. ישים כולם בחבילה אחת, חסיון לגבי מספר מסמכים המתייחסים לאותו לקוח-היתה טענת, המשפט-לידי בית
  .המשפט-השומה במסירת החבילה לבית-וות אל פקידלחתום אף הוא על החבילה וכן להתל, אם ירצה בכך, רשאי

  .קיבול אחר- מעטפה או כלי-לענין זה " חבילה"  
השומה לידי שופט וזה ימסרנה -ימסרנה פקיד, המשפט-אם מטעם כל שהוא היה זה מן הנמנע למסור את החבילה לבית) ב(

  .המשפט-לבית
  .משפט שלום-ביתהמשפט המחוזי ושופט - לרבות שופט בית-לענין זה " שופט"  

הדין שממנו נלקח -רשאי הלקוח או עורך, )א(קטן -לא יאוחר משבעה ימים שלאחר התאריך שבו נלקח מסמך כאמור בסעיף) ג(
  .המשפט בבקשה להחליט ולהודיע אם המסמך הוא חסוי-לפנות אל בית, המסמך

  החלטת בית המשפט . ד235
ידון בבקשה ויבדוק את המסמך לא יאוחר משבעה ימים , )ג(ג235ף שיפוטו נתקבלה בקשה כאמור בסעי-שופט שבמחוז) א(

השומה מבלי שיראה -הדין והוא רשאי לשמוע גם את פקיד-השופט ישמע את עורך; שלאחר התאריך שבה נתקבלה הבקשה
  .לו את המסמך או שיגלה לו את תכנו

  .השומה-ימסור אותו לפקיד, אינו חסויהחליט ש; הדין שממנו נלקח-יחזירו לעורך, החליט השופט שהמסמך חסוי) ב(
העתק ; השומה העתק החלק שאינו חסוי מאושר על ידיו-יורה למסור לפקיד, החליט השופט שהמסמך הוא חסוי בחלקו) ג(

  .כאילו היה מקור, השומה יתקבל כראיה בכל הליך משפטי-כאמור שנמסר לפקיד
יראה את המסמך שלגביו לא , י מסמך שבחבילה שנמסרה לולגב) ג(ג235המשפט בקשה כאמור בסעיף -לא קיבל בית) ד(

  .השומה-חסוי והוא יימסר לפקיד-כבלתי, הוגשה בקשה כאמור
 .הדיון בבקשה לפי סעיף זה יהיה בדלתיים סגורות והחלטת השופט תהיה סופית) ה(

  :  לפקודת הראיות קובע48סעיף    2
ו לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר  ענייני לשירות המקצועי דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו א"

 ."אלא אם ויתר הלקוח על החסיון, אין עורך הדין חייב למוסרם כראיה, שניתן על ידי עורך הדין ללקוח
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  טענות הצדדים

  

הלקוחות לא ויתרו על לקוח לפי הוראות הפקודה כאשר -ד"חל חיסיון עו: המבקש
  .החיסיון

  

דברים ומסמכים שהוחלפו בין "החיסיון לא חל משום שאין מדובר ב: רשות המסים
לא מדובר בשירות ; אלא בתוצרים של עבודת עורך הדין, ..."עורך הדין לבין לקוחו

  ; י עורך הדין"הניתן ע) משפטי(מקצועי 
  

  בית המשפט המחוזי פסק
אינו פטור מהחובה ' רך דין שערך חוזה בין לקוחו לבין צד ג נקבע שעומירוןבפסק דין 

אלא רק מן החובה למסור כראיה את המידע שהחליף עם , למסור את החוזה כראיה
 שבו נפסק כי כל המסמכים המהווים 2ישראליד "כך גם בפס. 1לקוחות סביב החוזה

חוזים ומסמכים פעולה משפטית של עורך הדין או שנערכה על ידו אינם חסויים ובפרט 
זו ההלכה הפסוקה . שאינם כשלעצמם הדברים שנאמרו או נכתבו בין עורך הדין ללקוחו

טעמו . ל שהחיסיון אינו חל על זהות הלקוח של עורך הדין"עוד נקבע בפסיקה הנ. כיום
  . אלא טעמו הוא בתוכן הדברים, של החיסיון אינו החשש שהפרסום יכול לפגוע באדם

  

ט  או חשיפת חשבוניות מס אין בהן כדי " נאמר שגילוי סכום שכ3יל'גאברגם בפסק דין 
לפגוע ככלל בתקשורת החופשית בין הלקוח לבין עורך דינו וזהו אינו חלק מהתקשורת 

על מהות השירות המקצועי הניתן על ידי עורכי דין . עליה החיסיון מבקש להגן
ורכי הדין הכוללים בין השאר  לחוק לשכת ע22- ו20ללקוחותיהם ניתן ללמוד מסעיפים 

בוררים , בתי דין, ייצוג אדם אחר וכל טיעון ופעולה אחרת בשמו לפני בתי משפט"
  . ועוד" וגופים ואנשים בעלי סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית

  

אשר הסתמך על כך , אמנם גילוי שם הלקוח וזיקתו לחברה מסויימת יכול לפגוע בלקוח
אולם דווקא טיעון זה מחייב את דחיית הבקשה ובאופן , ד קיים חיסיון"שאצל עו

  .מגילוי" מקלט"שפנייה לעורך דין לא תהווה בגדר 
  

הבקשה . ד"לא חל חיסיון על תוצרי עבודת עורך דין או על זהות לקוחות של עו, לסיכום
  .נדחתה

  
  

  הערת העורך
  

עורך הדין לבין פסק הדין מבהיר שיש להבחין בין דברים בעל פה או בכתב שהוחלפו בין 
לקוחו לבין מסמכים הכוללים חוזים ומסמכים שאינם כשלעצמם הדברים שנאמרו או 

 .נכתבו בין עורך הדין ללקוחו
  

                                                                                                                                               
 . 62) 1(ה "מ תשמ"פ, מדינת ישראל' מירון נ 227/83) שלום ירושלים(ש "ב   1
 .159) 1(ד מג "פ, ויישראל ל'  ישראלי נ301/85ץ "בג   2
 .סמסטקהאתר המשפטי , )9.12.15 (י"מ' יל נ'אברג 751/15פ "רע   3
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� ,2001) ��� :�����( ,�� '426 ;	����� �� , 	��

����� ,����	 
	� ,2009) ��� :��
�( ,�� '1098 ;����� ��
 ���� ��� 	���� 	����	 	���� ,

�� �����-���� ,���� ����� ��� ���
 ,2009) ��� :�� -�����( ,�� '92.  

  

5.   �� ���� ����� ������� �
	� �� ����� ���
- �� ��� �� ���� ��	�  �� ���	� �����

��� ���� ,� ��
���
 ����������� �����.���� ����
 	��� ���  :  

"���� 	��� ���� �
���- 	����� 	� ����� ����� ����� �� ��


��� ������� , �
��� ����� 	� ���) ����� ��� ��� ��� ���	�

������� 	����� (����� �� .���� 	��� ���� ���- ����� �� ��


���� �� ���� �
���� 	� ����� ����� ,� 	������ �� �	��... "  

������ ����
 �
���
 	��� ���:  

"��� �
� �� ������ 	���� �� ������� 	���� ������" ����� ��� 


����� :���� �	��� ���		 �� ��� ���
�� �� �����" ���� ������ 


���� 	� ���� ��
� ,����� �� �
��� . ���� ��� ���
�� ��� ���� ����

�	��� ������ ���� . ������ 
��� ������ ��
 ����� �� �� ���	� ��

 ���� 	���� -�	��
�� ��
� �� ��� ���  .�� ���� , �� ����� ����


��� ��
� ����� ���� ��
� ����� ����� ���� ��� ���	� �� - ����

������ .�� ����� , ������ ��-	���� ���� ���� �� ��
�  .�� ���� 
�� ���� ����� ��������
�� ���� ���� ���� , ����	 ��� ���� ���

����
� ��.  

 ...  
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)3 (�� ���� ������� ���� �� �� ��
��� ������	��" 
 - ��
� ���� �� 

��� ��� ��� ����� �� ��� �� : ����� ��
� ����� ���� �� ���

 	����� ���	 ���� 
���� �� ���� ��� ���� ������� 	�����

������� ...�� ������� 	�
��� ������ �	�
�� ��� ����
 �� 

������� ,������ �������� ���� ������ ����
 �� �� ��� ���� . �����

��
���� ��� ���� 	����� ���.  

 ...  

� ���� ����� �� ��� �� ��� �	����"�	����� 	����� � ,�� ���  ���

������� ����
� 	��� 	����� ���� ���� ����� ".  

  

6.  
 ����� ����� ��

 	���� 
� �����" �751/15 ����'� �� '����� 	��
�) 9.12.15(:  

"��� 	������� 	��� �� ����� ��� ���� ����� ,���� �
� ��� ��� ,

���� ,���
 ���� ���� ����� ��� 	����� 	����	� .�
�
� , ��� ����

������ ��
� ���� ��� 	����	�� ��� ������ ���� ,�� ���� ��

���� ������� .�
�� 	���� 	����� ����� ������ 	��� 	���� ��� ,

���
 ����� ����� ��� 	����� 	����	� �� ���� 	������ ,���� ,

����� ,���� �	�� �	���� ������ 	� ���� , 	���� ���
� ���

 �������� ���������� �
���� ������� �� ������� �� �	���	)�" �)�-

� (227/83 ����� � '	��
� ����� ,"��	 �" �)1 (62 ,79) 1983( ;�" �

)	"� (1529/83 ������ � '	��
� ����� ,"��	 �" �)3 (265 ,268 

)1983 .(( ��� ������ ���
��"����
 "�"������ " 	������ �������

��
� ���� ����� �	�� ������� 	����� ,������ ���� ������ ������ ,

� ������� ���� ����	
�������� 	����� �	�  , ������ ���� ���

������ ��
� ���� ��� ������ 	����	�� ��� , ���� ��
� ���� ����

������� ��� .����� ,����
� ����� �� �� ������ ,���	�� �� � � ,

������ ��
� ���� ��� ,������� 	����� ������� .����� , �� ����

������ ,������� 	����� ������ ���� ������� ��� , ����� ����

 ������ ��
� ���� ��� ����� ��� ���� �� ������� ��� 	�	)��� ,

 �����"	���� 	����	" ,��� '90 ; ��
� ������ 	������� ���  ���

1085)  	��
���� 	����� ���
��- 2009( ;���� ,��� '264 .( ��	��

�� ������ ,��� 	������� ��� ����� ��� ���� , �� �	��� 	����

"מ ©
בע

לי 
כלכ

וץ 
ליע
ם ו
מסי
ן ל
מכו
ה



   
 ���� ��� ���	
� ��
� ���-��   

    29 ��� 2016  

�"� 32164-05-16 ����� � '	�
� ���� ���
� ����  

����5����7

��� ����� ����� ��� ���� , �	�� ������� ���� �	�� ���� ����

������� 	����� ,���� �	��� ��� ������ ���� �� �� ".  

  

�� ���� ���
��� �� �
	�� ���� ����:  

"������ , ����� ������ ������� ���48	����� 	
���  , 
��� ��

 ��� 	������� 	���� 	� �� ����� ��� ���� �� ������ 	� �����


���� 
�� , ������ 	��	� ����� �	����� �
���� �� 	
���

����� 
�� �
� �� ��
 ���� �� �
���� ,	���������� �� 	����  .

 �����235 
� �235 ��
�� ����� 
��� ����	� ����� �� 	
��� 


��
� ���� �� �	���� ����� ���� �� ��	�� , �	���� 	����� 	���

�
�� ���� ����� 
�� �� 	����� , �� 
���� �� ����� ���� ���

������ �� ����� �	����.  

...  

	� ������ ���� �� �
�� 	�������	�
  ,�� ,���� , ���� ����� ���

��
 -��� 	����� ����� �����
� ������ �� ��	� ���� , ���

����� ���� 	�	 	�	�� ���� �	���� , ��
� ���� ��� ����� �������

������) ���� ,�� '280(. "  

  

������� �����
 ��� ���� :	���� ���
 ,��� 	�� ,���� ����� ,1977) ���
 ����� �
�� ���� ��

������ ����( ;����	 ,�� '418) ����	� �	�	�� �� ������ �	���� ����� �� �	
� ���( ;

���	 ,�� '1097 ;������ ���� ���� ,� ��� ,'���� ����
� ,2013) ��� :���� - �����
 ������ 

����( ,�� '266.  

  

7.  �� ��	�� ��
���
 ��� ��� ,	�� ���� �� ������ �� ����� �
 ��� ���� �� ����

�	�
�� ����� �	�� ��� , �� ���� ���� ��	�� ��� ��- ��
��� ������� ������ ���
 ��	� 

������ ������ �� ,��	�� ���� �� ���
� ,	��� ������ ����� ���
.  

  

8.   �� ���� ���� ����� �� �� ��� ������ �� ������ ����� ���
- ����� �� ��	� 

����	� ����� "����� ����� "����� ��

 ��
	�� �� ��� ���� �� ���� �� ���� . �
	� ���


��" �751/15 ����'� �� '����� 	��
�) 9.12.15(  -���� ����� �
�� :  
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" ���� ����48 �� �� ���� ������ �� 	���� 	����� 	
��� "����
 

������� "����� ��
� ���� ��� ������ . ����� ��
�� ������ ���	�

� �� ���"����
" , � ��� ������ ����
� ��������)����� ,��� '99( ,

��"������" , ���"��� ������ 	����� ������� ." 	����� 	��� ��

������� ,���	������ ��
� ����� �
� �� �	��� , ������ 
���� �	��

20�  -22�� ��
� ����� 	��� �� ,������� , �	�� ���"����� �
� ��� ��� 

����� ����� 	��� ���� ��� �	� ��� ,�	� ��
 ,������ ����� 

������ ���� 	���� 	����� ,�� ���� 	�����" ;"	���� ������ 

���� ��� ���� ����� �
� ���" ;�"����� ������ ��
 ������" ,

 ������ ���
� ��� �� ��"�����") ����� ,��� '413 ;�" �632/77 

������� � '���� ,"�� �)2 (321) 1978(( ".  

  

������� �����
 ���� :����	 ,�� '413 ;���� ,�� '265 ;��-���� ,�� '91  -���	 ��  ,�� '1086 

)�	����� ����� �� �	
� ���.(  

  

�� �� ��	�
 �� ������ ������� ������ �� ��� ��
�� ��	��� ��	�� �� ��� , ����� ����

 ����� ����� �� ��	��� ����� �� ���� ������
 ��
�� �� ��	� �� �� �
�� ���� ��� ��	�


����� .���� , �� �� ����� ����� ���
� ��	
� ����� �� 
���� �� ���� �	��� �� ����

 ���
 �����"��	� "�� ����� ��� ����������� ������ ��� ������ � .  

  

9.  ���
� �� ������ , �� ���� ���� �� �� �	���� ����� ����
 �� - ����� �� ��	� 

 ��� ���� ���
�)������ �������� ������� ( ��� ���� �� ���	� ���� �� ��) ��������

��
 �����	� (-�� ��	�
 ��  .�� �� ��� ��
 �� ���� ����� � ����� �� ���� ���� ��  - ��	� 

����� ���� �� �� ����� ��� ����	� ����� ���
.  

  

10.  � �� ��� , �� ��	� �	��� ����	�� ���� ������ ���	� ��
 ���� ����� �	
�� ��	


������� ������ ��
�� ��� ��.  
  

54678313  

  

���� ��	��  ,�"��	 ���� �"� ,29 ��� 2016�� ����� 
���� "��� ���.  
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