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 פרק א': הצדקות תיאורטיות להליך הפלילי
 מטרות ההליך הפלילי 

קיבל מעמד חוקתי עם חקיקת חוקי היסוד. מדובר על עקרון מופשט ורחב מאוד, אשר יש עקרון זה    –  עשיית דין צדק .1
 לפרוט. מה המשמעות של צדק? האם יעילות? עקרון סופיות הדיון? וכו'. 

 ם: סוגי 2-האמת מתחלקת ל – חשיפת האמת .2
ברק  :  דוגמה)  משקפת את ההתרחשות בפועל עפ"י נקודת מבטו של מתבונן אובייקטיבי מהצד  –  אמת עובדתית .א

 . (בתנאים שנוצרו לא ניתן להלום הרשעה בפלילים על סמך הראיות שהתקבלו ע"י עישון סמים חייבטובב ארז
מציאות המשתקפת על  משקפת את ההתרחשות דרך פריזמה של שופט מקצועי שרואה את ה  –  אמת משפטית .ב

הפלי הדין  סדר  וכללי  הראיות  דיני  משפט  בסיס  שיטת  באותה  הקיימים  לאור   חייבטובב  שהם:  דוגמה)לי 
 . הפגיעה בזכות להליך הוגן(

   שאיפה שזו תחפוף לחלוטין   ךהאמת המשפטית היא הכלי באמצעות מקיימים משפט ומכריעים בסוגיה, והכל תו
, וערכים אחרים גוברים על פני  לם זה לא תמיד קורהאו   . מפשע  ה להרשיע חפיםשכן המטרה אינלאמת העובדתית,  

 :האמת העובדתית

 עדות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה אינה קבילה, למעט במקרי עבירות אלימות. שלמות התא המשפחתי: -

 לקוח; חיסיון מקור עיתונאי וכו'. -חיסיון עו"ד  דיני חסינות: -

טיעון: - מסוי  עסקאות  והוויתור  האמת  על  יותר,  ם  קלות  בעבירות  סיכויי למהודאה  העלאת  אחריות;  לקיחת   ?
מתלוננ/ת מעדות קשה בבהמ"ש. ללא מכשיר זה, מערכת המשפט הייתה   שיקום; חיסכון בזמן שיפוטי; הקלה על

 קורסת תחת העומס, אולם זהו מוסד שאינו מגובה בחקיקה. 
פושעים מחוץ לכלא, על פני אחד בפנים )הרמב"ם(.    1000דיפים  מע  אנו  –  הרשעת האשם ואותו בלבד וזיכוי החף מפשע .3

 ה לאמת.  רתכלית זו נובעת בין היתר מערך החתי
אי אפשר לנהל צדק מבלי שהנאשם/החשוד יזכו להליך הוגן, שהרי ללא הגנה    –  מניעת עיוות דין, ושמירה על כבוד האדם  .4

וכ  ראויה חזקת החפות  זכות ההיוועצות;  חפות)זכות השתיקה;  ולהוכיח את  לנסות  הנאשם  יוכל  לא וו'( במסגרתה   ,
ר בעידן הנוכחי, בו ניתן יותר כוח לרשויות השלטון, בו מטרות והגבלות אלו חשובות בעיקיתקיים הליך צדק אמיתי.  

 החברה הסמיכה את הרשויות לפעול על מנת להשיג את אינטרס הציבור.
 . הגנה על זכויות נפגעי עבירה .5

 האמת; הרשעת האשם ואותו בלבד וזיכוי החף מפשע ן תכלית חשיפתמכנה משותף בי
שם ואותו בלבד' ו'זיכוי החף מפשע' אינן יכולות לדור בכפיפה אחת תחת על פניו, תכליות 'חשיפת האמת', 'הרשעת הא  כלל:

אשם ואותו בלבד  תכליות חשיפת האמת, הרשעת ה.  יש ביניהן סתירה, שכן  'מניעת עיוות דין ושמירת כבוד האדם'תכלית  
, בעוד שתכלית מניעת עיוות דין ושמירה על כבוד מבקשות להגן על האינטרס הציבורי להילחם בפשיעה מפשע  וזיכוי החף  

 2קבוצות אלו של תכליות ההליך הפלילי ישנו מתח בין    2בין  . כלומר,  להגן על זכויות חשודים ונאשמיםהאדם מבקשת  
שיש לו ערך עצמאי   ערך ההגינותד לגלות את האמת באמצעות סד"פ( מול  פלילי נוע)ההליך ה  ערך האמת:  ערכים מרכזיים

 . מתח זה אנו נדרשים לאזן, כאשר האחד לא בהכרח יגבר על האחר באופן קבוער לגילוי האמת, הכלול גם הוא בסד"פ. מעב

 : דוגמאות -
o  'ת. ערך האמת < ערך ההגינו –)חריג לעדות מפי השמועה(  הראיות ודתא לפק10ס 

לעניין תוכנה, יש להוכיח כי ניתנה באופן לקבל הודיית חוץ של נאשם  כדי    –(  שהם)  חייבטובפס"ד   ▪
( ומרצון  הראיות  12ס' חופשי  כלומר  לפקודת  ואמינות (,  )מהימנות  פנימי  מבחן  לקיים  עליה 

  בהודיה עצמה( ומבחן חיצוני )דבר מה נוסף כדי לחזקה(.
)פגיעה   הלכת יששכרוביש לפסול את ההודיה לאור  ולם  השופט קבע כי תנאים אלו התקיימו, א

 ערך הגינות < ערך האמת.. בהליך הוגן(
o למשלערך ההגינות < ערך האמת.  – הלכת יששכרוב: 

לפי דוק'  חומרת העבירה אינה מהווה    –(  שהם)  פס"ד חייבטוב ▪ שיקול להימנע מפסילת ראיה 
להל בזכות  מידתית  בלתי  פגיעה  לאור  הפסיקתית  הוגןהפסילה  דווקא  יך  החמורות  ,  בעבירות 

מצופה כי תוקפד ההגנה על זכויות החשודים ונאשמים )העלות הגבוהה שבהרשעת שווא לעומת  
 ערך ההגינות < ערך האמת. העלות החברתית הגבוהה בזיכוי שווא(.

אין משמעות לחומרת העבירה כסיבה שתשלול את   –(  ברק ארז)  פס"ד קסאי  –  בדומה •
 .  לה תוך פגיעה בזכות להליך הוגןיה מקום בו התקבפסילת קבילות רא

בעודו בוחן את   מחזיר לנוסחה את שיקול חומרת העבירה  –(  מלצר)  פס"ד קסאי  –  מנגד •
 אפשרות פסילת הראיה לאור הפגיעה שנגרמה, ובכפוף לנזק שבזיכוי שגוי. 

אולי יביים ואובייקטשהתבסס על ממצאים לא  התבצע עיכוב לא חוקי,    –(  פוגלמן )  פס"ד קסאי ▪
, ולכן יש לזכות את הנאשם גם במחיר של פגיעה באמת העובדתית, אף טעמים פסולים וגזעניים

 ערך ההגינות < ערך האמת.  בשם הפגיעה בזכות החוקתית להליך הוגן. 
o ערך ההגינות < ערך האמת.  –)מאפשר אפילו ביטול כתב אישום(  מן הצדק רינת הגנהדוקט 
o ישנם מקרים בהם הפעלת אמצעי חקירה   –)ביחס לשימוש בסמים בחקירה(    פס"ד חייבטובב  ברק ארז

. לא ייתכן שחקר האמת  פסולים בתכלית אינה פוגעת רק  בזכויות, אלא גם מסכלת את תכלית בירור האמת
 ערך הגינות + ערך האמת.את הגבול.  יוביל את המשטרה, שאמונה על שמירת החוק, לעבור עליו ולחצות
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 :אי קבילות בדיקת פוליגרף מבכרת הגנה על זכויות חשודים, למשל .  ן תמיד עומדות בסתירה זו לזו אלו אינתכליות    סייג :
מתוך הבנה שכלי זה אינו מדויק, ובמקביל גם את תכליות חשיפת האמת, הרשעת האשם בלבד וזיכוי החף מפשע, שהרי  

 ה יותר כי האשם יורשע ולא החף מפשע. ות הבדיקה אינן מדויקות אנו מבטיחים בסבירות גבוהבהבנה כי תוצא

 מהו סדר הדין הפלילי ומהן מטרותיו?
 מהו סדר הדין הפלילי?  

זהו סט של כללים שהחברה קבעה לעצמה כדי להוציא לפעול את ההליך הפלילי. סט כללים זה הוא שנותן את הכללים לעשיית  
 צדק, להוציא את האמת לאור במשפט. 

 למה צריך סדר דין פלילי? 
נועדה לשרת את המה  –  אכיפת הדין הפלילי המהותי צעי למא .1 ות.  סדה"פ העוסקים בפרוצדורה, בעוד שהפרוצדורה 

אולם, ישנם מצבים בהם הפרוצדורה הופכת למהות, לעיקר, ויכולה לשנות את התוצאה. לכן, חשוב להבין את השלכות  
ני שנועד לאפשר הליך הוגן ולמנוע ות הם עניין טכ: דיני ההתיישנדוגמההמשפט החוקתי על תחום סדה"פ ודיני הראיות )

 קץ(.   מאדם ללכת עם חרב ההליך הפלילי מעל ראשו עד אין
סדה"פ מקיימים תכליות של יעילות, אחידות,    –  לקבוע סטנדרט ניהול משפט על מנת שיקויים באופן מסודר, יעיל והוגן  .2

ות סבירה. סטנדרט הסבירות משמש גם לקביעת רשלנות  שוויון, וודאות, מניעת שרירות ויוצרים אמות מידה להתנהג
 נגד עו"ד.  

הכללים נועדו להגן על זכות הפרט להליך   –  גנה על זכויות המשפט של הנאשםה  –לתת לנאשם תריס בפני עיוות דין   .3
סמכות פוגענית  הוגן, ולמנוע עיוות דין. בין המדינה לבין הפרט קיימים פערי כוחות אדירים, במיוחד בהליך הפלילי, כוח ו

ה להיגרם מהפעלת כוח זה,  שאנו כאזרחים הענקנו למדינה מתוך הכרח. אולם, לאור הפגיעה בזכויות האזרחים שעלול 
הגנה   הוגן,  הליך  להם  וליתן  ונאשמים  חשודים  כלפי  דין  ועיוות  בזכויות  פגיעה  של  מצבים  למנוע  להקפיד  עלינו 

בזכויות הפרט בהליך הפלילי כה חמורה, שהמערכת מוכנה לספוג   המתאפשרת בזכות הסטנדרט הנקבע בסד"פ. הפגיעה
הפוכים, בהם יורשעו חפים מפשע. יודגש כי פערי הכוחות בין המדינה לפרט כה  זיכויי שווא ולא מוכנה לסבול מצבים  

עה ביהת:  דוגמה )  עצומים, כך שאין משמעות למיהות הפרט שעומד מול המדינה ומה החוסן שלו ביחס לפרטים אחרים.
 (. (סילווסטרהלכת ההגנה, בעוד שההגנה יכולה לשמור את הקלפים קרוב לחזה )מול חייבת לשחק בקלפים פתוחים  

 שמירה / סטייה מהכללים 
מונעת רשלנות במקרים עתידיים, עלויות התדיינות, חוסר שרירות. בנוסף, כללים טובים   למה חשובה שמירה על הכללים?

 רשעת האשם. יובילו לזיכוי החף מפשע ולה
 (:מצטברתנאים ) 2 מתי תתאפשר סטייה מהכללים?

מעניק  סדרי דין באין הוראות    –לחסד"פ    3ס' כשהחוק/תקנה מתירים לסטות מהכללים.    –  כאשר יש סמכות לסטות .1
 , מקום בו אין הוראה אחרת בחיקוק. הסמכה כללית לבהמ"ש לקבוע כיצד לנהוג

הנאש .2 של  בזכותו  תפגע  לא  מהכללים  עצמו הסטייה  על  להגן  כללי    –  ם  במסגרת  הפלילי  ההליך  מטרות  בין  איזון 
 :דוגמאותהפרוצדורה. 

י טכני במסמך אינו פוגע קובע כי ניתן לחרוג מהכלל לפיו ליקו  פגמים שאינם פוגמים בדין   –לחסד"פ    238ס'  .א
אמור יש כדי  נראה לבהמ"ש כי בקבלת המסמך כאם  בתוקף ההליך לפיו, מקום בו אין חשש לעיוות דין, אולם  

 .דינו של הנאשם, בהמ"ש רשאי לעשות הכל כדי לרפא את החשש להקים חשש לעיוות
מהכללים/טעות מקום כשאין עיוות  בהמ"ש מאפשר סטייה  ;  לא כל פגם טכני יוביל לזיכוי   –  פס"ד סילווסטר .ב

 דין 
רית, בעילת ריגול היה אזרח בריטי, אשר הועמד לדין לאחר קום המדינה לפי הפק' המנדטו  סילווסטר  רקע:

ם את תיאור העבירה ויסוד הכוונה. סנגורו של סילווסטר טען כי  ומכוון. התביעה כשלה בלציין בכתב האיש
 עבירה.  ר בטעות בניסוח לב הגדרת הבר בפגם בהליך הפלילי, ולכן יש לזכות את מרשו, שהרי מדובמדו

הליך הבריטית לעניין היחס לפגמים טכניים בקבע כי מד"י המתהווה דוחה את הגישה    זמורה   הכרעה )עליון(:
, אך לא ניתן להגן על הנאשם מפני עיוות דין תהפרוצדורה הפלילית אמנם מבקשפלילי. במסגרת זאת נקבע, כי  

בעניינים טכניים, להם  שנה את גורלו. כלומר,  לשחק בכללי הדין הפלילי כבמשחק שחמט, בו כל מהלך לא נכון מ
ל הדעת שאדם יזוכה/יורשע בשל  ת, שאלת החפות או האשמה של הנאשם, לא יעלה ע אין כל קשר לגילוי האמ

 .  טעות טכנית
 הזכות להליך הוגן אינה כוללת בחובה את הזכות של הנאשם להנות מיתרון טקטי  – פס"ד אפללו  . ג

 התביעה ביקשה להגיש קלטת כראיה, אולם הנאשם וסנגורו התנגדו בטענה שאינה קבילה. בהמ"ש קבע  רקע:
שכן אחרת    כי סוגיית קבילות הראיה תידון בשלב מאוחר יותר, אך הנאשם וסנגורו התעקשו שהדבר יעשה כעת,

 יעיד הנאשם מבלי לדעת את תוצאות הקבילות וימנע ממנו יתרון טקטי. 
מטרתו של ההליך הפלילי היא לחשוף את האמת,    הכללים נועדו למנוע פערי כוחות, אך עדיין    אמנם,  הכרעה:

ם. הן התובע, והן הנאשם צריכים לתרום את חלקם ך להביא לזיכויו של החף מפשע, ולהרשעתו של האש ובכ
זו,   מטרה  קידום  מאלהלשם  למי  טקטיים  יתרון  להעניק  ההליך  של  בכוונתו  או  מטרתו  איואין  מדובר ,  ן 

על התביעה   פלחסד"  74ס' אכן, ככלל, הנאשם לא אמור להיות מופתע מהתביעה, שכן לפי  במשחק/בתחרות.  
יתרון   לו  ובפועל מעניק  נדרש ממנו,  ולשחר בקלפים פתוחים, דבר שאינו  לו את כלל חומרי החקירה  למסור 

לא נכלול במסגרת הזכות  נקבע, כי  טקטי, אך אין הדבר נכלל בזכותו של הנאשם להליך הוגן. בשורה התחתונה  
 . להליך הוגן את זכותו של הנאשם שלא להיות מופתע

שלבהמ"ש  סעיף זה חריג לשיטת המשפט שלנו )אדברסרית(, מכיוון  –ראיות מטעם בהמ"ש  –ד"פ לחס 167ס'  .ד
אחרות ראיות  הבאת  על  ולהורות  עדים,  לזמן  אקטיבית  סמכות  כאן  לשיטה  ניתנת  סממן  הוא  זה  סעיף   .
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לסטות  ניתנת לבהמ"ש הסמכות , במסגרתה בהמ"ש מעורב ואינו מהווה שחקן פאסיבי. כאן, תאינקוויזיטוריה
 . הפרוצדורליים, שכן אין בכך כדי לעוות את הדין ולפגוע בזכותו של הנאשם להליך הוגן לכאורה מהכללים

פגוע בזכות הנאשם להליך  טעות טכנית של התביעה, אותה התיר בהמ"ש שכן לא היה בכך כדי ל  –  פס"ד קניר .ה
 הוגן, והדבר לא שינה את פסה"ד המהותי 

ושב ישראל. בתגובה התביעה ביקשה להביא הוכחה  יעה לא הוכיחה שהנאשם תסנגור הנאשם טען כי התב  רקע:
, כראיה מטעם בהמ"ש, ולזמן פקיד של משרד  לחסד"פ  167ס' בשלב הסיכומים, ולא בשלב ההוכחות, בכפוף ל

 הפנים. ההגנה התנגדה, בטענה שמהלך מעין זה אינו ראוי. 
. בהמ"ש המשיך את  , ולהביא ראיה בשלב הסיכומיםמאפשר לחרוג מכללי הפרוצדורהלחסד"פ    167ס'   הכרעה:

כי   וקבע  פרשת סילווסטר,  של  לחשיפת האמת, איהקו  להביא  הפלילי  ההליך  של  מדובר בתחרות,  מטרתו  ן 
אם בהמ"ש ידבוק בעניינים טכניים, אמון הציבור יפגע, ולכן לא ניתן    .יהיוהתכליות אינן סותרות אחת את השנ

 .וטכני, ובכך לחסום את יציאת האמת לאורלזכות אדם על עניין שולי 
 נזקלו נגרם טעות טכנית של התביעה, בהמ"ש התיר אותה ודחה את טענת הנאשם לנזק, לא  – פס"ד אנג'ל .ו

מחייב את התביעה להעביר להגנה את כלל חומרי החקירה יחד עם כתב האישום. אולם לחסד"פ    74ס'   רקע:
מאוד גדולה של ראיות דברים עשויים להתפספס. במקרה של פסה"ד, לעיתים, טעויות קורות, וכשמדובר בכמות  

הגנה את אותו, מכיוון שלו היה יודע שיש בידי ההתביעה כשלה למסור להגנה קלטת. הנאשם טען כי יש לזכות  
 החומר הנ"ל, היה מעיד אחרת, וכעת יצא שקרן.  

ל אי גילוי ראיה מסוימת מטעם התביעה, ספק רב אם נאשם יכול להישמע בטענה שנגרם לו נזק שכן בש  הכרעה:
 , מקום בו הדבר התגלה ויצא שקרן בעיני בהמ"ש.  עדות כוזבת ןמסר ביודעי

 ורה מתוך חשש לעיוות דין ופגיעה בזכות להליך הוגןפרוצד הבהמ"ש לא אפשר לסטות מ – פרשת דמיאניוק .ז
איוון האיום. העדויות עליו סיפרו על  יוק שימש כוואכמן בסוביבור, וכפקיד בטרבלינקה, שם כונהנדמיא רקע:

נוראית,   בשלב  אכזריות  לארה"ב.  עבר  הוא  המלחמה  לאחר  הנאצית.  ההשמה  למכונת  אקטיבי  מאוד  וסיוע 
גילו   הונה את  מסוים, האמריקנים  ההגירהשהוא  הנאצי.  -וכי מדובר באדם שעבד באס  רשות  אזרחותו  אס 

חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם ישום נגדו הוגש לאור  נשללה, הוא הוסגר לישראל והועמד לדין. כתב הא
כשהאישום נגדו גרס כי מדובר באיוון האיום, פושע שביצע מעשי התעללות חמורים בטרבלינקה. ההרכב שדן 

(. בהמ"ש המחוזי גזר אותו לגזר דין  דב לוין ( ושופט עליון )דורנר  ;צבי טלשופטי מחוזי )  2  –אותו היה ייחודי  
לכן   באותה  מוות,  בעליון.  לערעור  עבר  התיק  אוטומטי  וראיות  תקופה,  באופן  הברזל  מסך  נפילת  התרחשה 

חדשות נתגלו, וביניהן כי איוון האיום היה למעשה אדם בשם איוון מרצ'נקו. דמיאניוק טען כי הוא אינו אותו 
 אדם, אלא היה שומר במחנה, וכי מכך מתעורר ספק סביר המצדיק זיכוי. 

ל  לחסד"פ   184ס' להפעיל את    התביעה ביקשה בהמ"ש להרשיע נאשם ע"ב  המאפשר לסטות מהכלל ולאפשר 
ראיות שהתגלו במהלך המשפט, אף אם העובדות אינן כתובות בכתב האישום, אולם לשם כך יש צורך לוודא כי  

מזה  לנאשם ניתנה הזדמנות סבירה להתגונן )ראייתית ומהותית( ובתנאי שהעונש שיוטל עליו לא יהא חמור  
האישום בכתב  העובדות  הוכחו  לו  מקבל  טעשהיה  מכך,  שאותו .  לכך  ראיות  במשפט  הוצגו  כי  התביעה  נה 

 דמיאניוק המצוי כעת בישראל עשה מעשים נוראיים בישראל ולכן יש להרשיעו בגינם.  
ם  וזיכה את דמיאניוק מהאישומים שיוחסו לו בכתב האישובהמ"ש דחה את טענת התביעה,    :)עליון(  הכרעה

, שהרי לא זכה להתגונן מפני  לא יזכה להליך הוגן נקובישראל, בשל הספק שהתעורר מתוך החשש שאיוון מרצ'
 האישומים לגבי הפשעים שבוצעו בסוביבור. 

כ  הערה: • להגיש  שלא  בחר  אישוםהיועמ"ש  סביר    תב  סיכוי  שאין  בטענה  בסוביבור,  מעשיו  בגין  חדש 
בגרמניה על פשעיו    2011שך, דמיאניוק הועמד לדין והורשעה בשנת  המב  להרשעה, וכי אין עניין ציבורי בכך.

 בסוביבור בגין סיוע לרצח. 

 השפעת ההליך הפלילי על גילוי האמת
 האמת: היבטים פרוצדוראליים המשתנים בין מדינות, וחשובים לגילוי 

משפטיות .1 מנק  –  חזקות  ההתרחשות  את  )משקפת  עובדתית  אובייקטיבאמת  מתבונן  של  מבטו  אמת  '  מול  מהצד(  י 
קפת את ההתרחשות דרך שחזור שופט מקצועי את המציאות ע"ב הראיות שהוצגו בפניו, ובכפוף לפרוצדורה משפטית )מש

  :דוגמאותולסייגים(. 
 שנים לאחר הרצח, ישראל החליטה להקים ועדת חקירה שמטרתה הייתה לגלות   – ב(רצח ארלוזורו בג"צ אלון ) .א

א רצח  של  העובדתית  האמת  בעניאת  עתירה  הוגשה  כי  רלוזורוב.  קבע  בהמ"ש  האמת ין.  של  הבירור  דרכי 
הראיות  דיני  של  תולדה  ומהווה  מוגבלת  אשר  המשפטית,  האמת  בירור  של  מאלו  שונות  ההיסטורית 

טית כפי  אין מניעה לחקור את האמת העובדתית ההיסטורית, ואין הדבר ישפיע על האמת המשפ  .והפרוצדורה 
 . שקבע אותה בהמ"ש

האמת המשפטית בהליך פלילי עשויה להיות שונה מהאמת המשפטית בהליך אזרחי, בשל ההבדל ברף ההוכחה   .ב
 ההיסטורית.   הנדרש. ובנוסף, שתי אלו עשויות להיות שונות מהאמת העובדתית

 –  תשיטת המשפט: אדברסרית/אינקוויזיטורי .2
אין  ביעה וההגנה, כאשר לבהמ"ש  צדדים: הת  2ת על עימות בין  שיטה מבוסס  –  שיטת המשפט האדברסרית .א

  סיביאפגוף עצמאי והוא    כלומר, בהמ"שהצדדים אחראיים להבאת הראיות.  בעוד ש  ,אלא את מה שעיניו רואות
לגבש על מנת לא  מכיר את הראיות מראש,  בהתאם, בהמ"ש אף אינו  .  ומכריע ביניהם  יושב ומקשיב לצדדים  –

 . טרם ישמע את הצדדים עמדה

   :יםל ארציונ -
 )הגישה הליברלית(;  חיצונית יות של אי התערבות ינמד .1
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נהל איך לנופול על ההגנה שלו מתוך תפיסה שהוא יודע יותר טוב מכל אחד אחר  ולנאשם יש מ .2
 ;  האישי שלו אינטרסלאור ה ,את ענייניו

בצורה הטובה   שה את עבודתו יע אישי/ציבורי, וניתן להניח כי כל צד  – מייצג אינטרס כל צד  .3
 את בהמ"ש בגרסתו. לקדש את מטרתו ולשכנע  ביותר כדי

   –( קרמניצר) ביקורת -
 של הצדדים מאפשרת להם להציג באורח נאות את גרסתם. רמת המקצועיתלא תמיד  .1
 , אין מקום לגישה ליברלית תחרותית בהליך הפלילי.  חוסר השוויון בין הפרט למדינהנוכח  .2
 ויות נרחבות לשופט. ש מהענקת סמכ, לכן אין חשהרשות השופטת בישראל היא בלתי תלויה .3

   ע"י מתן אפשרות שילוב אלמנטים מהשיטה האינקוויזיטורית לשיטה האדברסרית  :מוצע  פתרון ,
 לשופט לעיין בחומר הראיות טרם המשפט.

 :ט עלול לגבש עמדה לפני שיתאפשר לנאשם להגן על עצמו.  השופ חסרון 

לחסד"פ    א143ס' בישראל תוקן לאחרונה  :  על הקשיים  ניסיון של המחוקק להתגבר  –  דוגמה -
המאפשר לשופט לנהל דיון מקדמי בתחילת המשפט. במסגרת הדיון המקדמי בהמ"ש רשאי  

 לעיין בחומר החקירה וברשימת החומר הנאסף, כמו גם בחומר שנרשם ע"י ההגנה.  
o :ת; בירור הודיית הנאשם; בחינה לצמצום המחלוקת העובדתית או המשפטי  מטרה

 ון המקדמי.ן במסגרת הדיסיום הדיו

  תרונותפ/  :ים סייג 

הסכמת הנאשם להליך; היות הנאשם  –קיום דיון מקדמי מוגבל בתנאים  ▪
 מיוצג; הסכמת התובע.  

אם הדיון המקדמי לא צלח, ניהול המשפט מועבר לידי שופט   –ס"ק)ה(   ▪
י, אחר. בהתאם לכך, גם פרוטוקול הדיון המקדמי לא יעבור, יוותר חסו

 יה בהליך משפטי אחר.בו שימוש כראולא יעשה 

הם   –  המרצה  קורתבי • ניטרליים, שכן  לא  הכי  בלאו  השופטים 
על  בחדשות  אומרים  מה  ושומעים  ולחדשות,  למדיה  חשופים 
נפגע אמון  בנוסף, באי אכיפת ס' הסוביודיצה  התיקים שלהם. 

 הציבור.  
.  גילוי האמת המהותיתאשר אחראי ל  רה של השופט,שיטה מבוססת על חקי  –  שיטת המשפט האינקוויזיטורית .ב

ע"י הצדדים זאת, השופט  כלומר, במסגרת   גילוי האמת, לא מוגבל  על חקר  צווים, מופקד  נותן  עדים,    מזמן 
 .  וחלות מגבלות מעטות ביחס לקבילות ראיות

 :המשפט המקובלשהתקבלה בירושה מ ,שיטה אדברסרית עם סממנים אינקוויזיטורים השיטה הנהוגה בישראל . 

 מתי בהמ"ש כן יתערב בניהול המשפט : סממנים אינקוויזיטוריים – יםחריג ? 
o  'המאפשר לבהמ"ש לזמן עדים/ראיות;  לחסד"פ  167ס 
o לחסד"פ 167ס' נעשה שימוש ב – פרשת קניר  ; 
o המאפשר לבהמ"ש להכריע ביחס לעובדות שלא מצוינות בכתב  לחסד"פ    184ס'   –  פרשת דמינאיוק

 האישום;  
o עמדת הנאשם )לאחר שלב ההקראה של כתב האישום, הנאשם משיב  ח הדיון את  מ"ש מברר בפתבה

 לאישום בכפירה/הודאה(.  
o כאשר התביעה פעלה שלא כדין ; 
o תיקון טעות פרוצדוראלית של אחד הצדדים . 

על המוש  –  מושבעים/שופט מקצועי .3 בות  בישראל אין שיטת מושפעים, מכיוון שהבריטים בתקופת המנדט לא סמכו 
 ם.  פוט עבור עצמשידעו לש

הבריטים בתקופת המנדט לא רצו שמי שיבקר את    –  למה אפשר להגיש עתירה ישר לעליון )בג"צ(  –היסטורית   .א
מ שופטים  שהיו  מכיוון  נמוכות,  בערכאות  שופטים  יהיו  הבריטי  המנדט  עליהם. מנהל  סמכו  ולא  קומיים 

 .מהמנדט בבהמ"ש העליון ישבו שופטים אנגלים
)1)   –  מושבעיםהת  י השופט בשיטתפקיד .ב ( הנחיית המושבעים מה  2( סינון חומר הראיות שמגיע למושבעים; 

 לעשות עם החומר המוצג לפניהם. 
דובר אמת, זה דבר שמהווה כדי לדעת אם פלוני    אין צורך בהתמקצעות של שפיטה  –בשיטת המושבעים    יתרונות . ג

יש משום שיתוף כלל  ה זו  בנוסף, בשיט  ידי השופטים.חלק מהשכל הישר של כל אדם, ולא בהכרח נתון רק ב
 , הדיוטות, במלאכת השפיטה. הציבור

המוצבים למול תוצאות    מוגבל בהגעה לחקר האמת, כך למשל רוב המושבעים  –  שיטת המושבעים  חסרונות .ד
אינה   ; יתרה מכך, שיטה זויאמינו לתוצאותיה, למרות שהוכח שמדובר בכלי לא מדויק ואמין  בדיקת פוליגרף

מושבעים מרשיעים חפים מפשע על    –האולטימטיבי )הוכחה לכך היא פרויקט החפות    בהכרח הפתרוןמהווה  
 בצורה דקדקנית כפי ששופט מקצועי יודע לעשות(. סמך הודאה מילולית בלבד, ולא יודעים לבחון את המקרה 

   – כלל מהותי/כלל דיוני .4
מהותי .א כלל    –  כלל  על  מדובר  העונשין,  דיני  מה אסאלו  מותר.שמגדיר  ומה  נורמות   ור  אלו מגדירים  כללים 

 זכויות וחובות.   –חברתיות 
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 מגדיר כיצד הפרט והחברה מממשים את הכללים המהותיים.  – כלל דיוני .ב

 האבחנה בין כלל דיוני לכלל מהותי:  חשיבות 

  – זמן תחולה -
o  (. לחוק העונשין  4-5ס' )  אינו חל למפרע – מהותיכלל 
o  שתוקנו.   לפני, היינו גם על עבירות שבוצעו וספקטיביתאקטיבית ורטרחל  –דיוני כלל 

   – אפשרות סטייה מהוראות החוק -
o  מהוראות חוק מהותיות.  לא ניתן לסטות –כלל מהותי 
o  שלא נגרם עיוות דיןמהוראות חוק דיוניות, בתנאי גמיש בהתרת סטייה  בהמ"ש –כלל דיוני . 

   – ותכללים פרוצדוראליים שמשפיעים על המה .5
 אפשרות לבקש משפט חוזר מקום בו התגלתה ראייה מזכה לאחר הכרעת הדין.  חריג: – דיוןפיות הכלל סו .א
עו"דאותדוגמ  –  דיני ראיות .ב )כהן דת,  נגד בעלה בעבירות -: חסיונות  על עדות אישה  עיתונאי(; איסור  לקוח, 

 שאינן אלימות; האזנת סתר מפלילה בלתי קבילה וכו'.
גם במחיר של שפט מטיל הגבלות על החוקרים בחיפושים, מעצרים וחקירות  מה   –  וש ומעצרה, חיפרדיני חקי . ג

 . פגיעה בעשיית צדק
, אולם מטרתם  חשיפת האמתאלו אינם עולים בקנה אחד עם    –  פני הפללה עצמיתזכות השתיקה והחיסיון מ .ד

המופעלים  לחץ האמצעים  אינה לשרת עבריינים, אלא את החפים מפשע שעלולים להודות בדבר שלא עשו מתוך  
 הם. עלי

 :דוגמאות -
o הפניקס מהכללים  הדגמת    –  פרשת  חורגת  שהמדינה  סיטואציה  בין  הנוקשה ההבחנה  והגישה 

 טה להקל ולחרוג מהכללים אז בהמ"ש יילעומת סיטואציה בה הנאשם חרג מהכללים ה, כלפי
זכותו  ף את  להעדיעלינו    לאור חוק כבוד האדם וחירותו, צריך לשים דגש חזק יותר על זכויות הפרט.

, על פני זכאותו של הציבור לוודאות משפטית. של הנאשם למצות ההליכים העומדים לרשותו עד תום
מעבר למינימום הדרוש, ונדרוש   אנחנו נגביל את המדינה את יכולתה להאריך את ההליך הפלילי  ומנגד,

עוניין  רד לגורלו ומצא הנאשם, החבזכרנו כי בכף השנייה נמממנה לעמוד בהגבלות הפרוצדוראליות,  
כי  אין פירוש הדבר כי ידו של הנאשם תמיד תהיה על העליונה, אלא    . לדעת במהירות מה יהיה גורלו

 . יש לתת משקל לזכויות היסוד המהותיות, במסגרת דיני הפרוצדורה

 סקירת ההליכים העיקריים בסדר הדין הפלילי 
 חקירה  .1

 : (לחסד"פ 59ס' )חקירה פתח בטרה תהמשבהן דרכים  2יש  – איך מתחילים בחקירה .א
i.  תלונה אם הוגשה . 

 . צעהבושעל עבירה למשטרה   כל אדם רשאי להגיש תלונהקובע כי  לחסד"פ 58ס'  -
ii. ת(: כתבה עיתונאיוגמהד )המצדיק זאת במסגרתה התעורר חשד סביר  כל דרך אחרתב  . 

 :לעבירות  ביחס  משטרה  לקצין    הנתוןשיקו"ד  עט  מתי לפתוח בחקירה, למ שיקו"ד  לכאורה אין למשטרה    סייג
  וסמכת רשות אחרת המישנה  לפתיחת חקירה, או כי    בור כי הנסיבות אינן מתאימות סלגביהן הוא    או עווןחטא  
 . עבירות פשעלגם הנתון "ד השיקואת  הפסיקה הרחיבה לחקור בעבירה.בדין 

  :מינימלית   אייתיתד יש תשתית רכל עו בגין כל תלונה, אלא  בחקירה  תפתח  לא  המשטרה    בשורה התחתונה  
   .(ג"צ צדוקב) אתזמצדיקה ה )חשד סביר(

 .ליידע על כך את המתלונןקובע כי מקום בו נסגרה התלונה מבלי לחקור, יש  ד"פלחס 63ס'  -

יכול המתלונן  לפתוח בחקירה,  החלטה לסגור תיק ע"י התביעה/החלטה שלא    על כלקובע כי    לחסד"פ  64ס'  -
 . להגיש ערר

 תביעה שתחליט האם להעמיד לדין. פקות, אותן תעביר לאסוף ראיות מסהיא ל  בחקירה משטרהמטרתה של ה -
 חזרת המתלונן ,  עבירות מין או אלימות בין בני זוגבכאשר מדובר  קובע כי    א לחסד"פ59ס'   –  דגל אדום לפתיחת חקירה .ב

 . לא תהווה כשלעצמה סיבה יחידה להחלטה לא לפתוח בחקירהמהגשת התלונה, 
i. מקרי רצח ואלימות נוספים.התרחשו לבסוף ו/ה מהתלונה, ונ/ת חזרו/ה בם מתלונבהם ריו מקקר :רציונל  

נולד ממקרים בהם עדיין אין חשד סביר  ונח זה  מיקה זה מונח שלא כתוב בחוק.   בד  –  הבחנה בין בדיקה לחקירה . ג
 שיות ציבורית( איב  טח כשמדוברמידע כלשהו )ב  יש  עדייןר אין עילה לפתיחה בחקירה, אולם  לביצוע העבירה, כלומ

)בדיקה(    טרום חקירתיתהליך מתבצע  . פתיחת חקירה עלולה לגרום נזק ולעלות על התועלת, לכן  דוק אותווחשוב לב
 . ותרלונות שהוגשו לתכליות זואמצעי להתמודד עם תיותר  ך מידתיהליכ

שמוסמכים  נוספים  ים  ופג  ישנם  ראשי,ה הקירא גוף החהי, שלרת ישראמלבד משט  –  גופים נוספים שיכולים לחקור .ד
שפוגעת  תוח בחקירה  פכות של גוף ליודגש, כי כל סמ.  סים ירשות המ  ;ת לניירות ערךרשוהדוגמת  , כלפתוח בחקירה

ישנם  אם כן, ברי כי  .  ועל פי  ת מכוח הסמכה מפורשאו להינתן    מעוגנת בחוקצריכה להיות  בזכויות יסוד חוקתיות  
  גדיר במפורש כי הוראות החוק מפ לחסד" 241ס'  .רה מלבד מהמשטרהקיח ים סמכויות חוקים שמקנים לגופים נוספ

 י חוק אחר."פך לחקור עגורעות מסמכויותיו של מי שהוסמהנ"ל אינן 
עו"ד.    לחשוד  –  זכויות בחקירה .ה היוועצות עם  וזכות  זכות שתיקה  זכות    לעדיש  זכות שתיקה, אלא רק  עומדת  לא 

 עבירה פלילית.   ברעוד ששותק , לכן ע תללה עצמילהימנע מהפ 
   – הכלים שעומדים לרשות המשטרה בחקירה .ו
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i.   רחבה יותר  המוחלטת )זכאי לזכות השתיקה    . חשודקר תחת אהרהחחשוד הוא אדם הנ  –  חשודיםחקירת
 . בעו"ד  זכות ההיוועצותל ומהזכות לאי הפללה עצמית( 

מדובר    :הערה • בחבבדיקה  כאשר  שולא  הרי  אקירה,  תחת  חקירה  ואין  במה   שראפאי  זהרה,  להשתמש 
 חקירה.   שהחושד אמר אם טרם נפתחה

ii. שאלות שעלולות  למעט  ירה,  שהוא נשאל בחקלהשיב לכל השאלות  לעומת חשוד, חייב    עד,  –  חקירת עדים
 להביא להפללה עצמית. 

 , במצב זה על המשטרה להזהיר את שנחקר במשטרהבזמן  עד  לגבי  מתעורר חשד סביר  ייתכן מצב בו    הערה: •
מרגע זה  כי הוא זכאי לזכות השתיקה ולזכות ההיוועצות בעו"ד.  ליידע אותו  לו שהוא חשוד, ור  לומ  –  העד

 כחשוד.  ייחשב 

ה מתוך רצון חופשי ולא מתוך לחץ, למקרה של האזהרה חשובה בשביל לוודא שהכל נעש  :ליונרצ -
 הודאה למשל.  

iii.  חיפושים . 
iv. תפיסת חפצים . 
v. ימותים, מדובבע – תרגילי חקירה. 
vi. הוא  דובר במקרים חריגים בלבד. מעצר  א מלא כל מקרי חקירה מלווה במעצר, אל  –  ירהחקי  מעצר לצרכ

אדם חף  חירותו של שלילת  יאמשמעותו האור העובדה כי לגיעה קשה במדינה דמוקרטית, פהגורם ל אמצעי 
ק  וא מתבצע ר , וה שהוא נדרש להבטיח את ההליך הפלילימשום  מפשע. עם זאת, המעצר הוא אמצעי הכרחי  

 חקירה נועד לאפשר חקירה ראויה.מעצר לצרכי כלומר, . במקרים בהם הדבר נדרש
 : ( לחסד"פ 23ס' ) רכי חקירהלצ מעצרסוגים של  2ישנם 
זמן ם לשוטר אין  תנאים מסוימים בהבמתרחש  , ומעצר זה מתבצע בשטח  –מעצר ראשוני ללא צו   .1

 .מהסופר פארם(ח רום וניסה לבגנב בוש : אדםדוגמה) קבלת צו והזמן דוחקלחכות ל
לרוב בחקירות סמויות. . קורה  במעמד צד אחדהשלום  צו מבהמ"ש  בקשים  מ  –מעצר ראשוני עם צו   .2

 . טרם יעניק צו מעין זה השופט צריך לבדוק תשתית ראייתית ועילת מעצר

מעצ  הערה: • נעדיף  שבכך    צועם  ר  אנו  קפני  המעצר,  את  שיפוטיות  עיניים  של  בחינה  לביצועו    םודנוודא 
 הנגרמת ממנו.  יעהפגוה

 24צריך להביא את העצור תוך  אם המשטרה רוצה להאריך את המעצר,    בשני סוגי המעצרים,בכל מקרה,   -
 . רולהארכת מעצ שופטלפני שעות 
o   ניתן:  בזמניםוגבל  מה  מעצר מעין ז "מעצר ימים" שמוגבל בזמן.    –השופט רשאי להאריך את המעצר  

שיכול להאריך  היועמ"שמעבר לכך צריך לקבל את אישור ו, םלוש שופטע"י ם יו 30להאריך אותו עד 
 יכול לאשר מעצר לצרכי חקירה.  שופט עליון, רק לכך. מעבר סה"כ יום 75עד 

  התחתונהשו ב לעצור    :רה  ישניתן  אם  רק  חקירה,  לצרכי  ראייתית (  1)  : (מצטבר)  אדם    תשתית 
  דוגמה: )  שימוש גם בראיות בלתי קבילות  ותעשכך ניתן ל  , לצורךחשד סביר לביצוע עבירה  –  מינימלית

פעולות יטת  צורך בנק/ שיבוש הליכי חקירהשש לחמסוכנות/  –ילת מעצר  ע(  2)  ;מידע מודיעיני( /פוליגרף
גת שלה  יותרהיעדר דרך חלופית מידתית  (  3)   ;ובב(: מדדוגמה חקירה מיוחדות המצריכות מעצר החשוד )

 . רות הנעצרחיב "כ קשהעה כמבלי לפגוע פגי  תכלית המעצר

יאפשר הארכת מעצר, אולם  חלטה האם לבהמ"ש עצמאי בקבלת הה - ) החשוד  ערר  1כול להגיש:  ברשות ( 
 .ערכאה לאותה וזר ( בקשה לעיון ח2ובזכות לערכאות הגבוהות יותר; )

  ,היא זו שמגישה את הבקשה להארכת המעצר  לא מעורבת, אלא המשטרהין  עדיעה  התביבשלב זה    הערה: •
 רה.מבצעת המשטעצר היא חקירה, אותה המשכן מטרת 

 .ואינו יכול להיות מנותק מהליךתלוי על 'קולב' כלשהו, מעצר חייב להיות  הערה: •

עונשה מעל דבר שקורה בעבירה ש  ,וידאו()  באמצעים חזותייםהכי טוב לתעד חקירה  .  תועדתמל חקירה של המשטרה  כ -
תיעוד אודיו  נעשה שימוש גם בזאת  במקום  ולכן  ,  בכל חקירה  ןכ  שביל לעשותבאמצעים  אין מספיק    שנות מאסר, אולם  10

 .  מת בכתבתרשוו
o :ה  רציונל כי לא  חתיעוד  לוודא  לציבור, דבר שמשיא את אמון הציבור, ומאפשר  קירה הופך אותה לשקופה 

 מהלך החקירה.הנחקר ב/שודות הח לזכוינגרמה פגיעה 

 בה כדי להגיע לחקר האמת, אך גם לה יש גבולות. שוח ראיון עדיםהפרקטיקה של  – הכנת עד למשפט/חקירת עד -

לעד, ובוודאי לא לתובע, לשקר; לשים מילים בפיו של העד בראיון; לראיין מספר עדי תביעה במקביל מחשש   אסור -
 לתיאום עדויות. 

 הראות לעד את עדותו במשטרה ולרענן את זכרונו.לתובע למותר  -

 :לאור  התובע ליידע במזכר את הסנגור של הנאשם  העד לעדות, עלת  א  הכנת התובעבאם העד חידש דבר מה    סייג ,
במסגרתו נדרשת התביעה לשחק בקלפים פתוחים. התובע לא יכול לערוך מקצה שיפורים, תפקידו   לחסד"פ  74ס' 

 אינו לערוך הליך חקירתי. 

מקבל משנה תוקף,    ברהדיחס לתובע  אלו חלים גם ביחס לראיונות של סנגור עם עדי ההגנה, אולם בכללים    הערה: •
 שכן מדובר ברשות ציבורי וכללי המשפט המנהלי חלים עליו בנוסף לכללי האתיקה. 
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האמת  –  הערה • חקר  את  לקדם  בהמ"ש  של  של  :ניסיון  לוודא  נקבע    אכדי  התביעה,  ע"י  אדומים  קווים  נחצים 
למרות שהדבר אינו נקבע  ,  עדי התביעההמחוזי בת"א כי על הפרקליטות חלה החובה לתעד ראיונות עם  בבהמ"ש  

בחוק. על אף היתרונות שבדבר, דרישה זו מחייבת השקעת משאבים וכספים רבים, ובנוסף עשוי להיות בכך אפקט 
רעור על הליכי ביניים, אך לבג"צ יש מצנן. הוגשה עתירה לבג"צ בעניין )נדיר בהליך פלילי, שכן הכלל הוא כי אין ע

סעד מן הצדק(. בג"צ פסל את החלטת בהמ"ש במחוזי, בנימוק שזה עניין    תןליי: השפיטה  ג לחו"15ס' סמכות לפי  
 למחוקק לקבוע, שהרי חובת התיעוד אינה קבועה בחוק ויש לכך השלכות אדירות הדורשות בחינה דקדקנית.

מלווהרפ - חקירה    –  קליט  את  שמלווה  פרקליט  על  מפהמשטרה.  מדובר  חריג  שזהו  הפרקליטולרני  לוב  מעורבת  ת  א 
רק ייטיב ויקל עליה. שתהיה מעורבת הדבר  , וככל  עבור הפרקליטותהמשטרה אוספת ראיות  ,  גיסא  מחד  ?למהה.  ירחקב
 : מצבים 2-בהיא מעורבת , ומשום כך בעיות תקציבך מאידך גיסא, יש בכך א

o  ורבי חשיבותתיקים גדולים.   
o   זה קצרים פני שהזמנים במצב  מ  ם,ב אישותש כם בו יוג ואו מעצר עד תום ההליכים מק  צרלמעכאשר יש בקשה

 'בלופ'.  והם נדרשים להיות 

 .(תיתקליטות/תביעה משטרפר) לתביעה מועברים לאחר שהסתיימה החקירה, חומרי הראיות -
 עמדה לדין ה .2

 : יועמ"ש סוגים הכפופים ל 4 – יםעסוגי תוב .א
i. ר  כאשר כל שא  ,ו. נמצא מעל הפרקליטות בסמכותהתביעה הכלליתראש    –(  לחסד"פ   (1)א()12ס' )   היועמ"ש

 התובעים כפופים לו. 
ii. ת המחוזיוו, ופרקליטליוןמורכבת מפרקליטות המדינה התובעת בע  –(  לחסד"פ  ()א(1)א() 12' ס)  פרקליטות 

שנים   3לרוב עבירות מסוג פשע )המדינה יושב בראש כל הפרקליטויות.    פרקליט  רכאות.התובעות בכל הע
 קליטות.הפרומעלה( יהיו בסמכות 

iii. להיות תובעים  שוטרים שקיבלו מינוי ממפכ"ל המשטרהאלו    –(  לחסד"פ   (2()א)12' ס)  תיתרהתביעה המשט .
בעיקר בבהמ"ש השלום,  תיקי התביעה בארץברוב  נושאת  התביעה המשטרתית   בהן התביעות  .  ותובעים 

:  דוגמה)  אולם לעיתים גם בעבירות פשעהן לרוב בעניין עבירות חטא ועוון,  טפלת  התביעה המשטרתית מ
 מוות ברשלנות יהיה אצל הפרקליטות(.  תמיגר

iv. ים שקיבלו עו"ד פרטי  אלו  –(  פלחסד"  ()ב(1)א()12' ס)  עו"ד שקיבל הסמכה מהיועמ"ש להיות תובע פלילי
ות לעיתים יועמ"ש יכולים להיהמקבלים הסמכה מהה"ד  עו.  לשמש כתובעים פליליים  "שמעהסמכה מהיו

 .(תאגיד סטטוטורי איה  רשות הטבע וההגנה :דוגמה)די ציבור, עובגם 

מ  רציונל: - נובע  לרוב  והדבר  אדם,  בכוח  במחסור  ספציפיתצורך  מקצועית  ניתן   מומחיות  בהם 
 . להשתמש לתועלת התביעה 

עו"ד  ביקורת:   - בהיותו של  כתובע  כמי שמש  פרטיישנו קושי  אינו  מש  זה  נתון לכללי  פלילי, שכן 
לאור ביקורת  רת מוסדות השלטון.  גס מעו"ד הפועלים בנתונים    להםהאתיקה והמשמעת השלטונית  

   .נו פיקוח על עוה"ד הללוישזאת, אכן 
v. מהחוקתובעי הסמכה  שקיבלו  שככלל    –  ם  המוסמלמרות  בהסכמה גוף  יחזיק  אישום  כתב  להגיש  ך 

חוק התכנון והבנייה מסמיך את הועדות :  דוגמה)  וק מסמכיך תובעים לכךהיועמ"ש ישנם מקרים בהם החמ
ובנייה   כתובעים    שלשמלתכנון  לשמש  הצבאיים  התובעים  את  מסמיך  הצבאי  השיפוט  חוק  כתובעות; 

 . (בצבאבעבירות 
י בהמ"ש, שלב זה, אשר מפוקח ע"בלתביעה יש כוח חזק מאוד    –  גור את התיקהחלטה אם להגיש כתב אישום או לס .ב

ובע מקבל את חומר  תה  לב זה,בשת.  ף חדש בפרקליטוו , לשכת עוה"ד, מבקר המדינה, ולאחרונה גם ע"י ג התקשורת
 וצריך להחליט האם: ( לחסד"פ 60ס' )החקירה 

i.   אים להורות למשטרה להמשיך בחקירה, אם מצאו כי יש בכך  רשש או התובע  היועמ"  –  המשך חקירהלבקש
 .(לחסד"פ  61ס' ) המשפטאו לשם ניהול יעיל של  בטרם יקבלו החלטה האם להעמיד לדיןצורך 

ii.  (לחסד"פ 1סימן א' ד'  קפר) מותנה  בהסדרהתיק לסגור את. 
iii.   ר הודעה בכתב  ימסהחלטה שלא להעמיד לדין תל  ע  –  יר אינטרס ציבורמחוסר עילה/היעדק  התילסגור את

הס  (.סד"פ)ב( לח62ס' )  לחשוד עילת  לא תיפירוט  בהודעהגירה  או    מסר  מין  בעבירת  זו, אלא אם מדובר 
 : עילת סגירת התיק במשטרה רשאי לברר את וד אלימות. החש

 בה הוא נחשד )עדיף לנאשם(.  חשוד לא ביצע את העבירה הפליליתספק שהאין  – מהשא וסרח -

הפלילי  )פחות טוב לנאשם כי הרישום    ע"ב ראיות קבילות האין סיכוי סביר להרשע  –  ראיותחוסר   -
 .לא נמחק(

ל כפוף לאישור בעב  –  (חוסר עניין ציבורילותן אינן מתאימות להעמדה לדין )נסיבות העניין בכל -
   העמדה לדין עולה על התועלת.ק הכרוך בהנזמדובר על מצב בו  .(א( לחסד"פ)62ס' יד )קפת

יימחק   תיק שנסגר בשל חוסר אשמה,ב.  לשנות את עילת הסגירה  להגיש ערר בבקשהגם    הוא רשאי  נוסף,ב
 שומו מרישומי המשטרה.רי

iv. ככלל, אינו מראיין  ) אליו רבעחקירה שהוע"ב חומר האם התובע מצא ש – גיש כתב אישוםולה להעמיד לדין
גיש הוא ייבורי ועניין צ ("ב ראיות קבילותע סיכוי סביר להרשעה) דיי ראיות לאישום , כי יש(עדים בשלב זה

  74ס' )  במצב זה, החשוד הופך לנאשם וכל חומר החקירה מועבר לידיו  .()א( לחסד"פ62ס' )  בכתב   כתב אישום
 . (לחסד"פ 
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 :כדי שיוכל לטעון מדוע ימועזכות שד  ביעה לתת לחשואישום, על הת  ב תכבעבירות פשע, טרם הגשת    סייג ,
 . ( "פחסדא ל60ס' ) ש נגדו כתב אישוםאין להגי

צר עד תום ההליכים )כלומר, עד סוף מעכתב האישום בקשה ליכולה להגיש עם    התביעה  –  מעצר עד תום ההליכים . ג
מעצר לא יהיה התבקש המעצר. השופט שידון ב  ההמשפט לכאורה(. תכלית מעצר זה נקבעת ע"ב עילת המעצר לאור

 ש דעה מראש.  למנוע ממנו לגב אותו שופט שיידון בתיק המרכזי, כדי
  תשתית ראייתית   –  מינימלית  תשתית ראייתית(  1)  :(מצטבר)  תנאים  3-ב,  עד תום ההליכיםאדם  ניתן לעצור  גם כאן,  

(  2)  ת;לעשות שימוש גם בראיות בלתי קבילותן  ינ  לאבשלב זה    .כוי סביר להרשעה של ראיות לכאורה המקימות סי
  : דוגמה בראיות לא קבילות )מש  הוכחת עילת המעצר ניתן להשתים. לצורך  שיבוש הליכשש ל חמסוכנות/  –ילת מעצר  ע

"כ קשה בחירות עה כמבלי לפגוע פגי  גת תכלית המעצרשלה  יותרהיעדר דרך חלופית מידתית  (  3)   ;(רישום פלילי
, דבר  ודשים לפני בקשת הארכה(ח  18)עד    ם ההליכים ניתן לעשות שימוש גם באיזוק אלקטרוניות  במעצר עד.  הנעצר

 לצרכי חקירה.שלא קיים במעצר 
ליה לפנות לבהמ"ש עבר לכך ע, אם התביעה רוצה לבקש את הארכת המעצר מחודשים  9-מוגבל ל(  1)  :מגבלות זמנים

איזוק אלקטרוני( לפי  ב  150או  )  יום  90יכולה להיות עד    וזכ, כל הארכה  ללא הגבלה  להארכת מעצר העליון בבקשה  
 יום מתחילת המעצר.  30יש להתחיל עם המשפט )הקראת כתב האישום( תוך ( 2) ;לחוק המעצרים 62ס' 

זה הסניגור נחשף, יחד עם החשוד שהופך להיות נאשם, לכל חומרי הראיות. הם יכולים להגיש ערר על ההחלטה  בשלב   -
 ההליכים, פעם ראשונה בזכות ופעם שנייה ברשות.  םעל מעצר עד תו

 שפטמ .3
, אם לפני ההקראה: שלב קריטי  וזה התחלה הפורמאלית של המשפט. החשוד הופך לנאשם. ה – הקראת כתב אישום .א

 ביעה , הת. בנוסףאחר אחדלהגיש  של כתב האישום, אז תוכלביטול יהא זה התביעה רוצה לחזור בה מכתב האישום, 
רוצה התביעה  , אם  אחרי ההקראה.  את בהמ"ש  עליה רק ליידעעיניה וראות    כתב האישום במצב זה  תאה לתקן  יכול

כמו כן, אם .  דין-ב לאור קיומו של מעשה ביולא ניתן להגיש את כתב האישום שו  זיכוי  הואהחזרה    ןלחזור בה, די
 ך. כל צב זה, עליה לקבל את אישורו של בהמ"שהתביעה רוצה לתקן את כתב האישום במ

טענות  . מדובר על  לאחר ההקראה ולפני התגובה לכתב האישוםעל הנאשם להעלות  לו  א ת טענות  א   –  טענות מקדמיות  .ב
)לא רשימה סגורה(. קבלת הטענות לעולם לא יביאו לזיכוי  לחסד"פ    149ס' הנאשם טוען בשלב ההתחלתי ומפורטות בש

יהיה ניתן  )במקרה של ביטול  נטענו  חדש(.  כת אישום  גיש  הל  אלא לביטול/תיקון כתב אישום  בו לא  ת  טענומקום 
אותן  בהמ"ש כדי להעלותן  לבקש אישור  על הנאשם  בשלב זה,  (  פגם/פסול  ;חוסר סמכות מקומית)מקדמיות מסוימות  

 .  יוני שלא יטענו בהתחלהגלא ה, שכן בהמשך
פלילהב  . בשונה מהליך אזרחי,ב לכתב האישוםעל הנאשם להשילאחר ההקראה,    –  הודאה/כפירה . ג י אין כתב  ליך 

 : "פ אחרים זו יכולה להיעשות בע בכל התיקים ה. בתיקים מורכבים התשובה לכתב האישום תהיה בכתב, הגנה

 עם הסדר טיעון(.  דישר לשלב הכרעת הדין )לרוב מגיע יח, אז ממשיכים הודהאם  -

דורשת תוס  הערה: • לא  הודאה במשטרה שדורשת תוספהודאה במשפט  לעומת  ראייתית   תפת 
 ראייתית בשביל להוכיח שההודאה ניתנה מרצון טוב וחופשי.

 .  ומתחיל המשפט פליליה בהליך, אזי ממשיכים (בכל/חלק מכתב האישום) אם כפר -

שמירה על זכות השלכות  )  הדבר עלול להיחשב לרעתו  , אולםום כלללא לענות לכתב האישהנאשם יכול   -
 . השתיקה(

אותה  חייב להגיד  על בהמ"ש ליידע אותו כי הוא  )במקום אחר הייתי(,    יטענת אליבנאשם יש  לאם    –  אליביטענת   .ד
בשונה מיתר    , אחרת לא יוכל לטעון אותה בשלב מאוחר יותר.טרם שלב ההוכחותו  ובה לכתב האישוםהתשבשלב  

  ר חשלב מאוכל להעלות בללנכון, את טענת האליבי הוא לא יו  עד שימצא , אותם הוא יכול להסתיר  טיעוניו של הנאשם
 יותר. 

יר כי הנאשם הוא זה שביצעה  תביעה, אשר צריכה להוכיח מעבר לכל ספק סב"י ההמשפט מתחיל ע  –  פרשת התביעה .ה
  נו כפוף לסדר הופעתם כתב האישום, אם כי אי)אותם מנה התובע ב  את המעשה. ראיות התביעה מובאות ע"י עדים 

 התביעה מתחילה בחקירה ראשית כים ומוצגים.  מסמגם באמצעות   אם יש הסכמה של הצד השני, יכולים להעיד  .(בו

   חקירה נגדית מבצעת ההגנה שטרתי קירה חוזרת. העד הראשון יהיה לרוב חוקר מבחלהמשיך  התביעה יכולה 
בהמ"ש יכול לקבוע ".  יעדיסיימת ואומרת "אלו  . כשהתביעה מסיימת להציג את עדיה היא מייה מהנאשםשגבה הוד

ה אחרת, ובכך להורות לבעל חקירת המשטרה או מכל סיבאם חזר בו מדבריו בעד עוין    אוהכי עד של אחד הצדדים  
ולהתייחס אליו כאילו היה עד של הצד השני  הדין לחקור את העד שלו בחקירה ראשית כאילו הייתה חקירה נגדית  

עדותו לעניין    תא  ה, יכולה התביעה לבקש להביאת המשטרנ. בנוסף, אם עד חזר בו מעדותו בתח(חסד"פל  179ס' )
 כחריג לכלל הדוחה עדות מפי השמועה.  איות  א לפקודת הר10ס' בכפוף לכפי שהובאה במשטרה תוכנה 

כקבילה מפי השמועה, ומתקבלת היא  גם היא חריג לכלל הפוסל עדות  נת המשטרה  הודייתו של הנאשם בתחיודגש, כי  
ניתנה במשטרה/למדובב  של הנאשם  , כי ההודאה  תו ילפקודת הרא  12ס' וכיח, בכפוף לעה להתביעל ה  לעניין תוכנה.

 ן חופשי ומרצון.  באופ

על   ()משפט בתוך משפט  משפט זוטאה לא ניתנה באופן חופשי ומרצון, ייפתח  ההודיסנגוריה תטען כי  אם ה -
א ביאו להודיה שלעי חקירה פסולים שהויעסוק בשאלה אם הופעלו אמצ  יה שניתנה במשטרהקבילות ההוד

ת לכך א מתקיים במסגרת פרשת התביעה, ובשלב זה התביעה מביאה ראיומשפט זוט .  שיפוחטוב ומרצון  
, בעוד שההגנה מביאה ראיות שמטרתן לסתור זאת.  ב ע"י חוקר()לרו  ההודאה הייתה חופשית ומרצוןש
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השאלות שישאל יהיו שאלות הנוגעות  החשוד יכול להעיד במשפט זוטא, אולם על סנגורו להקפיד על כך ש
 . הליך זה זו אינה מטרת  , שכןנמסרודברים שם שננקטו לקבלתה, ולא על תוכן היעצלאמ

א אותו הרכב הדן בתיק המרכזי, ההרכב שדן בקבילות הראיה במסגרת משפט זוטא הו :ביקורת •
פסול להחליט  בו  , מקום  תיק המרכזיאותו הרכב ימשיך לדון ב ש  ראויאולם עולה השאלה האם  

 יה. לא  ףאת הראיה, לאחר שכבר נחש

ה הנאשם לעולם לא יהיה עד תביעה, לכן אם התביעה רוצה להעיד נגד נאשם שותף המואשם במעש  הערה: •
 כתבי אישום שונים.  2ש  גם הוא, יהיה עליה להגי

  – פרשת ההגנה .ו
i. יכולה לטעון  הגנה  ה  –  אין להשיב אשמהe to answerno cas  אין   לתביעהש   מכיוון  )אין להשיב אשמה

על  (  2רוב הסיכויים שטענה זו תידחה; ) (  1: )סיבות   2-ית טענה כזו מ, אולם נדיר שמועל(ראיות לכאורה
ד את  ובכך לאבלפרוס את כל תיזת ההגנה  גנה  מחייב את ההה קייס, דבר התביע ההגנה להסביר מדוע אין ל

 אין להשיב אשמה' מובילה לזיכוי הנאשם. ת טענת 'לקב. שבהפתעהטי תרון הטקהי

 ע יכול להביא זאת כראיה  ה אינו המצב, התובקי, בעוד שזעבר פלילי נהנאשם טען שיש לו    ום בומק  :חריג
  .ךעל פניו השופט לא אמור להיחשף לכ, למרות שבהמ"שבפני 

ii. ראשון. עיד הוא יהיה עד ההגנה הבו החליט כן להחייב להעיד, אולם מקום    ככלל, הנאשם אינו  –  עדי ההגנה
 .שמבהמ" בל לשם כך אישורב מאוחר יותר, עליו לקלמקום בו הנאשם רוצה להעיד בש

אורך כל הדיונים קושי בהעדת הנאשם לאחר פרשת התביעה, שכן ישב ל  לכאורה, יש  ת:ביקור •
אף לתאם   , ובכך יכול היהבאולם המשפט ושמע את דבריהם, דבר שאסור לעדים האחרים לעשות

ו, ולכן הפשרה עניינב  המתנהל  לייה עם דבריהם. אך לא ניתן להוציא את הנאשם מהליך פל גרס
 . משום כך יעיד ראשון, והיא שלא ישמע את עדי ההגנה בטרם יעיד

עיף זה מהווה חריג מטעמו. סוראיות    םעדי  קש להביאבהמ"ש יכול לבלחסד"פ    167ס'לפי    כאמור,   –  די בהמ"שע .ז
 אדברסרית, וסממן לשיטה האינקוויזיטורית.בשיטה ה

 פרשת ההגנה, כל צד )תביעה והגנה( מסכמים את ראיותיהם.   סיוםלאחר  – יכומיםשלב הס .ח
 ש מכריע האם הנאשם ביצע את העבירה או לא. בהמ"  – הכרעת דין  .ט

  ם.ריבפתח הדב ךהמ"ש מודיע על כב – זיכוי -

 גזר הדין. ל עוברים  – הרשעה -

ל עוד  כ,  ישר לשלב גזר הדיןעוברים    –  אה(שלב ההקרבמהלך המשפט )עון בהסדר טיאם הנאשם הודה ב -
 , שניתנה באופן חופשי ומרצון. שמדובר בהודאת אמת םבהמ"ש התרש

שאלה ביחס לשפט. בשלב זה, כל צד מעלה את טענותיו  מיני מ דיון שמתרחש לאחר הכרעת הדין, מעין  זהו    –  גזר דין  .י
ת ייה אא, כאשר יכולה היא להביא כרמתחילההתביעה  , ומציג ראיות.  נאשם שהורשע איזה עונש ראוי להטיל על ה

כולה ואלימות י  , בנוסף בעבירות מיןבהמ"ש יושפע מכך לעניין ההרשעה כבר אין חשש ש, שכן  נאשםעברו הפלילי של ה
המציגים את טיבו  ויכולה להביא עדי אופי,    ההגנה ממשיכה  ו/ה של הקורבן.התביעה להביא תסקיר המציג את מצב

)התביעה תבקש להחמיר   שלב הסיכומים לעניין העונשתחיל  מ ואופיו של הנאשם בניסיון להקל על העונש. לאחר מכן
 . ניתן גזר הדיןבסופו של דבר . להקל(וההגנה תבקש 

אסר  . מעונש המאולם בהמ"ש לא חייב לאשר  ניתן להמיר בעבודות שירות חודשים    6עד  )  ( מאסר בפועל 1)  –  דרכי ענישה -
זמן המעצר שישב ה בעניייופחת  הפלילי  ההליך  זהנעבריין במהלך  על תנאי2);  ( ו  כספי(  3);  ( מאסר  פיצוי  4)  ;קנס   )

רים של מעידה חד )נשמר למקרים נדי  ( אי הרשעה6))לרוב מתלווה לאי הרשעה(;    לת הציבוררות לתוע( שי5);  לונן למת
 פעמית(. 

 פוסט משפט  .4
 (לא נלמד)

משפט מחדש, אלא בוחנת את    יום בזכות. ערכאת הערעור לא מבצעת 45יכול להתבצע ע"י שני הצדדים תוך  –  ערעור .א
מתערבת בממצאים עובדתיים, ר אינה  ערכאת הערעוות. לרוב  אגיקמא ובודקת האם נפלו שבהמ"ש  פסק הדין של  

ן מהעובדות. ככלל, במשפט פלילי אין ערעור על החלטות ביניים. עם זאת,  הילהגיע אלהיה  במסקנות שניתן  אך  אלא  
 יך להעלות בהקדם האפשרי(.  ענה שצרט – פסלות שופט ;החקיר ן בחומריעיו – לחסד"פ 74ס' יש חריגים )

 משפטים חוזרים מאז קום המדינה.   20עד היום אושרו רק  יר שמאושר, שכן  נדריג לכלל סופיות הדין.  ח  –  משפט חוזר .ב
 נדחה בעליון.  ערעור לדיון נוסף אם פשר להגיש בקשה א – דיון נוסף . ג

 יצוי העונשר .5
 )המאסר(.  ריצוי העונששלבים להליך הפלילי, כאשר השלב החמישי הוא שלב  5למעשה  יש הטוענים כי יש 

הפוגע בכבוד , דבר  ה ידיה מן האחריות על סוף ההליך הפליליבמהלך זה המדינה מסיר  –   בתי הסוהרביקורת הפרטת   -
 . כעניין כספיהנתפשים בעיניה אך  האסירים

 המהפכה החוקתית על סדר הדין הפלילי : השפעת פרק ג' 
ום ר המשפט, להשפעה משמעותית גם על תחירותו וחופש העיסוק הובילו, בדומה לשאהאדם וח  קיקת חוקי היסוד כבודח

 דין הפלילי. סדר ה
מפגיעה קניינית החל    –  ה בזכויות היסוד של הפרטיש פוטנציאל עצום לפגיעין בו אלמנט של וולונטריות,  , שאלהליך הפלילי

  .(חיפוש/האזנות סתרטיות )ריסת חפצים( וכלה בפגיעה בפפ)ת
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דבר אשר קיים  עדרת התייחסות ספציפיות יותר לזכויות חשודים ונאשמים בהליך הפלילי,  נ, מדוע  לאור זאת, נשאלת השאלה
ול  אשר נדחו למהתקבלו הצעות חוק עליהן עמל המחוקק,  טרם  כך היא כי  אחרות, והתשובה לותיהן של מדינות רבות  קבחו

 בים יותר. ועניינים דחופים וחש
הנושא כתב על    ברק  הזכויות החוקתיות הפרוצדורליות בהליך הפלילי?את  ניתן לגזור    בוד האדם וחירותו : כיסוד  חוקמהאם  

, אשר מהווה זה  "ייכולות להיקלט בישראל דרך חוגנות בחוקות מדינות המערב,  צדורליות המעוהגנות הפרומרבית הוטען כי  
   י.החשודים והנאשמים בהליך הפלילהחוקתיות של ות זכויהאת  בסיס טוב דיו כדי להשתית עליו

כך,   בעל  בשל  פגיעה  הכל  וזכויות  בחשודים  הפלילי  הנאשמים  מעמהליך  קיבלו  חוקתיאשר  הדרישה )  ד  החפות;  חזקת 
  להרשיע אדם מעל לכל ספק סביר; דיני החיפוש )למשל, מידת ההוכחה הנדרשת להוצאת צו חיפוש(; שלבי המעצר; עילת 

קת צריך להיעשות בהתאם לפס(  מעצר; חלופת מעצר; זכות ההיוועצות; זכות השתיקה; הזכות להימנע מהפללה עצמית וכו'
מלהכריע נמנע בהמ"ש  שם    , פס"ד יששכרובבון  בהמ"ש העליע"י  גנו  עו   אףדברים אלו    .: כוה"חחו"יב  ההקבוע  ההגבלה

ליך הוגן נקבע כי פגיעה מהותית בזכות לה קפה, אך  ת במלוא היייך הוגן מהווה זכות חוקתבאופן חד משמעי אם הזכות להל
 בוד האשם.ית לכתביא לפגיעה בזכות החוקת

וקק כשל  המח, לאחר ש דוקטרינת הפסילה הפסיקתיתבהמ"ש אף קלט לתוך שיטת המשפט שלנו את    פס"ד יששכרובב -
גרום לפגיעה מהותית לה במשפט תב, אם קל, תיפסאיה שהתקבלה שלא כדיןרי  כ, וקבע  בחקיקה מפורשת  מלעשות כן

ולא כל פגיעה בה תוביל   ,יחסית  זכותהזכות להליך הוגן היא  מכאן,  .  עומדת בפסקת ההגבלהלא  שבזכות להליך הוגן  
שיופעל  באמצעות  "ד של בהמ"ששיקו תוך הפעלת  ו פגיעה משמעותיתרק  לפסילת הראייה שהושגה בדרך פסולה, אלא

הפוסלת באופן גורף את כל   ,האמריקניתפירות העץ המורעל בשונה מדוקטרינת  ,אתז .ינת פסקת ההגבלהמצעות בחבא
  ה נים הפגיעחל פי אילו מבשידעו עתה אמות מידה לשופטים ע"מ  התוו   במקביל, בייניש'.  'מזוהמת ראיות השרשרת ה

 זכות להליך הוגן חורגת מגדרי פסקת ההגבלה.  

מן הצדקגם   - חיל  דוקטרינת ההגנה  להליך הפליהחול מובמהווה  החוקתית  המהפכה  של  נקלטה  ליק  זו  דוקטרינה   .
אור את הנאשם ללזכות    דוקטרינה זו אינה שואלת אם יש.  פס"ד יפתוטית, במסגרת  פמשפט הישראלי בחקיקה שי ל

ספק  התעוררת   של  של  קלוקלת  התנהלות  שהייתה  מהסיבה  האישום  כתב  את  לבטל  מבקשת  אלא  הרשויות  סביר, 
החרמשטרה,  )  המנהליות וכו'קישויות  התביעה  מ  .(רה,  דוקבשלב  יותר,  עוגנה  יטראוחר  זו  במסגרת  נה  בחקיקה  גם 

תב אישום  , כלומר שניתן להגיש כלזיכויולא    ביטול כתב האישוםטענת ההגנה מהצדק מובילה ל.  לחסד"פ  (01) 149ס' 
  .נוסף באותו עניין

o חייבטובב ר,  פס"ד  קבע  ו בהמ"ש  הטענה,  לקבל  עביר  בלתי  כמעט  התנההף  כי  הרשוא  תה  הייויות  גות 
רשלנות התביעה או  כי טענה זו תתקבל גם במקרים של  וקבע    הוריד את הרף   בהמ"ש,  בהמשך.  ערורייתיתש

קצב  משה    –  ב אישום; טענת רדיפותבלתי סביר בהגשת כת  : שיהויוגמהד)  , או במקרי אכיפה בררניתהמשטרה
 .(כו'ו בפרשת המינויים הפוליטיים

 בנקודת האיזוןשינוי  –ול זכויות הפרט ל מאאינטרס הכלל  .1
החוקתית   היסודהמהפכה  חוקי  חקיקת  ל  בעקבות  בהובילה  בין  שינוי  האיזון  הציבוטהאינ נקודת  הילחם לוהרצון    רירס 

זכויות חשודים  העוסקת בהגנה על  זכות להליך הוגןהבכוח ובפועל, לבין  בנות העבירהוהצורך להגן על קוררה ולמג עהבפשי

 אשמים בהליך הפלילי.  של חשודים ונלזכויות החוקתיות  בעבראשר ניתן יותר משקל מכעת,   בהליך הפלילי. םי ונאשמ
?  את הכללכדי להרתיע    בגין עבירה שנחשבת מכת מדינהיכים  הללעצור אדם עד תום התן  ניהאם    –  פרשת גנימאת:  דוגמה

)בניגוד למצב   ככלי הרתעתישימוש  בו  לעשות  וחף מפשע  של אדם    וולפגוע בזכויותימפשע, ולא ניתן    עצור הוא עדיין בחזקת חף
ד לוודא שההליך ינוהל באופן עמעצר הוא אינו עונש, אלא נו.  (ן בשיקולי הענישהוהרתעה יכולה להילקח בחשבו  הורשעכבר  בו  

ש מסוכנות/חשש לשיבו  תקין, לכן הפיכת המעצר לאקט הרתעתי הוא פסול לחלוטין. בכל מקרה לגופו עלינו לבחון האם ישנה
הורות על מעצרו של מ"ש לז יכול בהנימאלית והאם אין חלופה יעילה אחרת ורק א, האם קיימת תשתית עובדתית מיהליכים
 אינו אומר  , וכי היותו של סעיף מוגן בשמירת דיניםט מקבלות ביטוי משמעותייות הפרהלכה זו מדגישה כי זכו   החשוד.

 לאור חוקי היסוד. שלא יפורש 

אלא  ,ות יסוד והגנהחושב שנקודת האיזון השתנתה לשני הצדדים: לא רק החשוד זכאי לזכוי בפסה"ד שמגר ה:הער •
זכויות הקורבן גוברות , אזי  כנההנאשם מהווה סאשר ככי דבריו, אך באשר לאיזון גורס עם מסכים  ברקן. בגם הקור

צדקה לשים אותו במעצר רק בגלל שזו עבירה של ה, אין  קה מעצרהמצדיסכנה  על אלה של הנאשם, אך במקרים שאין  
איזון  )נאשם  לקורבן  בין ההאיזון לא צריך להיות  כן  , שמגר אינו נכוןש  חושבת שהאיזון שלמנגד    דורנרמכת מדינה.  

בין    איזון אנכי,, והאיזון הנדרש הוא  זכויות הקורבנות נכנסות בתוך האינטרס הציבוריאלא  (  רט מול פרטפ  –  אופקי
 .  י לבין אותו אינטרס ציבוריהחשוד בהליך הפליל/הפרט של הנאשם תזכויו

יות  יטואצמבקש ליתן מקום לעמדת הקורבנות בעבירות מין ואלימות בכל מיני סכויות נפגעי עבירה  זחוק    :הערה •
הפלילי,  ב לזכויותיהם  ואכן  הליך  ערך חשובלהתייחסות  מייצגת יש  הציבורי  דבר את האינטרס  של  בסופו  , אולם 
 .והיא זו שמקבלת את ההחלטות בעניינם ת את זכויות הקורבנותתביעה והיא זו שמתכללה

 אדם לשם הגנה על זכויות  נכונות לשלם מחיר .2
 .בכסף, והן מחיר חברתיהן  – די להגן על זכויות אדםלשלם מחיר כ חנת בנכונות שלהחברה דמוקרטית אמיתית נב

  – ( מחיר חברתי) פס"ד יששכרוב
ביצע  וא זה ששהעידו כי האדם המואשם ההקשה בזכות להליך הוגן היה צורך להוביל לזיכוי, אפילו שהיו ראיות    הפגיעהלאור  

 סים לו. עשים המיוחאת המ
  – (לי מחיר כלכ) צמחשגיא  פס"ד
ע גשעות מר  96-ל  עתירה נגד חוקתיות התיקון של חוק השיפוט הצבאי שמחייב להביא עצור צבאי בפני שופט עדזוהי    רקע:

  שעות 24-חלה דרישה זו עד ל לשם השוואה, במשפט האזרחי, מחוץ לצבא, טיב לעומת הדין הקודם. . התיקון בחוק הישנעצר
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ולכן   ,ותקציביות  רוקרטיותבי  ,פן, אולם הוא סובל מבעיות לוגיסטיותרצוי שהצבא יפעל באותו אועל פניו,  .  גע המעצרמר
 הדבר לא מתאפשר.  

טרם התיקון? או שמא יש לבחון את  כפי שנהנה    וט הצבאי נהנה משמירת דינים,חוק השיפ ל  ן התיקוהאם    שאלה משפטית:
 ? תיקון מיטיב, אפילו שמהווה לפי פסקת ההגבלה התיקון 

 נהנים קן חוקים ההתיקון נהנה משמירת דינים. אי החלת שמירת דינים לגביו תהווה תמריץ למחוקק שלא לת  דינה:טענות המ
 ממצב זה.

 תחשב בשיקול מעין זה בבואו לתקן חוקים.זוהי טענה בעייתית, שכן לא ראוי שהמחוקק י צה:ר ביקורת המ •
 מהווה חלוןשעות    96לפיכך,  .  כל תיקון של חוק ייבחן לפי פסקת ההגבלהדחה את טענת המדינה וקבע כי    זמיר  כרעה:ה

מן הראוי שעין שיפוטית תבחן את המצב   זכויות הפרט במצב של מעצררחב מידי ולא מידתי, ולאור הפגיעה הקשה בזמנים  
אב מוגבל ולא ניתן , כסף הוא משאינם שיקולים זרים אלא עניינים  קולים תקציבייםשיעם זאת, ברי כי  רית.  במהירות האפש

כמות העצורים איתה . מכך, בחינת  את הדיון רק במסגרתו  גמורהשיקול תקציבי יש לאזן ולא לזאת, את    להתעלם מכך. עם
, ה כסףזכויות אדם עולהגנה על  ולא זו אף זו  מהווה הצדקה להגדרת חלון זמנים כה רחב,  נה אינה  צבא מידי שהמודד  מת

שעות, וכך   48גיטימי לעניין זה הוא  חלון זמנים ל בהמ"ש קבע כי  .  והחברה נבחנת גם במחיר שהיא מוכנה לשלם עבור הגנה זו
 המצב עד היום. 

עות מרגע  ש  24באה בפני שופט תוך  שורה וחייב הם לכאורה הביא את הביחוק המעצרעל חוק המעצרים:  ביקורת   -
עם חשודים ונאשמים, יש בכך גם פגיעה,  בה הברורה שיש בכך  המעצר הראשוני, אולם עולה השאלה האם נוסף להט

הוביל   הדבר  מכיוון  לתוצאשהרי  הפוכה,  בה  עסוקה  רק  המשטרה  במסגרתה  פרקטיקה  מעצרים שנוצרה  הארכת 
ת לא הייתה ממהרייתכן שאם למשטרה לא היה זמן כ"כ קצר, היא  להשקיע את הזמן בחקירה.  רה במקום  וצדופרו

 בזכויות חשודים ונאשמים. מיותרת סכת פגיעה הייתה נחדירות בה הדבר נעשה כיום, ובת יםקש הארכת מעצרלב

 כלל הפסילה הפסיקתי  .3
 כל הקשור לקבילות ראיות?עשתה המהפכה החוקתית במה 

ומ  מתמג פעמים רבות סותרות האחת את  המהפכה החוקתית  הן שתי מגמות שונות, אשר  גמת המעבר מקבילות למשקל 
 יה, ויש לאזן ביניהן.  השני

סומים פורמליים של קבילות ולאפשר לשופטים להכניס  צורך לפרק מחיש    :רציונל  –  בילות למשקלקמגמת המעבר מ .1
ראיות. שיותר  כמה  הראיות  בשיטת  לסל  אנשי  השופטים  הם  שלנו  'לתמח  המשפט  המסוגלים  ממקצוע,  את  שקל ר' 

העומד   לפי  הראיות  הימול  העובדתיתא  מהימנותן. המטרה  לאמת  משקל  יותר  הק, שכן  לתת  יוצרים מחסומי  בילות 
 . זו לבין האמת המשפטיתמחסומים בין 

איננו מוכנים לסבול  ד, ולכן  וית לכבת החוקתויות חשודים ונאשמים נכללות בגדר הזכוזכ  –  וקתיתגמת המהפכה החמ .2
 סל הראיות.  לתוך  הזכות להליך הוגןקשה של ך הפרה הכנסת ראיות שנתקבלו תו

גה  כל ראיה שהוש  , במסגרתוכי נדרש כלל פסילה גורףמהפכה החוקתית לקיצון, הטענה תהיה  אם ניקח את מגמת ה
זו אף זו, גם ראיות נגזרות מהראיה הפסולה    אבהליך לא הוגן, לא תחשב כקבילה ולכן תיוותר מחוץ לסל הראיות, ול

 לכלל מעין זה: תכליות יפסלו. 
 כות. יש לפסול ראיות שהושגו תוך פגיעה בזכות להליך הוגן, מכיוון שמדובר בפגיעה בליבת הז  –  תכלית חוקתית .א
 יראו ויראו.  ה למען גזרותייה וניש לפסול את הרא – יתתכלית חינוכית הרתעת .ב
יבור, ראיה שנתקבלה תוך פגיעה בזכות להליך הוגן תביא לפגיעה באמון הצקבלת    –  ורבתכלית של אמון הצי . ג

 פגיעה החוקתית, בעודו מתיר ראיה מעין זו.כך בהמ"ש הופך שותף לשכן ב
ת, ויש  ראיה שחותרת תחת האמשנתקבלה תוך פגיעה בזכות להליך הוגן היא  ראיה    –  תכלית של אמת עובדתית .ד

ן זו לא תביא בהכרח להתרחקות מהאמת העובדתית, אליה  . לכן, פסילת ראיה מעיה חשש לאמינותה ומהימנות
 אנו חותרים. 

קיצונית בכל אחת מהן עלולה להביא  סת עמדה  ותפיהגישות הללו,    2-מן האמת ב, שהרי יש  המגמות  2אם כן, נדרש איזון בין  
בית לגילוי רליך הפלילי, והכל תוך חתירה מבה  שמיםנאעל זכויות חשודים וגנה  ה  –  לתוצאה הפוכה מזו לה אנו מייחלים

 האמת.
 כלל הפסילה הפסיקתי 

 ק. באה לידי ביטוי באופן הכי מובהכאן השפעת המהפכה החוקתית על זכויות חשודים ונאשמים 
   ים בחוק.ת ראיות שהיו מעוגנעד הלכת יששכרוב, כמעט לא היו כללי פסיל

 :ת ראיותהנוגעים לפסילשכרוב שהכללים היחידים שהיו לפני הלכת י מה היה?
ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות / האזנת .  לי פסילה יחסייםכל  –  לחוק הגנת הפרטיות  32ס' ו ר  סת  לחוק האזנות  13ס'  .1

 סתר אינה קבילה.

 :דבר  , וכי הפשר להגיע לחקר האמתר את קבלת הראיה, מקום בו הוא גורס כי הדבר יאבהמ"ש יכול להתי  חריג
 . יית צדקשנדרש לשם עעה בפרטיות ויבר על הפגגו

 יה שניתנה באופן שאינו חופשי ומרצון אינה קבילה.  הוד .פסילה גורףכלל  – דת הראיותלפקו  12' ס .2

  תנה ההודיה מרצון טוב וחופשי.  ביחס לשאלה האם אכן ני של בהמ"שבפרשנות "ד שיקולום יש מק :סייג 

כללי פסילת יהיו    ו לאחר המהפכה החוקתית,נחקק, שגוף ב ש  וק החיפשהיינו מצפים שבחוק המעצים ובחוף  א  הערה: •
 התבצעה הפרה, לא היה דבר כזה בנמצא.  מקום בו  איותר

 : סי הפסילה הפסיקתי היח כלל  – יששכרובהלכת  –תפנית ה
יששכרוב פסיקתי  כלל    –  פס"ד  שהתקביחסי  פסילה  ראיות  חלקית  של  קליטה  הוגן,  להליך  בזכות  פגיעה  תוך  של  לו 

 ת פירות העץ המורעל נקטרידו 
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ה מהמפקד שלו לחקור את החייל, ולעצור  החוקר קיבל הוראס מהתחתונים שלו.  אגר  ה חבילתנפל   6חייל נפקד שבכלא    רקע:
זכות  על  לחשוד  להודיע  חוקר  ק השיפוט הצבאי קובע כי על  כן. אך, בכפוף לחו, אולם מבלי ליידע אותו על כך קודם לאותו

,  שלו בלבדעל זכות השתיקה    ך יידועותואת החייל  אפוא  . החוקר חקר  רות קרובה לוודאי שייעצרשאפמקום בו יש  ההיוועצות  
זכות השתיקה וזכות ההיוועצות   הערה:] נפל הפגםכאן    –  עתיד הוא להיעצר, מכיוון שכאילה הוא ז  זכות ההיוועצותולא על  

במהלך החקירה יששכרוב הודה  .  [להיוועץ בעו"ד  תיכול  זכות השתיקה בליעם בשברי אין טשני צדדים של אותו מטבע,  הם  
. לה הוא זכאי  ת ההיוועצותעל זכוהחוקר    הודיעו לואחרי הודאתו,  .  רותו הצבאישינוספים במהלך  שעשה שימוש בסמים  

 . סמים בו הודה בחקירהגין השימוש בבצאו על גופו, והן ב אישום נגד יששכרוב הן בגין הסמים שנמהוגש כת
 זכות להליך הוגן. ך פגיעה בתותה לאור קבלקבילות יש לפסול את ההודאה, מכיוון שזו  :היטענת הסנגור

 תה. בכך כדי להביא לפסילך פגם, אך אין לה תוהודאה התקבאמנם ה התביעה:טענת 
 פרי העץ המורעל. כלשהי של דוקטרינת ת ווריאציה קליטברור שתיק זה יהיה תיק דגל שיביא להיה  הכרעה:

 את התביעה ופסל את ההודאה. קיבל  – זיומחהש בהמ"
 קטיבות: רספפ 2-את הסוגייה מבחן   –( בייניש) בהמ"ש העליון

ר, נועד כדי להבטיח את סעיף זה, במקו  התקבלה שלא באופן חופשי ומרצון?ה  אם ההודיה חן  נב  –לפקודת הראיות    12ס'  .1
של   ומהימנותן  ולאחהודאותאמינותן  זו,  תכלית  לתוך  אולם,  פרשת  .  ניר  זה  הצקיששכרוב,  נוספות  תכלי  לסעיף  ות 

 . הוגןליך זכותו של החשוד להן בהגנה על שמקור
 .תהחשוד לקבללאור הפעלת לחץ חיצוני על ה ודיהסק בשאלה הקבילות )ולא משקל( ההס' זה עו 

א את  טלפרש את סעיף זה באופן שיביש  לאור חקיקת זכויות היסוד, אשר העלו את זכויות החשודים למעמד חוקתי,  
 :זכויות יסוד 2נגזרות  קודת הראיותפל 12' סמ. מכך, המשקל הרב יותר שניתן לזכויות חשודים

של החשוד בגופו או בנפשו  כדי לפגוע  שיש בו  חקירה  שימוש באמצעי    –  הנחקרפש של  נההזכות לשלמות הגוף ו  .א
האמצעי הפסול השפיע על  שמבלי שיהיה צורך להראות  ,  של ההודאה  גורפת ואוטומטית ,  לפסילה מיידיתיוביל  

 לזכות זו. משקל רב ר, בהמ"ש מייחס כלומ. אמיתות ההודאה
הבחיר .ב לחופש  והזכות  לאוטונומיה  הודאההזכות  למסור  שפנק  –  ה  פסול  אמצעי  משמעותית  ויטת  גע 

של הנאשם או של החשוד, ובחופש הבחירה שלו אם להודות או לא, יביא לפסילת   ת הרצון החופשיבאוטונומי
יש צורך להראות שלמות הגוף, כאן  פגיעה בזכות ל. בניגוד ל )משפט זוטא(  יש לבחון כל מקרה לגופו,  הההודא

ם הנחקר ידע שיש לו זכות להיוועצות, אין אכך למשל,  .  י הפסול לשלילת האוטונומיהקשר סיבתי בין האמצע
שלו,  חופש הבחירה  ו  אדםהשל  מקדת בערך העצמאי  זכות זו מתההגנה על    קשר סיבתי ולכן ההודאה לא תפסל.

 . אהולא רק באמיתות ההוד

  אינן שכן  ,  מנות ההודיהעל אמיתות ומהי  ת להגןלפקודת הראיו  12קות מהתכלית המקורית של ס'זכויות אלו מנות
 .  עצמו להליך הוגן זכות החשוד ם יותר והוא פגיעה בקדאלא בשלב מו קות כלל באמיתות ההודיה, לא עוס

של   שלמות גופו או נפשונפגעה  לא    (1)מכיוון ש:  לא הביא לפסילת הודאתו של יששכרוב,  ד  סה"פבמסגרת    12יישום ס' -
  יקה שהגיע לו. ודע על זכות השת"ד כן יעועצות בולמרות שלא יודע על זכות ההיוו  (2),  (ת/השפלות החשוד )לא היו מכו

 קש"ס בין הפגם לפגיעה באוטונומיה.  איןף, בחקירה נוספת, ולאחר שנועץ בעו"ד, הוא המשיך בהודאתו ולכן בנוס

לחצים  קירה בלתי הוגנות;  ח   שימוש בשיטותמות;  באלי  ; איוםלימותנקיטת א  פותחו בפסיקה:ש  יםלפסו אמצעים  אבות   -
 הוגנות. ; תחבולות בלתי וגנים נפשיים בלתי ה

על כל סוגי הראיות,    לסיקתי חהפסילה הפכלל    בה, שכןרחתחולתה של הדוקטרינה    –)החידוש(    כלל הפסילה הפסיקתי .2
התקבלה כתוצאה מחיפוש שאינו  ד או על ראיה חפצית ששימוש פסול בחקירת ע , אלא אף על  ת נאשםולא רק על הודי

רק להפרות של זכויות רלוונטית  דוקטרינה זו  .  עניקה היא שיקו"ד רחב לבהמ"שמ, שכן  א יחסיתדוקטרינה זו הי.  כדין
פסילת הראיה שהתקבלה .  אשר חורגת מפסקת ההגבלה  ,זכות להליך הוגןב  הורק כאשר מדובר בפגיעה קש ,  חוקתיות

וקטרינת פירות העץ המורעל הנהוגה צב במסגרת דהמ, בשונה מלת כל נגזרותיהבדרך פסולה, לא תביא בהכרח לפסי 
נו אנו  תד אוכלל גורף יביא לפגיעה קשה באמון הציבור ויישא מחיר חברתי כב  .גופהלבחן  , אלא כל ראיה תיבארה"ב

 לשלם.  איננו מוכנים 
  –( מצטבר)  אופן יישום הדוקטרינה .א

  – ת הראיה נעשתה שלא כדין השג -
 :  אמצעי חקירה .1

o   סוד מוגנת זכות ידין בהוגן; פוגע שלא כ  ; בלתימחייבמנוגד לחוק, תקנה או נוהל  –  
אי    –  ךד אוריפס":  דוגמה)  קרחבה לכל אמצעי חקירה שהוא מנוגד לחופרשנות  
 . (מושא החיפושכך שאי הסכמה לחיפוש לא יהווה ראיה לחובת  יידוע על

o ת ההגבלה. קה של פסיחורג מגדר 
שאמצעי החקירה כלומר, נדרש  .  שגהיבתית בין האמצעי הפסול לראיה שהוזיקה ס:  סקש" .2

י הראיהפסול  לקבלת  ) ביא  אור:  דוגמהה  לכאמור  היידוע  אי    –  יךפס"ד  הסכמה  הביא 
 . (לחיפוש 

יצרה מתווה   בייניש  –  של הנאשם להליך הוגן בזכותו    באופן משמעותיגע  פת  בלת הראיה במשפטק -
, כדי לוודא אם אכן  בזכות להליך הוגן  ת שיקוה"ד של בהמ"ש מקום בו נעשתה פגיעהלהבנייברור  

 קת ההגבלה.  בפס דומעקבלת הראיה תפגע בהליך ההוגן מבלי שת
   :איהרקיות שהייתה כרוכה בהגשת המרתה של אי החוה וחויאופי .1

o רתה של אי החוקיות. חומומידת ה עוצמת 
o שימוש מכוון או בתו"ל באמצעי חקירה פסול.  ם ההא 
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o מעיד על פגיעה לא מוצדקת(  זון קלות ניתן היה להשיג את הראיה באופן חוקיבאי( . 
o  לולא השימוש באמצעים פסולים. האם הראיה הייתה מתגלית גם 
o  חומרת אי החוקיות. מכוחן להפחית בהאם קיימות נסיבות מקלות ש 

  :גה ירה הפסול על הראיה שהוש קשפעה של אמצעי החמידת הה .2
o תי. מנות הראיה ועל ערכה ההוכחהיבאיזו מידה אי החוקיות עשויה להשפיע על מ 
o איה הוא עצמאי ונפרד מאי החוקיות שבהשגתה. האם קיומה של הר 

 לקבלה.  גם בחקר האמת, ולכן לא נרצהימנות הראייה פוגע חשש מה ל:רציונ -
 : הנזק מול התועלת החברתיים הכרוכים בפסילת הראיה .2

o ה.מהות העבירה ומידת חומרת  

כי ככ  מחד  ורת:ביק - ניתן להניח  שהעבירה חמורה ל  גיסא, באופן הגיוני 
אשם, ת להוביל להרשעת הסילת ראיות שעשויורצה להימנע מפיותר, כך נ

, דווקא  ך גיסאדמאייהיה גבוה מאוד.  מכיוון שאז המחיר החברתי שנשלם  
קתיות נצפה להקפדה על קוצו של יוד על הזכויות החובעבירות החמורות  

והחשוד הנאשמים  הים  של  הפגיעה  שגויה  קשה  לאור  עשויה  שהרשעה 
העבירה    .אלולגרום  ל חומרת  שיקול  השנים  כאשר  נדחהעם  במיוחד   ,

  –   פס"ד חייבטוב  :דוגמה)דובר על פגיעה חמורה בזכויות החשוד/נאשם  
רצח,  בטוב  יחי מעבירת  לא זוכה  ביותר,  החמורה  העבירה  הפגיעה זו    ור 
מקוםה הוגן,  להליך  לזכותו  שנגרמה  אף    קשה  המדובב  עימו עישבו  ן 

 . (סמים
o ה להוכחת האשמה. חשיבות הראיה ומידת חיוניות 

  – הלכת יששכרובתכליות  .ב

ראיה שהושגה תוך   כתוצאה מקבלת  ובאמון הציבורר ההליך השיפוטי  בטוהעתידית  מניעת פגיעה   -
 .  (גיעה שנגרמה מהפגם עצמולא ניתן לרפא את הפ)  גןהפרה משמעותית של הזכות להליך הו

לזוהי    –  תכלית הרתעתית - נועדה  לא  נגזרת, אשר  כי נך את המשטרה, אלא לחתכלית  גרום להבנה 
הערך    ללת ראיה שהתקבלה תוך פגיעה מעין זו, בש להליך הוגן תביא לפסי פגיעה משמעותית בזכות  

ן חתירה איזון בי)  תות תכנהלאמיביחס  לו אם אין חשש  צמאי שיש לזכות כחלק מהזכות לכבוד, אפיהע
 . ( אמת לבין הזכות להליך הוגןל

לא ניתן לדעת מה בהמ"ש יחליט. השופט יכול לסמן את התוצאה ולהצדיק   ת על כלל הפסילה הפסיקתי:ביקור . ג
חוסר וודאות, שכן כל שיקול שהשופט ישקול עלול   ר לכך?מה המחי  אותה באיזון כזה או אחר שהוא עשה.

טובה   להוביל ולמשוך לתוצאה אחרת והתוצאה נובעת מהאיזון שהשופט בוחר לעשות. יחד עם זאת, אין שיטה
 יותר מהקניית שיקו"ד לבהמ"ש, וזה בהחלט מביא אתגרים.

  קבילות היעדר    –ת לחץ חיצוני(  ליות )הפעלפקודת הרא  12ס'  הודאה:צף העלאת הטענות של חשוד לפסילת  ר  –  הערה •

  להליך הוגן  תבזכויעה  פג  –  כלל הפסילה הפסיקתי    מחויבת התביעה להביא  במסגרת זאת  )  שאלת משקל הראיה
 . (מהימנותהכהוכחה ל ף להודיהתוספת ראייתית של דבר מה נוס

 יישום הלכת יששכרוב בפסיקה
 , מהן הגבולות אליהן יכול להגיע מדובב בפועלו?ובכרפיתוח הלכת ישש – אלזםבון המנוח עזפס"ד 

מדובב? במדובב    מהו  בעוד   ואהשימוש  לתא,  לשותף  המתחזה  אדם  המעצר  לתא  נכנס  במסגרתו  לגיטימי,  חקירה  תרגיל 
וטר. במסגרת פועלו הוא מנסה לדובב שבפועל הוא פועל בשיתוף פעולה עם המשטרה. אותו אדם עשוי להיות אסיר, או אף ש

יות אקטיבי או פאסיבי. מדובב החשוד, מבלי להזהירו מלכתחילה, ולאמת את החשדות המיוחסות לו. המדובב יכול לאת ה
אקטיבי הוא מדובב שיוצר מציאות מדומה, שאיננה אמת, בכך שמציג עצמו בתור עבריין בעל ידע, קשרים וניסיון רב בעולם 

חשש שהדבר יהווה תמריץ לנקיטה במעשים פסולים לשם השגת  מתוך    מדובב לא יכול לקבל טובת הנאה מפועלו,  הפשע. 
בנוסף, הקשר נפרדת    ההודאה.  נעשה דרך מחלקה  על החקירה למדובב, מעם המדובב  החוקר, מתוך חשש למסירת מידע 

 במוחו של החשוד.  'השתלטו'ו
מור על  של  תםמלצאותו שהלשכנע  ולנסות  והחליט לסכסך ביניהם  אלזם מעוה"ד שלו,  המדובב זיהה את האכזבה של    רקע:

דרישה אין  מדובב,  ע"י  . מאחר שזה נעשה ס שלהם ולא שלונטריונועדה לשרת את הא  מונעת משיקולים זריםזכות השתיקה  
דובב ש עם עוה"ד שהמזם להיפג אלטרים מנעו מ במקביל, השויידוע על זכות השתיקה וזכות ההיוועצות.  תוך    שהכי הדבר ייע

להמלי בכפוץ  המעצ  ()ד34ס' ל  ףו,  לרים  לחוק  עו"דהיוועצות  ב  כעהמאפשר  ל  ספורות, לשעות    עם  חשש  ישנו  יעה ג פאם 
קש לפסול ה, אולם לאחר שנפגש עם עוה"ד הבין כי נפל לתרגיל חקירה, וביאלזם הוד   .חקירהפעולת  ת להשלים  יכולבממשית  

 עליו. לחץ ך הפעלת וניתנה תובנימוק שהיא אינה אמת , לפקודת הראיות 12ס' את ההודאה לפי 
גש עם מחשוד להיפלא ניתן למנוע  , בנימוק כי  ה"דופגישת אלזם עם ער קשות את עיכוב  בהמ"ש ביק  :(אדמונד לוי)  הכרעה

לפני הודאה. , בעוד לגישת החוקרים זה מצוי פסע  ת השתיקהלשמור על זכויץ למרשו  מקום בו מתעורר חשש שעוה"ד ימלעו"ד  
תרגילי   לגבול אותו לא ניתן לחצות אפילו כאשר פועלים בדרך שזהו  לקוח חשובה מאוד, ומערכת היחסים בין עוה"ד לבנוסף,  

 קירה.ח
ומגיע למסקנה שיש ,  כלל הפסילה הפסיקתיפי  להן  ו  לפקודת הראיות  12ס' לפי  אלזם )לאחר מותו( הן  מזכה את  מ"ש  בה

 .  גםגליים עצמאיות במנותק מהפעל רהחוקיות הובילה לקבלת הראיה, אשר אינה עומדת אי  – לפסול את ההודאה



 2021 –רותם כהן  ל זכויות חשודים ונאשמים בהליך הפלילי | ד"ר אסף הרא – ת מחברת מקוצר

14 

. ככל שנוצר איום מעין ר מציאות מאיימת על החשוד, אותו ניסה לדובבצעד כמה מדובב יהשאלה היא    צה קו אדום?מתי נח
 . ההודיה אינה חופשית ומרצון אז, שהרי חייואיום ממשי על וודעה שמקורה בחשש  האדום, ולא ניתן לקבל הזה, נחצה הקו 

חמורה ביותר של   במקרה דנן, שהרי הייתה כאן הפרה  חומרת העבירה לא היוותה שיקול מכריע  בירה:משקל חומרת הע
 ך הוגן.  הזכות להלי

 ה גבוה, מכיוון שזוכה לאחר שהורעל בתאו ומת. ו של אלזם לא הימה החברה על זיכויששיל מחיר החברתיה
  – חייבטובפס"ד 

ופרה זכותו להליך הוגן השכן    אפילו שדובר ברצח,  כריע במקרה דנן,מ  לא היווה שיקולשיקול זה    ה:משקל חומרת העביר
 ה ביותר.טבאופן בו

שום קשה חייבטוב זוכה מאיבשונה מפס"ד אלזם, כאן המחיר החברתי ששילמה החברה היה גבוה, מכיוון ש  ר החברתי:המחי
עו"ד; מניעת היוועצות עם  מניעת    ;בבהמדועם    סמיםעישון  גן )לאור פגיעה חמורה ביותר בזכותו להליך הו, של רצח,  ביותר

 .(קש וכו'המבו ד"הקשר עם עו
 יוועצות הזכות ה

אם   מגיעה זכות להיוועץ בעו"ד  שאינו עצורגם לכל אדם  ;  חוי כדי להיוועץ בעו"דללא דיהפסקת חקירה    –  פס"ד אסף שי
 וקית הוא נמצא במשמרות ח

ל פסילה מנהלית. במהלך הדיון בפסילה רישיונו נשלל בדרך שודם,  , אשר גבתה חיי אאסף שי גרם לתאונת שרשרת קשה  רקע:
בחקירה הראשונית )  לחקירה  ע"י חוקר משטרה להתלוות איתו לתחנה  כני שלא קשור לאישומים(, התבקשט  ןהמנהלית )דיו

, אך שמש נגדווכי הפעלתה יכולה ל  השוטר יידע אותו על זכות השתיקה , בעודו לא עצור ולא מעוכב.  (נחקר באזהרה כחשוד
ירה עד קוביקש לעצור את החעצמו,  זכות ההיוועצות ב  לה אתסף שי הע. בשלב מסוים, אעל זכות ההיוועצותיידע אותו  לא  

במסגרת זאת,   משיך לענות.השי  אותו שאלות חקירה, עליהן  משיך לשאול  וה,  התעלם מבקשתוהחוקר  שיזכה להיוועץ בעו"ד.  
ות שהדרולשוטר את כל הראיות  סיפק  למעשה  . בכך,  כבישוהסיר את עיניו מהן הנהיגה  בזמאסף שי הודה כי התעסק עם מפה  

סר אף העביר לו בעקיפין מ חוקר  יתרה מכך, ה   .(זיזותעם יס"נ של פ  תגרם מוות ברשלנוהריגה )על  דו  נגכתב אישום    שתלהגלו  
 והזמן שהדבר יגזול ממנו.  לפיו לא כדאי לא להיוועץ בעו"ד בשל העלויות

הרי מסר אותה לאחר שביקש ש,  של אסף שי קבילה  ודאתוהמניעת היוועצות בעו"ד,  פגם  האם, למרות    משפטית:  השאל
 ? עו"ד

   הכרעה:
 עץ בעו"ד.  להיוו  עצוריםלזכותם של רק מגדיר את זכות ההיוועצות, אולם מתייחס  ד"פ לחס)א( 34ס'  .1

, ואין  ו"דלהיוועץ בעלדעת כי הוא זכאי  קר,  שוד, בטרם הוא נחוא לאפשר לחל זכות ההיוועצות הרציונ  ביקורת: -
   חשיבות לזכות השתיקה בלעדי זאת.

המשמעות   מה  בשאלה  התחבט  אולם,  אבהמ"ש  לה.  זכאים  הם  גם  והאם  לחשודים,  ביחס  ההיוועצות  זכות  של  פוא 
 .כרובבפס"ד ישש צ"ערה זאת בהותי הנשיאה בייניש

על אחראי החקירה לאפשר זאת ללא דיחוי. אכן, אין וועץ בעו"ד,  ביקש להי  רעצומגדיר כי מקום בו  ב( לחסד"פ  )34ס'  .2
ך חשוד א ם הוא זכאי לזכות ההיוועצות בעודואלה הש, גם כאן עלתה השי ביקש לממש זכות זו. אולם מחלוקת כי אסף

 רה, לא נחקר באזה/ת, בין אם הוא חשוד/עצור שמורת חוקילכל אדם המצוי במכן,  קבע כי    הנשיאה ביינישלא עצור.  
 .יחוידללא יש לאפשר לו זאת  הביקש לממשמקום בו ו הזכות להיוועץ בעו"ד, עומדת 

כאשר  ה  דם, לא לגיטימי עוד לדחות היוועצות בעו"ד, אדרבתן לזכויות אור המהפכה החוקתית והמשקל הרב שנילא .3
תוך זמן סביר  גיע  עוה"ד מוד  בין אם הוא עצור או לא, מבקש להיוועץ בעו"ד, יש לאפשר לו זאת ללא דיחוי, וכל ע  חשוד

א מגיע תוך ף זו, ייתכנו מקרים בהם אפילו אם עוה"ד ללא זו א.  ויש לעצור את החקירה ולהמשיך אותה רק לאחר הגעת
 הפסקת החקירה לאלתר. ות נסיבות שיצדיקועשויות להיזמן סביר, 

 בין מקרה למקרה.    משתנה מה זה תוך זמן סביר? -
, סביר  ך זמןא מגיע תו צדיקות הפסקת החקירה, אפילו שעוה"ד להנסיבות הממו  ייפס"ד אסף שי התקה של  במקר

התאונה בה הואשם. קרתה חודשיים לאחר  ירה, כשזו  מדוע החוקרים היו בלחץ להמשיך את החקהרי לא היה ברור  ש
 ף, החשוד אף לא היה עצור, ולכן לא ניכר כי הייתה דחיפות מיוחדת שחייבה המשך החקירה.בנוס

תועד לא פחות מאשר בקלטת מלהיות  וועצות צריך  יוויתור על זכות ההפורש כי  ע במקב  פס"ד חייבטובב  םפט שההשו  .4
 . אודיו/וידאו

ת החשוד על מה הוא  ת ורצון, ומתוך הבנומיה אמיתיויתור נעשה מתוך אוטונכדי לאפשר לוודא שהו  יונל:רצ -
 כוחות הגדול בין הצדדים.  לאור פער ה, מוותר

ו"ד מעידה על וויתור על  עף אחרי שביקש להיוועץ בחוקר אה ששי המשיך לענות לן כי במקרה דנן, העובדטעואכן, ניתן ל
 .ולכן לא ניתן לקבל טענה זוזו של אסף שי, ה בקשתו לא אף לא תועדאש, נדרלא תועד כזכותו זו, אולם הדבר 

  ברשלנות בגרימת מוותותו פסל את קבילות ההודאה, זיכה אותו מעבירת ההריגה, והרשיע אבהמ"ש. 
 החקירה לפני וזכות הייצוג ע"י סנגור ציבורי ההיוועצות  זכות  , זכות השתיקהיידוע על   – 'יאן לין פס"ד הונצ

בשטח, לין נעצר  שזו ביקשה להפסיק את מערכת היחסים ביניהם.  ת זוגתו לאחר  במאוד אלים של  עובד זר הורשע ברצח    רקע:
יודע כי וסף,  נב.  (נגדושימוש    לאחר היידועבדבריו  ניתן יהיה לעשות  כדי לוודא ש)  הוא זכאי  לה  יודע על זכות השתיקהשם  

  רק בסוף החקירה יודע כי הוא זכאי לעו"ד בחינם מהמדינה אם אינו יכול לשלם לעו"ד מטעמו, אך ועץ בעו"דוהיהוא זכאי ל
 צח.  ה במעשה הרהודתחילת החקירה לין . ב(( לחוק המעצרים1)32ס' )

 על זכותו לסנגור ציבורי?  אדם הנתון בחקירהליידע מתי צריך  לה משפטית:שא
   ה:עהכר
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לפיו על הקצין הממונה לדווח על זכות ההיוועצות ועל הזכות לקבל סנגור ציבורי    לחוק המעצרים  32ס' עוסק בפרשנות  פסה"ד  
 . ור את החשודלעצ לאחר שהחליט

חלט לעצור אותו? משמעות ולאחר שהו   היוועץ בעו"ד רק לאחר החקירהאת הנחקר על זכותו ל מדוע יש ליידע    יקורת:ב -
היא לאפשר לחשוד להחליט אם לדבר או לא מתוך בחירה עצמית, תוך הבנה של משמעות מימוש זכות  ות צזכות ההיווע

   צדדים של אותו מטבע. 2ן זכויות שה 2-השתיקה, ולשם כך נועד עוה"ד. מדובר ב
חו  את  וככלל  ףעיגיון בססר ההיהמשטרה מבינה  ומחמי,  זכות השתיקה  רה  על  לת  יבתחוההיוועצות  מיידעת את החשוד 

הזכות למינוי סנגור במימון  ל  יידוע עאת הו,  יבאופן טקט  חלקים  2-חילקה המשטרה את הזכות ל. עם זאת, כאן  החקירה
  .הלסוף החקירשמרו המדינה 

המעצרים  (1)32ס'   לעומת ה  )א(19' ס,  לחוק  הסנגוריה  אםו  אותו  סותר   ציבוריתלחוק  כי  ליידע    קובע  שלא   חשודיש 
 אם הוא זכאי לכך.  ,  זכותו למינוי סנגור ציבוריעל  בהקדם האפשרינעצר ש /נעצר

בתחילת  ידע זאת  לא  החשוד  הייצוג בידי סנגור ציבורי בסוף החקירה, שהרי אם  ה על זכות  אין תועלת בידיע  רציונל: -
 לדין. עולה החשש שיוותר על זכותו לייצוג בניגוד ו"ד, ן עהחקירה, ומקום בו אינו יכול לממ

בגישה מחמירה בעניין ההודעה כפי שהמשטרה נוהגת כלפי עצמה  וכי הלכה צופה פני עתיד,  אפוא    קבע  רובינשטיין השופט  
סנגור "י  לייצוג עהאפשרות  דוע על  בעניין היילנהוג גם  עליה  כך    ,לפני החקירהכך  על עצם הזכות להיוועצות ומודיעה על  

שמדובר  כסנגור ציבורי )במיוחד  לייצוג ע"י  כות  זלי יידוע על החסרת משמעות מבמהסיבה שזכות ההיוועצות    זאת  ציבורי.
 .(ב כלכלי קשהמצ/רבעובד ז

שמש להקדים  –  פס"ד  ניתן  חיסיון,   לא  של  לכלל  אותו  ולהפוך  בזמן  הפסיקתי  הפסילה  כלל  למנוע   את  ניתן  לא  שהרי 
 גןך הו טענה לפגיעה בהליהמשטרה לחקור במ

כדי למנוע וולונטרית עצמאית    חקירהת  וועד( הקימה  משלתיתרכבת קשות רכבת ישראל )חברה מ ת  ותאונ  2בעקבות    רקע:
, לכן הבטיחה כי לא  "פ של העובדיםמעין זו נטולה סמכות חקירה פלילית וזקוקה לשתועדת חקירה  .  דומה בעתידע  אירו

רה יועדת החקובדים הגיעו לוקירה, וללא אישור של יועמ"ש הרכבת. הע לצרכי ועדת החיהם מעבר  תעשה שימוש בהודאות
שאם לא עברו לגורמים אחרים. בנוסף, העובדים ידעו  ח להם שדבריהם לא יהרו על זכות השתיקה, והובטלא הוזללא עו"ד,  

המשטרה ביקשה מהרכבת רה.  עקבות אותו מק ב  סתכנים בפיטורין. במקביל, התנהלה חקירת משטרהמ, הם  ישתפו פעולה
  43ס' ביקשה להפעיל את  , המשטרה  שהרכבת לא שיתפה פעולהמקירה, אך  קולים של ועדת החאת הפרוטולהעביר לידיה  

ועדת הפרוטוקולים של  ינו את  משפט, הי הנחוץ לצרכי החקירה או ה  חפץהמאפשר לבהמ"ש לזמן אדם להציג כל    לחסד"פ
  .החקירה

ם את מצב  שינו, שכן  זכות להליך הוגן של עובדיהגיעה בפאפקט מצנן ולהפרוטוקולים תביא למסירת    :ישראל טענת רכבת  
הת בשל  לחשוף    תהחייבולרעה  הודאותיהם  שלא  לדבראת  שיוכלו  כלל בחופשיות  כדי  של  טיעון  טוענת  הרכבת  למעשה   .

הפסיקתית אתמכיוון  ,  הפסילה  לקחת  ומבקשת  הוגן  להליך  הזכות  את  לעקוף  מנסה  אף   המשטרה  על  הפרוטוקולים, 
 זכותם להליך הוגן. ים מה שמהווה פגיעה בשהעובדים לא הוזהרו ולא היו מיוצג

 חקר האמת.  ים לשם פרוטוקולים נדרשה :המשטרהטענת 

    ,יהיה בכך ועדת החקירהבחומר    משטרה לעייןפשר לאם יתא  מצד אחד  יש כאן מספר אינטרסים מתנגשים:כך  כלומר ,
והואציבורי חשוב  לפגוע באינטרסכדי   פנימיות.    ,  בוועדות חקירה  זו בא,  מצד שנילעודד אנשים להשתתף  י מתן אפשרות 

שמעניק שכרוב באופן  שעם הלכת יווה פסיעה נוספת  והדבר יהפגיעה קשה בחקר האמת  למשטרה, יהיה בכך כדי לגרום ל
 האמת.   משטרה להתחקות אחר חקרביכולת הפוגע אשר משקל גדול מדי לזכויות חשודים 

סיון כפי שבהמ"ש יצר חי)  פסיקתיחיסיון  ובעים  י, וקכלל הפסילה הפסיקתרחיבים את  מ  רובינשטיין ו  דנציגר  :1גלגול    –עליון  
נ' ש  ציון  בן  יש למנוע את העברת הפ(טריתעיתונאי בפס"ד  לפיו  )רו,  פגיעה בזכות לה1טוקולים, מהסיבות:  הוגן של ליך  ( 

 ( דו2העובדים;  מעמד  לרכבת  ולכן  מ-(  לעובבבההותי,  יש  דיהטחותיה  היינו  ממשלתי,  גוף  על  סמכו  הם  הת,  ות חייבבכך 
ובהיעדר בשל מעמדה,  ל הבטחותיה. לרכבת,  שלטונית ומכוח תחולת המשפט הציבורי, על הרכבת להגן על הסתמכות עובדיה ע

לנסי  והגינות מוגברת לקיים הבטחות,  גה,  צידוק חוקי  היו מחזיקות כל תוקף   ביןאפילו אם  יש חובת נאמנות  פרטים לא 
 משפטי. 

 , הרכב מורחב(נות שלא ניתן להתמודד איתםבדמות איים של חסיו חלקלק מחשש למדרון )דנ"פ :2גלגול  –עליון 
שכרוב, מכיוון שהפכו את כלל הפסילה טוענת כי השופטים הבינו לא נכון את הלכת יש הנשיאה ביינישו ויד להשופט אדמונ

אינו "ש  משמעותה שבהמ  בילותר קהיעד  (1)  :2-שיש להבחין בין ה   בעוד,  חיסיוןל  כלל של  קבילותשעוסק בהפסיקתי מכלל  
. חיסיון המדובר  חשיפה גם מהגוף החוקר לחומר  משמעותו, מניעת  חיסיון   (2)  ;יכול להיחשף לראיות אלו, אך המשטרה כן

היא אינה בפסיקה, אלא    ליצירת חיסיוןדרך המלך  .  רתתמיד גורם פגיעה לחקר האמת, כדי להשיג מטרה ציבורית נעלה יו
 . עשות כשהוא רוצהדבר שהמחוקק יודע ל בחקיקה

  כלל הפסילה הפסיקתי משלב בחינת קבילות ראייה, לשלב  דימו את  הק  1ומר, לגישתה של בייניש, השופטים בגלגול  כל
 ראיות דה פקטו. החקירה, בהיותם מונעים מהמשטרה לעיין ב

החקירה כפי שהיא    ימוש לצרכימשטרה, אשר תעשה בהן שאיות להרלהעביר את    ת, על הרכבתה של ביינישלגישאם כן,  
הסנגור של עובדי הרכבת להתנגד לשימוש קום בו החקירה תבשיל לכדי כתב אישום, יוכל , ומכדי להגיע לאמת נכוןמוצאת ל

 .  גוד לפסקת ההגבלהיבנ בראיות אלו לאור הפגיעה האמורה בזכות להליך הוגן של העובדים
אינה מאיינת את הפגיעה העתידית בזכות להליך היעדר הפגיעה הקודמת בזכות להליך הוגן    :ביקורת המרצה על פסה"ד

הפרה  טחה שניתנה להם, תוך  בהמ"ש איפשר למשטרה לעיין בהודאות העובדים, למרות ההב"ד זה  בפס, באישור בהמ"ש.  הוגן
הבטחת  את  ו)צו חיפוש מבהמ"ש(  ניסתה לעקוף את דרך המלך  המשטרה    .זכות היוועצות  של הזכות להליך הוגן ומבלי מתן

 . םולהפוך בפועל את בהמ"ש לשותף אקטיבי לפגיעה עתידית בזכות להליך הוגן של החשודי, )גוף דו מהותי( הרכבת
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 ראיות נגזרות
 ונגזרותיה סילת ראיהלפמצטברים תנאים  2 – פס"ד פרחי

ביקשה ממתנדבים רבים לבצע חיפוש בגופם, בהסכמה, כאשר הובטח להם עוה"ד פילנר המשטרה  רצח  במסגרת חקירת    רקע:
יונתן פרחי הסכים לתת בעקבות הבטחה זו,  חקירת הרצח האמור.  שלא לצורך  אסף מהם לא יעשה שימוש  ייש  DNA-כי ב

זירות שונות.  ס שהתרחשו באונעשי  תנהלה חקירה על מבמקביל ה  נשללה, אולם  רבותו ברצחועמלמשטרה.    DNAגימת  ד
זירות  שנאסף בכל    DNA-מת את השנתן פרחי תוא   DNA-הכי  במקרה  זיהתה    י האונסשחקרה את מעשחוקרת המשטרה  

צוע ת. פרחי נעצר בחשד לבי, אשר יצאו זהוהדגימות 2ין תה בוהשוא)א( לחוק החיפוש בגוף 14ס' , ובניגוד להבטחה ולהאונס
בין הדגימות,  ו  ירהעקבות החק. באונסמעשי ה נוספותהזהות שנתגלתה   –שקשרו אותו למעשים האמורים    התגלו ראיות 

 דל סיגריה מב  DNAדגימת ; (ק לראיות התביעהחיזובו לתת דגימה נוספת )סירו; זירות האונסכל הנייד שלו בטלפון האיכון 
 . כו'חיש את ההאשמות וף הכאצפונו' למרות שמעולם לא הודה ות מקות א שנתקבלה בתרגיל חקירה; פרחי ביקש 'לנ

לא ייעשה בה   חה כיבפרשה אחרת, ותוך הבטנדבות שניתנה בהת DNA-האם ניתן להשתמש בדגימת ה השאלה המשפטית:
 לאור   וש לכל צורך אחר, לשם הרשעתו של פרחי באונס? האם ניתן וצריך לפסול את הראיה לפי כלל הפסילה הפסיקתישימ

הוגן על קבילות    הראשונה  DNA-מת הדגיאי קבילותה של    האם  ?הפגיעה בזכות להליך  שורת הראיות הנגזרות  משפיעה 
 שנתקבלו באמצעותה?

לפר  :)עליון(  רעההכ הזכות  בין  התנגשות  אישיים)טיות  יש  בנתונים  אסור  ושימוש  החשוד  ולהליך  (גילוי  של  הפרת )  הוגן 
 .עבירה חמורהלחקר האמת והעובדה כי מדובר בלהגיע  , לבין הצורך  (ותיההחפות בעקב  על חזקתהבטחה ושלילת יכולת להגן  

לוי כי  מצטרף(    דנציגר)  אדמונד  ה  לפסוליש  קבע  לה  שונההרא  DNA-את דגימת  לפגם, מכיוון שיש  הפרת )  זיקה הדוקה 
קה והפסול יורד גם היא הדוהדגימה השנייה לפ  שהזיקה בין, מכיוון  היהשני  DNA-גם את דגימת ה  פסולליש  .  ההבטחה(

זאת,   עם  ., אפילו שדרך השגתה לרוב אינה מעוררת קושיהראשונה(  DNA-את דגימת ה  להלבין'')נלקחה כדי    ש הענייןלשור
 הורשע פרחי באונס. ,הנותרות, אותן הכשיר בהמ"ש. באמצעות הראיות הכשיראת יתר הראיות הנגזרות 

  פסילה גורפת של   תהמאפשרת העץ המורעל  פירורינת  דוקט  ייניש מדגישה כיבפס"ד יששכרוב, ב  :של פסה"ד   המשמעות
ונגזרותיה,   נקלטראיה  בישראללא  לבדואלא,  .  ה  חוליה  יש  כל  הראיותלגופה  ק  הפסילה   , בשרשרת  כלל  של  הכללים  לפי 

 .באופן אוטומטי הגזרותיכל נהפסולה ות הראיה איננו פוסלים א, שכן נהני המשמבח 3-קתי והפסי
 : תנאים מצטברים  2-ב דש לעמו נגזרותיה ין את פסול הן את הראיה הראשונה והל כדי

 ראשונה. ה הראיה הנגזרת היא תולדה של הראיה – זיקה עובדתית .1
ניתנה בעקבות  הודאה    דוגמה:)  יהחוליות, ברי כי לא דבק הפגם בחוליה השני ה  2-בו יש ניתוק בין  מקום    –  זיקה משפטית .2

 .  (יפוש אמנם פסולים, אך ההודאה לא שכן ניתנה במנותקאי החיפוש שלא כדין בביתו, ממצהבאת חשוד למעצר לאחר ח
העב  משקל לשבפס  :ירהחומרת  התייחסות  יש  זה. ה"ד  כשבהמ"  יקול  כי  קבע  שמשתקפת הפגיעש  כפי  ההליך  בהוגנות  ה 

אף כשהעבירות המיוחסות    ממכלול השיקולים והנסיבות היא חמורה, אין בקבוצת השיקולים הזו כדי להכשיר את הראיה
מלאכת עשיית הצדק במובנה הרחב כוללת גם את  .  תכבדהינן מהחמורות בספר החוקים, וחיוניותה להרשעתו היא נלנאשם  

שיקול חומרת כלומר,  .  השלטון  בור ברשויותייבותה תפגע באמון הצ, וקבלת ראיה עקב חשהאינטרס שבכיבוד זכויות נאשמים
   .כות להליך הוגןקשה בז ל מכריע כשמדובר בפגיעההעבירה לא יכול לקבל משק

הצטרפה לתוצאה של אמנם    חיותשל,  למ  כך.  לאחר פסילתן  DNA-ות הקשה לומר כי בהמ"ש התעלם מראי  :ביקורת -
כלומר,    .לחובתו של הנאשם לא היו בידיהם כלל הראיות    הפסולה  DNA-ללא דגימת ה כי  גרסה  מנגד  אך  לוי,  השופט  

 חוקרי המשטרה לא היו מצליחים להגיע ליתר הראיותונה,  הראש  DNA-דגימת היתה בידיהם  הילא  ברור לה כי אלמ
מבחינה  נוקטת בגישה קצת שונה וחיות  אולם,    .והרי שאין מדובר בראיות אובייקטיביות  ששימשו להרשעתו של פרחי
ועובדתית חזקה ה משפטית  יקזות  וראיות נעדריה(  יהשנ  DNA-)דגימת ה'מלבינות'  ראיות    –  בין הראיות הנגזרות השונות

היה צורך ניסה ליצור סדר מלאכותי, מקום בו  השופט לוי  ה,  רגליים עצמאיות. לגישת  2פסולה, ועומדות על  יה הלראי
ה שיקוה"ד  את  לבהמ"ש  נתלהפעיל  יששכרוב  בעקבותון  הנסיבותפרשת  כלל  את  ולבחון  העבירה)  ,  נסיבות   ;חומרת 

ם  , אףים הללו, אשר אינם מכריעים את הכבין השיקולבאיזון  .  (וכו'  של החוקריםם  יב; תום לקורבנות העבירה   ;םהנאש
  DNAים עצמאיות, ומכיוון שמדובר בדגימת  רגלי  2עומדות על  הראיות האחרונות  כי מטים אותה, יש ליתן משקל לכך ש

 אשר ברוריכוי נאשם, כזפסילת הראיות, אשר יביא לספק. בנוסף, יש להתחשב במחיר החברתי שבלא ניתן להטיל בה  
 וא אשם. כשמש שה

    גימות הדינו מפורש, את  , ובאופן שאפוסלת לכאורה חיות אמנם-DNAתה כרעבהמאלו    מת, אך בפועל לא מתעל  
יש למצוא   .(ציבור בכללותובירה והעי העג לנפלנאשם/  –היא האם קבלת הראיה תהפוך אותו לבלתי הוגן  רעה בעיניה  ההכ)

הגינות ההליך הפלילי וטוהרו, לבין ערכים ואינטרסים נוגדים  שם ושמירה על  נה על זכויות הנאאיזון ראוי בין ההג
 . ערך גילוי האמת, הלחימה בפשע הגואה וההגנה על שלום הציבור ועל זכויותיהם של נפגעי עבירה –ובהם 

 שנתקבלו בחיפוש לא כדיןחפציות איות ר
בן חיים יכולה להחליף היע  –  פס"ד  לא  מבליפוש, אולם הסכמה  דר עילת חהסכמה מדעת  ידוע    חוקיות  חוסרמרפאת  י 

 באמצעות כלל הפסילה הפסיקתי, אלא אף ראיות חפציות. בלו שלא כדין קשהת . בהמ"ש לא יפסול רק הודיות החיפוש
י, לכן נגדו צו מאסר אך יש לו רישום פליללאחר בירור הסתבר שאין  בסיור שגרתי פגשו שוטרים באברהם בן חיים,    רקע:

ה שנמצא בכיסיו. משעשה זאת, התברר כי הוא מחזיק בסכין, והוא הואשם בעבירה של החזקת להוציא את מ  ממנו ביקשו  
 המדינה ערערה וקי, וזיכה את בן חיים.  כיוון שהחיפוש היה בלתי חמפסל את הסכין כראיה    בהמ"ש השלוםסכין שלא כדין.  

פרי העץ המורעל כפי י דוקטרינת  עפ"י,  גם בהנחה שהחיפוש היה בלתי חוקוקבע ש  רערעוה, אשר קיבל את  המחוזיבהמ"ש  ל
לא היה מקום   במקרה זהכי  פסילת ראיות שהושגו שלא כדין, ושיקו"ד בעניין  לבהמ"ש  בפסיקה הישראלית,  שמתבטאת  

 .לפסול את הסכין כראיה
החיפוש אם  (  3)מכשירה את החיפוש?  יים  של בן ח  אם לא, האם הסכמתו  (2)האם החיפוש היה כדין?  (  1)  השאלה המשפטית:

 ?  )הסכין( הראיה שנתפסה בחיפושקבילות האם יש לפסול את י, וההסכמה לא מכשירה את החיפוש, לא חוק
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 :הכרעה
  –)רוב(  בייניש

ובלבד , גם בהיעדר עילת חיפוש לפי החוק,  או בכליו של אדם  )לא בתוך(  פוגופשר לבצע חיפוש על  א  –  חוקיות החיפוש .1
על גופו של אדם ובכליו ללא  הסמכות לבצע חיפוש  בכל מקרה תקום לשוטר  יר,  . אם יש חשד סבינתן הסכמה מדעתשת

   .צו שיפוטי
שהוא תנאי לחוקיות חיפוש בכליו   , (בגוף  ד סביר )עילת חיפושבמקרה דנן החיפוש היה שלא כדין, שכן לא התעורר חש

 .דםשל א

השוטר שערך את החיפוש  "ש מעריך את סבירות שיקוה"ד שלבהמ בו מבחן אובייקטיבי מהו חשד סביר? -
 .  כדי להכריע האם היה חוקי

o   סביר?    יכולמה חשד  שמיעה/לבסס  עיניים/עדות  )ובלבד מראה  דיווחים  שרשרת  של  תולדה 
 .יוכל לבסס את סבירות החשד(הדיווח הראשון ש
o  עבר פלילי קודם; מגדרגזע// צבע עור ;האינטואיצי; תחושת בטן ? לבסס חשד סביר א יכוללמה. 

גם בהיעדר    , וקיחהיה  יפוש  חיכדי ש  השל מושא החיפוש מספיקמדעת  הסכמה    –  דעת כמכשירה חיפושהסכמה מ .2
 .עילת חיפוש לפי החוק

 :תעמוד כראייה    אי הסכמתו לאלחיפוש, וכי    אינו חייב להסכיםושא החיפוש כי  נדרש להבהיר למ  סייג
 . לחובתו

ך , ולכלביצוע החיפוש  לזכותו לסרבש  מושא החיפושל    יתנת תוך מודעותהנהסכמה    מהי הסכמה מדעת? -
   ההסכמה אינה חייבת להתבצע בכתב.שהסירוב לא ייזקף לחובתו. 

o :על פערי הכוחות ת ואינה מבוססת  ייתאמהסכמה  שההסכמה לחיפוש היא  להבטיח  נועדה    רציונל
   .הטמונים במפגש בין שוטר לאזרחהאינהרנטיים 

 זו. גישה מצדד ב המרצה –ט( )מיעו  דנציגר
 .להוות כשלעצמה מקום הסמכה לא יכולה כמתו של אדם לביצוע החיפוש הס .1
בהינתן   .2 גם  )זאת  לעשותו  מוסמכת  שאינה  הרי  לעשות  הרשות  הוסמכה  שלא  דבר  כל  כי  קובע  המנהל  חוקיות  עקרון 

 מהמקי  האינ  הכשלעצמשהסכמה זו    , הריהתיר חיפוש בגופו/פגיעה בפרטיותו יפוש  ילו אם מושא החאפהסכמה(. לכן,  
 מקור הסמכה סטטוטורי כמתחייב מעקרון חוקיות המנהל.

הסכמה  בבקשה לשוטר יכול לפנות  כי  ב בחוק  נכתלא  אפילו אם    :טענה זול התשובה של הנשיאה בייניש   -
כל עוד מדובר בהסכמה אוטונומית מתוך  , ברגע שמושא החיפוש נותן את הסכמתו לכך, ומהפרט  מדעת

 . נומיה וההסכמה יכולות להתגבר על עקרון חוקיות המנהלן טוב וחופשי באמת, הרי שהאוטורצו
o :בייניש, יות מקבלת עמדתה של  הצפובהשלכות  ועל הלכה זו    הדנה במאמר  ד"ר חמדגו  ביקורת

בקמת בעייתי.  פרופיילינג  ליצירת  חשש  יוך  על  למעשה  מוותרים  אנו  זו,  עמדה  סוד  בלת 
הסכמה לכאורה תוף ניצול ההוג באפליה  דרך לנם  , ופותחים פתח לשוטרי(חשד סבירבייקטיבי )או

 של מושא החיפוש. 

יתן לצפות  לא נהרי שלאור פערי הכוחות )בין השוטר למושא החיפוש(    : לנשיאה ביינישתגובת דנציגר   -
ורצונית  חופשית  בחירה  המבטאת  אמיתית  הסכמה  תהא  לחיפוש  האדם  של  אלו   . שהסכמתו  דברים 

ם לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות כגון קטינים, עובדים זרים, יתר שאת בנוגע לאנשים המשתייכינכונים ב
 מהגרי עבודה וכן אלו הלוקים בשכלם ובנפשם. 

בר למושא החיפוש  ניתנה מבלי הס, אולם אם ההסכמה  הסכמה מדעת יכולה להוות תחליף למצב בו אין עילת חיפוש  תוצאה:
. קיות החיפושר חורפאת את חוסנה הסכמה מדעת ואינה מ ההסכמה איכי  שמש נגדו, ברי  יא  כי הוא חופשי לסרב וכי הדבר ל

שנולדה מראיה שנפסלה מקום בו אינה מושפעת מהפסול סול ראיה נגזרת  לשקול ולא לפן  אפילו שבהמ"ש מוכיתרה מכך,  
)חיות(   גליים עצמאיותר  2ל  עועומדת  תה  גשהושפעת מחוסר חוקיות המלווה את  ראיה חפצית שאינה מיין  שבהשגתה, עד

 ן חיים.  ן וזיכה את בבמקרה דנן, בהמ"ש פסל את קבילות ראיית הסכי. לה להיפסלעלו
 ים יהבינ הליךת כלל הפסילה הפסיקתי להקדמת בחינ

כלל  בחינת הקדמתנסיגה מהלכת שמש ו . מבחן דו שלבי למתן צו חיפוש לאחר ביצוע חיפוש שלא כדין  – נתן אוריך"ד יו ספ
 . מעשית וחלקית את דוקטרינת פירות העץ המורעל בהליכי חקירהה . קבלהליך בינייםהפסילה הפסיקתי ל

הן, בכפוף לשימוע. כי בכוונתו להגיש כתב אישום כנגד ראה"מ מכ  הודיעה לראשונה  היועמ"ש לממשלה  2019בספטמבר    רקע:
שה תלונה במשטרה . ימים ספורים לפני הבחירות הוגייה בחצי שנהכלליות בפעם השנת  ישראל הייתה לפני בחירובאותה העת,  

ו נשמעה קלטת שקוראת למתוך רכב חונה ליד  ה טען כי  , בע"י אחד מעדי המדינה שמיועדים להעיד במשפטו של ראה"מ
לחקירה זומנו  אלו  ראה"מ היו מעורבים באירוע.    לחזור בו מעדותו. בעקבות זאת, נפתחה חקירה, ממנה עלה כי ארבעה מיועצי

חכם לצורך  ן  )או טלפו  של אדםלא ניתן לבצע חיפוש במחשב  קובע כי  "פ  לפסד  )ב(א23ס' עד.  כחשודים, בגין עבירה של הטרדת  
תו של מושא  הפגיעה בפרטיו  כך שיוודא כי,  מהן מטרות החיפוש ותנאיויגדיר  משופט, אשר  מראש    פושחי ללא צו    העניין(

  ן חיים הלכת בניסו להפעיל את  ו,  יפושחוקרי המשטרה לא היו מצוידים בצו חאך,  .  מינימום הנדרשלא תעלה על ההחיפוש  
לים של הלכה זו גם אהיועמ"ש ניתן להחיל את הרציונ  עמדת)מכיוון שלפי    ולקבל הסכמה מדעת ממושא החיפוש לשם ביצועו

השוטרים כשלו ביישום קבלת ההסכמה מדעת, שכן  הפגם: .כליו של אדם(חכם, ולא רק על גופו או  חשב/טלפוןחיפוש במ על
הו לא  הדבר  אלו  וכי  לחיפוש  לסרב  ביכולתם  כי  לחשודים  לחובתם.  דיעו  ייזקף  בהם לא  חזרו  החשודים  מסוים  בשלב 

 מ"ש בבקשה למתן צו חיפוש. המשטרה פנתה לבהמהסכמתם, ו
 ? וקשהאם יש ליתן את הצו המב שאלה משפטית:

   הכרעה:
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דעת לאור אי ידוע על קבלה הסכמה מ, ואין מחלוקת כי לא נתגמים בהתנהלות החוקריםנפלו פ אכן    –  בהמ"ש השלום -
ו לחיפוש  יעמוד לחובתזכותם של הנחקרים לסרב  סביר ברמה  שודים אכן התעורר חשד  ביחס לחם, אך  כי הדבר לא 

 ( דנ"פ שמש)יישום    לא לעצור את החקירהלכן הוחלט  קידום החקירה,  נחוצים לשים  המבוקוים  וברי כי הצו,  גבוהה
ל  , עזמן החיפוש הלא חוקישהושגו בלהעלות טענת אי קבילות הראיות    עדיין יכולים  יםהחשודליתן את הצו. עם זאת,  ו

הליך ביניים סיקתי לא ניתן בכלל הפסילה הפ) גש כתב אישוםאם יו מובמהלך המשפט עצבסיס כלל הפסילה הפסיקתי, 
 . ( ד שמשפס" –

 ונתה. לא שההחלטה  – בהמ"ש המחוזי -

  – (בדן יחיד אלרון בהמ"ש העליון ) -
o גה  חנת את קבילותה של ראיה שהושפסיקתית בוהפסילה ה  דוקטרינת:  יששכרובא מדובר ביישום של הלכת  ל

ועוסק בחשש    ,פני עתידקרה הצופה  במקרה דנן מדובר על מהוגן.  לאחר שכבר נגרמה פגיעה בזכות להליך  ,  בעבר
 המבוקש.  תו הצובעקבות מ כות לפרטיות בזידית גיעה עתלפ

o המורעל לא התקבלה במשפט הישראלי, ומכך הרי שניכרת סבלנות ביחס לקבילות ראיות    דוקטרינת פירות העץ
 וך הפרת זכויות חשודים ונחקרים, ות לקבלת ראיה נגזרת מראיה שהתקבלה תיתכנהדווקא בשל    . אולם,נגזרות

 . יםבהקפדה ביתר שאת על זכויות נחקרים בהליכי ביניחפצים  אנו עדיין

טרה תפר את החוק ותפגע בזכויותיהם של אנשים, ובהמ"ש ייתן לה צו חיפוש לא ייתכן שהמש  רציונל: •
שכן   ההפרה,  זולמרות  פסולה  התנהגות  עם  פעולה"  "משתף  שבהמ"ש  מכך  יוביל  יוצא  אשר  דבר   ,

ובמערכת המשפט על   . לפגיעה באמון הציבור ברשויות החקירה  לעבור  יכולים  חוקרי המשטרה לא 
בעבירות,   בטיפול  וית  המטרההחוק  האמצעים,  כל  את  מקדשת  האמצעים אינה  לפעמים  מכך  רה 

 . מהבטרם הסתייקירה הח, מכיוון שיובילו לעצירת ולמנוע את השגתה עלולים לשבש את המטרה

ניסיון להביא בבחינה מדוקדקת של דבריו של השופט אלרון יש משום    :ביקורת המרצה על פסה"ד •
 .(פסילה הפסיקתי וקבילות ראיותאת בחינת כלל הזמן  לא ניתן להקדים ב)  צמצום הלכת שמש/ ביטולל

ע , משום שלשופט השלום יש את האפשרות למנוייתכן שבהליך ביניים יותר נכון לפסול ראיה  הערה: •
 פגיעה נוספת בפרטיות, בעוד שבהליך העיקרי זה כבר מאוחר מדי כי הפגיעה קרתה. 

o טלפון חכם /וש מוקדם שבוצע שלא כדין במחשבמבחן דו שלבי לבחינת השיקולים למידת ההשפעה של חיפ
 : מתן צו חיפושהבקשה ל על

זיקה בין המידע שאותר בחיפוש המוקדם והלא חוקי לבין התשתית העובדתית  האם קיימת    :1שלב   •
חיפוש במחשב מבוססת על ראיות לכאורה שהושגו  ככל שהנחיצות בצו ה  ש הצו?בסיסה מבוקשל  

 . ת הצוה להיעתר לבקשכדין, כך פוחתת ההצדקא במסגרת החיפוש המוקדם שבוצע של

זיקה .1 אין  החיפוש    אם  הצו  בין  בבקשת  הראייתית  התשתית  לבין  חוקי  בקשה ה  הלא 
 לבהמ"ש השלום.  מוחזרת 

 בו אין נסיבות מיוחדות שמחייבות את מתן הצו. זהו המקרה   אם יש זיקה .2

ו החיפוש, לבין הבקשה למתן צ  וקיהדוקה בין החיפוש המוקדם והלא ח  אף אם קיימת זיקה  :2לב  ש •
ה  כתוצארטיותו של בעל המכשיר  פגיעה באת הפ. תר לבקשהאין משמעות הדבר בהכרח כי אין להיע

:  קולשיקולים שיש לש  .הפליליתיצוי החקירה  משב  ממתן צו החיפוש יש לאזן מול האינטרס הציבורי
הפגםחומ ה)  רת  החיפוש  נעשה  האם  חוקי  שלא  שלבמעניין  החקירה  דיניות  בטעות  רשות   או 

; חומרת החשדות; נחיצות צו החיפוש; (יינתן צולא    –אם מדיניות    ?מית של החוקציוזמה ע /בתו"ל
 טלפון לחשדות. שב/על המחהזיקה של ב

 לים: ארציונ. יש משקל אדיר לכך שהחיפוש הראשוני היה לא חוקי :הערה •

כן ממילא  , ולילא לא יהיו קביליםתן ממאים שהתקבלו לפי הצו שהוא יישמא הממצ  חששעולה מכך   •
 .צו יעה נוספת באמצעותפגלאפשר טעם אין 

 . א חוקיחיפוש הל בעקבות הגרמה  ר נה בזכות לפרטיות שכבת הפגיעשום הרחבפוש, יש מבמתן צו החי •

שיג ראיות נגזרות שלא יפסלו בעוד  בניסיון לה  חשש שהמשטרה עושה "מסע דייג" בטלפון של החשוד •
 .כןהראיה הראשונית 

 ? (פטכלל הפסילה הפסיקתי למש יישום דחיית ) גה מהלכת שמשהשופט אלרון מלמדת על נסיהאם החלטת  -
, מכיוון אינם זהים לחלוטין(, הם ת צו לצורך חקירהשל בקש  שניהם דובר על הליך בינייםמיון בין המקרים )ב הד  למרות

פגםנ"שבד ביצעה  לא  המטרה  שמש  בניספ  לבהמ"ש  פנתה  אלא  לקצר,  ראיות,  להש דרך    יון  אוריך  וד  בעגת  שבפס"ד 
הזכירה    אף  השופטת בייניש   .בן חיים ואת זכויות החשודים וברור כי חל פגם מובהק  טרה הפרה ברגל גסה את הלכתשהמ

הותירה , אולם  אוריךפס"ד  בבה המשטרה תגרום לפגם חמור, כפי שקרה  אציה  היות גם סיטוכי עשויה ל   "ד שמשבפס
 .  אותה בצ"ע

משטרה בשלב החקירה, אלא יש אין לעצור את הגרסו כי  (  רוב)  לארבטת  השופוהן    בייניש  תהשופטהן    משבפס"ד ש
חלת כלל הפסילה הפסיקתי דחיית ה )  העיקריאלות של קבילות ומשקל יידונו רק בהליך  פשר לה לחשוף את האמת ושלא

עקוף את זכות  ם עם דרכי חקירה שנועדו ללהשליאין  לפיה  החזיק בגישה  )מיעוט(    רהשופט דנציגמנגד,  .  (ופט עצמלמש
ולר הוגן  והנאשם להליך  עוד בשלב  , אלא  וקנם מתוכן ממשיהחשוד  יש לקבל הכרעה מקדמית בדבר קבילות הראיה 

 . מאוחר אינו צדקצדק    –  הנלוות להגשת כתב אישוםעל הנאשם  כות הקשות  כדי להפחית את ההשל  החקירה המשטרתית
  . בפס"ד אוריך  השופט אלרון דברי זה של את  כירמז נציגרד ו שלדברי ציונלר
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o עלולה להוביל את המשטרה    סולהפראיה  מתן צו בעקבות  ת והרתעתית כלפי שוטרים.  גישה חינוכי  :לרציונ
בזכות   לפגיעהאפקטיבי  ופסילת הראיה המקורית לא יהווה סעד  משפט  ראיות נגזרות, שעלולות להתקבל בל

ות  ודעות לכך שייתכן כי ראיית המקור תיפסל אך בו בזמן ייתכן גם כי ראירשויות החקירה מכש.  להליך הוגן
דווקא בגלל . כלומר,  אין להן תמריץ ממשי להקפיד על הגנת הזכות להליך הוגןהתקבל במשפט,  נגזרות עשויות ל

ונאשמים כבר    יםחשודפירות העץ המורעל לא התקבלה בישראל נדרשת הקפדה יתרה על זכויות  קטרינת  שדו
גופי חקירה מבקשים למלא    .שלב הבינייםב ו עולה בקנה אחד עם הזכות  תפקידם באופן שאינאת  מקום בו 

 .קיים אינטרס ציבורי ראשון במעלה למנוע זאת ולא רק בדיעבדהרי ש ,להליך הוגן

בפרשת יונתן אוריך למה שהתרחש בפרשת   םשנגר  והפגם הבוטה  לא ניתן להשוות את ההפרה הקשה  הערה: •
המשטרה פנתה כך שנעוץ ב  שותהדמיון בין הפר  .פקטו בזכות להליך הוגן-בפרשת שמש נגרם פגם דה דיין  ע  ,שמש

חקירה   תחת  המצויים  חשודים  של  בזכויותיהם  עתידית  פגיעה  להכשיר  בניסיון  צו  למתן  בבקשה  לבהמ"ש 
 ברשותה.

 ל? א רעל בישרעל קבלת דוקטרינת פרי העץ המו  הלכה זו מעידה האם -
o לא התקבלה בישראל , המבוססת על תכלית הרתעתית וחינוכית, פירות המורעלינת טרפורמאלית דוק . 
o   ,שהתקבלו עם   ,הרחבותיו השונותובדמות כלל הפסילה הפסיקתי  קטרינה  של הדו התקבלה ווריאציה  בפועל

קבלת  גרמת מהנ  הר ההליך ובאמון הציבורוה בטמניעת פגיעסיקתי היא  . תכליתו של כלל הפסילה הפהשנים
   חשוד./ עה בזכויות הנאשם/נחקרגרמה לפגיכבר יה שרא

o  ,כי ביניים רק במסגרת הליתקבלה ה)פרי העץ המורעל(  ההרתעתית נה בתכליתה דוקטריהאולם . 

  משמעות פסה"ד: -
o  ובחינת  ת משטרה  קירהפסקת חהדלת ל  תאופותח  ,  פס"ד שמשעוט ממקבל מעשית את דעת המי  השופט אלרון

בשם מניעת פגיעה עתידית בזכות להליך הוגן, אפילו במחיר פגיעה הכל  , ונייםביהבהליך  קבילות ראיה כבר  
  בערך גילוי האמת ומיצוי הדין עם העבריינים.

o מניעה מראש של )  ת וחלקית את דוקטרינת פירות העץ המורעל בהליכי חקירהמעשי  בפסיקה זו יש כדי לקבל
, אך תוך  ועלולות להתקבל כקבילות במשפט תניו סר חוקיות ראשהנובעות מחוראיות נגזרות ג השירות לשאפה

   .(קיים הנסיבות המתאימותראייה בהתלקבלת הר לשיקולים פתיחת פתח צ
 ראיה נגזרת: קבילות  בחינת –לסיכום 

לפי נסיבותיו של כל מקרה לגופו, ובהתחשב בהשפעה  תבחן  בעקבות ראיה פסולה אחרת,    שאותרהכל ראיה  :  יששכרובפס"ד  
 על זכותו של הנאשם להליך הוגן.  תה שתהיה לקבל

יה כדי שניתן יהיה לפסול את ימקום בו אחת הובילה לשנת בין הראיות  טיפעובדתית ומש  זיקה: ישנו צורך בפרחי פס"ד  
 ה זו לא התקבלה. גיש. הראיה
  ן צו על בסיסליתמתן שיקו"ד לבהמ"ש    (1)  סייגים:, עם  ליטת דוקטרינת פרי העץ המורעללק  םניכרים ניצני  :אוריךפס"ד  
לת  לא מופעדוקטרינת פרי העץ המורעל    (2)לה;  לבין הראיה הפסו  בקשה לצופסולה אפילו במקום בו יש זיקה בין ה  ראיה

  .יקרי, אלא רק בהליכי בינייםבשלב המשפט הע
 ? פס"ד אוריךלאחר  הפסילה הפסיקתיכלל   משקל השיקול של חומרת העבירה לעניין פסילת ראיות לפי

נש - פתוח  העניין  על  בין    הדילמההוצגה    –  יששכרובפס"ד  באר  יותר  הקפדה  הפגיעה הקשה  הוגן לאור  להליך  הזכות 
 . ת החמורות יותר, לבין המחיר החברתי הכבד שבפסילת ראיות(בעבירו

מרת  חושיקול  כי  המ"ש הראה  בזכות להליך הוגן,  צח בשל פגיעה קשה בבמסגרתו זוכה חייבטוב מר  חייבטובפס"ד  באך   -
 כות להליך הוגן. זקשה במדובר בפגיעה משקל, בוודאי כש ה לא מקבלהעביר

משקלה של חומרת העבירה יהא נמוך מאוד כשמדובר בהפרה קשה  כי  קבע אדמונד לוי, השופט בפס"ד פרחיבהמשך,  -
ת  אלה חשיבוכי של מי שביצע מעשים חמורים, אך דווקא במקרים  ואכן, הדעת לא סובלת זיכ  .של הזכות להליך הוגן 

ור ברשויות  ראיה עקב חשיבותה לתביעה עלולה לפגוע באמון הציבשל  קבלה  . יתרה מכך,  מתגברתהזכות להליך הוגן  
 .  השלטון

לדעת   - בונר  עמיתהשופט  מנגד,  של  ,  בפס"ד  השיקולים  מכלול  במסגרת  העבירה  חומרת  את  לשקול  מקום    כלל יש 
הפסיקתי האינטרס  הפסילה  ל.  החשש  הציבורהציבורי,  של  ו  ביטחון  לקבל האינטרס  צריכים  לעיתים  העבירה,  נפגע 

עיתים נעדיף את ל –המ"ש עורך בדיני חסינות שב פיאיזון כלעשות  עדיפות על פני פגיעה טכנית בזכות להליך הוגן )נדרש 
 וי של רוצח אוגם בשל זיכאמון הציבור עלול להיפגע  גילוי האמת על פני האינטרס הברור שגלום בהגנה על חסינות(.  

זו לא  בזכות להליך הוגן.  , על אף הפגיעה  עניין טכני בלבדפגם שבעיני הציבור נתפס כבעקבות  נאשם בעבירה חמורה  
 . העמדה הרווחת בפסיקה

 : פס"ד אוריךלאחר מעמד שיקול חומר העבירה  -
o  ר מדוב)לא עבירה;    יש מקום לחומרת החשדותשלבי,  -במסגרת השלב השני במבחן הדו   קובע כי  השופט אלרון

 . ככל שחומרת החשדות גדולה יותר, כך הנטייה תהא יותר לטובת מתן צו לטובת המשטרהעל שלב ביניים(. 

 להרוס את הליך החקירה. עלולה  בלימת המשטרה בהליך הביניים בעברות חמורות רציונל: •

מייצג    ביקורת: - העבירה  חומרת  העבירה  בפועלשיקול  נפגע  כלומראת  השיקולים,    והוצאתש  ,  מבממערך  יא למעשה 
המ"ש יפסול את הראיה, עליו לפנות לנפגעים ולבקש את עמדתם, למרות שהוא לא חייב  לפני שב ,  לכןקולם.    השתקתל

 לפי הדין לעשות כן.



 2021 –רותם כהן  ל זכויות חשודים ונאשמים בהליך הפלילי | ד"ר אסף הרא – ת מחברת מקוצר

20 

 גוף האדם יפוש בח .4
 :פנמת המהפכה החוקתיתה

כוה"ח חו"י:  את  ים לתוכו  נהפ  בגוף ונטילת אמצעי זיהוי(חיפוש    –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  )ד( ל2ס'  -
על ,  שמירה מרבית על כבוד האדםחשוד ייערך בדרך ובמקום שיבטיחו  חיפוש בגופו של  תית, וקובע כי  והמהפכה החוק

 . ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי נוחות וכאב, ועל בריאותו פרטיותו
o עצרו ועיכובו י מבקובעו כ  והמהפכה החוקתית: כוה"ח  חו"יאת  לתוכו    הפניםחוק המעצרים  ל  )ב(1ס' ם  , גבדומה

 .רבית על כבוד האדם ועל זכויותיובדרך שתבטיח שמירה משל אדם יהיו 
   בגופו של אדם?חיפוש מתי אפשר לערוך 

 (קוצרתלמ 25-24 עמ' ) במקרי אונס  DNAאיות ר – פס"ד פרחי -
o  'דם שאינו אכל ו של וש בגופ, לערוך חיפלצורך חקירת עבירה, שוטר רשאיכי קובע  ףלחוק החיפוש בגו  )א(41ס

החיפוש    (2);  הנחוצה לביצוע החקירה  היסוד סביר להניח שיש על גופו ראיהיה לשוטר  (  1) :  (מתחלף)  אם,  חשוד
 הנחקרת.  אדם לעבירהשרי של אותו נדרש לשם בדיקת קשר אפ

 :זכותו    אם הסביר לאותו אדם כיאלא  כאמור  ך חיפוש  שוטר לא יכול לערו  וש בגוףלחוק החיפ  )ב(14ס'   סייג
, למעט לצורך מסוים ומוגדר, ולא לצורך  יעשה שימוש בממצאי החיפושלא יוכי    ב לביצוע החיפושרלס

 . מכיוון שאינו חשוד בעבירהבגינה מתבצע החיפוש,  ציפיתספהעבירה הת חקיר
o  'אינו נתוני הזיהוי שהופקו מחיפוש בגוף של אדם שלא ניתן להשוות בין  קובע כי    לחוק החיפוש בגוף )א(א14ס

 . מצאים זה מכבר במאגרהנ, לבין נתונים חשוד

 :ה בתיק משטרתי  לצורך חקיר  או ,  מה נערך החיפוששהעבירה שללצורך חקירת  אלא אם כן הדבר נועד    סייג
 .  אותו אדםמ ךלכהסכמה בכתב התקבלה אחר אם 

o  'ו חשוד לא  אדם שאינ  בגופו של  פס בחיפושהוי שהופקו ממה שנתוני זינתקובע כי    גוףב  ושיפא)ב( לחוק הח14ס
 . גריכללו במא

 חוקיות  חוסרמרפאת  מבלי ידוע לא  יפוש, אולם הסכמה  הסכמה מדעת יכולה להחליף היעדר עילת ח  –  פס"ד בן חיים -
 באמצעות כלל הפסילה הפסיקתי, אלא אף ראיות חפציותבלו שלא כדין קשהתבהמ"ש לא יפסול רק הודיות  . החיפוש

 .(תלמקוצר 26-25עמ' )( פרחילכת המצא לנכון )על אף י אם רגליים עצמאיות 2העומדות על 

 מהותית בפרט -אישיות דויקה בכלל וזכות השתיקה של זכות השת פרק ה:
 .זכות השתיקה הינה הרחבה של הזכות להימנע מפני הפללה עצמית -

  .ים וכו'(; חשוד)עדים נתונה לכל אדםלאי הפללה עצמית זכות ה, בעוד שה רק לחשודיםנתונזכות השתיקה  -

 .  ן בה חשש להפללתום אי אף א, שהוא נשאל  לא לענות על אף שאלהשלחשוד ת למעשה זכות השתיקה מאפשר -

ת שמיר זה נוגע לכלל    .העברייניםעם  דווקא  ומטיבה  משרתת  זכות השתיקה    גורס כי)פילוסוף(    ג'רמי בנטהם  ביקורת: -
 ביטחונם. 
o   למרות שהיא יכולה לשרת אותם(,  דה עבור העבריינים  זכות השתיקה לא נוענטהם טועה.  ב  :המרצהביקורת(

. אדם בחקירת משטרה נמצא בסיטואציה מלחיצה, קיימים פערי כוחות אלא נועדה לשרת את החפים מפשע
 ולכן זכות השתיקה נובעת מתוך הרצון להגן על החפים מפשע ושלא יודו בדבר שלא ביצעו.   גדולים,

 הרציונאלים של זכות השתיקה
  – לעד שרון פס"ד ג

פערי הכוחות ו   מלחיצההיא    התובע/בה עומד החשוד מול החוקרהסיטואציה    –  למנוע הודאות שווא של חפים מפשע -
  –   פס"ד אוריך  דוגמה:)  פלילית/לייחס לעצמם התנהגות לא תקינהאנשים חפים מפשע  דבר זה עלול להוביל    ,מאיימים

הייתה חובת דיבור לפני פגישה  אלא אף  ,  ם לא הייתה זכות שתיקהאלכן,  הנחקרים הסכימו לחיפוש בטלפון מתור פחד(.  
 . היו נמסרות הודאות שווא רבות , ברי כיעם עו"ד

בפני החשוד האפשרויות הבאות, אשר   ת השתיקה,ללא זכו    –  ומצב בלתי אפשרי  רירות רעותאי העמדת החשוד בפני ב -
 : תו בפני בחירה בלתי אפשריתה בו והותרעלולות להביא לפגיע

o להפליל את עצמו.בכך להודות ו 
o  כאשר השקר מהווה הלכה למעשה עבירה פליליתלשקר בגלל שהוא מוכרח לדבר , . 
o  עבירה פלילית )בעולם שאין זכות שתיקה(.ר גם הוא מהווה מקום בו נעדרת זכות זו, דבר אשלשתוק 

 אין לו מה להסתירשכן ידבר יחשוד שאינו אשם, כי   גורס פרופ' גרוס, גדמנ. 

יר )רף גבוהה( כי הנחקר ביצע  משטרה צריכה לעשות את עבודתה ולהוכיח מעל לכל ספק סבה  –  שיטה האדוורסריתה -
 . נעדיף זיכויים שגויים מפני הרשעות שגויותככלל,  .לאסוף ראיות נגדו את העבירה. הנחקר לא צריך לעזור למשטרה

שראל הודאת חשוד בביצוע עבירה יכולה להוות ראיה טעם שנוי במחלוקת כי במדינת י –  חוסר האמון בראיות מפלילות -
קטינה את האפשרות להודאות מפלילות. השניות במחלוקת היא על כנגדו, כל עוד היא ניתנה לפי הדין. זכות השתיקה מ

 כך שמחד מקבלים הודאות מפלילות ומנגד לא אוהבים אותן. 

החוקר בסוף יתייאש. חוסר שיתוף הפעולה לא   ברגע ששותקים בחקירה,  –  צמצום החשש לשימוש אמצעים פסולים -
 יעזור לכל תרגיל חקירתי.  
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o   ויש מגוון  לא כשריל כשר או  בתרגהאם השתמשו  שהשאלה היא  לתכלית זו בטענה  מתנגד    :המרצהביקורת ,
 . פסולות ראיותליתן מענה לכים רד

  דוגמה: )  מולהפרט העומד  תר מאשר ה רבים יו  גדולה ובעלת אמצעים ואפשרויותהמדינה    –  פערי הכוחות בין הצדדים -
לאזן בין פערי    הנועדזכות השתיקה  .  השנייםאי שוויון בין  , דבר המקרים  האזנת סתר, מעצרים, מדובבים, חיפושים וכו'(

 הכוחות. 

שלא ישתף אותה עם העולם החיצון. חברה דמוקרטית  לכל אדם יש זכות לפינה נסתרת במעקמי ליבו    –  הטיעון הליברלי -
 חובת דיבור פוגעת רבות בזכות לכבוד בהיבט הליברלי.  שמטילה

 מקורות זכות השתיקה –בסיס נורמטיבי 
ע מהרחבה של הזכות לאי הנוב  סיקהיציר פ, אלא היא  כשלעצמה אינה מעוגנת בחקיקה  (בלבד  )לחשודים  זכות השתיקה
 : )לכל אדם( הפללה עצמית

   :פללה עצמיתהימנעות מה –לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(  2ס'  -
o (1ס"ק) שנחקר חייב להשיב נכונה על כל השאלות שנשאל בחקירה אדם – כלל ; 
o (2ס"ק)  –  ש  –  סייג להימנע שאלות  הזכות  זוהי  פלילית.  לאשמה  בסכנה  להעמידו  עלולות  עליהן  התשובות 

  מהפללה עצמית.

המ"ש ב  בפס"ד גלעד שרון   חוק(.)צריך לתקן את ה  הפסיקשנולדה ב זכות  א  הי  לחשודהניתנת    המוחלטתזכות השתיקה   -
 אם צריך זכות לשתיקה מוחלטת.היר בצ"ע את השאלה השא

 בשורה התחתונה, יש לחשוד זכות שתיקה מוחלטת מכוח הפסיקה ללא עיגון בחוק . 

 השלכות שימוש בזכות השתיקה בחקירת משטרה 
 חשש ממשקל העדות  (  1)

 . שירהמחיר שבא לידי ביטוי בסנקציה עקיפה ולא י לשתיקה  -

מבקש שתינתן משקל    כעת, ו , ופתח את פיו בבהמ"שרההחקיכל  שתק לאורך  אמנם, זכותו של אדם לשתוק, אבל אם   -
  .חשבת כעת "עדות כבושה"שכן עדותו נ לעדותו זה בעייתי

o :מוטחות באדם האשמות, הוא יתמודד מולן  שהציפייה היא שבעת    –  הלילהשתיקה כהתנהגות מפ  רציונל
בהזדמנות הראשונה ומחכה  ברגע שהחשוד נמנע מלמסור את גרסתו . נה וימסור את גרסתו בהזדמנות הראשו 

 הרי שבהמ"ש ככל הנראה לא יאמין לו המ"ש, לאחר ששמע עדים וכל הראיות נחשפו לפניו(, )בב לשלב מאוחר
תירות  דר לעצמו את הסיפור והססדמנות לזתה לו הכן הייש, הימנות ההודיהלמחשש , מתוך )"עדות כבושה"( 
 . התביעה מול טענותיה של

זה  במצ:  הערה • נחשבת  העדות  ב דברים  ה  ,קבילהעדיין  לה  נראה  אך ככל  נמוךתינתן  וון  ואולי אף אפסי מכי  משקל 
  ימנע מלהאמין לדבריו.שבהמ"ש 

 ימנעות ממענה על השאלות להסביר את סיבת הה  ו עלי  הכבושה של החשוד, לגרום לכך שבהמ"ש יקבל את עדותו  כדי   -
הרי  מבלי הסבר זה,  . יוכל להאמין לו המ"ש כך שבאופן שירצה את בוהכל  ,  ו בעניינ  משטרהקירת הבחעדות  המתן  -איו 

 .  שמהימנות העדות תפגע באופן קריטי
 לה התנהגות מפלי/חיזוק  –סנקציה ראייתית ( 2)

ע משיתוף פעולה עם  כוללת את הזכות להימנכך, זו אינה    .ייג אותה במפורשזכות השתיקה לא חלה כאשר המחוקק מס -
 , (ביצוע בדיקות רפואיות )לא ניתן לחייב אבל מצופה שת"פ(  ;התייצבות למסדר זיהוי  דוגמה:הליכי חקירה באופן גורף )

 יהיה מחיר ראייתי. מצד החשוד עם הליכי חקירהלחוסר שת"פ ו  כלומר היא אינה זכות גורפת

של    מעצרוהחלטת הקצין הממונה על  בטרם  ע כי  קוב  רים)א( לחוק המעצ28ס'   –  של חיזוק  תראייתיכסנקציה  שתיקה   -
אולם  ,  לילוול להפשעל  דברלא חייב לומר  ולהזהירו כי הוא אמנם  להשמיע את דבריו,    טיעוןזכות    לועליו לאפשר  ,  אדםכל  

 . חיזוק של הראיות נגדוככראיה או שמש עשוי להדבר כלל(  שאלות )לא לענותמלהשיב על  יחליט להימנע אם 

 .כל אדםלה זכאי  עצמית הכות לאי הפללהזר על בסעיף זה מדוב הערה: •
o חיזוק נגדו תהווה שתיקה של חשוד במשטרה בהכרח ניו, גם על פ  . 
o   אם המחוקק היה רוצה להטיל סנקציה של חיזוק על שתיקה של חשוד בחקירה במשטרה,   :המרצהביקורת של

פעמים רבות   .)מעצר(  וים גרת סעיף בהקשר כ"כ מסבמס  עקיפהאוי שיעשה זאת באופן מפורש, ולא בצורה  היה ר
ם  תידים להיעצר בהכרח, ולכן סעיף זה אינו רלוונטי לגביהעצורים או ע  חשודים נחקרים במשטרה בעוד שאינם

 .יקתםיחס להשלכות שתב ל חובת היידועעונעדרת הנחיה דומה 

 :ולא  השתיקה באופן גורף  כותעגן את השלכות מימוש זהפסיקה עושה שימוש בסעיף זה כדי ל  סייג ,
במסגרת   ורק  במשטרה  לעצור חקירה  האם  מעצר  /החלטה  בעלהמשיך  לשחררו  או הנחקר,  רובה, 

 לשחררו בכלל.  
o   סעיפים מפורשים המעגנים את זכות השתיקה של לחסד"פ    161-162ס'   לראיה:ק  כחיזו בבהמ"ש  שתיקה

ראייתית של חיזוק/סיוע, למעט חריגים(.   . בנוסף, מוגדרת סנקציה לשתיקה של נאשם )סנקציההנאשם במשפט
המחוקק רוצה לקבוע סנקציה ראייתית על שתיקת הנאשם הוא יודע לעשות מקום בו  על כך כי  מעיד  סעיף זה  

 נקבעה תוספת ראייתית בצורה ישירה, ברורה ולא באופן עקיף כמו בחוק המעצרים. , שהרי כאן  כן בצורה ישירה

סנקציה ראייתית )  ג של התנהגות מפלילהכסוגם  מתייחסת לעיתים לשתיקה  יקה  הפס  –  שתיקה כהתנהגות מפלילה -
 שונה מחיזוק(. 



 2021 –רותם כהן  ל זכויות חשודים ונאשמים בהליך הפלילי | ד"ר אסף הרא – ת מחברת מקוצר

22 

, אך  שתק בחקירות הראשונותאם  , ולא  שתק הנחקר  לאורך כל החקירהאם    ?תקום  סנקציה כתוצאה משתיקהמתי   -
 . התחיל לשתף פעולהות בבא

להפעיל  ומתי  ד יכול לסייע לחשוד להחליט האם  ו"קה נתפסת כצידה השני של זכות ההיוועצות, מכיוון שעזכות השתי -
ראיות נגדו, לכאורה אין סיבה שידבר מכיוון שבכך הוא עלול ליצור ראיות שלא היו  אין  , שכן אם  זו או לאאת זכותו  

 למשטרה קודם לכן.

 אלא נשענת על ראיה קיימת., ק אך לא מהווה ראיה יש מאיןה ראייתית באה כחיזוקציסנ :רציונל •

שהיא תולדה של הזכות להליך הוגן, אם ההשלכה של מימוש הזכות   מה שווה זכות השתיקה,  :ת על הסנקציהורביק -
יכולה להוות טריגר למעצר/הארכת  עולה במיוחד לאור העובדה ששתיקה  זו  יתרה מכך, שאלה  נושא מחיר כה כבד? 

 ות והאפקטיביות של שימוש בזכות. עצם קיומה של סנקציה משמעותית כל כך, עלולה לפגוע בעצם הלגיטימימעצר. 
 מימוש זכות השתיקה כטריגר למעצר/הארכת מעצר ( 3)

מונעת ממנו  החשוד שהטיחו כנגדו,    שתיקה של עצור במשטרה, ללא התייחסות לעבירות חמורות שביצע  –  פס"ד קורמן  -
 בבקשת המעצר עד תום ההליכים.   ולת להפריך את חזקת המסוכנותאת היכ
o   מדובר על קביעה גורפת וגסה מידי. שתיקה במשטרה עשויה לנבוע מתוך   הלכה בעייתית  זו   :המרצהביקורת

 לא נכון למנוע מעוה"ד את היכולת להפריך את חזקת המסוכנות., והרצון להגן על החפים מהפשע

    זה מתקשר קושי  )  מימוש זכות השתיקה עלולות לפגוע בלגיטימיות ואפקטיביות של הזכותאם כן, הסנקציות הכבדות על
 (. זכות מוחלטתאינה היא  ,הליך הוגן בדומה לזכות ל ,מסקנה לפיה גם ל

 חובת האזהרה
 :(מצטבר) צריך להזהיר חשוד בטרם חקירתו, ולעדכנו  רוקח – רכיבי האזהרה -

o  .באיזה עבירה הוא חשוד 
o   .)שיש לו זכות שתיקה )אינו חייב לומר דבר 
o  שיאמר עלול לשמש נגדו במשפט. כל דבר 

   – נורמטיבימקור  -
o לדבר המלך ומועצתו  46סימן  דרך יה לדין הישראלונקלטתקנות השופטים האזהרה נקבעה ב חובת – בעבר  . 
o אין בכך כדי אולם, בפועל,    השונים,  על רכיביה  לחוק המעצרים   28ס' נת בג, חובת האזרה מעולכאורה  –  כיום

 :סיבות .להוות עיגון מספק לחובת האזהרה

  28ס'היינו,  .  רוצה לעצור אותו ציה של אדם עצור/לא עצור אך הקצין הממונה  רלוונטי לסיטוא  28ס'  ▪
רוב    , שהריהוא דוגמה למקרה קונקרטי במסגרתו צריך להזהיר, אולם אינו משקף את כל המקרים

 .חובת אזהרהיש האם במקרים האחרים א ברור כן ל, ולהחקירות בישראל שמתבצעות ללא מעצרים

מהווה הזכות להימנע מהפללה עצמית  .  הפללה עצמית ולא על זכות השתיקה מ  הימנעלזכות  דן ב  28ס'  ▪
 פת מזכות השתיקה. זכות מצומצמת ופחות גור

  'לדבר המלך במועצתו.   46אם כן, מקור חובת האזהרה בישראל עד היום הוא תקנות השופטים, אשר נקלטו בס 
 חובת האזהרה כזכות חוקתית

מחליט לדבר, הוא יעשה כן מתוך  החשוד  נועד לוודא שלפני שש  כליאזהרה היא    חובת האזהרה היא לא זכות חוקתית. -
לות כדי  עלול לעהפללה עצמית  -תיקה והזכות לאישההיעדר אזהרה על זכות  ן,  אם כ  .מושכלת ורצון טוב וחופשיבחירה  

כויות אלו, גם מבלי  החשוד ידע על זדע  אם ישכן  ,  הדבר לא בהכרח יביא לפסילה אוטומטית של הודאהאך  ,  חוקתי  פגם
 (. יששכרוב) המ״ש״ד בוקי לש  הננתוההחלטה בעניין פסילת הראייה של היעדר ידיעה. הרי שלא נפגעה זכותו בשהוזהר, 

 קים זכות שתיקה כי הוא חשוד דיי כדי לה ג שכל אדם אובייקטיבי יבין מצהצגת המשטרה לחשוד  – פס"ד אלמליח -
ולא עומדת לו  הוא חשוד. לכן, לכאורה, הוא לא הוזהר  אותו כי  ה  הירזהמשטרה חקרה את אלמליח כעד, ולא ה  רקע:

עם  שקיימת רק לחשודים, אלא רק הזכות להימנע מהפללה עצמית, אשר עומדת לכל אדם.    זכות השתיקה המוחלטת
פקטו את זכות  - פעיל דה, משכך הנחקר ההמשטרה כן הציגה מצג שכל אדם אובייקטיבי היה מבין שהוא חשודזאת,  

 השתיקה.
אך הוצג בפניו מצג שכל אדם אובייקטיבי סביר באותן נסיבות היה    , גם אם נחקר לא יודע של שינוי במצבו   הכרעה:

   .עדיין קמה לחשוד זכות שתיקה מוחלטת וזכותו לא הופרה מבין שהוא חשוד, 

 : כדי לקיים הלכה זו נדרשת בדיקה עובדתית לא פשוטה. הערה •

 הזכות להימנע מהפללה עצמית ביחס לראיות 
מהווה   לפקודת הראיות  47ס'   –  ((בה על שאלותהש)  או מילוליות  סמכים()מ  זכות השתיקה במסירת ראיות )חפציות -

)לפי    בעדות בבהמ"שוהן    בחקירה במשטרההן    ראיה  ביחס למסירתהפללה עצמית  מלהימנע    דםו של אמקור נוסף לזכות
 סעיף זה חל הן על ראיות פיזיות והן על ראיות וורבליות. . (תחולה –לפקודת הראיות  52ס' 

o שתיקה מוחלטת לזכותמהווה מקור נורמטיבי אינו בזכות להימנע מהפללה עצמית, ו דן  סעיף זה . 
o  להימנע של נחקר  למרות זכותו  ע כי  קוב  ת)ב( לפקודת הראיו 47ס'   –   בראיותלאי הפללה עצמית    כרסום בזכות

 .למסור ראייהאותו יכול לחייב המ"ש ב, בדרך של מסירת ראיות מלהפליל את עצמו

 :כך שלא ניתן    ,שימוש  חיסיון יכול לאפשר לנחקר  בהמ"ש  אם בהמ"ש מחייב מסירת ראיה,    סייג
 . במשפט בו הוא מואשם נגד הנחקרה זו בראישימוש יהיה לעשות 
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תים הראיות נדרשות  לעילהחלת חיסיון שימוש?  למה שנחייב מסירת ראיה במקביל    ל:נרציו  •
 סר מהנחקר שש לראיות, כדי להגן על המ"ש יעניק חיסיון שימוכדי לשמש כנגד אדם אחר. ב

 הראיות.   את

עצמית  עדיין  • מהפללה  להימנע  בזכות  כרסום  זה  בסעיף  לראות  ש  ,ניתן  אינו מכיוון  זה 
באופן עקיף    ,הראיותת  אעביר  שה , אשר עלולות להפליל את הנחקר  לראיות נגזרותמתייחס 

 . לראיה החסוי

 מסמכים פרטיים על  רק  הזכות להימנע מהפללה עצמית בראיות חלה    –  פס"ד נגזיאל  –  ב מסירת ראיה()חיו   47ייג לס' ס -
תביעה איבדה את חומר הראיות, וביקשה לצלם  . הלחסד"פ  47ס' עו"ד של נאשם צילם את כל חומר הראיות לפי    רקע:

מאפשר לאדם להימנע )א( לפקודת הראיות  47ס' ש  נהטעהתנגד ב  סנגורו של החשודחשוד.  מסר ל רה מהחומר שנאותו בחז
במקרה מעין    כי לא ניתן לטעון לחיסיון מפני הפללה עצמית  התביעה טענהמלהפליל את עצמו ולא למסור ראיות כנגדו.  

 . מדובר במסמך ציבורי, שהוא קניין של התביעהשהרי  זה
  הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית לא חלה על מסמכים ציבוריים כי  בע  וק  הסנגורנת  חה את טעדבהמ"ש    :הכרעה

 (.  מכתב וכו' ;ןיומ מה:גודכל דבר אישי, ) אלא רק על מסמכים פרטיים ,(דוחות עבור רשות ציבורית דוגמה:)

 להמצאת מסמכיםלצו אין זכות שתיקה מוחלטת ביחס  – פס"ד גלעד שרון  -
בביתו מכיוון  להוציא צו חיפוש  יכולה הייתה  , אך לא  המצויה בידיו של גלעד שרון  ראיה מסוימתרצתה  המשטרה    רקע:

המ"ש מאפשר לבה,  המ"שלחוק ב   43ס' צו לפי  קשה להמציא  פנתה לבהמ"ש בלכן, המשטרה    ה"מ.אבבית ר שזה התגורר  
 בפני שופט ולהציגה.  בציילהת ילחייב כל אדם שהמשטרה חושבת שצריך להמציא ראיה כלשה

  טענות גלעד שרון:
o לו זכות להימנע מפני הפללה , ולכן הרי שלפקודת הראיות   47ס'   מול  לחוק בהמ"ש  43ס'   יש לפרש את יש 

 .  ולא למסור לשטרה מסמכים שעלולים להפלילו  עצמית
o  .ניסה להחיל את זכות השתיקה המוחלטת שהפסיקה מחילה על עדות וורבלית, גם על בקשה להצגת מסמכים  

איות פיזיות  ס לרות והן ביח וורבלייות  הן ביחס לרא, שחלה גם  כחשודמוחלטת  יש לו זכות שתיקה  טען כי  
לבקשה להצגת  מכיוון שיש לו זכות שתיקה גם ביחס    הוא אינו מחויב להתייצב בפני בהמ"ש. כלומר,  )חפציות(

 ים.  מסמכ
יש  , שכן אין זכות שתיקה מוחלטת ביחס להמצאת מסמכים, וקבע כי גלעד שרוןשל  יוחה את טענותדבהמ"ש  הכרעה:

  .לית בחקירה לבין המצאת מסמכיםהבדל בין עדות וורב
o ת השתיקה המוחלטת כמו בחקירה וורבליתלא מתקיימות ההצדקות לזכו מסמכים  תהמצאביחס ל :לרציונ. 

אינה רלוונטית   על מנת שחוקרי המשטרה לא ישתמשו בכוחם נגדו, והוא ויודה מתוך לחץ  דאגה לחשוד ▪
לביטול הצו/להסביר   ועץ בעו"ד ולפעולהיו, מכיוון שבמצב דברים זה הוא יכול לכשמדובר במסמכים

 סמך המבוקש. סירת המלבהמ"ש מדוע אין לחייב אותו במ

 קיימים כבר  המסמכים  מכיוון ש  ,הודאות שווא של חשודיםלת תרגילי חקירה שיגרמו לאין חשש להפע ▪
 .בייקטיביות של המסמך ולבחון את מהימנותוניתן להתחקות אחר האוונעדרים אופי של עדות. 

. הנאשםתו של  להוכחת אשמהביא את הראיות  ל יכה  שצרו  א זהתביעה היבשיטה האדוורסרית  אכן,   ▪
אלא   ליצור מסמכים,, שהרי זה אינו התבקש  חובות עשהעל החשוד  לא מטילים  דנן  במקרה  אולם,  
 . ימותאיות קיהעברה של ר. לא מדובר באיסוף ראיות, אלא יםמסמך קי להציג

 לסיכום פסה"ד –   

אין    , ולכן המ"שלחוק ב  43ס'   לפית מסמכים  הבאבמקרה של החלת צו ל לא חלים על  ים של זכות השתיקה  לאהרציונ -
 .א נגדו צו מעין זה למסור את הראיות המבוקשותצעל אדם שהו וראיות מסירת זכות שתיקה ב

למוסר הראיות , אולם אין הדבר מעיד על כך שבמקביל  לפקודת הראיות  47ס' ו   לחוק בהמ"ש  43ס'   לפרש אתיש  אכן,   -
  , עבור על המסמכיםבמסירת הראיות, כך שיוכל לול לחייב  יכהמ״ש  ב. לכן, ברי כי  בראיותעומדת זכות אי הפללה עצמית  

 ולא ציבוריים. אך ורק על מסמכים פרטיים, , אשר יחול שימוש בהם חיסיון ובמידת הצורך לקבוע 
o   שימוש חיסיון  יוטל  הבדיקה:  –מתי  בתיק   אופן  שידון  אחר מזה  )שופט  בבהמ"ש  לשופט  להגיע  האדם  על 

 .העולה מהראיות האם ישנו חשש מפני הפללה עצמיתהשופט יבחן  העיקרי( עם המסמך 

 סוג מסמך מדובר? באיזה  יש חשש ▪

 חלה חובת מסירה. מסמך ציבורי  •

לחייב מסירת המסמך בתמורה לחיסיון שימוש   בהמ"ש ייבחן זאת, ויכול הוא  מסמך פרטי   •
 .)ב( לפקודת הראיות47ס' לפי 

 יש למסור את המסמך.  אין חשש ▪
 
 

 

  


