
תוכן עניינים 

עמודשם הנספח מספר

 צאת הסניגור הציבורי הארצי  הר1דע/
2בנושא הנחיות פרקליט המדינה ופומביותן 

פרקליטות המדינה זרח לתכתובת בין האגודה לזכויות הא2דע/
4בעניין אי פרסום מדיניות האכיפה של עבירות מכוח חיקוקי קורונה 

הטלת קנסות קורונה בידי משטרתהנחיות פרקליטות המדינה בעניין  3ע/ד
13 ב"כ המשיב  אתמלעותרים  ושנמסרישראל והפיקוח העירוני, 

ה, בעניין הבנית  סמ פרקליט המדינה שלא פורהנחית המשנה ל4ע/ד
60לחוק העונשין   113תיקון יישום   –יפוטי בענישה  שיקול הדעת הש 

, לפיה תימסר לנאשם "טיוטת" הנחית  56624-12-19החלטה בת"פ 5ע/ד
76המשנה לפרקליט המדינה בעניין חיפוש בחומר מחשב 

הנחית המשנה לפרקליט המדינהמידע, ובו משיב לבקשת  ה ממענה  6ע/ד
96 , שקיומה הוכחש הסדרים מותנים בעבירות קניין רוחני בעניין

, ובו מסמכים שנטען שאינם בגדר  מענה מהמשיב לבקשת מידע7ע/ד
106לאנשים עם מוגבלות נציבות השוויון  סמכויותבעניין  "הנחיה"

שינוי  ב"כ המדינה  מאזכרת, שבו 42218-06-19בעפ"ג  פרוטוקול דיון8ע/ד
124מדיניות התביעה בגין עבירות איומים כלפי מטפלב  שחל

9ע/ד
יםאוזכר בהן מש, 7621/15תגובה המדינה ותשובה לתגובה ברע"פ 

חלף קנס,  מאסר "הנחית משרד המשפטים" בעניין הפעלת 
יין בהב"כ המערער לעוסירוב ב"כ המדינה לבקשת 

127

10ע/ד
, שבהם מאוזכרת  7485/19יעון מטעם המדינה בעע"ם  עיקרי ט

אוסרת על עריכת  ש  "הפרקליטות של הנהלת"הנחיה פנימית 
פה לצר מבלי גונה בפומבי, של מעשה מהסדרים מותנים בעבירות 

146

11ע/ד
"  ת מסמך, המאזכרת ומצרפת "טיוט3036/20תגובת המדינה בבג"ץ  

דיווחי כזב של  בגין מח"ש חקירה והתביעה של ה בעניין מדיניות 
שטח" כבר מיושמת "ב סמה ולא פורשוטרים, ש

160



1דע/

 הרצאת הסניגור הציבורי הארצי 
ופומביותן בנושא הנחיות פרקליט המדינה  

 3.3.2019יום מ
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הרצאת הסניגור הציבורי הארצי, ד"ר יואב ספיר, מיום 3.3.2019, הכוללת דוגמאות להנחיות 
חשובות של הפרקליטות שאינן מפורסמות:

https://youtu.be/zcGiLslisWg?t=2874

מדקה 47:50 עד דקה 1:17:50
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ע/ד2

תכתובת בין האגודה לזכויות האזרח 
לפרקליטות המדינה  

בעניין אי פרסום מדיניות האכיפה 
של עבירות  מכוח חיקוקי קורונה

(אפריל 2020)
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  2020באפריל  5

 עו"ד שלמה למברגר
המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(

 משרד המשפטים

שלום רב, 

פרסום מדיניות אכיפת הוראות הבידוד והגבלות פעילות הנדון:

לפרסם לציבור את הנהלים המסדירים את מדיניות האכיפה הריני לפנות אליך בבקשה דחופה  .1

המנהלית והפלילית של האיסורים השונים שנקבעו לאחרונה בתקנות שעת חירום. פרסום זה 

מתחייב בימים שבשגרה ומקל וחומר בתקופה זו של חוסר וודאות ומתח. 

ם הגבלות נרחבות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה אושרו בחודש האחרון צוים ותקנות הקובעי .2

העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, צו בריאות על הציבור )

( 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –ותקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  ;2020-התש"ף

ת )להלן: התקנות((. בנוסף, הוסדה אכיפת הוראות אלו בכלים פליליים ומנהליים בתקנות שע

חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה((, 

. 2020-התש"ף

תיקים פליליים הקשורים להפרת הבידוד ונרשמו  144על פי דיווחי המשטרה, עד כה נפתחו  .3

דוחות בגין יציאה אסורה למרחב הציבורי )אתר משטרת ישראל,  9498דוחות, שמתוכם  12,936

(. 5.4.2020, מידע והנחיות לציבור –הלאומי בנגיף הקורונה  המאבק

על פי הדיווחים, לצורך הנחיית גורמי האכיפה, גובשה בפרקליטות הנחייה מפורטת של המדיניות  .4

לאכיפת הפרת ההוראות השונות הן בכלים הפליליים והן במנהליים. אף על פי שאכיפת ההוראות 

לא פורסמה עד היום ההנחיה. מתקיימת בפועל מזה מספר שבועות, 

הפרקליטות רשאית כמובן לקבוע את נהליה ומדיניותה, אך אין היא רשאית לשמור על מדיניות  .5

זו כמסמך פנימי שאינו חשוף לציבור. אין זה סביר שהציבור הרחב בכלל וסנגורים, חשודים 

באופן כה משמעותי.  ונאשמים בפרט, לא יהיו חשופים לנוהל אכיפה שמשפיע על חיינו בימים אלו

במצב שבו אלפי אזרחים נקנסים מדי יום בגין הפרה של תקנות וצווים חדשים, זכותו של האזרח 

לדעת מהי מדיניות האכיפה שחלה עליו. כך, לדוגמה, זכאי האזרח לדעת האם השוטר שקנס 

במידה  אותו פעל בהתאם להנחיות? האם כדאי לו לבחור באפשרות של ברירת משפט? מה צפוי לו

ויפר בשנית את הצו? בנוסף, נועד הפרסום לאפשר פיקוח על יישום שוויוני וראוי של הכללים 

ובקרה ציבורית ושיפוטית על אופן אכיפתם. 
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לא יכול להיות ספק שהנחיה זו נכנסת בגדרי ההגדרה של "ההנחיות המנהליות הכתובות שעל  .6

)א( לחוק חופש המידע, 6ת רבה לציבור )סעיף פיהן ... פועלת ]הרשות[" וכי יש להנחיה זו חשיבו

החוק(. -)להלן 1998-התשנ"ח

אמנם בימים אלו משתנות באופן יומיומי חובות הבידוד וההגבלות על התנועה במרחב הציבורי,  .7

אולם אין בכך כדי להחריג את ההנחיה שלעיל מחובת הפרסום שכן בכל רגע נתון קיימת הנחיה 

יות האכיפה ואשר מסדירה את מדיניות האכיפה שמתקיימת בפועל. בתוקף שעל פיה פועלות רשו

( לחוק לא נועד למצבים בהם הנחיה מנהלית כבר מיושמת בפועל, 2)ב()9החריג הקבוע בסעיף  .8

כפי שקורה בענייננו, אלא נועד לאפשר לרשות לקיים דיונים פנימיים או תחקירים פנימיים לשם 

לציבור )דברי ההסבר להצעת חוק חופש המידע(. מרגע גיבוש מדיניות מבלי שאלה יפורסמו 

שהדיונים הפכו להחלטות אופרטיביות, אשר להן השפעה ממשית על הציבור, אין לרשות זכות 

שלא לפרסמן. וכך נקבע בפסיקה: "הוראה זו נועדה לאפשר לרשות הציבורית לעצב מדיניות 

ין ההוראה באה להסמיך רשות שלא כך ברור, שא… ציבורית, בלי שתחויב לגלות "חצי מלאכה"

 הזכות לדעת באור חוק חופש המידעזאב סגל, " )לגלות ברבים את מדיניותה, לאחר שנקבעה

-עת"ם )מנהלי (;0620.6.9) גבע נ' גרמן 7024/03למשל: עע"ם  ה. ורא(2000) 200 , עמ')תש"ס(

((. 13.9.2010) מנגל נ' המוסד לביטוח לאומי 2648/09ת"א( 

בהקשר זה ראוי להפנות גם לעמדת היחידה הממשלתית לחופש המידע שקבעה, כי עילת "נוהל  .9

בשלבי עיצוב" עשויה להיות רלבנטית "רק לגבי נוהל שעיצובו או שינויו טרם הגיעו לסיומם 

ושאינו מיושם בעבודת השטח". 

מצ"ב. 8.7.2019מכתבו של יהודה ליפמן, ראש ענף ביחידה הממשלתית לחופש המידע מיום 

ראוי להזכיר, כי בתי משפט פסקו שוב ושוב כי רשות ציבורית מחוייבת לפרסם את מדיניות  .10

האכיפה של העבירות שבסמכותה ונקבע כי בהעדר פרסום עשויה לעמוד לנאשם הגנת הטעות 

ולפטור אותו מאחריות פלילית )ראו לדוגמה:  1977-)יח'( לחוק העונשין, התשל"ז 34לפי סעיף 

 7150/16ם( -(; חע"ם )י24.11.2013) מדינת ישראל נ' אפרים פרידמן 36864338)ת"א(  חע"ם

הועדה המקומית לתכנון ובניה נ'  919/13(; עמק )הרצ'( 5.7.2017) מדינת ישראל נ' רונית אדהאן

(. 20.7.2016) רונן כהן

הצורך בשקיפות מיותר לציין כי הנסיבות יוצאות הדופן המאפיינות תקופה זו, אף מחזקות את  .11

של הרשויות, ובהנחיה ברורה ומדויקת של הציבור. כפי שנוהג משרד הבריאות לפרסם את נהליו 

ולעדכנם מיום ליום, כך ראוי שתעשה גם הפרקליטות ורשויות אכיפה אחרות כגון המשטרה 

ושב"ס. 

וכחות לאור דיווחים על "מבצע אכיפה" המתוכנן לערב ליל הסדר, ועל הגברת האכיפה והנ .12

משטרתית במרחב הציבורי במהלך חג הפסח, אנו סבורים כי פרסום הנהלים לאלתר הוא צעד 

הכרחי שיש לעשותו באופן מידי. 

לאור כל האמור אנו מבקשים כי מדיניות האכיפה שגובשה תפורסם ותונגש לציבור בדחיפות.  .13
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בכבוד רב ובברכה, 

 אן סוצ'יו, עו"ד  
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ףתש"הניסן  די"
 2020אפריל  8

2020-1102סמך: 

 ,לכבוד

 Anne@acri.org.ilבאמצעות דוא"ל  –עו"ד אן סוצ'יו, האגודה לזכויות האזרח בישראל 

בקשתכם לקבלת העתק מנהלי ומדיניות האכיפה הפלילית בתקופת משבר  הנדון:
הקורונה

שלום רב,

ל דעתו של בנושא שבנדון. להלן התייחסותנו, ע 6.4.2020הריני לאשר בתודה את פנייתך מיום 

 המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(. 

הפרות צווים ל בנוגעאת מדיניות האכיפה  יםהמתוושני מסמכים בתקופה האחרונה  ובשגאכן הת

לחוק העונשין,  218חשדות לביצוען של עבירות לפי סעיף בנוגע ל, 1940 מכוח פקודת בריאות העם

עבירות פליליות אשר נקבעו בתקנות שעת בנוגע לו( העלול להפיץ מחלה המעש) 1977-התשל"ז

ובתקנות שעת חירום )אכיפת צו  2020-, התש"ף(הגבלת פעילות - נגיף הקורונה החדש)חירום 

 2020-בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד ביתי והוראות שונות( )הוראת שעה((, התש"ף

פרצות נגיף הקורונה. ק הלאומי בהתבהקשר של המאב ,זאת "(.תקנות שעת חירום)להלן יחד: "

ד כי מטבעם של אירועים משבריים, מפתיעים ומתפתחים כגון זה, הנסיבות משתנות ייאמר מי

מדי יום ביומו, השינויים והחידודים של מתווה המדיניות הם תכופים, ולכן במידה רבה המדיניות 

לכניסתן לתוקף של הוראות שעה השינויים במדיניות כפופים בכל עת היא כל העת בשלבי עיצוב. 

או תקנות שעת חירום חדשות, ולכן פרסום המדיניות עלול דווקא להטעות את הציבור, ולא לסייע 

 לו בהכוונת התנהגותו. 
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בקווים בשל האמור, לא נוכל להעביר העתק ממסמכים אלה לידיכם. עם זאת, נבקש לפרט כאן 

 : יות האמורים, מתוך מסמכי המדינכלליים את העיקרים הבאים

נקבעו תבחינים למקרים שבהם יהיה זה מוצדק לפתוח בחקירה פלילית בגין במסמכים  .1

)מעשה העלול להפיץ מחלה(:  1977-, התשל"זלחוק העונשין 218עבירה על סעיף 

( הפר הוראת אשפוז ביתי, COVID19מקרה שבו חולה מאובחן בקורונה ) .א

ים. חול-הוראת אשפוז במלונית, או אשפוז בבית

שיקר בעניין מהותי או הסתיר ( COVID19מאובחן בקורונה )מקרה שבו חולה  .ב

מידע מהותי בחקירתו האפידמיולוגית והטעה בכך את משרד הבריאות לגבי 

בידודם של אנשים נוספים. 

מקרה שבו אדם הפיק או ארגן או ערך התכנסות גדולה במיוחד או שתוכננה  .ג

א לצו בריאות העם. 3להיות גדולה במיוחד מעבר למותר לפי סעיף 

הפעלה חוזרת, לאחר הטלת קנס לראשונה, של מקום, עסק או שירות תחבורה  .ד

ציבורית )למשל בר, דיסקוטק, אולם אירועים וכדומה(, וזאת כאשר במקום, 

עסק או בתחבורה הציבורית שהו עשרות רבות של אנשים באותו הזמן, ללא ב

הקפדה על כללי ריחוק בין באי המקום )או לכל הפחות, ללא אינדיקציה לנקיטת 

פעולה מצד המפעיל להפחתת הסיכון לבריאות הציבור(. 

מקרים חריגים בחומרתם של הפרה מכוונת של הנחיות משרד הבריאות, וכן  .ה

הפרות החוזרות על עצמן פעמים רבות. מקרים של 

הצו מכוח פקודת בריאות מספר הפרות של  כעבירות פליליות חירום קבעוהתקנות שעת  .2

, וכן קבעו כעבירות פליליות מספר פעולות אשר עומדות בניגוד לקבוע בתקנות 1940 העם

אשר , כעבירות מנהליות שעת החירום עצמן. חלק מן העבירות הפליליות הללו נקבע גם

ולא תיפתח חקירה פלילית. במקרה של שתי הפרות של העבירות , יוטל קנס מנהליבגינן 

)למעט החריג האמור לעיל בדבר הפעלה  ככלל יוטלו שני קנסות מנהליים –המנהליות 

. במקרה של שלוש הפרות של חוזרת של מקום, עסק או שירות תחבורה ציבורית(

יפתח חקירה פלילית ותישקל העמדה לדין בגין ככלל עשויה לה –העבירות המנהליות 

)והכל בכפוף לאפשרות שתיפתח גם חקירה בגין הפרה תקנות שעת חירום עבירה לפי ה

(.1977-, התשל"זלחוק העונשין 218של סעיף 
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מדיניות האכיפה אמורה חלה הן כלפי בגירים והן כלפי קטינים. עם זאת, מטבע הדברים,  .3

פי חוק הנוער -תיבחן בהתאם לשיקולים הנהוגים על שאלת העמדתו לדין של קטין

ותכליותיו.  1971-)שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א

,בכבוד רב

 ד"ר חיים ויסמונסקי, עו"ד
מנהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

לשכת המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( העתק:
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 ד"ר חיים ויסמונסקי, עו"ד
מנהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

 משרד המשפטים

שלום רב, 

פרסום מדיניות אכיפת הוראות הבידוד והגבלות פעילות הנדון:
(2020-1102)סמך:  8.4.20תשובתך מיום ; 6.4.20פנייתי מיום     

אנו מודים לך על תשובתך המהירה לפנייתנו ועל הפירוט בקווים כלליים של מדיניות האכיפה  .1

הפלילית והמנהלית בתקופת משבר הקורונה. אלא שדווקא הפירוט של המדיניות במכתבך חידד 

.לכלל הציבור מסמכי המדיניות המלאיםאת הצורך הדחוף בפרסום של 

למרבה הצער, במכתבך חזרת על הטענה כי מדובר במדיניות בשלבי עיצוב מבלי להתייחס  .2

( לחוק לא 2)ב()9במכתבי בעניין. כאמור, החריג הקבוע בסעיף  תיעללטענות הנגד המפורטות שה

. העובדה שהמדיניות משתנה באופן תכוף מיושמת בפועלנועד למצבים בהם הנחיה מנהלית כבר 

לא הופכת אותה למדיניות שנמצאת "כל העת בשלבי עיצוב", שהרי בכל רגע ורגע קיימת מדיניות 

מסויימת שמיושמת בשטח ומתווה את התנהלות התביעה והמשטרה בפועל ביחס לאכיפת 

ההוראות שנמצאות בתוקף באותה העת. 

פן תכוף ראוי שלא תפורסם בשל החשש שמא תטעה את הטענה כאילו מדיניות שמשתנה באו .3

הציבור משוללת יסוד. הנחיות מעצם טבען מתעדכנות מעת לעת. בתקופה זו השינויים תכופים 

הרבה יותר ולכן תקנות משתנות באופן תדיר וכך גם הנחיות משרד הבריאות ומשרדים נוספים. 

את ההנחיות ולפרסמן. בכל רגע נתון אין כל הצדקה להחריג את הפרקליטות מחובה זו לעדכן 

קיימת הנחיה מעודכנת שנשלחה ליידוע הפרקליטים בשטח והיא ממשיכה לעמוד בתוקף עד 

ניתן לציין כי ככל שיש חשש להטעיית הציבור, לעדכונה בהנחיה חדשה או מכתב שמבטל אותה. 

( disclaimerוכן להקדים לנוהל הצהרה ) מדובר ב"הוראת שעה" שכפופה לשינויים תכופים

שתבהיר את הצורך לחזור ולבדוק את הנוהל המפורסם. 

ים בחקיקה ובהוראות המסדירות את חיינו קיים אינטרס דווקא בתקופה זו של שינויים תכופ .4

מוגבר בשקיפות ובהנגשת המידע לציבור. כך פועלות כלל הרשויות וראוי כי מערכת אכיפת החוק 

תשמור ביתר שאת על עקרונות אלה בתקופה זו. 

עלה רק לפני זמן קצר התגאה פרקליט המדינה לשעבר, שי ניצן, כי: "עד עתה, כתבנו וחידשנו למ .5

את כולן אנו מפרסמים מיום הוצאתן, באתר האינטרנט מחמישים הנחיות מקיפות ומקצועיות, 

כתב העת של פרקליטות  -" )דבר פרקליט המדינה, "משפט מפתח של פרקליטות המדינה

(. 2019, אוגוסט 5 המדינה", עמ'
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ר אחידות הסתרת ההנחיות מהציבור מנוגדת למושכלות ראשונים והיא מאפשרת שרירות וחוס .6

, 501( 3, פ"מ מו)אפרתי נ' אוסטפלד 5537/91באכיפת החוק. דבריו של כבוד השופט חשין בבג"ץ 

( כאילו שנכתבו על ימינו אנו: 1992) 514

עליו לעמוד לדין  השאלה, אם יוכל אדם לפטור עצמו בקנס מינהלי או אם יהיה"

ם בין האזרח לבין פלילי, אין זה ראוי כי יוכרע בה על דרך של משחק במחבואי

הנחיות הפרקליטות חייבות להתפרסם לרבים, כדי שהרבים יכלכלו  הרשות.

מעשיהם על פיהן ויידעו גבולותיה שלעבירה מינהלית; וגמישותו של שיקול הדעת 

המוקנה לרשות יוכל לעמוד לה כדי שלא יערימו עליה. הסתרת ההנחיות מהאזרח, 

ומוסיפה היא  -במשטר דמוקרטי  לבד מכך שהיא נוגדת מושכלות ראשונים

אין בה לא סבירות ולא היגיון: אליבא דכולי עלמא  -ומאפשרת שרירות בעשייה 

אישום נגדו, ומשיידע את -זכאי נאשם לדעת אותם טעמים שהביאו להגשת כתב

אלה, תתגלה לו ממילא מדיניות הרשות, במישרין או בעקיפין" 

משום שנותרו פרטים רבים  ,ו במכתבכםשפורט, דוגמת אלו בלבד אין להסתפק בקווים המנחים .7

נסתרים ומשכך דווקא פרסום חלקי של המדיניות מייצר אי וודאות ובלבול. פרסום ההנחיות 

נועד לספק וודאות לכל הצדדים בהליך הפלילי ומשכך אין זה סביר לפרסם רק חלק מהמדיניות. 

ף את ההוראות והנהלים ברור שבתקופה זו מוטל על כלל הרשויות נטל כבד לעדכן באופן תכו .8

שנמצאים בתוקף בכל רגע נתון ולהנגישם לציבור. כך עושים משרדי הממשלה השונים וכך ראוי 

כי תעשה גם הפרקליטות בסוגיה שהשפעתה על חירויות הפרט מרחיקת לכת. 

וזאת לאור  פצת מידע כוזבהעבירת סיום, נבקש לדעת האם גובשה גם מדיניות חדשה ב םבטר .9

 .נה בתקופת המשבר הנוכחייה במספר החקירות בגילעהידיעות על 

לסיכום, סירובכם לפרסם את ההנחיות מנוגד להוראות החוק והפסיקה והוא פוגע באמון הציבור  .10

לאור כל האמור אנו מבקשים כי טרס הציבורי להבטיח אחידות ושקיפות באכיפת החוק. ובאינ

מדיניות האכיפה שגובשה תפורסם ותונגש לציבור בדחיפות. 

רב ובברכה,בכבוד  

 אן סוצ'יו, עו"ד  
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 3דע/

 הנחיות פרקליטות המדינה 
בעניין אישורים להטלת קנסות קורונה בידי 

 חי הרשויות המקומיות, משטרת ישראל ופק 
 מידי ב"כ המשיב כפי שנמסרו לעותרים  

 לאחר מסירתן לעמותת מוסרי 
 ת חופש מידע במענה לבקש
 ( 2020)יולי  
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עת"ם  (מחוזי י-ם)  26946-04-20 התנועה לחופש המידע וגיא זומר נ' משרד המשפטים 

From: Tamer Asadi [mailto:TamerA@justice.gov.il]  
Sent: Sunday, July 19, 2020 11:05 AM 
To: RaananGFW 
Cc: Achva Berman 
Subject: RE: עת"ם (מחוזי י-ם) 26946-04-20 התנועה לחופש המידע וגיא זומר נ' משרד המשפטים

רענן שלום,

בהמשך למייל מטה, מצ"ב המענה שנשלח לעמותת מוסרי, כולל כל הנספחים שעניינם נהלי הפרקליטות בנוגע לאישורים להטלת קנסות על ידי
משטרת ישראל ו/או פקחי הרשויות המקומיות – וזאת בהתאם לתקנות שעת חירום שהותקנו בשל התפרצות נגיף הקורונה.

המענה כולל הנספחים הועברו לפרסום באתר היחידה הממשלתית סמוך לאחר מתן המענה.

תאמר אסדי, עו"ד

מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור | משרד המשפטים

טל' 073-3925105, פקס: 02-6467654

2 קבצים מצורפים

 pdf.2015-20-0201 תשובה לפרסום
234K

 pdf.2015-20-0201 צרופות לבקשה
20936K
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4דע/

הנחית המשנה לפרקליט המדינה 
)עניינים פליליים( 

 , לא פורסמהש
– שה  בעניין הבנית שיקול הדעת השיפוטי בעני

לחוק העונשין  113יישום תיקון  
( 2012)יולי  
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מדינת ישראל

לשכת המשנה לפרקליט המדינה    

)עניינים פליליים( 

"א תמוז, תשע"בי     

 2012יולי,  1  

אביב )פלילי(-אנטלר, פרקליטת מחוז תל-הגב' אריאלה סגל אל:

 ם )פלילי(למברגר, פרקליט מחוז דרומומי מר        

      מר עמית איסמן, פרקליט מחוז חיפה )פלילי(       

 הגב' מירית שטרן, פרקליטת מחוז צפון       

 הגב' נורית ליטמן, פרקליטת מחוז ירושלים )פלילי(       

 הגב' רונית עמיאל, פרקליטת מחוז מרכז       

 וכלכלה(אביב )מיסוי -הגב' ליאת בן ארי, פרקליטת מחוז תל       

     הגב' אביה אלף, מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה     

 מר גל לברטוב, מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה       

מר חובב ארצי, מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, פרקליטות המדינה        

 המחלקה לחקירות שוטרים מנהלמר אורי כרמל,        

 מר ג'ואי אש, מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה    

שלום רב,

הנחייה -הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה הנדון: 

: הבניית שיקול הדעת השיפוטי 1לחוק העונשין ובו סימן א' 113פורסם תיקון  10.1.12ביום 

יקון, הוקם בפרקליטות צוות לעניין . עם פרסום הת10.7.12בענישה. התיקון ייכנס לתוקף ביום 

למידת ויישום הוראות הסימן החדש. הצוות, בו חברים רפרנטים מכלל מחוזות ומחלקות 

הפרקליטות, ונציגים ממשרד המשפטים וממשטרת ישראל, קיים מספר פגישות בהן הועלו 

עם התביעה. ולובנו נושאים רבים הנוגעים לפרשנות החוק ולאופן השפעתו על הטיעון לעונש מט

 כמו כן, נערך יום עיון בנושא לדרג הניהולי בפרקליטות.

מטרת הנחיה זו לסקור בקיצור נמרץ את התיקון לחוק ולהציג את ההנחיות המרכזיות באשר 

נייר לדרך הטיעון לעונש ופרשנות החוק, בהמשך לעבודת הצוות. ביחד עם הנחייה זו מופץ גם 

עבודה מציג ומבהיר לעומק את התיקון ואת עמדתנו באשר רחב בנושא התיקון. נייר ה עבודה

החקיקתית הרלבנטית. כמו כן, נייר  הלדרך הטיעון ופרשנויות הסעיפים, תוך הפניה להיסטורי

 העבודה מתייחס לסוגיות נוספות שלא היה מקום לכלול אותן במסגרת הנחיה מצומצמת זו. 
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מסורה והמקצועית בריכוז עבודת הצוות ולמר ברצוני להודות לגב' תמי בורנשטיין על עבודתה ה

איתמר גלבפיש על עבודתו היסודית והמקצועית בכתיבת ההנחיה ונייר העבודה, וכן לרפרנטים 

 השונים על תרומתם הרבה לעבודת הצוות ועל ריכוז העבודה בנושא במחלקותיהם. 

א. הצגת התיקון לחוק

כולל בתוכו הסדרים לגבי מספר  -בענישה  הבניית שיקול הדעת השיפוטי -החדש  1סימן א' .1

ומידת  עקרונות הענישה, ועיקר, קובע הסימן את ראשיתנושאים הקשורים לגזירת הדין. 

, הסימן שנית; תוך מתן הבכורה לעקרון ההלימה )הוא עקרון הגמול( השפעתם על העונש

יו קביעת שעיקרו בקביעת "מתחם עונש הולם" ולאחר תהליך מובנה לגזירת הדיןקובע 

אופן ההוכחה של נסיבות הקשורות בביצוע , הסימן קובע את שלישית"העונש המתאים"; 

בריבוי , קובע הסימן את הכללים באשר לענישה רביעיתואת רף ההוכחה שלהן;  העבירה

, מתייחס הסימן לבסוףמפורטת של גזר הדין.  חובת הנמקה, קובע הסימן חמישית; עבירות

. ענישת קטיניםגם לאופן תחולתו על 

נעשו שינויים  1נדגיש כי במהלך הדיונים בוועדת החוקה חוק ומשפט בהצעת החוק .2

. לאור זאת, טיעונים פרשניים שונים לגבי הסימן החדש אינם משמעותיים ביותר בחוק

יתר על כן, ככלל, על פרקליט  יכולים להיעשות על סמך דברי ההסבר להצעת החוק בלבד.

ות סעיף מסוים בסימן החדש להתייעץ עם הרפרנט הרלבנטי שנקבע המבקש לטעון לפרשנ

  .לכך במחלקתו, טרם הצגת הטיעון

כפי שניתן לראות מסעיף המטרה, הנמען המרכזי של התיקון לחוק הוא בית המשפט. בתיקון  .3

זה קבע המחוקק, לראשונה, את העקרונות והשיקולים המנחים בענישה ואת המשקל היחסי 

ית המשפט יקבע את העונש המתאים לנאשם בכל מקרה הבא לפניו. כמצוין שלהם, כדי שב

בדוח ועדת גולדברג, קביעה זו מתחייבת בראש וראשונה מעקרון שלטון החוק. חשוב להדגיש 

הענישה כי סעיף המטרה לא כולל התייחסות למטרה של "אחידות הענישה" בפני עצמה ו

כי מטרת החוק גם  לצמצם פערי ענישה בלתי  היא עדיין אינדיבידואלית, אך בה בעת ברור

עוד חשוב להדגיש כי מטרת התיקון גם אינה להביא להחמרה בענישה הקיימת,  מוצדקים.

להקלה בענישה. -או לחילופין 

הסימן החדש מנחה את בית המשפט כיצד עליו לגזור את דינו של הנאשם ומה משקלם  .4

גזירת הדין. ראשית, על בית המשפט לקבוע האפשרי של עקרונות הענישה השונים במסגרת 

את "מתחם העונש ההולם". מתחם זה ייוצג לרוב על ידי טווח מספרי של שנות או חודשי 

המאסר. במקרים אחרים, יכול המתחם להכיל כמובן ענישה פחותה בחומרתה. קביעת 

 ערךב המתחם צריך שתעשה בהתאם לעקרון ההלימה, המשקף את אינטרס הגמול, ובהתחשב

 ובנסיבות הנהוגה הענישה במדיניות, בו הפגיעה במידת, העבירה מביצוע שנפגע החברתי

.לחוק ט40 בסעיף העבירה המנויות בביצוע הקשורות

1
.446עמ'  ,241הממשלה תשס"ו מס'  ה"ח 
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לאחר קביעת המתחם, על בית המשפט לקבוע את "העונש המתאים" לנאשם. עונש זה יקבע  .5

יא, 40יות( המנויות בסעיף בהתחשב בנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה )נסיבות איש

שיקום, הגנה על שלום הציבור, הרתעה  –ובהתאם לעקרונות הענישה האחרים המנויים בחוק 

אישית והרתעת הרבים. 

משיקולי שיקום וניתן  לקולאבשני מצבים מוסמך בית המשפט לחרוג מהמתחם. ניתן לחרוג   .6

ה על שלום הציבור. השיקולים מהמתחם, החמרה שאינה ניכרת, משיקולי הגנ לחומרהלחרוג 

של הרתעת הפרט והרתעת הרבים אינם יכולים להצדיק חריגה מהמתחם והם מובאים 

בחשבון אך ורק לצורך "תנועה" במרחב המתחם. 

יודגש כי שני שלבים אלה של גזירת הדין נוגעים לדרך ההנמקה של בית המשפט בלבד  .7

אינם משנים את הפרוצדורה של הטיעונים וכתוצאה מכך גם לדרך הטיעון של הפרקליט, אך 

הטיעון לעונש ימשיך להיעשות כולו בפעם אחת, כפי שהדבר כעת, על אף  –היינו לעונש. 

 שמבחינה אנליטית, גזר הדין בנוי משני שלבים.

עקרון ההלימה, המשקף בעיקרו את  –העולה מהחוק הוא כדלקמן  דירוג עקרונות הענישה .8

נחה; לאחריו באים עקרונות השיקום וההגנה על שלום הציבור; הגמול, הוא העיקרון המ

לבסוף באים עקרונות הרתעת הפרט והרתעת הרבים. נדגיש כי החוק אינו קובע בשום פנים 

ואופן כי השיקום הוא העיקרון השני במעלה בעקרונות הענישה, ומעמדו דומה למעמד עקרון 

ההגנה על שלום הציבור.

ר למתחם העונש ההולםב. הערות והנחיות באש

על הפרקליט בניגוד למדיניות שהייתה נהוגה על ידי התביעה עד היום, הרי שלאור התיקון  .9

להציג את עמדת התביעה לגבי מתחם העונש ההולם על ידי ציון מפורש של שנות או חודשי 

על המתחם להתייחס בנפרד של המתחם.  המאסר המהווים את הרף העליון והרף התחתון

בנוסף, יש לשאוף כי המתחם אשר יוצג על . ש המאסר בפועל ולעונש המאסר על תנאילעונ

 ידי התביעה לבית המשפט לא יהיה רחב יתר על המידה.

מאסר, מאסר בעבודות שירות, מאסר  -המתחם יכול לכלול את כלל סוגי העונשים המוכרים   .10

ת. המתחם לא יכלול את על תנאי, קנס, צו שירות לתועלת הציבור, צו מבחן והתחייבו

הרשעה, פיצויים וחילוט, אשר אינם בגדר "עונש" לצורך קביעת המתחם. -האמצעים של אי

אמצעים אלו יידונו שלא בהתאם לעקרונות הבניית הענישה, אלא בהתאם לפסיקה המנחה 

בעניינם. נדגיש גם כי אין כל יחס הכרחי בין העונשים המרביים והמזעריים הקבועים לעבירה 

ובין המתחם אותו על הפרקליט להציג והמתחם בנסיבות תיק מסוים יכול שיתחיל מעל 

לעונש מינימום ויכול שיתחיל מתחתיו, ולרוב לא יגיע לעונש המקסימום שנקבע לעבירה. 
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עקרון ההלימה עניינו במעשה העבירה בנסיבותיו הספציפיות  -אחידות הטיעון למתחמים  .11

מופשט. לכן, ככלל, הצגת מתחם על ידי התביעה בתיק מסוים, ולא במעשה העבירה במובנו ה

בתיק אחר בו נידונה עבירה דומה. עם זאת,  זההאינה מחייבת את התביעה לטעון למתחם 

ברור כי על התביעה מוטלת חובה לטעון ככל הניתן באופן מתואם. חובה זאת נובעת בעיקרה 

ים. לכן, יש לשאוף לתיאום מרבי בין מעקרון החוקיות ומהחשש לפגיעה בשוויון בין נאשמ

גופי התביעה השונים באשר למתחמים אלו. 

התאום בטיעון התביעה חשוב במיוחד בעבירות בהן נסיבות מסוימות של ביצוע העבירה  .12

פריצות, החזקת סכין, שב"חים,  –חוזרות על עצמן ברוב המקרים ואצל רוב הנאשמים 

ו שואפים כי תצאנה הנחיות מפורשות באשר החזקת נשק וכו'. בעבירות מסוג זה אנ

ככל שמדובר בעבירות מורכבות יותר בהן נסיבות הביצוע אינן למתחמים להם יש לטעון. 

טיפוסיות בהכרח, הרי שהמתחם גמיש יותר ויותאם בהכרח לנסיבות המאפיינות את התיק 

עליון מתחמים מכל מקום, ברור כי במרוצת הזמן יקבעו בפסיקת בית המשפט ההקונקרטי.  

. פסיקה שכזו תביא מאליה בעבירות השונות אשר יחייבו את התביעה על כל זרועותיה

לאחידות בטיעון למתחמים. 

בניגוד לטיעון באשר למתחם עצמו, בו על הפרקליט להציג טווח מספרי, הרי שבמסגרת  .13

קופת הטיעון לעונש המתאים בתוך המתחם, אין ככלל מקום לנקוט במספר מדויק של ת

המאסר או טיב העונש. לאחר הצגת המתחם, על הפרקליט להתייחס לשיקולים השונים 

ולנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה, ולטעון היכן מצוי עניינו של הנאשם ביחס למתחם 

אשר הוצג לבית המשפט. 

חריג השיקום -ד 40ג. סעיף 

ונש ההולם לחלוטין, ולקבוע את ד מעגן את סמכות בית המשפט לחרוג ממתחם הע40סעיף  .14

 –הוא שהנאשם "השתקם". כלומר  התנאי הראשוןמידת העונש לפי שיקול השיקום בלבד. 

דפוסי ביש שינוי איכותי בעת גזירת דינו כבר עבר הליך של שיקום, בהצלחה. היינו, 

 סיכוי של ממשהוא ש"יש  התנאי השני ההתנהגות של אותו נאשם, שאינם עבריינים עוד

היינו, נדרש כי תתקיים אפשרות אמיתית המעוגנת במציאות העובדתית, כי ישתקם". ש

הצהרות של נאשם כי ברצונו להשתקם אינן  , ואין די בסיכוי בעלמא.הנאשם עשוי להשתקם

בגדר "סיכוי ממשי".

לחרוג מהמתחם לאור שיקול  בית המשפט "רשאי" –נדגיש כי מדובר בסמכות שברשות 

לכן, במקרים המתאימים, יש להדגיש בפני יימו התנאים, אך אינו חייב. השיקום אם התק

, למרות שהנאשם השתקם או בית המשפט את השיקולים המחייבים שלא לחרוג מהמתחם

 .שיש סיכוי של ממש שישתקם
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חומרה יתרה, בהם נדרשות "נסיבות המתייחסת למקרים בעלי  חשובה במיוחד היא פסקה )ב( .15

שבמעשי ופן" כדי לחרוג מהמתחם. המשמעות של דרישה זאת היא מיוחדות ויוצאות ד

. לא עבירה חמורים, רק במקרים מיוחדים ונדירים יעדיף בית המשפט את אינטרס השיקום

ניתן לקבוע מראש מהם מקרים בעלי חומרה יתרה, והדבר יקבע לפי הנסיבות. עם זאת, 

רות מטבען, יהיה מדובר במקרים לשיטתנו, ניתן לומר כי ברוב המקרים של העבירות החמו

בעלי "חומרה יתרה". כך, לדוגמה, בעבירות של  הריגה )שלא בתאונת דרכים(, פגיעות 

חמורות ומכוונות בגוף, אינוס ומעשי סדום, עבירות ריגול ובטחון חמורות, עבירות סחר 

, יעהבנשק, סחר ואחזקת סמים מסוכנים בהיקפים משמעותיים, סחר בבני אדם, ארגוני פש

וכדומה.

עוד נעיר כי לשיטתנו, חריג השיקום יכול שלא לחול על "נאשמים נורמטיביים" מסוימים,  .16

כיוון שלמעשה אינם צריכים שיקום. דוגמה לכך הם עברייני צווארון לבן. בעניינם של אלו יש 

להתחשב בהיעדר העבר הפלילי כנסיבה בתוך המתחם. 

ורהגנה על שלום הציב –ה 40ד. סעיף 

ה מעגן את סמכות בית המשפט לחרוג ממתחם העונש ההולם לחומרה, מטעמים של 40סעיף  .17

"הגנה על שלום הציבור" במקרים של קיומו של "חשש ממשי" שהנאשם יעבור עבירות 

נסיבות ביצוע העבירה, לכשעצמן, אינן עילה מספקת לצורך חריגה מהמתחם נוספות. 

הסעיף, תנאים הכרחיים לחריגה הם "עבר פלילי  . על פימטעמי הגנה על שלום הציבור

משמעותי" או "חוות דעת מקצועית" באשר למּועדּות הנאשם. עם זאת, ההחמרה בעונשו של 

הנאשם אינה יכולה להיות "החמרה ניכרת". להלן מספר הערות והנחיות מרכזיות באשר 

לסעיף. 

, או מעבודות שירות מאסר שראשית, הסעיף עוסק ככל הנראה רק במקרים של החמרה בעונ .18

לעונש מאסר, כיוון שעניינו ב"הרחקה מהציבור". שנית, אין צורך שהעבירות שיש חשש 

שהנאשם יעבור יהיו העבירות בהן הורשע במשפט דווקא, ולכן הרישום הפלילי יכול להתייחס 

במקרים בהם אין עבר פלילי משמעותי ועדיין יש מקום להשתמש לעבר שונה. שלישית, 

בחריג זה, על התביעה לבקש חוות דעת מקצועית מטעמה, של שירות המבחן או גורם אחר, 

לצורך הוכחת מועדות הנאשם. 

קנס -ח 40ה. סעיף 

על פי הסעיף, אם קבע בית המשפט כי מתחם העונש ההולם צריך לכלול גם קנס, הרי שעליו  .19

ביעת מתחם עונש הקנס, לקבוע לאחר מכן גם מהו מתחם עונש הקנס ההולם. לצורך ק

יתחשב בית המשפט גם במצב הכלכלי של הנאשם. הסעיף משקף את התפיסה לפיה ההשפעה 

65



6 

לאדם עני ₪  1,000הגמולית של הקנס משתנה בהתאם ליכולת הכלכלית. אין דין קנס של 

 הסעיף יכול לפעול הן לחומרה והן לקולא.  מבחינה זאת,כדין קנס זה לאדם עשיר. 

וב להדגיש כי קריטריון המצב הכלכלי אינו הקריטריון היחיד למתחם הקנס, עם זאת, חש .20

ואף אינו קריטריון ראשי בהכרח. כפי שכתוב בסעיף, קביעת מתחם עונש הקנס ההולם תעשה 

הקובע  –ג)א( 40תוך התחשבות במצב הכלכלי, אך זאת בנוסף לקריטריונים הקבועים בסעיף 

אם עקרון ההלימה מחייב קנס כספי  –היינו  כיצד לקבוע את מתחם העונש ההולם.

משמעותי יהיה משקל מוגבל לכך שהנאשם בעל יכולת כלכלית דלה.

הנסיבות הקשורות לביצוע העבירה -ט 40ו. סעיף 

יב, רשימת הנסיבות הקשורות לביצוע העבירה, כמו רשימת הנסיבות 40כפי שמצוין בסעיף  .21

ימה פתוחה. כעולה מהרישא לפסקה )א(, על בית שאינן קשורות לביצוע העבירה, היא רש

המשפט להתחשב בנסיבות שהוא מוצא כרלבנטיות בלבד לעניין חומרת המעשה ומידת 

במידה  -האשם, והכל בהתאם למידת התקיימותן. בכל תיק יהיו נסיבות מסוימות רלבנטיות  

יחס לרשימה האמורה ונסיבות אחרות לא יהיו רלבנטיות כלל. אין צורך להתי -כזו או אחרת 

כאל "צ'ק ליסט" שיש לטעון לגביו בכל תיק ותיק. כפי שמצוין בפסקה )ב(, הנסיבות המנויות 

( הן נסיבות אשר יכולות לשמש לקולא או לחומרא; הנסיבות המנויות 5)-(1בסעיפים )

( לחומרא בלבד. 11)-( ו10( לקולא בלבד; הנסיבות בסעיפים )9)-(6בסעיפים )

ונן של מרבית הנסיבות מעיד על תוכנן והן אינן מעלות תהיות פרשניות. עם זאת, ככלל, לש .22

נסיבה זו חלה ". הקרבה לסייג לאחריות פליליתשעניינה " (,9לנסיבה ) חשוב להתייחס כאן

יש לפרש סעיף זה כאילו הוא חל רק על הסייגים של על כל הסייגים שבסימן ב', אך  לכאורה

להבנתנו, ולאחר בדיקה עם מחלקת ייעוץ  גורים, כורח וצורך.הגנה עצמית, הגנת בית מ

. מדובר בטעות בניסוחוחקיקה במשרד המשפטים ועם הייעוץ המשפטי של ועדת החוקה, 

הפנימי שבתחולת הנסיבה על  ןהדברים מובנים מההיסטוריה החקיקתית ואף מחוסר ההיגיו

אין תחולה לאמור בנסיבה זו. בהגנת השכרות,הגנות אחרות. על כן, ככל שמדובר למשל 

הוכחת נסיבות הקשורות בביצוע העבירה -י 40ז. סעיף 

סעיף זה מתייחס לשלושה נושאים. ראשית, הוא קובע כי יש להוכיח את הנסיבות הקשורות  .23

בביצוע העבירה בשלב בירור האשמה וקובע לצד זאת את החריגים לכך ]להרחבה בעניין זה 

שנית, הוא קובע כי נסיבות מחמירות יש להוכיח מעבר לספק סביר  ראה בנייר העבודה[.

ונסיבות מקלות במאזן ההסתברויות. שלישית, הוא קובע כי כתב אישום בו הודה נאשם 

יכלול את כל הנסיבות הקשורות לביצוע העבירה. להוראות אלה משמעויות אופרטיביות 

ברורות, אשר יפורטו להלן. 
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כיוון שהנאשם עשוי להודות עם תחילת המשפט : תחילת המשפט ניסוח כתב אישום טרם .24

בלא תאום עם התביעה, ובכך להגדיר למעשה את המסגרת העובדתית על פי יתנהלו הטיעונים 

חייב כתב האישום לכלול מלכתחילה את כל הנסיבות הקשורות לביצוע העבירה אותן לעונש, 

שגם נסיבות מקלות הקשורות לביצוע  . מן הראוירוצה התביעה להוכיח כנסיבות מחמירות

העבירה והמהוות חלק מפרטי המקרה ייכתבו מלכתחילה בכתב האישום. במובן זה מביא 

הסעיף לתוצאה העולה בקנה אחד עם חובת התביעה לכלול בכתב האישום את כל מה 

בדבר ניסוח כתבי אישום,  3.1שבכוונתה להוכיח במשפט, ועם הנחיית פרקליט המדינה מס' 

 הקובעת בין היתר כך:

יש להקפיד לנסח את כתב האישום באופן המפרט בצורה מלאה את פרטי "

אין להסתפק בניסוח לקוני של כתב האישום, וזאת אף אם די בו ...המקרה.

כדי לקבוע כי נתמלא יסודות העבירה, אלא יש לכלול בכתב האישום את 

, אפוא, בכתב האישום יש לפרט..נסיבות האירוע הרלוונטיות לביצוע העבירה.

את הרקע המיידי לביצוע העבירה, את הזיקה בין הנאשם לנושא האישום, את 

  "פרטי המעשה עצמו, את אופן הפגיעה בקורבן ואת תוצאות המעשה.

: על הצדדים לתקן את כתב האישום עצמו ניסוח כתבי אישום במסגרת הסדרי טיעון .25

העבירה עליהן הם מסכימים במסגרת הסדר ולהוסיף בו את כל הנסיבות הקשורות בביצוע 

הטיעון. משכך, הפרקטיקה של "הסכמות לפרוטוקול" בדבר אופן תיקון כתב האישום אינה 

אפשרית לפי סעיף זה, ולמצער אינה ראויה. עם זאת נעיר שהצדדים רשאים שלא להסכים 

ת הטיעונים ביניהם על נסיבות מסוימות ולהותיר את ההכרעה בעניין לבית המשפט, במסגר

לעונש. במקרה כזה, יש לציין את אי ההסכמה במסגרת הסדר הטיעון. 

: כפי שמצוין ברישא לסעיף, הוא אינו גורע הבאת ראיות לאחר הודיה )בהסדר או ללא הסדר( .26

, שעניינו החריגים שברשות להבאת ראיות. משמעות הדבר היא (2מהוראות סעיף קטן )ב()

ניין נסיבות הקשורות בביצוע העבירה לאחר הודית נאשם, כיוון שניתן להביא ראיות לעונש לע

". היתה אפשרות לטעון לגביהן בשלב בירור האשמה שזהו מקרה בו "לא

נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה -יא 40ח. סעיף 

נסיבות אלה יהיו גורם מרכזי שישפיע על קביעת העונש המתאים בתוך המתחם. כאמור  .27

יא היא רשימה פתוחה. הסעיף קובע כי בית המשפט 40, הרשימה הקבועה בסעיף יב40בסעיף 

"רשאי" להתחשב בנסיבות, ובמידה שהן התקיימו, אם סבר כי "ראוי לתת להן משקל" 

היינו, עצם העובדה שנסיבה מסוימת התקיימה, עדיין אינה מחייבת את בנסיבות המקרה. 

. על בית המשפט לבחון את טיב איםבית המשפט לתת לה משקל בקביעת העונש המת

העבירה ונסיבות המעשה ולראות האם ראוי לתת משקל לאותן נסיבות אישיות. 

החוק אינו קובע אילו נסיבות ייחשבו למחמירות ואילו מקלות. בחינה של הנסיבות שברשימה  .28

כדי מעלה כי רובן המוחלט ישמש כנסיבה מקלה, כאשר בהיעדר הנסיבה, לא יהיה בכך לרוב 
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אשר היעדרו  –להחמיר עם הנאשם. יוצאת דופן במובן זה היא רק הנסיבה של העבר הפלילי 

אין בעצם קיומה של  –ודוק יהווה לרוב נסיבה מקלה, וקיומו יהווה לרוב נסיבה מחמירה. 

. יהיו מקרים שעקב טיב העבירה או נסיבה מקלה כדי להצדיק בהכרח הקלה בתוך המתחם

ביצוע, לא יהיה מקום לתת משקל לנסיבות לקולא, ומשכך יעמוד או חומרת הנסיבות ה

 העונש המתאים על הרף העליון של מתחם העונש ההולם.

ט. התחשבות ברישום הפלילי 

כאמור לעיל, מתחם העונש ההולם ייקבע על פי חומרת המעשה בנסיבותיו ואשמו של  .29

בית המשפט להתחשב בקיומו הנאשם, לפי עקרון ההלימה. בקביעת המתחם ההולם, לא יכול 

של עבר פלילי מכביד, שהוא אחת מהנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה. כיוון שמתחם 

העונש ההולם אינו יכול להיות רחב מדי, לעיתים לא יהיה בו כדי להכיל את העונש הראוי גם 

למי שעברו מכביד וגם למי שעברו נקי. 

יצה. לפי הפסיקה הנוהגת, כאשר מדובר בנאשם ללא דוגמא ברורה לבעיה זו היא עבירת הפר .30

עבר פלילי, העונש על העבירה יכול שיהיה נמוך ביותר, בלא מאסר לריצוי מאחורי סורג 

ובריח. לעומת זאת, כאשר מדובר בנאשם שבעברו הרשעות בעבירות רכוש רבות קודמות, 

מה כי פער כזה בענישה יכול העונש על אותה פריצה בדיוק לעמוד על ארבע שנות מאסר. נד

אינו יכול להוות מתחם עונש הולם לפי התיקון החדש. על כן, תוצאה אפשרית של התיקון 

היא כי רמות הענישה של נאשמים ללא עבר ושל נאשמים עם עבר מכביד יתקרבו האחת 

לשנייה, לחומרא ולקולא. 

 – זי את העבר הפליליעם זאת, בידי התביעה כלים אחרים שיש בהם להביא לידי ביטוי מרכ .31

 על מתחם הענישה לשקף את עקרון  – קביעה של מתחם ענישה גבוה וראוי מלכתחילה

ההלימה ולבטא את מדיניות הענישה הראויה. העברה פלילי הוא נסיבה שאינה קשורה 

לביצוע העבירה, ואינה רלבנטית למתחם. לכן, כמו שאין להתחשב בעת קביעת המתחם 

ים עם עבר פלילי מכביד, כך אין מקום להתחשב בשיקולי באפשרות שיהיו נאשמ

השיקום האפשריים ובכך שיהיו נאשמים ללא עבר פלילי. במקרה של נאשם ללא עבר 

 פלילי עם פוטנציאל שיקומי, יוכל חריג השיקום לשמש כדי לחרוג לקולא מהמתחם.

  שמעותי ויש אם מדובר באדם עם עבר פלילי מ –שימוש בחריג ההגנה על שלום הציבור

חשש שיחזור ויבצע עבירות, ניתן לבקש לחרוג ממתחם העונש ההולם לחומרה, בהתאם 

 ה. עם זאת, נזכיר כי ההחמרה האפשרית כאן היא רק החמרה שאינה ניכרת. 40לסעיף 

  במקרים בהם כתב האישום כולל מספר עבירות, ניתן לבקש שבית  –ריבוי עבירות

טברים, אם מדובר במעשים נפרדים כמובן. כמו כן, המשפט יקבע עונשים נפרדים ומצ

אם מדובר באירועים נפרדים, יש לפרט כל אירוע באישום נפרד )אם האירועים ניתנים 

]וראה פירוט בהמשך[וראויים להפרדה(, ולבקש כי יקבעו גם מתחמים נפרדים. 
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  נש הפעלתו של עו –קביעת עונשי מאסר על תנאי לתקופה ארוכה והפעלתם במצטבר

מאסר על תנאי אינה חלק מהמתחם. המתחם משקף את הגמול בעבור העבירה החדשה, 

 –ואילו הפעלת התנאי היא חלק מהגמול על העבירה הקודמת. לכך שתי משמעויות 

 בקביעת עונש המאסר על תנאי בעבירה המקורית ובהפעלתו לאחר מכן: 

o תנאי ייקבע לתקופה ניתן לבקש כי המאסר על  בטיעונים לעונש בעבירה המקורית

ארוכה כדי שבמידה ויעבור הנאשם עבירה נוספת אפשר יהיה להפעיל את התנאי 

ולשקף את העבר הפלילי כראוי. כן ניתן לבקש, במקרים המתאימים, עונשי מאסר 

 על תנאי משמעותיים.

o ניתן לעמוד על כך שהעונש ירוצה במצטבר לעונש  בטיעונים לעונש בעבירה החדשה

המתאים. 

ריבוי עבירות -יג 40י. סעיף 

סעיף זה מהווה כלי מרכזי בהבניית שיקול הדעת השיפוטי והוא אחד החשובים שבחוק לאור  .32

לשיטתנו, הסעיף מנחה את בתי המשפט לתת השפעתו הרבה על קביעת מתחם הענישה. 

 -בנפגעי עבירה ובאינטרסים המוגנים  –משקל הולם וראוי יותר לכל אחת ואחת מהפגיעות 

זאת,  משקל רב יותר משהיה מקובל עד היום בפסיקה. –במקרים של ריבוי מעשים. ונדגיש 

וכיוון כיוון שהסעיף מנחה את בית המשפט לקבוע מתחמים נפרדים ל"אירועים" שונים 

הקובע כי ברירת המחדל היא חפיפת עונשים,  )א( לחוק העונשין45שהתיקון מבטל את סעיף 

ט להחליט בדבר מידת ההצטברות או החפיפה. לסעיף חשיבות ובכך מחייב את בית המשפ

מיוחדת גם כיוון שמאפשר לבטא בצורה נוספת את המסוכנות והמועדות של מי שמבצע 

עבירות רבות. 

 "מהו אירוע"

אין ספק כי המונח "אירוע", אשר אין לו הגדרה בחוק ומשמעותו אינה ברורה דיה, עוד יידון  .33

ככלל, ובית המשפט העליון בפרט. טרם נתייחס למושג אירוע, יש  רבות בפסיקת בתי המשפט

"עבירה" ו"מעשה". כידוע,  –לחסד"פ  186להזכיר את שני המושגים אליהם מתייחס סעיף 

קובע כי ניתן להרשיע בשל כל אחת מהעבירות שהתגלו מהעובדות, אך לא ניתן  186סעיף 

דם יורה לעבר פלוני, ופלוני נפצע קשות, להעניש יותר מפעם אחת בשל אותו מעשה. כך, אם א

ניתן להרשיעו בירי באזור מגורים ובחבלה בכוונה מחמירה, אך לא ניתן להענישו על שתי 

העבירות, כיוון שמדובר באותו מעשה. בין העבירות יש יחס של כלילות. עם זאת, אם החזיק 

 ר במעשה נפרד. את הנשק שלא ברשיון, ניתן להענישו גם על החזקת הנשק, כי מדוב

, אלא במונח "אירוע". הוא 186כאמור, החוק אינו נוקט במונח "מעשה" הלקוח המצוי בסעיף  .34

מכאן, שהמונח אירוע הוא . לחסד"פ 86גם לא נוקט במונח "אישום" המוכר לנו מסעיף 

"יצור" חדש, המצוי ככל הנראה בין המונח "מעשה" ובין המונח הרחב יותר "אישום". 

מדויקת למונח תעשה על ידי הפסיקה. עם זאת, נבקש להציג קוים מנחים הפרשנות ה

לפרשנות הראויה בעיננו למונח זה, ואת ההנמקה לפרשנות זו. 
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ככלל, ניתן להציג שני קווי פרשנות אפשריים למונח. פרשנות אחת, בה איננו מחזיקים, תבקש  .35

, שוד בנק שלאחריו מתפתח לראות ברצף עברייני כולל בזמן ומקום בתור אירוע אחד. כך

מרדף ובו נפגע שוטר, יהיה "אירוע" אחד, ולמעשה יהיה המונח "אירוע" קרוב ביותר למונח 

"אישום". עם זאת, קו פרשני כזה איננו ראוי לדעתנו ונוגד את כוונת המחוקק, באשר הוא 

וע כעל שם דגש על הנאשם ולא על הפגיעה האינטרסים המוגנים השונים. הסתכלות על האיר

מכלול אחד, כעל "נפילה" עבריינית אחת, היא הסתכלות אשר נותנת משקל גדול מדי 

לאינטרסים של הנאשם ומפחיתה מהאשמה המוסרית של מעשיו. 

הקו הפרשני הראוי, לשיטתנו, צריך לשים דגש על הפגיעה באינטרסים המוגנים השונים  .36

הלימה. כך, שוד בנק שלאחריו מרדף במהלך השתלשלות האירוע העברייני, בהתאם לעקרון ה

פגיעה ברכוש בשוד, לאחר מכן  –בו נפגע שוטר, מהווה פגיעה במספר אינטרסים מוגנים 

פגיעה בשלטון החוק במרדף, ואז פגיעה בגוף במהלך הפגיעה בשוטר. לכן, יש להסתכל על 

תר לבחירות שוד ומרדף. תפיסה זו גם מעניקה משקל ראוי יו –אישום זה כעל שני אירועים 

ויש בה לכאורה גם  –לנהל מרדף  בחראשר שדד, ולאחר מכן  –המוסריות של הנאשם 

להרתיע מביצוע עבירות נוספות באירוע מתגלגל. 

במקרים רבים, לא תהיה בעיה להבחין בין אירוע אחד ובין כמה אירועים. ברור שמקום בו  .37

מדובר באירוע אחד. מן הצד  נאשם דקר אדם ומורשע בהחזקת סכין וגרימת חבלה, יהיה

השני, מקום בו נאשם מואשם בסדרה של מעשי פריצה במועדים שונים לבתים שונים, ברור 

כי מדובר באירועים נפרדים. כך גם מקום בו נאשם מורשע באינוס של מספר קורבנות 

במועדים שונים, או בהונאה של אנשים שונים במועדים שונים. ככלל, בכתב אישום המכיל 

ספר אישומים, יהיה מדובר במקרה של "ריבוי אירועים". מ

לכן, בעת ניסוח כתב האישום, מקום שמדובר בעבירות עצמאיות המבוצעות בזמנים שונים,  .38

יש להקפיד להפריד בין האירועים, מקום שניתן וראוי לעשות זאת, ולא לכלול אירועים 

שפחה, הכוללים מעשים רבים, אם כך, למשל, בכתבי אישום בעבירות מין במבאותו אישום. 

ניתן להפריד בין מעשים מסוימים שונים, יש לכלול כל אחד ממעשים אלה באישום נפרד. 

הפרדה זו מבטאת את המשקל הראוי שיש לתת לכל אחד מהמעשים. 

מקרים קשים יותר להגדרה יהיו כתבי אישום המכילים אישום אחד בלבד ובהם מספר  .39

קו הפרשני צריך לתאום את המתואר לעיל. ככל שניתן להצביע על במקרים אלה ה "מעשים".

פגיעה במספר אינטרסים מוגנים שונים, תוך ביצוע מעשים שונים, יש לטעון כי מדובר 

באירועים שונים. 

, כגון ירי "ריבוי נפגעים" באותה יחידת זמן ומקוםבהקשר זה ראוי להתייחס למקרים של  .40

את האישום כאירוע אחד או כמספר אירועים, הדבר לא משנה  במספר אנשים. בין אם נסווג
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2עניין פופרוראו בייחוד  –את האפשרות לצבור את העונשים ולא משפיע על הפסיקה הקיימת 

לעניין עבירות רשלנות.  4פלונים 4157/06רע"פ לעניין עבירות מודעות; ו 3עניין דרורי ו

פגיעה בחיי  –חשיבות האינטרס המוגן  במקרים כאלה, ככל שנשים חשיבות רבה יותר על

יהיה מדובר במספר אירועים. מכל מקום, יש לשער שהפסיקה עוד תידרש בעתיד  –אדם 

 לעניין זה. 

 –לסיכום חלק זה.  הקביעה האם מדובר באירוע אחד צריכה להתבצע לפי מספר קריטריונים  .41

עה באינטרסים מוגנים האם מדובר במעשים שבוצעו באותו זמן ומקום; האם מדובר בפגי

שונים; חשיבות האינטרס המוגן; האם מדובר בעבירות המשרתות אותה מטרה עבריינית. 

העובדה שמדובר ב"עונש" אחד "כולל" משמעותה שהמונח "הצטברות  – ענישה באירוע אחד .42

אין בכך כדי עונשים" במתכונת המוכרת לנו אינו רלבנטי יותר לענישה באירוע אחד. עם זאת, 

מקום שמדובר באירוע אחד להשפיע על רמת הענישה הקיימת במקרים של מספר מעשים. 

ובו מספר עבירות, יעמוד העונש המרבי על צירוף העונשים המרביים בעבירות בהן הורשע 

הנאשם, ובית המשפט ייקבע את מתחם העונש ההולם בתוך העונש המרבי האמור, על פי 

בהקשר זה נציין כי בדיוני ועדת החוקה נאמר מפורשות העיקרון הכללי הקבוע בפסקה )ג(. 

 186כי אין בכוונת הסעיף המוצע לפגוע בפסיקת בית המשפט העליון באשר לפרשנות סעיף 

מעשה" במקרה של הרשעה  אותו בשל אחת מפעם לחסד"פ הקובע כי אין להעניש "יותר

 בריבוי עבירות.

, על ראשיתת שלבי לגזירת הדין במקרה כזה. הסעיף קובע הליך תל  -ענישה במספר אירועים .43

, על בית המשפט להחליט האם שנית .לכל אירוע בנפרדבית המשפט לקבוע מתחם עונש הולם 

, אם גזר בית המשפט שלישיתהוא קובע עונש אחד לכל האירועים או עונש נפרד לכל אירוע. 

. ככל שבית המשפט םעליו לקבוע את מידת החפיפה או ההצטברות ביניהעונשים נפרדים, 

לא יורה על הצטברות או חפיפת מאסרים, הדבר יחייב חזרה לבית המשפט לצורך הבהרת 

כוונתו ויישום גזר הדין.

יודגש כי כבר כיום ניתן לראות שבתי המשפט אינם ששים לחלק את כתבי האישום לאירועים  .44

יותר באשר למתחמים רבים מדי, ככל הנראה כיוון שהדבר מחייב קביעות שיפוטיות רבות 

דווקא בגלל זה, במקרים הראויים, יש לעמוד על כך שבית המשפט אכן יפרש נכונה  השונים.

קביעת מתחמים נפרדים יכולה וצריכה את המונח "אירוע" וייתן משקל לכל אירוע בנפרד. 

לשמש כלי בידי התביעה לגזירת ענישה ראויה, אשר תשקף כהלכה את ריבוי העבירות. 

.289( 5פ''ד נא) ,עמי פופר נ' מדינת ישראל 1742491פ "ע 2
3
 .843( 1דרורי ואח' נ' מדינת ישראל, פ"ד מד) 104/89ע"פ  
4
 .25.10.07פלונים נ' מ"י, החלטה מיום  4157/06רע"פ  
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חובת הנמקה -יד 40עיף יא. ס

סעיף זה קובע לראשונה בחוק חובת פירוט והנמקה של גזר הדין, באשר לכל אחד משלבי  .45

הסעיף מכוון עצמו לבית המשפט, אך משתמעת ממנו גם חובת התביעה גזירת הדין. 

משכך, על הפרקליט הטוען לעונש . להתאים את טיעוניה לדרך ההנמקה הקבועה בתיקון

משפט את אותם נימוקים אשר יוכלו לשמש את בית המשפט בהנמקתו, וזאת להציג לבית ה

נדגיש כי להבנתנו חובת ההנמקה אינה מחייבת כתיבת פסקי דין בדרך אותה מתווה התיקון. 

ארוכים ומפורטים יותר מהסטנדרט הקיים כיום/ רשימות הנסיבות השונות אינן צ'ק ליסט 

מקרה ומקרה ומידת הפירוט וההנמקה הנדרשת  שיש לעבור ולבדוק האם הוא מתקיים בכל

היא פונקציה של מורכבות התיק ונסיבותיו. 

יב. ענישת קטינים

טו מתייחס לסוגיה החשובה של ענישת קטינים אשר הוסדרה לאחרונה מחדש ובאופן 40סעיף  .46

מקיף בחוק הנוער, ואופן התחולה של התיקון על ענישתם.  סעיף זה מורכב משתי פסקאות. 

סקה )א( קובעת את הכלל, לפיו על ענישת קטינים יחולו הוראות חוק הנוער, ובכלל זה פ

א)א( לחוק, המעגן את אינטרס השיקום כאינטרס המרכזי בעניינם של 1כמובן הוראות סעיף 

קטינים. בה בעת, פסקה )ב( קובעת שבית המשפט רשאי להתחשב בעקרונות ובשיקולים 

תאמתם לענישת קטין, לפי נסיבות המקרה. המנחים בענישה בתיקון, תוך ה

המשמעות הראשונה של תחולת התיקון היא שגם בעניין קטינים תקפים באופן כללי כל  .47

עקרון ההלימה ושיקולי השיקום, ההגנה על שלום  –אותם שיקולים התקפים בעניין בגירים 

יהיה שונה  הציבור, הרתעת הפרט והרתעת הרבים. מטבע הדברים האיזון בין השיקולים

בניגוד להצעת החוק המקורית,  מהאיזון שבתיקון. המשמעות השנייה, והחשובה יותר, היא ש

למען  התיקון מאפשר לבית המשפט לתת עדיפות לעקרון ההלימה במקרים המתאימים.

הסר ספק, נדגיש כי אין מקום לקבוע "מתחם ענישה" בעניינם של קטינים וכי ככלל, אין 

ין באופן המובנה על ידי התיקון. מקום לגזור את הד

 7512/11לסיכום פרק זה מן הראוי להזכיר כאן את פסק דינו של בית המשפט העליון בע"פ  .48

, שם כבר התייחס בית המשפט העליון להיסטוריה החקיקתית ולתחולת פלוני ואח' נ' מ"י

התיקון על קטינים:

סא הותירה את ענישתו של המחוקק בחר, על פני הדברים, דרך ביניים, שמחד גי"

קטין ביסודה בחצריו של חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, ומאידך 

גם לגבי קטינים,  111גיסא לא נעלה את הדלת להתחשבות בעקרונותיו של תיקון 

בפסקה מ'[שם, ] ."לפי שיקול דעתו של בית המשפט
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יג. הסדרי טיעון

עניין זה עתיד להיות מוסדר בעתיד . יית הסדרי הטיעוןלא נועד לטפל בסוג 113ככלל, תיקון  .49

, 2010-( )הסדרי טיעון(, התש"ע65במסגרת הצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 

הנדונה בימים אלה בוועדת החוקה, חוק ומשפט. השיקולים שבעריכת הסדר טיעון הם שונים 

נבוע מקשיים ראייתיים בתיק מהשיקולים שמצויים בתיקון לחוק. כך, עריכת הסדר יכולה ל

או עקב רצון שלא להעיד את נפגע העבירה, ועוד. ברקע מצוי גם האינטרס הציבורי הכללי 

בעריכת הסדרי טיעון, החוסכים זמן שיפוטי ניכר. שיקולים אלה לא באים לידי ביטוי כלל 

נתייחס באופן  בסימן החדש ולכן לא ניתן ולא ראוי להחילו, כפי שהוא, על הסדרי טיעון. להלן

מפורט יותר לסוגים שונים של הסדרי טיעון. 

לא לאור ההבדל בשיקולים שבעריכת הסדר טיעון והשיקולים שבתיקון,  - הסדר סגור לעונש .50

צריכה להיות התאמה בין מתחם העונש ההולם ובין העונש שנגזר על הנאשם במסגרת 

ה האנאליטי של התיקון במקרים הסדר טיעון סגור לעונש, ואין מקום לטעון בהתאם למבנ

מתחם העונש ההולם משקף את עקרון הגמול בלבד. חריגה ממנו לקולא אפשרית רק  כאלה.

משיקולי שיקום. לעומת זאת, הסדר סגור לעונש, שהוא מקל מטבעו, יכול  לנבוע משיקולים 

אחרים, כאמור לעיל. 

ואת  113הקבועים בתיקון  עם זאת, יש להביא בחשבון בעת עריכת ההסדר את העקרונות

הענישה שהייתה נגזרת לפיו. בעת הצגת ההסדר לבית המשפט אין מקום להציג את העונש 

המתאים או המתחם ההולם שהיו לולא ההסדר, אלא להציג בכלליות את השיקולים שהנחו 

אותנו להקל עם הנאשם במסגרת ההסדר. בית המשפט ימשיך לבחון את ההסדר, כפי שעשה 

 לפי המבחנים הקבועים בפסיקה.  עד כה,

הסדרים אלה דומים במובן מסוים להסדרים סגורים, כיוון שהתביעה  –הסדרי טווח ותקרה .51

בוחרת להגביל את הטיעון לעונש מטעמה. הגבלה זו יכולה להיעשות גם מהשיקולים 

וג זה . עם זאת, בניגוד להסדר סגור, בהסדרים מס113האמורים לעיל, שאינם כלולים בתיקון 

על כן, בהסדרים מסוג זה יש לטעון באופן כללי בהתאם נערך דיון מהותי בטיעונים לעונש. 

ובנוסף, להציג לבית המשפט את השיקולים הנוספים  113לעקרונות הקבועים בתיקון 

אותם שיקולים שעמדו בבסיס ההסדר. התשובה לשאלה האם להציג  –שבהגבלת הרף 

יהיו מקרים בהם יהיה נכון להציג את המתחם ויהיו כאלו מתחם מדויק היא תלוית תיק. 

בהם לא יהיה נכון הדבר, בהתאם לעונש שהוסכם עליו ולשיקולים שעמדו בבסיס ההסדר.

עוד יוער בהקשר זה כי יש להיזהר מבלבול טרמינולוגי ולהקפיד על כך שמדובר בהסדרי 

מול בלבד. הטווח משקף את "טווח" ולא הסדרים הנוגעים ל"מתחם". המתחם משקף את הג

, ובנוסף גם את הרציונאלים השונים העומדים 113כלל שיקולי הענישה המנויים בתיקון 

בבסיס עריכת הסדרי טיעון.  
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הנחת המוצא במקרה של הסדר פתוח היא שכל השיקולים לעריכת ההסדר  – הסדר פתוח .52

ן כל מקום להבחין בין טיעון מצאו ביטוי בעובדות כתב האישום המתוקן. לכן, אנאליטית, אי

היינו,  לעונש לאחר הודיה בכתב אישום לא מתוקן, ובין טיעון לעונש במסגרת הסדר פתוח.

, ככתבו וכלשונו.113הטיעון לעונש במקרה זה יתבצע בהתאם לתיקון 

הנחיות לתקופת המעבר –יד. תחילה ותחולה 

תקן, התיקון יכנס לתוקף תוך שישה לחוק המ 3. על פי סעיף 10.1.12התיקון פורסם ביום  .53

יחול על הליכים שביום הכניסה . חשוב מכך, נקבע שהתיקון 10.7.12ביום  –חודשים, היינו 

 10.7.12התיקון יחול כל התיקים בהם ביום  –כלומר  לתוקף טרם ניתנה בהם הכרעת דין.

קים בהם טרם התקבלה בהם הכרעת דין. לאור זאת, ברור כי בגדר התיקון נתפסים תי

הנסיבות המחמירות לא היה כלולות בכתב ושלא הוכחו בהכרח במהלך שלב בירור האשמה. 

להלן נתייחס לעניין זה. 

ככל שבכתב האישום אכן חסרה נסיבה מחמירה לעונש שיש ברצון  –ניסוח כתבי האישום  .54

התביעה לטעון לה, מן הראוי לתקן את כתב האישום, אם הדבר אפשרי. אם טרם החל 

לחסד"פ.  91המשפט, ניתן לתקן את כתב האישום בלא רשות בית המשפט כמובן, לפי סעיף 

אם החל המשפט, יש לשקול האם ראוי לבקש מבית המשפט לתקן את כתב האישום. ברור 

שככל שהמשפט מצוי בתחילתו, וטרם העדת העדים הרלבנטיים, יש טעם רב יותר בבקשה. 

אם לא הוכחה נסיבה מחמירה בשלב  –ירור האשמה הוכחת נסיבות שלא הוכחו בשלב ב .55

בירור האשמה, בין בגלל שלא התאפשר לתקן את כתב האישום ובין בגלל שפרשת התביעה 

(, 2י)ב()40הסתיימה, יש מקום לשקול מבית המשפט להשתמש בחריגים המצויים בסעיפים 

ור האשמה. לשיטתנו, שעניינם "עיוות דין" או חוסר אפשרות לטעון לגבי הנסיבות בשלב ביר

אפשרות לטעון לגבי  הבתקופת הביניים, במרבית המקרים יהיה מדובר במקרה בו לא היית

הנסיבות בשלב בירור האשמה. רק במקרים חריגים, בהם הייתה אפשרות למעשה לתקן את 

כתב האישום או להעיד עד מסוים באשר לנסיבה, יהיה החריג הרלבנטי חריג עיוות הדין. 

ה,ברכב 

 יהושע למברגר 
משנה לפרקליט המדינה  

 )עניינים פליליים( 

 פרקליט המדינהמשה לדור, מר עתק: ה
אלי אברבנאל, משנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(מר      
ניצב יואב סגלוביץ', ראש אגף חקירות ומודיעין 
 ת התביעותתנ"צ יעל אידלמן, ראש חטיב 
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 הגב' רחל מטר, ראש תחום עיכוב הליכים בפרקליטות המדינה 
 מר יניב ואקי, ראש תחום עררים בפרקליטות המדינה 
        הגב' תמי בורנשטיין, ראש תחום פלילי בפרקליטות המדינה 
 ומשפטי בפרקליטות המדינה מר חיים ויסמונסקי, ממונה ידע טכנולוגי 
 מר איתמר גלבפיש, המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה 
 רפרנטים בפורום הבניית שיקול הדעת בענישה            
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 56624-12-19החלטה בת"פ 
מדינת ישראל נ' בעסידן, 

 לפיה תימסר לנאשם 
המשנה לפרקליט המדינה  ת"טיוטת" הנחי 

 חומר מחשבפוש ב בעניין חי
( 2020)יולי  
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1

בית משפט השלום בכפר סבא 

מדינת ישראל נ' בעסידן  56624-12-19ת"פ 
 

  536007/2019תיק חיצוני: 

כבוד השופט מיכאל קרשן  לפני  

מדינת ישראל  המאשימה 

 ע"י מדור תביעות / משטרת ישראל 
כ עו"ד עמוס כהן סגן ראש יחידת תביעות  באמצעות ב" 

מרכז ועו"ד רחל אוליבה תמם סגנית ראש שלוחת  
 תביעות כפר סבא 

נגד 

 אברהם בעסידן הנאשם 

ע"י ב"כ עו"ד קובי סודרי 

רציו: -מיני

שעוסקת  *   המדינה  פרקליט  מהנחיית  קטעים  לנאשם  למסור  למדינה  הורה  המשפט  החיפוש  בית  באופן 

מחדלו המתמשך  . נקבע, כי  חוקרי המשטרה לערוך במחשבים, ובכלל זה בטלפונים ניידים "חכמים"  שאמורים

להגנה  לא משאיר    של מפכ"ל המשטרה לפעול להנחיית חוקרי המשטרה לערוך חיפושים מידתיים במחשבים

בהנחיית פרקליט המדינה. הרלוונטיים אלטרנטיבה אלא למצוא את הפרת הכללים 

 החלטה 

  מיום   המדינה   פרקליט   הנחיית   את   לעיונה   להעביר   למאשימה   להורות   ההגנה   בקשת   לפני 

במחשבים   והעיון   ההעתקה ,  החיפוש,  התפיסה  לאופן  בנוגע   הפעולה   עקרונות"  בנושא   14.11.2019

בהחלטה   להלן )   "ההגנה  לעיון "  חקירה  חומר"  המהווים   התוצרים   והעמדת   תיעודם ,  מחשב  ובחומרי 

(. ההנחיה  או   המדינה פרקליט  הנחיית  : זו 

עובדתי  רקע

במועדים   כי   נטען   האישום   בכתב   . סמים   בעבירות   אישום   כתב   ועומד   תלוי   הנאשם   נגד  .1

,  שים אנ   למספר (  MDMA-ו   קנבוס ,  חשיש )   שונים   מסוגים   סמים   הנאשם   מכר   או   סיפק   שונים 

4.12.2019  ביום   כי   האישום   בכתב   נטען   עוד .  למאשימה   ידועה   אינה   שזהותם   שליחים   באמצעות 
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2

מסוגים   סמים   שם   ונמצאו ,  ברכבו   המטען   ובתא   הנאשם   בבית   שיפוטי   לצו   בהתאם   חיפוש   נערך 

 . שונות   ובכמויות   שונים 

הם   נאשם ה   נגד   בסמים   והסחר   ההספקה   אישומי   להוכחת   מרכזי   ראייתי   נדבך   כי   חולק   אין  .2

27-26  שורות   3'  בעמ   המדינה   כ " ב   דברי )   אחרים   ושל   הנאשם   של   הניידים   בטלפונים   חיפוש   תוצרי 

 .  [בנבו פורסם]  ( 20-01-39975  ח " בע ב   הדיון   לפרוטוקול 

כי   הודיע   חית הנוכ   הבקשה   במסגרת   ואולם ,  האישום   לכתב   תשובתו   את   מסר   טרם   הנאשם  .3

בטענה   הניידים   בטלפונים   החיפושים   תוצרי   לקבילות   להתנגד   ואף ,  נגדו   באישומים   לכפור   בדעתו 

 . כדין   שלא   היה   הניידים   בטלפונים   החיפוש   אופן   שלפיה   מרכזית 

בה   המדינה   פרקליט   הנחיית   את   לידיו   לקבל   הנאשם   מבקש   זו   טענה   לבסס   מנת   על  .4

.  עסקינן 

חקירת   טרם   ולמעשה   הנוכחי   להליך   קשר   ללא ,  בשעתו   ביקש   כי   מציין   הנאשם   כ " ב  .5

  חופש   חוק   מכוח   המדינה   פרקליט   בהנחיית   לעיין ,  כאן   האישום   כתב   להגשת   שהובילה   המשטרה 

שב בהתח",  זה   בצד (.  לבקשה '  ג   נספח )   סורב   אך (,  המידע  חופש  חוק:    להלן )   1998-ח " התשנ ,  המידע 

  המשנה   שערך   ההנחיה   עקרונות   של   פרפרזה   הנאשם   כ " לב   המדינה   מסרה ,  "במידע  הציבורי  באינטרס

(. המשנה  מכתב:  להלן ;  לבקשה '  ד   נספח )   למברגר   שלמה   ד " עו (,  פליליים   עניינים )   המדינה   לפרקליט 

הנדרש   המענה   את   מספקת   אינה   המשנה   במכתב   הגלומה   הפרפרזה ,  הנאשם   של   לטעמו 

. אשמתו   לבירור   חיוני   כולה   ה י בהנח   ועיון   וכחי הנ   ההליך   לצרכי 

בבקשה  הדיון   מסגרת

הדין   סדר   חוק ל   74  לסעיף   בהתאם ,  חקירה   חומר   לגילוי   כבקשה   תחילה   הוגשה   זו   בקשה  .6

נפרד   הליך   בעניינה   ונפתח (,  הפלילי  הדין  סדר  חוק:  להלן )   1982-ב " התשמ [,  משולב   נוסח ]   הפלילי 

(.  39975-01-20  ח " בע ) 

,  לטעמה .  הסף   על   הבקשה   את   לדחות   ועתרה   זו   באכסניה   בבקשה   לדון   התנגדה   המאשימה  .7

סדר   חוק ל   108  סעיף   לפי   בקשה   במסגרת   להידון   ראויות   ונהלים   הנחיות   לקבלת   בקשות   הדין   לפי 

 (. שהגישה   לתגובה   9  סעיף )   הפלילי   הדין 

ראו ]   העליון   המשפט   בית   פסיקת   את   ותואמת   בעיניי   נכונה   זה   בעניין   המאשימה   עמדת  .8

פ " בש ב   וההחלטה (  18.12.2012) [  בנבו  פורסם]  אהרון'  נ  ישראל  מדינת  6717/12  פ " בש ב   הדין   פסק 

;  פ " מז   של   הפנימיות   להנחיות   בנוגע   –(  30.5.2018) [  בנבו  פורסם]  בלאי'  נ  ישראל   מדינת   3524/18

לבחון   המשפט   בית   צריך   שבו   והאופן   הגילוי   מסלולי   שני   בין   התיחום   לקו   בנוגע   הכלליות   האמירות 

ם " עע ב   הפלילי   הדין   סדר   חוק ל   74  סעיף   בגדר   נופל   שאינו   רלבנטי   חומר   למסירת   בנוגע   טענות 
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מדינת '  נ'  ואח  נוה   4922/19  ץ " בג וב (  18.11.2015) [  בנבו  פורסם]   וייס'  נ  ישראל   מדינת   2668/18

  פ " בש ב   שטיין '  א   השופט '  כב   של   עמדתו   וכן ,  נווה  ץ"בג:  להלן (,  9.12.2019)  [  בנבו  פורסם]  ישראל

 [. 13-16  פסקאות (,  7.4.2020) [ בנבו פורסם]   ישראל מדינת ' נ' ואח  זגורי  1378/20

שלא   שהושגו   שנטען   ראיות   לפסילת   בקשה   לשרת   היא   בענייננו   הגילוי   תכלית   אמנם 

להחיל   סיבה   מצאתי   לא   אך (,  נוה  ץ " ובבג   וייס  בעניין   שאירע   כפי )   הצדק   מן   הגנה   טענת   ולא ,  כדין 

ומידת ,  פרטני   במקרה   החקירה   מתיק   חלק   אינן   בהכרח   האכיפה   גורמי   של   הנחיות .  שונה   דין   בענייננו 

. הפלילי   הדין   סדר   חוק ל   108  סעיף   למבחני   בהתאם   תיבחן   קונקרטי   פלילי   להליך   שלהן   הרלבנטיות 

הצעתי (,  39975-01-20  ח " בע   במסגרת   שהתקיים )   בבקשה   הראשון   הדיון   במסגרת   כן   על   .9

הצעה   קיבל   סודרי   ד " ועו ,  הפלילי   הדין   סדר   חוק ל   108  לסעיף   בהתאם   תידון   הבקשה   כי   הנאשם   כ " לב 

 (. 25-19  שורות   4'  עמ )   זו 

. 1הפלילי   הדין   סדר   חוק ל   108  לסעיף   בהתאם ,  כן   אם ,  נדונה   הבקשה  .10

ההגנה  ענות ט  תמצית

הפלילי   הדין   סדר   פקודת ב   מוסדר   ניידים   בטלפונים   החיפוש   סוגיית   על   החולש   הדין  .11

(.  פ"הפסד:  להלן )   1969-ט " התשכ [,  חדש   נוסח ]   ( וחיפוש   מעצר ) 

חלק   ת בהוראו   מעוגן   הגלוי   ההיבט :  נסתר   והיבט   גלוי   היבט   זה   לדין ,  ההגנה   לדעת  .12

הדין   סדר   חוק ל   ( א ) 26  בסעיף ,  המשטרה   ל " מפכ   והסמכת   חיוב   הוא   הנסתר   ההיבט .  הפקודה   מסעיפי 

ועל   הפרטיות   על   רה שמי   לצורך   מחשב   לחומר   חדירה   לעניין "  נוספות   הוראות "   להתקין ,  הפלילי 

 . המחשב   חומר   של   שלמותו 

החוק   מהצעת   שכעולה   הוראות ,  כאמור   נוספות   הוראות   התקין   לא   המשטרה   ל " מפכ 

,  לבקשתה ,  כי   מציינת   ההגנה .  בפרטיות   הפגיעה   צמצום   להיות   היה   אמור   עניינן   זה   סעיף   לתיקון 

כי   הוא   לענייננו   ו ב   שנאמר   שכל ,  "במחשב  וחיפוש  תפיסה"  300.08.035  מ"אח  נוהל"  לה   נמסר 

שכנראה   משטרה   פקודת .  לנדרש   מעבר   אדם   של   בפרטיותו   יפגע   שלא   באופן   יתבצע   החיפוש 

עיצוב   בשלבי   נמצאת   שהיא   מאחר   כיום   הציבור   לעיון   עומדת   אינה ,  14.01.4  ק " פה ,  לנושא   רלבנטית 

. ועדכון 

שמשרד   כך   בשל   היתר   בין   זו   סמכותו   את   מלהפעיל   נמנע   ל " המפכ   כי   סבורה   ההגנה 

הייתה   ואמורה   פ " הפסד   את   להחליף   שנועדה   חוק   הצעת   גיבוש   על   האחרונות   בשנים   שקד   המשפטים 

  ' ואח   ישראל  ינת מד'  נ  מ"בע  ישראל  היינץ  8873/07  פ " רע ]   כאמור   והגבלות   הנחיות   של   שורה   לכלול 

בנוסף לאמור לעיל, כי על בית המשפט להימנע מלדון בבקשת ההגנה אף יש לציין כי בתגובתה הכתובה טענה המדינה,    1
לסעיף   שהתקיימו   108בהתאם  הדיונים  שני  במסגרת  זו  טענה  על  חזרה  לא  המדינה  מקדמי.  בשלב  הפלילי  סדר  לחוק 

ות, בבקשה ויש להניח כי זנחה אותה. כך או אחרת, בהתחשב בכך שהבקשה נועדה לשרת טענה של פסילת ראיות מרכזי
 לא ראיתי מדוע יש לדחות את הדיון בה לשלב מאוחר של ניהול ההליך.
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בשנת   דבר   של   בסופו   פורסמה   ממשלתית   חוק   הצעת [.  היינץ  עניין  : להלן ,  ( 2.1.2011) [  בנבו  פורסם]

,  2014-ד " התשע (,  ותפיסה   חיפוש ,  המצאה   –  אכיפה   סמכויות )   הפלילי   הדין   סדר   חוק   הצעת ]   2014

[. 867  הממשלה   ח " ה 

,  באה   המדינה   פרקליט   הנחיית .  חוק   לכדי   בינתיים   הבשילה   לא   הממשלתית   החוק   הצעת 

לא   המשטרה   ל " שמפכ "  נוספות   הוראות "   אותן   קביעת   באמצעות   המחדל   את   לתקן ,  ההגנה   לדעת 

פרקליט   שקבע   הנחיה   אותה   פי   על   מתוקנים   להיות   צפויים   המשטרה   נהלי ,  מכך   יתרה .  התקין 

סעיף   לפי   וחובתו   סמכותו   את   בעצמו   לממש   צפוי   לא   המשטרה   ל " מפכ   כי   להסיק   יש   ומכאן ,  המדינה 

. המדינה   פרקליט   של   מלאה   בהנחיה   אלא ,  פ " לפסד   ( ב ) 26

לציבור   מידע   העמדת   על   לממונה   לפנייתו   במענה   הנאשם   כ " ב   שקיבל   התשובה   מן  .13

פרקליט   שהנחיית   הגם   כי ,  ההגנה   לדעת ,  עולה   לה   ף שצור   המשנה   וממכתב   המשפטים   במשרד 

מחויבות (,  14.11.2019)   שהוצאה   מיום   חודשים   12  בחלוף   רק   מלא   לתוקף   להיכנס   צפויה   המדינה 

,  מכך   יתרה .  כעת   כבר (  ולעקרונותיה   לרוחה   בהתאם   לפחות   או )   פיה   על   לפעול   החקירה   רשויות 

,  האכיפה   גורמי   כל   חלק   נטלו   בו   ומקיף   די יסו ,  ממושך   עבודה   תהליך   של   מגובש   תוצר   היא   ההנחיה 

 .  ישראל   משטרת   לרבות 

ההנחיה   את   למסור   עקרונית   מניעה   ואין ",  פנימית   תרשומת "   אך   לפנינו   שאין   מכאן  .14

 .  ההגנה   לידיעת 

בנטל   עמד   לא   הנאשם   כי ,  היתר   בין ,  המדינה   טענה   לבקשה   הראשונה   תגובתה   במסגרת  .15

כל   החיפוש   בדוחות   אין   כי ,  היתר   בין ,  הנאשם   כ " ב   טען   לכך   בתשובה .  החומר   גילוי   לצורך   ראשוני 

לאופן   בנוגע   טענות   להגנה ,  בנוסף .  שבוצעו   הטכנולוגיות   הפעולות   למעט   החיפוש   אופן   של   תיעוד 

חורגות   המשטרה   שביצעה   החיפוש   שפעולות   ככל .  המשטרה   בידי   שניתן   השיפוטי   הצו   של   היישום 

הדבר   ישמש   –  המדינה   פרקליט   ובהנחיית   הפלילי   הדין   סדר   חוק ב   הקבועים   המידתיות   מעקרונות 

 . כדין   שלא   זה   במקרה   הושגו   שלתפיסתו   הראיות   את   לפסול   הנאשם   בבקשת   נדבך 

בהתאם   החקירה   רשויות   פעלו ,  להבנתו ,  בהם   למקרים   הפנה   הנאשם   כ " ב ,  מכך   יתרה 

בפרקליטות   הסייבר   מחלקת   ידי   על   החקירה   לוותה   מקרים   אותם ב .  המדינה   פרקליט   הנחיית   לרוח 

. ניידים   בטלפונים   החיפוש   באופן   המשטרה   את   הגבילה   וזו ,  המדינה 

טעם   כל   על  וגובר  עדיף   אשר "   ציבורי   עניין   גם   בהנחיה   יש   כי   ההגנה   טוענת   לבסוף  .16

 . חשיפתה   ומחייב ,  "שכנגד

המדינה   תשובת   תמצית

למערך .  המבוקש   לחומר   היא   זקוקה   מדוע   להראות   בניסיונה   כשלה   ההגנה ,  המדינה   לדעת  .17

לדעת .  לנאשמים   הנהלים   כלל   יימסרו   פלילי   הליך   שבכל   ייתכן   שלא "  ברי " ו   רבים   נהלים   המשטרה 

של   הניידים   הטלפונים   בשלושת   שנערך   החיפוש   שכן ,  ספקולטיבית   היא   כאן   ההגנה   בקשת ,  המדינה 
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להצדיק   שיכול   הראשוני   בנטל   עמדה   לא   ההגנה ,  כן   על   . שיפוטי   צו   פי   על ,  חוקי   חיפוש   הוא   הנאשם 

 . החומר   מסירת 

חזקת   את   זה   במקרה   להפעיל   יש   כי   וטענה   המדינה   הוסיפה   בבקשה   הראשון   בדיון 

יכולות   החיפוש   וצווי   החיפוש   חוקיות   בנושא   ההגנה   טענות   כל   וממילא   המינהל   מעשי   תקינות 

.  ניידים   בטלפונים   לחיפוש   בנוגע   הקיימת   הפסיקה   על   בהתבסס   להידון 

מדיניות   קובע   אינו   המסמך "  כי   וטענה   המדינה   הוסיפה   לבקשה   המשלימה   בתגובתה 

  9  סעיף )   "הראיות  מהימנות  על  משליך  ואינו  סמכות  בנושאי  פרשניות  מסמרות  קובע  אינו,  אכיפה

אינן   המדינה   פרקליטות   הנחיות ,  ככלל   כי   זו   במסגרת   המדינה   טענה   ועוד (.  המשלימה   לתגובה 

  בביצוע   החקירה   גופי   ואת   התביעה   את   ולהנחות   הקיים   הדין   את   לשקף   נועדו   אלא   הדין   את   צרות יו 

  אפוא   ואין   המדינה   פרקליטות   ולא   הדין   של   המוסמך   הפרשן   הוא   המשפט   בית .  היומיומית   עבודתם 

. הפרקליטות   שמציעה   בפרשנות   לעיין   להגנה   צורך 

  הנחיה   זוהי ,  בתוקף   אינה   ה המדינ   פרקליט   הנחיית   כי   המדינה   טוענת   כך   על   נוסף  .18

  וברוחה   לאורה   לפעול   יוכלו   שאלו   מנת   על ,  החקירה   לרשויות   פנימי   באופן   שהוצאה   "ראשונית"

  קיבלה   טרם   ההנחיה .  מחשב   בחומרי   לטיפול   הנוגע   בכל   מטעמם   הנחיות   ועדכון   לגיבוש   ולפעול 

  אינה   ההנחיה   בה   השנה   במרוצת .  2להוראותיה   מחויבים   אינם   המעורבים   והגורמים   רשמי   תוקף 

  תאושר   התהליך   בסוף   ורק ,  אליה   ביחס   הערות   להעביר   השונות   החקירה   רשויות   צפויות   בתוקף 

טיוטת   של"  וברוחה   לאורה "  לפעול  הבקשה ".  שינויים   בה   שיחולו   ויתכן   סופי   באופן   ההנחיה 

  לתגובת   14  סעיף )   "המדינה  לפרקליט   המשנה  מטעם   מחייבת   הוראה  בגדר  הייתה  לא   ההנחיה 

  עבודה   לתהליכי   המתייחס   במסמך   המדובר '(.  ק '  מ   –  במקור   הדגשה ;  המדינה   מטעם   המשלימה 

. עיצוב   בשלבי 

על   ההנחיה   תחול   הרשמי   פרסומה   מרגע   המשנה   מכתב   פי   על   כי   וטוענת   מוסיפה   המדינה  .19

 .  כאן   הנאשם   של   בעניינו   תחול   לא   ממילא   כן   ועל ,  אישום   כתב   בהם   הוגש   שטרם   החקירה   תיקי   כל 

ביחס   מטעה   מצג   ליצור   עלולה   הציבור   לעיון   ההנחיה   העמדת   כי   המדינה   ידי   על   נטען   עוד  .20

.  הרשות   מדיניות   גובשה   וטרם   לפיה   לפעול   חובה   אין   כאמור   שכן ,  הציבוריות   הרשויות   לחובות 

דיונים   לעומס   גם   תגרום   ההנחיה   מסירת   כי   וטען   כהן   ד " עו   הוסיף   בבקשה   השני   הדיון   במסגרת 

 .  שיפוטי 

הטמעת    2 כי  בה  נאמר  המדינה.  פרקליט  להנחיית  המשטרה  של  המחויבות  רמת  יותר  עוד  הוקטנה  המשלימה  בתגובה 
החקירה"    ( וכי "ההוראות הקבועות במסמך ההנחיה אינן מחייבות עוד כלל את רשויות7ההנחיה "עוד לא החלה" )סעיף  

"אנו   –  28-27לפרוטוקול, שורות    1למשל בעמ'    –(. דברים דומים אמר עו"ד כהן במסגרת הדיון השני בבקשה  13)סעיף  
"ההשתדלות יכולה להתאים לאחוזים בודדים של המקרים";   – 4-2שורות  2לא רואים את המסמך כהנחיה מחייבת"; עמ' 

ת."(."והכל על טיוטה שלא קיימ – 2-1שורות  3עמ' 
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מידע   העמדת   על   הממונה   החלטת   על   להשיג   מצא   לא   הנאשם   כ " שב   לכך   מפנה   המדינה  .21

.  המדינה   פרקליט   הנחיית   את   לקבל   בקשתו   את   כאמור   דחתה   אשר ,  המשפטים   במשרד   לציבור 

 . הנוכחי   ההליך   במסגרת   כן   לעשות   לו   להתיר   אין   לטעמה 

  הנחיה   להגנה   נמסרה   בו   אחד   מקרה   בנמצא   אין   כי   המדינה   טענה   הראשונה   בתגובתה  .22

'  נ  פלוני   7984/18  פ " ע ל   הפנה   הנאשם   כ " שב   לאחר   לסגת   המדינה   נאלצה   זו   מטענה .  בתוקף   שאינה 

  הנחיית   טיוטת   מרבית   להגנה   נמסרה   ו ב ,  פלוני  עניין :  להלן ,  ( 19.2.2019) [  בנבו  פורסם]  ישראל  מדינת 

 .  מדובבים   הפעלת   לעניין   המדינה   פרקליט 

וכעת   טעמה   המדינה   שינתה ,  בבקשה   השני   בדיון   ואף ,  המשלימה   תגובתה   במסגרת 

" מהימנות   של   לשורשה   לרדת   העשוי   בנושא   הנחיה   טיוטת   נדונה   פלוני  בעניין   כי   היא   טענתה  ואף , 

דובר   המדובבים   בנושא   וכי ,  מענייננו   מהותי   באופן   שונה   כן   ועל ,  הנאשם   של   החוץ   אמרות "  קבילות 

לפני   שבועיים   פורסמה   שרק   כאן   ההנחיה   מן   להבדיל ,  זמן   לאורך   פעלו   שלפיה   הנחיה   בטיוטת 

. פיה   על   לפעול   מחויבת   עצמה   רואה   אינה   המשטרה   וכאמור   הנאשם   חקירת 

מחויבת   בהם   מקרים   ישנם   כי   להסכים   המדינה   נאותה   לפניי   שהתקיימו   הדיונים   בשני  .23

של   אדירות   כמויות   ישנן   כאשר   רק   לעמדתה   זאת   אך ,  מחשב   ר בחומ   מושכל  חיפוש  לבצע   המשטרה 

העובדה   כגון ,  אחרות   סיבות   שמתקיימות   או ,  כבענייננו ,  בודד   נייד   טלפון   של   במקרה   ולא   חומר 

ראש   של   ההגנה   מצוות   חלק   והוא   פרלמנטרית   חסינות   בעלי   עם   במגע   עומד   הנייד   המכשיר   שבעל 

הוא   הנייד   המכשיר   בעל   כאשר   או ,  [בנבו  פורסם],  ( 19-10-51782  ח " צ ב   שנדון   אוריך   עניין )   הממשלה 

הערכאות   ת ו החלט   וממילא (,  38931-01-19  ח " צ ב   שנדון   נווה   עניין )   חסוי   מקצוע   בעל   בעצמו 

 . בהן   שמופיע   במה   להגנה   ודי   פומביות   הן   שם   השונות 

לבוא   יכולה   בהנחיה   המופיעה   " השתדלות "   אותה   כי   כהן   ד " עו   הוסיף   בבקשה   השני   בדיון 

(. 9-8  שורות   2'  עמ )   שגרתיות   בחקירות   לא   פנים   ובשום   בלבד   ומורכבים   רגישים   בתיקים   ביטוי   לידי 

 והכרעה  דיון

לדיון  הנורמטיבית   המוצא  נקודת  . א

הבהירות   ולמען ,  פ " לפסד   26-ו   א 23  ים בסעיפ   מצויות   לענייננו   הרלבנטיות   הדין   הוראות  .24

 : כלשונן   כאן   אלה   יובאו 

תוך חדירה כאמור,  23 הפקת פלט  וכן  חדירה לחומר מחשב  )א(  א. 
על  וייעשו  כחיפוש  אותן  לביצוע  -יראו  המיומן  תפקיד  בעל  ידי 

לחומ  "חדירה  זה,  לענין  כאמור;  מחשב"  פעולות  כמשמעותה    –ר 
 . 1995-, תשנ"ה חוק המחשבים ל   4בסעיף  

בסעיף    כאמור  חיפוש  ייערך  לא  זה,  פרק  הוראות  אף  על  )ב( 
על  אלא  )א(,  סעיף  -קטן  לפי  שופט  של  צו  במפורש  23פי  המציין   ,

לפי   פלט,  להפיק  או  מחשב  לחומר  לחדור  ההיתר  הענין,  את 
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יפגעו   שלא  באופן  שייקבעו  ותנאיו  החיפוש  מטרות  את  והמפרט 
 בפרטיותו של אדם מעבר לנדרש. 

)ג( קבלת מידע מתקשורת בין מחשבים אגב חיפוש לפי סעיף   
. 1979-, תשל"ט חוק האזנת סתר זה לא תיחשב כהאזנת סתר לפי  

)א( 26 בפני שני  חי   .  ייערך  צו,  פי  על  ובין שלא  צו  פי  בין על  פוש, 
 –עדים שאינם שוטרים, זולת אם  

נסיבות  1)  כאמור;  לערכו  דחיפותו  ובגלל  הענין  בנסיבות  ניתן  לא   )
 הענין וטעמי דחיפותו יפורטו בפרוטוקול שייערך; 

( שופט הרשה לערכו שלא בפני עדים; 2) 

החי 3)  נערך  שבו  או המקום  הבית  תופש  ביתו  (  מבני  אחד  או  פוש, 
תפורש   הבקשה  עדים;  בפני  שלא  לערכו  ביקש  שם,  הנוכחים 

 בפרוטוקול שייערך. 

)ב( בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן )א(, המפקח הכללי של  
לצורך   מחשב  לחומר  חדירה  לענין  נוספות  הוראות  יקבע  המשטרה 
לפי   קביעה  המחשב;  חומר  של  שלמותו  ועל  הפרטיות  על  שמירה 
כהגדרתן   ישראל  משטרת  בפקודות  שתיעשה  יכול  זה  קטן  סעיף 

המשטרה ב  התשל"א   פקודת  חדש[,  שתיעשה  1971-]נוסח  ויכול   ,
משטרה   קצין  בידי  או  המשטרה  של  הכללי  המפקח  בידי  בנהלים 

שהוא הסמיכו לכך. 

בשנת   ותוקן )   1995-ה " התשנ ,  המחשבים   חוק   חקיקת   במסגרת   נחקק   פ " לפסד   א 23  סעיף  .25

 .  המחשבים   חוק ל   6'  מס   תיקון   במסגרת   2005  בשנת   נחקק   פ " לפסד   ( ב ) 26  סעיף (.  2005

  לצרכי   החקירה   צרכי   בין   ראוי   איזון   משקפים   דהיום   בנוסחם   פ " לפסד   26-ו   א 23  סעיפים  .26

אנשים   ידי   על   גם   בהם   הרווח   והשימוש   המחשבים   בעולם   הטכנולוגית   ההתפתחות   בעקבות ,  הפרט 

חומר   ותפיסת   חיפוש( )11'  מס)  (וחיפוש  מעצר)  הפלילי   הדין   סדר  פקודת  לתיקון   חוק   הצעת ]   פרטיים 

 [.  16  פסקה ,  היינץ  עניין   ; ה"שסת  חוק  הצעת:  להלן   ; 78  הכנסת   ח " ה ,  2005-ה " התשס ,  (מחשב

ל " למפכ   הורה   פ " לפסד   ( ב ) 26  סעיף ,  היינץ  בעניין   העליון   המשפט   בית   שציין   כפי  .27

אף   ה " תשס   חוק   בהצעת .  ממוחשב   בחומר   חיפוש   לביצוע   באשר   והגבלות   הנחיות   לקבוע   המשטרה 

שנוצרו   למסמכים   רק   במחשב   חיפוש   שיגביל   כך   ל " המפכ   בידי   זו   סמכות   וש מימ   לאופן   דוגמה   ִנתנה 

במילות   שימוש   תוך   חיפוש   שייערך   או   החשוד   הוא   ומחברם   שיוצרם   במסמכים ,  מסוימים   בתאריכים 

 . מפתח 

שימוש   עשה   לא   המשטרה   ל " מפכ   כי ,  זו   טענה   סתרה   לא   והמדינה ,  טען   הנאשם   כ " ב  .28

העליון   המשפט   בית   תקוות   גם   נכזבה .  היום   ועד   1995  משנת   פ " לפסד   ( ב ) 26  בסעיף   המנויה   בסמכות 

הפרט   בזכויות   הפגיעה   פוטנציאל   בשל ",  בקרוב "   תסדיר   המדינה   כי   2007  בשנת   שניתן   היינץ  בעניין 

 .  כולל   הסדר   באמצעות   במחשבים   החיפוש   נושא   את ,  מחשב   לחומר   חדירה   ביצוע   בעת 
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לחומר   החדירה   לאופן   המדינה   שקבעה   היחיד   ההסדר ,  לפניי   שהונחה   לתשתית   בהתאם 

. המדינה   פרקליט   בהנחיית   מצוי ,  הפרטיות   על   לשמור   מנת   על   מחשב 

באה   זה   דברים   במצב   כי   ההגנה   טענת   את   כפשוטה   לקבל   שניתן   סבור   אינני   כן   פי   על   אף  .29

ולהנחות   להתקין   המשטרה   ל " מפכ   על   שהיה "  ות הנוספ   ההוראות "   במקום   המדינה   פרקליט   הנחיית 

 .  המשטרה   חוקרי   את   באמצעותן 

והגם ,  מסמכויותיהם   חלק   הפעלת   באופן   מסוימת   חפיפה   להיווצר   שיכולה   הגם 

ל " ומפכ   המדינה   פרקליט ,  פליליות   חקירות   מתבצעות   בו   באופן   מובנה   עניין   המדינה   שלפרקליט 

.  המשטרה   חקירות   ביצוע   על   האחראי   הוא   שטרה המ   ל " מפכ .  תפקיד   באותו   נושאים   אינם   המשטרה 

הסמכות   בעל   יהיה   המשטרה   חוקרי   את   שינחה   הגורם   כי   פ " לפסד   ( ב ) 26  בסעיף   נקבע   בכדי   לא 

.  המדינה   פרקליט   ולא   ל " המפכ :  קרי ,  עבודתם   לטיב   האחראי 

את   בעצמו   לממש   צפוי   אינו   המשטרה   ל " שמפכ   הטענה   את   לקבל   בעיניי   פשוט   זה   אין   אף 

יום   של   בסופו   תתוקן (  14.01.4  ק " פה )   המשטרה   פקודת   אם   גם .  המחוקק   בידיו   שהקנה   הסמכות 

המשטרה   ל " שמפכ   הדבר   פירוש   אין ,  המדינה   פרקליט   הנחיית   את ,  רבה   במידה   אפילו ,  התואם   באופן 

של   זו   קבע   פקודת   אם :  הנכון   הוא   ההפך .  פ " לפסד   ( ב ) 26  לסעיף   בהתאם   וחובתו   מסמכותו   התנצל 

גם   בחשבון   שמביא   באופן ,  מחשב   לחומרי   חדירות   ביצוע   לאופן   מתאימות   הוראות   תכלול   המשטרה 

עוד   עליו   שהוטלה   החובה   אחר   ל " המפכ   סוף   סוף   לא ימ   שבכך   נותנת   הדעת ,  בפרטיות   הפגיעה   את 

.  מחשב   בחומר   מידתי   באופן   לחפש   כיצד   המשטרה   חוקרי   את   להנחות   1995  בשנת 

לעיין   ההגנה   בקשת   את   לבחון   יש   למעלה   שאמרנו   אלה   דברים   רקע   על   כי   ברי ,  זה   עם  .30

המשטרה   י חוקר   להנחיית   לפעול   המשטרה   ל " מפכ   של   המתמשך   מחדלו .  המדינה   פרקליט   בהנחיית 

 . הדרך   בסוף   נבוא   אליה   המסקנה   על   שישפיע   יכול   במחשבים   מידתיים   חיפושים   לערוך 

המינהלי  ההליך  מיצוי  אי  .ב

המסלול   את   מיצה   שלא   העובדה   את   הנאשם   כ " ב   של   לחובתו   לזקוף   יש   כי   סבורה   המדינה  .31

את   ת לדחו   המשפטים   במשרד   לציבור   מידע   העמדת   על   הממונה   החלטת   נגד   עתר   ולא   המינהלי 

 . בהנחיה   לעיין   בקשתו 

:  הבאים   הטעמים   מן   אחד   מכל   וזאת ,  טעות   לכלל   המדינה   נתפסה   זה   בעניין   לדעתי  .32

לציבור   מידע   העמדת   על   לממונה   הנאשם  כ"ב  פניית   בין   כלום   ולא   אין   שכן ,  האחד 

טרם   עוד ,  הכללית   העיון   זכות   מכוח   המדינה   פרקליט   הנחיית   את   לעיונו   לקבל   המשפטים   במשרד 

המתנהל   הפלילי   בהליך   הנאשם  בקשת   לבין ,  אליו   קשר   כל   וללא   הנאשם   נגד   המשטרה   חקירת   נפתחה 

. להגנתו   חיונית   ואף   רלבנטית   היא   שלטעמו   משום   ההנחיה   את   לפניו   לחשוף   נגדו 
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  הלכה ,  אחר   בהקשר   לפניי   הדיון   במסגרת   המדינה   שציינה   כפי   שבדיוק ,  הוא   השני   הטעם 

  לעתים   לזהות   ניתן   אם   גם .  לחוד   המידע   חופש   חוק   לפי   המינהלי   וההליך   לחוד   הפלילי   ההליך   כי   היא 

  בקשתו   שנדחתה   נאשם   גם   רשאי ,  ההליכים   מן   אחד   בכל   המשפט   בית   שמפעיל   המבחנים   בין   ִקרבה 

  הנוהגים   למבחנים   בהתאם   שיידון   הליך   –  שלו   במשפטו   גילוי   הליך   הל לנ   המידע   חופש   חוק   לפי 

וייס   הלל'  פרופ'  נ  ישראל  מדינת  2668/15  מ " עע ]   המידע   חופש   חוק   למבחני   בהתאם   ולא   דא   בכגון 

[.  27  פסקה ,  נוה  ץ " בג ';  ה -ו '  ד   פסקאות (,  18.11.2015) [ בנבו פורסם]

פרקליט   הנחיית   את   לידיו   לקבל   סודרי   ד " עו   של   פנייתו   דחיית   כי   אפוא   מצאתי   לא  .33

על   להשיג   לא   בחירתו   גם   כמו ,  המשפטים   במשרד   לציבור   מידע   העמדת   על   הממונה   בידי   המדינה 

לבקש   זה   במקרה   מהנאשם   שמונע   מחסום   מהווה ,  מינהליים   לעניינים   המשפט   בית   לפני   זו   החלטה 

 . הפלילי   סדר   לחוק   108  סעיף   מכוח   הנחיה   אותה   את 

הוא   ההנחיה   חשיפת   שאלת   כעת   נדונה   בו   שההליך   היות .  בצידו   ושוברו   שטר ,  ואולם  .34

.  ההנחיה   בחשיפת   הציבורי   העניין   את   במסגרתו   לשקול   הצדקה   ואין   מקום   אין ,  קונקרטי   פלילי   הליך 

 . הפלילי   בהליך   הגנתו   לצרכי   בהתאם   רק   ייבחן   בהנחיה   נאשם ה   של   עניינו 

ההנחיה   מעמד . ג

"  הנחיה   טיוטת "   אלא   אינה   המדינה   פרקליט   הנחיית   כי   היא   המדינה   בפי   מרכזית   טענה  .35

תועלת   כל   להגנה   אין –  מעמדה   זה   ואם .  המשטרה   חוקרי   את   כלל   מחייבת   ואינה   סופית   שאינה ,  בלבד 

 . ממסירתה   להימנע   חזק   ציבורי   אינטרס   וקיים   בה 

.  לקבל   ביכולתי   אין   המדינה   של   זו   עמדה  .36

,  המידע   חופש   חוק   לפי   בקשתו   במסגרת   הנאשם   כ " לב   שהועברו   הנתונים   מן ,  אחד   מצד  .37

ברבים   ותפורסם   לתוקף   תיכנס   היא   כי   עולה (,  אחד   צד   במעמד   עיינתי   בה )   עצמה   בהנחיה   האמור   ומן 

היא   תועבר   לתוקף   ההנחיה   כניסת   טרם   כי   עוד   עולה   המשנה   ממכתב .  פרסומה   מיום   חודשים   12  תוך 

בעלת   אינה   ההנחיה   לתוקף   לכניסתה   עד   הביניים   תקופת   ובמהלך ,  המדינה   פרקליט   של   סופי   לאישור 

 . מחייב   תוקף 

,  שראל י   משטרת   מנציגי   שהורכב   משרדי -בין   צוות   מסקנות   פרי   היא   ההנחיה ,  שני   מצד  .38

לחקירות   המחלקה ,  החוקרת   הצבאית   המשטרה ,  המיסים   רשות ,  התחרות   רשות ,  ערך   לניירות   הרשות 

המדינה   בפרקליטות   הסייבר   יחידת   מנהל   עמדו   הצוות   בראש .  הפרטיות   להגנת   והרשות   שוטרים 

לכדי   גובשו    משרדי -הבין   הצוות   מסקנות .  המדינה   בפרקליטות   הפלילית   המחלקה   מנהלת   וסגנית 

המחלקות   ומנהלי   המחוזות   פרקליטי   להתייחסות   הועברה   זו   וטיוטה ,  מדינה   פרקליט   הנחיית   טיוטת 

הפורומים   וכן   החקירה   רשויות   נציגי (,  פלילי )   וחקיקה   ייעוץ   מחלקת ,  בפרקליטות   הפלילית   בחטיבה 

לפרקליט   המשנה   ידי   על   ההנחיה   טיוטת   אושרה   מכן   לאחר .  בפרקליטות   הרלבנטיים   המקצועיים 

 . המדינה   פרקליט   ידי   על   ולבסוף (  פליליים   יינים ענ )   המדינה 
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הביניים   בתקופת   כי (  פליליים   עניינים )   המדינה   לפרקליט   המשנה   הודיע   האמור   על   נוסף 

,  להנחיה   שיתאימו   באופן   שלהן   הפנימיים   העבודה   נהלי   את   לעדכן   החקירה   מרשויות   חלק   צפויות 

החדשים   החקירה  בתיקי  גם'(  ק'  מ  –  ההנחיה  של)   וברוחה  לאורה   ולפעול  להשתדל  יש "  וכי 

.  "כעת הנפתחים 

הנחיית   אלא   סופית   הנחיה   לא   אמנם .  מעורב   מעמד   בעלת   הנחיה   לפנינו ,  כן   כי   הנה  .39

מטה   עבודת   לאחר   ידו   על   התקבלה   המדינה   פרקליט   הנחיית .  בלבד   הנחיה   טיוטת   לא   גם   אך ,  ביניים 

אישרו   המדינה   ופרקליט   המדינה   לפרקליט   המשנה .  ומפורטת   מגובשת   הנחיה   טיוטת   שהניבה   רצינית 

רשויות .  הרלבנטיים   הגורמים   כל   עם   שהתייעצו   לאחר ,  הצוות   להם   שהציג   ההנחיה   טיוטת   את 

 .  להנחיה   שיתאים   באופן   שלהן   הפנימיים   העבודה   נהלי   את   לעדכן   נצטוו   החקירה 

"  וברוחה   לאורה "   לפעול "  ישתדלו "   החקירה   גורמי   כי   היא   הפרקליטות   ציפיית ,  מכך   יתרה  .40

 (.  בה   הכתוב   לאור   גם   אלא ,  ההנחיה   ברוח   רק   לא :  ודוק )   עתה   כבר   ההנחיה   ל ש 

  הארצי   הציבורי   לסנגור (  פליליים   עניינים )   המדינה   לפרקליט   המשנה   ששלח   במכתב ו 

ראיה   ומתוך ,  ההנחיה  של  מחייב  הלא  מעמדה  לצד  כי   יודגש"":  השתדלות "   לאותה   ביחס   כך   נאמר 

,  נאשם   זכויות  לרבות,  בבסיסה  העומדים  העקרונות   את  טויבי  לידי   להביא  ורצון,  עתיד  פני  צופה

טיוטת   של   לאורה  ולפעול   להשתדל  החקירה   יחידות   הונחו ,  שלישיים  צדדים  על   והגנה   חקירה   ייעול

. "הקרובה השנה  במהלך  נפתחים  אשר, החדשים  החקירה  בתיקי  גם וברוחה  ההנחיה 

,  החקירה   ברשויות   ההנחיה   הטמעת   הליך   במסגרת ,  אם   שגם   נראה   המתואר   הדברים   במצב  .41

שינויים   אלה   שיהיו   לצפות   אין   –  ההנחיה   של   הסופי   בנוסח   יים ו לשינ   שיביאו   הערות   יועלו 

 . דרמטיים 

ידי   על   משטרה   חקירת   לוותה   בהם   מקרים   שני   לפחות   ישנם ,  ההגנה   שהראתה   כפי .  ועוד  .42

כי   המדינה   ציגי נ   הצהירו   אלה   ובדיונים   המשפט   בבית   שנדונו   המדינה   בפרקליטות   הסייבר   יחידת 

המגבלות .  הפרקליטות   שקבעה   למגבלות   בהתאם   נעשה   הנחקרים   של   הניידים   בטלפונים   החיפוש 

  ' ואח  גולן   עופר'  נ  433  להב   19-10-51782(  א " ת )   ח " צ ב   המשפט   בית   ובהחלטת   לפרוטוקול   פורטו 

הוראות   עם   אחד   בקנה   עולות   בוודאי   הן   כי   המתחייבת   בזהירות   ואומר (,  1.11.2019) [  בנבו  פורסם]

. עסקינן   בה   בהנחיה   המופיעות 

בלבד   טיוטה   בגדר   היא   המדינה   פרקליט   הנחיית   כי   לקבוע   בידי   אין   לעיל   האמור   כל   נוכח  .43

ד " עו   לפניי   שטען   כפי )   פיה   על   לפעול   כלשהי   מחויבות   הביניים   בתקופת   אין   ישראל   שלמשטרת   או 

סופי   למעמד   קרובה   יותר   הרבה   עסקינן   בה   ההנחיה ,  מלא   לתוקף   נכנסה   שטרם   העובדה   חרף   (. כהן 

הונחתה ,  החקירה   רשויות   כשאר ,  ישראל   ומשטרת ",  טיוטה " כ   לראות   שמקובל   למה   מאשר 

. הפצתה   יום   לאחר   שנפתחו   חקירה   לתיקי   ביחס   גם   ולרוחה   לאורה   לפעול "  להשתדל " 
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פרקליט   הנחיית   טיוטת   גם   כי   למדים   נמצאנו   וניפל  בעניין   הדין   מפסק   בכך   די   לא   ואם  .44

 . מסוימים   תנאים   בהתקיים ,  הפלילי   הדין   סדר   חוק ל   108  סעיף   במסגרת   להגנה   למסור   ניתן   מדינה 

משום   מענייננו   פלוני  בעניין   שנפסק   את   לאבחן   יש   כי   ה המדינ   טענת   כי   עתה   כבר   יוער 

קבילּות   של   שאלה   עולה   כאן   גם   שהרי ,  משכנעת   אינה   ראיות   קבילּות   של   נושאים   עלו   משפט   שבאותו 

1971-ח " התשל [,  חדש   נוסח ]   הראיות   פקודת ל   12  סעיף   לפי   נאשם   הודאת   קבילות   לא   אמנם   –  ראיות 

הפסילה   לדוקטרינת   בהתאם ,  כדין   שלא   שהושגו   ראיות   קבילּות   אלא (,  הראיות  פקודת  : להלן ) 

? בכך   מה   אך ,  הפסיקתית 

ההנחיה   בקבלת ההגנה   אינטרס .ד

החיפוש   תוצרי   ילת לפס   בקשה   לבסס   כדי   המדינה   פרקליט   בהנחיית   לעיין   מבקשת   ההגנה  .45

. כדין   שלא   בוצע   לתפיסתה   אשר ,  הנאשם   של   הניידים   בטלפונים 

מידע   מהרשות   לקבל   המעוניין   נאשם   על   לפיה   המדינה   טענת   עליי   מקובלת ,  ואומר   אקדים  .46

.  לבקשתו   ראייתית   תשתית   להניח "  חקירה   חומר "   בגדר   שאינו 

"  החקירה   חומר "   לגילוי   בקשה   איננה   הפלילי   הדין   סדר   חוק ל   108  סעיף   לפי   בקשה 

.  רלבנטיות   חזקת   קיימת   ולגביו   ההגנה   לעיון   להעמיד   יש   שככלל ,  החוקרת   הרשות   ידי   על   שנאסף 

,  לתכליתו   ובהתאם "(  המשפט   בית   רשאי )"   הסעיף   של   לשונו   פי   על ,  מצריכה   108  סעיף   לפי   בקשה 

,  החומר   בקבלת   לגיטימי   אינטרס   להגנה   כי   להשתכנע   המשפט   בית   על .  שיפוטי   דעת   שיקול   הפעלת 

.  המצאתו   על   יצווה   ולא   בסמכותו   שימוש   יעשה   לא   כן   לא   שאם 

תשתית   בהנחת   לצורך   בנוגע   העליון   שפט המ   בית   פסיקת   עם   אחד   בקנה   עולה   זו   מסקנה 

לפי ".  הצדק   מן   הגנה "   של   טענה   לקדם   מנת   על   הפלילי   בהליך   שמוגשת   גילוי   לבקשת   ראייתית 

על (  עמית '  י   השופט '  כב   של   דינו   לפסק   29-28  פסקאות ,  נווה  ץ " בג )   זה   בנושא   הנוהגת   הפסיקה 

ראשוני   נטל   מוטל   , דק הצ   מן   הגנה   של   טענה   לקדם   מנת   על   חומר   לו   להמציא   המבקש   , הנאשם 

התקינות   חזקת   את   לערער   מבקש   כזה   שנאשם   משום   היתר   בין ,  נפסק   כך .  זו   בטענה   לתמיכה 

הלכה ,  מבקש   כלפיו   הרשות   התנהגות   של   מטעמים   ראיה   לפסול   שמבקש   נאשם   גם .  המינהלית 

מידע   לקבל   הוא   מבקש   כאשר ,  כזה   נאשם   גם .  המינהלית   התקינות   חזקת   את   לערער ,  למעשה 

לבקשתו   תשתית   להניח   חייב "(  חקירה   חומר "   כדי   עולים   שאינם   ומסמכים   מידע )   מהרשות   ומסמכים 

(.  28  פסקה ,  נווה  ץ " בג   השוו )   קסם   מילות   של   בהגיה   עצמו   לפטור   יכול   ואינו 

פרקליט   הנחיית   כי   להראות   עליו   המוטל   הראשוני   בנטל   הנאשם   עמד   האם   עתה   אבחן  .47

בטלפונים   המשטרה   שערכה   בחיפוש   פגמים   נפלו   כי   הטענה   את   לקדם   לו   לסייע   עשויה   המדינה 

 .  החקירה   במהלך   לו   השייכים   הניידים 
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מכלול   הוא   האחד   הסוג :  סוגים   לשני   לחלק   ניתן   החיפוש   חוקיות   נגד   ההגנה   טענות   את  .48

לחפש   למשטרה   והתיר   החיפוש   תנאי   את   הגדיר   לא   אשר ,  החיפוש   צו   לנוסח   הנוגעות   טענות   של 

אופן   לעניין   טענות   הוא   השני   הסוג .  עדים   בנוכחות   ושלא   בנוכחותו   שלא   הנאשם   של   הנייד   בטלפון 

 . שהוצא   לצו   בהתאם   החיפוש 

פרקליט   בהנחיית   לעיין   טובה   עילה   להגנה   מקים   הראשון   הטענות   סוג   כי   סבור   אינני  .49

 .  הנוכחי   הפלילי   ההליך   לצרכי   המדינה 

לבין   אלה   ות טענ   בין   אין .  שופטת   בידי   נחתם   אשר   החיפוש   בצו   מתמקדות   אלה   טענות  .50

מתנאים   בתנאים   להגבילו   צו   על   לחתום   הנדרש   השופט   רשאי .  כלום   ולא   החקירה   רשויות   התנהלות 

בתנאים   אותה   לגדור (,  חלקה   או   כולה )   המשטרה   בקשת   את   לדחות   כמובן   הוא   ורשאי   שונים 

 .  עדים   בנוכחות   או   החשוד   בנוכחות   ייערך   במחשב   החיפוש   האם   ולהחליט 

סבורה   שההגנה   ככל .  המשפט   בתי   את   מחייבות   אינן   המדינה   פרקליט   הנחיות ,  כידוע 

זו   פעולה   אם   למשל ,  החיפוש   צו   להוצאת   הקשור   בכל   כדין   שלא   או   כהלכה   שלא   פעל   המשפט   שבית 

שלא   טענות   –  זה   בעניין   עצמאיות   טענות   לה   עומדות ,  העליון   המשפט   בית   לפסיקת   בניגוד   נעשתה 

. המדינה   פרקליט   להנחיית   נזקקות 

על   לעמוד   הראוי   מן   זו   למסקנה   נגיע   טרם   אך ,  השני   הטענות   לסוג   ביחס   צב המ   שונה  .51

 .  הנייד   הטלפון   מכשיר   של   מאפיינים   מספר 

וכמות   לטיב   בנוגע   נקבע (  14.7.2015)[  בנבו  פורסם]   ישראל  מדינת'  נ  דביר  8627/14  פ " ע ב  .52

 : לישנא   כהאי   הניידים   הטלפון   י במכשיר   המצוי   החומר 

"הסמארטפון הפך זה מכבר לידידו הטוב של האדם. דומה כי לא  
של   חייו  סיפור  טמון  הסלולרי  בטלפון  כי  לומר  הפרזה  זו  תהא 
וזכרונות   רגעים  בתוכו  אצורים  באשר  בהאידנא,  האדם 
משמעותיים מחייו של אדם, לצד מידע ופרטים חיוניים לתפקודו  

ונות של עצמו ושל יקיריו, כתובות ומספרי טלפון  תמ   –היומיומי  
של קרובים ומכרים, יומן, פתקי תזכורות ולוח שנה, ועוד.  

כטלפון   גם  כמצלמה,  גם  כמחשב,  גם  משמש  הסמארטפון   ]...[
ל'צינור'  נתפס המכשיר בעיני רבים  ועוד פונקציות רבות, בגינם 

אנשים   לפלטפורמה באמצעותה  ואף  העולם שבחוץ,  מנהלים  אל 
מערכות יחסים חברתיות. 

תמונות,   המכילה  ניידת  כספת  מעין  הוא  הסמארטפון   ]...[
פרטי,   ומידע  אישיות  התכתבויות  רגישות,  תמונות  לעיתים 
הנמכרים   הסלולריים  המכשירים  מרבית   .]...[ סודי  אף  ולעיתים 
כניסה   שער  גם  לרוב  שמהווים  חכמים',  'מכשירים  הינם  כיום, 

הד  נכסיו  האדם  לשלל  של  אלקטרוני,    –יגיטליים  דואר  חשבון 
גישה   עם  אפליקציות  נוספות,  חברתיות  ורשתות  פייסבוק  חשבון 
העת   מן  הטכנולוגית  ההתקדמות  באלה.  וכיוצא  הבנק  לחשבון 
תשלום   לאמצעי  הסלולארי  המכשיר  את  הופכת  אף  האחרונה, 

88

http://www.nevo.co.il/case/18739556
http://www.nevo.co.il/case/18739556


מדינת ישראל נ' אברהם בעסידן 56624-12-19תפ )כ"ס( 

13

כרטיסי   את  בהדרגה  מחליף  אשר  דיגיטלי',  'ארנק  המכונה 
שיחים".  האשראי הק 

פ " בש   : להלן (;  27.8.2017) [  בנבו  פורסם]  פישר '  נ   ישראל   מדינת   6071/17  פ " בש ב  .53

פוטנציאל :  הנייד   הטלפון   מכשיר   של   נוספים   מאפיינים   שני   על   עמית '  י   השופט '  כב   עמד ,  פישר 

המשתמש   של   הן   מוגנים   ובערכים   בחסיונות ,  בפרטיות   קשה   ופגיעה   אמת   מזמן   אובייקטיבי   ראייתי 

 : שלישיים   צדדים   של   והן 

רוצה לומר, כי אם "בעולם הישן" הפגיעה בפרטיות היתה באה,  " 
בעבירת   מתלוננת  של  האישי  ביומנה  בעיון  ביטוי  לידי  למשל, 
או   האישי  במחשב  עיון  בעקבות  בפרטיות  שהפגיעה  הרי  מין, 

עלולה להיות קשה ואנושה בהרבה  בטלפון הנייד של המתלוננת,  
לצערנו   הנפוצה  התופעה  את  בלבד,  לדוגמה  )ואזכיר, 
אינטימיות באמצעות הטלפון(.   במקומותינו, של משלוח תמונות 
של   העניין  תחומי  על  רק  לא  לספר  יכולה  הגלישה  היסטוריית 
המשתמש אלא גם על הנעשה במוחו. המשתמש עצמו אינו מודע  

או   שהמחשב  לכך  סיפור  לעיתים  את  משרטטים  הנייד  הטלפון 
היה   היכן  לנו  לספר  יכול  הנייד  הטלפון  לדוגמה,  כך,  חייו. 
המשתמש בכל עת, בבחינת "האח הגדול" העוקב אחר תנועותיו,  
סדרת   פי  על  הטכנולוגי  העידן  להשלכות  מסוכנת  קרבה  כמעט 
מתוארת   הסדרה  מפרקי  )באחד  שחורה"  "מראה  הטלויזיה 

יש אפשרות ליצור ארכיון מצולם של כל    מציאות לפיה לכל אדם 
חדירה  שמאפשר  מה  חלדו,  בימי  שראה  הזכרון    מה  למרחב 

הפרטי של כל אדם(." 

: וכן 

הפגיעה בסוד השיח, בפרטיות או בחסיונות ואינטרסים אחרים,  " 
שלו   הנייד  הטלפון  או  שהמחשב  במשפט  העד  כלפי  רק  אינה 

צדדי  של  גם  היא  הפגיעה  ולעיון.  לגילוי  רבים  נחשף  שלישיים  ם 
או   כזה  כמי שעמדו בקשר  "נוכחים" שלא בטובתם בחומר,  אשר 
שישמש   יכול  עצמו  המחשב  ועוד.  זאת  המחשב.  בעל  עם  אחר 
ביתיים   במחשבים  במיוחד  השכיח  עניין  אנשים,  מספר 

)חיים   משפחה  בני  כמה  פלילית  ויסמ המשמשים  חקירה  ונסקי 
. " ( 2015)   225-226  במרחב הסייבר 

'  כב   התייחס   ( 25.12.2019) [  בנבו  פורסם]   ישראל   מדינת '  נ   אוריך   7917/19  פ " בש ב  .54

גיעה הפ   על   בהרחבה   ועמד   הניידים   הטלפון   במכשירי   האצור   לחומר   דומה   באופן   אלרון '  י   השופט 

 : אלה   במכשירים   מבוקר   בלתי   מחיפוש   כתוצאה   להיגרם   שעלולה   בפרטיות   האינהרנטית 

רבי  "  טכנולוגיים  לאמצעים  הפכו  הניידים  הטלפון  מכשירי 
תכתובות שגרתיות.   לצורך  ומשמשים  רב,  מידע  האוגרים  עוצמה 

ואין  מצלמות  יומנים,  מצויים  רבים  אפליקציות  -בטלפונים  ספור 
המאפשר  למידע  )יישומונים(  ונוחה  זמינה  נגישות  אדם  לכל  ות 

רב ולשירותים טכנולוגיים מתקדמים. 

במחשבים   הנאגר  הרב  המידע  מחיר.  כמובן  יש  הרבה  לנוחות 
לפגיעה   בעליהם  את  חושף  הניידים  הטלפון  ובמכשירי  האישיים 
חמורה בפרטיותם כשמכשירם מגיע לידיו של אדם אחר. לא אחת  

כוללי  הניידים  הטלפון  המקומות  מכשירי  של  מדויק  תיעוד  ם 
ואינטימיות,   אישיות  התכתבויות  המכשיר,  בעל  שהה  שבהם 
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ומידע על חבריו ועל טיב הקשר עימם, לצד מידע עסקי רגיש. יש  
הטלפון   מכשיר  באמצעות  שיחותיהם  את  להקליט  הנוהגים  אף 
עלול   המידע  כי  דעתם  על  להעלות  מבלי  תדיר,  באופן  הנייד 

שליש  צדדים  לידי  הטלפון  להגיע  במכשיר  הרווח  השימוש  יים. 
הנייד כאמצעי גישה לאינטרנט )מרשתת( פותח צוהר נוסף לעיון  
הפוליטיות,   בעמדותיו  המכשיר,  בעל  של  ליבו  בנסתרות 

 בתחביביו ובתכניותיו לעתיד.  

זאת ועוד, אדם זר עלול לשים את ידיו על מכשיר טלפון של אדם  
ה  של  ויכולתו  משמעותי,  מאמץ  ללא  גישה  אחר  למנוע  משתמש 

למידע השמור במכשיר מוגבלת. כך, רבים אינם מקפידים לנקוט  
בצעדים כלשהם המונעים מזרים לעיין במידע השמור על מכשיר  
עושים שימוש באמצעי הגנה שונים   ואחרים  הטלפון שברשותם; 

 פי רוב ניתן לפרוץ. -אשר על 

כי חדירה למכשיר הטלפו  זו הגזמה לומר  כי כן, אין  ן החכם  הנה 
)ראו   חייו  סיפור  ואת  אישיותו  נבכי  את  לחשוף  עשוי  אדם  של 

ישראל   8627/14ע"פ  גם:   מדינת  נ'  בנבו[   דביר  ]פורסם 
 (14.7.2015 .)) 

פגיעה   כדי  אף  להגיע  עלולה  אדם  של  האישיים  פרטיו  חשיפת 
של  בזכותו  המוגנת    –לפרטיות    ו חמורה  -חוק ל   7בסעיף  זכות 

וחירותו  האדם  כבוד  גם:    יסוד:  היינץ    8873/07רע"פ  )ראו 
ישראל  מדינת  נ'  בע"מ  בנבו[  ,  ישראל  17בפסקה  ]פורסם 

האגודה לזכויות האזרח בישראל    3809/08בג"ץ  (;  2.1.2011) 
 ((. 28.5.2012)   5בפסקה  ]פורסם בנבו[ ,  נ' משטרת ישראל 

האין  למידע  הטלפון  -לנגישות  ממכשירי  לדלות  ניתן  אותו  סופי 
הניידים השלכות משמעותיות במסגרת חקירות משטרתיות. גישה  

הניי  הטלפון  דרך  למכשיר  לפריצת  להוביל  עשויה  נחקר  של  ד 
של   ניכר  ולקיצור  המשטרתית  החקירה  במסגרת  משמעותית 
של   הנייד  הטלפון  במכשיר  לאתר  ניתן  אחת  לא  החקירה.  הליכי 

עבירה   למעשה  אותו  הקושרות  למעשיו,  עקבות  או    –חשוד 
 לחלופין, מידע המלמד על חפותו. 

החקי  חוקרי המשטרה בחדר  בפני  העומד  יד  הפיתוי  להושיט  רות 
בתכתובותיו   ולעיין  הנחקר  של  הנייד  הטלפון  מכשיר  עבר  אל 
תכתובות   בסיס  על  הנחקר  תשאול  ברור:  האחרונים  מהימים 

 מחשידות עשוי להביא לבירור החשדות באופן מהיר ויעיל.  

ביותר   חמור  באופן  פוגעת  היא  כבד:  מחיר  זו  לפעולה  אולם 
הת  ברשימת  דפדוף  הנחקר.  של  שבמכשיר  בפרטיותו  כתובות 

ניכר   באופן  החורג  למידע  החוקר  את  חושף  הנייד  הטלפון 
לחקירה   הנחוץ  עימם    –מהמידע  הקשר  טיב  מכריו,  פרטי 

לפגיעה   מעבר  החוקר.  בפני  להתגלות  עלולים  ותמונותיהם 
עלול   אף  הנחקר  מכריו,  ושל  הנחקר  של  בפרטיותם  העצמאית 

רגיש  במידע  שימוש  יעשה  המשטרה  חוקר  כי  המתגלה    לחשוש 
 " בהודעותיו בכדי לגרום לו לשתף פעולה בחקירה. 

,  מחשב   לחומר   לחדור   למשטרה   המתיר   שיפוטי   צו   שניתן   לאחר   גם   כי   היא   המוצא   הנחת  .55

המידה   על   יתר   לפגוע   שלא   מנת   על   היתר   בין ,  ומידתי   מושכל   באופן   החיפוש   את   המשטרה   מבצעת 

 [.  24  ה פסק ,  פישר פ " בש ב   המדינה   הצהירה   כך .  לפרטיות   בזכות 
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שאופן   יתברר   אם   תועלת   להגנה   לצמוח   צפויה   הדברים   פני   על   כי   סבורני ,  זאת   בהינתן 

הקשור   בכל   המדינה   פרקליט   הנחיית   מהוראות   איזו   סותר ,  הנאשם   של   הניידים   בטלפונים   החיפוש 

.  לאו   אם ",  מושכל   חיפוש "   זה   במקרה   נערך   האם   לשאלה   גם   כמו ,  ומידתיותו   החיפוש   להיקף 

קיימת ,  הדברים   פני   על ,  כי   מעלה   ההנחיה   ובהוראות   לעיוני   שהועבר   החקירה   ר בחומ   עיון 

שעניינו   בפרק   12-9  סעיפים   להוראות   זה   במקרה   המשטרה   חיפוש   נערך   בו   האופן   בין   התאמה   אי 

. "המחשב  בחומר העיון שלב"

בהוראות   לעיון   מובהק   אינטרס   הנאשם   להגנת   כי   מסקנה   לכלל   באתי   לעיל   האמור   בשל  .56

 . להנחיה   12-9  סעיפים 

ל " מפכ   כי   העובדה   מעצם   לטעמי   מתחזק   המדינה   פרקליט   בהנחיית   בעיון   ההגנה   אינטרס  .57

התקין   ולא   פ " לפסד   ( ב ) 26  בסעיף   לסמכותו   בהתאם   לפעול ,  שנים   במשך ,  לנכון   ראה   לא   המשטרה 

מעבר   הפרטיות   תיפגע   לא   היתר   שבין   כך   , מחשב   בחומרי   יפוש הח   אופן   את   שיסדירו   נוהל   או   הנחיה 

החיפוש   אופן   בנושא   הנחייתו   כי   להניח   יש   כנדרש   ל " המפכ   פועל   היה   לּו .  החקירה   לצורך   לדרוש 

 .  כולו   בתחום   לוודאות   מביאה   הסתם   ומן   מתפרסמת   הייתה 

יק   יצר   ל " המפכ   של   זה   מחדל    פרקליט   הנחיית   כעת   נכנסה   הזה   הריק   לתוך .  נורמטיבי   ִר

להחליף ,  פ " הפסד   לפי   הקיים   הנורמטיבי   במצב ,  יכולה   אינה   אמנם   המדינה   פרקליט   הנחיית .  המדינה 

אלא   אלטרנטיבה   להגנה   אין   החוקרים   את   שתנחה   משטרה   הנחיית   בהיעדר   אך ,  ל " המפכ   הנחיית   את 

. המדינה   פרקליט   בהנחיית   הכללים   הפרת   את   למצוא 

כלל   תועד   לא   הנאשם   של   הניידים   בטלפונים   שטרה המ   שערכה   החיפוש   אופן   . ועוד   זאת  .58

 (.  5-10  שורות   4'  עמ [ בנבו פורסם]   20-01-39975  ח " בע ב   הדיון   פרוטוקול )   החוקרים   ידי   על 

פ " בבש   העליון   המשפט   בית   של   המוצא   להנחת   בסתירה   העומד ,  שכזה   תיעוד   היעדר 

'  כב   בעיני   נחזתה   לא   שמלכתחילה )   החזקה   תחת   הקרקע   את   רבה   במידה   משמיט (,  27  פסקה )   פישר

את   ומחדד "  ים מושכל "   ים חיפוש   עורכת   המשטרה   כי "(  חזקה "   כחזקה   פישר  פ " בבש   עמית '  י   השופט 

לה   בהתאם   אשר   , המדינה   פרקליט   להנחיית   החוקרים   מהלכי   בין   פערים   על   להצביע   ההגנה   אינטרס 

סעיפים )   התיעוד   לסוגיית   מפורטת   התייחסות   ישנה   ה בהנחי ,  מכך   יתרה .  לפעול   היו   אמורים   ולרוחה 

. לכך   להיחשף   ההגנה   שעל   בעיניי   ופשוט (,  "מחשב בחומר  החיפוש   תיעוד "  שעניינו   בפרק   18-14

מדינה   פרקליט   הנחיית   שטיוטת   העליון   המשפט   בית   קבע   פלוני  בעניין ,  לעיל   כאמור  .59

לבקש   בבואו ,  מדובב   בפני   הודאה   שמסר   נאשם   להגנת   ם לתרו   רק   לא   עשויה   מדובבים   להפעלת   בנוגע 

המשפט   בית .  הראיות   פקודת ל   45  סעיף   למבחני   בהתאם   להגנה   להועיל   אף   אלא ,  זו   הודאה   לפסול 

המדינה   שמסרה   כפי   בדיוק ,  כללית "  פרפראזה " ב   להסתפק   ניין ע   באותו   מוכן   היה   לא   העליון 

ההוראות   מכלול   חשיפת   של   בדרך   ההנחיה   הוראות   יישום   את   לבחון   יש   כי   קבע   אלא ,  בענייננו 

 .  ההגנה   לעיני   הרלבנטיות 
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  נדונה   עניין   שבאותו   לכך   הדעת   את   לתת   יש   לפיה   המדינה   בטענת   משכנע   כוח   מצאתי   לא 

,  קבילות  ואף ,  מהימנות  של   לשורשה   לרדם  העשוי   נושא"  מדובבים   עלת בהפ   העוסקת   הנחיה   טיוטת 

  ולא   ראיה   קבילות   נגד   בטענה   הוא   אף   עוסק   ענייננו ,  צוין   שכבר   כפי .  "הנאשם  של   החוץ   אמרות 

  בהפעלת   עסק   פלוני   שעניין   משום   רק   שונה   להיות   צריכה   הנוכחי   במקרה   התוצאה   מדוע   ראיתי 

. מדובבים 

במחשבים   החיפוש   ביצוע   באופן   העוסקות   ההנחיה   הוראות   כי   היא   דעתי ,  אחרת   או   כך  .60

את   לפסול   בבקשתה   נה להג   להועיל   עשויות   בהחלט ,  המשטרה   של   אלו   פעולות   של   התיעוד   ובחובת 

בזכותו   מהותית   פגיעה   למנוע   שנועדה ,  הפסיקתית   הפסילה   לדוקטרינת   בהתאם   , החיפוש   תוצרי 

במשפטו   ותתקבל   היה ,  ההגבלה   פסקת   של   גדריה   פי -על   שלא ,  הוגן   להליך   הנאשם   של   החוקתית 

פסקה (,  6.3.2012) [  בנבו  פורסם]   ישראל מדינת '  נ  חיים   בן   10141/09  פ " רע ]   כדין   שלא   שהושגה   ראיה 

 [. ביניש '  ד '(  בדימ )   הנשיאה   של   דינה   לפסק   28

לערוך   המשטרה   חוקרי   שאמורים   החיפוש   באופן   העוסקות   ההנחיה   הוראות ,  כן   כי   הנה  .61

החיפוש   תיעוד   וצורת   באופן   העוסקות   אלה   וכן ",  חכמים "   ניידים   בטלפונים   זה   ובכלל ,  במחשבים 

 .  זה   בהליך   הנאשם   להגנת   רלבנטיות ,  החוקרים   ידי   על 

?נגד שיקולי   בנמצא ישנם  האמנם  . ה

טענות   מכלול   על   ו נסמכ   המדינה   פרקליט   הנחיית   מסירת   נגד   המדינה   טיעוני   מרבית  .62

טיוטה   בגדר   היא   ההנחיה   לפיה   העמדה   את   לקבל   אין   כי   משנקבע .  ההנחיה   מעמד   בדבר   המדינה 

מכוח   בענייננו   שחל   שאפשר ,  מידע ה   חופש   חוק ל   ( 4() ב ) 9  סעיף :  השוו )   מחייב   כוח   כל   נטולת ,  בלבד 

 . זו   עמדה   על   שנסמכו   המדינה   טענות   את   גם   לדחות   יש (,  היקש 

של   החריג   משום   ההנחיה   את   לחסות   אינטרס   למדינה   לפיה   הטענה   את   גם   לקבל   אין 

) עיצוב   בשלבי   הנמצאת   מדיניות "  הנחיית ,  לעיל   שהובהר   כפי (.  המידע   חופש   חוק ל   ( 2() ב ) 9  סעיף " 

ועל   סופי ה   לנוסחה   מאוד   קרובה   שבוודאי ,  מגובשת   הנחיה   להיות   זה   בשלב   נחזית   המדינה   פרקליט 

ההנחיה   דוגמת   להנחיות   נועד   המידע   חופש   חוק ל   ( 2() ב ) 9  יף בסע   החריג   אם   בעיניי   רב   ספק   כן 

. הנוכחית 

  ' ואח  גרמן'  נ  גבע  7024/03  מ " עע ]   העליון   המשפט   בית   פסיקת ,  כי   לציין   המקום   זה  .63

  קובעת ,  המידע   חופש   חוק ל   ההסבר   דברי   על   היתר   בין   הנסמכת [,  15  פסקה (,  .20066.9) [  בנבו  פורסם]

של   מסוים   מעטה  יובטח   כן  אם   אלא ,  הרשות  של  פעילותה  במסגרת   כנים  דיונים   לקיים  ניתן  לא"  כי 

  ההדגשה )   "הרשות  של   הפנימית   ורתהביק  ולתהליך  הרשות   של   הדעת   שיקול  גיבוש   לתהליך   חיסיון 

'(.ק '  מ   –  שלי 
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( ב ) 9  בסעיף   הנקובות   החיסיון   מעילות   כלשהי   עילה   התקיימות   כי   מבהירה   גם   הפסיקה 

של   הרחב   דעתה   לשיקול   נתון   הדבר   אלא ,  יגולה   לא   דע המי   כי   מחייבת   אינה   המידע   חופש   חוק ל 

האינטרס   בין   האיזון   נקודת   את   נתון   מקרה   כל   של   הספציפיות   בנסיבות   למצוא   ועליה ,  הרשות 

תון עי   הוצאת '  נ   גבוהה   להשכלה   המועצה   9135/03  ם " עע ]   המידע   של   בחשיפתו   והפרטי   הציבורי 

[. חיות '  א (  אז   כתוארה )   השופטת   של   דינה   לפסק   20  פסקה (,  19.1.2006)   217(  4) ס   ד " פ ,  הארץ 

בתיק   הנאשם   הגנת   לצורכי ,  פלוני  בעניין   שנפסק   כפי   בדיוק ,  דנן   במקרה ,  כי   היא   דעתי 

האיזון   את   הכללי   בהקשר   הנאשם   כ " לב   שנמסרה   הכללית   הפראפרזה   משיגה   לא ,  הספציפי   הפלילי 

.  הפרט   לצרכי   הציבור   צרכי   ן בי   הראוי 

,  הנאשם   לעיון   ההנחיה   העמדת   כי   היא   זה   בהקשר   המדינה   שהעלתה   נוספת   טענה  .64

וכלפי   והחשודים   הנאשמים   ציבור   כלפי )   מטעה   מצג   ליצור   עלולה ,  הציבור   לידיעת   זאת   ובעקבות 

 .  ניידים   בטלפונים   לחיפוש   הקשור   בכל   הרשות   לחובות   ביחס (  הסניגורים   ציבורי 

.  לקבל   בידי   אין   ו ז   טענה 

הנחיית   אלא   סופית   הנחיה   לא .  מעורב   מעמד   המדינה   פרקליט   להנחיית ,  לעיל   שנקבע   כפי 

.  המדינה   פרקליט   שקבע   במידה   מחייב   כוח   להנחיה .  בלבד "  הנחיה   טיוטת "   לא   בפירוש   אך ,  ביניים 

רב   בול בל   ליצור   צפוי   שלא   באופן   ההנחיה   מעמד   את   מגדירה   זו   החלטה .  פחות   לא   גם   אך   יותר   לא 

של   לפתחו   האמור   הקושי   מונח   ההנחיה   מעמד   בפרשנות   קושי   שיתעורר   ככל   –  מקרה   ובכל ,  בציבור 

.  זה   באופן   להוציאה   שראה   הגורם 

.  סופית   אינה   שההנחיה   משום   להיווצר   עלול   " בלבול "   אותו   כי   הטענה   את   לקבל   גם   אין 

לאישור   נוספת   פעם   תובא   אשר   עד   –  הביניים   בתקופת   רק   הנוכחית   בצורתה   תוקף   להנחיה   כי   ברי 

ויחליט   החודשים   12  תקופת   בתום   להנחיה   להידרש   צפוי   החדש   המדינה   פרקליט .  המדינה   פרקליט 

.  להתיר   שרשאי   הפה   הוא (  שהנחה   הפה :  דיוק   ליתר )   שאסר   הפה   ממילא .  שיחליט   כפי 

לא   במידה   אך   מוחלט   באופן   לא )   מחייב   כוח   שלהנחיה   מצאתי   לולא ,  מקרה   בכל 

להנחיה   שיש   וכיוון .  הנאשם   להגנת   תועלת   בה   שיש   מוצא   הייתי   לא ,  הביניים   בתקופת   גם (  מבוטלת 

אינטרס   נגד   לעמוד   יכול   בהירותה -אי   שעניינו   השיקול   כיצד   לראות   קשה   –  מחייב   כוח   הנוכחי   בשלב 

. החומר   בקבלת   ההגנה 

רשויות   של   התקין   בתפקוד   כלשהו   באורח   לפגוע   עלולה   ההנחיה   שמסירת   מצאתי   לא   אף  .65

 (.  המידע   חופש   חוק ל   ( 1() ב ) 9  סעיף :  השוו )   והתביעה   קירה הח 

 מסוג  טענות  יטענו   בישראל  תיקים  אלפי (ב)ש  לכך  לגרום   עלול"  ההנחיה   גילוי   כי   הטענה  .66

 .  נטענה   לולא   היה   מוטב (,  לפרוטוקול   2-1  שורות   3'  עמ )   "כאן שומעים   שאנו   הטענות
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שיכולה ,  מדינה   פרקליט   הנחיית   למסור   אין   כי   העמדה   בעיניי   רבה   במידה   ומעגלית   קשה 

,  כדין   שלא   היה   שלהם   הנייד   הטלפון   במכשיר   החיפוש   כי   לטעון   לנאשמים   לסייע   פוטנציאלי   באופן 

פעולת   את   לבדוק   היא   ההתדיינות   אותה   של   יתה תכל   כל   כאשר ,  התדיינות   יעודד   שהדבר   משום   רק 

.  ההנחיה   אחר   מילאה   שלא   כלפיה   שנטען   הרשות 

נוהגת   כן   החוקרת   הרשות   בהם   מקרים   שישנם   העובדה   כי   להוסיף   יש   לעיל   האמור   כל   על  .67

אם   להיווצר   שעלול "  בלבול "   בדבר   המדינה   טענת   את   מאוד   מחלישה   המדינה   פרקליט   הנחיית   לפי 

 .  סרק   התדיינויות   עידוד   בדבר   טענתה   את   ואף   ההנחיה   תיחשף 

מעצם   כבר   לכאורה   נוצרים   המדינה   הצביעה   עליהם   הללו   הקשיים   ששני   משום   זאת 

בתכלית   שונים   אלה   במקרים   ניידים   ובטלפונים   במחשבים   המשטרה   חקירות   שמאפייני   העובדה 

מחפשת   המשטרה   בו   האופן   מן ,  לפניי   שטענו   המדינה   נציגי   מעמדות   ישיר   באופן   שעלה   כפי ,  השוני 

. ועדים   חשודים   של   ניידים   בטלפונים   ברגיל 

המדינה   פרקליט   הנחיית   תימסר   לא   מדוע   המדינה   בנימוקי   משכנע   כוח   אפוא   מצאתי   לא  .68

האינטרס   על   לגבור   כדי   המדינה   שהציגה   החלשים   בנימוקים   שאין   בוודאי .  זה   בהליך   להגנה 

 . החומר   בקבלת   ההגנה   של   הלגיטימי 

להליך  החשיפה   אמת והת   מידתיות .  ו

המצאת   על   להורות   המשפט   בית   רשאי   הפלילי   הדין   סדר   חוק ל   108  סעיף   לפי   בהליך  .69

של   הצורך   את   בחון ל   עליו   שומה   זה   בעניין   המשפט   לבית   המוקנה   הדעת   שיקול   במסגרת .  מסמכים 

נגד   שפועלים   אינטרסים   שישנם   ככל .  הנדרש   בנטל   הוא   עמד   והאם   המסמך   באותו   המבקש   הצד 

 .  לשוקלם   המשפט   בית   על   החומר   מסירת 

הפרטים   רק   יימסרו   כי   לוודא   המשפט   בית   על ,  חומר   למסור   הוחלט   אם   גם ,  לבסוף 

. הנאשם   להגנת   זה   ובמקרה ,  למשפט   הנוגעים 

108  סעיף   לפי   החלטה   במסגרת   בחשבון   להביא   המשפט   בית   על ש   השיקולים   במסגרת  .70

הראוי   שמן   כפי )   המידע   בחשיפת   הכללי   הציבורי   האינטרס  את   לכלול  אין   הפלילי   הדין   סדר   חוק ל 

  רק   ייבחן   בהנחיה   הנאשם   של   עניינו ,  ציינתי   שכבר   כפי (.  המידע   חופש   חוק   לפי   בהליך   לעשות 

 . הפלילי   בהליך   הגנתו   לצרכי   בהתאם 

שקבעתי   בנושאים   עוסקות   שאינן   המדינה   פרקליט   בהנחיית   הוראות   שאותן   נובע   מכאן  .71

לציבור   שיש   לטעון   ניתן   אם   גם ,  זו   במסגרת   יימסרו   א ל   –  הנוכחי   בהליך   להגנה   תועלת   בעלי   שהם 

 . בהן   כללי   עניין 

התוצאה 
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מדינת ישראל נ' אברהם בעסידן 56624-12-19תפ )כ"ס( 

19

למדינה   להורות   ראיתי   זה   בהליך   הנאשם   הגנת   בראי   המדינה   פרקליט   בהנחיית   עיון   לאחר  .72

18-14  סעיפים   את   כן ו ;  "המחשב  בחומר  העיון  שלב"  שעניינו   בפרק   12-9  סעיפים   את   לנאשם   למסור 

 . "מחשב בחומר חיפושה תיעוד "  שעניינו   בפרק 

73.5 1 2 9 3 7 להורות   עילה   אפוא   ואין ,  הנאשם   להגנת   זה   בשלב   רלבנטיים   אינם   ההנחיה   סעיפי   יתר 1

 . להגנה   מסירתם   על 
5 4 6 7 8 3 1 3

. 23.7.2020  ביום   לתוקף   זו   החלטה   תיכנס   צעדיה   את   לכלכל   למדינה   לאפשר   מנת   על  .74

.  הצדדים   בהעדר ,  2020  יולי   19,  פ " תש   תמוז   ז " כ ,  היום   ניתנה 

 54678313מיכאל קרשן 
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה 

הקש כאן  –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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6דע/

ידעבקשת חופש מ 
ומענה לה מאת המשיב,

 ובו הנחית המשנה לפרקליט המדינה 
בעניין הסדרים מותנים בעבירות קניין רוחני,

שקיומה הוכחש בידי ב"כ המדינה 
63274-12-17במסגרת ת"פ 

(2019)ספטמבר  
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משרד המשפטים
העמדת מידע לציבורהממונה על 

 02-6466807  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il

י"ח אלול, תשע"ט ירושלים,

2019ספטמבר,  18

בתשובתך נא ציין:

2015-19-0229תיק מס' 

 ,לכבוד

 , עו"דאלעד בלעישמר 

EladB@justice.gov.ilבאמצעות דואר אלקטרוני: 

, .נא

1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

(28/4/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 ומידע על תיקים בחשד לעבירות סימני מסחר.נהלים והנחיות בעניין הפרת סימני מסחר לקבל 

של המשנה לפרקליט המדינה )עניינים  את הנחייתולצרף לעיונך הריני לאחר בירור בקשתך, 

 . פליליים( בנושא הסדרים מותנים בעבירות קניין רוחני

על מנת , ( לחוק חופש המידע1)ב()9 ףסעיבהתאם לטי מידע מסוימים במסמך הושחרו פרשאעיר 

באיזון מול  .חשיפת מידע זהעם גרם ירשות הציבורית, שעלולה להלמנוע פגיעה ממשית בעבודת ה

   , עומד לעיונך. המבוקש המידע ו המוחלט שלומרבית האינטרס הציבורי, הרי שעיקר

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17לפי סעיף הנני להודיעך כי 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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7דע/

מענה מאת המשיב 
 , 2העותר   לבקשת חופש מידע של 

"הנחיה",   ן כי אינם בגדרובו מסמכים שנטע
  הסמכות  דרבעניין ג

לאנשים עם מוגבלות שוויון  השל נציבות  
נגד רשויות המדינה תלונות לטפל ב 

(2020)אוקטובר  
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משרד המשפטים
לציבורהעמדת מידע הממונה על 

 073-3925105  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il

כ"ג תשרי, תשפ"א ירושלים,

2020אוקטובר,  11

בתשובתך נא ציין:

2015-20-0399תיק מס' 

 ,לכבוד

 "התמנון",עמותת  -מר גיא זומר

zomer@octopus.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני: 

, .נא

1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

(08/07/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

להלן: ) ציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותשהיו בין הנ תכתבויותהמידע אודות הלקבל 

תך נגד משרד הבריאות בדבר אי הנגשת נתוני הקורונה, לרשויות אחרות בעניין תלונ ( "הנציבות"

. נציבותההנוגעת לסמכויות הטיפול בפניות של ואת ההנחיות 

:להשיבך כדלקמןהריני לאחר בירור בקשתך, 

( 5)ב()9-ו( 4)ב()9 פיםלפי סעילדחות בקשתך הריני  ,שונות תכתבויותה עניין בקשתך לקבלב .1

נגישות במשרד הועברה אל מחלקת ה לאחר קבלת פנייתך בנציבות, זו לחוק חופש המידע.

מדובר . הם ובירור משך הזמן הנדרש לצורך הענייןהמשך טיפולצורך להבריאות 

ין עלול לגרום וגילו ציבוריותהרשויות הבין עובדי שהתקיימו  פנימיות בהתכתבויות

ס הציבורי בהן הוא נמוך והן כוללות מידע ראינטכך שהלאפקט מצנן, וודאי בהתחשב ב

נגיעה או חשיבות לציבור.  בו שאיןגרידא  טכני-ניהולי

 - נציבותשל הת לסמכויות הטיפול בפניות והנוגעאת ההנחיות עניין בקשתך לקבלת ב .2

את תשומת ליבך להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אשר תחילה, הריני להפנות 

אשר עוסקות  (6.1200ומספר  6.1201מספר )הפניות  משרד המשפטים באתרמפורסמות 

ביישוב סכסוכים בין המדינה ולבין תאגידים ציבוריים, והתדיינות בין המדינה לבין 

.)מצ"ב( רשויות מקומיות
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משרד המשפטים
לציבורהעמדת מידע הממונה על 

 073-3925105  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il

ן בשלבי יעדי מצוינוהל בנושא, וזה גיבושו של בימים אלו משרד המשפטים עובד על שנית, 

( לחוק חופש 2)ב()9לפי סעיף  ולא יימסר זה טות לנוהל. לפיכך, הטיובחינהבדיקה וגיבוש, 

 המידע.

עבודה תבצעת המ לפיהןשקיימות אמות מידה אציין כי רבית, מען שקיפות מלף על פי כן וא

הם אך שהם אינם בגדר 'הנחיה', מספר מסמכים לצורך העניין, הריני לצרף לעיונך בפועל. 

 :נוגעים למבוקש בפנייתך

במסמך  -דיון בנושא סמכויות נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות" "סיכוםסמך מ .א

( לחוק חופש המידע, 2)ב()9-( ו4)ב()9הושחרו התייעצויות פנימיות בהתאם לסעיפים 

המדובר בהתייעצויות הנוגעות למדיניות המצויה בשלבי עיצוב.

 -מוגבלות"נג לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 19פרשנות סעיף  -סיכום דיוןסמך "מ .ב

( לחוק חופש המידע. בנוסף 3)א()9במסמך זה הושחרו פרטים מטעמי פרטיות לפי סעיף 

-ו( 4)ב()9הושחרו התייעצויות פנימיות אשר נכללו בסיכום הדיון וזאת לפי סעיפים 

הנוגעות למדיניות המצויה משום שמדובר בהתייעצויות  -( לחוק חופש המידע2)ב()9

בשלבי עיצוב.

"סיכום דיון בנושא הצורך באישור מהיר של תביעות הנציבות נגד רשויות סמך מ .ג

במסמך הושחרו פרטים מטעמי פרטיות לפי סעיף  -מקומיות בגין אי הנגשה פרטנית"

( לחוק חופש המידע.3)א()9

ג'.2גובש לפי סיכום הדיון בסעיף מסמך אשר  -"נוהל נגישות פרטנית"סמך מ .ד

שיתוף נציבות השוויון בהליכים הנוגעים לתחומי  -"הנחיה לכלל הפרקליטיםסמך מ .ה

מסמך זה מבסס את שיתוף הפעולה בין הנציבויות לפרקליטות לשם גיבוש  -פעילותם"

עמדת המדינה, למסמך זה צורפה דרישת הפצה לכלל הפרקליטים אך זה לא יימסר 

ימי של שכן מדובר במידע הנוגע לניהולה הפנ -לחוק חופש המידע  (5)ב()9לפי סעיף 

, אלא סמכויות הטיפול בפניות של הנציבות מבסס אתמסמך זה אינו יובהר כי  הרשות.

מסמך זה, הגם  גם נמסרלמעלה מן הצורך, . טיפול בתיקים בהם המדינה נתבעת עניינו

שעניינו היוועצות ולא סמכות טיפול.

י לסעיף במסמך הושחרו פרטים מטעמי פרטיות לפ -חשב נהריה" -"סיכום דיוןסמך מ .ו

( לחוק חופש המידע. כמו כן, הושחרו התייעצויות פנימיות וזאת לפי סעיפים 3)א()9

מדובר בהתייעצויות הנוגעות למדיניות המצויה ה -( לחוק חופש המידע2)ב()9-( ן4)ב()9

בשלבי עיצוב.
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משרד המשפטים
לציבורהעמדת מידע הממונה על 

 073-3925105  02-6467654 9149001, ירושלים 49029, ת"ד 29דין -רח' צלאח א

  hofesh.meida@justice.gov.il

קיבלה פומבי של היועץ המשפטי לממשלה עמדתו העקרונית ציין כי אלהשלמת הדברים  .3

:הולפי 903ב', בעמוד 67בעמוד  דו"ח מבקר המדינהבגם 

נציבויות השוויון(  -ד נציבות שוויון בעבודה, נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות )להלן ביח"

ורשות מעמד האישה הם גופים ציבוריים ייעודיים שהוקמו בישראל לשם קידום שוויון 

לאומי בכל הנוגע -ומניעת הפליה בתחומי עיסוקם, אשר אינם מקיימים את הסטנדרט הבין

לעצמאותם של מוסדות לאומיים לזכויות אדם. נציבויות השוויון ורשות מעמד האישה הן 

למרות הסמכויות שמקנה החוק . ממשלתיות שאינן נהנות מעצמאות-ת פניםיחידו

לנציבויות השוויון, היועמ"ש קבע כי הנציבויות כפופות להנחיותיו המשפטיות, והן אינן 

מוסמכות לתבוע ולהיתבע אלא כאורגן של מדינת ישראל. הנציבויות אינן רשאיות לתבוע 

דה הליכים משפטיים, ולהגיש עמדה אוטונומית את המדינה, לעתור נגדה לבג"ץ, לנהל נג

 "....כ"ידיד בית משפט" בהליך משפטי שהמדינה מעורבת בו

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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 משרד המשפטים
המשנה לפרקליט המדינה

 )עניינים אזרחים(

09-4944446, טלפון 29920, ירושלים 92092ד ”, ת92דין -רח' צאלח א

 "ו אלול, תשע"הכ   

9092ספטמבר,  90   

הפעולה בין  תהליכי עבודה ושיתוףבדבר  נחית משנה לפרקליט המדינה )אזרחי(ה

ת ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלו נציבות -ןוויות השוויהפרקליטות לבין נציב

 שוויון הזדמנויות בעבודה

הנציבויות שיתוף הפעולה שבין את  ולבססיר את מעמדן של נציבויות השוויון הנחיה זו נועדה להבה

 בגיבוש עמדת המדינה בהליכים משפטיים הנוגעים לתחומי פעילותן של הנציבויות.לפרקליטות 

 הנציבויות: מבנה, תפקידים וסמכויות

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .9

ק שוויון חוהוקמה באשר  היא יחידה במשרד המשפטיםמוגבלות  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם

כגוף הממלכתי המרכזי המופקד חוק שוויון זכויות(  –)להלן  9226-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ''ח

לחוק שוויון  99קבעו בסעיף נזו תפקידיה של נציבות  1על קידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

 :בלשון זוזכויות 

 -הנציבות תפעל " 

( לקידום עקרונות היסוד של חוק זה; 9) 

 ( לקידום שוויון ולמניעת הפליה של אנשים עם מוגבלות; 9) 

( לעידוד השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה; 3)  

  (9 )...".

לנציבות גם  היניות, ניתנועיצוב המד מודעותההגברת  ים שלבמישורמעבר להסמכת הנציבות לפעול  

הפליה מחמת  :בין היתר ,שעניינם להתערב בהליכים קיימים ואהליכים משפטיים לפתוח בסמכות ה

מוגבלות בתחום התעסוקה, הפליה מחמת מוגבלות במתן שירות ציבורי או הספקת מוצר וכן הפרת 

 . בוריתהוראות החוק בנוגע לנגישות של מקום ציבורי, שירות ציבורי ותחבורה צי

1
לחוק( ונקבעות  02לחוק(, נמנים תפקידיה העיקריים )סעיף  02מוקמת הנציבות )סעיף  פרק ו' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותב 

לחוק(.  02עד  00פים )סעי הוראות לגבי מבנה הנציבות
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 משרד המשפטים
המשנה לפרקליט המדינה

 )עניינים אזרחים(

09-4944446, טלפון 29920, ירושלים 92092ד ”, ת92דין -לח ארח' צא

 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה .9

הוקמה בחוק שוויון הזדמנויות  היא יחידה במשרד הכלכלה, אשרנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה 

תפקידה של  .והיישום של עקרון השוויון בעולם התעסוקהלשם קידום ההכרה  ,9266-, התשמ"חבעבודה

  בלשון זו:ח לחוק 96יף בעבודה נקבע בסעהזדמנויות נציבות שוויון 

ולשם  2מימושן, תפקידה של הנציבות הוא לקדם את ההכרה בזכויות לפי חקיקת השוויון בעבודה ואת"

תחומי פעולתה של הנציבות(: -כך תפעל הנציבות, בין השאר, בכל אחת מהדרכים האלה )בחוק זה 

קיד זה אינו מוטל על רשות ( טיפוח תודעה ציבורית באמצעות חינוך, הדרכה והסברה, ככל שתפ9)

 ציבורית אחרת הפועלת על פי דין;

 ופעילויות; תכניות( עידוד 9)

שיתוף פעולה עם אנשים או גופים אחרים, לרבות מעסיקים ועובדים; (3)

 עריכת מחקר ואיסוף מידע; (9)

 ( התערבות, ברשות בית המשפט, בהליכים משפטיים;2)

(4 )...." 

ולצדם סמכויות ציבורית התודעה הטיפוח נויות נמסרו תפקידים שעניינם הזדמגם לנציבות שוויון 

הסמכות להגיש תביעות אזרחיות בבית הדין לעבודה בשם אדם ובשם הנציבות והסמכות ובהן אכיפה 

 חקיקת השוויון בעבודה. הנוגעים ללהתערב, ברשות בית המשפט, בהליכים משפטיים 

נהלי עבודה הנחיות ו

בפני בית  עמדת המדינה והאינטרס הציבורי מופקדים על ייצוגלממשלה והפרקליטות היועץ המשפטי 

 נציבויותהנוגעים לעניינים שבתחום אחריות . בהליכים שונים מתעוררות סוגיות המעלות היבטים המשפט

  וזאת גם כאשר מדובר בהליכים שאינם במסגרת הפעלת סמכויות של אחת מהנציבויות האמורות., השוויון

מתבקש מהאמור יש לפעול בהתאם להנחיות שלהלן: כ

2
חקיקה הדברי שעל קידומה מופקדת הנציבות, כוללת על פי סעיף ההגדרות של החוק את החוק עצמו וכן את "חקיקת השוויון בעבודה"  

חוק למניעת הטרדה מינית, ; 2991-חוק עבודת נשים, התשי"ד; 2992-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו, שהינם: המנויים בתוספת

ב לחוק חיילים משוחררים )החזרה 12-א ו12, 12סעיפים ; 2992-ז לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א9ג עד 9סעיפים ; 2991-תשנ"חה

; 2992-ג לחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א2סעיף ; 2999-א לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט29סעיף ; 2919-לעבודה(, התש"ט

חוק הגנה על ; לחוק האמור 10א לחוק שירות התעסוקה, לענין סעיף 21, וסעיף 2999-ת התעסוקה, התשי"טא לחוק שירו10-ו 10סעיפים 

 .2991-עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"ז
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 משרד המשפטים
 המשנה לפרקליט המדינה

 )עניינים אזרחים(

09-4944446, טלפון 29920, ירושלים 92092ד ”, ת92דין -לח ארח' צא

להנחיותיו  ,ככל הרשות המבצעת ,כפופותוככאלה  ,ן יחידות ממשלתיותשתי הנציבויות ה .9

המשפטיות של היועץ המשפטי לממשלה והן אינן מוסמכות לתבוע ולהיתבע אלא כאורגן של מדינת 

היועץ  ע"י עלות הנציבויות מתוקף ייפוי כוח שניתן פושננקטים על ידיהן בהליכים משפטיים  3ישראל.

ברוב ההליכים הנציבויות מיוצגות ע"י הפרקליטות. המשפטי לממשלה ובהתאם לעמדתו המשפטית.

שאינם נוגעים ישירות להפעלת סמכויות של אחת מהנציבויות, יכול ותעלה בהליכים משפטיים  .9

מדינה ועמדת היועץ המשפטי כמקובל, בגיבוש עמדת הסוגיה הנוגעת לנושאים שבטיפול הנציבויות. 

הנושאים את האינטרסים הנוגעים לעניין ובכלל אילו גם ונדרש לשקול את מכלול ההיבטים , לממשלה

הנוגעים לשוויון הזדמנויות בעבודה ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

שצוינו  והאינטרסים הציבוריים בהיות הנציבויות הגורם הממשלתי המופקד על קידום העקרונות .3

לשתף את הנציבויות בגיבוש העמדה הכרח  ,והפרקליטות ביניהם ,לעיל, מוטלת על כלל גורמי הממשלה

נוגעים לתחומי פעולתן של הנציבויות.ה ההליך מעלה היבטיםהמשפטית כאשר 

ה של כאשר מתגבשת עמדת מדינה בהליך אשר מעורר שאלות הנוגעות לתחומי הפעוללפיכך,  .9

בתהליך גיבוש העמדה על הפרקליט המטפל בתיק להקפיד על שיתוף הנציבות הרלבנטית  -הנציבויות 

עם גורמי  בהתייעצויות המתקיימות, לרבות נוגע לדברכפי שנעשה לגבי כל גורם ממשלתי המשפטית, 

.שתוגש לבית המשפט העמדהלשם גיבוש  המדינה

בין גורם ממשלתי או ציבורי אחר, ייעשה תחילה מאמץ ת ליובהתקיים מחלוקת משפטית בין הנציבו .2

ובמידת הצורך יובאו  ,בסיוע מחלקת יעוץ וחקיקהקת על ידי הפרקליט המייצג בהליך ליישוב המחלו

בפני המשנה לפרקליט המדינה תובא המחלוקת ככל שלא יגיעו להסכמה . פרקליט המחוזהדברים בפני 

)חקיקה(. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי( ו

 שוטפים בינם וביןסדרי עבודה נהלים בדבר גיבשו )חקיקה(  וחקיקהייעוץ במחלקת  ,במקביל להנחיה זו

  הנחיה זו מתואמת עם תהליכי עבודה אלו. הנוגעים להליכים משפטיים,לרבות בהקשרים  ,הנציבויות

בברכה, 

אורית סון 

 העתק:

 נהפרקליט המדי

משנה ליועץ המשפטי לממשלה )חקיקה( 

 בת שוויון הזדמנויות בעבודהנצי

 תשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלונציב 

3
על ידי היועץ  0222ה בשנת נקבע ערכאותהבהליכים בפני  לאנשים עם מוגבלות זכויותנציבות שוויון  ההכרעה העקרונית לגבי מעמד 

זו. בעקבות פניות נוספות של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכן של נציבות שוויון  נציבותה של בעקבות פניהמשפטי לממשלה 

רית קורן דיונים בראשותה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )חקיקה( גב' או 0229-ו 0221הזדמנויות בעבודה, התקיימו במהלך השנים 

בהם השתתפו נציגי הנציבויות וגורמים בכירים בפרקליטות. בעקבות דיונים אלו נקבע כי ההחלטה העקרונית של היועץ המשפטי לממשלה 

 תוחל גם על נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.
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8דע/

פסק דין ו דיון  פרוטוקול  
42218-06-19בעפ"ג  

 ,ון נ' מדינת ישראלאוחי
שמאז הכרעת הדין בתיק   ב"כ המדינה   ינת צישבו מ

התביעה חל שינוי במדיניות  
 מים בגין עבירות איו

 שרוי במצוקה נפשיתשביצע אדם ה 
( 2019)נובמבר  
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9דע/

תגובת המדינה 
, מוסרי נ' מדינת ישראל  7621/15ברע"פ  

 " בה מאוזכרת "הנחית משרד המשפטים ש
ועומד בבית המשפט העליון:  בנושא עקרוני שתלוי  

;(32הפעלת מאסר חלף קנס )פס' 
 ה לתגובה ותשוב

ת ב"כ המערער ב"כ המדינה סירבה לבקששלפיה 
(15לעיין בהנחיה )פס'  

( 2016)מאי  
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      7621/15רע"פ  בבית המשפט העליון

א' שהם בפני כבוד השופט

 בעניין:  

יצחק מוסרי  :המבקש

 באמצעות עו"ד רענן גלעדי   
   6082614, שוהם  14רח' קדם    
077-5231649; פקס' 050-6216331טל'    

סנגוריה הציבורית(מטעם הבמינוי ובאמצעות עו"ד אלעד רט )
 64928, תל אביב 39מבית הדר דפנה, שד' שאול המלך 

 03-6204065; פקס: 052-6620777; נייד  03-6204055טלפון: 

-נ  ג  ד      -
מדינת ישראל המשיבה:                    

באמצעות פרקליטות המדינה, המחלקה הפלילית         

לבקשה למתן רשות ערעור תגובת המשיבה

רשות   לבקשת  המשיבה  תגובת  בזאת  מוגשת  הנכבד,  המשפט  בית  להחלטת  בהתאם 

יפו )כב' הנשיאה ד' ברלינר, כב'    –לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב  

 .8.7.15מיום  24199-03-15חיאט( בע"פ -ס"נ, כב' השופטת א' נחליאלי –השופט ג' קרא 

המשיבה מתנגדת למתן רשות ערעור.

עניינו של המבקש נדון בפני שתי ערכאות. כידוע, מתן רשות לערער בפני ערכאה שלישית   .1

החורגת מעניינם של הצדדים   או ציבורית,  משפטית  שאלהמוגבל למקרים בהם מתעוררת  

כל  מעלה    אינה. המשיבה תטען כי הבקשה דנן  לתיק, אשר טרם הוכרעה בבית משפט זה

בדבר הפעלת מאסר חלף קנס במצב שבו נגזרו    –השאלה שמעורר המבקש     .שאלה כאמור

ה.בפסיקנדונה והוכרעה כבר  –פיצוי לנפגע העבירה, קנס ומאסר תמורתו 

המשיבה סבורה אפוא כי הלכה למעשה, בקשה זו היא ניסיון לחתור תחת הלכה קיימת  

)שהמ זה  משפט  בית  מלפני  שיצאה  כ"וברורה  מגדירה  המסורתית"( דרך  בקש  הפרשנות 

בת והן  הרלוונטיות  החוק  הוראות  בלשון  הן  היטב  בתואנה  המבוססת  וזאת  כליתן, 

 נערך "דיון מעמיק" בסוגיה.   שבפסיקה טרם

ותטע .2 תוסיף  המשיבה  כן,  על  של יתר  כוונתה  אם  קמא,  המשפט  בית  שקבע  כפי  כי  ן 

השגה מכוח מתווה    –המשפטי הקיים  המצב  לשינוי  הסנגוריה הציבורית לנסות להביא  

גוסקוב  837/12)רע"פ    גוסקוב אולג  נגד  ישראל  להיות  20.11.12,  מדינת  יכולה  איננה   )

היא   הנכונה  זה. הדרך  בנושא  לקביעת הלכה חדשה  להעלוהאכסניה  טענה  לנסות  זו כת 
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הדיונית הערכאה  בפני  הדין  ,מלכתחילה  גזר  לעניין  מתאימה  בקשה  פסקה    תוך  13)ר' 

 .פסק דינו של בית משפט קמא(ל

על מנת שלא להרחיב למעלה מן הדרוש, תימנע המשיבה מלחזור על הרקע העובדתי, אשר  .3

)צורף   5.2.15יפו )כב' השופט י' גת( מיום    –פורט בהחלטת בית משפט השלום בתל אביב  

הנוכחית  לבקשה(  2נספח  כ הבקשה  מושא  קמא  המשפט  בית  של  דינו  בפסק  צורף ) , 

נקודתיות,  לבקשה(    1נספח  כ רשות הערעור. ככל שקיימות הערות או תוספות  ובבקשת 

נתייחס אליהן בהקשר הרלוונטי.  

השגה שיפוטית מכוח מתווה גוסקוב – המסגרת הדיונית

רבות   .4 שנים  לפני  נגזר  המבקש  של  לאח  ,14.1.07בתאריך    -דינו  חלוט,  שערעורו  והפך  ר 

עורו, בהמלצת בית המשפט המחוזי(.)המבקש חזר בו מער  2.12.07נדחה ביום 

הינו   .5 המשפט  בתי  מערכת  של  לפתחה  שוב  המבקש  של  עניינו  הובא  שבמסגרתו  ההליך 

בקשה לביטול פקודת המאסר חלף קנס, שהוצאה לבקשת המרכז לגביית קנסות. בקשה 

לקיום "השגה שיפוטית" לעניין   גוסקובניתן להגיש בהתאם למסלול שהותווה בהלכת זו כ

ה  הפעלת  גוסקוב,  כעולה מהלכת  קנס.  שיפוטית  מאסר חלף  ליתן  השגה  אפשרות  נועדה 

–לחייב להשיג על ההחלטה להפעיל את המאסר חלף קנס, אך זאת 

העיקרי " בהליך  העקרונית  ההכרעה  שתיפתח  טוען  בלא  אם  למשל,  כך,   .
הפרט כי שילם את הקנס, או כי יש מקום לאפשר דחיה נוספת של התשלום  

נסיבות שחל מאז ניתן גזר הדין, יש לאפשר לערכאה שיפוטית    בשל שינוי 
להידרש לטענות מעין אלה."  

(. נ.ה.   –, ההדגשה שלי  )פסקה ל"ב 

בית   .6 הדגיש  קנס,  חלף  מאסר  הפעלת  לגבי  שיפוטית"  ל"השגה  האפשרות  פתיחת  לצד 

אין משמעות הליך ההשגה בחינה מחדש של  " משפט זה בעניין גוסקוב, חזור והדגש, כי  

ערעורי הליך  כבמעין  החייב  של  תשלום עניינו  אפשרות  את  לבחון  ורק  אך  ותכליתו   ,

יישום שלילת החירות"   בטרם  כי  הקנס  הבהיר  וכן  ל"ג, ההדגשה במקור(  "יש )פסקה 

כי   יסרבל    מתן הזכות להשיגלדאוג  ולא יאפשר  לא  והאכיפה  ניצולם את הליכי הגביה 

את    לרעה לגבות  האפשרות  את  שיסכל  לחייבים  באופן  ויניח  מתשלום   לחמוקהחוב 

(. נ.ה. –, ההדגשה שלי )פסקה ל"דחובם" 

ההשגה, קבע בית המשפט בעניין גוסקוב כי    שבגדרה מועלית  משפטיתמסגרת הבאשר ל .7

סעיף   בגדרי  הקנס,  חלף  והמאסר  הקנס  ביצוע  לעיכוב  בקשה  במסגרת  ייעשה  87הדבר 

קשה מלכתחילה במקרה דנן.  גדרה הב, וכך אכן הו(ולחוק העונשין )פסקה ל"

הסנגוריה  ו סבורה  מחודשת  חשיבה  לאחר  כי  נטען  הנוכחית  בבקשה  בנסיבות  שאולם, 

–רה הנוכחי שבו נתקפת עצם חוקיותו של צו המאח"ק על רקע פרשנות נטענת לחוק  המק
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)ד( אף לא  87הבסיס הדיוני המתאים לבקשה ועל כן סעיף    איננולחוק העונשין    87סעיף  

)ר' סעיפים  היה הבסי הדיוני המתאים לערעור  לבקשת רשות הערעור(. לפיכך,    29,  27ס 

מוגדרת  להיות  צריכה  הבקשה  כי  המבקש,  בשם  הציבורית  הסנגוריה  טוענת  עתה 

המאסר"   בצו  מחדש  לעיון  באחת    –כ"בקשה  האפשרויות  כאחת  שהוזכר  דיוני  מתווה 

-בסופו של דבר על עליו הוחלט שהיה זה   לא מהחלטות הביניים שניתנו בעניין גוסקוב, אך 

סעיף   )ר'  זה  נכבד  בית משפט  עמ'  31ידי  ו לבקשת    9,  כ"ב  ל"ו  -רשות הערעור; פסקאות 

"לפתח את הלכת גוסקוב ולהבהיר משפט  הלשם כך מתבקש עתה בית  .  גוסקוב(  בפס"ד

 . "87כי במישור הדיוני הליך ההשגה שנקבע שם יכול להיעשות לא רק לפי סעיף 

כת ידיה על ניתוחו של בית המשפט קמא כדלקמן: המשיבה סומ .8

הערעור היחיד שיכול להיות בפנינו בשלב  "מקובלת עלינו טענת המדינה כי  
גוסקוב  הוא ערעור מכח הלכת  גם הסנגוריה אינה זה  על    . למעשה  חולקת 

שבפנינו   הערעור  זו.  המקוריים  קביעה  הענישה  רכיבי  על  ערעור  איננו 
על  אמת  בזמן  הוצאה  ידי  -שנבחנו  שבו  השלב  על  אלא  הערעור...  ערכאת 

הדין   בגזר  שנקבע  קנס  חלף  המאסר  של  הפעלתו  שעניינה  המאסר  פקודת 
.. לא השתנתה דעתנו גם באשר למשמעות המעשית של אמירה זו,  המקורי. 

כי   בכך  דהיינו  כלל  פיצוי,  וכן  תמורתו  ומאסר  קנס  המשפט  בית  משהטיל 
באשר   בחוק  שהותוותה  הדרך  את  בהם ממילא  העמידה  במילים    . לאופן 

ככל שחולק פלוני הנאשם על חלף המאסר שהוצמד לקנס, עליו    –אחרות  
המקורי  הדין  פסק  על  ערעור  במסגרת  זאת  הלכת  לעשות  מכוח  ההשגה   ...

טוען   "אם  כגון:  למצבים  מענה  לתת  בא  מכוחה  ערעור  וממילא  גוסקוב, 
וספת של התשלום  הפרט כי שילם את הקנס, או כי יש מקום לאפשר דחיה נ 

פסקה    15בשל שינוי נסיבות שחל מאז ניתן גזר הדין" )פרשת גוסקוב עמ'  
רע"ב   גם  וראה  תומצתה    1049/15ל"ב(  שם  הסוהר...  בתי  שירות  נ'  ניזרי 

הסדר   להשגת  נוספת  כ"הזדמנות  גוסקוב  הלכת  מכוח  ההשגה  של  מטרתה 
ובריח  סורג  כליאה מאחורי  בטרם  הקנס  עמידה בתשלום  זוהי  ".  שמאפשר 

אפוא "מיטת הסדום" של הערעור הנוכחי. טענה עקרונית באשר לפרשנותו  
בערעור    )ג( צריכה להתברר כחלק מהערעור על רכיבי הענישה. 77של סעיף  

הקנס,   חלף  מסוימת  מאסר  תקופת  של  להטלתה  ההצדקה  תיבחן  שכזה 
הקונקרטית של המאסר" המידתיות שבה וכיו"ב או לחילופין הפעלתו  

לפסק הדין, ההדגשות הוספו(  10-11ות )פסקא

ידיה   .9 סומכת  קמא  אף  המשיבה  משפט  בית  מסקנת  אלו  על  מדברים  )כמפורט  העולה 

לפסק הדין. ההדגשות במקור(:  13בפסקה 

קביעה   סכום    האוסרת "א.  שולם  בו  מקום  קנס  חלף  מאסר  הפעלת  על 
קו  השווה לקרן הקנס, הגם שהסכום עצמו נזקף על חשבון הפיצויים שנפס 

היא קביעה נורמטיבית עקרונית שלה משמעות מעשית שאין    –באותו הליך  
ערוך לחשיבותה. 

הלכה    לקביעת אינה יכולה להיות האכסניה  –ב. השגה מכוח מתווה גוסקוב 
)ג( לחוק, ובין אם  77בנושא זה, בין אם הקביעה נשענת על פרשנות סעיף  
את  להעלות  היא  לשיטתנו  הנכונה  הדרך  אחר.  מלכתחילה    בסיסה  הטענה 

דיונית   ערכאה  בפני  ותעתור  הסנגוריה  תתכבד  הדיונית.  הערכאה  בפני 
רק תוצמד האפשרות להפעלת המאסר חלף קנס    כחלק מגזר הדין כלשהי כי  

לסכום הקרן של הקנס )הגם שנקצבו פיצויים באותו תיק(.  
וזו   הדיונית תובא לבחינתה של ערכאת הערעור  ג. החלטתה של הערכאה 

ר את דברה. אם תתקבל הלכה ברוח עמדתה של הסנגוריה בפנינו, אין  תאמ
כי היא תהיה אחד המדדים בכל הקשור לכל רכיבי הענישה ובמיוחד   ספק 

 לגובה הקנס, מאסר תמורתו ופיצויים. 
היא   אלה,  בנושאים  השיקולים  את  שתכתיב  בהלכה   שמדובר  משום  ד. 
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ולא בתקיפה עקיפה מכוח  צריכה להתקבל בדרך המלך במועד הקבוע בחוק,  
 מתווה גוסקוב, שנים רבות אחרי גזר הדין המקורי." 

שבית   .10 לאחר  קמא  העתה,  הנכוחהמשפט  בהחלטתו  כמותה,  הבהיר  מאין  כי    והמדויקת 

גוסקוב   מתאים  מתווה  זהאיננו  מסוג  טענות  בחרה    ,להעלאת  שבו  הדיוני  והנתיב 

למבוי סתום   הגיע  לעצמה   -הסנגוריה  לסלול  היא  את   מנסה  לשכנע  בניסיון  דרך חדשה 

משפט   גוסקוב,  נכבד  בית  הלכה  את  שירחיב  כך  ידי  על  לטיעוניה,  להידרש  באופן זה 

מכל טעם שהוא.  חלף קנס ניתן יהיה לבקש "לעיין מחדש" בצו המאסר שתחת כנפיה  

, אשר בפירוש חותר תחת מהותה היסודית של הלכת גוסקובהמשיבה תטען כי ניסיון זה   .11

תכליתה  לחתור תחת עקרון סופיות הדיון וההכרעה השיפוטית בהליך העיקרי.  נועדה    לא

של   לקיומו  להביא  גוסקוב  הלכת  הוגןשל  קנס  עו  וראוי   הליך  חלף  מאסר  צו  למתן  בר 

לפתוח    –דהיינו    והפעלתו. ובמקרים המתאימים  לשלם את הקנס,  לחייב  הזדמנות  מתן 

בשונה   זאת,  כל  שיפוטית.  להשגה  הדרך  את  שננקטבפניו  גוסקוב    מההליך  אולג  בעניין 

טרם מאסרו בגין אי תשלום הקנסות שהוטלו עליו, לא ניתנה לו  עצמו, שעניינו אדם אשר  

כל הזדמנות לטעון טענותיו או לבוא בדברים עם המרכז לגביית קנסות. אדם שביום בהיר  

התראה   כל  ללא  ישראל  למשטרת  שזומן  לאחר  במפתיע,  למאסר  והובא  נעצר  אחד, 

וקדמת.  מ

בהקימו .12 לעיל,  גוסקוב,    כאמור  הלכת  במסגרת  שיפוטית  השגה  להגשת  האפשרות  את 

להשיג   הזכות  שמתן  לדאוג  יש  כי  זה  משפט  בית  יסרבל הדגיש  הגבייה    לא  הליכי  את 

לחמוק מתשלום חובם )פסקה  המנסים  חייבים  על ידי    ולא יאפשר ניצולם לרעהוהאכיפה  

(.  לפס"ד גוסקוב ל"ד

עבירות שורה ארוכה של  גין  ב  2007עוד בשנת    דינו נגזרים אנו במבקש אשר  כאשר מתבוננ 

נוספות(  בנסיבות מחמירות  מרמה על )ועבירות  מיוצג  ובהיותו  במודעות מלאה  , הסכים 

והמאסר סנגורידי   הקנס  למתלוננים,  הפיצוי  של  הענישה  רכיבי  שבו  טיעון  להסדר   ,

-הסדר הטיעון  מספר התשלומים  )מם ו אופן תשלותמורתו מוסכמים ו"סגורים", לרבות  

הדין  לבקשה  5נספח   גזר  לתיקון  בקשה  בזכות  ( ב7נספח    –,  אשר  מבקש  זו  ;  נכונותו 

הרבים  לפצות   קורבנותיו  מאודאת  חלקי  פיצוי  במעשי  )ולו  מעורב  היה  המבקש  שכן   ,

ע  מטב, זכה  (א' לכתב האישום15ס'    4עמ'    4נספח    -  ₪מרמה בסך כולל של כמיליון וחצי  

)המדינה הגבילה עצמה לעתור  המאסר שהוטל עליו    להתחשבות מבחינת תקופת  הדברים

מבקש אשר היום, בשנת    בפועל(;  חודשי מאסר  50נגזרו  חודשי מאסר בפועל ו  56להטלת  

ריצוי המאסר חלף קנס    באמצעות, מנסה לחמוק מתשלום יתרת חובו לחברה ) 2015-2016

מי העלאת  תוך  שולם(,  שלא  הקנס  למצב בגין  בסתירה  העומדות  משפטיות  טענות  ני 

  –המשפטי הברור והידוע לכולי עלמא, שבגדרו חתם על הסדר הטיעון 

גוסקוב.    בענייןבדבריו  למנוע  השתלשלות שביקש בית משפט נכבד זה  ה  ו סוגהנראה כי ז

שתאפשר   כך  גוסקוב  הלכת  את  להרחיב  או  "לפתח"  מקום  אין  כי  טענות  מובן  העלאת 

.  המכוח המוגשת  שיפוטית ר השגה שכאלה בגד
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הנחה   .13 מנקודת  נצא  אילו  אחרות,  המשפטי  היפותטית  במילים  בהתאם   ישתנהשהמצב 

)דהיינו שאמנם כל סכום שישולם ייזקף לטובת הפיצוי,    לפרשנות המוצעת על ידי המבקש

לא ניתן יהיה להפעיל את המאסר   –אך מרגע ששילם הנאשם סכום השווה לגובה הקנס  

בשיקוליו של המותב הגוזר את הדין, לצורך קביעת    יובא בחשבון, הרי שהדבר  (חלף קנס

המשפט  בית  למשל,  הקנס.  וגובה  הפיצוי  גובה  בין  קונקרטי  מקרה  בכל  הראוי  היחס 

שהקנס והפיצוי יהיו בסכום שווה אם באותו מקרה קונקרטי יש מקום לקבוע  היחליט  

בסכום   קנס  מנת    גבוה)או  על  מהפיצוי(,  שהנאשם   לוודאיותר  מצב  להיווצר  יוכל  שלא 

  בטרם יושלם סכום הפיצוי. ,ישלם סכום השקול לסכום הקנס שנפסק

לשם ההמחשה, בנתוני התיק הנוכחי, בית המשפט שגזר את דינו של המבקש )וקודם לכן  

הפיצוי התביעה, בהחליטה על רכיבי הסדר הטיעון(, יכול היה להחליט שעל מנת לוודא כי 

חרב   ₪  200,000בסך   תוסר  בטרם  האחרון  השקל  עד  ישולם  המבקש  של  לקורבנותיו 

)או בסכום גבוה    ₪  200,000קנס בסך  יוטל    –  של המבקש  המאסר חלף קנס מעל ראשו

מגובה הפיצוי(.  שמינית  )המהווה    ₪  25,000יותר( ולא להסתפק בסכום מתון יחסית של  

הה )התביעה,  להליך  הצדדים  שכל  מאחר  הנוכחי,  המשפט(  במקרה  ובית  הסתמכו, גנה 

מצאו   –בהחליטם על אורך כל אחת מצלעות המשולש, על המצב המשפטי הקיים והברור  

המבקש  של  הכלכלית  יכולתו  שרוב  מנת  על  יחסית,  מתון  כספי  בקנס  להסתפק  לנכון 

יזכה להתחשבות  בתמורה  תנוצל תחילה להטבת נזקיהם של קורבנותיו הרבים, והמבקש  

יגזר עליו.  תקופת המאסר בפועל שת  קביעתב ,את קורבנותיובנכונותו לפצות  

ריצוי המאסר חלף קנס   מסכל,   -הניסיון הנוכחי שנועד לאפשר למבקש לחמוק מסכנת 

באופן רטרואקטיבי ובלתי הוגן, את כוונת הצדדים ובית המשפט לגבי משוואת הענישה. 

המצדיקה מתן רשות ערעור העדר שאלה משפטית 

תטען .14 )עמ'  בדיוק  כי    ,המשיבה  השלום  משפט  בית  של  בהחלטותיהם  שנקבע  4-6כפי 

( קמא  המשפט  ובית  ברור   14-22  פסקאותלהחלטה(  הוא  המשפטי  המצב  הדין(  לפסק 

מכברוה זה  הן  וכרע  זאת  שעולה  .  )סעיפים  כפי  הרלוונטיות  החוק  הוראות  של  מלשונן 

ו 77 מפסיקתו  כנלמד  והן    ,נסות()ד( לחוק המרכז לגביית ק3לחוק העונשין וסעיף    71-)ג( 

זה. משפט  בית  של  והברורה  פרשנות    העקבית  של  קיומה  בדבר  הטענה  עצם  כן,  על 

הח הוראות  לשילוב  אחרת  טענה    -ק  ו אפשרית  והינה  יש מאולצת  אשר  מלאכותית 

מועלית במסגרת "השגת גוסקוב".  כשזו לדחותה, בוודאי 

בהחלטות   .15 הן  בהרחבה  בבקכמפורט  והן  דלמטה  עצמה  הערכאות  הערעור  רשות  שת 

, החל  נושא(, שורת פסקי דין של בית משפט נכבד זה עסקו ב18-26, עמ'  62-71)סעיפים  

]ע"פ   ישיר  באופן  פיצוי  חלף  מאסר  להשית  באפשרות  מדינת    435/88מדיון  נ'  ניסים 

שבין פיצוי, קנס ומאסר   יחס המשולש, פורסם ב'נבו'([ והמשך בנושא ה11.4.84)ישראל  

נ'   שלום  2140/10ע"פ  (;  4.11.98)  בסימי נ' מדינת ישראל  4782/97ע"פ  משל:  ל]  תמורתו 

ישראל ישראל  8458/11ע"פ  (;  20.1.11)  מדינת  מדינת  נ'  ע"פ  (11.9.13)  שובל   ;4190/13
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מ"י נ'  מ[(18.11.14)  סמואל  כי  סקירת  .  בבירור  עולה  זו  ענפה  המצב של    ולאורפסיקה 

הסכומים המשולמים נזקפים תחילה על חשבון    פיו-עלש  ,והחד משמעי  המשפטי הברור

ניתן להתחיל לשלם את הקנס ולמנוע הפעלת    ,הפיצוי ורק לאחר סיום תשלום הפיצויים

להבהיר זה  נכבד  בית משפט  לנכון  קנס, מצא  זה ראוי להטילכי    המאסר חלף  קנס    אין 

  היא להבטיח גביית הפיצוי.   תכליתו היחידהאשר 

ל המשפט  בית  נדרש  כן,  הושתו  –בחון  על  שבהם  המתאימים  רכיבי    במקרים  שלושה 

היחס בין רכיבי   ,בנסיבות כל מקרה ספציפיהאם    –ומועלית טענה בנדון  יחד  ענישה אלו  

ענישה הוא מידתי והולם. ואכן, בחלק מן המקרים הוחלט לבטל את רכיב המאסר חלף  ה

( רמילה  7308/09ע"פ  למשל  קנס  או  אבו  הקנסל(  רכיב  את  כליל  , שובללמשל:  )   בטל 

כנםסמואל על  הענישה  רכיבי  שלושת  את  להותיר  הוחלט  אחרים  ובמקרים  )למשל:   (, 

 .  (מנשה מזרחי

, דעת  דינו של כב' השופט הנדל-לפסק  8ה  , פסק8458/11הנ"ל )ע"פ    שובל וכך נכתב בעניין   .16

: . ההדגשות אינן במקור(הרוב

סעיף   הקנס.  חלף  והמאסר  הקנס,  הפיצוי,  העונשין  77"...סוגיית  לחוק  )ג( 
קובע כי "סכום ששולם  או נגבה על חשבון קנס שיש בצדו חובת פיצויים,  
בטרם   כי  להבטיח  מטרתו  זה  מנגנון  הפיצויים."  חשבון  על  תחילה  ייזקף 
הנפגעים   יזכו  הקנס,  במסגרת  המשולמים  העבריין  מנכסי  המדינה  "תהנה" 

יסוד  פיצוי כלכלי. הישירים מפעולת העבריין להקלה מסוימת בסבלם בדמוי 
הנגזר ממנגנון זה, מצוי בכך שאם מוטל תשלום פיצוי למתלונן, קנס ומאסר  

אין באפשרות הנאשם לשלם   –חלף הקנס, הרי שעד שלא ישולמו הפיצויים 
לכך משמעות מעשית של    . את הקנס, ועל כן ייגזר עליו עונש המאסר הנוסף

חלף תשלום  נאשם מאסר  על  לגזור  ניתן  בעוד  סעיף    ממש.  )וראו  71קנס 
לחוק(, אין סנקציה חלופית כזו בכל הקשור לפיצוי...  

–כתוצאה מכך, על בית המשפט לשקול היטב את המבנה המשולש בעונש  
פיצוי, קנס ומאסר חלף קנס. היחס חייב להיות מידתי. תמרור האזהרה הוא  
מסלול   להיווצר  עשוי  אחת,  כמקשה  לעיל  שתואר  הנורמטיבי  שבמנגנון 

פיצוי  תמורת  מאסר  של  בעניין  עקיף  שנקבע  כפי  בדין,  קבוע  אינו  אשר   ,
שלום הנ"ל... 

 .....
שנות מאסר וחייבו בפיצוי המתלוננים בסך    5בית המשפט גזר על המערער  

₪   15,000. נראה כי לצד עונשים אלו, הטלת קנס בסך  ₪   774,000כולל של  
.  סר מידתיות והלימה חו חודשים מלמדת על    15ומאסר תחתיו לתקופה של  

תקופת   ואילו  דברים,  לזוטי  יחסי  באופן  הופך  הקנס  הכוללת,  בראייה 
ויביא מיניה וביה להיעדר אפשרות    –המאסר, בהנחה והפיצוי אינו משולם  

בולטת לעין....   –לשלם את הקנס  
המאסר חלף קנס    על סמך האמור, דעתי היא כי יש להורות על ביטול רכיב 

ודוק אין בפסק דין זה לקבוע כי לא ניתן להטיל פיצוי וקנס יחדיו  שהוטל....  
–. ברם, השיעורים של המשולש בכפוף להוראות הדין ביחס לסדר תשלומם 

המאסר   ותקופת  הקנס  שיעור  הפיצוי,  כי    –שיעור  למסקנה  מובילים 
   " שלושתם אינם יכולים לדור יחדיו 

שקבע    זהו המנגנון הנורמטיבי  עד עצמם.של כבוד השופט הנדל מדברים ב  רוריםדבריו הב

בכל המחוקק להטיל  שראוי  העונשים  תמהיל  בדבר  השיפוטיות  ההכרעות  בלתו.  ואין   ,

הנתון המשפטי  למצב  בהתאם  להתקבל  צריכות  קונקרטי,  מתקבלות    ,מקרה  ואכן 

 .   בהסתמך עליו
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, ניתן ביום  10632/07)ע"פ    מנשה מזרחייפים לענייננו גם דבריו של בית משפט זה בפרשת   .17

(, שבמסגרתו אושר עונש אשר כלל בין היתר רכיב פיצויים משמעותי, ושני קנסות 10.6.08

:שנות מאסר 2שלצד כל אחד מהם 

)ג( לחוק העונשין, הקובעת, בהתייחס  77"לא נעלמה מעינינו הוראת סעיף  
לפסיקת פיצוי לנפגע העבירה: "לעניין גביה, דין פיצויים לפי סעיף זה כדין  
קנס; סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס שיש בצדו חובת פיצויים, ייזקף  
תחילה על חשבון הפיצויים". מכאן, כל סכום שישלם המערער ייזקף תחילה  
על חשבון הפיצויים ולא על חשבון הקנסות שהוטלו על המערער. אם לא  
ישלם המערער את סכום הפיצויים, הרי שבחלוף המועד שנקבע בגזר הדין  

הקנסות   הדין    –  15.6.08  –לתשלום  בגזר  לאמור  סעיף  ובהתאם  ולהוראת 
)ה( לחוק העונשין, יהיה עליו לרצות ארבע שנות מאסר נוספות )שנתיים  71

זה לבדו אינו  מאסר בגין כל אחד מהקנסות שהוטלו עליו(.   ואולם, שיקול 
משנה מהאיזון בין השיקולים לקולא והשיקולים לחומרא שבגזר הדין, מה 
תהיינה   מה  הטיעון  הסדר  על  חתימה  בטרם  למערער  היה  שידוע  גם 

."  עמידה בתשלום הקנסות במועד -ההשלכות של אי 

נ.ה.( –לפסה"ד. ההדגשה שלי  13)פסקה 

ותטעןהמשיבה   .18 התעורר כי    תחזור  שבו  הדיוני  הנ"לבפסק  הסוגיה  ה השלב  הדין  הוא  י   ,

זה   מסוג  בטענות  לדון  המתאים  השלב  גזי  –אכן  דהיינו  בשלב  עליו,  והערעור  הדין  רת 

לתוך התיבה "אם שולם הקנס"   בטרם פסק הדין הופך לחלוט. הניסיון הנוכחי להכניס 

כאמור בעניין גוסקוב, טיעונים עקרוניים שנועדו לחתור תחת הלכה ברורה של בית משפט 

אין לאפשרו.  ו הוא מלאכותי ומאולץ  –זה 

שיצאה מלפני בית משפט נכבד זה, לפיה    כי האמירה   ,המשיבהלהשלמת התמונה תציין   .19

ת רלוונטיאינה    –היא להביא לגביית הפיצוי    תכליתו היחידהלהטיל קנס אשר  מקום  אין  

הכולל    הסדר הטיעוןעל  חתם  הורשע במרמה במיליוני שקלים,  אשר    ,שלעניינו של המבק

25,000ך  סכום נמוך בהשוואה להיקף הנזקים שנגרמו, וקנס בס  -  ₪  200,000פיצוי בסך  

שהטלתו מובנת מאליה בהתחשב בכך שמקובל להשית קנס כספי על מי שביצע עבירות    ₪

של המצב המשפטי.  ברורה מתוך ידיעה לשם הפקת רווח כספי, וכל זאת 

כי המבקש  כאמור,   נותנת  לגבי  הדעת  לזכות בהתחשבות  מנת  על  לרכיבים אלה  הסכים 

היה   אילו  הענישה.  רכיבי  מבהיר שאר  ביכולתו    המבקש  או  ברצונו  שאין  מלכתחילה 

המתלוננים   את  ידוע    –לפצות  )שהרי  בהתאם  נגזרת  הייתה  הכוללת  הענישה  משוואת 

הגזילה   כספי  להשבת  העונש  גובה  על  בהחלטה  משקל  ניתן  במיוחד,  רכוש  שבעבירות 

. , כאמורנדחה  –. ערעור שהגיש המבקש לבית המשפט המחוזי בשעתו  ופיצוי הקורבנות(

ידו -העלאת טיעונים אלו בשלב הנוכחי עלקמא בקביעתו כי עצם  ת המשפטדק ביעל כן צ

במיוחד  -דווקא   לפסה"ד(.13)פסקה    צורמת  יכולות    ה'  אינן  כיס  חיסרון  בדבר  טענות 

להישמע מפי מי שהסכים לרכיבי ענישה הכספיים כולם, לרבות תנאי התשלום, הכל על  

ול  בפועל,  המאסר  תקופת  לקיצור  להביא  מלעמוד  מנת  נמנע  שנים  במשך  מכן  אחר 

 בהתחייבותו במלואה.  

המבקש   של  לעניינו  רלוונטי  הדבר  שאין  בוודאי  מקום,  הנוכחימכל  דינו    בהליך  כשגזר 

חלוט מזה שנים ארוכות.  

134



8

הרי   .20 הללו,  הדין  פסקי  בשורת  די  היה  לא  בבג"ץ  הואם  זה  בית משפט  של  דינו  פסק  גיע 

לגב  3551/09 המרכז  נ'  שוורץ  ואח'רוני  והוצאות  אגרות  קנסות,  פרשת   -)להלן    יית 

אף    (, וסתם את הגולל על הטענה שמדובר בשאלה משפטית שטרם נדונה והוכרעה. שוורץ

בפרשת שוורץ טען העותר, שהוטלו עליו רכיבי ענישה דומים, כי הפרשנות המקובלת של 

, עובדה החוק שוללת ממנו, הלכה למעשה, את האפשרות לשלם את הקנס שהושת עליו

ס. בית משפט  החודשים שהועמדו כחלופה לפירעון הקנ  15שתחייב אותו לרצות גם את  

כבג"ץ בשבתו  זה  טע   נכבד  לגופן,  דחה את  לאופן  נותיו  בטענות באשר  אין ממש  כי  קבע 

-והבהיר כי יישומן של הוראות החוק הרלוונטיות, 

ל העדפת הפיצוי  )ג( לחוק העונשין מעידה גם היא ע 77"... בחינתו של סעיף  
דין   גביה,  "לענין  מורה  הסעיף  שכן  הקנס,  תשלום  פני  על  עבירה  לנפגעי 
פיצויים לפי סעיף זה כדין קנס; סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס שיש  
ע"פ   גם:  )ראו  הפיצויים"  חשבון  על  תחילה  ייזקף  פיצויים,  חובת  בצדו 

הטעמים    10632/07 מכל  ישראל(.  מדינת  נ'  מזרחי  לעיל,  מנשה  האמורים 
]המרכז לגביית קנסות[ פועל בעניינו של העותר    1ובשל העובדה כי המשיב  

שתצדיק   כלשהיא  עילה  קיימת  כי  סבורים  איננו  המפורש,  לדין  בהתאם 
התערבותנו במהלך זה.". 

איננו  לט שוורץ  בפרשת  הדין  פסק  המבקש  ממשיענת  מענה  בית    נותן  כן  ועל  לטענותיו 

כי פסק דין זה התייחס במדויק  המשפט קמא "נתפס בע  זה לטעות ברורה" משקבע  ניין 

לבקשת רשות הערעור(.   72לסוגיה זו )סעיף  

כי מ מהותית  המשיבה תטען  ן  אותלמעשה    הןשם,    העיקריות שהועלו   ות הטענ  –בחינה 

כ   טענות כי  שנית,  "...    :יוםהמועלות  הפיצויים נטען  לתשלום  הקנס  תשלום  הכפפת 

של הטלת קנס לצד חלופת מאסר, ולמעשה שוללת מן האסיר את   מעקרת את המשמעות

היכולת לצמצם את שלילת חירותו. שלישית, נטען כי בהיעדר הסמכה מפורשת בחוק, 

שהפיצויים   במקרה  מאסר  עונש  אדם  על  להטיל  מוסמך  המשפט  בית  או   –אין  כולם 

אז וגם היום    (. במילים אחרות,שוורץ  לפסה"ד   4)פסקה  מקצתם, לא שולמו במועדם."  

ש  לכך  מתייחסת  המנגנון  הטרוניה  לפיצוי בגלל  תחילה  נזקף  שקל  כל  ולא    במסגרתו 

פגיעה בחירותו   –  מתאפשר תשלום הקנס בטרם הושלם תשלום הפיצוי עלולה להיגרם 

ובאופן מפורש על ידי בית משפט נכבד זה.   מכל וכלנדחתה  טענה זו  של החייב.

שוורץ  אם  גם   מלאכותי    ספציפית העותר    ע"י הוצע    לאבפרשת  מנגנון  ומאולץ  אותו 

עניין המאסר ל אך  ת התשלומים תחילה לפיצוי,  אאמנם  לזקוף    -דהיינו  היום,    המועלה

קנס  לכך  חלף  הקנס    כאילו  להתייחס  המשפטית    –שולם  הטענה  מקבילה ליבת  , היא 

 .  יפה לענייננו  –וההלכה שנפסקה 

כי   .21 ותציין  תוסיף  שהמשיבה  הנראה  אורך  כחוטלכל  עוברת  סמויה,  ה  בקשה  הנחה  שני 

הרי    –אותן טענות המועלות עתה  בדיוק  לא הועלו    דיון בתיק מסוים,ולפיה אם במהלך  

הדין שניתן  שאין לראות   שוב בפסק  משום הלכה או הכרעה ברורה בסוגיה שעל הפרק. 

חוזר דומים,   יםהביטוי   ים ושוב  וביטויים  המסורתית"  "הפרשנות  מעמיק",  דיון  "ללא 

 שנועדו לשכנע את הקורא כאילו הסוגיה הספציפית טרם הוכרעה.  

הצגת הדברי אופן  על  חולקת  )פסקאות  המשיבה  בית המשפט קמא  שציין  כפי  15-19ם. 

135



9

והברורה של בית משפט זה,   את ההלכה הפסוקה  לגמדהמנסה  תיאור  ב( מדובר  לפסה"ד

משום שבמקרים קרה,  במה על כנה רק  נותרמשל עסקינן אך במעין "מסורת מיושנת" ש

הנכונים".הקוד הטיעונים  נטענו  "לא  היא.  מים  זה    ולא  משפט  בית  סבר  בפרשת אילו 

חזקה עליו שהיה מקבל את    –יש מקום לשנות את המצב המשפטי  שאכן מהותית    שוורץ

גם אם לא הוצע שם אותו   היום, שלפיו כל תשלום המוצע    " מנגנון פלאי"טענת העותר, 

)כובע  אחד במישור העברת הכספים הפיזית    –שני כובעים שונים  ת  זמני-בו  יכול לחבוש 

   )כובע הקנס(.והשני במישור זקיפת התשלומים לעניין המאסר חלף קנס הפיצוי( 

22. ( בית משפט קמא  כפי שהדגיש  לפסה"ד(, דבריה של כב' השופטת    15-17  פסקאות ודוק, 

זאת ללא  ה הסופית, אך  )אשר הייתה אמנם בדעת מיעוט לגבי התוצא  שובלבעניין    ארבל

נותנים מענה מדויק וחד התואם את הטיעון הנוכחי, ואין    -(  קשר לדברים שיובאו להלן

לטיעונים   שובל  של  בעניינו  בדיון  שנשמעו  הטיעונים  בין  מלאה  חפיפה  שתהיה  צורך 

המועלים עתה, על מנת לקבוע שהפסיקה אמרה גם אמרה את דברה בנושא זה. 

ש  המחוקק  על  סעיף  "...חזקה  בין  שהשילוב  לכך  מודע  לחוק,  77היה  )א( 
על  המשולמים  התשלומים  בזקיפת  קדימות  לבין  -הנותן  לפיצוי,  הנידון  ידי 

לחוק, המאפשר הטלת עונש מאסר במקום קנס, יכול להוביל לכך    71סעיף  
הפיצוי.  -שדה  תשלום  אי  בשל  מאסר  עונש  בדין  המורשע  על  יוטל  פקטו 

סברה העולה מחוות דעתו של חברי, כי לו אכן  משכך, ניתן לטעון, בניגוד ל 
חפץ המחוקק למנוע את המצב כאמור, היה קובע במפורש כי בעת שנגזר  
על הנידון מאסר חלף קנס יחול הסדר ספציפי במסגרתו סכום כסף ששולם  

ידי הנידון ייזקף תחילה על חשבון הקנס, או שהיה שולל באופן מפורש  -על 
מאסר חלף פיצוי לקרבן העבירה." את התוצאה של נשיאה בעונש  

דינה של כב' השופטת ארבל( -לפסק  2, פסקה  שובל נ' מדינת ישראל 8458/11)ע"פ  

הנה כי כן, הסוגיה עסקינן נדונה והוכרעה זה מכבר באופן ברור על ידי בית משפט זה. על  

 אין לה על מה שתסמוך.    –כן, הטענה שהסוגיה טרם לובנה על ידי בית משפט זה 

בדבריו:  המ .23 השלום  משפט  בית  צדק  כי  סבורה  לשינוי שיבה  למעשה,  טוען,  "המבקש 

הסדר חקיקתי בדבר קדימות הפיצוי לקנס, ולדידי הדבר צריך להיעשות במסגרת תיקון 

ידי המחוקק, ולא במסגרת מתן פרשנות מלאכותית לסעיף." -הסעיפים הרלוונטיים על

(. להחלטת בית משפט השלום 34)פסקה 

כל .24 המבקש,   לאור  של  לעניינו  להידרש  מקום  כל  אין  כי  תטען  המשיבה  לעיל,  האמור 

תתייחס   בלבד,  הזהירות  ולשם  הצורך  מן  למעלה  זה.  משפט  בית  בפני  שלישי,  בגלגול 

החוק הרלוונטיות,    המשיבה בקצרה אף לגופו של עניין ותבהיר כי לאור לשונן של הוראות

ו החקי התכלית  מקו  –קתית  ההיסטוריה  כל  הערכאות  אין  של  בהחלטותיהן  להתערב  ם 

דלמטה.  

התייחסות קצרה לגופו של עניין

)ד( לחוק  3-לחוק העונשין ו)ג(  77  החוק בסעיפים לשון    -קבעו שתי הערכאות דלמטה  כפי ש .25

קנסות   לגביית  ו  –המרכז  בית    ברורהפשוטה  כפי שקבע  פרשנויות.  ניתנת למספר  ואינה 
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קמא הפרשנולפסה"ד(  16)פסקה    המשפט  המילים  ,  לפיה  הסנגוריה  ידי  על  המוצעת  ת 

"לעניין גבייה" מלמדות אך ורק על סדר זקיפת התשלום אך לא לעניין האפשרות להפעלת  

קנס   חלף  הפשוטה    –מאסר  משמעותן  עם  מתיישבת  ואינה  מתוכן  הסעיף  את  מעקרת 

ש סעיף  והבסיסית  מדובר.  בהן  המילים  מפרידה  77ל  שנקודה  משפטים  משני  מורכב  )ג( 

המשפט  ב של  השני  חלקו  בצדו   –יניהם.  שיש  קנס  חשבון  על  נגבה  או  ששולם  "סכום 

הפיצויים"   חשבון  על  תחילה  ייזקף  פיצויים,  סדר   –חובת  בקביעת  העוסק  הוא 

מתייחס להפעלת המנגנון בכללותו    –התשלומים. חלקו הראשון בו נאמר "לעניין גבייה"  

ה מן האופן שבו מיושמת זכיה בפסק דין  לגביית קנסות )בשונ המרכז    -  שמפעילה המדינה

)ד( לחוק  3אזרחי(, מנגנון אשר משמש גם לגביית הפיצויים באופן המפורט בסיפא ובסעיף  

ייזקף תחילה    –כל סכום שנגבה במסגרת מנגנוני הגבייה    –המרכז לגביית קנסות, דהיינו  

אך מלמדות  גבייה"  "לעניין  המילים  שלפיה  הטענה  הפיצויים.  חשבון  סדר    על  על  ורק 

. מייתרת את חלקו הראשון של המשפטלמעשה  –זקיפת התשלומים 

)ג( לחוק העונשין בין תשלום הפיצוי לתשלום הקנס היא ברורה, כמו  77ההבחנה בסעיף   .26

גם קדימות הפיצוי. על כן, הטענה לפיה תשלום סכום המיועד לפיצוי בגובה סכום הקנס  

,שאינה עולה בקנה אחד עם לשון החוק  יתהיא פרשנות מלאכות   –כתשלום קנס    וכמוה

.יש לדחותהואשר 

את   .27 להגשים  צריכה  משפטית  פרשנות  כי  לציין  למותר  כן,  על  החקיקה.    תכליתיתר 

זאת.  המשיבה   מגשימה  איננה  המבקש  ידי  על  המוצעת  הפרשנות  כי  תכלית  סבורה  על 

הצעת החוק:    )ג( ניתן ללמוד בין היתר, מדברי ההסבר שליוו את77חקיקתו של סעיף 

"במקרים מסוימים, נמנעים אלה שזוכים בפיצויים בנקיטת הליכי גביה, הן  
הנידון   מפני  חששותיהם  בשל  והן  סרבולם  להפוך  החייב.    –בשל  כדי 

, דבר שימנע  ידי המדינה -פיצויים אלה לריאליים מוצע שהגביה תיעשה על 
רבן ורק לאחר  שתחילה יפוצה הק כל קשר בין הקרבן לעבריין. כמו כן, מוצע  

." מכן יגבה אוצר המדינה את הקנס 

( נ.ה. –. ההדגשות שלי 119-120, עמ' 21.1.1987, כ' בטבת התשמ"ז, 1814)הצ"ח 

הגדלת הסיכוי שהפיצויים הנפסקים לטובת קרבנות עבירה    –מטרתו של תיקון זה ברורה   .28

לריאליים".   "יהפכו  כלומר  יום,  של  בסופו  ייגבו  או  ישולמו  המחוקק  ,  היינואכן  מטרת 

משמעותיהייתה   תמריץ  כידוע  ל  ליצור  שהרי  הפיצויים,  נפגעי    –תשלום  רבים  במקרים 

י מי  עד לתשלום הפיצויים על יד   –לעיתים אפילו נצח    –עבירות ממתינים שנים ארוכות  

אותו   חרף  היום,  עד  )כך  בהם  ודוק,  שפגע  שבהן  תיקון(.  אחרות  רבות  ממדינות  בשונה 

זוכ עבירות  )נפגעי  המדינה  מקופת  לפיצוי  פליליות ים  עבירות  נפגעי  לפיצוי  הסדרים 

המדינה   משווה,    –מטעם  צדוק,סקירה  דינה  עו"ד  של   מאת  והמידע  המחקר  מרכז 

חריגים, כגון  בישראל, ככלל, למרבה הצער אין מנגנון שכזה )למעט    –(  30.1.2011הכנסת,  

ם מידית את הפיצוי שנפסק, או  קטינים אשר המדינה מעבירה לידיה   םנפגעינפגעי טרור ו 

(. ₪ 10,000חלקו, עד לתקרה של 
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בסעיף   .29 אף  תיקון  בוצע  חקיקה,  תיקון  אותו  במסגרת  כי  עוד  העונשין,    71נציין  לחוק 

שעניינו מאסר במקום קנס, כך שבפני המחוקק עמדו באותה עת שני המנגנונים גם יחד 

מעיניו    ולא מסוימים,נעלם  במקרים  להיות,  עשויה  הסעיפי  שזו  שני  שילוב  ם  תוצאת 

בעניין  .  יויחד )כב' השופטת ארבל  זה  משפט  בית  לעיל,  כך    (שובלכמצוטט  על  עמד  כבר 

71 -)ג( ו77  וצאה אפשרית של שילוב הוראות סעיפיםשחזקה על המחוקק כי היה מודע לת 

הגברת  ועודנה,  הייתה,  הנדונות  החיקוק  הוראות  של  תכליתן  כאמור,  העונשין.  לחוק 

במבחן  האפק אשר  פרשנות  כי  מובן  כן  ועל  עבירה,  לנפגעי  פיצויים  גביית  של  טיביות 

ראליים   לבלתי  הפיצויים  ולהפיכת  האפקטיביות  להחלשת  להביא  עלולה   –התוצאה 

כידוע   זו. שהרי  יצר לב האדם שתשלום קנסות לא תמיד קרוב ללבו" "תחטא לתכלית 

הניסיון בשטח מלמד כי דבריו אלו    –(  , פסקה ל"אגוסקוב)כב' השופט רובינשטיין בעניין  

נכונים, במקרים רבים, גם לעניין תשלום פיצויים לנפגעים. 

מעוררת  .30 אשר  קמא,  המשפט  בית  שהעלה  והקשיים  התהיות  את  המשיבה  תזכיר  עוד 

הפרשנות המוצעת על ידי המבקש במצבים שונים, לרבות במצבים של תשלומים חלקיים  

ידיה  סומכת  המשיבה  קמא:    למיניהם.  משפט  בית  של  הנכוחים  דבריו  "המסקנה  על 

חד   מידה  אמת  ליצור  הייתה  הכוונה  המחוקק.  התכוון  לכך  לא  כי  היא  המתחייבת 

הפיצוי   ישולם  לא  אשר  עד  חשבון   –משמעית:  על  כלשהו  סכום  לזקוף  יהיה  ניתן  לא 

לפסה"ד המחוזי(.   20)פסקה הקנס" 

קבע .31 בדין  כי  תטען  המשיבה  לעיל,  האמור  דלמטה  לאור  הערכאות  שתי  קיימות  שו  לא 

מספר פרשנויות אפשריות המתיישבות עם לשון הסעיף ומגשימות את תכלית החקיקה, 

בסעיף   הקבוע  הפרשני  לכלל  להיזקק  מקום  אין  כן  )פסקה  34ועל  העונשין  לחוק  27כא 

לפסה"ד המחוזי(.  16להחלטת בית משפט השלום; פסקה 

ל .32 ההיפותבאשר  ושורת  " הזות  טיעונים  בפרק  לגביית  3סעיף  מפורטות  המרכז  לחוק  )ד( 

בבקשת רשות הערעור    לטוב ולרע"  )ג( סיפא לחוק העונשין,77דינו כדין סעיף    –קנסות  

המשפטי  נועדו  ש   ,לבקשה(  51-61)סעיפים   המצב  את  מביא  הנוהג  להציג  הוא  כאילו 

לואו את  , כגון שלילת חירות של נאשם לא רק משום שטרם פרע במלתוצאות אבסורדיות

לו מחמשת סוגי החובות  אלא גם משום טרם פרע חובות נוספים ש  ,הפיצוי לנפגע העבירה

מושתתות על הנחות    )ד( לקנס. המשיבה תבהיר כי טענות אלו 3קודמים בסעיף  האחרים ה

מדויקות  קנסות  שאינן  לגביית  המרכז  של  פעולתו  לאופן  המעטהבאשר  בלשון  זאת   ,  .

זה למרכז לגביית קנסות היא ברורה: מנגנון המאסר   בהקשר  הנחיית משרד המשפטים 

ב  חלף יופעל  מסוים  בתיק  שנקבע  לחוב קנס  והקנס  יחס  הפיצוי  תיק  שהושתו  ות  באותו 

אין "מרכיבים" או מעמיסים חובות  ו   ,)ג( לחוק העונשין77, בהתאם להוראת סעיף  בלבד

. אחרים )לרבות חובות פיצוי שהוטלו במסגרת תיקים אחרים(

כי  בתמצית  המשיבה    תטעןהטענות המתייחסות לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו,    לעניין  .33

יפים לעניין זה דברי  פסקת ההגבלה.  עומד בבהחלט  לגישתה המנגנון הנורמטיבי הקיים,  

:)פסקה ל'( גוסקובכב' השופט רובינשטיין )כתוארו אז( בעניין 
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ם השיפוטי. על  "חרותו של אדם עומדת בדרגה גבוהה, אולי מכל גבוה, בסול
חשיבותה רוב מלים אך למותר.... ואולם ישנם אינטרסים ציבוריים נוספים,  

והצורך שחייבים   החוק  שלטון  והם  ביותר  כבדי משקל  חובם  שהם  ישלמו 
 ולא יתחמקו מביצוע עונשם..." 

חלק   גם כיוםכאמור,  כבודם של הקורבנות.    הוא גםכבוד האדם  יש לזכור כי  יתר על כן,  

שנים  קורבנותמ גבי  על  שנים  ממתינים  הפרשנות    העבירה  ייגבו.  או  ישולמו  שהפיצויים 

ה מוסר  את  יותר  עוד  להחליש  עשויים  ותוצאתה  לתשלום  המוצעת  והתמריץ  תשלומים 

 פיצויים ולהביא לפגיעה נוספת בנפגעי העבירה.  

לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את בקשת רשות הערעור. מפורטלאור כל ה

 נורית הרצמן, עו"ד        

סגן בכיר א' בפרקליטות המדינה  
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7621/15ע"פ ר           עליון משפט ההבבית 
בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים 

(059193904)ת"ז:  יצחק מוסרי

 באמצעות עו"ד רענן גלעדי 
במינוי מטעם הסניגוריה הציבורית הארצית 

 6082614שוהם   14קדם מרח' 
 077-5231649: פקס  ;050-6216331טלפון: 

 באמצעות עו"ד אלעד רט ו
 במינוי מטעם הסניגוריה הציבורית הארצית 

 64928אביב -, תל39מבית הדר דפנה, שד' שאול המלך 
03-6204065; פקס: 052-6620777, נייד: 03-6204055: טלפון

בקש המ

נ ג ד

 מדינת ישראל 

המדינה פרקליטות המחלקה הפלילית בבאמצעות 

המשיבה  

 ובה מטעם המבקש תש
ערעור ה בקשת רשותלתגובת המדינה ל

ובכפוף לבקשה המוסכמת להארכת מועד של    26.5.16וד השופט שהם מיום  ת כבלהחלט  בהתאם

בבד בד  המוגשת  אחד  בזאת  ,  יום  מיום  תש מוגשת  המדינה  לתגובת  המבקש  מטעם  8.5.16ובה 

 . 5.11.15מיום ( הרע"פ)להלן: ערעור ה רשות לבקשת 

הרע"פעניינ .1 של  קנס    ו  חלף  המאסר  צו  ולפיה  הציבורית,  הסניגוריה  של  העקרונית  בטענתה 

,  לשונית  בהתאם לפרשנות   . זאתאינו חוקי ואינו חוקתי( שנחתם כנגד המבקש  מאח"ק)להלן:  

וחוקתית  הרע"פ   ראויה   תכליתית  העונשין  71לסעיף    שמציע  הוראות  לחוק  יתר  רקע  על   ,

מעולם לא הוצעה  החקיקה הרלוונטיות ותכליותיהן. למיטב ידיעתנו הפרשנות המוצעת ברע"פ  

הסוגיה נוגעת מטבע    וממילא מעולם לא נדונה ולא הוכרעה על ידו.,  לבית המשפט העליון בעבר

לנידונים גם  כי    הדברים  עצמו  המחוזי  המשפט  בית  ציין  לכן  המבקש.  מלבד  אחרים  רבים 

."קביעה נורמטיבית עקרונית שלה משמעות מעשית שאין ערוך לחשיבותה"מבוקשת 

, או למצער תסכים לקיום  המדינה תסכים למתן רשות ערעורשלדעתנו ראוי בנסיבות אלו היה  .2

במסגרת    להתנגד לפרשנות המוצעת לגופהיכולה כמובן  . המדינה  דיון עקרוני בפני הרכב בבקשה

כשבקשות רשות ערעור  בעבר  לא פעם  . כך נהגה המדינה  בפני ההרכבשיתקיים  העקרוני  הדיון  

רע"פ  עוררו   את  למשל  ראו  עקרוניות.  רוחב  ישראל   4562/11שאלות  מדינת  נ'  מוחתסב 

בפסקה  7.3.2013) עמית3(,  השופט  כבוד  של  דינו  לפסק  הע.  )א(  מן  נהגה,  גם  כך  השני,  בר 

בעניין    עקרוניתבקשת רשות ערעור  הייתה זו שהגישה    המדינה הסניגוריה הציבורית, כאשר  

מדינת ישראל נ'    837/12רע"פ    -  אשר הזכירה במובנים רבים את הבקשה שלפנינו  -  מאח"ק

. )ראו פסקאות ב' וי"ב לפסק דינו של כבוד השופט רובינשטיין( (20.11.2012) גוסקוב
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המדינה בתגובתה לרע"פ עמדה המבקשת לחסום על הסף את עצם הדיון    תחת זאת מציגה .3

. זאת על  ועלית הרוחבית שמ   טענהשל בית משפט נכבד זה בעל ידי הרכב  וההכרעה העקרונית  

שלילת   )לפי עמדתנו( ף עלולה להיותמשמעות דחייתה על הס, אשר אף שכאמור מדובר בטענה

חוק היסוד.לחוק ול, בניגוד חירותם של המבקש ושל נידונים רבים אחרים במצבו שלא כדין

הטענה המועלית ברע"פ  כביכול  על כך שבוואריאציות שונות  תגובתה  חוזרת לאורך  המדינה   .4

זה משפט  בית  ידי  על  והוכרעה"  נדונה  וש "כבר  ה,  "תחת  לחתור  מנסה  קיימת  הרע"פ  לכה 

"הכרעה" ו"הלכה". אין חולק כי  לתגובה(. אלא שזהו שימוש שגוי במונחים    1וברורה" )סעיף  

71מלשונו הפשוטה של סעיף  מה שעולה  כי    הניחושורה של פסקי דין של בית המשפט העליון  

, לחוק העונשין הוא גם הפרשנות הנכונה של סעיף זה. זוהי "ההנחה המסורתית" של הפסיקה 

פסיקה זו כיום, בהתאם ל  נוהגהאין חולק כי המצב המשפטי  ממילא  שעליה הצבענו ברע"פ.  

,  71תואם את הפרשנות שעולה מלשונו הפשוטה של סעיף  ו  אכן ברורהוא  ,  ולהנחה הגלומה בה

,  המרכזית המועלית ברע"פ  האלא שבכך אין משום "הכרעה" בטענ   .ושבה מצדדת גם המדינה

המת זו  "פרשנות  סעיף  שלפיה  של  הפשוטה  לשונו  על  היחידה    71בססת  הפרשנות  אינה 

,  לרע"פ  76מבחינה תכליתית" )סעיף    הראויה, ואף אינה הפרשנות  האפשרית מבחינה לשונית

שונה מהרגיל על בסיס פרשנות לשונית  בין היתר  שתוקפת    -זו  כאמור, טענה  (.  81וראו גם סעיף  

משפט זה.    מעולם לא הוצגה בפני בית  -מבקש  צו המאח"ק שהוצא נגד ה   וחוקתיות  את חוקיות

לגביה "להכריע"  היה  ניתן  לא  בהגדרה,  כן,  "הכרעה"  ו  ,על  ניתן  גם  בהיעדר  לקבוע  היה  לא 

חדשה  פרשנית  רשות ערעור: טענה  המצדיק  לפנינו מקרה קלאסי    .אליה  "הלכה" בהתייחס

1.אמת עדיף"  -ויציב  בבחינת "אמת  ,  וברור  נוהגמצב משפטי  לקבוע הלכה שתשנה  המבקשת  

)כפי שקבע   .5 כי האכסניה הדיונית הנכונה להעלאת  בית המשפט המחוזי(,  גם  המדינה טוענת 

טענתה הפרשנית של הסניגוריה היא בהליך הפלילי המקורי במסגרת טיעונים לעונש וערעור על  

דיון  ם לפחות מתאיעניין זה  ככלל  ,  לרע"פ  31בהערה הדיונית שבסעיף  כפי שציינו  גזר הדין.  

שבו, באופן טיפוסי, טרם הגיעה העת להוצאת צו  ,  לב הערעור על גזר הדיןבהליך המקורי ובש

)הרי ההנחה באותו שלב,    טרם הגיעה העת לדון בשאלת בטלות הצו  מאח"ק ולהפעלתו, וממילא

גם . אולם מכל מקום,  ככלל, היא כי הנידון יצליח לעמוד בתשלום הקנס והפיצוי שנגזרו עליו(

שלא ניתן לקבלה במקרה  ודאי  אילו היה ממש בטענה דיונית זו של המדינה במקרים אחרים,  

.(טענתנו)לפי    לשלילת חירותו של המבקש באופן בלתי חוקי ובלתי חוקתי  שכן היא תובילדנן,  

למנוע את שלילת חירותו בפועל של המבקש. ברי כי    , אלא נועדאינו תיאורטי  הרע"פ נזכיר כי  

למבקש לא תועיל הלכה עתידית בעניינו של אדם אחר, שאולי תקבל ביום מן הימים את טענתנו  

לאיהעקרוני ש-ת באשר  צו המאח"ק  ניתן  חוקיות  לא  כעת.  נגד המבקש  דחיית  עומד  ידי  על 

אם היא אכן מנוגדת לדין.   ,את שלילת חירותו של המבקשעל הסף להכשיר   הרע"פ

יתרה מכך, טענתנו הפרשנית העקרונית כלל אינה מופנית כנגד קביעה כלשהי בגזר דינו של   .6

של גזר הדין אינו חוקי.    יישומוהמבקש. איננו טוענים כי גזר הדין אינו חוקי. טענתנו היא כי  

לרע"פ נוספו בינתיים פסקי דין חדשים, שאף הם פוסעים באותו נתיב    62-72יצוין כי על פסקי הדין שסקרנו בסעיפים    1
נ' מדינת ישראל   5668/13סלול של ההנחה המסורתית אשר הנחתה את פסקי הדין הקודמים. ראו ע"פ   ערן מזרחי 

(. כמובן  26.5.16)  יניב גואטה נ' מדינת ישראל  2485/16ע"ב  (; ר22.5.16)  פלוני נ' מדינת ישראל  7416/15(; ע"פ  17.3.16)
 שגם בפסקי דין אלה אין דיון ו"הכרעה" בטענתה הפרשנית החדשה של הסניגוריה הציבורית, שלא נטענה אף שם.
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, אשר באה לעולם  10.9.14ימת בית משפט השלום על צו המאח"ק מיום הטענה מופנית נגד חת 

יעלה על הדעת שאקט שיפוטי אם הכבר היה חלוט.   2007שבע שנים לאחר שגזר הדין משנת כ

 לא יהיה נתון לביקורת ערעורית? דיןשלא כהשולל חירות של ערכאה ראשונה   מאוחר

 2."שילמתי"של טענת  )מורכב(  טענתו המשפטית של המבקש היא סוג  לרע"פ,    31בסעיף    מוסברכ .7

גם בתיק שלא הוטל בו כלל פיצוי    -כבר שילם את מלוא הקנס שהוטל עליו  טוען שברי כי אדם ה

לפנות לעזרת ערכאת  רשאי  ובכל זאת בית משפט השלום חותם )שלא כדין( על צו מאח"ק נגדו,    -

על הפרק  זאת על אף שהשאלה העומדת    ת הבלתי חוקית.כנגד שלילת החירוהפלילית  הערעור  

, על פי המתווה הדיוני  לחוק העונשין  87לפי סעיף    צו המאח"ק  נה עיכוב ביצועאיבמקרה כזה  

ביכולת לטעון כנגד המאח"ק  במפורש  הכירה    גוסקובהלכת  שאף  ם  )הג  גוסקובשנקבע בהלכת  

כדין  ביטול  ; אלא "שילמתי"(טענת   בניגוד    3.התשלום סיום  לאור    צו המאח"ק שהוצא שלא 

כבמעין הליך  "  ,את ההכרעה שניתנה בגזר הדין  תחותטענת "שילמתי" אינה פלדברי המדינה,  

כראוי.  ליישםמבקשת  , אלא  "ערעורי  הדין  גזר  מעמדת    שעולה למעשהכפי    -  םומנאה  את 

ובכל זאת עומד   כבר שילם את הקנסכי  טוען  אשר    ,היחיד שעומד לאדם כזההסעד    -המדינה  

 4?המאסר  צושחתם על    לבג"ץ נגד בית משפט השלום  הוא עתירה  ,להיאסר בשל אי תשלומו

לחוק העונשין.   87סעיף  בסיס  על    שלאהמדינה היא שהגישה רע"פ    עצמו   גוסקובנזכיר כי בעניין  ו

בהקשר זה. גוסקובלרע"פ, כי יש מקום לפתח את הלכת  31טענתנו הדיונית בסעיף גם מכאן 

לתגובתה כי המבקש הסכים בזמנו להסדר הטיעון ולרכיבי הענישה    19המדינה טוענת בסעיף   .8

שנכללו בו, ו"על כן צדק בית המשפט קמא בקביעתו כי עצם העלאת טיעונים אלו  הכספיים  

צורמת במיוחד". בכל הכבוד, איננו יורדים לסוף דעתם של בית    -ידו דווקא  - בשלב הנוכחי על

, כאמור, אין לנו כל טענה נגד גזר הדין וממילא  ראשיתהמשפט המחוזי ושל המדינה בעניין זה.  

, כמובן שהמבקש וסניגורו הכירו בשנת  שניתגם לא נגד הסדר הטיעון שעל בסיסו הוא ניתן.  

לפיו ניתן להוציא  , ו נוהג עד היוםי אשר  המצב המשפט , בעת הסכמתם להסדר הטיעון, את  2007

הם לא  נגד נידון צו מאח"ק גם אם כבר שילם על חשבון הפיצוי סכום העולה על גובה הקנס.  

בתום  מבקש נהג  שה  ברור  מכאןידעו כי פרשנות זו של החוק אינה הפרשנות האפשרית היחידה.  

עבור שנים, משהועלתה הטענה כי צו  ך ברור גם שכ להסדר הטיעון. א  בעת שהסכים   לב גמור 

המבקש אינו צריך לוותר על טענה חדשה זו ולשאת במאסר בלתי  מאח"ק מסוג זה אינו כדין,  

.להסדר הטיעון  (בתום לב)חוקי, רק משום שהסכים בשעתו 

סרון כיס אינן יכולות להישמע מפי  לתגובתה, כי טענות בדבר ח  19עיף  המדינה טוענת עוד בס  .9

, טענתנו העקרונית  ראשיתמי שהסכים לרכיבי הענישה הכספיים. גם טענה זו אינה ברורה לנו.  

 אינה קשורה לחסרון הכיסשלפיה צו המאח"ק שנחתם נגד המבקש בלתי חוקי ובלתי חוקתי, 

איננו משתמשים במונח "פרעתי", שכן כזכור הפרשנות הלשונית המוצעת על ידינו מבחינה בין "תשלום" הקנס לבין    2
 לרע"פ. 80-77-ו 2ראו סעיפים  -רעונו פי

לחוק העונשין, אך כאמור    87אומנם בשתי הערכאות הקודמות התבססו טיעוני הסניגוריה בשם המבקש על סעיף    3
כידוע, גם פרקליטות המדינה נוהגת כעניין , לאחר חשיבה מחודשת אנו סבורים כיום אחרת.  לרע"פ  2ב"הערה" שבעמ'  

, ואינה כובלת עצמה לטענות לא עדכניות  טענותיה העקרוניות בהגיען לבית המשפט העליוןשבשגרה לבחון מחדש את  
משרד המשפטים   - מדינת ישראל  2668/15רק משום שנטענו על ידה בערכאות הדיוניות. ראו למשל לאחרונה: עע"ם 

 ה בערכאות הקודמות. את הטענות שטענ  עליוןההמשפט (, שבו שינתה המדינה בבית 18.11.15) נ' פרופ' הלל וייס
שלפיו "מוסמך בית המשפט  ( לחוק יסוד: השפיטה,  1)ד()15סעיף  בהתאם ל  "הביאס קורפוס"עתירת    כזו תהיה עתירה    4

 העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק ... לתת צווים על שחרור אנשים שנעצרו או נאסרו שלא כדין". 
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עונש, בין אם  על חשבון ה   שולם בפועלמתבססת על הסכום שכבר  של המבקש. זוהי טענה ה

לטענות בדבר  נפקות    יש במקום שבו  ,  שניתהנידון ששילם אותו סובל מחסרון כיס ובין אם לאו.  

עונש  גם אם הסכים בשעתו ל  וכיס וא רשאי להוכיח את חסרון  חסרון כיס של נידון, ברור שה

זה.  עליו  שהוטל ואין  ראוי  שהגישה  ב.  כלל  צורם  כך  עקרוני מפורט  נפנה למסמך  זה  עניין 

:  מאח"ק  בתיק תלוי ועומד אחר של(  במידת הצורך נוכל לצרפו)  הסניגוריה הציבורית לאחרונה

. שם  7.4.16, השלמת טיעון מטעם המערער מיום שמעון אזולאי נ' מדינת ישראל 4919/14ע"פ  

. נגדו  היעדר יכולת כלכלית של נידון על יישום גזר הדין והמאח"קשל  השלכות  ה בין היתר  נדונו  

בעניין   .10 כגון  העליון,  המשפט  בית  של  הרלוונטיים  הדין  לפסקי  בתגובתה  המדינה  התייחסות 

, מתעלמת למעשה מטענותינו המרכזיות באשר לפסקי דין אלה. כך, למשל, שובלובעניין    שוורץ

הטענות העיקריות שהעלה העותר שם ושעימן נדרש בית המשפט    הראינו מדוע  שוורץלגבי בג"ץ  

באותו   שמועלות  להתמודד  העיקריות  מהטענות  לגמרי  שונות  ולמעשה    רע"פבכעת  מקרה, 

הפוכותיוצאות   מוצא  ה)ראו    מנקודות  בסעיף    פירוטאת  אינה  ל  72המובא  המדינה  רע"פ(. 

הטענה   "ליבת  כי  כוללני  באופן  טוענת  היא  זאת  תחת  אלו.  לטענותינו  עניינית  מתייחסת 

בסיס.  לכך  לתגובתה(. אין    20נייננו" )סעיף  יפה לע   -המשפטית היא מקבילה, וההלכה שנפסקה  

הטענה שלנו איננה כפי שטוענת המדינה, "שבגלל המנגנון במסגרתו כל שקל נזקף תחילה  ליבת  

המנגנון    למרותלפיצוי ... עלולה להיגרם פגיעה בחירותו של החייב". ליבת הטענה שלנו הפוכה:  

גוד למר שוורץ איננו חולקים על תקפותו  מנגנון שבני   -שבמסגרתו כל שקל נזקף תחילה לפיצוי  

אשר כבר שילם    לפגוע בחירותו של החייב   אין הכרח פרשני   - ואנו אף סבורים כי הוא נכון וראוי  

שוורץ בעניין  העליון  בית המשפט  . מטבע הדברים,  על חשבון הפיצוי סכום העולה על גובה הקנס

הוא הדין באשר לדעת המיעוט    .בפניוכלל לא נטענה  הרי היא  עם טענת ליבה זו, ש  דתמודמ   אינו

לרע"פ, שאף    70)ראו את ניתוחה המפורט שהבאנו בסעיף    שובל של כבוד השופטת ארבל בעניין  

באשר ליתר פסקי הדין הרלוונטיים. כן ו ;אליו נמנעה המדינה מלהתייחס עניינית(

מסתפקת ממשית  התייחסות  במקום   .11 המדינה  המפורטות,  מ ב  לטענותינו  ניכר  תגובתה חלק 

מוצעת על ידינו  , התכליתית והחוקתית אשר  כלליות, כגון כינוי הפרשנות הלשוניתבססמאות  

איננו חולקים על כך כי  שוב  נזכיר  .  לתגובה(   26,  20,  18,  14  סעיפים"מאולצת ומלאכותית" )

שעולה  שלנו  הפרשנות  ש זו  אינטואיטיבי  אינה  סעיף  באופן  של  הפשוטה  לחוק    71מלשונו 

מאמצת  במקרים    , כידועאך  העונשין.   פרשנות  רבים  ההפסיקה  מהמשמעות  אפשרית  שונה 

וה זוהיהחוק,  לשון  של    " טבעית"הפשוטה  החקיקה    אם  תכלית  מבחינת  הראויה  הפרשנות 

ססמא בזו    ראויה האם בכל אותם מקרים די לפטור את הדיון בפרשנות  והעקרונות החוקתיים.  

אף  המדינה  ניסוחי  לעיתים  שלפיה היא "מאולצת ומלאכותית", מבלי להתמודד איתה לגופה?  

ראוי  להגחיך    מנסים  לא  הטענות  באופן  היא  העקרוניות  את  שעימן  המשקל  לא  כבדות 

ואת השימוש    ,"מנגנון פלאי"  את הביטויה,  ת לתגוב  21בסעיף    ,למשלראו    .עניינית  מתמודדת

שאינם ציטוטים הלקוחים מהרע"פ, כגון "מסורת מיושנת" ו"לא  במרכאות גם סביב מונחים  

נטענו הטיעונים הנכונים". 

מתייחסת המדינה לטענות שכלל לא נטענו ברע"פ, אלא נטענו רק בערכאות הקודמות  לעיתים   .12

זאת. כך, למשל, תחת הכותרת "התייחסות קצרה לגופו של עניין",  שהיא מבהירה  ונזנחו, מבלי  

שבסעיף    "לענין גבייה"לתגובתה עם טענה פרשנית באשר למילים    25מתמודדת המדינה בסעיף  
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אכן הועלתה על ידי הסניגוריה בשם המבקש בערכאות הקודמות    ענה זו . ט)ג( לחוק העונשין77

כי זוהי "הפרשנות המוצעת על ידי    המדינהכותבת  למרות זאת  .  אינה מועלית עוד ברע"פאולם  

כא 34לסעיף  כך גם בהתייחסות    הסנגוריה", ומפנה לדברי בית המשפט קמא שהתייחסו אליה.

לתגובת המדינה, לא    31ות בעניינו, המובאת בסעיף  לחוק העונשין ולקביעת הערכאות הקודמ 

באופן כללי נזכיר את האמור    כל טענה המתבססת על סעיף זה.הועלתה  מובהר כי ברע"פ לא  

ל  2בעמ'  שב"הערה"   באשר  תגובתה(,  בתחילת  המדינה  התייחסה  כן  )אליה  פרשנות  לרע"פ 

ידי הסניגוריה הציבורית כיום  שהעדכנית   זו שמוצעת על  בשתי  הציגה בשם המבקש  לעומת 

 (. לעיל 3ערת שוליים ה את גם לעניין זה ראו והערכאות הקודמות )

)ג( לחוק העונשין "הייתה  77לתגובתה טוענת המדינה כי מטרת חקיקתו של סעיף    28בסעיף   .13

ליצור תמריץ משמעותי לתשלום הפיצויים", וזאת, כפי שמשתמע מהטענה, גם בדרך של שלילת  

זוהי   הנידון.  מחירות  מטעם  קוממתטענה  מובאת  היא  כי    כאשר  חולק  אין  שכן  המדינה, 

הממשלתית האפשרות של שלילת חירות אינה מוזכרת ולו ברמז בדברי ההסבר של הצעת החוק  

.  לרע"פ(  45לתגובה ובסעיף    27)דברי ההסבר מצוטטים בסעיף    )ג(77אשר הביאה לחקיקת סעיף  

בזכות החוקתית לחירות?פגוע ל  נועדהשהאם כך נוהגת ממשלת ישראל להעביר חקיקה 

חוק מספק דרכים אפקטיביות שאינן  ה לתגובתה מתעלמת המדינה מכך ש  33-ו  29-28בסעיפים   .14

בעלי יכולת  מנידונים    -לרבות פיצויים לנפגעי עבירה    -כרוכות בשלילת חירות לשם גביית חובות  

, שכותרתו "הטלת  המרכז לגביית קנסות  א לחוק7ראו סעיף  .  ית שמתחמקים מתשלוםכלכל

. המדינה אף מתעלמת מדבריה  2011הגבלות בידי הרשם לענייני המרכז", אשר נחקק בשנת  

סעיף  ראו  הסבר של הצעת החוק הממשלתית לביטול מאסר חייבי הוצאה לפועל ) השלה בדברי  

."נמצא כי למרות האיסור על הטלת מאסרים, שיעורי הגבייה דווקא עלו"  שלפיהם  לרע"פ(,  38

קיימת "הנחיית משרד    32יף  סעמ .15 כי  לראשונה  לתגובת המדינה למדה הסניגוריה הציבורית 

תשלום  המשפטים אי  בשל  אחד  בתיק  מאח"ק  להפעיל  אין  שלפיה  קנסות,  לגביית  למרכז   "

ביקשנו לקבל את ההנחיה לעיוננו. נענינו כי מדובר בדברים שנקבעו בישיבה    חובות בתיק אחר.

, בראשות מנהל המחלקה, על  2014במארס    פרקליטות המדינה במחלקה הפלילית  בשהתקיימה  

וכי  רק ניתן להעביר את סיכום הישיבה  ע סוגיה שהתעוררה בתיק ספציפי,  משום כך גם לא 

במלואו לסניגוריה. תחת זאת נמסרה לנו הפרפראזה הבאה לדברים שנקבעו בישיבה:

לגביית קנסות מול  )ד( לחוק המרכז  3"לעניין השאלה העקרונית של פרשנות סעיף  
)ג( קובע קדימות לגביית  77מקובלת העמדה כי סעיף    –)ג( לחוק העונשין  77סעיף  

יופעל   פיצוי על קנס בתיק. בהתאם לכך, מאסר חלף קנס שנקבע בתיק מסוים 
 בהתייחס לתיק המסוים בלבד. 

לסדר   בהתאם  נגבו,  או  ששולמו  סכומים  אחרים,  פיצוי  חובות  קיימים  כאשר 
,  ייזקפו תחילה לזכות חובות אלה  -)ד( לחוק המרכז  3הקבוע בסעיף    הקדימויות

, בעת שבתיק המסוים שולם ע"י החייב מלוא סכום הפיצוי  ואולם במישור המעשי
" לא יופעל המאסר חלף קנס -והקנס 

את טענתנו   דווקא מחזקתזו הנחיה  לתגובתה,    32בניגוד לטענת המדינה בסעיף  אנו סבורים כי  

ם העקרונית המוצגת ברע"פ. ההנחיה משקפת הכרה בבעייתיות הנורמטיבית שנובעת מפרשנות

.  לחוק העונשין  71ביחד עם סעיף  )ד( לחוק המרכז לגביית קנסות3הלשונית הפשוטה של סעיף  

, לטוב  זהה לחלוטיןלרע"פ, והסברנו כי היא   61-51על בעייתיות נורמטיבית זו עמדנו בסעיפים  
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מ לבעיולרע,   שנובעת  הנורמטיבית  סעיף    פרשנותםיתיות  של  הפשוטה  לחוק  77הלשונית  )ג( 

אלא שבמקום לפתור את שתי הבעיות הנורמטיביות באותו אופן,  .  71העונשין ביחד עם סעיף  

בחרו הפרקליטות והמרכז לגביית קנסות לתת פתרון "במישור המעשי" רק לבעיה הנורמטיבית  

השופט שהטיל את המאח"ק בתיק  ברור כי  , שכןולט יותרבאכן האבסורד בה )אשר  הראשונה

הם השאירו  בכך  .  (אחד לא ראה לנגד עיניו את החובות הקיימים והעתידיים בתיקים אחרים

הפרקליטות    .זהה לראשונההיא  טהורה    פרשנית  מבחינהעל אף ש  ,על כנה את הבעיה השנייה

, ולכן  שהייתה נוקטת בו(עליה  קה  )אחרת חז  הראשונה  לבעיה  פרשנילא מצאה מן הסתם פתרון  

פתרון "מעשי", כלומר הנחיה מינהלית באשר לשיקול הדעת של המרכז   הנחתה לתת לבעיה זו 

לטובת חובות    זקיפת התשלומיםהקבוע בחוק לבהפעלת מאח"ק, מבלי לפגוע בסדר הקדימויות  

באותו   מאח"ק לפיצוישי היה ניתן גם לעניין היחס בין  אילו אותו פתרון מע  . תיקים אחריםמ

ל ענה עשי  חדשפתרון פרשני    תתכזה, אין מנוס מלפתרון מעשי  משלא ניתן  אך  , דיינו.  תיק

 . גם יחדהזהות הנורמטיביות  שתי הבעיות 

לחלקים    -צוין  כבר  כפי שר  שאלסיום נשוב ונפנה את בית המשפט הנכבד לכל האמור ברע"פ,   .16

המדינה.   בתגובת  עניינית  התייחסות  אין  ממנו  הנכבד  גדולים  המשפט  אפוא  בית  מתבקש 

להורות על מתן רשות ערעור, ולמצער להעביר את הרע"פ לדיון עקרוני בהרכב תלתא. 

 אלעד רט, עו"ד  רענן גלעדי, עו"ד  
כוח המבקש -בא כוח המבקש -בא 

. 2016 מאי ב 30, ותשע" איירב כ"ב ', ביום היום,  
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10דע/

 עיקרי טיעון מטעם המדינה 
קשקוש נ' משרד המשפטים,  7485/19בעע"ם  

 וזכרת שבהם מא
"הנחיה פנימית של הנהלת הפרקליטות" 

ים מותנים הסדר אוסרת על עריכתה
ות של מעשה מגונה בפומבי, בעביר

(30)פס'    מבלי לצרף אותה
(2020)יוני  
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11דע/

תגובה מטעם המדינה 
 3036/20בבג"ץ 

קירות שוטרים, המחלקה לח הצלחה נ'  
  ""טיוטת מסמך ומצרפת  המאזכרת  

מח"ש של  ה והתביעה  החקירמדיניות   ןיבעני
 ,בנוגע לדיווחי כזב של שוטרים 

כבר מיושמת "בשטח" ש
( 2020יולי  )
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 בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

20/3036בג"ץ 

(580490902)ע"ר לקידום חברה הוגנת"  –"הצלחה 
 סתיו סער אלעד מן ועו"ד על ידי ב"כ עו"ד

 5252269רמת גן  7מנחם בגין רח' 
 03-6114486פקס:  03-6114485טל': 

ת ה ע ו ת ר  elad@man-barak.comדוא"ל: 

ג   ד נ  

. המחלקה לחקירות שוטרים1
 . פרקליטות המדינה2
 . היועץ המשפטי לממשלה3

 על ידי פרקליטות המדינה, 
 משרד המשפטים, ירושלים

ה  מ ש  י  ב  י  ם02-6467011; פקס': 0733925511טלפון: 

מטעם המשיבים תגובה

. בית המשפט הנכבד, מתכבדים המשיבים להגיש את תגובתם לעתירהבהתאם להחלטת  .1

מדוע, חרף תתייצב ותיתן טעם " 1המשיבה עניינה של העתירה הוא בדרישת העותרת כי  .2

הצלחה  3335/18האמור בהחלטה שניתנה בעתירה הקודמת שהוגשה באותו הנושא )בג"ץ 

(; על אף הצהרותיה בנושא במסגרת חברה הוגנת נ' המחלקה לחקירות שוטריםלקידום  –

; ולמרות חלוף פרק זמן ניכר, לא תגבש פלונים נ' המחלקה לחקירות שוטרים 3823/19רע"פ 

ותפרסם, ללא דיחוי הנחיות מנהליות מפורטות וסדורות בנושא אמות המידה לניתוב 

להליך משמעתי, או להליך  –ע עבירות פליליות עניינם של שוטרים שנחקרו כחשודים בביצו

 ".פלילי

לפי הנמסר מהגורמים העוסקים בנושא בפרקליטות המדינה, העיכוב שחל בהשלמת  .3

הנושא נבע, בין היתר, מעומס עבודה וריבוי משימות, במיוחד בשים לב לסיום תפקידו של 

המשיבים בנקודת הזמן הנוכחית, . מכל מקום, 2019פרקליט המדינה בחודש דצמבר 

 ,הושלמה עבודת המטה ביחס לחלק מן ההנחיות הרלוונטיות לנושא העתירהיעדכנו כי 

ועבודת המטה בעניין הנחיה  ,3335/18אשר אליהן התייחסה המדינה בתגובתה לבג"ץ 

אשר על כן, חלק מן העתירה כבר התייתר, וחלק נוסף נוספת מצויה בישורת האחרונה. 

להתייתר במועד קרוב. נפרט.עתיד 

 – 2.39מספר  )עניינים פליליים( פרקליט המדינההמשנה לפורסמה הנחיית  2.7.20ביום  .4

מעשים מגונים, מעשים של הטרדה מינית והתנכלות, או מעשי עבירה מתאימים אחרים "

". יצוין כי מדובר בהנחיה כללית קווי התיחום שבין אכיפה פלילית לאכיפה משמעתית –

שמתייחסת להבחנה בין אכיפה פלילית לבין אכיפה משמעתית בכל שירות המדינה, אך 
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כפי שמצוין בראש ההנחיה, מדובר בהנחיה זמנית היא רלוונטית גם ביחס לשוטרים. 

 שתיבחן מחדש עם כניסתו של פרקליט מדינה חדש לתפקיד. 

מעשים מגונים, " – 2.39המדינה )עניינים פליליים( מספר הנחיית המשנה לפרקליט צילום 

קווי התיחום  –מעשים של הטרדה מינית והתנכלות, או מעשי עבירה מתאימים אחרים 

  . 1מש/מצורף ומסומן " שבין אכיפה פלילית לאכיפה משמעתית

 ההנחיה זמינה גם בקישור הבא: 

https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Guidelines/02.39.pdf

בנוגע לדיווחי  בנושא מדיניות מח"ש בפתיחה בחקירה והעמדה לדין מסמךטיוטת במקביל,  .5

, הושלמה אף היא 3335/18"ץ , שאליה התייחסה המדינה בתגובתה לבגכזב של שוטרים

עם זאת, הוחלט  .6.5.20ידי המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( ביום -אושרה עלו

ידי פרקליט המדינה הקודם( כי בשלב הראשון יהיה מדובר במסמך פנימי של -)עוד על

, ועל בסיס הניסיון שיצטבר, ליט המדינהידי המשנה לפרק-אישורו עלמח"ש, ובחלוף שנה מ

ייבחן הצורך בביצוע התאמות ותיקונים, וכן תישקל האפשרות לעגנו כהנחיית פרקליט 

 .שתפורסם לציבור מדינה

מדיניות  – דיווחי כזב, שקרים בחקירה ובמשפט של שוטרים וכדומה – נייר עמדה"צילום 

 .2מש/מצורף ומסומן " מח"ש בפתיחה בחקירה ובהעמדה לדין

ת המבקש, היא זו 3335/18ההנחיה האחרונה שאליה התייחסה המדינה בתגובתה לבג"ץ  .6

 להסדיר את מדיניות מח"ש בנוגע לתיקי שימוש בכוח, לרבות קווים מנחים להבחנה בין

בראשות היועץ ישיבה  31.5.20בהקשר זה, התקיימה ביום . דין פלילי לדין משמעתי

הנחיה זו. עתה, מצוי הנושא בישורת עניינה של , בין היתר, ןנידובה ש ,המשפטי לממשלה

, וההנחיה עתידה להתפרסם במועד קרוב.של עבודת המטה האחרונה

, בעניין ימים 60בתוך ככל שבית המשפט הנכבד יראה לנכון, יוכלו המשיבים לשוב ולעדכן  .7

.ההנחיה הנ"ל

בתמוז תש"ף 'כ  היום, 

2020ביולי  12 

 יונתן ברמן, עו"ד

סגן בכיר במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה
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 תוכן עניינים נספחים

 שם הנספח נספח

 2.39צילום הנחיית המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים) מספר   1מש/

"מעשים מגונים, מעשים של הטרדה מינית והתנכלות, או מעשי  –

קווי התיחום שבין אכיפה פלילית לאכיפה  –עבירה מתאימים אחרים 

 משמעתית"

דיווחי כזב, שקרים בחקירה ובמשפט של  –צילום "נייר עמדה   2מש/

 מדיניות מח"ש בפתיחה בחקירה ובהעמדה לדין" –שוטרים וכדומה 
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 2מש/

דיווחי כזב,  –צילום "נייר עמדה 

פט של שקרים בחקירה ובמש

מדיניות  –שוטרים וכדומה 

ח"ש בפתיחה בחקירה מ

  ובהעמדה לדין"
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 - , שקרים בחקירה ובמשפט של שוטרים וכדומהדיווחי כזב –נייר עמדה 
מדיניות מח"ש בפתיחה בחקירה ובהעמדה לדין

רקע .1

צוע עבירות פליליות נחקרים מדי שנה מאות שוטרים, בחשד לבי במחלקה לחקירות שוטרים

אמים , עוד טרם תחילת חקירת מח"ש, מתלא אחת במקרים בהם שוטרים שונות. מח"ש נתקלת

החשש הוא, כי  .בגרסה שנמסרה במשטרה הפעולה או "חבדו דיווחים כוזביםגרסאות ומוסרים 

מתוך כוונה לשבש חקירת מח"ש עתידית. אפשר שאף בראיה צופה פני עתיד ו דיווחי הכזב ניתנים

, במטרה זמן חקירתם במח"שטרים מוסרים גרסאות כוזבות בוש לא מעטים,במקרים בנוסף, 

  על חבריהם. צמם אולחפות על ע

דברים אלו  .החקירהכדי לשבש את  באשר היא הינה דבר חמור אשר יש בואמירת שקר בחקירה 

שכן שוטר המשקר, חותר תחת ערכי  נכונים ביתר שאת כאשר מדובר בשקר של איש משטרה,

 פסיקת בית בה. לעניין זה נביא דברים מתוך היסוד של המשטרה ומביא לפגיעה באמון הציבור

 :(78/13)תיק ביד"מ  הדין המשמעתי בעניינה של איה אבו חמד

"הנאשמת שבפנינו, חוקרת צעירה, כשלה בכך שבחקירת מח"ש לא מסרה אמת 

בדבריה כי לא ראתה את עמיתה החוקר סוטר למתלונן וכי הדבר אינו זכור לה...בית 

ל שכן במהלך דין זה חוזר ומדגיש כי ככלל אי אמירת אמת על ידי איש משטרה, לא כ

חקירת מח"ש, יש בה כדי לחתור תחת ערכי היסוד של הארגון. אחת מאושיות הארגון 

בהיותו גוף אוכף חוק, היא האמינות והחובה למסור אמת בכל עת ומצב. מסר זה עובר 

נאמרו הדברים  60/12כחוט השני בפסיקותיו של בית הדין, כך למשל בתיק ביד"מ 

מינות הן מערכי היסוד של המשטרה, עליהן היא הבאים: "היושרה האישית והא

מחנכת את שוטריה. מצופה מכל שוטר שידבק באמירת האמת בכל מצב ולא יסטה 

ממנה אף במלוא הנימה". ... 

ערכי האמת והיושר הם ערכים שצריכים להיות נר לרגליו של כל שוטר ושוטר, שכן 

 של הארגון, המבוססת בין אלו ערכי יסוד המתחייבים לשם הבטחת פעילותו התקינה

היתר על אמון הציבור. שמירה והקפדה על טוהר המידות ועל נורמות התנהגותיות 

ראויות בארגון, תוביל במישרין לשמירה על הארגון, לחיזוקו הפנימי וכפועל יוצא מאלו 

להגברת אמון הציבור, בארגון, באנשיו ובטוהר פעולותיו. אמון זה, כידוע, חיוני 

 עילותו התקינה".להבטחת פ

עניין החומרה היתרה של שוטר המוסר דיווח כזב, בין היתר באמצעות דוח פעולה, נביא את בעוד 

 :מדינת ישראל נ' ירון מואס 20762-09-11ע"פ )ת"א( בהמחוזי בית המשפט דברי 

"שוטרים מעידים בבתי משפט, שוטרים מגישים דו"חות ונקודת המוצא ממנה יוצא 

, בדרך כלל, כי אין לשוטר עילה לשקר וניתן לסמוך על דבריו. בית המשפט הינה

תרחיש מסוג זה שבא לידי ביטוי בתיק הנוכחי, הוא הסיוט של כל שופט, השואל עצמו 

בעקבות דו"ח זה האם יוכל לסמוך על הדו"חות הבאים שיוגשו לו". 
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הם ולהימנע לתופעה של שוטרים המשקרים במטרה להגן על חברי בהקשר זה, יש להתייחס

 זכתה לכינוי . תופעה זו)או משמעתית( ביצעו עבירה פליליתש אפשר מ'להלשין' עליהם כאשר

אימץ כינוי ראשי מח"ש לדורותיהם, ואף בית הדין המשמעתי  על ידי ,'קשר השתיקה' של שוטרים

 בעניינה של איה אבו חמד:בית הדין המשמעתי  וכך נאמר בפסיקתו של. זה

וזב במהלך חקירת מח"ש בין אם על ידי איש משטרה החשוד בביצוע מסירת מידע כ "

עבירה ובין אם על ידי איש משטרה המוזמן כעד, גורמת לשיבוש החקירה ולעיוות דין. 

חיפוי של אנשי משטרה, על עמית, שביצע עבירה ופעל בניגוד לערכי הארגון הוא פסול, 

הצדקה בנסיבות אלו ל"קשר של נפסד ויש לעוקרו משורות הארגון. לא ניתן למצוא 

טרים באם "ילשין" על שתיקה", או לחשש של עד מפני נידוי חברתי מצד חבריו השו

 ."מבצע העבירה

קושי  חקירות מח"ש ובייחוד חקירות שעניינן אלימות שוטרים, הינן חקירות מורכבות, וישנו

מקרים מדובר בגרסה זאת בעיקר בשל העובדה כי בחלק גדול מהלהגיע בעניינן לחקר האמת, 

מתאגדים בקשר . כאשר השוטרים שהיו עדים לאירוע יםאל מול גרסה של שוטר יחידה של אזרח

'קשר השתיקה' מקשה עד להגיע לחקר האמת. על האפשרות  מאודקשה מ הדבר של שתיקה, 

 לעיוות דין ויכול אף להביא להרשעתו של עלול לגרוםת החקירה, הוא מאוד על היכולת למצות א

 חף מפשע.

וכך נאמר בנושא זה של "קשר השתיקה" ע"י כב' השופטת נאוה בן אור בהחלטת מעצר שניתנה 

 מ"י נ' גיל שילן ואח': 494/10בבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת ב"ש 

"עיון בהודעותיהם הרבות של השוטרים שנחקרו בפרשה חמורה זו, מעורר את 

יים. קשה שלא להתרשם כי יש בין הרושם כי יותר משגילו טפח כיסו טפח

השוטרים שנחקרו, היודעים הרבה יותר ממה שהיו מוכנים לומר, ולאו דוקא 

משום שחששו להפליל את עצמם. למרבה הצער, נראה לכאורה, כי לניסיון 

ההשתקה חבר גם מי מחוקרי המשטרה, אשר נמנע מלתרגם את תלונתו של 

חשד לגניבת האופנוע. ההגנה על המתלונן בפני החוקר שגבה ממנו הודעה ב

חברים, שביצעו, כך על פי החשד, מעשים מזעזעים, נראית בעיניהם עדיפה על פני 

חשיפת האמת. אין הם מבינים, שכך מכתימים הם מחנה שלם. אלא שגם עתה 

לא מאוחר מדי, אולי לנוכח הדברים הללו, יהרהרו מחדש אלה היודעים על 

כי כמי שעומדים בחזית הראשונה של אכיפת  שהתרחש באותו לילה, ויבינו,

את האמת, והיה החוק, אמורים הם לשתף פעולה עם רשויות החקירה, ולספר 

מחנה המשטרה נקי".

מסירת הודעות כוזבות על ידי בנוגע למח"ש להתוות את מדיניות בהנחיה זו, אנו מבקשים 

 ורטו הקריטריונים והשיקוליםבהנחיה יפבשלב החקירתי עצמו. , בשלב הטרום חקירתי ושוטרים

נגד שוטרים אשר קמה בעניינם תשתית פתיחה בחקירה בלת החלטה בדבר הן לצורך ק הנדרשים

העמדה לדין במקרים  שלבגבשת חשד לשיבוש חקירה, והן לצורך קבלת החלטה בעובדתית המ

   בהם התגבשו די ראיות בעניינם. 

הבסיס הנורמטיבי .2
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מכת על מספר אדנים:נסבהנחיה זו  מדיניות מח"ש

  :פלילית חקיקה .א

)א( לחוק העונשין בעניין עדות שקר קובע כי:237סעיף 

מהותי לגבי שאלה הנדונה באותו הליך,  ברבדת בהליך שיפוטי, ביודעין, עדות כוזב ידמעה"

תשע  סרמא -שבע שנים; עשה כן בעד טובת הנאה, דינו  סרמא -הרי זו עדות שקר, ודינו 

שנים".

העובדתי של עבירת עדות שקר כולל רכיב התנהגותי של העדת עדות כוזבת בדבר מהותי  היסוד

וכן נסיבה של "הליך שיפוטי". היסוד הנפשי של העבירה כולל מודעות לטיב ההתנהגות ולקיום 

 הנסיבות.

יוצא אם כן, כי כאשר שוטר מעיד בבית המשפט בהליך המתנהל נגד אזרח, על בסיס דו"ח 

לעיל וככל שמדובר  238מך אחר שערך, שתוכנם כוזב כפי שפורט בהקשר לסעיף פעולה או מס

בדבר מהותי לגבי השאלה הנדונה באותו הליך, הרי שמתגבשים יסודות עבירת עדות שקר 

 )א( לחוק העונשין.237בהתאם לסעיף 

:קובע כי בידוי ראיותלחוק העונשין בעניין  238עיף ס

 ת שקר או של הדחה לעדות שקר, או המשתמש ביודעיןראיה, שלא בדרך של עדוה ודהב"

רשות שיפוטית או ועדת חקירה בהליך שיפוטי, ת כאמור, והכל בכוונה להטעו דויהבראיה ב

."חמש שנים סרמא -דינו 

היסוד העובדתי של עבירת בידוי ראיה כולל רכיב התנהגותי של "הבודה ראיה" או "המשתמש 

הנפשי של העבירה כולל מלבד מודעות לטיב ההתנהגות גם ביודעין בראיה בדויה". היסוד 

"כוונה להטעות רשות שיפוטית או ועדת חקירה בהליך שיפוטי". מנוסח הסעיף עולה כי אין 

.1הכרח להוכיח גרימה של תוצאה ועל כן מדובר בעבירת התנהגות ולא בעבירת תוצאה

במסגרת  ערךאו מסמך אחר ש יוצא אם כן, כי כאשר שוטר מוסר גרסה כוזבת בדו"ח פעולה

תפקידו, כדי להעליל על אחר, בין אם כמטרה יחידה ובין אם כדי למנוע הפללתו או הפללת 

חברו בביצוע עבירות כלפי האחר, הרי שמתגבשים באופן מובהק יסודות עבירת בידוי ראיה 

 לחוק העונשין. 238בהתאם לסעיף 

 קובע כי: תבעניין ידיעות כוזבו לחוק העונשין 243סעיף 

"המוסר לשוטר או למי שמוסמך להגיש תביעה פלילית, ידיעה על עבירה כשהוא יודע 

מאסר חמש שנים; ואין  -מאסר שלוש שנים, ואם העבירה היא פשע  -שהידיעה כוזבת, דינו 

נפקא מינה אם הוגשה תביעה פלילית בעקבות הידיעה ואם לאו". 

כולל רכיב התנהגותי של מסירת ידיעה, ונסיבה  היסוד העובדתי של עבירת ידיעות כוזבות

של זהות הגורם מקבל הידיעה שהוא שוטר או מי שמוסמך להגיש תביעה פלילית. היסוד 

 הנפשי הוא של מודעות להיות הידיעה כוזבת.   

ראה רע"פ אלגד 1

]
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מגיש לתיק חקירה דו"ח פעולה, או מוסר הודעה בפני חוקר יוצא אם כן, כי כאשר שוטר 

ירוע, ובמסגרת אותם דו"ח פעולה או הודעה מייחס למתלונן ביצוע משטרתי, על אודות א

עבירה, ביודעו כי המתלונן לא ביצע את העבירה האמורה, הרי שמתגבשים יסודות עבירת 

 ידיעות כוזבות. 

יצוין כי מקום בו מדובר ברישום דו"ח פעולה בו מיוחסת למתלונן עבירה שלא ביצע, על פניו 

בירת ידיעות כוזבות והן עבירת בידוי ראיה, שכן כל אחת מהעבירות ניתן לייחס לשוטר הן ע

מגנה על אינטרס ציבורי שונה במקצת. עם זאת, נראה כי אין מקום להאשים בכפל עבירות 

ועל כן, ככלל, כאשר הרכיב ההתנהגותי הוא רישום דו"ח פעולה, נכון יותר יהיה להחשיד 

ו הרכיב ההתנהגותי הוא מסירת הודעה בפני ולהאשים בעבירת בידוי ראיה ואילו מקום ב

 חוקר משטרתי, נכון יותר יהיה להחשיד ולהאשים בעבירת ידיעות כוזבות.

לחוק העונשין בעניין שיבוש מהלכי משפט קובע כי:  244סעיף 

דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול ה ושהע"

שלוש שנים; לענין זה,  סרמא -בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו  הזמנתו של עד,

ת חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית משפט". בולר -וטי" יפש יך"הל

היסוד העובדתי של עבירת השיבוש כולל רכיב התנהגותי של "העושה דבר" מן הדברים 

בחובו גם חקירה פלילית. היסוד הנפשי  המנויים בסעיף וכן נסיבה של "הליך שיפוטי" שכולל

של העבירה כולל מלבד מודעות לטיב ההתנהגות ולקיום הנסיבות גם "כוונה למנוע או להכשיל 

הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין". מנוסח הסעיף עולה כי אין הכרח להוכיח גרימה של 

 .2תוצאה ועל כן מדובר בעבירת התנהגות ולא בעבירת תוצאה

צא אם כן, כי כאשר שוטר מתאם גרסאות ומוסר גרסה כוזבת כדי למנוע הפללתו, הפללת יו

חברו, או חמור מכך, בכדי להעליל על אחר, הרי שמתגבשים באופן מובהק יסודות עבירת 

 לחוק העונשין. 244השיבוש בהתאם לסעיף 

 קובע כי:בעניין הטרדת עד לחוק העונשין  249סעיף 

רה על פי דין, או בנוגע קיבחר, ד למסוומלהודעה שמסר האדם, או עאדם בנוגע  ידטרהמ"

 לוש שנים".ש אסרמ -לעדות שמסר האדם, או עומד למסור, בהליך שיפוטי, דינו 

היסוד העובדתי של הטרדת עד כולל רכיב התנהגותי של "המטריד אדם" וכן נסיבה של "בנוגע 

דין, או בניגוד לעדות שמסר האדם, או להודעה שמסר אדם, או עומד למסור, בחקירה על פי 

עומד למסור בהליך שיפוטי". היסוד הנפשי של העבירה כולל מודעות לטיב ההתנהגות ולקיום 

הנסיבות. מנוסח הסעיף עולה כי אין הכרח להוכיח גרימה של תוצאה ועל כן מדובר בעבירת 

 .3התנהגות ולא בעבירת תוצאה

מטריד את חבריו השוטרים שהיו  –או באמצעות אחר בעצמו  – יוצא אם כן, כי כאשר שוטר

במטרה למנוע את הפללתו או  ,עדים לאירוע הנחקר או הנדון, בנוגע להודעתם או עדותם

)להלן: "רע"פ אלגד"( אלגד נ' מ"י 7153/99רע"פ  2

 אלגד רע"פראה  3

168



5

מפני  ם של העדיםחששאו חמור מכך, בכדי להעליל על אחר, תוך היכרות עם הפללתו של אחר, 

 249בהתאם לסעיף  טרדת עד, הרי שמתגבשים יסודות עבירת השל "מלשינים"נידוי חברתי 

 לחוק העונשין.

לחוק העונשין בעניין הפרת אמונים קובע כי: 284סעיף 

, אף אם יבורת אמונים הפוגע בצפרה אוציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה ה בדעו"

שלוש שנים". סרמא -לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו 

ת אמונים כולל רכיב התנהגותי של "עשיית מעשה מרמה או הפרת היסוד העובדתי של הפר

אמונים " וכן נסיבה הנוגעת לזהות המבצע, שעליו להיות "עובד ציבור". היסוד הנפשי של 

העבירה כולל מודעות לטיב ההתנהגות ולקיום הנסיבות. מנוסח הסעיף עולה כי על המעשה 

 לפגוע בציבור ועל כן מדובר בעבירת תוצאה.

הן מטעם שביצע עבירה או היה עד  –צא אם כן, כי כאשר שוטר מועל בתפקידו כאוכף חוק יו

לביצוע עבירה על ידי אחר, ולאחר מכן פגע ביכולתן של הרשויות לברר את נסיבות ביצוע 

העבירה ולאכוף את החוק עליו או על אחר כמבצעי העבירה; הן מטעם שניצל את מעמדו ואת 

יש במעשיו פגיעה באמון הציבור  –בו העליל על אחר ביצוע עבירה האמון הניתן בו מקום 

במשטרת ישראל, אמון הנדרש לה לצורך ביצוע תפקידה. בכך פוגעים מעשי השוטר בציבור ועל 

 לחוק העונשין. 284כן מתגבשים יסודות עבירת הפרת האמונים בהתאם לסעיף 

. עבירת שיבוש הליכי משפט הנה בה עוסקת המחלקה לחקירות שוטרים רה הרווחתהעבי

זאת, מובן שיש ליישם את הכללים שיובאו  נחיה יתייחס בעיקר לעבירה זו. עםלפיכך המשך הה

 בהמשך ההנחיה גם ביחס לשאר העבירות הפליליות המוזכרות לעיל, בהתאמה.

חקיקה משמעתית: .ב

והוראות  לתוספת הראשונה לחוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים 11סעיף 

 )להלן: "חוק המשטרה"( קובע כי: 2006-שונות(, תשס"ו

מתן הצהרה כוזבת או העלמת ידיעות שחובה למסרן, לשם התגייסות למשטרה או בענין "

."אחר הקשור לשירות במשטרה

היסוד העובדתי כולל רכיב התנהגותי של "מתן הצהרה כוזבת או העלמת ידיעות שחובה 

על ההצהרה הכוזבת או הידיעה שהועלמה, בענייננו היא "לשם למסרן" וכן נסיבה לפיה 

עניין ... הקשור לשירות במשטרה". היסוד הנפשי של העבירה כולל מודעות לטיב ההתנהגות 

 ולקיום הנסיבות. 

בין אם ח פעולה, בין אם במסגרת דו" ותן ביודעין הצהרה כוזבתיוצא אם כן, כי כאשר שוטר נ

משום יש במעשיו  – , בעניין הנוגע לשירותו במשטרהמסגרת חקירהבמסגרת הודעה ובין אם ב

  .לתוספת הראשונה לחוק המשטרה 11עבירה משמעתית בהתאם לסעיף 

אם כאשר שוטר מעלים ביודעין מידע שחייב היה למוסרו בין אם במסגרת דו"ח פעולה ובין 

ירה משמעתית בהתאם יש במעשיו משום עב –במסגרת הודעה, בעניין הנוגע לשירותו במשטרה 

  לתוספת הראשונה לחוק המשטרה. 11לסעיף 
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קובע כי:  לחוק המשטרה 22סעיף 

ישראל  הימנעות ממתן סיוע שביקשו נציב הקבילות, הממונה על תלונות הציבור במשטרת"

או לשם  או המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים, לשם בירור קבילה או תלונה,

."ידע כוזב במהלך בירור או חקירה כאמור או הכשלתם בדרך אחרתחקירה, וכן מסירת מ

הימנעות ממתן סיוע, מסירת מידע כוזב או הכשלה היסוד העובדתי כולל רכיב התנהגותי של "

בדרך אחרת" הנוגעים ל"בירור קבילה, תלונה או חקירה" בנציב הקבילות, הממונה על תלונות 

 התנהגות נוגעתלפיה הוכן נסיבה  ות שוטריםהציבור במשטרת ישראל או המחלקה לחקיר

. היסוד הנפשי של העבירה כולל מודעות לטיב לבירור קבילה או תלונה, או לשם חקירה

 ההתנהגות ולקיום הנסיבות. 

נמנע ממתן סיוע, מוסר מידע כוזב או מכשיל בדרך אחרת  , ביודעין,יוצא אם כן, כי כאשר שוטר

יקת תלונה ביחידה לתלונות הציבור במשטרת ישראל או בירור קבילה בנציב הקבילות, בד

 22משום עבירה משמעתית בהתאם לסעיף יש במעשיו  – חקירה במחלקה לחקירות שוטרים

 .לתוספת הראשונה לחוק המשטרה

 פסיקה פלילית ומשמעתית: .ג

כמה פסקי דין שעסקו בנושא זה כדוגמאות ליחס הפסיקה לנושא: להלן יובאו

: הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון בעבירה של מ"י נ' סאמר אבו גנב 10-03-18435ת"פ 

כאשר הנאשם נחקר במח"ש בגין אירוע במהלכו  ,שיבוש מהלכי משפט. ע"פ עובדות כה"א

הוכה אזרח באכזריות ע"י שותפו של הנאשם, מסר הנאשם גרסה שקרית לחוקרי מח"ש לפיה 

עם נוספת בגין אירוע זה וגם בפעם השניה לא הבחין באלימות שהפעיל שותפו. הנאשם נחקר פ

עמד על גרסתו השקרית. רק לאחר עימות שנערך בין הנאשם לבין שוטר נוסף שגם היה עד 

לאירוע ומסר גרסת אמת, החליט הנאשם לחזור בו מגרסתו השקרית ולספר את האמת. בימ"ש 

 כי: ם החליט להרשיע את הנאשם בגין שיבוש מהלכי משפט תוך שקבע -שלום בי

המדובר בשוטר ומהימנותם של שוטרים הינה נושא עקרוני מאוד בעיניו ..."

של בית משפט זה. הגם שמדובר במעידה חד פעמית, לתפיסתי, אין הדעת 

נותנת שאקל ראש במתן גרסה שקרית על ידי שוטר אך במטרה להגן על חברו, 

בין שני ויוער שמודע בית המשפט היטב למערכת היחסים הטבעית והמגוננת 

שותפים למשימה...האינטרס הציבורי הינו, חד משמעי, שיקפידו שוטרים 

אי במסגרת חקירות המתבצעות במהימנות גרסאותיהם ודבריהם, בוודאי ובווד

.כדין"

: פסק דין בערעור בעניינו של שוטר מג"ב שהודה במסגרת מ"י נ' מואס 11-09-20762 ע"פ

הסדר טיעון בכך שתקף את המתלונן וסטר לו פעמיים ולאחר מכן רשם דו"ח כוזב לפיו 

המתלונן הוא שתקף אותו. בעקבות זאת, הורשע בעבירות של תקיפה ושיבוש מהלכי משפט. 

 במסגרת ערעור על קולת העונש קבע ביהמ"ש המחוזי כי: 
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.היינו שוקלים את האפשרות שלא להתערב בהחלטתו של בית משפט "..

קמא... אלמלא חלקו השני של האירוע, שהתבטא בהגשת הדיווח הכוזב... 

התנהלות זו יש בה פגיעה כפולה: הפגיעה האחת הנראית לעין היא הפגיעה 

במתלונן... הפגיעה הקשה יותר היא באזרחי ישראל כולם ובמערכת המשפט. 

מעידים בבתי משפט, שוטרים מגישים דו"חות ונקודת המוצא ממנה שוטרים 

יוצא בית המשפט הינה, בדרך כלל, כי אין לשוטר עילה לשקר וניתן לסמוך על 

דבריו..."

: תנ"צ אדרי קיבל מפקודו (82/12)תיק ביד"מ  פסק דין משמעתי בעניינו של תנ"צ ניסים אדרי

טר אחר. הוא נמנע מלדווח על כך למח"ש וכשהגיע דיווח אודות הטרדה מינית שבוצעה ע"י שו

לחקירת מח"ש ונשאל על כך הוא הכחיש כי קיבל דיווח מפקודו ומסר תשובות מתחמקות 

 העבירות שיוחסו לו.  בכלבית הדין למשמעת הרשיע את תת ניצב אדרי ושקריות בנושא. 

ש, כי אכן הנאשם מסר נוגע לענייננו קבע בית הדין, לאחר שצפה בחקירתו של הנאשם במח"ב

תשובות מתחמקות ואף כוזבות במהלך חקירתו במח"ש ועל כן הרשיע אותו, בין יתר 

הימנעות ממתן סיוע שביקשה המחלקה לחקירות שוטרים  של בעבירההעבירות האחרות, 

  לתוספת לחוק המשטרה. 22לסעיף  בהתאם ,לשם חקירה

: מדובר בנאשמת, חוקרת (78/13יד"מ )תיק ב פסק דין משמעתי בעניינה של איה אבו חמד

 3במרחב דוד, שהורשעה במסגרת הסדר טיעון בעבירה של התנהגות בלתי הולמת, לפי סעיף 

. הנאשמת היתה עדה לאירוע במהלכו חוקר בתחנה סטר על 2006-לתוספת הראשונה התשס"ו

ת בכך לחיו של מעוכב בתחנה. הנאשמת נחקרה במח"ש אודות האירוע ומסרה תשובה כוזב

שטענה כי לא ראתה את החוקר סוטר למתלונן וכי הדבר אינו זכור לה, וזאת חרף העובדה 

 האמירות הקשות שנאמרו על ידי בית הדין המשמעתי לגבי החומרה בהשהיתה עדה לכך. 

 רואה את המעשה כבר צוטטו ברקע להנחיה זו.  הוא

 2.5הנחיית פרקליט המדינה מס'  .ד

שטרה שעל פיהם יוחלט האם לפתוח בחקירה פלילית או להעביר למ להלן יפורטו קריטריונים

 בהמלצה לבחון חקירה משמעתית:

בגין חשד למסירת של אזרח במדיניות פתיחה בחקירה והעמדה לדין עוסקת  .הנחיית פ.מ

הנחיה זו קובעת  ירה או במשפט ובגין סירוב להעיד.אמרה או עדות כוזבת או סותרת בחק

יפת האמת ועשיית צדק הן מטרותיו המובהקות של ההליך הפלילי. כך בחלקה הכללי כי חש

 : 6אלגד אורי נ' מ"י, פסקה  7153/99נפסק ברע"פ 

"ביסוד שיטת המשפט שלנו מעוגן העיקרון לפיו הליכי משפט קשורים 

קשר אמיץ עם החובה לומר אמת בכל ההליכים שנועדו לעשיית משפט. 

יית משפט, החובה לומר אמת אינה אשר על כן, בהקשרם של הליכים לעש

רק בגדר חובה מוסרית, אלא היא אף חובה משפטית הנגזרת מהוראות 

החוק וממהותו של ההליך המשפטי. חשיפת האמת ועשיית צדק הן 

מהתכליות המובהקות של ההליך הפלילי".
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, כאשר התעורר חשד שאדם העליל עלילת שווא נגד אחר בקשר עם להנחיה 9סעיף  יפל ע

  .משטרה לחקירת העניין רועבי ,בירה פליליתע

כאשר התעורר חשד לכך שאדם מסר בחקירה או במשפט להנחיה,  10ף סעי לעומת זאת על פי

ייערך אמרה שקרית או אמרה הסותרת הודעה קודמת בפרט מהותי מתוך כוונה להטעות, 

ל שהתקיימו, בין , ככיטה להפנות את העניין לחקירההכף תוהשונים  האינטרסים איזון בין

 היתר, התנאים הבאים:

.הכזב או הסתירה שבאמרה ניתנו על ידי העד באופן מודע (1)

הכזב או הסתירה שבאמרה נוגעים בליבת העניין והיה בהם פוטנציאל להשפיע על  (2)

תוצאות ההליך.

 הכוזבת מגרסתו בו חזר שהעד מכך להבדיל, חיצוני גורם בשל נתגלה שבאמרה הכזב (3)

 תכלית את לקדם מטרה ומתוך חרטה של כביטוי, חופשי רצון ומתוך יאוטונומ באופן

;האמת בירור

מורה: 11בהמשך ההנחיה, סעיף 

ככל שהאמרה גרמה בפועל או הייתה בעלת פוטנציאל לגרום נזק חמור לנאשם או לאדם 

 ."אחר או לאינטרסים ציבוריים תגבר הנטייה להורות על פתיחה בחקירה

וטר, איש חוק, מוסר בחקירה במח"ש דיווח כוזב במטרה לשבשה, מטבע הדברים, כאשר ש

או אף כאשר הוא עושה זאת במסגרת דו"ח פעולה או חקירה משטרתית, במטרה דומה, הרי 

שיש בכך כדי לגרום נזק משמעותי לאמון הציבור במערכת אכיפת החוק. יתרה מכך, ככל 

חקירה משטרתי נגד אזרח, הרי  שבגין האירוע בעניינו נמסר הדיווח הכוזב, נפתח תיק

ול לעיתים להוביל לנזקים הכזב של השוטר הינו משמעותי ועלמדיווח שפוטנציאל הנזק 

לתת את הדעת בהקשר זה, יש  .ם לאזרח )מעצר, פתיחת תיק במשטרה, העמדה לדין(חמורי

ר משל במקרים רבים, פוטנציאל הנזק של דיווח כזב שנמסר על ידי שוטר יהיה גדול יותלכך ש

מתוקף היותו משמעותי משקל דיווח של שוטר ניתן, דרך כלל, לאזרח, שכן כזב של גרסת 

גם במצב זאת ועוד, . שוטר ובהתחשב בכך שהמערכת נשענת באופן תדיר על דיווחי שוטרים

הרי שיש בדיווח הכוזב כדי לפגוע בחקירת מח"ש ולהביא  ,בו אין פוטנציאל נזק מובהק לאחר

בהתאם להנחיית לאור כל זאת ו ן עם שוטר שע"פ החשד ביצע עבירה פלילית.מיצוי הדי לאי

 פרקליט המדינה, קיים אינטרס ציבורי מוגבר לפתוח בחקירה נגד שוטר שמסר דיווח כוזב.  

 נגד בחקירה פתיחה על מלהורות תמנע התביעה, ככלל נאמר: להנחיה 19בסעיף 

  .משפטו או חקירתו במסגרת שנמסרה סותרת או כוזבת אמרה מסירת בגין נאשם/חשוד

:חלופיים שני תנאיםמ אחד לפי ההנחיה ניתן לחרוג מכלל זה בהתקיים

;אחר נגד מפלילה שווא בעלילת המדובר (1
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מיוחדות מחמירות נסיבות קיימות (2

חויבת ההבחנה בין חשוד המוסר דבר שקר בחקירתו באזהרה, לבין עד המוסר כזב בחקירתו, מ

תחשב בכך שחשוד, הנחקר באזהרה בחשד לביצוע עבירה פלילית, מצוי לה המציאות. ניתן

כן יש ליתן את הדעת לזכותו של החשוד להימנע  .במצוקה וטבעי כי ינסה לחלץ עצמו מן המיצר

פלילי מרחפת ה ההליך . זאת כמובן, בניגוד לעד המוסר גרסתו מבלי שחרבמפני הפללה עצמית

 חומרה יתרה. ים על ידו בחקירה יש לדברי כזב שנאמרולפיכך  ,על ראשומ

 ,יום של ופוסב ,ומסר ביוזמתו השקרית מגרסתו בו חזר שהעד ככל: להנחיה 10סעיף  יפעל 

 שיקול להוות הדבר עשוי ,חמור אינו השקרית מהאמרה כתוצאה שנגרם והנזק אמת גרסת

 מגרסתם בהם מלחזור עדים להרתיע שלא ציבורי אינטרס מתוך וזאת ,בחקירה לפתוח שלא

 .המוקדמת השקרית

ך להכווין התנהגות , הצורכעד שקר ר המוסר גרסתבהקשר זה, יוער כי כאשר מדובר בשוט

ופעת 'קשר בין היתר בהתחשב בתכוזב מתעצם. זאת ה ומדיווח לחזור בו ולאפשר לשוטר

היתרה שיש  להוקיע ולמגר אותה, וכן בהתחשב בחשיבות ובקושי השתיקה' כמפורט לעיל

החקירה בתיקים אלו, לרוב לא  פיענוח .חקירה תיקים בהם שוטרים משבשים "וחפיצ"ל

 .שר, אילולא יחזור בו שוטר מדיווח כזב שמסרפיתא

בוודאי יחול גם על שוטרים. 10לכן סעיף 

במח"ש מדיניות פתיחה בחקירה .3

במסגרת נייר עמדה זה, נביא להלן כללים שיסייעו להחליט בשאלה האם כאשר עולה חשד 

מח"ש או שמא להעביר למשטרה  לפתוח בחקירת םב, יש מקולביצוע עבירה של שיבוש וכיוצ"

 עם המלצה לשקול מינוי קצין בודק.

וסר דיווח כזב בשלב שלפני ממצבים בהם שוטר  פריד ביןניות מח"ש בנושא, נלצורך קביעת מדי

משקר בשלב שוטר מצבים בהם ך למשל במסגרת דו"ח פעולה(, לבין מח"ש )כשנפתחה חקירה ב

 החקירה במח"ש:

דיווחים כוזבים בשלב טרום חקירתי .א

במסירת גרסה העוסקת  .הנחית פ.משלב ייחודי לשוטרים, ולפיכך, הינו  השלב הטרום חקירתי

על אירוע ח פעולה "מתייחסת אליו. מדובר בשלב בו שוטר עורך דו, אינה כוזבת על ידי אזרחים

גרסתו לחוקר משטרה באשר לאירוע מעין זה. השוטר  או מוסרבמסגרת תפקידו, שנכח בו 

 .גרסתו חשיבותלו משמעותמודעות ברורה למתוך  , עושה זאתמוסר הגרסה ואח "עורך הדו

המסמך אותו הוא להוות בסיס להגשת כתב אישום נגד אזרח, כי  העשוי שוטר יודע כי גרסתו

. עוד בידיעת השוטר, להעיד בענייןלהיות מוגש לבית המשפט וכי ייתכן והוא יתבקש עשוי  עורך

ועל הגרסאות אשר הם מוסרים כי בתי המשפט מסתמכים על דוחות הנערכים על ידי שוטרים 

 לצורך קביעת הכרעות שיפוטיות ,כדבר שבשגרהבאשר לאירועים בהם נכחו במסגרת תפקידם, 

קיימת חשיבות לאור האמור,  .משקל משמעותי גרסתושוטר, נותנים ל ומטבע הדברים, בהיותו

  .התופעה של שוטרים המוסרים גרסת כזב בשלב הטרום חקירתילמיגור ליונה ע

173



10

במח"ש שקרים בחקירה .ב

בין שוטר המוסר גרסת כזב בחקירת מח"ש והוא  נבחין ,2.5מס'  ., בהתאם להנחיית פ.מבשלב זה

ר דבר שקר במסגרת חקירתו כעד לעבירה חשוד בעבירה נשוא השיבוש, לבין שוטר אשר מוס

 העיקרית. 

בחקירה במח"ש שקרי חשוד  1ב.

לבין שוטר אשר זומן  חשודכשוטר שנחקר במח"ש בין ברורה הבחנה  ישנהלעניין זה, כאמור, 

 לאירוע.  עדלחקירה במח"ש בהיותו 

שרוי  שוטר נחקר באזהרה כחשוד בביצוע עבירה פלילית, הואכאשר . הטעם להבחנה ברור

מטעם  ,בין היתר .ץ עצמו מן המיצרללהתחשב בצורך הטבעי שלו להגן על עצמו ולח ניתןובמצוקה 

זה, קיימת לו גם הזכות להימנע מהפללה עצמית. לעומתו, שוטר אשר מוסר גרסה פתוחה כעד 

 על צווארו ולפיכך אין לו גם ההליך הפליליכאשר אין חרב  י יחסית,לאירוע, נמצא במצב ניטראל

 .זכות להימנע מהפללה עצמית

אזרח המשקר בחקירתו באזהרה לא  ,, ככלל2.5 .פ.מלהנחיית  19כפי שפורט לעיל, לפי סעיף 

 שני תנאיםהתקיימותו של אחד מ תייחקר בחשד לעבירת שיבוש. כדי לחרוג מכלל זה, נדרש

ירות נסיבות מחמ או שהתקיימובעלילת שווא המפלילה אדם אחר, או שמדובר : חלופיים

, כגון רקימת סיפור כזב מרובה פרטים שנועד לבסס את הגרסה השקרית או הכפשה מיוחדות

 . קשה של המתלונן )גם אם אין בכך לעלות כדי עבירה פלילית עצמאית(

 הלכה למעשה:

בשלב זה נבחין בין שלושה מצבים: 

ככל שמתגבשת תשתית  – לה ובו שקר פוזיטיביח פעו"שוטר שערך דו .1

נגד השוטר  ככלל, תפתח חקירה פליליתעובדתית לחשד לדיווח כוזב, אזי 

בחשד לעבירת שיבוש מהלכי משפט.

אירוע שיש בו כדי והחסיר ממנו חלק מן הח פעולה "שוטר שערך דו .2

במקרה זה,  – ח פעולה שותק["טרים המעורבים ]דווש"להפליל" מי מה

ך קבלת החלטה בדבר פתיחה בחקירה פלילית, יש לבחון את חומרת לצור

תביא חסר ואת מידת החשש שהסתרת חלק זה מהאירוע /הדיווח הכוזב

לעיוות דין, לפגיעה בחפים מפשע, או לכל תוצאה משפטית בעייתית אחרת. כן 

מגוון על פי את עוצמת המצג הראייתי המבסס את החשד בעניינו. יש לבחון 

ם יוכרע אם תפתח חקירה פלילית או שהעניין יועבר לבחינת מחלקת השיקולי

משמעת.

ככלל לא תפתח חקירה פלילית נגדו  – ח פעולה על אירוע"שוטר שלא כתב דו  .3

משמעת. מחלקת ועניינו יועבר לבחינת 
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התנאי השני הוא כי יתקיימו נסיבות מחמירות מיוחדות כגון רקימת סיפור כזב מרובה פרטים 

ו הכפשה קשה של המתלונן )גם אם אין בכך לעלות כדי עבירה שנועד לבסס את הגרסה השקרית א

 פלילית עצמאית(.

שקרי עד בחקירה במח"ש  2ב.

נדרשים  ,.ת פ.מיכעד, בהתאם להנחי לצורך פתיחה בחקירה במקרה של אזרח המשקר בחקירתו

)ראה סעיף  בעל פוטנציאל להשפיעהשקר נוגע בליבת העניין והתנאי כי  תנאים מצטברים ובהם

עליה  מה חומרת העבירה הפלילית להנחיה, נדרש לבחון 12בהתאם לסעיף  ,כן( להנחיה(. כמו 2)10

 . נסוב מעשה השיבוש

לאדם אחר, או לאינטרסים  לנאשם, לבדוק את פוטנציאל גרימת הנזק המנח .ת פ.מינחיכמו כן, ה

באופן מובנה, בשל  ברי כי שוטר המשקר בחקירתו, פוגע(. .להנחיית פ.מ 11ציבוריים )ראה סעיף 

כי פוטנציאל גרימת הנזק וסביר באינטרסים ציבוריים משמעותיים ביותר  היותו שוטר,עצם 

משקר כעד בחקירתו, הרי שבתיקים הנחקרים לפיכך, בניגוד למצב בו אזרח  גבוה. הינו לאחר

, תתעצם הנטייה לפתוח בחקירה פלילית כעד לאירוע שוטר משקר בחקירתונראה כי במח"ש בהם 

 והתנאים לפתיחה בחקירה יהיו מקלים יותר. 

:הלכה למעשה

במהלך ששיקר שנראה שלא לחקור באזהרה חשוד  אהנטייה תה ,בכל הנוגע לשוטר חשוד

 קירתו שלו.ח

 :חלופיים שני תנאיםאחד מזאת למעט מקרים בהם מתקיים 

  עלילת שווא מפלילה נגד אחר. החשוד במסגרת שקריו בחקירתו גם העליל .1

קיימות נסיבות מחמירות מיוחדות.  .2

הלכה למעשה:

הנטייה במח"ש תהיה לפתוח בכל הנוגע לשקרים בחקירה של שוטר הנחקר כעד, 

' לא הייתה אלימות כלפי ן אם המדובר בשקר פוזיטיבי )כדוגבי ,בחקירה פלילית

ובין אם המדובר בשקר מתחמק אשר מטרתו המתלונן תקף את השוטר( המתלונן/

 )כדוג' לא ראיתי, לא ידעתי(. את העד מהאירוע חיק להר

קיומו של חשד מבוסס לדיווח כוזב על ידי  נדרש, לצורך פתיחה בחקירה עוד יצוין כי

 . השוטר

175



12

ה לדין דמדיניות העמ .4

במסגרת פרק זה, יובאו להלן כללים שיסייעו לקבל החלטה בשאלה האם יש מקום להעמדה 

 ו לגנוז התיק.לדין פלילי או להעברה למשטרה עם המלצה לשקול דין משמעתי א

מקרים שיבוש בשוטר שנחקר תחת אזהרה בגין עבירת לצורך קבלת החלטה בעניינו של 

 :מצבים שוניםבין  קיימת הבחנה ,ונאספו די ראיות בעניינו להוכחת אשמו שפורטו לעיל

:, נבחין בין המצבים הבאיםפוזיטיביהשוטר מסר שקר שככל   .א

או שהגרסה  –( אחר )אזרח או שוטר אחר להעליל ולהפלילהייתה מטרת השיבוש אם    .1

להעמיד לדין פלילי.  ככלל יש –להעליל ולהפליל אחר  הייתה להויכשנמסרה 

, אזי אם מדובר בשוטר ששיקר 'לנקות' את החשוד בלבדהייתה מטרת השיבוש אם    .2

בחקירה כאשר נחקר בחשד לביצוע העבירה המקורית, הנ"ל לא יועמד לדין, אלא אם 

 .כמפורט לעיל מיוחדות סיבות מחמירותהתקיימו נ

אזי    – לעומת זאת, אם מדובר בשוטר ששיקר כדי לחפות על אחר, או בנסיבות אחרות   .3

רים:בשולי הדב נוגע לדבר המצוי בליבת האירוע אונבחן האם הכזב הוא ב

.הנטייה תהיה להעמיד לדין פלילי – הכזב נוגע לליבת האירועככל ש -

לדין להמליץ על העמדה הנטייה תהיה  – בר המצוי בשולי האירועשהכזב נוגע לדככל  -

 . או העברה לבחינת מחלקת משמעת ללא המלצה, בהתאם לנסיבות העניין משמעתי

המליץ הנטייה תהיה ל – לא זוכר(\)כגון: לא ראיתי ומתחמק פסיביככל שדיווח הכזב הוא  .ב

  לדין משמעתי.על העמדה 

כאשר דיווח כזב זה יכול היה לגרום נזק ממשי לאחר, ן כגועם זאת, בנסיבות חמורות, 

 הפללת חף מפשע, הנטייה תהיה להעמיד לדין פלילי. דוגמת

 , נבחין בין שני מצבים:שוטר שחזר בו מדיווחו הכוזבבעניינו של  .ג

התיק בעניינו ייגנז.  ככלל, ככל שהשוטר חזר בו מהשקר מיוזמתו ותוך זמן קצר יחסית,  -

נה גרסתו השקרית שלא מיוזמתו או בחלוף זמן משמעותי, יש לבחון את ככל שהשוטר שי -

 בהקשר זה יינתן משקל .הנסיבות הקונקרטיות של האירוע ושיקול הדעת יופעל בהתאם

או לאחר, ככל שנגרם כזה, וכן למניע שבגינו שינה  לנזק שנגרם למתלונן משמעותי

 .  השוטר גרסתו

שיקולים נוספים .5

בסיטואציה של  העמדה לדין פלילי או משמעתיפתיחה בחקירה ולעניין  תלצורך קבלת ההחלטו

 השיקולים הבאים: , ייבחנו בנוסף לכל המפורט לעיל גםשוטר המוסר דיווח שקרי
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חומרת העבירה עליה נסוב הדיווח הכוזב.  .א

 האם השיבוש היה בליבת העניין.  .ב

והאם נגרם נזק  ר אחראו לשוט האם היה בפעולת השיבוש פוטנציאל גרימת נזק לאזרח .ג

בפועל.

האם היה בפעולת השיבוש פוטנציאל גרימת נזק לחקירת מח"ש והאם נגרם נזק בפועל. .ד

 דרגתו של השוטר המשבש ומעמדו בכח המשטרתי שפעל באירוע. .ה

, עיקריתיש ליתן את הדעת לדרגתו של החשוד בעבירה ה - ככל שהמשבש הינו עד לאירוע .ו

. יפות בין השוטר החשוד לשוטר העד המשבשמתקיימים יחסי כפ לשאלה אםו

.לעשות כן על ידי שוטר אחרהאם השוטר המשבש התבקש  .ז

 .2.5יתר השיקולים המפורטים בהנחיית פ.מ  .ח

ככלל, אם יש די ראיות להוכחת שיבוש, שיקולים אלה ישמשו לצורך החלטה אם לנתב התיק 

 לא נקיטת הליך פלילי או משמעתי.להליך פלילי או משמעתי. רק במקרים חריגים ייגנז התיק ב

גניזה בנסיבות אלה תאושר על ידי מנהל מח"ש או סגנו.
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