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 2021 נובמברב 11

 לכבוד
 ח"כ גדעון סער
 שר המשפטים

 שלום רב, 

 טחוןיקולי של חקירות ב-ודרישה לתיעוד חזותי ת שווא בחקירת שב"כוהודא הנדון:

ביצוע ל חשדבעקבות האירוע החמור של גביית הודאות שווא מנחקרים בשב"כ ב ךהרינו לפנות אלי .1

מעבר לצורך הדחוף . (מדינת ישראל נ' יוסף ואח' 31126-06-21)תפ"ח  לינץ' בחייל ליאון שרנין

מתחדד הצורך , מצד הפרקליטות והשב"כ שבביצוע חקירה מעמיקה של האירוע והפקת הלקחים

 . , הן בשב"כ והן במשטרהביטחון בעבירות חשודיםל כלל חקירות קולי מלא ש-בתיעוד חזותי

 תקיפה חמורה נגדביצוע חשד לדווח על מעצרם של שישה חשודים ערבים תושבי יפו ב 2021 מאיב .2

. כתב האישום שהוגש נגדם ייחס להם שורה של עבירות 13.5.2021ביום  חייל ליאון שרניןה

 זאת. ממניע גזעני תקיפהו, הסתה לטרור של ניסיון רצח ובכלל זה מעשה טרור ,ביותרחמורות 

-31087)מ"ת  חודשים מספרנאשמים נכלאו למשך הלאחר שנחקרו בשב"כ והודו במיוחס להם. 

שוחררו חלק מהנאשמים ממעצר בעקבות  2.9.2021ביום  (.מדינת ישראל נ' יוסף ואח' 06-21

מחאמיד נ' מדינת  5737/21רוע )בש"פ הצגת תיעוד שמוכיח כי כלל לא נכחו במקום בעת האי

הודיעה הפרקליטות על חזרתה מכתב  3.11.2021וביום  ,((2.9.2021)החלטה מיום  ישראל

  .האישום

כתבת התחקיר שפורסמה אתמול בתכנית "המקור" חשפה כי הודאות השווא של הנחקרים  .3

 כבילה ,, מניעת שינהבשב"כ נמסרו בעקבות שורה של אמצעים פסולים שהופעלו כלפיהם. בכלל זה

הצגת צווי מעצר מזויפים כלפי בני משפחתו של אחד יריקות; מכות, לכיסא במשך שעות ארוכות; 

כי מדובר  ניסיוננו מלמד. רך דיןוהחזקה בבידוד תוך מניעת מפגש עם עו , איומיםיםהנאשמ

 כלפי הנחקרים על ידי השב"כ.  שגרתיותבשיטות חקירה 

אלמלא חשף ב"כ הנאשמים את התיעוד המצולם  המשפטי ההליךהמחשבה כיצד היה מסתיים  .4

וכך גם המחשבה על הודאות רבות אחרות שנגבו  ,צריכה להדיר שינה מעינינו שהוכיח את חפותם

גם לדבריו של יצחק אילן ז"ל, סגן ראש ף מצטר זה אירועעל ידי השב"כ באמצעות שיטות דומות. 

 .(20.12.2018)"עובדה",  היה עד למאות הודאות שווא על כך שהוא ,2018השב"כ לשעבר, מדצמבר 

טחון יבמשטרה של חשודים בעבירות ב יהםוגם חקירות ,כידוע, חקירות שב"כ אינן מתועדות .5

לחוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים(, )א( 17עיף ספטורות מתיעוד חזותי וקולי בהתאם ל
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הערובות הנדרשות טחון אינו עולה בקנה אחד עם יעדר תיעוד של חקירות ביה. 2002-התשס"ב

 כדי להרתיע מפני שימוש באמצעי חקירה פסולים ומפני גביית הודאות שווא. 

 ,מצלמות בחדרי החקירות של השב"כ 2018הותקנו בשנת  אמנם בהתאם להמלצת ועדת צ'חנובר .6

מבלי שהחקירות וזאת ) לחדר בקרהאת המתרחש בחדרי החקירות מעת לעת אשר משדרות 

כי אמצעי זה אינו מספק, אינו מונע המקרה האחרון ממחיש ומוכיח דווקא  . אולם(מוקלטות

 הודאות שווא ואינו מרתיע את חוקרי השב"כ מנקיטה באמצעים פסולים.

 חקירות בעבירות חמורות היא אמצעי חיוני להבטיח ניהול חקירה הוגנתהחובה לתעד חזותית  .7

ולהרתעת החוקרים משימוש באמצעי חקירה פסולים, בעינויים וביחס בלתי אנושי. בנוסף, 

התיעוד נועד "לאפשר לבית המשפט להתרשם בדרך הקרובה ביותר להתרשמות בלתי אמצעית, 

מאופן ניהול החקירה ומנסיבות מסירת ההודעה במהלכה. זאת, על מנת לסייע בידיו בקביעת 

דאות שנמסרו בחקירה, וכדי לאפשר הגנה טובה יותר לזכויותיהם של קבילותן ומשקלן של הו

לפסק הדין  23, פיסקה 461( 1, פ"ד סא)יששכרוב נ' התובע הצבאי 5121/98נחקרים" )ע"פ 

((. רק פיקוח הדוק של נסיבות החקירה יכול לאפשר לבית המשפט לקבוע אם הודאה 4.5.2006)

 רו זכויות החשוד במהלך החקירה.של נחקר היתה "חופשית ומרצון" ואם נשמ

הסכנה מפני הודאות שווא בחקירות קשות ומתישות אינה תיאורטית. הניסיון האמפירי שנאסף  .8

בארץ ובעולם מלמד על סכנה ממשית להרשעות שווא המבוססות על  בשני העשורים האחרונים

 . בכלל ובהקשר הביטחוני בפרט הודאות שנמסרו בחקירות

 ,הביטחוני קיימת חשיבות מיוחדת לתיעוד מלא וללא יוצא מן הכלל של החקירותדווקא בהקשר  .9

מדובר  . זאת שכןבשל הסיכון המוגבר לשימוש באמצעי חקירה פסולים ולמתן הודאות שווא

ניתן  ,בעצורים שנמצאים בדרך כלל בניתוק מוחלט מהעולם ומנועים להיפגש עם עורך דין

ר ואף לקיים דיונים בבית המשפט בהארכת מעצרם שלא להחזיקם במעצר תקופות ארוכות יות

 בנוכחותם. 

קולי של כלל החקירות בעבירות -חובת תיעוד חזותי פעול בדחיפות לעיגוןללאור האמור לעיל, יש  .10

 לחוק סדר הדין הפלילי.  17בסעיף הקבוע לתיקון הפטור וביטחון בשב"כ ובמשטרה 

 לתשובתכם בהקדם נודה. .11

 כבוד רב ובברכה,ב

 
 אן סוצ'יו, עו"ד אפרת ברגמן ספיר, עו"ד

 האגודה לזכויות האזרח הוועד נגד עינויים

 העתקים: 
 היועץ המשפטי לממשלה עו"ד, ד"ר אביחי מנדלבליט, 

  המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(עו"ד עמית מררי, 
 כנען, הסניגורית הציבורית הראשית-עו"ד ענת מיסד


