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 לכבוד

 עו"ד עמית מררי

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(

 משרד המשפטים

 שלום רב,

 הערות לתזכיר חוק מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה  נדון:ה

נגיף  –מעצרים( )הוראת שעה  –להלן הערותינו לתזכיר חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  .1

. נאמר כבר בפתח 2020-הקורונה החדש( )מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה(, התש"ף

 . מדובר בהסדר בלתי חוקתי ובלתי ראויהדברים, כי לטעמנו 

יח כי רשויות האכיפה יוכלו לבצע את תפקידן ברור שגם בעת הזו, ואולי אף ביתר שאת, יש להבט .2

באופן אפקטיבי כדי לשמור על ביטחון הציבור ושלומו. כמו כן, ברור כי יש לנקוט בצעדים דחופים 

כדי למזער את הפגיעה בחקירתם של חשודים או עדים שיתגלו כחבי בידוד או כחולים. אלא 

רות ולהליך הוגן לבין צרכי רשויות שתזכיר החוק מבצע איזון לקוי בין זכויות החשוד לחי

 האכיפה. 

 (2)ב 13סעיף 

פי תזכיר החוק, חשוד יוכל להיות מוחזק במעצר במתקן כליאה למשך זמן ממושך מאד מבלי ל .3

עד הוא עצמו או שהוגש נגדו כתב אישום ומבלי שמתנהלת כל חקירה בענייננו וזאת משום ש

אין ספק כי מחלתו של חשוד או של עד בקורונה . יםחולכ ובבידוד או התגל יםמרכזי בתיק נמצא

מונעת ביצוע פעולות חקירה, אלא שבמקרה שכזה אין זה סביר כי החשוד "ישלם" על מחלתו 

שלו או של עד בתיק בהמשך שלילת חירותו, כאשר מלכתחילה שלילת החירות נועדה לצורך ביצוע 

 פעולות חקירה.

לקדם חקירה" המוגבלת לימים ספורים, ייתכן כי אילו מדובר היה בהארכת מעצר "בעת מניעה  .4

מדובר היה בפגיעה מידתית בזכויות היסוד של החשוד. אלא שהמניעה עשויה להימשך פרק זמן 

ארוך מאד )חלק מחולי הקורונה נמצאים בבידוד מזה למעלה מחודש( ומשכך, שלילת החירות 

 הממושכת הופכת לבלתי מידתית. 

)א( לחוק המעצרים, 13צר כפופה לעילות המעצר הקבועות בסעיף אין בעובדה, כי הארכת המע .5

כדי לרפא את הפגם המובנה והיסודי הטמון בעצם שלילת חירותו של אדם חף מפשע כשלא ניתן 

)א( 13להארכת מעצר לפי כל אחת מהעילות המנויות בסעיף  תנאי מוקדםנו. ילנהל חקירה בעני

 . או הפרכתו העומד בבסיס המעצרהחשד ביסוס הוא כי מתנהלת חקירה לצורך 
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יוזכר, כי אדם המוחזק ב"מעצר ימים" נמצא בתנאים הקשים ביותר מבין כלל הכלואים, ואף  .6

 יותר מאסירים: סגור בתאו רוב שעות היממה וככלל אינו זכאי לשיחות טלפון או לביקורים. 

ספורים, ישוחרר  לאור זאת יש לקבוע, כי במצב של "מניעה לקדם חקירה" הנמשכת מעל ימים .7

העצור ממתקן הכליאה ויוחזק במסגרת חלופית דוגמת מעצר בית או איזוק אלקטרוני עד 

לאפשרות לחידוש החקירה. בנוסף, בדומה לחולי קורונה השוהים בתקופה זו בבתי מלון, ראוי 

 כי תוסדר החזקתם של עצורים אלה מחוץ לכלא במתקן ייעודי תחת שמירה. 

 פחות:לחלופין, יש לכל ה .8

 ( לעבירות חמורות בלבד.2)ב13להגביל את סעיף  .א

לקבוע תנאים מהותיים להארכת המעצר במצב זה. במקום "ישקול השופט גם את חומרת  .ב

העבירה, את משך התקופה הצפויה..." יבוא: "ובלבד ששוכנע השופט כי יש הצדקה לכך נוכח 

התקופה הצפויה והפגיעה חומרת העבירה, תנאי החזקתו של העצור בתקופת המניעה, משך 

 הצפויה בחשוד".

ובכלל זה קשר טלפוני  ,לקבוע כי בתקופת המניעה יהיה זכאי העצור לתנאים משופרים .ג

 והחזקה בתא פתוח )ככל שהוא עצמו אינו חולה/בבידוד(. 

 (. 2)ב13להגביל באופן משמעותי את משך הזמן שניתן להורות על מעצר לפי סעיף  .ד

 (1)ד35סעיף 

ימים נוספים מעבר  14-הזמן למניעת מפגש של חשוד בעבירות ביטחון עם עורך דין ב הארכת פרק .9

הימים הקבועים כיום בחוק היא בלתי סבירה ופוגעת באופן בלתי מידתי בזכויות החשוד  21-ל

 לחירות ולהליך הוגן. 

ם מייצרת תנאי ימים 35האפשרות לכלוא אדם ולנתק אותו מהעולם החיצון למשך פרק זמן של  .10

בלתי אנושיים ואפקט פסיכולוגי שעלול להוביל להודאות שווא. פרק הזמן שקבוע היום בחוק 

 הינו קיצוני וחריג ממילא ואין להוסיף עליו פרק זמן נוסף.

זאת ועוד, ככל שחשוד בעבירת ביטחון נעצר ומיד הושם בבידוד ללא נקיטה באמצעי חקירה נגדו,  .11

ין לה כל הצדקה. משכך, יש להחריג כליל מקרים אלו תכלית מניעת המפגש אינה מתקיימת וא

 ולת החוק. חמת

ככל שתוארך תקופת מניעת המפגש בשל קיומה של מניעה יש לקבוע באופן מפורש, כי כמו כן,  .12

. בכל מקרה, של החשוד בתקופה זו כל פעולת חקירה אין לקייםלקדם את הליך החקירה, 

בתקופה זו אין להמשיך ולהחזיק את העצור במתקני החקירה של השב"כ וזאת הן כדי למנוע את 

המשך חקירתו בתקופה שבה הוא מנוע מהתייעצות עם עורך דין והן משום שבהעדר אפשרות 

 לחקור אותו אין כל הצדקה להחזיק אותו בתנאים הקשים השוררים במתקנים אלו. 
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עצרו של אדם חף מפשע שטרם הוגש נגדו כתב אישום בתקופה שבה לא ניתן לסיכום, המשך מ .13

לחקור אותו פוגע בזכויות היסוד שלו לחירות ולהליך הוגן. האיזון הראוי בין פגיעה זו לבין צרכי 

החקירה ואינטרס אכיפת החוק מחייב להגביל את שלילת החירות בתקופה זו למינימום האפשרי 

י הרבה יותר את הכללים להארכת המעצר במקרים אלו כפי שפורט וכן להדק באופן משמעות

 לעיל.  

 בכבוד רב ובברכה,

  

 אן סוצ'יו, עו"ד

 


