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 2022 בינואר 12

 לכבוד
 השופט )בדימ'( פרופ' יורם דנציגר

 חברי הוועדה עדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ותיקונןויו"ר הו

 שלום רב, 

 וחקירות שב"כמשטרה קולי של חקירות -חזותי הרחבת חובת תיעוד הנדון:

כם בעניין הצורך בהרחבת חובת התיעוד החזותי של חקירות משטרה וחקירות רינו לפנות אליה .1

שב"כ. מדובר בסוגיה שמצויה במסגרת המנדט של הוועדה לדון בחשש ממתן הודאות שווא 

הוא בחקירה. כפי שיוצג להלן, תיעוד חזותי של חקירות במשטרה, ועל אחת כמה וכמה בשב"כ, 

אמצעי חיוני להבטחת הגינות החקירה, להרתעה מפני שימוש באמצעים פסולים ולהפחתת החשש 

 מפני גביית הודאות שווא. ההסדר החוקי שקיים כיום בעניין זה רחוק מלספק מענה ראוי.

החובה לתעד חזותית חקירות בעבירות חמורות היא אמצעי חיוני להבטיח ניהול חקירה הוגנת  .2

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

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 

ה, וכדי לאפשר הגנה טובה יותר לזכויותיהם של קבילותן ומשקלן של הודאות שנמסרו בחקיר

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)

 מהלך החקירה.של נחקר היתה "חופשית ומרצון" ואם נשמרו זכויות החשוד ב

הסכנה מפני הודאות שווא בחקירות קשות ומתישות אינה תיאורטית. הניסיון האמפירי שנאסף  .3

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

 הודאות שנמסרו בחקירות בכלל ובהקשר הביטחוני בפרט. 

 תהרחבת חובת התיעוד של עבירות פליליו

ובת תיעוד חזותי או קולי של חקירות פליליות מוגבלת כיום בחוק לחקירת חשודים בעבירות ח .4

 מדובר ברף גבוה מדי שמותיר את רוב החקירות ללא תיעוד. שנים ומעלה.  10שהעונש בגינן הוא 

משמעותית ביותר לכל  חזותי של חקירותהניסיון בעולם מראה, כי התועלת בתיעוד קולי/ .5

חקירות מייעל את ההליך הפלילי, הוא  ד הבטחת הגינות החקירה ושקיפותה, תיעודהצדדים. לצ

ושימוש באמצעים פסולים בחקירות, משפר את שיטות  קבילות הודאות סרק נגדטענות מפחית 
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תיעוד החקירה אינו מפחית את הסיכוי להודאה בנוסף, מחקרים הראו כי  1.החקירה ומקצועיותה

למסקנות דומות הגיעה "הוועדה לעניין  2לשיתוף פעולה מצד החשוד.באשמה במהלך החקירה או 

והמליצה  1994-הרשעה על סמך הודאה בלבד ולענין העילות למשפט חוזר" )ועדת גודלברג( כבר ב

 על אימוץ תיעוד וידאו של חקירות. 

 שהקשו אולי על שימוש בתיעוד קולי/חזותי בחקירות לפני מספרוהעלויות הקשיים הטכניים  .6

בעידן שבו לכל שוטר מצלמה על גופו שנועדה לתיעוד כלל פעולות  עשורים אינם קבילים עוד.

 האכיפה שהוא מבצע, אין עוד מקום להגביל את השימוש בתיעוד חקירות. 

אינו בעבירות חמורות בלבד את הגבלת החובה לתיעוד חקירות  2002האיזון שהצדיק בשנת  .7

מועד חקיקת חוק סדר הדין הפלילי )חקיקת חשודים(, מתקיים עוד. משחלפו שני עשורים מ

 . להרחיב את חובת התיעוד לכלל העבירות הנחקרות, הגיעה העת 2002-התשס"ב

בבריטניה קיימת חובה לתיעוד קולי של כלל חובת תיעוד גורפת נפוצה במדינות רבות בעולם.  .8

ולי של החקירות בעבירות אוסטרליה מחייבת תיעוד חזותי וק 3החקירות למעט במקרים חריגים.

מדינות רבות בארה"ב הרחיבו במהלך השנים את  4מאסר ומעלה. שנתייםשהעונש בהן הוא 

כוללות את  כלל העבירותהחובה לתעד חקירות. מדינות שמחייבות תיעוד אודיאו/וידאו של 

תיעוד אלסקה, מיניסוטה, ניו ג'רסי, מונטנה מיניסוטה וטקסס. מדינות רבות נוספות מחייבות 

 450-יוטה, אינדיאנה, ניו מקסיקו, וויסקונסין. בנוסף כ , לדוגמה,felonyמסוג עבירות השל כל 

הורה  2014-ב 5משטרות ברחבי ארה"ב אימצו נהלים המחייבים תיעוד וידאו/אודיאו של חקירות.

את  וכו'( לתעד בוידאו FBI ,DEAמשרד המשפטים האמריקאי לכלל רשויות האכיפה הפדרליות )

  6.החקירות שלהם

של הרשויות ים העיקרי ניםהטיעומ דיא אחה החקירות המתועדותתמלול העלות התקציבית של  .9

הרחבה דומה לבהכרח להוביל  לא צריכהנגד הרחבת חובת התיעוד. אלא שהרחבת חובת התיעוד 

כי "הקלטת החקירה, אינה מחייבת  הלעניין זה וקבע הועדת גולדברג התייחסשל חובת התמלול. 

ובעניין תיעוד בוידאו "לא מן ההכרח לתמלל את כל ההקלטה, וניתן  ,תמלול כל הנאמר בהקלטה"

 .להסתפק בתמלול ההודיה, כשכל חשיבותה של השיטה באפשרות לעקוב אחרי מהלך החקירה"

 ל מוגבלת ביותר.ואכן, במדינות בעולם שבהן קיימת חובת תיעוד חקירות נקבעה חובת תמלו .10

חובת התמלול והעברתו לידי הפרקליט התובע ולבית המשפט חלה רק , לדוגמה, בבריטניה

 :במקרים מיוחדים

Transcription is very expensive. You must consider a full transcription only if 

there is a clear need for it and in cases where the following occurs:  

• a decision to charge is to be requested from the Crown Prosecution 

Service 

• the arrested person has been charged  

                                                 
1 Kassin et al, "Police reports of mock suspect interrogations: a test of accuracy and perception" Law and 

Human Behavior 41(3): 230–243 (2017); Brandon L.B et al., "Police Recording of Custodial Interrogations: 

A State-by-State Legal Inquiry," Police Science & Management Vol. 20(1) 3-18 (2018) 
2 Kassin et al, "Does Video Recording Inhibit Crime Suspects? Evidence from a Fully Randomized Field 

Experiment" Law and Human Behavior, 43(1), 45-55 (2019).   
3 Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE), Code E, Code of Practice on Audio Recording Interviews 

with Suspects. 
4 Summary Offenses Act of 1953 § 74D 
5 The Justice Project, Electronic Recording of Custodial Interrogations (June 2020). 
6 U.S Department of Justice, Policy concerning Electronic Recording of Statements (12.5.2014) 

https://www.congress.gov/116/meeting/house/110815/documents/HMKP-116-JU00-20200617-SD004.pdf
https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-holder-announces-significant-policy-shift-concerning-electronic-recording
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A ‘no comment’ interview must not be transcribed. A summary of questions asked 

during interview is enough. Once you have authority to transcribe the tapes or discs 

you must follow the procedure in your local office.7 

 אכן, לעיתים תמלול החקירה באופן מלא יהיה דרוש לפרקליטות כדי לקבל את ההחלטה על הגשת .11

גם במדינות בארה"ב שבהן האישום או לבקשת בית המשפט, אולם זאת רק במקרים חריגים.  בכת

תיעוד חקירות, אין חובת תמלול של כלל החקירות האלה אלא רק תמצות שלהן  קיימת חובת

 ובנוסף נעשה שימוש בשיטות שונות כדי להקל על ההתמצאות בתיעוד.

הצורך להרחיב את חובת התיעוד של חקירות נובע גם מהנתונים באשר למימוש זכות ההיוועצות  .12

מכלל העצורים  40%י הסנגוריה הציבורית, של חשודים עם עורכי דין בטרם החקירה. על פי נתונ

הנחקרים אינם מממשים את זכות ההיוועצות שלהם. הרחבת חובת התיעוד כך שתחול גם על 

להיוועצות עם עורך דין תבטיח כי היידוע בדבר זכותו שלב הקראת הזכויות לחשוד ובכלל זה 

וב קבע כב' השופט שהם, כי מדעת ובאופן מפורש. בעניין חייבטויתור של חשוד על זכותו תהיה 

אודיו, בכדי לאפשר ביקורת שיפוטית, בשלב מאוחר -"יש לתעד את דבר הוויתור בהקלטת וידאו

, חייבטוב נ' מדינת ישראל 2868/13יותר, בנוגע למימוש זכות ההיוועצות על ידי החשוד" )ע"פ 

עצא נ' מדינת  10049/08בע"פ (. וכן ראו דבריו של השופט )בדימוס( דנציגר 2.8.2018) 91פסקה 

 ((23.8.12) ישראל

 עבירות ביטחוןקולי של חקירות חשודים ב-הצורך המיוחד בתיעוד חזותי

מתיעוד המשטרה פוטר את , 2002-חוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים(, התשס"בכידוע,  .13

חקירות המבוצעת  לחוק(. כמו כן, 17)ראו סעיף  חקירות חשודים בעבירות ביטחוןשל קולי -חזותי

כרון יטחון הכללי אינן מתועדות כלל, מלבד תיעוד לקוני שעורכים חוקרי השב"כ בזיע"י שירות הב

 דברים )זכ"ד(.

 החקירות של הכלל מן יוצא וללא מלא לתיעוד מיוחדת חשיבות קיימת הביטחוני בהקשר דווקא .14

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

עורך דין, ניתן להחזיקם  עםמפגש  מנועי ,מהעולם מוחלט בניתוק כלל בדרך שנמצאים בעצורים

 במעצר תקופות ארוכות יותר ואף לקיים דיונים בבית המשפט בהארכת מעצרם שלא בנוכחותם. 

במאי  :אירוע חמור של גביית הודאות שווא מנחקרים בשב"כבתקשורת רק לאחרונה פורסם   .15

חשד לביצוע תקיפה חמורה נגד החייל דווח על מעצרם של שישה חשודים ערבים תושבי יפו ב 2021

ייחס להם שורה של עבירות חמורות ו. כתב האישום הוגש נגדם 13.5.2021ליאון שרנין ביום 

מדינת ישראל נ' יוסף  31126-06-21)תפ"ח  ביותר. זאת, לאחר שנחקרו בשב"כ והודו במיוחס להם

(. מדינת ישראל נ' יוסף ואח' 31087-06-21. הנאשמים נכלאו למשך מספר חודשים )מ"ת (ואח'

שוחררו חלק מהנאשמים ממעצר בעקבות הצגת תיעוד שמוכיח כי כלל לא נכחו  2.9.2021ביום 

(( ביום 2.9.2021)החלטה מיום  מחאמיד נ' מדינת ישראל 5737/21במקום בעת האירוע )בש"פ 

 יעה הפרקליטות על חזרתה מכתב האישום. הוד 3.11.2021

כתבת התחקיר שפורסמה בתכנית "המקור" חשפה כי הודאות השווא של הנחקרים בשב"כ נמסרו  .16

לכיסא  כבילה ,מניעת שינהבעקבות שורה של אמצעים פסולים שהופעלו כלפיהם. בכלל זה, 

י משפחתו של אחד הצגת צווי מעצר מזויפים כלפי בניריקות; מכות, במשך שעות ארוכות; 

)"אשמים חפים מפשע", תכנית  והחזקה בבידוד תוך מניעת מפגש עם עו"ד , איומיםיםהנאשמ

                                                 
7 Home Office, Interviewing Suspects (10.2.2020). 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/864940/interviewing-suspects-v7.0.pdf
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כלפי הנחקרים  שגרתיותניסיוננו מלמד, כי מדובר בשיטות חקירה . ((10.11.2021) 13רשת המקור, 

 על ידי השב"כ. 

, אלמלא חשף ב"כ הנאשמים את התיעוד במקרה זה המשפטי המחשבה כיצד היה מסתיים ההליך .17

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

גם לדבריו של יצחק אילן ף מצטר זה אירועאחרות שנגבו על ידי השב"כ באמצעות שיטות דומות. 

)"עובדה",  ת הודאות שוואעל כך שהוא היה עד למאו 2018ז"ל, סגן ראש השב"כ לשעבר, מדצמבר 

20.12.2018). 

אשר  עניינו של חליל נמריב התרחש ,(שהתגלתה)בחקירות בטחון  ת שוואוהודאמקרה אחר של  .18

עיון בנימוקי הכרעת הדין חושף . 2015בשנת  באשמה של תכנון פיגוע במלון באילתהועמד לדין 

עמו מתמודדים בתי המשפט בבחינת הודאות נחקרים בעבירות בטחון. בהכרעת הדין את הקושי 

אמרה " :בשב"כלפי הכתוב בזכ"דים הודאת הנאשם בחינת בתייחס בהרחבה לקושי ה"ש בימ

קריטית זו מובאת לנו בגרסה מתורגמת, מתומצתת, ערוכה על פי הצרכים של שב"כ, ובגוף שלישי. 

האמרה אמנם "" וביחס לאמרה המשטרתית מציין כי זו גרסה מתוך אמת סימני להפיק ניתן לא

תועדה באופן יעיל מעט יותר.. עם זאת, עדיין חסרה לנו האינדיקציה החזותית ושמיעתית, הטון, 

 בחקירות החסר התיעודש"ש מפורש ציון תוך הנאשם את מזכה"ש בימלבסוף,  ."האפקט וכו'

 היא בטחון בחקירת הודיה כי לשכנע המקשה טבעי מכשול המדינה בפני מציב ביטחוניות

  8."אמת

לא זו בלבד שחקירת עבירות הביטחון על ידי השב"כ אינן מתועדות, אלא שגם חקירות המשטרה  .19

למרות  קולי-שמבוצעות במתקני השב"כ בהמשך לחקירות השב"כ לא מתועדות בתיעוד חזותי

את תוצרי חקירת השב"כ לראיות שניתן  . חקירות אלה נועדו להפוךהחשש הכבד להודאות שווא

נבהיר, בחקירות שב"כ נעשה לא אחת שימוש באמצעי חקירה להשתמש בהן בהליך הפלילי. 

קולי של חקירות המשטרה -תיעוד חזותי 9פסולים, אשר פוגעים בשלמות הגוף והנפש של נחקרים.

שפעות של חקירות העוקבות לחקירות השב"כ הינו הכרחי על מנת שניתן יהיה להתרשם מהה

  10השב"כ על הודאות בחקירות המשטרה.

לפסול שבהחלת הפטור מתיעוד גם על החלק שבו החקירה מתנהלת על ידי המשטרה התייחס אף  .20

 עו"ד אלי בכר, היועמ"ש לשעבר של השב"כ: 

"עבירות ביטחון כרוכות, לרוב, בענישה כבדה במיוחד, ובמקרים רבים הן מסתמכות על 

מוסר לפני איש משטרה. בחקירות ביטחון גביית ההודעה על ידי איש  הודעה שהחשוד

משטרה היא חלק משולב ושזור בחקירת השב"כ, ובדרך כלל לא כאקט המסיים את 

החקירה אלא כחלק מתמשך בתוך חקירת השב"כ. נראה כי הטעם של אי הרשעת חפים 

שלעיתים  והאפשרות להתרשם ממצבו של הנחקר בעת מסירת ההודעה המשטרתית,

קרובות תוכנה הוא הודאה בחשדות, לפחות כאשנב מסוים גם אם מוגבל למצבו של 

הנחקר בחקירת השב"כ עצמה, מצדיקים שינוי של החקיקה כך שהמשטרה תחויב בתיעוד 

  11חזותי באותו חלק של החקירה הביטחונית שבו החשוד מוסר הודעה לפני שוטר".

                                                 
 17.12.2017 הכרעת הדין מיום נימוקי,מדינת ישראל נ' חליל נמרי 15-12-67631תפח )ב"ש(  8

 .אוליאל בןעמירם ישראל נ'  מדינת 16-01-932 )מרכז( תפ"חראו למשל  9
, "שיתוף הפעולה בין המשטרה לשירות הבטחון הכללי בחקירת חשודים בעבירות בטחון"ראו גם רמתי ותורן היבלר,  10

 בלוג סיווג ביטחוני "המורעל האם חייבים לאכול את פירות העץ"וקרמניצר, ; שני 2021ד'  כרך, משפט חברה ותרבות
 .clearance/torture/24088-https://www.idi.org.il/blogs/securityבקישור: ( 4.7.2018)

 (2020) 236, המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' שב"כ במבחןאלי בכר,  11

https://www.idi.org.il/blogs/security-clearance/torture/24088
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קולי של חקירות שמתבצעות במתקני -מתיעוד חזותיעל חוסר הסבירות שבהימנעות מוחלטת  .21

שב"כ ניתן ללמוד מכך שמרבית החקירות בעבירות ביטחון שמתבצעות באופן בלעדי על ידי 

)א( לחוק סדר הדין הפלילי )חקירת 17 עיףסבהמשטרה מתועדות וזאת למרות הפטור הקבוע 

חקירות שב"כ משולבות בהיוצא אפוא, שדווקא חקירות המשטרה  2002.12-חשודים(, התשס"ב

בחקירות אלו גדול הודאות שווא מ, וזאת למרות שהחשש קולי-אינן מתועדות בתיעוד חזותי

 הרבה יותר. 

קולי של -על תיעוד חזותי 2013המליצה בשנת ועדת טירקל כזכור,  באשר לחקירות בטחון בשב"כ .22

ת נהתק הוחלט עלותחתיה  ,נסוגה מן ההמלצה ועדת צ'חנובראולם בהמשך חקירות שב"כ. 

את המתרחש בחדרי החקירות מעת לעת אשר משדרות  ,מצלמות בחדרי החקירות של השב"כ

יכול להוות סוג של זיה במעגל סגור ויומערך הטל. (מבלי שהחקירות מוקלטותוזאת ) לחדר בקרה

רחוק מלספק מענה לחשש הוא אולם  ,החקירות בשב"כהאופן בו מבוצעות פיקוח פנימי על 

 .ת שווא בחקירות אלומהודאו

החששות מפני חשיפת שיטות חקירה של השב"כ מובנים אולם אין בהם כדי להצדיק הימנעות  .23

חזותי של כלל החקירות בשב"כ ובוודאי שאין בהם כדי להצדיק את החרגת -גורפת מתיעוד קולי

ווא חקירות המשטרה מתיעוד כזה. האיזון בין זכויות החשודים והחשש המשמעותי מהודאות ש

לבין צרכי הביטחון אינו יכול להתיר את המשך המצב הקיים והוא מחייב את הרחבת חובת 

חזותי של עבירות הביטחון הנחקרות במתקני השב"כ הן על ידי המשטרה והן על -התיעוד הקולי

 ידי השב"כ. 

קולי של כלל החקירות -חובת תיעוד חזותי עיגוןראוי כי הועדה תמליץ על לאור האמור לעיל,  .24

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

נשמח להופיע בפני חברי הוועדה על מנת להציג את ביתר פירוט את  יהיה בכך צורךכמו כן, ככל ש .25

לי בחקירות בטחון ובחקירות החזותי קוהמידע שהצטבר בארגוננו ביחס לחשיבות התיעוד 

 משטרתיות בכלל. 

 בכבוד רב ובברכה,

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

 האגודה לזכויות האזרח הוועד נגד עינויים

                                                 
לא תועדו בהתאם לפטור בסעיף  39תועדו בתיעוד קולי וחזותי ורק  120, 7.2021-ל 7.2019חקירות שבוצעו בין  159תוך מ 12
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