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מבואראשוןזפרק

:ישראלממשלתקבעה87.5.31-ז"תשמבסיון'גביום1.1

-הואע"פחבנושאיכ"השבשלהחקירהשיטותעניןכי"
ציבוריתחשיבותבעלנושא-(נאפסו)87/124פ"עבעקבות
"בירורהטעוןזובשעהחיונית

-הממשלההחליטהלפיכך

,חקירהועדותלחוק1לסעיףבהתאם,חקירהועדתילכונן,

בנושאיכ"השבשלהחקירהונהלישיטותלגבי,1968-ט"תשנ
.אלהלחקירותבקשרהמשפט-בביתעדותומתן,ע"פח

השיטותלגביגם,לנכוןשתמצאככל,ותציעתמליץהועדה
הבאתםתוך,בעתידאלהחקירותבנושאיהמתאימיםוהנהלים
".ע"בפחהמאבקשלהיחודייםהצרכיםשלבחשבון

-כיהממשלההחליטהעוד

ההצעהעללהחיל,סוריותמחייביםהחקירהשנושאיכיוון"
סעיףלמעט,חקירהועדותלחוק23קעיףאת(הוועדהלז"צ),._

ח"הדופרסוםבעניןשתחליטהיאהחקירהוערת,.,(6)-ו(ו)23.-,...

,"חקירהועדותלחוק20בסעיףכאמורשלה
;;

-

.-------.--,ך ,,
,23לסעיףבהתאם,הכנסתשלובטחוןחוץועדתאישרה87.6.1ביום' ,,,

מחייביםהחקירהועדתדיוניאוהחקירהשנושא",החוקשל,רישא
."סודיות.1

של(א)4סעיףפי-על,העליוןהמשפטביתנשיאמינה87,6.2ביוםי,',ן ראשיושבלנרוימשה(בדימוס)השופט,מטההחתומיםאתהחוק,ש,],

ואלוף(המדינהמבקרכיום)מלץיעקב(בדימוס)השופטואתהוועדה%
""
ידי-עלמונהגילוןאלוןהשופט.הוועדהחבריחופייצחק(מיל)',

לשי
,,

.מךכזשללתפקידהוועדה' ,
ויל
8,2.1

,החוקשל(א)19סעיףלפי,לממשלהבזההמוגש'יהח"כי ,,,

*
)
,,

,ובטחוןחוץולוועדוז,,ן%
.אחדפההוועדהידי-עלנתקבל,(5)23סעיףלפי

לסעיףבהתאם,ברביםשיפורסםראשוןחלק:חלקיםשממכילהוא,,,4,11
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שוכנעהשהוועדהמאחר,יפורסםשלאשניוחלק,החוקשל(א)20
.המדינהבטחוןשלשמירהלשםדרוששהדבר

ראשיביניהם,עדים42שמעהשבהןישיבות43קיימההוועדה3.1
מראשי-(השירות:להלן)הכלליהבטחוןשירותאנשי,ממשלה
-בשטחהחוקריםלדרגעדובעברבהווהבואחריםועובדיםהשירות

וכן,אחריםציבורועובדי,והצבאיהאזרחי,המשפטיהשירותאנשי
כן.השירותחוקריידי-עלשנחקרוואנושיםשוניםבמקצועותמומחים
אומרקיבלההיא.השירותשלחקירהבמיתקניביקוריםהוועדהערכה

לדרישותבגזענותווגםהשירותביזמתגם,השירותמאתבכתברב
בכתבחומרהוועדהקיבלהכן.במלואןירו-עלשמולאו,הוועדה

עבודוזהבתחילת.אחרותממלכתיותרשויותמאתדרישתהפי-על
אליהלפנותהציבורהוזמןשבהבעתונווזהודעההוועדהפרסמה
פניות56נתקבלוזוהודעהעלבתגובה.חקירתהלנשואבקשרבכתב
לזכויותהאגודה)וארגונםדין-עורכי,יחידיםמאתהוועדהאלבכתב
אלהפניותעלדעתהנתנההוועדה.(אמנסטיוארגוןבישראלהאזרח
.אליהןיבקשרדרושותלהשנראופעולותונקטה

לבירורלהיכנסמחובונההוועדהראתהלאשלההמינויכתבפי-על.,
בדרךרקכןעשתההיא.אליהשהופנתהספציפיתרויונם)כלשל

שלהחקירהשיטותאוזלהבהירכדיבהשהיהבמידה,מידגמית---=
.השירות

-לחקירדרוששהיהמשפטיחומרבאיסוףצורךראתההוועדה4.1,,1
,סוכררחל'גבעלהוטלזהתפקיד.הינוקשל13בסעיףכאמור,תה,לן

אותומילאהוהיא,המדינהבפרקליטותהפליליתהמחלקהמנהלתן)

.לשבחהראויותובמסירותבתבונה11 ,
"1

טרלוצבי(מיל)מ"לאלהוועדההרשתההשירותבקשתלפי1%5.1
1',

בתנאים,השירותמטעםבלבדמשקיףבתורבישיבווזיהלהופיע,, ,'.',
טבלומ"אלהושיטלושניתנהזולרשותמעבר.ידה-עלשצויינו" ,,,(,,,.,
,ל,]

המשלחתראשבשםהלפומתפניההוועדהאלהגיעה,87.9.11ביום,מאוחרבשלבי,,-(,,'יו
'ן

*
הביןהאדוםהצלבשל"'

מרכז.הוועדהראשיושבעםלהיפגששביקש,בישראללאומי-

"
להיערךאליההפניהצריכההוועדהשלהדיוניםסררישלפילפפההסבירהיועדה'..ן'ן'(1

.האדוםהצלבמאתהוועדהידי-עלנתקבלהלאכזאתפניה.בכתב,.לי"%'(
,,פ'%
%
(ז(, %41'1
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לוועדההגיששהשירותבכתבהחומרבהצגת,חשובהעזרהלוועדה

,שונותמשפטיותבבעיותהשירותשלעמדתוובהצגת,לעילכאמור
.הוועדהידי-עלהראיותגבייתבתום

בשיטוונ:נושאיםבשנילעסוקהוועדהעלשלההמינויכתבלפי6.1

(עוינתחבלניתפעילות)ע"פחבנושאיהשירותשלהחקירהונוהלי

למינויעילהבתור.אלהלחקירותבקשרהמשפטבביתעדותובמתן
המשפטבביתשנדונהנפסופרשתהמינויבכתבצויינההוועדה
שלהחקירהדרכיעלהעובדותגילוי,87/124פליליבערעורהעליון
לפגיעהגרםנססובפרשתהעליוןהמשפטביתשלהדין-בפסקהשירות
עד,רבהלמבוכהלכךובמקביל,לשירותרחששהציבורבאמוןחמורה
בדברהנוגעיםכימידנציין.עצמוהשירותבתוך,דרךאבדןשללסכנה

שלוהמשפטיהייעוץואנשיהשירותשלחוקריםוהם,במישרין
אבל.השירותעוברימכללקטןמיעוטמהווים,אלהעלוהממונים

הפגיעהפשטו,השירותשלמעצמועצםהיאהחוקריםשיחידתמכיון
.השירותבכללגםוהמבוכה

שלההלםלוקדם:השירותעלשירדהראשוןההלםזההיהלא7.1
.יותרמכאיבאףהיהשאולי,300קואוטובוסכפרשתהידועההפרשה

ביוםשהסתיימה,ההיאבפרשהלעסוקלנואיןשלנוממינויכתבלפי
מעובדיאישעשרלאחדהמדינהנשיאידי-עלחמנהנמתן6ל86:23

מןאלהשלרובםולפרישת,השירותשלצמרתאנשיוביניהם,השירות
אבל.(שלום)בנדוראברהםמר,דאזהשירותראשוביניהםהשיקרותן.

לקשרבאשר,אלהשלביותרהחמורשכשלונםנאמראםנטעהלא

שחקרוועדותשלוהטעייתןדיוניהןלשיבושביניהםשנקשרהפלילי
אלשנתלוולגילוייםהקרקעאתהכשיראשרוקוא-פרשהבאותה
אפשר-אי,הראשונהבפרשוןקשותכההאמוןמשעורער:נפסופרשת
.נפסושלבערעורושנחשפוהתופעותעלעודלבסווזהיה

מסירות,מקצועיותמאפייניםהשירותשלהחוקריםסגלאת8.1
היממהשעותבכלמפרכיםעבודהבתנאילעמודנכונות,לתפקיד

לשרתגבוההנפשיתמוטיביציהובראשונהובראש,פיסיותובסכנות

,"מצווה-מצווהשכר"נאשר,חשאיתבפעילותוהמדינההעםאת

שבעתיים.ברביםהפרסוםהיליזעםהבאההציבורבעיניהתהילהללא
בהתנהגותהקשותנכשלהכזאתאנשיםשקבוצתהדברוטרגימכאיב
שנקטוהחקירהלשיטותכוונתנואיןזאתבאמרנו.וכקולקטיבכיחידים



והןמוסריתמבחינההן,רבה:במידוזכותללמדישעליהן,דווקא
שקרעדותמתןשללשיטהאלא,להלןשיוסברבפי,משפטיתמבחינה

גילוי.פהבכללגנותהוישבמערומיהעתהשנתגלתה,המשפטבבתי
השירותשלהמוסריבמוסנוהאמוןמשבראתהגבירהזאתהשיטה
העצמיהבטחוןתחושתאוומערערוהוא,כןלפסעודשהחל
הזאתהרעהאת.השירותמעובדיעובדכלשלעצמית-ערך-והכרת

,אלהמליםשלמובנןבמלוא,הדברבנפשנוכי,לשרשיש

ולשקםחדשדףלפתיחבהכרחההכרהשכיוםמשוכנעיםאנו9,1
כללנחלתהיאשלואנשיוובעיתהציבורבעיתהשירותמעמדאת

לזוטרועד,הלכחיהשיהוהראשבהנהגת,מבכיריו-השירות
הסיגיםמןוישירותשלזוהכרחיתלהיטהרותראשוןצעד.החוקרים
עדותםאתשציינהלאמיתההאמתכלבאמירתרואיםאנובושדבקו

והודולבםאתלפתנופתחוהם.לפנינוהופיעואשרהשירותאנשישל
כוונותיהםבכנותמאמיניםואנו,דברלהסתירבלי,טעויותיהםעל

מצפהשבההבינייםתקופתנמשכתהיוםעד.שעוותמהלתקן
תפקידנועיקראתרואיםאנו.זוועדהשלפיהלמוצאהשירות
לפעילותהנוגעבכלוהבראהשיקוםשלההכרחיהתהליךבהכוונת
תוךאלזוחיומתפעילותשלשילובהבדרך,ע"פחבעמסהשירות
אנו.ישראלמדינתדוגלתשבהםהחוקשלטוןשלהערכיםממגהת

,דרכםבנכונותהפנימיהשכנועהשירותלאנשייוחזרושכרמקווים
מבלי,ואסורמותרביןלהבחיןוהיכולת,לעבודתםלהםהדרוש
להזדקק

לעזרת-
.ושעלצעדכלעלמשפטן

1,
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עובדותתאור:שניפרק

נססועזבתפרשת

,הזאתהוועדהלמינוימוצאכנקודתהוצבהנפסושפרשתמכיון1.2

לפנותעלינוכךלשם.עיקריהשלתמציתיבתאורשנפתההראוימן

פליליבערעוראעליוןהמשפטביתשלהדין-בפסקהעובדותלתאור
מאתברשותנפסועזאתידי-עלהוגשזהערעור.87.5.24מיום87/124

,הצבאיהשיפוטחוקשל440טסעיףלפי,העלוןהמשפטביתנשיא
שלהודאתוסמךעלנקבעובערעורהעובדותמימצאי.ו955-ו"תשט

שלעבירההמהוותבעובדותהעליוןהמשפטביתבפניהמערער
,רישא,73סעיףלפי,המדינהבטחתסיכוןכדיעדמסמכותחריגה

לביטולהסכימהמצידההתביעה.1955-ו"תשט,הצבאיהשיפוטלחוק
הורשעשבו82.6.29מיוםהמיוחדהצבאיהדיןבירגשלהדין-פסק

,במלחמהלאויבוסיועריגול,בגידהשלחמורותבעבירותגםהמערער

מןוגרוש,80.1.4,המעצרמיוםשנה18שלמאסרעונשעליווהוטל
שמתןלערעוריםהצבאיהדיןביתשלהדין-פסקלביטולוכן,הצבא
למאסרהמערעראתהעליוןהמשפטביתדןזאתתחת.86.6.29ביום
לפני.סמל-לרבמסגןהמערערשלדרגתוולהורדת,וקודש24של

המשפטביתהשתכנע,הרשיעושבהבעבירההמערעראתשהרשיע

לפנישהודאתוהמשפטבביתהמעפעףעמשעירסולדייבסמרעל.,
.אמת-הודאתהיאהמשפטבית

נפסוטעןהעליוןהמשפטביתשלהדין-בפסקהאמורלפי2.2,ן

,1980בינוארלחוקריושמסרההודאותעלשנערךזוטאבמשפט'ע

"
כללואשראלימותמעשיכלפיוהשירותחוקרינקטוחקירתושבעת]

.ועלבונותסטירות,בעיטות,ארצההפלה,טלטולים,בשערותיומשיכה,,,',
נמנעו.קרהבמקלחתלהתקלחונשלחמבגדירלהתפשטנצטווההרא%! ארובותשעותבמשך:שינדממני'ש,

נאלץוהוא,בלילהובעיקרביום, באשריאגםארוכותשעותבמשךהכליאהמיתקןשלבחצרויעמרדש.,
ואשתואמושללמעצרןבקשראיומיםכלפיוהושמעוכן.נחקר'פ"יא'..,1

"
.החוקריםבידיהיהאשרעליואישילמידעשיינתןלפרסוםובקשר,,1,

""1 ,11,,,
מיובראשם,החוקריםשל;בשבועןבעדותמהוכחשואלהטענות,ן

44
!

'
באותושהיה,

ראששהיהומי,בשירותהחוקריםיחידתראשזמןפרק
אתהעדיףהצבאיהדיןבית.נפסושלבענינושחקרוהחוקריםצוות1,,..'ש'ןי

;,ש
)שימען,,

-

,,1,1 ,,,,1,,','%שש,

,יללן""יי

' לי%.ון.,,,
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14י

,1(



דין-בהכרעתוטריאשקלאואחרינפסושלעדותועלהכחשתם
שנמסרואמת-כהודאותנפסושלהודאותיואתקיבלמאדמפורטת

,האישוםסעיפיבכל,אלההודאותסמךעלבעיקר,אותווהרשיע,כדין

מדרוםמחבליםארגוןעבורלחימהאמצעיבהחדרתגםזהובכלל

,המדינהשטחאללבנון

שלטענותיואתהמיוחדהצבאיהדיןביתדחההדין-בהכרעת3.2
.באזניושהושמעוואיומיםכלפיושהופעלהאלימותאודותנפסו

שלכוזבותהכחשותלהםשנתגלואף-על,השופטיםסטולאזהמאמון
שמעומסויימיםבפרטיםוגם,אחריםשללחקירהביחסהחוקרים
התרשםלאלערעוריםהצבאיהדיןביתגם.עצמונפסולחקירת

(
עדותאתלעקוףשהעזעללסנגורנזיפהוהוסיף,הסמורמטענות-)"

.בוטהבלשוןהחוקרים,.-

נתגלהלערעוריםהצבאיהדיןבביתהדין-פסקמתןלפנימהזמן4.2
ההליכיםלשיבושהשירותשלצמרתאנשיכמהשקשרוהפליליהקשר
.84.4.12ביוםשהתרחשה,האוטובוסבפרשתחקרואשרועדונושל

סוס"כ,גנוסריוסימר,השירותשלבכירעוברפעלהזההקשרבמהלך

.זורע(מיל)האלוףלידהוועדהחברבתור,זורעבוועדת"טרויאמן
צוותגםהוטעהמכןלאחר.1984במאישלהח"הדואתמסרהזוועדה'י%

שלמתואםשיבושידי-על,בלטמן.ימר,המדינהפרקליטשלבראשרתו'ך=

כאשר.1985ביולישלוח"הדואתשהגיש,צוותלאותושקרעדויות,ן.ויהך

ביחסגםהשירותבקרבהספקותנתחזקוהיההקשרהרפת.תה-גתגל....,._1'וי11

*
קודםעודבשירותושםפהקיימיםשהיונפסושלהרשעתולצידקת,

י*
עריכתעל,1987בינואר,מיזמתוהורההחדשהשירותוראש,לכן

החוקריםהודוזובחקירה.זופרשהשלמחדשלבירורפנימיתחקירה,י1 הלחץאמצעיבדבר,במשפטנפסושלטענותיומרבינובנכונות1י

nTDבתוצאה.וסטירותמכותבדברנפסולטענווזפרט,נגדושהופעלו)1ש

ביןהסבם'זע'%')'4

גםושחקר,בערעורהתביעהאתשייצגהראשיהצבאימפרקליט,%1
דעתעל,התביעההסכימהזהבהסכם.הסנגוריהלבין,בפרשהבעצמו%!

לממשלההמשפטיהיועץ'פי
הערכאותשתישלהדין-פסקילביטול,

נפסועדשהופעלוהלחץאמצעישמפנישהודתהאחרי,הראשונות;,,ן

קבילותהיוממנונתקבלואשרשההודאותלטעוןעודמתןלא,1,1
הקלהבעבירהזההסכםפי-עלהודהמצדונפסוהמערער.ואמינות,,'י1

ן
המשפטביתהרשיעושבהיותר,,

שלקביעותיו.לעילכאמור,זקעליו7

1,.,,.י4,ו"
-6-,,,,;,)',ן

י
,.,,,,,,,
ןי ,אגזליי,,,,;ו,ן



פסוקסוףכיוםהןאשמתוומידתאשמתובדברהעליוןהמשפטבית
.כלוםאחריושאין

נפסוחוקריטענו1987בפברוארשנערכהל"הנהפנימיתבחקירה5.2
שלבהנחיותלהםשהותרממהחרגולאהלחץאמצעיאתשבהפעילם
בתתםשגםטענוהם-מזהוחמור,ההואבזמןקיימותשהיוהשירות
,אלהלחץאמצעיהפעלתהכחישושבה,הזוטאבמשפטשקרעדות

על.עליהםהממוניםבידיעתוזאת,בשירותהמקובלמלחרגולא
מישהומפיהסתייגותשלמלההושמעהלאהחוקריםשלאלהטענות

אלהשטענותלקבועעלינווהבושההצערלמרבה.זופנימיתבחקירה
שקרעדותמתןשל"נורמה"עםביחד,לחץלהפעלתהרשאהבדבר
ההרשאהכיאם)כנכונותלפנינוהוכחו,לכךבקשרמשפטבבית

שחלפוהשניםבמרוצתמאדצומצמהגופנייםלחץאמצעילהפעלת

יהיהכך-על.(:זדח"דושלהשניבחלקשיפורטכפי,1980שנתמאז
.בהמשךהדיבוראתלהרחיבעלינו

ובמיודד,נפסובמשפטההליכיםאיפואהיולאאלהמבהינות6.2
אחריםבמשפטיםשקרהממהשונים,הזוטאבמשפטהשקרעדותמתן

אתלראותישבזהלאאך.זוטאבמשפטיהשירותחוקריהעידושבהם
,שניםבמשךבכלאנפסוישבשבגללוהדין-לעיוותהעיקריהגורם

.דברשלבסופוהעליוןהמשפטביתעליושגזרהודש4ללאותםלעבר

נחקריםמפילקבלשלאכך-עלמאדהשירותמקפיד,להלןשיוסברכפי-
ולו,אמת-הודאתלקבלהיאהמטרה.כוזבותבעובדותשווא-הודאות

כל.נפטונגדשהופעלבפי,פיסיבלחץאףולעתים,פסיכולוגיבלחץגם
אתמובניםמטעמיםמשבשתלאמתבטעותהנחשבתשווא-הודאת

נערכתכךמשום.ע"פחמעשילסיכולהשירותשלהמאבקדרכי
מפישנתקבלמידעעםבהודאהשהושגהמידעשליסודיתהשוואה
,חסוייםממקורותהשירותבידיהנמצאמידעועםאחריםנחקרים

.משפטביתבפנילגלותםאפשר-שאי

חסויותראיותלגמריכמעטחסרוכאן.נפסובעניןהיהכךלא7.2
מאתקיבל,שסולדובתמירעשמסרמודיע,העיקריהעדכי,אמינות

למתןהדיןלביתהובאלאהוא."מדופלםשקרן"שלציוןהחוקרים
נפסושלההודאותבתוכןשתמכההיחידההנוספתהעדות.עדות
שנתקבלה,מודיעאותואשתשלערותהלמעשההיתהעצמו



שלמסוייםבשלבלשחררומוכניםנפסוחוקריהיוכךמשום.כמהימנה
בפוליגרףנפסושלבדיקתווזוצאותהכריעולבסוףאך.החקירה
זהשעמןעקאדא.אשמהתחושתעלדאוהחוקריםלדעתשהצביעו

בדיקותפיענוחעלסייגללאשבהסתמכותלסכנותדוגמהלשמשיכול
מחדשנפסושלהבדיקהתוצאותנבדקושבאחרונהכיון,בפוליגרף
כלומר,"בדיק-בלתי"כלהחשבצריךהואאופיושמפאתונמצא

.דברהוכיחהלאבפוליגרףשהבדיקה

בתורמעמדועםבהתחשב,רבמאמץבזמנוהוקדשנפסולחקירת

בין.ריגולושלבגידהשלחמורותכהבעבירותשהואשםל"בצהקצין
חילוקינתגלוהשומםבשלביהבחקירהשהשתתפוהחוקריםשמונת
והיה,פשעמכלחףנפסוכישהאמינושנייםביניהםהיו:יסודייםדעות

שלראשבעוד,הואשםשבהןהעבירותכלאתעברשהואשקבעמי
החמורבאישוםנפסושלאשמתובדברספקותהיו,דווקאהצוות

דעותחילוקי.לישראלח"האמלהחדרתבענין,האישומיםמבין
ההקירהבסוףשהוכןומלאמסכםוחשבון-בדיןהיטבמשתקפיםאלה
בחקירותהרגילהנוהללעומתדופןיוצאהיההסיכום.נפסושל

נפסושלאשמתובשאלתברורהמסקנהבוהיתהשלאמפני,השירות
,הפוליגרףפיענוחבעניןגםכולל,אלהדעותחילוקי)אשמתוומידת

בעדותמדבריהםלדעתשנוכחנוכפי,היוםעדהחוקריםביןקיימים
.(לפנינו

להעבירדאזהשירותראשהחליטהחוקריםביןהדעותחילוקינוכח
ישאםתחליטשהיאמנתעל,הצבאיתלפרקליטותשנאסףהחומראת

אולם.המשפטיוגשאישומיםאיזהועל,נפסונגדמשפטלהגשתמקום
שקיימתלההוסברולא,הצבאיתלפרקליטותהועברהסומרכללא

שלהדין-פסק'ר)ל"הנהמסכםח"בדונפסואשמתבדברמיעוטדעת
הצבאיהדיןביתשלהדין-ובפסק,66-67'בעע,הצבאיהדיןבית

לאחררקהשירותידי-עלהומצאהמסכםח"הדו.(6'בעמ,לערעורים
לפרקלימותכזהמלאגילוי-אי.הסנגורדרישתפי-על,הדיןלבית,מכן
שלגמורלמידורבצורךהוצדקוהואבשירותמקובלהואגםהיה
שלזה"סינון"עלביקורתמתחהדיןבית.להלןשיתבררכפי,מידע

כדיהיהלאבזהגםאך.(67'עמ)הצבאיתלפרקליטותשנמסרהחומר
-האישובכלאשמתוובגירסתנפסושלבהודאותיואמונואתלערער
הלחץאמצעיעלידעלאבמשפטהתובע.הואשםמ:שבדמים

ויועציוהשירותחוקריהסתירואלהאתגםכי,נפסונגדשהופעלו



בשירותהמקובללנוהגבהתאם,הצבאיתהפרקליטותבפניהמשפטיים
.(43.2בפיסקה,להלןראהכךועל)

-הפרקליעמדתעללהשפיעעשויהיההדיןלביתהלחץאמצעיגילוי
.נססושלאשמתולגביהדיןביתמסקנותעלגםולבסוףהצבאיתטות

באמצעות,השירותידי-עלהדיןביתהוטעהזהבנדוןלפחות
,השירותשלתמיםסוכןבתור,בזהשפעלה,הצבאיתהפרקליטות

רקלא,ולהתריעלהבהילכדיבהישזופרשה:דברשלסיכומו8.2
המידותקלקולבגללפחותלאאלא,עצמונפסושלדינו-עיוותבשל

מןלעקרועתהושישהשמשלעיןבהנתגלהאשר,שקרעדותשבמתן
.השורש

"המזוחןהמאבק"והחבלהארגוני

ע"הפחהתפתחותעלממצותבסקירותועיינועדויותשמענו9.2
ההבלהארגונישלשהיעדבתמציתלקבועניתן.ובישראלבשטחים

ושיבושטרורמעשיבאמצעות,ישראלמדינתשלקיומנוהרסהוא
.הסדיריםהחיים

הארגוןעדייןכיוםוהוא9651בשנתלפעולהחלערפאתשלח"פת ..........
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רעיוןאביהואח"פת.(פ"אש)"פלסתיןלשחרורהארגון"שלהעיקרי
שלו"הפלסתימתאמנה"בוסדורהשיטתיתכתפיסה"המזוייןהמאבק"
:8בסעיף,שםנאמר.(1968משנת)

המאבקשלבהוא,אתוחיהפלסתיניהערביהעםאשרהשלב"

הכוחותביןהסתירותכךמשום.פלסתיןלשחרורהלאומי
ישאשרהמשניותהסתירותמסוגהןהפלסתינייםהלאומיים

הציונותשביןהיסודיתהסתירהלמעןשתיבלמנהצורך
הצדמן,הפלהתימהערביוהעם,אחדמצד,והאימפריאליזם

הכבושהבארץהפלסתיניםההמוניםמהוויםזהיסודעל.השני
הפועלתאחתלאומיתחזית,בפרטיםארגונים,בפזורהאו

".מזוייןבמאבקולשחרורהפלסתיןלהחזרת

גמעלשחררהיחידההדרךהואהמזוייןהמאבק":9סעיף
הפלסתימהעם.טקטיקהואיננואסטרטגיהלבןוהואפלסתין
להמשיךוהקבועההמוחלטתהנחושההחלטתואתמאשר



המזויינתהעממיתהמהפכהלקראתולהתקדםהמזוייןבמאבק
לחיותזכותואתולקייםאליוולהחזירהמולדתופלסתיןלשחרור

".עליהולרבונותעצמיתלהגדרהזכותוואת,טבעייםחייםבה

.(שלנוההדגשות)

,שלוזובדוקרטינהח"הפתמחזיקעודשכלנכוחהלראותאיפואיש
שובנאמרכך,ואמנם.יקידהכדרךהאלימההדרךרקנשארתבעיתו

הלאומיתהמועצהשל18-ההמושבשלהמסכמתהמדימתבהודעה
:יר'באלג(1987)זושנהבאביבשהתקייםהפלסתינירנ

-להחלמחוייבותומתוךהפלסתיניתהלאומיתהאמנהבסיסעל"
היסודותאתמדגישיםאעהפלסתיניתהלאומיתהמועצהטות

,פ"אשבמסגרתהפלסתיניתהלאומיתלעשייהכבסיסהבאים
".הפלסתיניהעםשלוהיחידהלגיטימיהנציג

,מזוייןמאבק,צורותיובכלהמאבקהמשך-הפלסתיניבמישור"

אתולשחררהלאומיותהמטרותאתלהגשיםכדי,ומדיניהמוני
"...הישראלימהכיבושוהעהביותהפלסטיניותהאדמות

:ח"פתעםאחתבדעההםהאחריםהערבייםהחבלהארגוניזהלעמן

בעלת,חבש'ורג'גשלבראשותו"פלסתיןלשחרורהעממיתהחזית"
י,

מ1נ"ש

,,שז
,ל,4.

,1,;, 1,.

גםמטיפות,פ"לאשבאחרונהשהצטרפו,חוואתמהנאיףשל"פלסתין

ארגוניםגםובן;ישראל-ארץשלשטחהבכל"מזוייןשמאבק_הד
."הסרובחזית"מאחרים

הנרזהבגדראינהאזרחיהוהרגהמדינניהרסשלזודוקטרינה10.2
,המאמציםמירבאתעושיםהמחבליםשארגונילבךעדיםאנו.בלבד

ליעדיםצבאייםיעדיםביןמבחיניםהםאין.שלהם:הדוקטרינו
,;ש מהםחלק."המזמיןהמאבק"מופעלאפשריתמטרהכלמד:אזרחיים,,1

111

עיי"
~
אתמסוויםאחרים.ישראלשל"התוקפניתהמדיניות"אתמשרתיםן

ידם-עלהמותקפיםהיעדיםכלכיבטענהאזרחייםביעדיםהפגיעה
,,,...,יייי,י,ן

,,%ה) ,
,,יי

י,,;*י, .,),,,(,,1,י,, ,,,1%,ן,,

,,,,.יי,%,,
111ן %פשל

":
,%יי,
,%ש

"
8
;י,

בתחבוכגון,ציבורייםבמקומותהמונירצחשלטרורפיגועיהחבלה
רחצהובמקומותקולנועבבתי,ובשווקיםבכיכרות,הציבוריתרה
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לגבולשמעברמחבליםידי-עלמתוכנמםהטרורמעשישלרובםרוב
-באבזרמבוצעיםהפיגועים.המדינהשטחבתוךלביצוע,"הירוקקו"ה

משרתאמשייעדכל-וטףנשים,גבריםביןאבחנהללא,קיצומתיות
-יחידיםמדאינדיווידואליבטרורעוסקיםהםכן.מטרותיהםאת

בעימהחשודיםערביםועד,ואזרחיםבטחוןאנשי,חיילים,יהודים
-במזימותי.הישראלייםהשלטוניתעםפעולהבשיתוףהחבלהארגום

.הפוגהללאממשיכיםהםאלההם

המאבק"בלשונםאו,הטרורמסייעהחבלהארגונישללשיטתם
הוא.שםהםבאשר,הפלסתיניםשלהלאומיתהזהותבגיבוש,"המזויין
והואחדשיםבמתגייסיםעצמםהארגוניםשלהשורותלהרחבתמסייע
גםהוא.ממדינהת=אוכלוסשלהבטחוןואתהמוראלאתלערערנועד

מטרתם-.לאומית-והביןמאזוריתבזירההארגומםנוכחותאתמבליט
למרדובישראלבשטחיםהערביתהאוכלוסיהאתלעוררהיאהטקטית

.המדינהנגדגלויאלים

ממיליוןפחותקצת)בשטחיםהאוכלוסיהכללשלהאחוזכיאם11.2
העוסק(עזהבחבלמתיוןמחצייותרוקצתושומרוןביהודהנפשות
זואוכלוסיהשלרובהורובזעירהואמדיניתובחתרנותע"בפחבפועל

מאהדההמחבליםארגונינהמם,שקטיםעבודהחיילחיותמעדיף
אתמחזקיםהם.בשטחיםהערביתהאופלוסיהרובשלסמויה,אוגלתה

עמדהלנקוטהמעיזיםאנשיםברציחתעליהוחיתיתםבהאחיזתם
ולגביישראלמדינתלביןזואוכלוסיהביןהיחסיםבבעייתעצמאית

.מדיניפתרוןשלאפשרותא
בתילחומותמעבראלגםחודרתהמחבליםארגונישלשליטתם

(,1,ש %,..
,י

,,

"
,,,
,שנזיפי;ש

-"שו11~2ש1-" .
ש
..ן,
,,,ן,,י

אליםפממימשטרבהםקיים.ערבןיםאסיריםמוחזקיםשבהםהסוהר
ובגיוסבאינדוקטרינציההעוסקת,הארגוניםמטעםמנהיגותשלהמור
הארגומםמיפקדותמאתמקבלתהיאהוראותיהאת.חדשיםחברים
אסיריםשללהורגהוצאהכדיעד,אותןמבצעתוהיאמבחוץ

.הישראלייםהשלטונותעםפעולהבשיתוףהחשודים
מודרכתובשטחיםבישראלהתבלמתהפעילותעיקר,כאמור12.2
.המדינהלגבולותשמעברהמחבליםארגונישלהמיפקדותידי-על

אל(חבלהוחומרינשק)לחימהאמצעילהחדירמשתדלותגםאלה
"הפתוחיםהגשרים"דרךלנךנוחנתיבהיהבעבר.המדינהגבולותתוך

עללהכבידכדי,יעיליםאמצעיםננקטוהאחרונותבשנים.לירדןשמעל



עלוהפיקוח(לחלוטיןחדללאהואכיאם)ח"אמלשלזהמעבר
מתוצרתמאולתרבנשקהשימושגברבךמשום.שוכללהגבולות

קרבנשקהשימוששלהמקריםרבוובן,חבלהמעשילביצועמקומית
ביזמהמהתארגנווונובעזומפעילותניברהלק.יהודיםנגר(סכינים)

מעברהחבלהארגונושלהמרכזיםמןהדרכהקבלתללא,מקומית
באחדלהשאיבכזאתמקומיתחוליהעשויההזמןבמרוצת.לגבולות
,סדרהפרתשלמעשיםרבוהאחרונותבשנים.הממוסדיםהארגונים

יכולההרעהשפגיעתםרכבכליעלתבערהובקבוקיאבניםזריקתשל
בעיקרעוסקיםבאלה.הארץבכבישיהסובביםאנשיםמותלידילהביא
.14בגילילדיםואפילו,18לגילשמתחתצעירים

בפעילותחשובמרכיבכיוםהיא(מ"חת)המדיניתהחתרנות13.2
,מחבליםבארגוןתמיכהשלמעשיםבהכלולים,בשטחיםפ"אש

אוטרוריסטייםאלימותלמעשיעידודאואהדה,שבחדבריפרסום
קיוםוכן,ארגוןעםבפומבילהזדהותביטוימתןבהםשישמעשים
מניעתלפקודת4בסעיףראה)חבלניבארגוןתפקידיםנושאיעםקשר
פעולותאיסורבדבר(101'מס)הצו:ובשטחים,1948-ח"תש,טרור
פעולהלשםציבוריים"חזית"גופיהוקמו.(עויינתותעמולההסתה
תפקידממלאיםסטודנטים.הצעירהדורבקרבובעיקר,ההמומםבקרב
פ"מאשהוראותיהםאתמקבליםאלהגופים.זובפעילותחשוב

.חבלניתלפעילותגיוסלשםנוחאנושיומאגרבסיסמהוויםוחבריהם
צעיריםהתארגנויותשלמספרןהאחרונותבשניםעלהואמנם

אלוהמסווההגלויההאהרהמשלבשעברו1"החתמפעילןבשטחים
.ממשטרורפיגועישלשלב

,המדינהבפניםע"בפחלהילחםשמתפקידןהמדינהרשויות14.2
.והשירותישראלמשטרת,ל"צההםהאפשרככלולמנעולסבלו

מעברלחימהואמצעימחבליםחדירתלמנועהואל"צהשלמתפקידו
בתוךבטרורהמלחמה.הראל"מדינתשבשליטתהשטחלגבולות
אתבקצרהלהלןנתאר.השירותכתפיעלבעיקרמוטלתהגבולות

מכןולאיור,בתוכוהחוקריםיחידתושלהשירותשלהארגוניהמבנה
בעיותיה,האחרונותהשניםבעשריםע"בפחהמלחמהקורותאת

דהיינו,דיותתשלהמרכזייםהנושאיםאלנגיעכך-ואחרוהצלחותיה
בבתיחוקריםידי-עלעדותומתן,ונוהליההשירותשלהחקירהשיטות
של,התסוי,השניבחלקלהיכללחייביםהדבריםמקצת.המשפט

.ברביםיפורסםאשר,זהראשוןבחלקיופיעוומקצתם,הזהח"הדו
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,השוניםהארגוניםשלהאידאולוגיההתגבשההשניםבמשך15.2

ההדרכהוהורחבה,ובתוכםהארגוניםביןהמידוררבהבמירהגבר
-פוע,כן-על-יתר.בחקירותולעמידהמחתרתיתלעבודההמקצועית

במעצרבעברהתנסוכבראשרמחבליםבשטחיםמכברזהלים

במסגרתששוחררווכאלהמאסרםתקופתשסיימוכאלה,ובחקירה

הדרכה,התארגנותשלחממהמהוויםעצמםהכלאבתי.החילופים
עםלהתמודדכיצדמנחההיתרשביןמקצועיתוהדרכהאידאולוגית
.השירותשלהחוקרים

הנמשכתבמערכהביותררביםומכשוליםקשייםמציבותאלהעובדות
במערכהברציפותולהתמידלהתמודדחייבהשירות,ע"הפחלסיכול

הכליםאתולשכלל,ממשתנותבנסיבות,ארוכותשניםבמשךזו
.במשימהלהצליחכדילרשותוהעומדיםוהשיטות

שגםכך,החבלניתלפעילותקץבאופקנראהשלאלקבועהראוימן
,השירותשלוהכבדההעיקריתהמשימהזותהיהלעיןהנראהבעתיד

.אלהבתחומיםבמישריןהעוסקיםעובדיםאותםשלובמיוחד

השירותשלהפעילותתאור

,השהבחלקמביאים-אנוהשירותשלומבנהו.משימנתנותאור16.2

.זהח"דושלהחסוי

הביאההימיםששתמלחמתבעקבות.בשטמיםישראל.של..טתה_שלו

מדוברהיהאזעד.החקירותיחידתשלופעילותהבהיקפהמהפך
וממילא,ריגולסיכוללשםבעיקר,ביותרמצומצםבהיקףבחקירות

מצאההמלחמהבעקבות.חוקריםשלמצומצםבמספררקצורךהיה
.נחקריםמאותושלע"פחשלגואהזרםמוללפתעעצמהאתהיחידה
ובשלביםאלהעםלהתמודדותערוכההיתהלאהחקירותיחידת

שרכהאט-אט.ומאולתרתמסודרת-בלתיבצורהפעלההראשונים
הוגדלהחוקריםמספר!וממוסדתמאורגנתיותרלפעילותהיקידה
לרשותההועמדו,לפעילותהונהליםדפוסיםונקבעוניכרבשיעור

ועד,מידעמאגריניצברו,ואחריותפיקודדרגינקבעו,חקירהמיתקני
ותקינהשוטפתלפעולה,יותראופחות,ערוכההיחידההיתהמהרה
שלמלחמתההוכיחה,כשלונותמספראף-על.ע"בפחמלחמהשל

לזכותהורושמתרשמהוהיחידה,ביותרכיעילהעצמהאתהיחידה
האיתורבמישורוהןהסיכולבמישורהן,הצלחותשלרבמספר
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,בדיוניהזווערהעסקהבעוד,;אלדבימיםגם.מעשהשלאחרוהגילוי

-התארגנולחשוףבידיוועלההשירותשלהחיוניתפעילותופחתהלא
שרביםלומרהגזמהזאתתהיהלא.ע"פחלביצועמסוכנותיות

וליחידתבכללולשירותובטחונםחייהםאת'חביםהמדינהמאזרחי
.בפרטשבוהחוקרים

לעניןבמעלהראשונהחשיבותהשירותייחסומתמידמאז17.2
שללהעמדתוהראיותהשגת.וסיכולמניעהלצוהךהמידעאיסוף
עבודתשלהעדיפויותבסולםהראשוןבמקוםעמדהלאלדיןהנחקר
.החקירה

:כךהדבריםאתהגדירלפנינושהעידהשירותשלהצמרתמאנשיאחד

מערכתבעיקרההיאהזההעניןכלמולהעומדתהמערכת"
אתורואיםהיוםחושבים,חשבנודברשלבסופואנחנו.איסופית

באור,מסבירגםזה.מודיעיניאיסוףכמערךהחקירותשלהכלי
פחותאואותנוענייןפחותלמה,משכנעלאגםואולרחלקימאוד

האישאתכשאתכברכי,לדיןהעמדהשלהעניןלנוהיהאיכפת
רץאס,הבאלשלבעובראניאזהפיגועאתופיענחתיתפסתי

".הבאהאישאחרי

ראהלדיןבהעמדה.זוויתלקרןנדחקהלדיןשהעמדהאומרזהאין
הגדירהשירותמאנשיאחד.סיכולשלחשובאמצעיהשירותורואה
...--._:ךעדנתו[.בר._.ןאת

וישיבתוהנאשםעלהעונשהטלתשעצםבוודאימבדינתנו"
יושבעברייןשאותובזההואהסיכול.מסיכולחלקזהובכלא

"...סיכולבהחלטזה,בכלאמאסרשנותאיקסמתחברהמנוטרל

שלהמשטרתיתהחקירהמהותביןבסיסייםהבדליםקיימים18.2
ידי-עלהנערכתחקירהלבין,מזזי,רגילהפלילית;בעבירוחשודים
,מדימתבחתרנותאועויינתחבלניתבפעילותחשודיםנגדהשירות

בתוךפרטיםנגדראיותלאסוףכדינערכתהמשטרתיתהחקירה.מזה
הרשעתומטרותיה,פליליותעבירותבביצועהחשודים,פנימההחברה
עבירותמביצועואחריםאותולהרתיע,למוטבהחזרתולשם,האשם
מטרתהואילו.לוהראויבעונשעבריינותועללוולגמולבעתידנוספות
החברהקיוםעללהגן,היאהשירותידי-עלהחקירהשלהישירה
עלמידעלאסוף,אזרחיהנגדהמכווניםחבלהמעשיבפתוהמרינה
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בעולםחבלהמעשיביצועולמנועולסבלהתארגנותםודרכימחבלים
וחזקה-בעברכאלהמעשיםביצעושכבראלהלכידתידי-על,באיבם
אלהאתולגלות,לבצעםהזוממיםואלה-בעתידבזהשימשיכועליהם

.צעדיהםאתהמכוותם

בכךהשירותירי-עלהחקירהמןהמשטרתיתהחקירהנברלתועוד
לאסוףהיאהמטרהפליליתעבירהלגילויהמשטרתיתשבחקירה

שנשארוועקבותריאליותהאיות,ראיהעדימפיעדויות)ראיות
;העברייןגילויאתהמקדמות,(ועוד,העבירהביצועבמקום,בשטח

:כזזוראיותחומרהחוקרבידיכללבדרךאיןהשירותבחקירותואילו

מוכניםאינם,ערביתבסביבהיהודירצחכגון,חבלהלמעשיראיהעדי
בשל,המבצעיםעלמחפיםאףהםכללובדרךהחוקריםבידילסייע

נדירותלעתיםרק.מהםופחדהלמחבליםהמקומיתהאוכלוסיהאהדת
.מעשהבשעת,בכףחבלהמעשהשלהמבצענלכדן

שלנחישותםמכבידהחבלהבמעשיהשירותשלהחקירהעל

אינדוקטרינציהשלפרישהיא,להםהידועאתלגלותשלאהנחקרים
,בחקירהלעמודהנחקרעלכיצדיסודיתידרוךהכוללתאידאולוגירנ

;ארגונוברוח:גבורזכמעשהלונחשבתהזאתהעמידהעצםכאשר

ביתכותליביןבהיותועודבושיתנקשוהנחקרשלהפחדשמומצד

חוקריועםפעולהלשתףנכונותווחוסר,לוהידועאתיגלהאם,הסודי
בחילופימוקדםשחרורישוחררהכישבלאוהתקווהמןהניזון

.בעצירשקרהכפי,אסירים

השירותידי-עלע"בפחחשודשלחקירתוהופכתאלהבנסיבות
השערהלפי,לוהידועאתלגלותהחיוניהצורךביןקשהלהתמוררות
הנחקרשלרצונולבין,חסוימידעעלכללבדרך,היטבהמבוססת

במסירתשוללהחוקראתלהוליךאולוהידועאתולהסתירלשתוק
.נוזבמידע

מפואמת-הודאתשמושגתאימתכלכי,האמורמןהעולה19.2
בידינעשתהשחקירתםהפלילייםהתיקיםמרובלהבדיל,אזכי,הנחקר

לתביעההשירותאנשיידי-עלהמוגשיםע"הפחבתיקיהרי,המשטרה
מפיושנרשמהכפי,הנאשםשלהודאתו,האזרחיתאוהצבאית
סיוםאחריהנאשםהועברשאליו,משטרתיחוקרבפניבידוונחתמה
העיקריתהראיהתמידכמעטהיא-השירותחוקרידי-עלחקירתו
מפלילמידעבשירותהחקורותאנשיבידיישאפילו.הנאשםלחובת



אם,במשפטראיהרביםבמקריםלשמשזהמידעיכולאינו,עדונוסף
להיגרםהיכולשהנזקמשוםואםהראיותדיניפי-עלקבילשאינומשום
מכאן.המשפטלביתשבהבאתוהתועלתעלעולהחשיפתוידי-על

המובאנאשםמפיאמת-הודאתלהשגתהנודעתהמרכזיתהחשיבות

.ע"פחשלמעשיםבשללמשפט

השיגהאחרונותהשניםעשריםשבמשךלעילצוייןכבר20.2
בפמאזרחיהועלהמדינניעלבהגנהביותרנכבריםהישגיםהשירות

אובמוקדםמבצעיהםנלברים,שבוצעולפיגועיםבאשר,ע"פחמעשי
שערךהחקירותרבבותמבין.המקריםמןאחוז90ער80-בבמאוחר
מביןאחוז50שנתיבממוצעלדיןהועמדוזותקופהבמשךהשירות
מיעוטומד,החקירהאחרישוחררוהנחקריםיתרשלרובם.הנחקרים
באין,ועודהגליה,ריתוק,מעצרשל,מינהלייםצעדיםננקטומביניהם
.נגדםהקייםהאמיןהמידעחשאיותבגלללדיןלהעמידםאפשרות

בפרהודאתםסמךעלרובםרובהורשעולמשפטהמובאיםמבין
התנהלו,למדירבמספרהםגםהמונים,ליתרוביחס,המשפטבית

.ראיותונשמעומנאשמיםכפרושבהםמשפטים

כוחעלתרשימיםנספחיםבתורצירפנוזהח"דושלהשניבחלק21.2
מספרמולע"פחנחקרישלמספרםעל,הערביבמיגורבשירותהאדם

בחתךפיגלעיםופיענוחהנחקרים,הפיגועיםמטמרילל;השיליתחוקרי
אזוריבזיתך,ע"פחידי-על(וערביםיהודים)ופצועיםהרוגיםעל,שנתי
,(ואחריווייגועביצועלפני)שנחשפומחבליםחולוותעלושנתק

,שנחשפומחבליםחוליותשלהארגוניתההשתייכותעלפרטים

;וטבלד,שנתיבחתך,שנתפסושוניםמסוגיםהלחימהאמצעיכמויות

אלהושלבחקירתםשהודוהנחקריםמספריעלנתוחםשלהשוואתית
.87/1986עד84/1983בשניםלדיןשהועמדו

את-צ"הדושל,החסוי,השניבחלקזאתגם-סוקריםאנומכןלאחר
1967משנתבשירותנהוגותשהיוע"פחנחקרישלהחקירהשיטות

בחקירהלהשתמשפעםמדילחוקריםשניתנהוהרשות,ואילך

שחלהההתפתחותתיאורלסיכום.טיסילחץכולל,לחץבאמצעי
הוועדהמציינתלחץלהפעלתהרשותמתןשלבנושאהשניםבמרוצת
בלהכרחשקייםבנושאהעוסקיםבלכמעטבקרבהדעהשרווחת
.ע"פחנחקרישלבחקירותכלשהםפיסילחץבאמצעילשימוש,יגונה

והןהתרחבותלכיווןהן,זהבנושאהשמםבמשךשחלוהשינויים
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מצביעים,מאורבהםהשימושצומצםשכיוםעד,ואיסוריםצמצומים
-מתמומבחינהמוסרייםממעצוריםהנובעותמנימיותהתלבטויותעל
כןכמו.בהםלהשתמשההכרחכמד,מאמצעיםיעילותשלדת

המוטורמןשהיוחריגות,חיצוניותתלונותהנושאעלהשפיעו
.המדיההדרגידי-עלשהוטלוספציפייםואיסורים

לתקלות,ח"הדושלהשתבחלק,נפרדדיוןהוועדהמקדישהלהלן
והטיפול,הותרבהםשמשימושהאמצעיםמןולחריגותבחקירה
.אלהבחריגותשהיה

זוטאבמשפטישקרעדויות

העיקריהראיהחומרהיאבחקירתוהנאשםשלהודאהכאשר22.2
המשפטבביוןבאשמתוהנאשםשלכפירתוהדבריםמטבעהרי,נגדו

בדרכיםממנונתקבלההחוקריםבפנישהודאתוטענהמשמעותה

כזוטענה.נגדוכראיהלקבלהואיןפסולההיאולפיכךכשרווו-בלתי
מאליו.ההוראתשלקבילותהבדבר"זוטאמשפט"שלניהולומחייבת

עצמוהמשפטשלעיקרובלהואהזוטאמשפטאלהשבתנאיםיובן
.לחסדאולשבטבולובמשפטהנרעהלמעשההיאבווהכרעה

ומסודרערוךמסמךהיאהמשפטלביתהמוגשתהנאשםשלהודאתו
,ההודאהרושםשלופרטיושמו,הנאשםשלופרטיושמואתהמפרט
חייבהואשאיןלנאשםהוסברכיהמציינתהודעה,גבייתהוזמןמקום
מפישנאמרודבריםמבןולאחר,בכהרצרנואתאםהבר.למפגר
מסרהנאשםכיהצהרהההודאהגובהרושםלהודאהבשולי.הנאשם
הוקראוהרשומיםהדבריםכי,והחופשיהטובמרצונוהרשומיםדבריו

אתאישרהואוכי-לשפתולותורגמואףהצורךובמקרה-לו
.ידובחתימתנכונותם

הודאותשלוגבייתןברישומןעוסקיםהשירותחוקריאיןדנאמקדמת
החקירהבמיתקניהנאשםשלבחקירתועוסקיםהחוקרים.כאלה
לכךהנחקרשלהבאתולכיווןמופנההעיקריהמאמץכאשרשלהם
.לוהמיוחסיםבמעשיםלהודותכךואגבמידעלמסורמוכןשיהיה
לידימועברהוא,להודותמוכןאכןוהנחקרבהצלחהזהשלבמשתם
אותה.וכדיןכדתההודאהאתמפיורושםהאחרוןוזהמשטרתיחוקר

שרשםהשוטרבאמצעותהמשפטביתבפנימכןלאחרמוצגתהודאה
.התביעהמטעםכעדהמופיע,אותה
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-א';תשל,(חדשנוסח)הראיותלפקודת12סעיףהוראותפי-על23.2
1971-

אםרקקבילהתהאעבירהעברכיהנאשםהודייתעלעדות"
וביתההודייהניתנהשבהןהנסיבותבדברעדותהתובעהביא

."ומרצוןחפשיתהיתהשההודייהראההמשפט
ע"בפחחשודיםחקירותהתנהלו1967בשנתהימיםששתלמלחמתד_ע

הנושפטביתשלדאוולפסיקהלדיןבהתאם-מועטהיהומספרם-
שלאחרהראשונותבשניםגם.כלשהופיסילחץהפעלתללא,העליון
נסיבותעל.זהבמשאקושיבללתביעההיהלאהימיםששתמלחמת
השוטררקלהעידהמשפטלביתמובאהיהורישומהההוראהגביית

בלבלהעידהיהיכולזהשוטר.החקירהתהליךשלבסופובכךשעסק
דהיינו,מעורבהואהיהשבוהשלבשבמסגרתנקיובמצפוןשקט

אתמסראכןוהנאשםמנוחותמיעלהכלהתנהל,ההודאהרישום
החקירהפרשתכל.החוקכדרישת,ומרצוןחופשיבאופןההודאה
הובאהלא,השירותחוקריידי-עלהחקירהדהיינו,זהלשלבשקדמה

במשפטיכעדהובאלאאלהמחוקריםואישהמשפטביתבפניכלל
.זוטא

.זוטאבמשפטימהותישינויחלזובשנה.1971לשנתעד-פר24.2
כיהטענהאתהמשפטבבתילהעלותהחלוסנגורוםויותריותר

אלאבאהלא,לשוטרשמתנה,לכאורהוהרצוניתהשלווה,ההודאה

ידי-עללכךשקיםבשלבמדושהופעלופסוליםמאמצעיםכתוצאה
הזנובהבמסגרת,מתביעהאתאילצואלהטענות.השירותחוקרי

חוקריאתלהביא,ל"הנלפקודה12סעיףהוראותפי-עלעליההמוטלת
נסיבותעלשיעידומנתעלתביעהכעדיהמשפטלביתהשירית

.הסנגוריהשלהפסולטענותאתויזימוההודאהומתןהחקירה

כעריהשירותחוקריהופעתשלהתופעההפכה1971שמאזנמצא

בעקבותיההביאהזותופעה.שכיחהלתופעההזוטאבמשפטיתביעה
שלאמתשאינןעדויותמתןשלזו-כאןהנדונההחמורההתופעהאת

.הזוטאבמשפטיהשירותחוקרי

פעילותשלמוחלטמידורעלהשירותהקפידומעולםמאז25.2
השירותאנשישלהעבודהבתחומיהנעשהדברשוםדהיינו,אנשיו
אמוריםשאתביתר.השירותלכותלימחוץמישהולידיעתמובאאיננו
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.החקירותאנשיידי-עלהחקירותמיתקניבתוככיהנעשהלגביהדברים
דיווחכךעלמסף.ובנוקשותבקפדנותהשירותידי-עלנשמרזהכלל
-הראשבשלביםהבטחוןלשר:המדינילדרגפעםמדיהשירותראש
וביןבינותדירותפגישותבמסגרתהממשלהלראשמבןולאחרונים
מבליועקרוניותכלליותבעיותרובפי-עלנדונובאןגם.השירותראש

החקירותאנשיעצמםמצאו,הראשונהבפעם,עתה.לפרטיםלהיכנס
נשאלוהמשפטבביתהעדיםדוכןעלבעומדם:קשהסילמהבפת

אושבועהתחתלהשיבנדרשושעליהןהחקירהתהליכילגבישאלות
,משפטביתבפניהמעירעדכלכמו,כמובן,אותםחייבהחוק.אזהרה

בההיהאמתעדות-מאידך.בלבדהאמתואתכולההאמתאתלהעיד

חוקרלכלושוקשהושרשמוחלטמידורשלהמקודשבכלללפגועכדי
הנעשהאתולגלותלחשוףחייבהאמתעדות.לשירותשנתקבלמרגע

שיטותחשיפתזהובבלל,החקירהעבורתבמסגרתהחקירותבמיתקני
משנרדער,להבאעודלהפעילןיכולתחוסרמזהוכתוצאההחקירה
-המופעלחץאמצעיוביביהן,ומגוועתרבותבשיטותהמדרבר.ליריב
.נחקריםנגדלים

השומםהלחץסוגיעלבהרחבהמדוברזהח"דושלהשניבחלק26.2
אםדיכאןהגרוןהנושאלענין.הנחקריםמדחוקריםידי-עלשהופעלו

,זמןפרקבאותוהמותרבמסגרתהיהאפילו,שהופעלשהלחץנאמר

רצונובעקרוןכפוגעהמשפטביתבעינילהיראותהיהשצפויכזההיה
במשפטים.ההודאה-שללפסילתהולהביאהנחקרשל27י!11מ1פ

.הנאשםשלכזיכויוכמוהכזופסילה,כאןהנדונים

באמירתכפולהסכנההחוקרראה,העדיםדוכןעלשבעומדומכאן
ההודאהפסילתוהןהפיסיוהלחץהחקירהשיטותחשיפתהן:האמת
אלהמתוצאותאחתכל,השירותשלמבחינתו.הנאשםשלוזיכויו

מידעיסודעל,משוכנעיםהשירותכשאנשי,רצויה-ובלתיקשההיתה
.שהואשםבמהאשםשהאישאמין

,מבחינתם,היהזולדילמהלעצמםמצאושהחוקריםהפתרון27.2

פניעלהמוחלטהמידורעקרוןאתהעדיפוהם:ביותרוהקלהפשוט
הפעלתהכחישוהעדיםדוכןומעל,המשפטבביתאמתלומרהחובה

פשוטהם-יותרבוטותבמלים.הנחקריםעלשהואפיסילחץכל
(א)237סעיףלפישקרעדותשלפליליתעבירהעברוובכךשיקרו
:לשונושזה,1977-ז"תשל,העונשיןלחוק
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לגבימהותיבדברכוזבתעדות,ביודעין,שיפוטיבהליךהמעיד"
מאטר-ודינו,שקרעדותזוהרי,הליךבאותוהנדונהשאלה
"...שניםשבע

עצמםמצאוהחקירותשאנשיהקשההדילמהאיפואזאת28.2
מול.לעצמםשמצאוהפתרוןוזה,1971משנתהחלבפתהניצבים

הםשהחוקריםהעובדהביותרמפתיעהזודילמהשלעוצמתה
שצמרתמשוםוזאת,להםשנראההפתרוןאוולעצמםלמצואשנאלצו
ממוסדתבצורהכללעליהדעתהנתנהלאהשירותשלהפיקוד

-9711בשנתהשירותראששהיהמיבפנינושהעידשעה.ומסודרת

אתבפתוהצגנו-מכןלאחרשניםשלשעודזהבתפקידוונשאר
צורהבאיזובפניוהבעיההובאהשניםשלשבאותןהאםהשאלה
לאאיש,לדבריו.שליליתהיתהתשובתו.שהואמקורומאילהשהנא
תפסלא",אמרכך,עצמוהוא.הזאתהפרובלמטיקהאתבפניוהציג
לחרוגלחוקרמרשההואאחדשמצדכךירי-עלהנוצרהקונפליקטאת

לבית,מכןלאחר,אותושולחהואשניומצד,החקירהמתקינות
."למכחישהמשפט

,אותוהדאיגשאכן1971-בשחללשינויערדיההשירותראשאותו

שלשהופעתםהעובדהאותוהדאיגה:לגמריאחרמהיבטאך
חשבוןעלעבודהשעותהרבהמהםתגזולהמשפטבבתיהחוקרים

של,יותרערוךלאיןהחשוב,האחרההיבט.שתבוזבזנהחקירהשעות

,באמור,היהלא;שנוצדהשחדשההפרובלמטיקהרשלעדות"תוכן

.עימולנגדכלל

עםומסודרתממוסדתבצורהלמתמודדשנעשההיחידהנסיון29.2
זהו.1971בדצמבר1תאריךוהנושאלנושהוצגבמסמךמצוי,הבעיה

.היחידהאנשיביןוהפיצוהאזהחקירותיחידתראששהוציאתדריך
שיידרשולעובדיםלהזכירנועד,עצמועלמעידהואכך,התדריך
שהםשעהעליהםהמוטלותהחובותמןכמה"המשפטבביתלהעיד

שםמצאנו,רבותטכניותהוראותשלבצידן."העדיםדוכןעלמופיעים
:הלשוןבזהפיסקה

מבלי,לעדזכורהשהיאכפיהאמתאתלספרישהעדותבמתן"
לגביוהןהתביעהלגביהןהאפשריותמהתוצאותמושפעלהיות

לעדשתתירסיבהכלאין:ייאמרנוספתולהדגשה,הסניגוריה
."המדינהלבטחוןיסייעהשקרי"שעלונדמהאםגם,לשקר
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,המלההנחיהפי-עלואנשיההחקירותיחידתנהגושלולהניחסביר

דלעילההנחיה.היהכךשלאאלא;כללמתעוררתזובעיההיתהלא
בחרו,כאמור.לפיהנהגולאוהחוקריםמתהאותבבחינתנשארה

פיסילחץהפעלתהמשפטמביתלהסתירההתחלהלמןהחוקרים
.כלשהו

היהיכוללאבפנינושהעידוהבכיריםהשירותמאנשיאיש30.2
,הוראהעלאו,כךלנהוגהחוקריםהחלושבומסוייםרגעעללהצביע

כאילוזושיטה.כךלנהוגאותםהמדריךשהואכלמסמךאוהנחיה
אחד.מאליומובןכדברלתוכהוגלשונגררווהחוקריםמאליהנוצרה

מאבשנמסרהפה-שבעלתורה"כהגדירההחקירותיחידתמצמרת
במידורהצורךעלדגשהושםבפגישות,בהדרכה,בקורסים."לבן

לא-מעוררשהואוהפרובלמטיקההעדותמתןנושאעלאך,מוחלט
להיזכריכלולאבפנינושהעידוהשירותאנשי-מזויתרה.דברנאמר
הירהראועירעראו.ששאלחוקרשלאחדמקרהעלאףלהצביעאו

.זהבנושאבקול
החדשלחוקרזושיטההונחלהכיצדשהעידוהבכיריםאתשאלנו

עובר,לנוהוסברכך,החדשהחוקר.לשירותמכברלאזהשהצטרף
אל,כמתמחה,כעוזרמצורףהואמכןולאחר,ראשוניהדרכהקורס
בביתהשקרעדותאתמצאהואשם.חקירותבמיתקןותיקהוקר

נוהגיםבולםהוותיקיםשהחוקרים,ומקובלמוסכםכנתוןהמשפט
הומה.בנין.לפגו

~
מאלומובןכדברזהנתוןקיבלהטירוןעההוקר,ניפיא

נהגהואאף,המשפטבביתלהופיעהואשעתוהגיעהכאשר,ולימים
גםשלכךכמובן.זהבנושאמפורשדברלונאמרפעם-שאימבליכך

שלמלאובגיבויבאישורהואזהשנוהלהחוקרשלהתחושהמתלווית
.השירותצמרת

עירערלאשאישלנורמההמשפטבבתישקרעדותמתןהפךמהרהעד

.שנהעשרהכששבכיפהלשלוטהיתהעתידהזונורמה.עליה

לנושהוצגממסמךללמודניתןזונורמההשתרשהכמהעד31.2
ראשביןשהתקייםמדיוןדברים-זכרוןזהו.82.9.6תאריךוהנושא
מאמצעיבאחדדוברדיוןבאותו.החקירותיחידתוראשהשירות

באחדאליוהתייחסמשפטשביתנחקריםנגדהמופעליםהפיסיהלחץ

נאמרכך,דיוןאותושלהסיכום.לגביוהערותוהעירהדין-מפסקי
:זההיה,מסמךבאותו
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עלנפיכמקובל...כיונטען...ביצוענכחיש...,זוטאבמשפטי"

."המעצרבית/הכלאנוהלי

גםאלאהמשפטבביתלשקרמפורשתהוראהרקלא:אחרתלשון
במכונתהודפסזהדברים-זכרון.שיאמרהשקריהיהמההנחיה
אוליאיןעצמהבהוראה.בשירותיחידותראשיביןוהופץכתיבה
שקרעדותבמתןראוהשירותשבכיריבכךהואהחידוש.חידוש
אתלהעלותחששולאשאפילומאליה,ומובנתמושרשתכךכלנורמה

,1982בשנת,כאמור,הואהמדובר).ולהפיצםבכתוביםהדברים

.(שנה11של"ותק"צברהכברנורמהאותהכאשר

כיבפנינוהדגישוהשירותשבכיריזהבהקשרלהזכירישעוד32.2

,אמתאמירתעלביותרנוקשההקפדההיתההשירותכותליבתוך
השירותבתוךאמתדיווח-באישנכשלמי.יעבורובליהרגבבחינת
גישה.מהשירותסילוקשלמקריםהיוואףביותרחמורהבצורהנענש

השירותבתוךהאמתעלהקפדה:"כפולהפנקסנות"מעיןיצרהזו
הפריעלאזהכפולמוסר.מכאןהמשפטבבתישקרועדויות,מכאן
.רצופותשנים16במשךלאישהנראהככל

היאהמשפטבבתישקרעדויותמתןשלזונורמההוועדהבעיני
.בשירותהחקירהלענינינגיעהלושהיתהמיכלשלהחמורכשלונו

שנתעדמעמדהחזיקההמשפטבבתישקרעדויותשלהנורמה33.2

בזהגדולרעשבקולבצינורשהתפרסמוחמוריםוגרועיםןמ',1?4מ-
קצרזמןתוךשגרמוהם-נפסוופרשתסס3אוטובוספרשת-זהאחר

היוהגוללאתעליהשסתםמה.ולהפסקתההנורמהשללחשיפתה
בערעורשניתןהדין-בפסקהעליוןהמשפטביתנשיאשאמרדברים
:87.5.24ביום,נפסו

המדינהשלהמלומדכוחה-באמדברילנונתבררזומסקנהמול"

משקלםמבחינת,לדעתו,חרגוהכלליהבטחוןשירותחוקריכי
בכךפשעעלחטאוהוסיפוהמותרמןמעשיהםשלהמצטבר
המערערשלחקירתועלהמיוחדהצבאיהדיןבביתשבהעידם

לשיטותבקשרהמערערשלטענותיועיקראתבהכחישםשיקרו
.החקירה

התכחשותםעלהמצביעהזומסקנהשלמחומרתהלהפחיתאין
ערכאהבפניבהתייצבםהאמתאתלנמרלחובהל"הנהעדיםשל
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לכתמרחיקתפגיעהבחובםנושאיםאלהמעשים.שיפוטית
ניטלה.האמורההממלכתיתהזרועשלשליחיהשלבאמינותם

יסודעלהמערערעולבענינולהכריעהיכולתהדיןמביתבכך

שוללהולךאשרהדיןביתשלוכוחומעמדו'ונפגמואמתנתוני
.החוקריםשלדבריהםידי-על

נשעןהימנוכתוצאהואשרדנןבמקרהשנתגלההחמורהמעשה
נמסרולגביהןאשרהוראותעלובמסקנותיובממצאיוהדיןבית
מחייבת,גבייתןלאופןבקשרנכונותלאעובדותהדיןלבית

מפניםואנו,זותופעהלשרשכדיהחלטייםצעדיםשלנקיטתם

.ננפסועיזאת)".לממשלההמשפטיהיועץשללבותשומתלכך
.(פורסםטרם-6פיסקה,87/124פ"ע,הראשיהצבאיהתובע

הסערהונוכחהעליוןהמשפטביתשלכאלהבוטיםדבריםנוכח
להחזיקהיתהיכולהלאשהשיטהמובןזופרשהשגרמההציבורית

לאחרכשבועיים,1987ביוני10ביום.תחתיהקרסהוהיאמעמדעוד
ראששלבראשותועיוןביוםהחוקריםהתכנסו,ל"הנהדין-פסקשמתן

:זופיסקהמוצאיםאנועיוןיוםמאותובכתבבסיכום.היחידה

השירותאיןכימפורשתהנחיההוצאהנפסופרשתבעקבות"
".ס"בבישקרדברלאמרמתיר

נהגושבו,שנים16שנמשךעידןשלסופואתמסמלזהיסידמסוק
הצמרתאנשיכל.המשפטבבתישקרעדותלהעיד,כשיטה,החוקרים

שלהנוהגוכיבמלואהמבוצעתאכןזושהנחיהלנואמרוהשירותשל

כךשאכןבטוחיםאנו.לחלוטיןנפסקהמשפטבביתשקרעדותמתן
.הוא

הקלהפתרוןאתהיווהמשפטבביתהשקרשעדויותאמרנוכבר34.2

ביןקונפליקטשלהקיימתלדילמהלעצמםאימצוהחקירותשאנשי
אמתלומרהחובהלביןהחקירהשיטותשלמוחלטבמידורהצורך
הפתרוןשלשסילוקואלאעודקייםאיננוזהפתרוןכיום.המשפטבבית
עודאיןשכיוםהואונכוןאמת.עצמההדילמהאתסילקלאהזה

משום,שהיהכפיוחדחריףל"הנהצרכיםשניביןהקונפליקט
השמםבמרוצתהופחתהחקירהבמסגרתפיסיבלחץשהשימוש

עם.במידורהצורךקטןממילא,זהשימוששקטןוככל,ניכרתבמידה
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מזהאחרפתרוןלהלמצואההכרחומןקיימתעדייןהדילמהזאת
.זומוועדהמצפיםכזהלפתרון.כהעדנהוגשהיה

.ומבונההמתנהשלבמצבהחקירותיחידתחוקרינמצאיםכיום35.2
יהיהמה-האחת:להםשמציקותשאלותלשתילתשובהממתיניםהם

ששררהפסולהנוהלפי-עלנהגוהשניםשכלחוקריםאותםשלגורלם
הן:משמעתרתי-"גורלם".המשפטבבתישקרעדויותוהעידו

שלהאזרחיותההשלכותוהןאלהעדויותשלהפליליותההשלכות
מאחר.בעתידלנהוגכיצד-השניה.נגדםצפויותשאולינזיקיןתביעות

בבתישקרעדויותמתןעודיסבוללאשאישלכלברורכברשכיום
גילוי.החקירהשיטותשללמידורמוחשיתסכנהקיימת,המשפט
החקירהשיטותלחשיפתלגרוםעלולהמשפטבביתכולההאמת
.לחיסולןוממילא

הפרקליטדעתעלזמנייםנהליםנקבעושנוצרההבינייםלתקופת

המשפטיהיועץשלובידיעתוהראשיהצבאיוהתובעהראשיהצבאי
בושצפוימקרהבכלכיהואשנקבעהזמניהנוהל,בתמצית.לממשלה
שלהמשפטייםהיועציםידי-עליסודיבירורייעשהזוטאמשפט

יוחלטבהםמקריםבאותם.הצבאייםלתובעיםעליוויירווחהשירות
טיפול"יישקלזוטאלמשפטלגרוםשלאהצבאיתהתביעהדעתעל

הימנעותאו,זוטאמשפטמניעת:שידידיכרלכזהחלופיסימול:חלימיי
,כאמור,זהו.תחתיהמינהלייםצעדיםונקיטתבכלללדיןמהעמדה

,וממוסדתקין,מסרדר-חישבוהלעלשלחלט-עדבינררמ_הסוה..

כפיהרגלאתפשטהשקרעדויותשלשהשיטהלאחר,כיום36.2
מעמדלהחזיקעודהיתהעתידהזמןכמההשאלה,לעילשתואר
קבועששקרעולםשלדרכו.תאורטיתשאלההיאשקרהמהאילמלא

יכולאינך"-הידועההאימרהוכלשון,ימיםלהאריךיכולאיננוושיטתי
ההישרדותכוחלמדימפתיעזהרקעעל."הזמןכלבכולםלשטות

שגבהשניםשבמשךספקאין.שנים16במשךהשיטהשהפגינה
החוקריםלדבריהמשפטבתישרחשומהאמוןוחיותעידודהשיטה
שאחוזמתבררששמענוהעדויותמן.כעדיםבפניהםשהופיעו
אוהאמיןלאהמשפטשביתמשוםהודאהנפסלהבהםהמקרים
ברוב.ביותרקטןהואהעדיםדוכןמעלהחוקריםלדבריבספקהתייחס
טענותפס-עלעדויותיהםאתהמשפטבתיהעדיפוהמקריםשלהגדול

.נגדםשהופעלופסולותשיטותבדברהנאשמים
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הבכיריםהשירותמאנשיכמהמפישמענו.חוסןלעולםלאאך
,השיטהשלבמעמדהבקיעיםלהתגלותהחלוהאחרונותשבשנים

נציגיושלהמשפטבתישלאמונםאתמאבדיםהחלושהחוקריםמשום
.והצבאיתהאזרחיתהתביעה

משנתהחקירותיחידתשלח"בדוכברלמצואנותןלכךברוררמז
שלבבעיהנתקלתשהיחידההיחידהראשמצייןזהח"בדו.1985

."בעברלאנשינולתתהמשפטבתישנהגובאמוןנגיסה"

אם,הזמןבמרוצתמתחסלתהיתהשהשיטהלהניחאיפואסביר

פרשתדוגמתפרשהשלפירסומהידי-עלואםאיטיתדעיכהידי-על
כיום,וכאמורמחושבגדרכמובןהואנמשךהדברהיהזמןכמה.נפסו

.בלבדתאורטיתהיאהשאלה

שקרעדויותלמתןהסיבות

,המשפטבבתישיקרוהשירותשחוקרילכךהעיקריתהסיבה37.2

עלשהואפיסילחץכלהפעלתוהכחישו,הזוטאמשפטיבמסגרת
.החקירהשיטותאתלחשוףשלאהאופרטיביהצורךהיאנחקרים
והרחקבהסתר,לפעולוהחייב,הפועלגוףהואהשירותברייתומטבע

עלהשירותארזהלצורך.הבריותמעיני
ווויונדידוויונדצמ(צצינדווצון

אתתועלשכןמכלהחקירותביחידת-כךבכללובשירותאם.הרמטי
שונותהקירהשיטותדנאמקדמתמופעלותזוביחידה.וכמהכמה

-ומתגנחשפתכזאתששיטהמרגע.בסודיותןכוחןשעיקרומגוונות
היאהחקירהמשיטותאחת.כלילנעלמתאונפגמתיעילותה,לית

כליבלי.ביותרחשובחקירהכליהחוקריםבעינישנחשבהפיסיהלחץ
שאםמכאן.היחידהלהשקפת,אפקטיביתחקירהכללתיתכןלאזה

החקירהעבודתחמורבאופןותיפגעיעילותותעלם,פרטיוייחשפו

הן,מרובותלהצלחות-ונאמרשנחזורהראוימן-שזכתה,בכללותה
.קרבנותהרבהוחסכה,בחשיפתםוהןפיגועיםבסיכול

החוקרים,הטוטליהמידור,שלהםהחקירהכליאתלשמרוכדי,מכאן
.זהבכללהמשפטובתי,עלמאכוליכלפילהיותחייבזהשמידורסברו

.המשפטבבתישקרעדויותמתןהיהההגיוניההמשך

כבר.עצמוהשיפוטילהליךבמישריןנוגעתהשניההסיבה38.2
לתקופהומאסרומחבלשלבהרשעתו,בצדק,רואהשהשירותאמרנו
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-שבאמצעוהשיפוטיההליךלפיכך.ביותרחשובהסיכולפעולתניכרת
בויששלשירותהליךהואהחבלהפעילותממעגליהמחבלמורחקתו
במישרין,איפוא,תלויהבמשפטהשירותשלהצלחתו.רבעמן

הואהמקריםשלהמכריעשברוב,הנאשםשלההודאהשלבקבלתה
פעולותשלחשיפתן.המשפטבתיידי-על,עדוהיחידהראיהחומר
ההודאהשל:קבילותואתבסכנהמעמידההחקירהבמהלךפיסילחץ
שלהשקפתו,המסקנהאתהשירותהסיקמזה.המשפטביתידי-על

פסילתשלהסכנהאתלמנועשיש,ביותרההגיוניתהמסקנההיתה
,המשפטבתימעיניהפיסיהלחץאמצעיהעלמתידי-עלההודאה

.שקרבעדותהדברכרוךאפילו

במשךלשרידותהובעיקר,השיטהלהפעלתהשלישיתהסיבה39.2
,הצליחהפשוטשהשיטהוהיא,לעילהוזכרהכבר,ארוכהכהתקופה

שלמלאלאמוןהמשפטבבתישהעידוהשירותחוקריזבושניםבמשך
לאשקרעדותמתןשלהשיטהוהצלחתזהאמוןבגלל.השופטים
אחרותדרכיםלחפשאואחריהלהרהראישאצלהצורךכללהתעורר
.האשמיםהרשעתאתשיבטיחו

שקרעדותלמתןההצדקות

בביתלשקרטובותסיבות,להשקפתם,לחוקריםשהיואף-על40.2
חשו,וממושכתמקובלתלשיטההפךשהדבראף-ועל,המשפט

לפחותנכוןהדבר.להםהציקומצפונם,זהממצבמרובהנוחות-באי

מזההשיטהשלבהפעלתהלהמשיךשיוכלוכדי.מהםחלקלגבי
שורההשמםבמרוצתלעצמםפיתחו,מזהמצפונםעםהיטבולחיות

:אלהאתליקטנובפנינומעדויותיהם.לכךהצדקותשל

קודשמשימתהיאוסיכולוע"פחבגילויהעוסקתהחקירהעבודת

אמר-,השירותאנשי,אנחנו.האמצעיםכל,האמצעיםאתהמצדיקה

אענהשהמרינהפעולותלבצעישראלעםשלשליחיוהננו-שאמרמי
אתמסכןשקיומם"ביביםניקוי"במדובר.עצמהעללקבליכולה

הוטלהזונעימהלאשמשימהאלהואנחנו,המדינהשלבטחונה
הסתכנואנחנו.בעצמךשתתלכלךמבליביביםלנקותמתןלא,עליהם
.בחזיתחייליםשמסתכניםכפיממש

ידי-על.השירווומבכיריוכמהכמהמפישמענוהדבריםשלזותמה
שקרעדותמתןשלהעבריינותהופכתזהמסוגעצמיתהצדקה
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פעלהואשהבטחוןהואשלההמרכזישהמוטואידאולוגיתלעבריינות
.לחוק

הקפדתהקפידוכי,גאווהבשמץ,בפנינוהצהירוהשירותאנשי41.2
,אמת-הודאתתהיההמשפטביתבפניהמובאתשההודאהכך-עליתר

,לנוהסבירוכך,מעולם.הושגהשבעזרתםהאמצעיםיהיואשריהיו

ידי-עלואומתהשנבדקהלפניהמשפטביתבפניכזוהודאההובאהלא
להביאםניתןשלאמקורותאלהאפילו,אחריםמודיעינייםמקורות

הודאותהחוקריםבידישהיומקריםהיו:מזויתירה.המשפטביתבפני
היולאשהחוקריםמשוםבמשפטהוצגושלאנחקריםשלמלאות
חשתילא,החוקריםאחדלפנינוהעידכך,מעולם.באמיתותםבטוחים
.לכלאמפשעחףמנמסשאה

אף.השירותחוקרישלחקירתםמגמתתמידהיתהזושאכןשוכנענו
,משיטותיהם,ממערבמזרחכרחוק,שיטתםרחוקהשבזהכאןנדגיש

-מסוייטוטליטריותבמדינותחשאיותמשטרותשל,לשימצההזכורות
כוזבתהודאההנחקרמפילהוציאבדילחץבאמצעישימוששל,מות
לאווהמשפטניהולאחרי,מכןלאחרלחסלוכדי,עשהשלאבמה

.גזרהלארץלשלחואו,מבויים

הקלהאמתהואבהודאההאמורכימשוכנעיםהחוקריםשלהיותם
.שקרעדותבמחיראפילו,המשפטבביתהצגתהאתעליהם

בגיבויהחוקריםראו,עשואשראתלעשותנוספתהצדקה42.2

כההירארביהשלבמסגרת.עליהםמהממוניםשקיבלומסוייג-הבלתי
.רבהמשמעות"מלמעלה"לגיבוייש,השירותכמוונוקשהברורה
לעבוריותרהרבהלוקל,העריםדוכןעלהניצבחוקר,הדבריםמטבע
בידיעתםרקלאנעשהשהדבריודעהואכאשר,שקרעדותשלעבירה
.עליוהממוניםשלבברכתםגםאלא

הגזימומקריםשבהרבהבעובדהלמעשיהםהצדקההחוקריםראוכן
נוצרכךידי-על.מדםשהופעלהפיסיהלחץבתאור.ביותרהנחקרים

לפחות,שהואפיסילחץכלבעדותםהחוקריםהכחישושכאשרמצב
אך,הנחקריםידי-עלשנטעןפיסיללחץשהתייחסזה-מעדותםחלק

לפחות-יותרהיהקל,כאלהבתנאים.אמתהיה-הופעללאבפועל
.הופעלשאכןפיסילחץגםלהכחיש-מצפוניתמבחינה
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אחד."ברירהאין"שלהעיקריתההצדקה,במובן,אלהכלומעל

מתןשלהנורמהאתשינהלאכילבבגילוילנואמר'השירותמראשי
."הזהלמצבאלטרנטיבהאין"כילשנותהמסוגלהיהולאשקרעדות
.אחרפתרוןליהיהלא,אמרבך,פשוט

השיטהשלקיומהעלידעפי

למתןלעצמםהשירגתאנשושמצאובהצדקותהדןבפרק2;43
לחוקריםשהיתההתחושהאתהזכרנוכברהמשפטבבתישקרעדויות

שגםאלאעליהםהממוניםשלגיבוילהםשישרקלאשמעשיהם
,נמניםאלהעל.בשתיקהוהסכימוכך-עלידעולשירותשמחוץגורמים

-,הצבאיתוהןהאזרחיתהן-התביעהמערכת,בפתנושנטעןמהלפי

.המדיניוהדרגהמשפטבתי

אישטעןלא,הצבאיתובעיקרהאזרחית,התביעהמערכותלגבי
אישוביןחוקרביןבמפורשכךעלדוברפעם-איכיהשירותמאנשי

.שקרהיא,שניתנהאולהינתןהעומדתהעדותכי,התביעהמאנשי
עיןובקריצתשבשתיקההסכמהכעין,השירותאנשיטענוכך,היתה

.שהואפיסילחץכלהעדיםדוכןמעלמכחיששהחוקר

,הצבאיתוהןהאזרחיתהן,התביעהצמרתמאנשיוכטהכמהשמעט
.ראשיצבאיופרקליטלממשלהלשעברמשפטייםיועציםשניובהם
,כשיטה,החוקריםכישערואוידעוכיקטגוריתבפנינוהכחישוהם

משפטייועץ,מהםאחד.הזוטאבמשפטיהמשפטבבו41משקפוט
התניעהמדנטענתשאם,בחריפותהתבטאאף,לממשלהלשעבר

."נבזותגםאלאעוולרקלא"זההרי,כזאתטענה
והןהאזרחיתהן,התביעהשלהבכירשהדרגשוכנעההוועדה44,2

ידי-עלשקרעדויותמתןשלהנוהגעלידעשלארקלא,הצבאית
כילפממהצהירוהם.כזהנוהגשקייםשיערלאשאףאלא,החוקרים

שלהפרשיותהחוצהשפרצועדהשירותבאנשימלאאמוןנתנו
;הואכךאכןכימשוכנעיםאנו.זהאמוןוזעזעוונפסו300אוטובוס

ההביעהאתשייצגואלהדהיינו,בשטחולתביעהאנשישלהדרגלגבי
אתלאשרכדיבהשיהאעדותכלשמענולא,המשפטבנתיבפועל
האמתאתאומריםאינםהדקירותשאנשיהבינואוידעוכיהטענה
.מהנחקריםההודאותגבייתנסיבותבעניןזיטאבמשפטי
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היוו"השופטיםשגםשחשוהשירותאנשיכמהגםהיו,באמור45.2
החוקריםאחדמפיבמפורששמענואלהדברים:"מהמשחקחלק

שזמשאף-על.זהבנושאדבריםנאריךלא.אחרחוקרמפיובמרומז
,מפורשתהכחשהשמענוולאלפנינולהופיעזומןלאמהשופטים

עלכללמתקבללאוהדברשחרחסרתבעינינוהזאתהטענהנראית
ידי-עלבכללהועלתהשהטענהלהצטעררקיכוליםאנו.דעתנו
.השירותמאנשיבודדים

בפרשתהןמעורבשהיה,החקירותיחידתמבכיריאחד46.2
השירותראשיכיבעדותולפנינוטען,נפסובפרשתוהן300אוטובוס
המשפטבבתישקרעדויותמתןשלהשיטהכיהחקירותלאנשיאמרו
משמעו"המדיניהדרג"זהלענין.דעתוועלהמדיניהדרגבידיעתהיא

עםתדירותפגישותלקייםנוהגיםשניםשמזה;הממשלזראשיבעיקר

ראשישלשהמפיעדותשמענו.שוטפיםדיווחיםולקבלהשירותראשי
.הנוכחיהממשלהראשלרבות,כאןהנדונהבתקופהשכיהנוממשלה
עלכללמתקבללאשהדברוהתבטאוכרעלידיעהכלהכחישוכולם
לעצמהלהרשותיכולהאינה,אמרוכך,מוזוקנתמדינהשום.הדעת
עלההדברכילפנינוטעןלאהשירותמראשיאיש.כאלהדברים

שאכןמשוכנעיםאנו.הממשלהראשיעםשקיימובשיחווזפעם-אי
מצאנולאאף.ממשלהראששללידיעתוהובאלאמעולםזהנושא
.אלהשיחותעלשנערכובתרשומותלכךרמזשום

300ואוטובוסנפטופרשיות-.

;7.1-ו.6בפיסקאות)לעילהזכרנוכברהללוהפרשיותשתיאת47.2

,שקרעדויותשללנושאבהקשרבקצרהשובאותןנאזכר.(1.2-8.2

.כאןהנדון

לפרשתשניםבכמהנססופרשת,כידוע,קדמההאירועיםסדרמבחינת

מבפינת.(הפוךבסדרהיתההציבורלידיעתהעניןהבאת)האוטובוס
מהשיטההשונהדברשוםזובפרשההיהלא,כאןהנדוןהנושא

פיסילחץהופעלהנאשםנגד.השניםכלבשירותנהוגהשהיתה
הצבאיבמשפטהעדיםדוכןעלבעומדםוחוקריו,חקירתובמהלך
בית.הזוטאבמשפטזהבנושאטענותיואתוהכחישוזאתהכחישו

נפסושלעדותועלזהבנושאהחוקריםעדותאתהעדיףהצבאיהדין
כלנהוגהשהיתהלמתכונתבהתאםהיהזהכל.הודאותיואתוהכשיר
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לאהיהשהמדוברהעובדהזהלענין.לעילשתארנוכפי,השנים
.מורידהואיננהמעלהאיננהל"בצהקציןשהיהבמיאלארגילבמחבל
הפרקליטהודהמכןלאחרששמםבכךהואזושבפרשההייחוד
במשפטהחוקריםשעדויותהעליוןהמשפטביתבפתהראשיהצבאי
ביתשאמרוהדבריםזהבעניןעמדתו.אמתהיולאבענינוהזוטא
שללהקמתה,דברשלבסופו,שהביאוהם,לכךבקשרהעליוןהמשפט
זושהיתהבכךהשירותמבירשהיוםלכךשהביאואףהם.זוועדה
.לחלוטיןזהנוהגוהפסיק,עמהלהשליםאפשר-שאי,פסולהנורמה

במידהשונה,"300אוטובוספרשת"בכינויהידועה,השניההפרשה
ובעינינו,שונה,הזוטאבמשפטישקרעדויותמתןשלמהמנהגרבה

ביודעין,שקרעדויותמתןעלבנוסף,נעשתהכאן.יותרהרבהחמורה
,זהלצורךשמונתהועדהשלחקירהשיבוששלפעולהובמתוכנן
בכךכאןנסתפק.ועדהבאותהכחברשמונההשירותאישבאמצעות
לאזהכמוכמוהומאיןחמורשמעשההואלוודאיקרובכישנאמר
אלא,איששלדעתועללעלותהיהיכוללאואפילו,לקרותהיהיכול

,משפטבבתישקרעדויותמתןשלשניםרבתשיטהשלרקעעל

.מקריםהרבהכךבכלמשפטבתישולללהוליךשהצליחה

באחריותנושאמי

שלהשיטהשלתחילתהעל48.2
-

מתן

~

המשפטבבתישקררויות

אלההםהשירותראשישלאעולהמהדברים.לעילעמדנוכבר
האחראיםשהםבעינינוספקכלאיןזאתלעומת.זונורמהשהנהיגו
לפנינוהעידו.שניםוהאריכההתמידהזושנורמהלכךהעיקריים
פניעלמשתרעת,לעניננו,כהונתםשתקופתהשירותראשישלשת
השירותראששמםמספרהיהכברשבהםהראשון.שניםעשרהכשש
בתפקידוכיהןהוא.בהעוסקיםשאנוהנורמההונהגה,1971-ב,כאשר
סיבהכללנוואין,לנוסיפרהוא.1974עד,מכןלאחרשניםשלשעוד
כברשבהןכהונתושלשניםשלשאותןשבמשך,לדבריולהאמיןשלא
לאאוליכיאם-המשפטבבתישקרעדויותמתןשלהנוהגשרר

אתתפסולאזולפרובלמטיקהכללערהיהלא-גדולותבכמויות
מתקינותלחרוגהרשותלחוקרשניתנתכךידי-עלשנוצרהקונפליקט

.בעדותוזאתלהכחישהמשפטלביתנשלחהואמכןולאחרהחקירה
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ראשלפטורכדיבהםאין"דעתינתתילא"ו"ידעתילא",הוועדהלדעת
כבר1971בשנת.אמרעצמוהואשגםכפי,לנעשהלאחריותשירות
כברהשירותשלבעיותיווכלשניםכשבעבתפקידזהשירותראשהיה
להופיעחוקריםנדרשיםואילךשמכאןהעובדה.היטבלונהירותהיו

עלדאגההביעאףוהואהיטבלונהירההיאאףהיתההמשפטבבתי
,אוביקטיביתמבחינה.כךידי-עלשתבוזבזנההרבותהעבודהשעות
תודרכושבו,81.12.1מיוםל'הכבמסמךשיסמוה,מהעלאמנםלוהיה

שללנוהגדעתונתןאילואבל.המשפטבביתאמתלהעידהחוקרים

ניתןעדייןכהונתוובתקופתבפועללהשתרששהחלשקרעדויותמתן
היהלעשותהיהשצריךכל.באיבובעודוהשורשמןלעקרוהיה

,1974ובשנתבןעשהלאהוא.זהבתדריךהאמורביצועעללהקפיד

שהחלהפסולהנוהגהיהכבר,למחליפומקומואתופינהפרשכאשר
.מקובלת;וכנורמזכשיטההיטבמושרשכהונתובתקופת

,משפטיתוהסמכההשכלהבעל,אחריושבאהשירותראש49.2
ערדיהמקודמולהבדיל.1980שנתעד,שמםכששבתפקידוכיהן

לשנותהכדידבר:עשדלאהוא.מעוררתשהיאולבעיה,לשיטהומודע

לדבריו.אותה"הדחיק"והבעיהמן"ברח"כיבפנינוהודהלבובגילוי
-אלטרנטישאין"משוםלשנותהמסוגלהיהולאהנורמהאתשינהלא
."אחרפתרוןליהיהלא.הזהלמצבבה

ונשא;היחידוחוקרילפניהשירותראשהופיע1976ביות11ביום
עני.ב-ם)ד55

לחץהפללת-
לאחרותופצוהכזנבעלהועלועבריו'.פיטי

בהשישזהנושאעלפיסקהכוללזהחוזר.לנושהוגשבחוזרמכן
שהנוסחדאזהשירותראשהסכיםלפניתבהעידו.והיפוכודברמשום
.פנימיתסתירהפתועלבוישוכי,"ביותרהברורהנוסחאיננו"אכן
בתיבפנישגםלומרהיתהשהכוונהברור,הסבירבך,מקוםמכל

יעשהלאחוקראך,פיסילחץהפעלתשלקיומהאתמכחישיםהמשפט
,תידרוךקיבלבטרםכן

כלשבמשךהיא,כללמולחשתאיננהשכיום,העובדה,פתם-כל-על
להמודעהיההוא.מקודמושקיבלהשיטהנמשכהכהונתושנותשש
וזאת,אותהוחיזקבהתמךאףאלא,לשנותהדברעשהשלארקולא

.אחרתאלטרנטיבהאיןשלדבריומשום

שלשהנורמהלכךהאחראיםאחדאתזהשירותבראשרואההוועדה
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פוצהובאיןמפריעבאיןשניםנמשכההמשפטבבתישקרעדויותמתן
,פה

כששהואאףששירת,חדששירותראשלכהןהחל9801בשנת50.2
שלמזובתכליתשונההיתהלבעיהשלוגישתו.9861שלהיעד,שמם
היהזה.שמםורבתמבוססתנורמה,כשהתמנה,כברמצאהוא.קודמו
מודעהיהשקודמובעוד."לדורמדור"ועבר,לנואמרכך,לכולםידוע

פברזהשירותראשהרי,הדחיקהולכןבעטיהבנוחשלאחש,לבעיה
מורשתהיהשקרעדויותמתןלדידו.בעיהכללשקיימתחשלא

מלחמהעלחושבכשאני.אחריהמהרהריןשאיןקודמיםמדורות
המשפטביתשלבקונטקסטחושבלאאס,לנואמרכך,במחבלים

עדותובמסגרת,עונשועליבואהאשםשהמחבלחשובלי.הישראלי
תשובתו.הבעיהאתהדחיק,כקודמו,הואגםשמאיפינועלנשאל
משהומדחיקאתה".אמר,הדחקהשלעניןלאזה:מאלפתהיוזה

."בכללהפרקעלאצליעמדלאזה.לומודעכשאתה

שבפעםזהשירותראששלכהונתובתקופתזהשהיהאיפואיפלאלא
במשפטילשקרמפורשתהוראה:והופצדהכתבעלהועלתההראשונה

פיסקה,לעילראה)בעדותשייאמרהשקרמהוהנחיהלרבות,זוטא
31.2).

קבועהנורמהמקודמיושירששירותבראשהואשהמדוברנמצא
מובןבדבראותהקיבל,משפתבבתושקרעדווותמתןשל.ומבוססת-

ניסהשלארקלא,ממילא.פגוםמשהובהשישהליןלאואפילומאליו
מתתנרתעלאואפילואותהחיזקאף,להיפךאלאנגדהדברלעשות

.בכתוביםגושפנקאלה

הפסולההשיטהשללקיומההאחראיםאחדבוגםרואההוועדה
.גדולרעשבקולשהתנפצהעדימיםשהאריכהולכך,כאןהנדונה

בחומרתהפחותהלאאך,בטיבהבמקצתשונהאחריות51.2
שלהמשפטייםהיועציםשלוגישתםלעמדתםהוועדהמייחסת
המשפטבביתאמתאמירתשעבורםבמשפטניםהמדוברכאן.השירות

רבותשניםבתפקידיהםכיהנוזאתאף-על.עליוןערךלהיותחייבת
בביתלשקרהחוקריםבידיהנקוטההשיטהעלברורהבידיעה
אומסמך,מכתבשוםלנולהציגבידםהיהלא.הגיבוולא,המשפט
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אחד.זהממצבדאגהאומחאה,התנגדותהובעהבושהואכלפתק
פטרשניםשלמכרמספרהשירותשלהמשפטיהיועץשהיה,מהם
עמההמסכימיםוכלהשיטהאתהמפעיליםכלכישאמרבכךעצמו

זהמשפטישיועץבעובדהישאירוסהמעטלא."בלבמועקהעםחיים"
ובו"כ"השבבעבודתמשפטייםהיבטים"המתקראכרסעבספרחיבר
לעצמושינןשלאחבל,"חוקכמדינתישראל"עלומפורטארוךפרק
בכרשהצהירסייםבפתנווהמביכההארוכהעדותואת.כתבאשראת

-ההשוהאינטרסיםאתמשרתשהואחשבממשקריםבהתעלמותכי
השקריםעלשידעהודהאחרמשפטייועץ.ישראלמדינתשלבים

שלבמסגרתפעלנו"שמשוםעמםוהשליםהמשפטבביתהנאמרים
היתהמקרהשבכלידעושהםבכךהתנחםהוא."בטחונייםאילוצים
,שלישימשפטייועץ.אמת-הודאתהמשפטלביתהמוגשתההודאה

חוקרשאם,שנשאללשאלההשיב,דבריםאותםיותראופחותשאמר
זאתלהעליםלומורההיה,נחקרעלפלסילחץשהפעיללואומרהיה

.בעדותולשקרלומורההיה,אחרתלשון.המשפטבביתבעדותו
מעוררים,משפטיויועץמשפטןמפיבאיםכשהם,כאלהדברים
.חלחלה

מודעיםשהיו,השירותשלהמשפטייםשהיועציםסבורההוועדה
.וארץשמיםולהזעיקלהתריע,להזליףהמבלםדלוהנהוגהלשיטה
לאחריותשותפיםעצמםעשו,המצבעםוהשלימוכןעשושלאבכך

.השירותראשוש5מזופחותה.לא-במידה

ושלהשירותראשישלאחריותםעלדעתנונתנוכאןעד52.2

מתןשל"הנורמה"להשתרשותהשירותשלהמשפטייםהיועצים
עלורקאךביססנואמרנואשראת.השירותחוקריידי-עלשקרעדות
זאתהיתהמשפטיתמבחינה.פיהםבמובדברהנוגעיםשאמרומה

סעיףלפי,משדליםדהיינו,לעבירהשותפיםשלאחריותלכאורה
סביייםאמצעיםנקטלאשביודעיןמישלאו,העונשיןחוקשל(3)26
לנונראה.(262סעיף)זולתוידי-עלפשעמעשהעשייתלמנועכדי
אשר,לעילהנזכריםמןוהשלישיהשניהשירותראשלגביהדיןשזה
השירותראשלגביזאתלומרנוכללא.ביודעיןמלפעולנמנעואופעלו

שקרעדותנותניםהשירותשחוקריידעלאהואכימשקבענוהראשון
קרהלאשרהפיקודיתמאחריותוגורעזהאיןאבל.המשפטבבית

.השירותכראשבהונתובתקופתלראשונה
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בכלהחוקרעלהממומם:האחריותמוטלתעליהםרקלאאולם
המפורששבאישורםהחוקריםיחידתבראשיהחל,ולאחריםהדרגים

הםגם,שהעידכפיוהעידהמשפטלביתהחוקרהלךהמשתמעאו
של(3)26סעיףלפי,עבירהלדברמשדליםבבחינתלכאורההינם
,"ראשונהבדרגהעבריין"כאחראישקרשהעידעצמווהחוקר,החוק

צידוקשלהגנהתחתלחסותיכולאינומאלהאיש.(ו)26סעיףלפי
המעשהשהרי,(2)(א)24סעיףלפי,(מוסמכתהשותשללצוציות)

,כדיןשלאבעלילהיהשעשו

סיכום

-ומצעגומהתמונההיאדלעילמהדבריםהמצטיירתהתמונה53.2
בטחוןעלבשמירהביותרחשובהעבודהועושהשעשההשירות:רת

כשלוןננשל,זהבשטחוחשוביםרביםהישגיםלעצמוורשםישראל
אתוממושכתשיטתיתבצורהלהפרלעצמוהיתרשראהבכךחמוד
בבתישקרעדויותמתןשלעידודואפילואישור,הסכמהידי-עלהחוק

עשייה.ששוםהבינהשלאבכךנכשלההשירותצמרת.המשפט
אתלהעמידיכולהאיננה,שתהיהככלוחיוטתחשובה,בטחובת
חיוניתמשימהבידהשהופקדההבינהלאהיא.לחוקמעלעושיה
האמצעילאובוודאי,האמצעיםכללאאך,אמצעיםמקדשתשאולו

.שקרערותמתןשל

,לחלוטיןעתהנפסקזהנפסדשנוהגבסיפוקלפתהרושמתהוועדה
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רשומותשמירת

רקהיוםסדרעלעלההחקירהממהלךרשומותשמירתנושא54.2
פי-עלהחוקריםפעלוכןשלפתהשמםכלבמשך.האחרונותבשנים
הראויותראיותאיסוףלשםחקירותיועורךהשירותשאיןהעקרון
-והמודיעיהבטחוניותלמטרותיואךאלא,פלילייםבמשפטיםלהגשה
לאהחקירהבמהלך.חקירהיומניהשירותחוקריניהלולאלפיכך.ניות
ראויבעיניושנראהמהרקאלאהנחקרדבר4בלאתרושםהחוקרהיה

ח"דו"החוקריםירי-עלנערךהיההחקירהשלבסיומה.לרישום
-שהחוקנוספיםונתוניםהנחקרשסיפרהמידעתמציתשהכיל"מסכם
אוישראללמשטרתמועברהיהזהסיכום.כרלבנטייםראוםרים

חומרכלהיהכזהח"דושלהמצאתולאחר.הצבאיתלמשטרה
.שבשיגרהכדברמושמדהקודםהחקירה

נפסושלמשפטולהתבררכברשהחל:שעד,1980שנתבשלהי55.2

בעתירההעליוןהמשפטלביתסנגורופנה,מיוחדצבאידיןביתבפני
שחומרהיהלעתירההסמוק.נגדוהפלילייםההליכיםאתלהפסיק
שללמגנתולהועילכדיבוושהיההחוקריםבידישנאסףחקירה
."סלקטיבי"חומרהיההסנגוריהלרשותשהועמדומההושמדהעותר

עלונדחתה81.1.28ביוםנשמעההעתירה.(פורמםלא,80/780צ"בג)

שנכתבו,נימוקיואתהעליוןהמשפטביתפירסם81.2.25ביום.אתר

.(כהן.מוהשופטפורתבןהשופטתעמוהסכימו)כהן.חהשופטבידי
הוכחולאנטעןשלאהעובדהאתהמשפטביתהדגישהדין-בפסק

דווקאלהשמידבמחשבהאובכוונהשהואבלחקירהחומרשהושמד
שדיההעקרוןאתקיבלהמשפטבית.לעותרלהועילהעשויחומר
כזו,פליליתחקירהאיננההשירותשחקירתהשירותבידינקוט

ביתקבעכך-בימהםההבדל.הפליליהדיןסדרבחוקהמתוארת
קבועיםבלליםפי-עלמתנהלתהמשטרהשחקירתבבךהוא-המשפט
יסורניהולה"השירותשלזוואילולשנותםהחוקרשלבכוחושאין

"הטע."עליוהממונהאועצמוהחוקרשלדעתולשיקולרבהבמידה באותאיקאלושחקירותבכך"הוא,ואומרהמשפטביתמוסיף,לכך
,כזוחקירהשלניהולהדרכי."המשפטלביתראיותחומרהכנתלשם

משוםחקירהבאמצעיאיןעודכל":בולענותהמשפטלביתעמןאיק
טובותאםהחקירהדרכיאתהמשפטביתיבדוקלא,החרקעלעבירה

."לאואם,הןסבירותאויעילותאו
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אלאעימהםלעדרואיםאינס,הדין-בפסקנאמרכך,השירותחוקרי
נחוץאשראתאוספיםהם,בלבדמודיעיניים-הבטחונייםהצרכיםאת

הסייג.בעיניהםנחוץאינואשראתומשמידים,אלהלצרכיםבעיניהם

חומרהשמדתשלבמקרההמשפטביתרואהל"הנלדבריםהיחידי
היאההשמדהאזשכן,המשפטביתמעינילהעלימובמטרה'חקירה

כאן;היהכךלא,המשפטביתקבעכך,הנדוןבמקרה.חוקית-בלתי',)
השירותאלבטרוניהלבואאיןולפיכך,שבשיגרהדברההשמדההיתה
יאההשימושלאחרשההשמדה"יבסודימודיעיניחומרמגיעשלידיו

.העתירה,כאמור,נדחתהלפיכך."מובהקיםבטחונייםמטעמיםלו

ואישורגושפנקאשנתנהזומפסיקהרצוןשבעהיהשהשירותמובן
שהואכלשינויחייבלאהדין-פסק,שמםזהבידונקוטשהיהלנוהל] .כבעברנמשכוואלה,בנהלים,',

העליוןהמשפטבביתניתן83.8.3ביום.זמןלאורךלאאך56.2
.הרשומותשמירתבנוהלימהותישינוילהביאהיהשעתידדין-פסק לא)ישראלמדינת.נסנינה-אבו,82/343פליליבערעורהואהמדובר),

העליוןהמשפטביתהתייחסהדין-פסקשלהאחרוןבחלקו.(פורסם
אותונצטטלעניננוהדבריםחשיבותומפאתהרשומותשימורלנושא

:במלואוך להעירמקוםאסרואההדבריםבשוליולאהדין-פסקבשולל".1..,

לנוהליהנוגע,קמאהמשפטבביתהדיוןבמהלךשנתגלהלענק---..__,-ל
כ"השבאיששלמחקירתושעולהכפי,כ"השבשלהחקירהן

רישומיםמנהליםכ"השבחוקרישאיןבלבדזולא'סמי'המכונהי

,26'עע'אחוברת)החקירהותאריכיידם-עלחשודיםהקירתעלי

מסמכיםעלתמידשומריםהםאיןשגםאלא,(לפרוטוקול27י

שיקול.מושמדמהםוחלקהחקירהבמהלךהחשודשכותב,י

העדלדבריהואהנזרקיםואלהשנשמריםמסמכיםלגביהדעת]
חלקרקידם-עלמועברזה'דעתשיקול'ולפי,גרידאשרירותילן
34'עמ'אחוברת)התביעהלידיהחשודשכתבמהמסמכים,ן

.בהוללכתלהמשיךואיןהיאפסולהזודרך.(לפרוטרקול1
בזוזומשולבתהמשטרתיתוהחקירהכ"השבכשחקירת חקירתשלהצמודהמשכהאלאאינההמשטרהוכשחקירת"ן..

אחתלאשנאמרוכל,הקייםלנוהלהצדקהכלאין,כ"השב'1
חוקריידי-עלהרישוםחובתבדברזהמשפטביתידי-עלל
,,ל
,ע"י 1,

'
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ביןראה)זהלעמןגםיפהלכךשמתנווהסמוקיםהמשטרה

אחתעל.(785,798-799,810(ו)ה"לי"פד,79/476פ"עהיתר
פדיבהםשישמסמכיםלהשמדתהצדקהכלשאלןוכמהכמה
לחרוץהמשפטלביתולאפשרבחקירהשהתרחשכלאתלשקף
ידי-עלנכתבוהדברים)".לאמיתןהעובדותכלבידיעתהדיןאת

הסנימונתמהווהשופטתשמגרוהנשיא,גולדברג.אהשופט
.(עמו

המשפטביתשלבעמדתומהותישינוימהוויםל'הכהדברים57.2
החדשהשעמדתומובן.לעילשצוטטנפסוצ"בבגשהובעהכפיהעליון

5ביוםכבר.לבואאיחרהלאוהיא,תשובהחייבההמשפטביתשל

המשפטיהיועץכתב,הדין-פסקשניתןלאחרכחודש,1983בספטמבר

זהבמכתב.השירותשלהמשפטיהיועץאלמכתבדאזלממשלה
אבקש":במליםמסתייםוהואהדין-מפסקל"הנהקטעמצוטט

במכתב,השיבהשירותשלהמשפטיהיועץ."אלהלדבריםהתייחסותך

אתומתארחוזרהואזהבמכתבו.1983בספטמבר13ביום/מפורט

מצוטטיםהדבריםמטבע.סיבותיוואתהשניםכלמקובלשהיההנוהל
שהוזכרונפסוצ"בבגכהן.חהשופטמדברינרחביםקטעיםבמכתב
היהברור,זאתעם.זהבנושאהשירותבעמדתתמכושכאמור,לעיל

-התייחשחייבחדשמצביצרסנינה-אבובעמןהדין-שפסקלשירות
:אלהבמליםמסתייםהשירותשלהמשפטיהיועץשלמכתבו.סות

הבטחוןשירותחוקרי_את..יד_מעמסמנה-אבובענין_תדע-ינפטק_.._--
אך.עבודתםודרךצורתאתלשנותוחייביםרביםקשייםבפני

מיידהתחלנוואףהמשפטביתלהוראותנשמעשאנוכמובן
.".לכךלהערך

1983בנובמבר9ביוםעודהחקירותיחידתראשהוציאראשוןכשלב

הנחקריםלטיפולמעקבכרטיסייופצו"כיהאומרתכלליתהנחיה
עדוזמתמיידיצעדהיהזה."נחקרלכלהכרטיסמילויחובתותחול
.לממשלההמשפטיהיועץנציגיעםבשיתוףהנהליםוייקבעושילובנו

חקירהרישוםנוהלישלניסוחיזםלממשלההמשפטיהיועץ58.2
מביאיםאנופרטיואת.זהנוהלהוצא9841שנתובראשית,בשירות
הלכההפעלתואתשםמתאריםאנווכן,זהח"דושלהשניבחלק

.זהבנושאמחדשלדיוןהמלצהוממליצים,למעשה



ופיקוחבקרה

בעתניהשירותשלהחקירהשיטותעלוהפיקוחהבקרהבענין59.2
לעילאמרנוכבר.השירותכותליביןפנימיתבקרהקיימתע"פח

כלעל.נוקשההיאהשירותשורותבתוךשהמשמעת(32.2בפיסקה)

תגובהבאהע"פחחקירותניהולבדברהפנימיותההנחיותמןחריגה
.השירותמןשחטאחוקרשלהוצאתוכדיעד,חריפהמשמעתית

:דרכיםבשתיכיוםמופעלתהבקרה

תקנוןלידיעתנוהובא:החוקריםיחידתבתוךפנימיתבקרה(א)

שלהמטהתפקידיאתמחדשהמגדיר,הכנהשלבתהליךהנמצא
זהובכלל,הערביבמגזרחקירותביצועעלבקרהככולליםהיחידה
תנאיובדיקתהמשפטייםוההליכיםההיבטיםשליישומםהבטחת
.הביצוע

מבקרידי-עלע"בפחחוקריםהתנהגותעלתלונותחקירת(ב)
במסגרתפועלהמבקר.1987בפברואר,באחרונהשמונההשירות

אתכיוםוממלאבודקיםשלסגלידי-עלנעזרהוא.השירותמטה
ידי-עלפעםמדישמונומיוחדיםחוקריםידי-עלבעברשבוצעהתפקיד

שלהלונהכל.ספציפיחריגאירועאותלונהלחקירת,השירותראש
האגודהכגון,ארגוןשלאופרקליטושלאומטעמואועצמוהנחקר

ארגוןאולאומי-הביןהאדוםהצלב,האזרחלזכויותהישראלית
גורמיםאומשפט.בתןידי-ל_עהשירותלידיעת.המובאת.,אמפאטי.

יחסעל,אזרחייםאוצבאייםשלטוןגורמיידי-עלאואחריםמשפטיים
גםנגביתזהלצורך.המבקרמטעםכיוםנבדקת,לנחקריםלוקה

שהבודקנאמרהשירותלחוקרבהנחיות)מפיוהמתלונןשלהודעתו
.אותהוירשום,זאתהמונעתסיבהישאםאלא,המתלונןאתיתחקר

,היאהמרקוקחקירתאתלמנועשתוכלהיחידהשהסיבהסבוריםאנו
.(החקירהבתוםששוחרראחרילמשל,לאתרואפשרותעודשאין
החוקרמדמשמעתיתסנקציהמופעלת,מבוססתנמצאתהתלונהאם

הדיןביתלפנימתאיםבמקרהחוקרלהעמידניתןכן.שחטא

.(להלן6.3פיסקהראה)המיוחדהמשמעתי
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החקירהמיתקני

-המנהלהאחריות.מיוחדיםחקירהבמיתקניפועליםהחוקרים60.2
-שבתחוהגופיםשלהינההמיתקניםשלוהאבטחתיתהרפואית,תית
הינםמחדשבנייתם,שיפורם,המיתקניםמבנה.המיתקניםנמצאיםמם

.ל"הנהרשויותעםתיאוםתוך,ומתקציבוהשירותבאחריות
מתאורוהןמהמיתקניםבחלקשלנומביקוריםהן,המצטיירתהתמונה

חלק:כדלהלןהינה,בעדויותשמענועליהם,האחריםהמיתקניםמצב
מבחינתהן,תקיןיותראופחותבמצבוהםשיפוץעברומהמיתקנים
בתהליךעתהנמצאמהמיתקניםחלק.החוקריםמבחינתוהןהנחקרים

-ביותרירודבמצבעדייןמהמיתקניםחלק.ישופרבהםוהמצב,שיפוץ
לחוקריםהתנאיםגם.מספיקיםואיוורוראורללא,אפליםתאים

.החקירהועלהחוקריםעלומקשיםסביריםאינםאלהבמיתקנים

פינויהמונעתעובדה,מקוםאפסעדמלאיםהסוהרבתי,כן-על-יתר

בינתיים.חקירתםסיוםעםכלאביתשלכלליאגףאלנחקריםשלמידי
('וכוקנטינה,קרוביםביקורי)הפריבלגיותמןאלהעציריםנהמםאינס

-בלתיהינההצפיפות.כלאביתשלכלליבאגףלכלואיםהניתנות
מונעאףזהמצב.הכיבלאוהגרועיםהתנאיםעלומוסיפהנסבלת

.מודיעיניחומרהצטברלגביהם,חדשיםחשודיםקלמעצרים

-
הרפואיהטיפול

שלהאחריותבתחוםהינוהשירותבנחקריהרפואיהטיפול61,2
הטיפול.המיתקןשלמקומולפי,ישראלומשטרתהסוהרבתישירות

מקבליםככלל.אלהרשויותשלהקבעלפקודותבהתאםהינוהרפואי
הנהוגוהסניטריהרפואיהטיפולאתהשירותבמיתקניהנחקרים

.הכליאהבמיתקני
-השירותלמיתקןהעברתוולפנימעצרועםנבדקחדשעצירכל
,רופאידי-על,שעות72תוךולעתים,שעות48-כותוך,חובשידי-על

הרפואיתהבדיקה.השירותשלבמיתקןנמצאכברהעציראםגם
נחקרכל.החקירהבמיתקן,תנאיםלאבתנאיםנעשיתזהבמקרה
בדיקהנבדק-כלאבביתכללילאגףהחקירהממיתקןהמועבר
.אחרלמקוםאחדכלאמביתנחקהמועברכאשרגםהואוכן,רפואית
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,החקירהלמיתקןחבולמגיעאינושעצירלוודאבאותאלהבדיקות

.החקירהלאחרפגועממנומוחזרואינו
ברוניותבריאותבעיותשלהם,לנחקריםניתנתמיוחדתלבתשומת

-בחקימיגבלותהמחייבותאוספציפיותותרופותטיפוליםהמצריכות
,רה

במיתקןהבדיקהנערכת,רפואיתבדיקהמבקששנחקרעתבכל

ביןגםיוםמריויובשסיורמתקייםכן.רופאאוחובשידי-על,החקירה
.השירותשבמיתקןהעצורים

ואינםאלהבדיקותביצועעלמקפידים,לנושהובהרככל,החוקרים

הלחץמאמצעיחלקאיתרפואיטיפולממעת.רפואיתבדיקהמונעים1
.בחקירה-ז

,בטחובתבדיקהשעברו,ערבייםלרופאיםמאפשרהסוהרבתישירות
הנמצאיםנחקריםאותםעלחלהדבראין.וכלואיםעצוריםלבדוק

.השירותבמיתקני,,1

בתיבשירותהרופאיםמספר.מספקאינובכללוהרפואיהשירותהיקף1
ומחייבסוהרביתלכלאחדרופאאפילומאפשראינוהסוהר

אינוהחובשיםמספרגם.רופאלביןתורדהובשביןגולפומתעצות-התיי.4
בתמוםהן,וכלהם'המטלותכלאתביעילותלבצע3דימספיק.._.ב

%
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ומוסרייםמשפטייםהיבטים:שלישיפרק

ע"פחעבירותשלהגדרות

,1977-ז"תשל,העונשיןלחוק91בסעיףמוגדר"מחבליםארגון"1.3

אוהמדינהלמיגורמכוונותפעולותיואושמטרותיוארגון"בתור
ביהודיםאותושביהבבטחוןאוהמדינהשלבבטחונהלפגיעה
בתקנותמוגדרתעויינתחבלניתפעילותשלעבירות."אחרותבמדינות

ובהוראות)1945,(חיהוםשעת)ההגנהלתקנות'85-ו67,84עד57
וכן,2((378'מס)בטחוןהוראותבדברהצושל'גבפרקהמקבילות
.1948-ח"תש,טרורמניעתבפקודת

חבלהמעשילכללמגיעיםשאינםמדיניתחתרנותשלמעשיםעל
הגדהאזור)עויינתותעמולההסתהפעולותאיסורבדברצוחלבפועל

.עזהלחבלמקבילוצו'1967-ז"תשכ,(101'מס)(המערבית

הכלליהבטחוןשירותשלהחוקתיהמעמד

במעשהמעוגניםאינסוסמכויותיותפקידיו,השירותשלמעמדו2.3
שהואאומרתזאתאין.זהלנושאשיוחד(סטטוטורי)חרותחקיקה
מצויהמשפטיבסיסו:המדינהחוקשללמסגרתמחוץופועלקיים

לעשות,המבצעתכרשות,הממשלהשלהכלליתהשיוריתבסמכות

בדוןמוטלתאינהשעשיתה,דיןלכלבכפוף,פעולהכלהמדינהבשם

כךעלנוסף.הממשלה:יסודחוקשל29סעיף:אחרתרשותעל
סעיף,1981-א"תשמ,הפרטיותהגנתחוק)שוניםחוקיםמאזכרים

השירותאת(5סעיף,1979-ט"תשל,סתרהאזנתחוק;(3)(ג)19

.מסויימותסמכויותלושמוקנותגוףבתור,קיימתמשפטיתכעובדה
ובימהם,זהח"לדוהשניבחלקשתוארוכפי,השירותשלתפקידיו
מדינתשבשליטתהשטחבתוך(ע"פח)הערביבטרורלהילחםהתפקיד

סעיף.היסודחוקשל29סעיףמדברשבהםהעניניםמןהם,ישראל
לאחדהממשלהשלסמכותאצילתמאפשריסודחוקאותושל(א)31

יש,הממשלהלראשהשירותכפיפות1963בשנתמשנקבעה.משריה

ד"עו,פרייזלרצביבעריכת,מעודכנתחדשההוצאה,ושומרוןביהודההחקיקה2

.5'עמ,(פרייזלר:להלן)
.146'עמפריקלר3
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באחריותהנושאהואהממשלהראששלפיוחוקתינוהגעלללמוד
הממשלהשלהמשותפתאחריותהבמסגרת,השירותלפעולותישירה

לשטחיםאשר.היסודחוקשל4סעיףפי-על,הכנסתבפניכולה
,מוקנותהממשלסמכויות,(עזהוחבלשומרון,יהודה)המוחזקים

הבטחוןשירותאנשיבדברצוהוציאהוא.הצבאילמפקד,כידוע
מקבילוצו)41967=ז"תשכ,(121'מס)המערביתהגדהבאזורהפועלים

,לחייליםהנתונותהסמכויותהשירותלאנשיהוקנושלפיו,(עזהלחבל

יהיוהשירותאישעלשהממשיםנאמרב"תשלמשנתזהלצוובתיקון

פעילותומתואמתבפועל."להםלהישמעעליושחובהסמךבתרשות"
המיפקדות,ל"צהשלהמרחבייםהפיקודיםעםבשטחיםהשירותשל

מתאםועםהאזרחיהמינהלראשיעם,עזהובחבלושומרוןביהודה
שרביןלהתקייםהתאוםחייבהמדיניובדרג,בשטחיםהפעולות

הממשלהראשלבין,בשטחיםהצבאיהממשלעלהממונההבטחון
.השירותעלהממונה

ע"פחבענוניהשירותחוקרישלהחקירהסמכויות

-שמתפקייחידהבוקיימת,השירותמבנהעלבפרקשמוסברכפי3.3
שרנתןהזאתהיחידהמאנשילחלקרק.ע"פחבענינילחקורדה

,משטרתילחוקרהניתןהמינויכדוגמת,חוקרשלמינויכתבהמשפטים

לנונראית.(עדות)הפליליתהפרוצדורהפקודתשל(ו)2לעיףלפי
הנחקרחובתאתלקבועהיאהזאתההוראהשמטרתהשירותגירסת
כאמור,בזהמוסמך.חוקר_שלשתלומדו-עלנכונהתשובה-למשוב
שבההיחידההדרךשזומזהללמודאיןאולם,לפקודה(2)2בסעיף
(השירותחוקריכמו)אחרציבוריתפקידנושאאושוטרלהסמיךניתן

העליוןהמשפטביתידי-עלהוחלטבך.תפקידובתחוםחקירותלערוך
לחוק17בסעיףכיוםמצויהזאתהסמכותמקור.המנדט5בזמןעוד

סמכותגםערניתסמבותלבעלהמקנה,1981-א"תשמ,הפרשנות
.תפקודולמילויהדרושותעזרסמכויותכללובדרךעבודהמהללקבוע
המוטלותלמיגבלותבנתוןלהפעילהחוקרחייבהללוהסמכויותאת
.הדיןפי-עלעליו

.371'עמ,פריקלר4

421'בעמ,415,'זי"פד,52/155פ"עראהוכן,674,676ר"אל2(1946)46/100פ"עי
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הדיןפי-עלמיגבלות

הדיןמןלנבועיכולותהחקירהדרכיעלמשפטיותמיגבלות4.3

פנימיותמינהליותהוראותכולל)המינהליאוהאזרחי,הפלילי
.(החוקראתהמחייבות

-עלמיגבלות
~

הפליליהדין

שלפליליתעבירהקובע,1977*ז"תשל,העונשיןחוקשל277סעיף
אובאלימות,בכוח,עבירהבדברמידעאובעבירההודיהסחיטת
על428הסעיףאתלהזכירישכן.הציבורעוברידי-על,באיומים
על416וסעיףבמירמהדברקבלתעל415סעיף,באיומיםסחיטה
.(ואילך378)התקיפהוסעיפי,בתחבולהדברקבלת

האזרחיהדיןפי-עלמיגבלוה

שלנזיקיןמעשהכדילעלותיכולהבנוחותואוהנחקרשלבגופופגיעה
.(ח"נ)הנזיקיןפקודתשל25-ו23סעיפיםלפי,תקיפה

המינהליהדיןפי-עלמיגבלות

החובותאתלקייםחייב,אארציבורעוצרבלכמו,השירותאוקר
הסמכותמןלחרוגשלאהחובהכגון,מינהליתפעולהעלמטילשהדין

ו
~

נתו
~
להפעילולא,לב-בתוםסמבותו_את.ולהפעיל_דיןפך-על_לו.ה
בנוסף.מסמכותלוהוקנתהשלמענןלתכליותהזרהלמטרהאותה
נקבעואשרמיוחדותמינהליותהנחיותאחרילמלאהחוקרעלכך-על

תקנות"עלהדיבוראתלייחדעלינוזהבהקשר.תפקידיולמילויכדין
."השופטים

דרך,האשליהמשפטמןהישראליבדיןנקלטוהשופטיםתקנות5.3
היולאוהן-כיוםהןאין.העליוןהמשפטביתפסיקתשלהצינור
משפטיתסנקציהגוררתשהפרתומחייבדיןבבחינת-מעולם

שונותמדרגותהשירותחוקריכי,היטבלהדגישישזאת.משמעית-חד
תקנותאתשהמפרהגירסהברוחהנראהכפיהודרכולפנינושהעידו
ושהודאהעצמולהפלילדינואחת,ודקדוקיהןתגיהןעל,השופטים

דינההשופטיםתקנותעלקפדניתשמירהללאשהושגהנחקרמפי
שמירהתוךתיתכןלאיעילהשחקירהומאחר;וביהמניהלהיפסל
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ומכאן,להפירןאלאברירהשאיןהרי,השופטיםתקנותעלמלאה

.החוקלגדרמחוץשתתנהלההכרחמןהשירותשלשחקירההמסקנה
.מעיקראמוטעיתזאתלגישההיסודהנחת:היאולא

שלמפנייתוכתוצאה,1912בשנתבאנגליהנולדוהשופטיםתקנות
Chief(אזורימשטרהראש Constable(העליוןהמשפטביתשופטיאל
מאחר,חשודיםחקירתלנהלכיצדהמשטרהאנשלאתשידריכו,שם

להזהירהמשטרהחובתעלשופטיםשלבדבריהםסתירורנשנתגלו
,הפליליהדיןסדרועלהמלכותיתהוועדהשלח"הדוראה)נחקר

תקנותוניסחוזולפתהנענוהשופטים.(153'בעמ,'1981משנת
בדרךשלאשיפוטיתחקיקהשלחריגמקרהמעין,המשטרהלהדרגת

הפס

-

.קה

תקנות"שלומתוקנתחדשהמהדורהבאנגליהפורסמה1964בשנת
הןשאמנםלומרדי.פרטיהןלבירורלהיכנסמקוםכאןאין."השופטים
להודיעהחוקרחייבשעליה,הנחקרשלהשתיקהזכותעלשומרות
פתחפותחותהןזאתעםאך.לוהניתנתהאזהרהבמסגרת,לנחקר
בביצועלהאשימוהחליטלאהחוקרעודכל,הנחקרלחקירתנרחב
.עבירה
לתקנותבהתאםשלאהושגהאשרשהודאההיאבאנגליהההלכה

במשפטהכראיהקבילהלהיותזאתלמרותיכולההשופטים

,השופטיםתקנותאתלעצמואימץשלנוהעליוןהמשפטבית

צייןפעםמדי(רוחיבאותההוא-גםפסק'ולמכך,באנגליהכמתכונתן
,משופטיםתקנותפי-עללנהוגלמשטרהלהמוטבכיהמשפטבית

תחת.מעולםהדבריםהגיעולאהפרתןבשלהוראהלפסילתעדאולם

מרצון"להיותחייבתשההודאההתנאיעלתמידהדגשמושםזאת

.(8.3ובפיסקה,להלןראהכך-ועל)"חופשי

שומכרתןשבחוקיםלהזכירהראוימןהנחקרשלהשתיקהזכותבעמן
המחייבות,שונותלהוראותשלוהגושפנקאאתהישראליהמחוקק

62-8091

~

.(חהז
7692.K. B(1909)וBest1.

".,ופאCr36(952,).קקג.".93,91;" גי"פד(זערורומומלחהאדיעבדולעלי)49/20-21פ"בעהמנחיםהדין-בפסקיראה8
.1541,1556ז"יי"פד(יאסיןחסין)60/307פ"ובע,13,33
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השתיקהזכותאתלראותשאיןכך,החוקרלשאלותלהשיבנחקר
.ממנוילסטותשאיןכעקרון

השירותשלפנימיותהנחיותפי-עלמיגבלות

השירותעלהממומםיכוליםאחרתמינהליתרשותכלכמו6.3
יכולהושהפרתן,לקיימןשעליו,מנחיותע"פחבחקירותלחוקרלקבוע
שירותחוקפי-עלמדומשמעתיתסנקציהלהפעלתעילהלהוות

ואםעמוהממונהידי-עלאם,1963-ג"תשכ,(משמעת)המדינה
תקנות1979בשנתהותקנוזהלענין.משמעתילדיןהעמדתוידי-על

המוסדולעובדיהשירותלעובדימיוחדמשמעתידיןביתלהקמונ
הוקם,המיוחדבהרכבו,זהדיןבית.מיוחדים10ותפקידיםלמודיעין
.בפועל

לחוקרהגנהטענות

בדיןהשירותחוקרעלהמוטלותהמיגבלותנושאאלנשובעתה7.3

להעלותיכולשהחוקרההגנהטענותהןאילוונבררוהאזרחיהפלילי
או,החקירהבמהלךשעשהמחדלאומעשהעלבפליליםאישוםנגד

.כךבשלנזיקיןבתביעת

תוךפעלאשרנאשםמאחריותפוטרהעונשיןחוקשל(א)(1)24סעיף
היהלאשהצובתנאי,מוסמכתרשותידי-עללושמתןלצוציות

שם,יקאמפוכפרבפרשתנתפרותהזההמונחבעלילחוקי-בלתי
שלהקולעדימויואתלערעוריםהצבאיהדיןבית,כזכור,אישר

שדגלפירושו"בעלילחוקי-שיבלתיהראשונהבערכאההלויהשופט
.מצפוןבעלאדםכלבעית,ההוראהעלמתנוסס"אסור"האומרשחור

חוקשל22שבסעיף"צורך"הלהגנתלדעתנונודעתרבהחשיבות8.3
שלמשמעותה.השירותחוקרשלבפליליםאחריותולעמן,העונשין

טרםטרורמעשילסכלהבאותפעולותשלהמיוחדבהקשרזוהגנה
,אחרותמשפטבשיטות.המשפטבתישלבפסיקהבישראלנדונה

ערךמסחוק;2סעיף,המכספקודת;138סעיף,(חדשנוסח)הכנסהמספקודתראה9

.14סעיף,1978-ח"תשל,המטבעעלהפיקוחחוק:108סעיף,1975-ו"תשל,מוסף
.36'עמ,ם"תשת"וק,750'עמ,ט"תשלת"קראה0י
.362ד"מעליוניםפסקים,הראשיהצבאיהתובע.נעופר58/279-283פ"עיי
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-המשפבספרותבהדיוןמצאנו,לוומחוצההמקובלהמשפטבעולם
ככל,זהבהקשרעליהרעוזםנתנוטרםהמשפטבתישםגםאך,טית

תוכןהזאתהסטטוטוריתההוראהאתלמלאהואהדיןמן.לנוהידוע

אלהבעיותכיאם,גרמןשהזמןחדשותבעיותעל.לענותכדי,פרשני
.החקוקה2יההוראהאתשניסחשעההמחוקקעימלנגדהיולאאולי
-בכללההצורךלהגנתמלאדיוןמלומדיםסופריםשניהקדישואצלנו
אומברסיטת)עונשיןבדיניוצורךהכרחעלבספרואנקר.א'פרופ
הצורך"עלבמאמרותחילה,פלר.ז.ש'ופרופ(ג"משל,אילן-בר

Stricto sensuבספרוובאחרונה,13"המעשהפליליותאתהשוללכמצב

,'בכרך,(1987-ז"תשמירושלים)הפליליבמשפטיסודותעלהמקיף

.ואילך487'בעמ

של18מסעיףמהותישינויללאהועתקהעונשיןחוקשל22סעיף9.3
חוקדרךאותוייבאהמנדטוריהמחוקק.1936,הפליליהחוקפקודת
ידי-עלשחוברהפליליהמשפטשלסט'הדיגמן,הקפריסאיהעונשין
סוקרהזאתההיסטוריתההתפתחותאת.)Stephen(סטיבןהשופט

זהלנושאגישתואתמסבירסטיבן.(98'בעמ)בספרואנקר'פרופ
Theשח8,א5[סיב,וסע.2,ק.108"בספרו History of.שמשפטניםיצויין
צורך,מחמתכלליתהגנזישלהקיוםעצםעלבדעתםחלוקיםאנגליים

)necessity(:אצלכרעלדיוןראה

Criminal

',0Williams, Textbook8ווועחבום

:ff597.ק,.ed2מח,

Law

ועדורושלבמסקנותיהןהתנודותכךעלמעידות.
לידמשפטמםצוות.ז"הזאהמדוכהעל,זואחרבזו,שםשישבושונות

Law(המשפט~שללהפעימההמעוה~ Cotnmiision(בשנתרעתוחיוורו

שאפשרבתנאי",החרותבחוקכזאתכלליתהגנההנהגתלטובת1974
-ובלתידופן-יוצאיבמקריםתחולתהשתמנעבצורהלנסוחהיהיה

ליהפךעלולהכזאתכלליתשהגנההחששמשתקףזהמסייג."הולמים
Edmund[)השופטכדברי,"לאנרכיהמסווה"נקלהעל Davis

Southwarkץ.VVilliams(197ו)84112.הדין-בפסק London Borough Council

ההמלצםאתהוועדהמליאתדחתה1974בסנרועורלם.%.186,175
."כלליתתחולהבעלותהגנות"על,33.4בפיסקה,שלה4יח"בדו,הזאת

.1005,1034'וי"פדמרגינס.נקאופמן,50/150א"עדראון,2
.5'עמ'דמשפטים,3
.Law(ים0א483ן
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בשנתלוועדהשהוגשנוסףח"בדונאמרהעתהעדהאחרונההמילה
השאלהאתלהשאירהוצע,120'בעמ,שם,26.13בפיסקה.51985י
-להכאחרותבמליםאו,המקובלהמשפטבמסגרתלהכרעהבכללה
שםשהוצעההפליליהחוקבהצעתנכללהזאתעם.המשפטבתירעת

הינוכימאמיןשהואמעשהשעושהמי"לצורךשלהגנה(195'בעמ)
immediately(מידיבאורחנחוץ necessary(,חבלהאומוותלמנועכדי

היאמאמיןהואשבקיומההסכנהכאשר,לזולתואולעצמוחמורה
."אחרתשיפעלממנולדרושהיהאפשר-שאיכזאת

להרשותשישהיאהשלטתהדעההבריתארצותשלבמשפט10.3
,הפליליתהכוונהדרישותכמו,כזהסייג"כי,צורךשלכלליתהגנה

הצורךהגנתוכי,"הפלילייםשאיסוריםשבכלולצדקלהגיוןחיוניהוא
העבירהאתהמגדירשהחוקהרעהמןהגדולהרעהלמנועבאה

(Sec,048.02.3:למנועמבקש

Model

Penal,,וג
המטוח":10'בעמ,שבויין'

בחירהשנעשתהבהנחה)הצורךבדברהפועלבאמונתשדיקובע
גנותלגבי,כמובן,חשובותמידיותשלשאלות...(הרעותביןנכונה

הרעבחירתשלזהגמישבמבחןדיוןראהוכן"...בצורךהאמונה
Perkins,(81חוחיה[ש88rd3,8.,ק.ff1071.אצלבמיעוטו and Boyce.

של22שבסעיףהחרותהההוראה,כמובן,קובעתדירנולגבי11.3
כלליבדברהצושל11בסעיף,בשטחיםמקטילתהושל)העונשיןחוק

:לשונהוזה,6י(לעבירההאחריות

מאחויותאדםלפטורניתן"
~

ישאםלמחדלאולמעשהלילית
שלאתוצאותלמנועכדיאלאשנהגכפינהגשלאלהראותבידו
פגיעהאוחמורהחבלהגורמותושהיואחרתבדרךלמנעןניתן
אחריםשלבכבודםאובגופםאוברכושואובכבודו,בגופו

יותרעשהשלאובלבד,בידושהופקדברכושאועליושהגנתם
איננהשגרםושהרעהמטרהלאותהלעשותסבירצורךמשהיה

".שמנעהרעהכמדשקולהבלתי

כךעלהעיר(ספרושל'בבכרך387'ובעמל"הנבמאמרו)פלה'פרופ
,עיוניתמבחינההשונות,משפטיותהגנותשתיהתערבבוזהשבסעיף

Law.0א15143 Com.
.144'עמ,פריטלר6ז
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stricto")צורך"פלר'פרופשלובמינוחו)הזולתעלהגנהדהיינו sensu

פטורלהנותןשהסעיף,הזולתעלההגנהכאןמעניננו.עצמיתוהגנה
:מצטבריםתנאיםבשלשהבפליליםמאחריות

אולכבודואולגופוחמורהחבלהלמנועכדיפעלשהנאשם(א)

.בידוהמופקרלרכושאועליושהגנתםאחריםשללגופם

.אחרתבדרךנזקאותולמנועהיהאפשר-שאי(ב)
מסבירותבמידתנחוץשהיהממהיותרעשהלאזושלמטרה(ג)

.העניובנסיבותמופרזאינוכךידי-עלשגרםושהנזק
ואיןפליליתמאחריותמלאשיחרורהפעולהלעושהמעניקהסעיף
אתמשקףהוא,העונשהמתקתתוך,פורמליתבהרשעהמסתפקהוא

המוגניםהערכיםמןערךאחדמצד:נוגדיםערכיםביןההתנגשות
בדרישותשיסודה,החובהשניומצדהפליליהדיןאיסוריידי-על

בדומה,מזולתשלאועצמושלוגופוושלמותחייועללהגן,המוסר
מדילמהמולהחוקניצב,(א)(1)24סעיףלפי,לפקודהציותשללהגנה
שלהזאת

גמורההשלמהל"הנהערכיםשניביןלהשליםהאפשרותחוסר"

הנסיוןעלמוותרהואכןועל,גרידאהפורמליהמשפקבנתקעי
גדהאתכאילופורץוהואאלהבאמצעיםרקהבעיהאתלפתור

מחוקיותהרגשת.אתלעזרהוקורא,המשפטיותהקטגוריות
,".,.אדםכל-שלמצפונוהמעמקישצפוננו-

,אזירלשון.410'בעמ,שם,קאסםכפרבפרשתבערעורשנאמרכמו

הקבועיםהפלילייםהאיסוריםממסגרתאלהבנסיבותחורגעצמוהדין
אותםקיוםעלבחשיבותוהעולהאנושיערךעלהשמירהלמען,בחוק

.איסורים

שלבאספקלריה,הצורךלהגנתל"הנהתנאיםבשלשתנעיין12.3
מעשההחוקרמבצעשבמהלכה,השירותחוקרידי-עלחשודחקירת

,עליואיוםאו,הנחקרשלבנוחותואובגופופגיעהבגון,מחדלאו

לעילשנימנוהעבירותמן,פליליתעבירהשלהיסודותבושמתקיימים
בסעיףכתובשאינו,רביעיבתנאילדוןישכןלפניעוד.(4.3בפיסקה)

בולסייגמבקשים,פלר17'פרופגםוביניהם,מלומדיםסופריםאך,22

.389,400'עע,בכרךבספרולי
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פקדינזקלהיותחייבהנאשםפעלשלמניעתוהנזקכי:הצורךהגנתאת
בחוותגםנאמרלזהבדומה.(,[חפחווחח(הלועזיתהתיבהמתורגמתכך)

הסעיףפרשנותעל9861בשנתחיברהראשיהצבאישהפרקליטדעת
למצעתחיוניתמהנחקרמידימידעהפקתאםרקיחולשהסעיף,22

זהשהוטמנהפצצהשלבדוגמהזאתמדגיםוהוא,אדםבוזייפגיעה
.רגעבכללהתפוצץעומדתוהיאמאנשיםהומהבסופרמרקטעתה

לפעמיםמתערבבתהסכנהמידיותבדבהשהדרישהכאן,להעיריש

.הנחקרמאתהמידעשלמידיתלהשגההדרישהעםהסופריםבדברי

הזמןמבחינתאםאלאמקוםהצורךלהגנתאיפואאיןזוגירסהלפי
אתמידלקבלהואחיוניכךומשוםמידלהתממשעלולההסכנה
לסייגזכרעצמובסעיףאין.כזאתאינהדעתנו.הנחקרמאתהמידע

אמנם."במיעוטוזורעתפיסת"שלהרעיוןעלבולובמיהואאלאבזה
אבל,לנתקףמידיתסכנהבפניהואעצמיתהגנהשלהטיפותיהמקרה

Theאצלראה:יעבורבלתנאיאיתזהגם use

'

(Williams.3,ק0.(((.,ק.503'

."the futureחןattack8חprevent0!force may be immediately necessary01

,מזה,החקירהבמהלךשבתוקשיאהשבהפרתהרועה:ננלננך/רל
אובמוקדםלהתרחשהעומדתהזולתשללגופואולחייווהרעה

22בסעיףהטמוןהרעיוןזה.זוכנגדזולהישקלהישות,מזה,במאוחי
ב"בארהרטגרסמאוניברסיטתטבק[א.Robinson'פרופ.תנאיושלשתעל

Lawנל/שלך;נ5יד.במונוגיהזאתהברירהאתמדגים Defences]8י(:בחוחוח

המכילה
,

הכותרתתחת.לנוהידוע;זהבנושאביותרהמלאהדיוןאת
")Defence (Chaice of Evils, Necessity]"

מביאהוא(45'בעמ)"Lesserש

:(שלנוהתרגום)הבאההרוגמהאת

באניהחורהנמללעזיבתבסמוךמגלהאניהשלשצוותנניח"
-בלתיבאורחמסרבהקברניט.באטיותהמיםחודריםשדרכו
ואתעצמםאתלהצילכדילמרודהצוותעל...לחוףלחזורסביר

האניהלטביעתסכנהמהווההיהלאהתוראם.האמהנוסעי
שהסכנהעדלהמתיןחייבהצוותזנאם,ימיםשניכעבוראלא
מדירחוקהתהיההאניהכיאם,(חין(יחפחוח)מנגדתלויהממש
שיהיהלפתלפעוליוכלוהאםאו?יקרהזהכאשר,יםבלב

8ן

West.984י Pubtishing co
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שסכנתלפתיחלפוימיםשמספריתכןכיאם,מדימאוחר
.(56-57'בעע'.שם)"?תתממשהטביעה

:(58'בעמ,שם)לעניננובעובדותיהקרובהיותר,נוספתובדוגמה

ימיםעשרהשלזמןדרוששלהרכבתו,חבלהמטעןמכיןופלוני

עומדשפלונייודעהואוכן,זאתעושהשפלונייודעואלמוני
אינןאחרותורשויותושהמשטרהספרבביתהמטעןאתלהפעיל
שהפעולההפשוטההדרישהלפי.בדברלהתערבמסוגלות
כדיפלוסשלחצריותוךאלעתבכללפרוץיכולאלמות,נחוצה

הפחותהפעולהזאתאם,הראשוןביוםאפילו,המטעןאתלעקר
הסייגפי-על.פלונישלמזימתוהשלמתאתלמנועכדיקיצונית

להניחויש,האחרוןליוםעדלהמתיןעליוהיה'מיריתדרוש'של
".יעילהעדייןתהיההתערבותושבו,האחרוןלרגעעד

כדירקמוצדקתהשניהשהחלופההמלומדהמחברמעירכך-על
יעדיפורביםמחוקקיםאולם.ממזימתובינתייםלהרפותלפלותלאפשר
יותרמוקדמתהתערבותשלבמחירהחברהעללהגן

~
aaשזומםמי

.כזאת

ההוראהנוסחאתתואמיםהם.דעתנועלמתקבליםאלהדברים
בדברדווקניתלדרישהזכרבואיןשכאמור,22בסעיףשלתהתרותה
הרעתפיסת"שלגמישהואשבוהמבחןאלא,הסכנהמידיות
Model(0"8-שבההוראהכדוגמת;"במיעוטו Penal-לעילשהוזכרה.

מפילהשיגיכולשהחוקרשמידעהרי,הראשוןלתנאיאשר13.3
בידיעתואושברשותוחבלהחומרישלמחבואמקומותעל,הנחקר

תבריעל,להתבצעהעומדיםחבלהלמעשימזימותעל,הנחקרשל
חבלהארגונישלמיפקדותעל,משתייךהואשאליהמחבליםחוליית
כזהמידעבל-מחבליםשלאימוצםמחנותועללהומחוצהבארץ

העומדיםאינדיווידואליטרורומעשיהמוניהרגמעשילסכלעשוי
תוקהיעלמוטלתאלהכלמפניהאזרחיםכללעלההגנה.להתבצע

כאןיצויין.22בסעיףהאמורבגדר,הציבוריתפקידםבתוקףהשירות
עלנמנהאינוהמדינהשלבטחוניאינטרס"כיגורסייפלר'שפרופ
חמורהפגיעהסכנתמפנילהצלההראוייםהחברתייםהערכים

399'בעמ,שםי'
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."...ההצלהשבמעשהעבירהעלהדיןבמתןלהסתכןמבלי,ומידית
הואהמדינהשלמובהקבטחונישאינטרסכךעללהעירלנויורשה
,המדינהעלהמוטלת,עליהםלהגןוהחובהאזרחיהחייעללהגן

כאמור,המורהחבלהאולגוףנזקלמנועהצורךלגדרבוודאינכנסת

.22בסעיףן
ר"ודפלר'פרופידי-עלשהוכנהחדשעונשיןלחוקהכלליהחלקהצעתן

אגרנטהשופטשלבראשותוועדהשלעבודותיהבעקבותקרמניצר.מ]
גםכי,("הנסיבותכורח")45בסעיףמפרשת20"משפטים"בושפורסמה

אנואין.המוגניםהאינטרסיםבכללהוא"המדינהשלבטחוניאינטרס"
כללעללהגןהבטחונילאינטרסבקשרדרושהזושתוספתרואים

ועלחייהםעלהגנההטעוניםמיחידיםמורכבהציבורהריכי,הציבור,1 הקיוםמסגרתבתור,המדינהזקוקהכךעלבנוסף,גופםשלמותשנ

אתלקעקעהתבלהארגונישלמזימותיהםבפהלהגנה,החברתי4
.ולהרסהיסודותיהן

אתלמנועהיהאפשר-שאיהוא22בסעיףהגלוםהשאהתנאי114.3
שללחקירותביחס,לעילהוסברכבר,אחרתבדרךהצפוייינזקן

חברשלאו)חבלהארגוןשלחברעםהשמורהמידעכי,השירות,1

מעשילביצועעצמהדעתעלשהתארגנהמקומייםאנשיםקבוצת'1
נמצאשעליהם,אנשיםשלחקירתםבדרךאלאלגילויניתןאינו(חבלה.,1 ,
אוכזהלארגוןהשתייכותעלכלשהוקודםמידעהשירותליריך,-4
פותתהשירותאילכזהקודםמידעשללאוראיתכזאירלקבוצה-.]

הנשקמיצבוריאללהגיעאיןכזאתחקירהללא.חשודאדםבחקירת)%
לנחקררקהידועסודבבחינתהואהימצאםשמקוםהחבלהוחומרי'%

חבריועלידיעותלחוקריולגלותיכולהואורק,שלוהחוליהולחברי%
.לחוליה,8
%(

עשהלאמידעאותוהשגתשלמטרתהואהשלישיהתנאי15.3נ
כךידי-עלגרםושלאהסבירותבמידתנחוץשהיהסמהיותרהחוקר%
תפיסת"שלהעקרוןלאורלדוןישזהבתנאי.העמןבנסיבותמופרזנזק%
דוגמהתחילהנביאשוב.לעילעמדנוכברשעלו"במיעוטוהרע'% 4,
אוקספורדבזארניברסיטת4Adrianע.Zuckerman.5שלממאמר,קיצוניתך
)%,י

%
%,
.ואילך127'בעמ(ד"תשמ)ד"יכרר8,20

%,
-%1יי
%,, ו%

'
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Law~-בשפורסם Quarterly Reviewהמאמרשם.1986מינוארThe Right

the Supervision of Interrogation10Obstacle8ח:.against Self Incrimination

הכאתידי-עלשמושגההודעהשלבפסלותהדןהוא,שם,45'בעמ
:(4שולייםבהערת)שםמוסיףוהוא,הנחקר

envisage situations where theסיimpossibleן(5ןthat531)5ןסח"This

known15)ןtorture . Where0זexcusably resort121חorgans of the State

perhaps1(5ן,crowded building8חןbomb has been planted4that

61be savedותחןthat lives50torture the suspect0)justifiable

".location5)ןdiscovering

שבהם,מצביםהדעתעללהעלותאפשר-שאיאומרתזאתאין)

כאשר.לעינוייםלהיזקקהמדינהשללאורגניםהצדקהתהיה

ישאוליאזכי,מאנשיםהומהבבניןהוטמנהשפצצהידוע
חייהצלתלמען,מיקומהגילוילשםחשודשללעינויוהצדקה
(.אדם

מוצדקאולישיהיה,ממששלבעינוייםשימוששלקיצוניתדוגמהזו
בנימלאבבניןלהתפוצץהעומדחבלהמטעןלגלותכדילהפעילם

אתלעילהבאנואבל.מידיתהיאהסכנהאכןכאלהבנסיבות.אדם
מוצדקרנבהןשגםרובינסון'פרופשלמחיבורוהנוספותהדוגמאות

עומדתהסכנהכיאם,חייםאובדןשלסכנהלסכלכדינמרצתפעולה
;ההפעלדשעוןמתקתקכברכאשר,ואמנם.זמןכעבוררקלהתממש

הפעלת,לפעולהצוררמבחשת,נשתנתה;סו,חבלהלמטען,הנוחובר
חמשהבעודבוודאותמהפעלתודקותחמשבעודבוודאותהמטען
שתיחומרתביןההשוואהאלאהמכריעהואהזמןגורםלא?ימים

להתרחשהעומדתהרעהכנגדהחוקשבהפרתהרעה-הרעות
זוהרעותשתישקילת,לעילנאמרשכברוכמו;במאוחראובמוקדם

כלשלבלבוהנטועיםהמוסרמושגיפי-עללהיעשותחייבתזוכמד
עםלהשלישישהאם:ושרקבחלבלי,היאהברירה.וישרהגוןאדם

נדי,ו"עבאיוםאו,לנחקרלחיסטירתבמתןהכרוכההתקיפהעבירת
לשימוששנועדוחבלהחומרישלמחבואמקוםולגלותלדברלהניעו
למנועוכך,אזרחיתאוכלוסיהנגדהמוניטרורמעשהשלביצועלשם

מתבקשתכךעלהתשובה?להתרחשהעומדתהגדולההרעהאת
.מאליה

לעניןהנכוןהמבחן.זוכמדזוהרעותשתיבשקילתתלויהכל16.3
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מצבהיהמהולא,הסבירותבמידת,המעשהעושההאמיןמההואזה
Perkinsראה.בפועלהדבהים % Boyce :

~

YK,1071'בעמ,שם:

beliefסח(actuality.ו(5ןזסח and,0termsחן"~ (The determinant

,fact greater than the harm causedח)whether the harm avoided vvas

were)50.,,ןbe0))ןbut whether the defendant reasonably believed

determine the actual degree0!extrinsic evidence0שחרחן)necessary

some case, although60חןof the unrelated harms, the result mighr

convicted68involved, that defendant wouldתוסחרקעhuman life was

would have done under theס[ץי8חוטח50ן8קfor doing what any

".acceptable)5ן0חcircumstances - and that

.למעשההמצבהיהמהולאהאמונההואהקובעהמבחן)
הנזקמלגדוללמעשההיהשנמנעהנזקאםאיננו(המבחן)

היהאילו.הואשכןסבירבאופןהאמיןהנאשםאםאלא,שמרם
המידהאתלקבועכדיחיצוניותראיותלהביאמהכרחמן

לקרותהיהיכולאזכי,קשרביניהןשאיןרעותשל(היחסית)
רגילאד6שכלדברעשייתעליורשעשהנאשםכלשהובמקרה

שוםקיימתהיתהלא(בפועל)כיאם,העניןבנסיבותעושההיה
(.להסכיםאיןולכזאת-אדםלחיי;סכנו

שלהמסגרתפריצתתביאפן,מאדלהקפידשחייביםהדברנכוןאמת

דיןעושהחוקרכלכאשר,הרצועההתרתלידיהפליליהחוקאיסורי
כפיהבאמצעי,לבושרירותלפי,מרוסן-בלתישימושידי-עללעצמו

השומרת,חוקכמדינתהמדינהשלדמותהעלולהזובדרך.נחקרנגד
,משטריםלאותםתדמהוהיא,תקנהללאלהישחת,האזרחזכויותעל

פנילקדםכדי.מצריםללאכוחשלהםהבטחוןשירותיבידיהנותנים
לחץבהפעלתלהפריזאסור,ראשית:אמצעיםכמהלנקוטישזוסכנה
התעללותאוגופנייםעינוייםלדרגתיגיעשהלחץאסור;הנחקרעל

,מפית.אנושצלםממנוהשוללתבכבודותמורהפגיעהאובנחקר

להיותחייבת,בחומרתם;מאלוהפחותים,באמצעיםהשימושמידת
.החוקרשבידיהמידעפי-על,הצפויההסכנהמידתכנגדשקולה
בשימושהמותריםוהפסיכולוגיהפיסיהלחץאמצעיאת,שלישית
.מחייבותהנחיותמתןבדרך,מראשולהגביללהגדירישלחוקר
של,למעשההלכה,קיומןעלקפדניפיקוחלהיותחייב,רביעית

המותרמןחריגהכלעל,חמישית.השירותלחוקרישמתנוההנחיות
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,היסוסיםוללאבתקיפותלהגיבהחוקרעלהממוניםחייביםזהבנדון
למשפטשחטאהחוקרבהעמדתקשיםובמקריםמשמעתיתבעונשה

אלהאמצעיםמגדיריםאנו,זהח"דושל,החסוי,השניבחלק-.פלילי
.דיוקביתר

,האכזריותהדילמותעלסופרמדבריכאןלהוסיףברצוננו17.3
-במלחמלהתמודדליברלייםבעקרונותהמאמינהמדינהחייבתשעמן
ויפקWilkinson'פרופאומר.קיומהעלהמאייםהטרורמךתה

Terrorismבספרו,סקוטלנד,אברדיןמאוניברסיטת and the Liberal

.בז215(9
particularly barbaric form of11בבafter15terrorism,9זחן[8ח..."

unconventional war and political leaders and decisiori-makers may need

safeguard the security of0)make tough and unpleasant decisions0)

test81חthe finat analysis terrorists are engagedח,...Stace and c~ttzens

5withזןleaders."(ק.105). the democratic communtty and,1;שOf

deusחסקט(0 ex machina " can re(yסחUttimately the tiberal state has"

waging

war',0from the agonizing political and moral dilemmasאrescue

shift as0)left5ןthe end each sovereign liberal stateח,.terrorismחס

0lawז and,0uphold the ruleכרזthe constant struggleחןbest ,) can

5,0andאcitizens."(ק.234). limb8אוprotect the

מלחמהשלבמיוחדברבריתצורההואטרור,הכלככלותאחרי)
-

ומחליטימדינהמנהיגישעללהיותיכול]].קונבנציונלית-בלתי
אתלהבטיחכדינעימות-ובלתיקשותהחלטותלקבלהחלטות
עוסקימטרוריסטים,ניתוחשלבסופו...ואזרחיההמדינהבטחון
(.ומנהיגיההדמוקרטיתהקהיליהעםרצונותשלכוחבמבחן

.(105'עמ)
תוכלשעליהלהטיםמכונתהמדינהבידיאיןדברשלבסופו)

-המכאיוהמוסריותהפוליטיותהדילמותמןלהצילהכדילסמוך
ליברליתמדינהלללבסוף.בטרורהמלחמהניהולשלבות

,יכולתהכמיטבולכאןלכאןהסדריהאתלעשותחייבתריבונית

חייהםעלולהגןהחוקשלטוןאתלקייםהמתמידבמאבק
.(234'עמ)(.אזרחיהשלגופםושלמות

New,,7,9י2 York,5058ח

~

ohn Wiley
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במשפטכראיההודאהקבילות.

-שנתקבהודאותשלפליליבמשפטבקבילותןלדיוןנעבורמכאן18.3
שעליהןלהנחיותבהתאםשהתנהלו,השירותבחקירותנחקריםמפילו

סוגייתלביןזוסוגיהביןברורההבחנהלהבחיןיש.עתהזהדיברנו
-ההנחאחרילמלאשהושגההודאהיכולה:בחקירהוהאסורהמותר

שהוגשפליליבמשפטכראיהתיפסלהיאזאתועםהחקירהלמהוליות
שבידיהעיקריתהראיההיאההודאהובאשר)ההודאהנותןנגד

.(תיפסלההודאהאם,לזיכויממילאהנאשםדיןייתרץ,התביעה
התנהלההההודאההושגהממנהשכתוצאהשהחקירהיתכן,מאידך
ביתאותהיקבלזאתושבכלהחוקרשבידיההנחיותהפרתתוך

פיתוחהשעלהשיפוטיתבהלכהתלויהדבר.כשרהכראיההמשפטן
הראיותפקודתשל12סעיףאתבפרשו,העליוןהמשפטביתמופקד-;

ההודתהכיהוכחאםרקתקובלהנאשםשלהודאהכיהמורה,(ח'כ)ן

השיפוטחוקשל477סעיףמורהלזהבדומה."ומרצוןחופשית"היתה

אלא,נאשםהודאתצבאידיןביתיקבללא"כי,1955-ו"תשט,הצבאי
גםיובאה,כידוע."הטובמרצונוהנאשםידי-עלניתנהכישוכנעאם,!
הפסיקה.המקובלהאשליהמשפטשלהראיותמדיניאלינוזוהוראהך

-הראשימיהמאז,"ומרצוןחופשי"למונחמסביבאצלנושהתפתחה:
ואיןנפתוליםורבתהיקףרבתהיא,אלהלימינוועדהמדינהשלוניםן

"ומרצוןחופשי"שהמונחלומרלנודי.במלואהכאןלמצותהברעתנו~--1 1
שנתקבלוהודאותכפוסל,אנגלייםתקדימיםשלברוחבעברנתפרש"

,לושיבולעעליושאיימומאיותאולנחקרשניתלהשהבטתהוצאה-ת-כ--,-....-.,%

המרחיקפרוש"החופשיות"למושגניתןכך-עלנוסף.ידברלאאם%
-חופ"כתיחשבשהודאה:אדםבניבלשוןהרגילהממשמעותואותו,%

שתיביןהבחירהחופשהנחקרבידיהיהעודכל,"ומרצוןשיתן%

כדיהודאהמסירתלבין,שלוהשתיקהזכותעללעמוד:אפשרוירת8

'"%'1'
._
לחץאתב71נלירסיר'לד,ל

בדברהאנגליתההלכהגמישותעל;החקירה22

ם.עק.,בעניןהלורדיםביתשלהדין-בפסקראהההודאהחופשיות,%

.לחוקחט(1975)54113.%.175''82''888 ,ש
עדייןהפסיקהנאבקתשאצלנובעודכיכאןנעירשולייםבהערת%
הרי,"החופשיהרצון"בעניןהמקובלהאנגליהמשפטבירושת%1
8,
'8י
8

~

.1553'בעמ,1541זייפד'יאסיוחסיזבפינות'60/307פעראה-

שם
'יין".48

8י
-55-יי

8%,
%(,
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עקב,"ומרצוןחופשי"שלהמבחןעלהכלחאבדכברעצמהבאנגליה
Police'-השל76(2)בסעיף,המחוקקשלהתערבותו and friminal

Evidenceו984 Act.הושגהאשרהודאהבמשפטכראיהפוסלזהסוייף
ניתנההיאאםאו)oppression(במצוקההמודהשלהעמדתוירי-על

ההודאהאתלעשותעלולשהיהשנעשהאושנאמרמדברכתוצאה

.(אמת-הודאתלהיותההודאהעשויהאפילוזאתכל)אמינה-בלתי
Criminal.-השלוו-הח"הדובעקבותהוחקהזוהוראה Law Revision

Committee.המונחoppression0ז[8יטי,ככויל76(8)בסעיףויוגדר

threat of violence (whether058טיtheשחבor degrading treatmentח1חוטהחן

.)torture0!משפילאואנושי-בלתייחס,לבינריים).ק0סח(חטסחי1!8חו,

וביןעינוייםלכדימגיעיםאלהאםבין)באלימותהאיוםאווהשימוש
(.(לאואם

הנוגעבכלחדשעידןפתחבאנגליההחרותהחוקשלזהחידוש
לפסיקהעודיזדקקולאהאנגלייםהמשפטובתיהודאותלקבילות
.ההודאה23"חופשיות"בדברקודמת

בסדעדייןנתונהשלנוהעליוןהמשפטביתשלהפסיקה19,3

ביתצעדהשניםבמרוצתאבל.הראיותלפקודת12סעיףשלהפורמלי
נאשמיםמפיהוראותקבילותלקראתארוכהדרךכברתהמשפט

.המודהשלרצונוחופש'עלמלהעידהרחוקיםלחץבאמצעי,שנגבו
דוניעלהרנון'פרופשלבספרולמצואניתןזוהתפתחותעלסקירה
המשפטבתיגםהולכיםזופסיקותבעקבות.ואילה248'בעמ,הראיות

בדברהצושל9שבסעיףהסייגאתלהפעילמבלי,בשטחיםהצבאיים
הראיותמדינילסטותרשאיצבאימשפטבית"שבטחון24הוראות
".כןלעשותהצדקשמןלונראהאם,שיירשמומיוחדיםמטעמים

בפרשתהדין-בפסקהלכתילגיבושעתהלעתהגיעהזוהתפתחות
השופטיםשלשתשלהנרחבותדעותיהםבחוות.מועדיתהאחים
אתהמשפטביתשללאמנם.הקודמתהפסיקהנסקרה,לדיןשםשישבו

מבלילפסלהיש,מופלגיםלחץבאמצעינגבתהאשרשהודאההדעה
נתגלעהשבהסוגיה-אמתדברימכילההיאאם,בשאלהכלללחקור

.W.923ראה23 L. R2(981])וטי[,אח,.%.
.6'עמפריקלר24

.197,(1)ח"לי"פד,82/115פ"ע25
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חוזרהמשפטבית.ם26'מידג-אבובענין,הפוסקיםמחלוקתכןלפני
אתלעצמומאמץהואוכן,ההוראהשלהאמינותמבחןאתומאשר

חופשעםהנחקרשלהבחירהחופששזיהתההקודמתהפרשנות

אשרהודאהפסילוזברבר,סייגהשופטיםשמיםזאתבכלאך.רצון27)

שהושגההודאהכן-ועלמקובלים28יסודבערכיפגיעהתוךהושגה1
תיפסלהמוסררגשאתהמקוממתבדרךאו,פיסלתהתעללותידי-על.ך

-קודמתפסיקהציטוטתוך,ל"זכהן.יהנשיאאומר,אבל.מקום29מכל1
בותשלנכונותועללהשפיעיכולההדיוןנשואהעבירהחומרת"

זהבנדוןהשיפוטיתוהמרינירת,שניתנההודאהלהכשירהמשפט
.'ס"גוברתבפשיעהלהלחםהצוררהתגברותעםלהשתנותעשויה]
פי-על.אברושמיי3שלבערעורהדין-פסקבאתררנהנדיכן:ררדבטורנדו.%
בחקירהשהושגההודאהלמכשיר7עפט)ב:דבירזונוכן;זד;ח17בד)כדקלךל%

עממתהצדקההיתהאם,הלילהבשעותחקירהכולל,ממושבתש'

להמשכתש
לרבות,תחבולה33באמצעותשהוגשהוהודאה,החקירה32

מתירהשכיוםלומרניתן.תיפסללא,הנאשםכלפימדיחסוכןהפעלת'ן%
באמצעיהנאשםמןשהושגהאף,הודאהשלקבילותהפסוקהההלבה,%
קיצוביםבאמצעיםשימושהחוקרעשהלאעודכל,הטעיהאולחץ,ג%
ראיות.האדםבצלםפוגעיםשהםאומקובליםיסודוירכינוגדיבן:דפצל

("הבאושיםפרי")קבילה-בלתיהודאהבאמצעותשהושגואחרותש

%
,.

הלכתכאןנתקבלהלאואף,אצלנוהנרהגתההלכהלפיפסולותאיל .

בארצותהפדרליהעליוןהמשפטביתןלMirandaל'1'%
הפוסלתהבריתת

חלהיוםועד(1966בשנת)שמאזיצויין.אזהרהללאשניתנההודאה----.%

!%aAהציבורבטחוןשלמטעמים,הללוהדווקניותבדרישותכירסוםשם:

984)שלן

')2626)).5104New York , Quarles. ,
14,

.533,(4)ד"לי-פד,78/183פ"ע26
.247_246,בעע27
224,בעמ28

.250_249,בעע29
245248.בעע30

.387,(1)א"מפרי85/154פ"ע51
32

~

qy79/408272,(2)ד"לי"פד.
.245'בעמ,(ו)ר"לי"פד82/115פ"ע33
5384ש436(1966)34
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קבילותשלבסוגיהדברוהמחוקקיאמראצלנושגםהעתהגיעה
בסעיףהוצעוכך-עלאפשריותגירסאותשתי.פליליבמשפטהודאות

ידי-עלשפורסמה,1985-ה"ונשמ,החדשהראיותחוקהצעתשל37
.המשפטימתמשרד

נוספיםחיקוקים

בישראלהמצויהדיןעלהקצרהסקירתנואתעתהנשלים20.3
,ע"פחשלבעבירותחשודיםלחקירתנוגעשהואנכל,ובשטחים
הןאך,החקירהלניהולבמישריןנוגעורנשאינןשונותהוראותבאיזכור
.חקירהשלבתהליךהנתוןאדםשלמעמדועלבעקיפיןמשפיעות

והוא,ע"בפחהחשודנחקרשלבערובהושחרורומעצרועל(א)

שבפקודתההוראותחלות,(מחוזי)משפטביתלפנימובאלהיותעומד
'גופרק,1969-ט"תשכ,(חדשנוסח)(וחיפושמעצר)הפליליהדיזסדר
הואכאשר.982ו-ב"תשמ,(משולבנוסח)הפליליהדיןסדרבחוק
שעת).ההגנהתקנותלפי,צבאימשפטביתלפנימובאלהיותעומד
.אלהתקנותשל72-ו16,17תקנותחלות,1945,(חירום

בטחוןהוראותצועלבעבירההחשודאדםשלמעצרועלתלבשטחים
(ושומרוןיהודה)

.
ממאפשרהצושל78סשף,1976-ל';תש,(378'מס)

בית.יו18360שלכוללתתקופהלמשךמשטרהקציןבפקודתמעצרו
,חרשיםשאוה_עלתעלה-שלא-לתקופתלעצוראי-2;-רצבאי-משפט

נדוןבערבותהשחרור.המשפטלסיוםעד-אישוםכתבהגשתואחרי
.הצושל79ובסעיף(ט)78בסעיף

לחוק(ו)29סעיףבישראלחליםדיןעוררעםעצורלפגישתאשר(ב)

עורךעםעצורפגישות)הפליליהדיןסדרותקנותהפליליהדיןסדר
ובכלל)חקירהעלהממונהיכולאלהחיקוקיםלפי.1981-ב"תשמ,(דין
פרשתלמנוע(השירותראשלכךשהסמיכו,חוקריםצוותראשזה

סיוםאחרי.יום15שלכוללתלתקופהע"פחבעבירותהחשודעציר
חלבשטחים-.מקרהבכלדיןעורךעםפגישהלאפשרישהחקירה

,שם,השניהלגירסהפרשנותודברי,3'בעמ,ז"טכרר,משפטיםהעתבכתבראם35

.26-27'בעע
.(חדשיםששה:בטעות(ה)78בסעיףהודפספרייזלראצל)36
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שלפיו1967,37-ז"תשכ,כליאהמיתקןהפעלתבדברצושל11סעיף
(שם,1בסעיףכהגדרתו)כלואשלפגישההכליאהמיתקןמפקדירשה

לשםהוגשהלפגישההבקשהכישוכנעהמפקדאם,דיןעורךעם
לקיוםבטחוניתמניעהשאיןובלבד-הכלואשלמשפטיבעניןטיפול

.החקירהבמהלךלפגועכדיבפגישהואיןהפגישה

שבעתהעליוןהמשפטבביתהוחלט,775,(4)ו"לי"פד,82/832ש"בב
אין(מוקדםבמועדלהגישהשניתן)בערבותלשחהוהבקשהשמיעת
ההלכהקובעתכן.דיןעורךעםהעצורשלמגעלהרשותעדיין

להגישהתביעהכוח-באיכולכזאתבקשהשמיעתשבעתהפסוקה

לגלותומבלי,בלבדהשופטשללעיונו,חיסויהטעון,ראיותחומר
,דינו38לעורךאולעצור

שיהויללאלמסורישהפליליהדיןסדרחוקשל28סעיףלפי(ג)

ולפי,אליוהקרובלאדםהמעצרמקוםועלאדםשלמעצרועלידיעה
של30סעיףלפי,ברם.בשמונקבשהעצורדיןלעורךגםהעצורבקשת
תעלהשלאלתקופההזאתההודעהמסירתאתלעבבניתןחוקאותו
(ו)29סעיףלפידיןעורךעםהפגישהעיכובימיעלבנוסף)יום15על
שלהמפקדהחלטתטעוניםבשטחיםכלואאצלקרוביםביקורי.(ל"הנ

בטיגוןמטעמיכלואאצלביקוריםלאסוריכולוהוא,כליאהמיתקן
.(כליאהמיתקןהפעלתבדברל"הנלצו12סעיף)

סעיףברוח,ע"פחעציריאצלהאדוםהצלבנציגישלביקורים(ד)

עמושנעשההסכם"פ-עלמוסדרים,הרביעיתנבה'גאמנתשל-143
גם)עצירכלאצללבקרהאדוםהצלבנציגרשאישלפיו,9791בשנת
,ממעצרויום14תוך(חקירהשלבתהליךעדייןנמצאהואכאשר

מיוםיום12תוךהאדוםלצלבהמעצרעלהודעהתימסרכךולשם
מהסדרסטיההמחייביםמכריעיםטעמיםבדברלסייגכפוף-המעצר

.זה

לאומיות-ביןאמנות

-הנוגלאומיות-ביןאמנותשלהוראותיהןבקצרהעתהנסקור21.3
-טרוריסבפעילותהחשוריםאנשיםשלחקירהשיטותשללנושאעות

.377'עמ,פריקלר37
.499,502,(1)ה"לי"פד80/732צ"בג:253,258,(2)ת"לי"פד80/1מ"עמ38
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ישראלמדינתאתמחייבותאינןאלהאמנותביאם,בןעושיםאנו.טיתן

מסקנותינואתמיששבו,הזהח"הדובפרקאולם.פורמליתמבחינה
האיסוריםעללשמורבמגמה,בהןלאמורלבנונשים,המלצותינוואוו

:בהןהכלוליםהכלליים

יהיהלאאיש":האדםזכויותעלהכלליתההצהרהשל5סעיף(ו)

."משפילאואנושי-בלתי,אכזרילעונשאוליחסאולעינוייםנתון1

שאושרה,ומדיניותאזרחיותזכויותעלד1ביןגלאומיתונאמנה(2)י

7בסעיףחוזרת,1966.12.16ביוםהמאוחדותהאומותעצרתידי-על

כי10(1)בסעיףומוסיפה,ל"הנהכלליתההצהרהשל5סעיףנוסחעלן
התחשבותתוך,הומניליחסיזכוחרותםמהםשנשללהאדםבניכל".ן
."האדםשלבכבודו1;(

1"
שנכרתההאדםזכויותעלהאירופיתהאמנהקובעתלזהבדומה(3),

בשנתתוקףקיבלהוהיא,אירופהבמועצתהחברותהמדינותבין1

כי,3בסעיף,1950ל,1

torture0)oneיinhuman0)0יdegrading0נ;1 shall be subjected40
~

"

1,1".treatment or punishment

אואנושי-בלתיעונשאוליחסאולעינוייםנתוןיהאלאאיש).1, ,,,
.(משפיל-ו ,
,שן ,,,
הוועדהלפת,19סעיף-לפי,מובאותהאמנההפרתעלתלונרת22.3-----.%%

לפנותאפשרהוועדהשלהחלטותיהומד,האדםלזכויותהאירופיתש

לפסקישעבורנומיוחדענין.האדםלזכויותהאירופי7הדתיבש
דינו-

,המאוחדתהממלבהנגדאירלנדשלבתלונתההאירופיהדיןביתשלאיווי"

משטרתהשתמשהשבהןמסויימותשיטותשםנדונו.78.1.3918מיום
חשודיםשל)interrogationחןdepth("לעומקבחקירה"הצפוניתאירלנד

שהיוהללו40השיטותחמשאתהדיןביתמתארוכך.טרורבמעשי
שלאו)disorientation("התמצאותחוסר"של"טכניקות"קרויות

("חושיםשלילת"

~

deprivation]5050ח):

.04Seriesא.325' 40

.הדין-פסקשל41,בעמ
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כאשר,"מתחשלבמצב"שעותכמהלמשך,הקירלידעמידה(א)

עלהיאוהעמידהפשוקותהרגלים,לראשמעלהידיםאצבעות
נחקרים.האצבעותעלבעיקרהגוףשמשקלכך,הרגליםאצבעות
.שעות1541-ו6שביןזמןפרקילמשךברציפותכךהועמדו

.החקירהבשעתפרט,הזמןכלשםוהחזקתובשקהראשכיסוי(ב)

שריקהשלמזקרעשמלאבחדרלחקירהעדהנחקריםהחזקת(ג)

.מתמדת

.החקירותזמניביןשינהמניעת(ד)

,החקירותבמשךוהשתיההמזוןמנותהקטנת(ה)

תודרכואירלנדצפוןשלשוטרים,"גבוהבדרג"אושרוהללוהשיטות
.1971באפרילשנערךבסמינר,האנגליהמודיעיןבמרכיבשימושם
(ן,,-treatment(שאלימותהדגישההאדםלזכויותהאירופיתהוועדה

האיסורלגדרשתכנסכדי,מסויימתחומרהלדרגתלהגיעצריכה
בבחינתהיוהנזכרותשהשיטותמצאההיא.האמנהשל3שבסעיף
הוא.הוועדהעלחלקהדיןביתאולם.3סעיףבמובן,((ו0(6יט)עינויים

סבלהגורםמכווןאנושי-בלתייחס"פירושו"עינויים"שהמונחגרס

special(לגנאימיוחדלציוןהראוי,"מאדואכזרירציני stigma8),ושאב?

,הנחקרמפיהודאותלהוציאהיתההנזכרות"הטכניקות"מטרתכי

בהןהשתמשוכיואםמידעוהשגתאחריםשלשמותיהםגילוילשם
המיוחדתוהאכזרלותהעוצמה-במידת-לסבלגרמולא,הן-,שיטהבדרך-

אותןהגיעוזאתלעומת.זוכמשמעותו"עינויים"במושגהכרוכה
אנושי-בלתייחסלכדי,במצטברבהןהשתמשוכאשר,טכניקות
)קקב,ט6יחן"במצטברבהןהשתמשוכאשר":למלים)ומשפיל "as

("'combilinationכינפסובעניןהליוןהמשפטביתבדבריד;דישכאילך

,חרגוהכליהבטחוןשירותחוקרי"שםהמדינהכוח-באדברילפי

,כלומר,"...המותרמןמעשיהםשלהמצטברמשקלםמבחינת,לדעתו

לראותישבנפרדהללוהמעשיםמןאחדבכלגםאםעיוןצריךעדיין
.המותרמןחריגה

תלונותעלהאדםלזכויותהאירופיתהוועדהשלדעתבחוות23.3
האירופיתלאמנה3סעיףשלהפרותבדבר,יווןנגדשונותמדינותשל

.12'בעמ,(להלן27.3פיסקה)-פרקרח"בדוראהי4
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The(פוליטייםאסיריםבחקירת Greek Case(שלבשנתוןשפורסמה
ששירותינמצא,1969משנתהאדםזכויותעלהאירופיתהאמנה
היוונהבטחון

-

.שלהםהחקירהבשיטותהסעיףהוראותאתהפרום
הוועדה42מציינתאלהגמקריםהדיוןכדיתוך

certain8number of witnesses that8the testimony orוחרזappean11"

military60(א01ק((*6חפroughness of treatment of detainees by

.even taken for granted6חשtolerated by mosc detaineesשauthorities

theשחשחס"of the05,6,0שSuch reughness nnay take the form of slaps

."face)0head

נוקשותשלמסותמתשמידהעולהעדיםכמהשלמעדותםכי)

ידי-עלנסבלתהצבאורשויותהמשטרהידי-עלבעציריםבטיפול
כזאתנוקשות,.עליהםמקובלתואפילועצמםהעציריםרוב

עלאוהראשעלידיםמכותאוסטירותשלצורהלקבליכולה
(.הפנים

מוכניםשעימההפיסיתהאלימותשמידתכך-עלמעירההוועדה
ציבוריםלגבישונה,מופרזתולאאכזריתלאבהיותה,להשליםעצירים
בניבוןכאלהאבחנות.הציבורמןשוניםחלקיםלגביואפילושונים

היאהמתבקשתהמסקנה,מקוםמכל.מפוקפקותלנונראותאדם
לאפיסיתאלימותשלכזאתמתונהשמידהגרסהעצמהשהתעיה.-.

אואנושי-בלתייחסועלעינוייםעל,3שבסעיףהאיסוראתהפרה

~

~--~--~--:משפדל----,--

עלההגנהבדבר,1949משנתהרביעיתנבה'גאמנתשל31סעיף24.3
אתלקייםעצמהעלקיבלהשישראל,מלחמהבעתותאזרחים

כימורה,ההומניטריותהוראותיה,ל
ן,
במיוחד,מוגרםאנשיםנגדמוסריתאופיסיתכפיהתופעלילא,ן

."שלישייםמצדדיםאומהםמידעלהשיגכדיך

השולל,האמנהשל5סעיףעםכאחתלקרואישהזאתההוראהאתש
בבירורשהינומוגןמאדםהאמנהלפיוהפריבילגיותהזכויותאתפ

.כזאתבפעילותהעוסקאוהמדינהלבטחוןעויינתבפעילותחשוד,'("

%,
1,1%42

י50,בעמ
1,

1:, ;,(ע
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כאלהאדםבס.המדינהבבטחוןפוגעהיהכאלהזכויותשמתןבמידה
למשפטזכאיםהםלדיןיועמדוואם,הומניליחסזאתלמרותזכאים
.ותקיןהוגן

אירלנדצפוןעלחות"דו

מדינהתתמודדכיצדחיאדיוננובמרכזהעומדתהבעיה25.3
טרוריסטיתפעילותעםהאדםחרותשלליברלייםבעקרונותהדוגלת

השוואתיחומרמצינוזהלענין.קיומהעצםתחתלחתורהמבקשת
אשרבבריטניהשונותועדותשלוחשבונותדיניםשלבסידרהמאלף
אירלנדבצפוןהבריטייםהבטחוןכוחותשלהחקירהבשיטותחקרו

.היוםעדנמשכיםוהם1969בשנתשםשפרצוהטרורמעשילהדברת
ניתוקהאלאאינהשםהטרורמגמתכי,מלאהאינהההשוואה,אכן
מרהערבישהטרורבעוד,המאוחרתהממלכהמןאירלנדצפוןשל

שעמןהדילמותעקרוניתאך.כלילהמדינהאתלעקורמבקשישראל
.לפסנוהניצבותמאלהשונותאינןההןהחקירה-ועדותהתמודדו

s(קומפטוןועדת26.3 (compton4דיווך)תלונותעל1971בנובמברוה
בעת,והמשטרההצבאבידיעציריםנגדאלימותהפעלתבדבר

-בפסקמכןלאחרשתוארו"טכניקות"בשימושתוך,"לעומקחקירה"
נגדאירלנדשלבתלונתההאדם-לזכויותמאירופיהדיןביתשלהרין

שלקומתחהזוועדה.(לעיל22.3בפיסקהראה)המאוחדתהממלכה
היאברוטליות."פיסיתאלימות"לבין"פיתיתברוטליות"..ין_ב_הבמנה
בהשכרוכהאכזריותשלפראיתאואנושית-בלתיצורה"כהגדירה
.44"מהםהנאהתוךאוהקרבןלמכאוביאדישותתוך,סבללגרוםכוונה
משום"טכניקות"בראתהאך,ברוטליותהוכחהשלאמצאה45היא

י,פיסיתאלימות

הלורדבראשותועדהשלוחשבון-דיןהוגש1971בנובמבר27.3
Parkerןחסשפח)פרקר of Waddi0ותמוסמרבשיטותלעיין"שכוונתה46([4ן

צורתהזאתהוועדהח"לדו."טרורבמעשיהחשודיםאנשיםלחקירת

434823.Cmnd.
.23'בעמ,105פיסקה44
71,עמ45

46]490.Cmnd.
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Internalהנקראנספח Securityח,Military InterrogationחסDirective)30חן

Operations Oversas,משותהנחיות)1967משנתונזיקין,1965במשנת-
נאמר.(ליםמעברפנים-בטחוןשלבפעולותצבאיתחקירהבדברפות
כי(2בסעיף)שם

psychological"חזם attack . Apartבfor5,ע)..."Successful interrogation

kinds1,בion$ , torture and physical cruelty Ofוזבי~ide5ח0ן)moral8שחlegal

be'ץפוחtreated50suspect8are professionally unrewarding since

the truth . Successful interrogationזסח0ז8ז,ןbut,0בז,א)persuaded

".be % lenghty processץ8וח

משיקוליםחוץ.פסיכולוגיתגישהדורשתמוצלחתחקירה)
כדאייםאינםהסוגיםמכלפיסיתואכזריותעינוייםהרי,מוסריים
אך,לדברכךהמטופלחשודלשכנעאפשרכי,מקצועיתמבחינה

(ממושךתהליךלהיותעשויהמוצלחתחקירה.אמתלומרלא

נבה'גבאמנתהקבועיםהעקרונותעללשמורשיששםנאמרלהלן
אכזרייחסואסוריםהומסבאופןלנחקריםלהתייחסישולפיכך
ברם.ומשפילמדכאיחסובמיוחדהאדםבכבודוהרנעללותועינויים

:(8בסעיף)

rogationטחפ . the actual-ן8זחןobtain successful results from0'ך"

be)5טחזinterrogation0)instinctive resistance of

'

the person concerned

.-..achievedץ
beן5ב8, nnore11,ך-5ואיע.permissible techniques6ץovercome

atmosphere.,((ץבח of rigid disciplineחןחבby sustained interrogation

beח5ט0ט,ץ carried out contit0)~rrogationש[בזחןthet
~
refore be necessary

disruption of0זחפטח58ח)night with6ץבט%טחץlong periods both byקסז

routine,יחשו." of,8אזח()[בחז

ההתמדותעללגבורישמחקירהמוצלחותתוצאותלהשיגכדי)
בטכמקותהשימושידי-עללחקירהוהאינסטינקטיביתהממשית
שלבאווירהנמרצתחקירהידי-עלזאתלהשיגקליותר.מותרות
'החקירהאו3לבצענחוץכילהיותיכוללפיכך.נוקשהמשמעת

שיבושתוך,בלילהוגםביוםגםארוכותתקופותלמשךברציפות
(.הרגילההחייםשגרתשלבכךהכרוך

הההנחיותאתפסללא(נוסףוחברפרקרלורד)בוועדההרוב

~

.ו
להצלתחיוטמידעבהשגתיעילותןאתהדגישוהם"טכמקות"לאשר
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כלאתמקדשתשהמטרה,בעקרוןתומניםהםאין.אדםחיי
תואמיםרקשלאכאלהלהיותלדעתנוצריכיםהאמצעים".האמצעים

בהתחשב/מוסריתמבחינהלאשרםניתןשגםאלא,ההנחיותאת
חקירהדרכימכשירותעצמןההנחיות,כזכור).47"הקיימותבנסיבות
כיהיא48מסקנתם.(הנחקרשלהשתיקהרצוןעללגבורהמכוונות

השימוששלהעוצמהבמידתתלויההמוסריתהשאלהעלהתשובה"
בנתון.,.בהםמופרזשימושנגדיעילותערובותובמתןאלהבטכניקות
אלהטבניקוחלפסולסיבהשאיןלמסקנההגענואלהלערובות
-ההתנהרמותאתהתואםבאורחלהפעילןושניתןשבמוסרמטעמים

הערובותאתקובעיםהםלהלן.49"חברתנושלביותרהגבוהותגות
חייבתמהןשחריגה,לחוקריםהנחיותמתןהיתרוביןהדרושות
שלשרמטעםתינתנהחשאיותשתהיינהההנחיות,מלאבדיווח
מומחיםועדתעםהתייעצותאחרי,המאוחדתהממלכהממשלת

לעתיםבהןשתעיין,הממשלהראשידי-עלתמונהאשרמצומצמת
.מזומנות50

.הרובדעתעלחלק,)Gardiner(גרדינרהלורד,השלישיהוועדהחבר
,אירלנדוצפוןאשליהחוקיאתנוגדותל"הנשההנחיותמצייןהוא

החקירהבשיטותלהשתמשהציעזאתתחת."הטכניקות"אתופסל
"ובנימוסבחביבות"שהתנהלוגרמנייםמלחמהשבוייכלפישהופעלו

)

~

kindness and courtes

"
מרצוןבגלל"יונילררנדירזזןזקורןל:נ:ר1(ע,ו(

אין.י5"תהיינהאשרהנסיבותתהיינה,אחראדםעםל11וחחק:ב1רבד:ד
.זאת52:ד-האופטימיתהמשהעלחלק-'-שהרוב-תימה--

דיפלוקלורדשלבראשותו,ועדה,1972בשנת,מונתהושוב28.3

Diplock,משפטבפרוצדורותלעיין",הלורדיםביתשלהשופטיםאחד-
הגיעהשלהח"בדו.53"אירלנדבצפוןטרוריסטיתבפעילותלטיפוליות

להמשיךאלאברירהשאיןדעהלבללניכררצון-באיהוועדה
אפשר-שאיטרורבמעשיהחשודיםאנשיםשלמינהלייםבמעצרים

.27פיסקה47
34סעיף48

34פיסקה49

.37-ו36פיסקאות50
19_18עע5,

.שם6,בעמ26_25פיסקאות52
535185.Cmnd.
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שלתששמחמת,נגדםלהעידהמוכניםעדיםבאין,לדיןלהעמידם

לסוגיהמוועדההקדישהשלהח"בדומיוחדפרק.נגדם54תגמולמעשי
של'ההיסטורישהמקורציינה55היא.נאשםשלהודאהקבילותשל

,("ביווזרטכניים"שהם,זהבנדוןהאנגליהמשפטבללי (highly technical

ספקאין"ו,במשפטולהעידרשאיהיהלאהנאשםשבהבתקופהנעוץ
חוסרעלהנאשםאתלפצותכדיהומצא'הקבילות'מונחבמקורוכי

מעירהלהלן.56"לאשמתוכראיהההודאהאמינותאתלתקוףיכולתו
נודעת"בפסיקהשמתחההודאהשלי'החופשיות"'שלמושגהוועדה57

השופטיםתקנותאתמפעיליםהיואילו."ביותרטכניתמשמעותכיום
הואאםאלאהחשודמעצראחריהודאהכללפסולהיהצריך,כלשונן
,לומניחיםאם,כןעושהאינוכרגיל,שאשםמי".מיזמתולתתההתנדב
תקנותאתלעקוףדרךהמשפטבתימצאולפיכך.58"לשתוקיעדיףהוא

רקשהושגההודאהכיהדעתעללהעלותשאיןהעובדה".השופטים

מלכתחילהמתקבלתהיתהממושךתשאולשלאחריםזמןפרקיבסוף
השופטיםבעיתההודאהאתהפכהלא,הנחקרביזמתמרצון

הריסתולמנועאדםחיילהצילכדי"כן-על-אשר.59"קבילה-לבלתי
לחקורהבטחוןלרשויותכוחממתןמנוסאין,אירלנדבצפוןרכוש
ברברהטכנייםהכללים.טרורבארגוניבחברותהחשודיםאנשים
לוהגבהתאם)אירלנדבצפוןהנהוגות,מפלילותהודעותשלקבילות

אמנם.60"טרורלפשעיביחסהצדקמהלךאתמכשילות;באנגליהן

ידי-עלשתוארוהטכניקותעלידיהלסמוךמוכנהאינהדיפלוקועדת
המזבירה)"ההרקונית"_ה_הגיהס.אתרוחההיא.ופרקרקנמפטנדועדית

היאההודאהשאמינות(ם'מידג-אבובפרשתהמחלוקתאתלנו
מידותהנוגדותשיטות"בההודאההושגהאפילו,היחידהמבחן

הכלליםמןלהשתחררהיאהצעתה."הכלעלמקובלותהתנהגות
של3סעיףבעקבות,בחוקולקבועהודאותקבילותבדברהטכניים
שהושגההוכחאםאלאקבילהתהיההודאהכלכי,האירופיתהאמנה

.ח-הדושל34_27פיסקאות54
73פיסקה55

79פיסקה56

80פיסקה57

.81-82פיסקאות58

שם59

8פיסקה60
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השליכנולנוצמיון.י6"משפילאואנושי-בלתייחסאועינויים"בדרך
המלצה.פסיכולוגילחץשלשיטותעלבעיקריהבהאתדיפלוקועדת

Northernשל8בסעיף,המחוקקידי-עלנתקבלהזו Ireland (Eniergency-n
973!,Provisions) Act(שםבאותוחוקשל8בסעיףדומההוראהרעתה

בהגדרהמכןלאחראומצהלזודומהשהוראהלביושם.(1978משנת
PoliceטחבCriminalשלל"הנ76(8)בסעיףכיוםהמופיעהקק0,ח0ן055של

984!,Evidence Act(לעיל18.3פיסקה;רראד).

שלהמשפטייםבהיבטיםלדוןחקירה-ועדותהירבוזהאחריגם29.3
!ד"דועודלהזכירברצותואלהמבין.אירלנדבצפוןבטרורהמלחמה

פררצדרררתלענין,(ח0חח80)בנטהשופטשלבראשותוועדהשל,אחד
אתמפתםאנו.1979משנת,אירלנד62בצפוןמשטרתיתחקירהשל

בפיסקה."חקירהשיטות"שכותרתיזהח"דושל3לפרקהלבתשומת
שלבפרוצדורה"רקניתנותהודאותביבנטועדתאומרת,שם,37

שלאוחוליןשיחתשלבאווירהתינתנהלאהן.נכונהבאווירהחקירה
".תקיף,עקשתבתשאולצורךשיהיהלהיותיכול.האחלידרעיםשיחת

)be neededץ8ח)Persistent . forceful questioning(.

:השאלהאתמעמידההיא41ובפסיקה

liberalאproceed0)right,ח"5 democratic society thinksבfarאסא..."

Northern Ireland posesחןsituation8אז.of crime detection5טסאזפחי

society8theחןן(sharpest5חיק10.()ח(0ה8ח0 classtc dilemma for such

,overthrow5)8(ןvlolent attack aimed0)subject5ןhand that society

the other, thatחס;people are kilted , maimed and despoiled3)ןand

people freedom ander the law from5),0)assure0)society seeks

which0)oppressive conduct . . . this dilemma . . . the solution8טחviolence

"...the hands of the politica( sovereignחןcan only rest

הואנכוןכיודמוקרטיתליברליתחברהחושבתהיכןעד...)

אתמציבאירלנדבצפוןהמצב.פשעיםגילוישלבשיטותלהגיע
מצד.ביותרהחריפהבצורתהכזאתלחברההקלסיתהדילמה

וחבריהלמיגורההמכוונתאלימהלהתקפההחברהנתונהאחד

.88-89פיסקאית61
627494.Cmnd.
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החברהמבקשת,שנימצד;וברכושםבגופםופגועיםנהרגים

..,מציקומיחסמאלימותהחוקפי-עלחירותלעמהלהבטיח
(...הפוליטיהריבוןבידירקלהיותיכול,זאתלדילמההפתרון

שללאיוםהנתוצםמתוקמםבמשטריםהואחדדארעאמדמעאכן
.טרור

הנהגתעלבנטועדתממליצהשלהח"הדושל,ואיל178בפיסקאות

התעל4שלמוגדריםמעשיםשיאסורלחוקרים"התנהגותשלקודקס"
שלהרעיוןאתדוחהשהיאגםיוזכר.משפילהנפשיתאופיסיתלות

היא.המשטרה63שלהחקירהפעילותעלחיצוניגורםידי-עלפיקוח
עלצפיהכולל,בכיריםמשטרהקציניידי-עלפטמיפיקוחמעדיפה

.סגור64במעגלטלוויזיהמצלמותבאמצעותהחקירהבחדריהנעשה

--

.202פיסקה65
.יאילר224פיסקה64
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והמלצותמסקנות:רביעיפרק,

מכלמסקנותינואתלהסיקעלינוזהח"דושלהאחרוןבפרק4.י
הנהליםלגביהמלצותלהוסיףלנכוןמוצאיםאנובן.בהעדהאמור

עלנצביעשבהןנוספותוהמלצות,בעתידע"פחלחקירותהמתאימים
אנשיובמיוחדשאנשיוכדי,השירותהסתבךשבוהסבךמןמוצא

נטלנוכחוהחרדההמועקהרגשותעללהתגבריוכלושלוהחקירות
להביאהודרכנוכאילושלנוהמונניבכתב;עליהםהרובץהעבר

המאבקשלהיחודייםהצרכיםאת",המלצותינובגיבוש,בחשבון

מזהפחותלאאך,עינינולנגדהםאלהשצרכיםלאמרלמותר."ע"בפח
מדינהתיכוןלאשבלעדיהם,ומוסרחוקשללערכיםלבנושמנו

.מתוקנת
ביןהזאתהקשההדילמהאתלפתורכדיקיימותדרכיםשלש2.4

לביןאזרחיהחייועלהמדינהקיוםעצםעללשמורהחיוניהצורך
שהרי,בסיסייםמוסרבערכיממחזיקהחוקכמדינתאופיהשמירת

נאמנהדיבבואההןפלוניבמשטרהנהוגההמשטרתיתהחקירהדרכי
שלהחקירהדרכיוחומרקל:כאןונוסיף;כולו65המשטרטיבשל

השנואיםמשטריםשלשיטותעבראלגלישהשסכנתבטחוןשירות
.תמידלואורבתעלינו

שבגללבכךלהכירישכיהיאשהוצעההראשונההדרך3.4
הבטחוןשירותישלפעילותםהמדינהבטחוןשלמכריעיםאינטרסים
החוקלתחוםשמחוץ"דמדומיםאזור"במתקיימתבטרורבמלחמתם

וישהחוקמכבליחופשייםלהיותאלהשירותיםצריכיםכן-ועל
.ממנוסטיותלהםלהרשות

עםשלרצונואתהמבטא,החוק.וכלמכללדחותישהזאתהדרךאוז

שלבערכיםהמאמינה,כשלנומדינהלקיוםהתיכוןבריחהוא,חופשי
יהיהלא,בוהאצורהרבהכוחכלעם,השירותאם.שוויוןושלחירות
האם?באלהאורחותיואתלויקבעמי,החוקלשלטוןבחקירותיוכפוף
נקל?משלוחוקיותלויקבעהפוליטישהדרגאועצמועלינצחהוא

בידיהימיםבאחדליפולהשירותעלהשליטהעלולהזושבדרךלראות
שלטוןוביןבינוכפשעומכאן,מעצוריםחסריאנשיםקבוצוזאואדם

.225,231(1)'כי"פד,מ"י.נארצי,65/264פ"ע65
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החוקשלטוןעלבקנאותנשמורלאאם,משטרהמדינתשלהעריצות

המדינהלקיוםהמתנכליםשלשמלאכתםהסכנהרבה,זהבשטחגם
אתאיש"כאשר,מבפניםעצמיהרסשלבפעולותתיעשהמבחוץ
מהעלבנוסףפעולהלמרחבזקוקהשירותאם.':בלעוחייםרעהו
הצורךשמןהמחוקקבשכנועהואהפתרון,מאפשרהמדינהשתוק
הקייצוהחוקמןבהתעלמותולא,החוקאתלתקן

כפוףיהיההבטחוןששירותהיאהראשונהמןשונהבמקצתגירסה

המדינהחוקישללמערכתבמקביל,משלומשפטיתמערכתלמעין
שמירתועללעצמופנימיוחוקדיןעושההואכאשר,ממנהובמנותק

הצורךובעתמשמעתהטלתתוך,בעצמושוקדהואפנימיחוקאותו
למבויהשירותאתהובילהזושדרךהאינו.אנשיועלעונשיןסנקציות
מלאציותשלהדרךהיא,המלךדרךאללצאתחייבהואשממנוסתום
.שלוהחקירהלשיטותהנוגעבכלהמדינהלחוק

דבקותעלהמכריזים,הצבועיםשלדרכםהיאהשניההדרך4.4
במאמר.השטחלפנימתחתהחשהמןעיןהעלמתתוך,החוקבשלטון

)בישופ'פרופשל
"3'

UosePh.קסהין8 vv'יילמאוניברסיטת:theח,Law

Laboratory Experience8"ה5מThe:8ייט5חו(חסויTerrorism and0166(ח0(וסן

נרקחקירהז1יטררנעלבדברר.;זדררםדלךזולנכרןרנ1וררכוצאנר
וררנ"

'נענו,שם)הילראוקף
~

16):

,0f ~T-~he inclination of the average, ordinarily humanitarian, Member
,--

tolerateט5(א the use of0)5ן)Congressman, or voter0ק)Parliament

him . Neither0)"only when they are "unbeknownst)6ט,methods

0)responsible Minister was prepared explicityיסחןחבParliament

Comptonחן(9אauthorize the system of questioning described

"...Report

(הבשראוהקונטרסחבראו)הפרלמנטחברזחלנטיירנו)

בשיטותהשימושאתלסבולהיא,כרגילההומניטרי,הממוצע
שרשוםולאהפרלמנטלא.עליהם"ידעלא"אםרקאבלכאלה

ח"בדושתוארההחקירהשיטתאתלאשרמוכןהיהאחראי
(,קומפטון

,Problems,ופץ.42(978ן),ק.40ן66 Duke University5(וימסקחשיחסLaw.
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,לאזרח,לונוח:השירותמאנשיהעדיםאחדלפנינושהמשילבמשלאו

נשטפתמתחתיוכאשר,ביתושבחזיתוהנקיהירוקהדשאעללשבת
לבודדניתןשלאמפני,תופסאינוהמשלאך.הביובבצנורותהפסולת
אחדבמקוםורקבון,החברתיהמבנהמכללהמדינהמרשויותרשות
.כולוהמבנהאתולהשחיתלהתפשטעלול

דרךהיא,השלישיתבדרךזוקשהבסוגיהגםמללכתמנוסאין5.4
ראויה'מסגהתלהבטיחחייבעצמוהחוק.החוקשלטוןשלהאמת

והדילמותהבעיותעל,ע"פחחקירותשלבנושאהשירותשללפעילותו
משוכנעיםאעהממושכיםדיונינובתום.אליההמתלוותהמיוחדות
ושלהישראליתהחברהשלהמוסריחוסנהלמעןהכרחישהדבר
.להלןשנשרטטהקוויםפי-עללעשותוושניתן,ממנהכחלקהשירות

היא,המדינהמאזרחייסודזכותלשלולהיאהטרורמעשישלמגמתם
בללהםאין,מטרתםשכזאתארגונים.הגוףולשלמותלחייםהזכות
זכויותאתכלפיהםתקייםשהמדינהמצדםלתבועמוסריתזכות

כולל,רשויותיהועלהמדינהעלזאתלמרות.המקובלותהאזרח
אלביחסםאנושצלםועלהומניטריתהתנהגותעללשמור,השירות

כמדינת,עצמההמדינהשל"מאמיןאני"האתלקייםכדי,ע"פחאנשי
,אלהיסודבמושגיפגיעהכל.מוסרשליסודמושגיעלהמושתתתחוק

בלפיהמידותבהשחתתבנולהתנקםעלולה,נפשהמבקשיכלמיאפילו
,פנים

לסיכולהששיתשליעילהשמעילותמשנכהיםןאנ-6.4
-

ע"פחמעשי
לקבלמנתעל,חשודיםשלהחקירהבמכשירשימושללאתתכןלא

.אחרותבדרכיםלהשיגוושאיןעמםהשמורחיונימידעמהם

לחץבאמצעישימושבליתתכןלאע"בפחחשודיםשליעילהחקירה

הנחקרשלפחדוועלמידעלגלותשלאעיקשרצוןעללגבורכדי
.מידעיגלהאם,ארגונואנשימידילושיבולע

כילנוונראה,לעילשפרשנוהוכפי,הדיןפי-עלמותרתכזאתחקירה
הקיימתהפסיקהפי-על,פליליבמשפטקבילהבהשנתקבלההודאה

.העליוןהמשפטביתשל

אלים-לאפסיכולוגיבלחץבעיקרלהתרכזצריכיםהלחץאמצעי7.4
מעשיכולל,בתחבולותובשימושוממושכתנמרצתחקירהשל

להמנעאין,המטרהאתמשיגיםאינםאלהכאשראולם.הטעיה
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חוקריאתלהדריךהצורךמן.פיסילחץשלמתונהמידהמהפעלת

פיסילחץהפעלתלמנועכדי,זהבנדוןברוריםסייגיםבקביעתהשירות
ח"דושלהשניבחלקבמפורט.החוקרשללבושרירותפי-על,מופרז

היקףהרחבתמאזבשירותקיימותכאלהסייגיםבדברהנחיות,זה
מלחמתאחריהמציאותמחוייבתשהיתה,ע"פחבעניניהחקירות

מיגבלותבהטלתכללבדרך,פעםמדישונואלההנחיות.הימיםששת
737,המדיתהדרגביזמתלעתיםשהוטלו,פיסיבלחץהשימושעל

.מאדעדהנחקרעםפיסילמגעההרשאההוגבלהשכיום
שלשונותפנימיותבהנחיותעתהמפוזרותאלההוראות8.4

שמטעמים,זהח"דושלבפרק.אחדבמסמךלקבצןהראוימן,השירות
לחוקרהנחיותקובץאיפואניסחנו,החסוי,השניבחלקיכללמובנים
גבולותאת,האפשרככלבדיוק,העברנסיוןפי-עלהמגדיר,השירות
יישמרושאםמשוכנעיםאנו.לוהאסוראתובעיקרלחוקרהמותר
היאזאתועםהחקירהיעילותתובטח,וכרוחםככתבםאלהסייגים

אובנחקרמהתעללות,נפשאוגוףענויימהפעלתרחוקהתהיה
.שלוהאדםכבודמהשפלת

קייםאםאלא,אדטנגדבחקירהלפתוחשאיןומצייניםחוזריםאנו
בפעילותכלשהיבדרךמעורבשהואלחשדסביריסודהנותןמידע

אובישראלהדיןפי-עלהאסורהמדיניתבחתרנותאו,עויינתחבלנית
לסטותואיןומתמידמאזהשירותבידיהנקוטהכללזה.בשטחים

-;ממנו

שלהחסויבחלקממליציםאנושעליו,המפורטותההנחיותקובץ
שעלמצומצמתשריםועדתלפנימחדשלעיוןשנהמדייובאח"הדו

שינוייםבולעשותתוכלזוועדה.אחרח"בדוהומלץכברהקמתה

מכןלאחר.פעםמדיהמשתנותהנסיבותפי-על,דרושיםלהשייראו

חוץועדתשללשירותיםהמשנהועדתשללידיעתההקובץיועבר
.הכנסתשלובטחון



נוספותהמלצות

חקירהמיתקני9.4

ההקירהבמיתקניהתנאיםבשיפורמידיטיפולעלממליצההוועדה
תנאיבהםליצור,החקירהמיתקניאתלהרהיביש,שופרולאשעדיין
אורחדירת-הדברניתןואם,בתאיםנאותאיוורור,סביריםתאורה

תהיהלאהלילהבשעותהמעצרבתאיחשמלתאורת.אליהםיום
.התאבתוךהנעשהעלמבחוץצפיהלשםהדרושעלהעילהבעוצמה

הדרושיםהתקציבים.הקיניםושרותיםסניטציהתנאיעללשקודישכן
פתרוןלהימצאכןכמוחייב.הבעיהלגודלביחסצנועיםהינםלכך
.החקירהגמרעםנחקריםשלמידיפינוייאפשראשר

אינו,צעיריםנחקריםלחקירתבעיקרהמשמשפרעהמיתקן10.4
מקצועיתהדרכה.ל"צהשלבאחריותואלא,השירותשלבאחריותו

תלונותקיבלנו.השירותאישידי-עלניתנתזהבמיתקןלחוקריםבלבד
שנושאמכיון.זהבמיתקןאלימותחקירהדרכיעלטענותובהןבכתב

אנואולם,הללוהתלונותלבירורנכנסנולא,חקירתנובתחוםאינוזה
ההקירהדרכישל,הבטחוןמערכתידי-על,לבדיקהמקוםשישסבורים
.כיוםפרעהבמיתקן

ומשפטחוקבעניניוהמלצותמסקנות

-משפטיותבעיות"שכותרתומסמרהשירותבשםלנוהיגש11.4
בנושאיםהכנסתידי"עללחקיקהמפורטההצעהובה"לעתיר-מבט

,נחקרוחובתחוקרסמכויותעלהיתרובין,ע"פחלחקירותהקשורים

פרטיםשלחסיוןעל,ע"פחחקירתבמהלךשנמסרואמרותקבילותעל
"הצורך"הגנתעל,טרוריסטיתפעילותלסיכוללהפריעעלולשגילולם

.נוספיםנלוויםנושאיםועלע"פחסיכוללשםשנעשולפעולותבקשר
-בהצ.1948-ח"תש,טרורמניעתבפקודתאלההוראותלשלבהוצע
לבירור,מעמיקלעיוןראויותוהןרבהמחשבההושקעהאלהעות

דימםהכנסתבחוקלקבועמקוםישאם,המקדמיתהעקרוניתהשאלה
אין.לפרטיהההצעהשלענינילבירורוכן,ע"פחלחקירותמיוחדים
מהותשלפיהואלדברהטעם.אלהלבירוריםמצדנולהיכנסבדעתנו
מכרזמןיחלוףבכנסתהחקיקההליכישלהמקובלהקצבולפיהעמן
כדבראורתראינה,להןדומותאו,כמתכונתןאלהשהצעותעד

עדהמעברתקופתאתבהקדםלסייםהצורךואילו.הראשיהמחוקק
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לשירותודחוףחיותצורךכיוםהואבשירותהיציבותלחידוש
בצורתעתהלעתהמוצעיםהתיקוניםאתלהתקיןההצעהגם.ולמדינה
באלהתקעתהריכי,הזההקושיעלעונהאינהחירוםלשעתתקנות
סעיף)מהתקנתןחודשיםשלשהכעבורהננסתאישורטעונותשוב

ייפתחובזה,(1948-ח"תש,והמשפטהשלטוןסדרילפקודת(ג)9
אינושהנושאבזהלאמרבכוונתנואין.בכנסתממושךדיוןממילא

.שעתובבואלהתנהלשיוכל,כזהלדיוןראוי

לפתוחהשירותיוכלהקרובלעתידשלפחותדעהלכללהגענו2.4ז

המלחמהבשטחהחיורתפעילותואתולקיים,מפגמיםנקי,חדשדף
עלבפרקלעילאותושפרשנוכפי,הקייםהדיןבמסגרתהערביבטרור

הדיןבמסגרת,להתמודדיהיהניתןוכן,"ומוסרייםמשפטייםהיבטים"
שהודוהחוקריםטובישלמצפונםעלהרובץהעברנטלעם,הקיים

אנושעליהשבדרךיתכןאף.אמתעדותלהעידלחובהחטאוכילפנינו
לתקןצורךשיהיהמבלי,זמןלאורךללכתהשירותיוכלכאןמצביעים
.הקייםהדיןעיקריאתלמענו

אתלעילהארכנוע"בפחחשודיםנגדהחקירהלדרכיבקשר13.4
לפי,הצורךלהגנתמייחסיםשאנוהמרכזיתהחשיבותעלהדיבור

הרעתפיסת"שלהעקרוןאתניתחנו.העונשיןחוקשל22סעיף
שבפעילותהגדולהשהרעהוהסברנוזוחוקבהוראתהגלום"במיעוטו
סעיףבמובןלפעולהצורךבגדרעד-אמצעימצדיקהעויינתחבלנית

גםאלאבשערמניזםעומדתזאתפעולותזם5_בוצוונהכאשרחק22ילא
פרטנוכן.עתבכללהתממשיכולהשהיאבאופן,בכוחקיימתכשהיא

הפעילותאתלהתנותלדעתנויששבהםוהתנאיםהמיגבלותאת
קובץכולל,לחץהפעלתתוךע"בפחחשודיםחקירתשלהתיומת

שלהשניבחלקהמובא,זהלעמןהשירותלחוקרישניסחנוההוראות
במבחןגםעומדיםאלהותנאיםשמיגבלותסבוריםאנו.זהח"דו

לעילהבאנופרטיהןשאתלאומיות-הביןבאמנותהכלוליםהאיסורים
פיהם-עלהמותרותהלחץדרכישמהותהואוודאי.השוואתיכחומר
החקירה-ועדותאתשהעסיקו"טכניקות"מאותןבחומרתהנופלת

הם.אירלנדבצפוןבטרורהמלחמהבשיטותדנואשרהאנגליות
בערכיהמחזיקהחוקכמדינתישראלשלדמותהעלכראוישומרים
אזרחיהחייועלקיומהעלהמאיימותהסכנותנוכחגם,בסיסייםמוסר
מדינהבשוםלחומרתןדומהשאיןסכנות,החבלהארגונימאת

.תבלממדינות
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ביריבפסיקתתלויהנחקריםממיהודאותשלקבילותןשאלת14.4
,עולההזאתהפסיקההתפייחותעלשלנוהסקירהמן.העליוןהמשפט

לנוהנראותהחקירהבשיטויונתקבלואשרשהודאות,לדעתנו
הקבילותכללישלבמבינןגםלעמודתוכלנה,לעילכמוסבר,מוצדקות
.מועדיבפרשתהמנחההדין-מפסקהעוליםהגמישים
הפרדהידי-על,הודאהשלהקבילותבעיתאתלפתורהצעהשמענו

ההודגרהגבייתלביןהשיררתקרקרידי~עליהחקירהשלבביןמוחלטת
,לנונראיתאינהההצעה,המשפטלביתתוגשהיאשרק,שוטרידי-על

שהודאה,מיוחדותבמסיבות,העליון67המשפטביתהחליטאמנם
יותרמוקדםבשלבכיאם,הנאשםשלהחופשימרצונוניתנהמאוחרת
פסולהאינהז"כזאהפרדה.שנפסלהאחרתהודאהממנונתקבלה
חוקריידי-עלחקירהבעקבותשהוגשבאישוםאבל,לעצמהכשהיא
אמצעישלשהשפעתםהמשפטביתאתלשבנעיהיהקללאהשירות

אתממנונבהשהשוטרשעה,הנחקרמעלסרהידם-עלשהופעלולחץ
.המשפטלביתמבןלאחרשהוגשהההודאה

איזולפניאודיןביתאומשפטביתלפמלהעירהנקראחוקר15.4
זהו.71אמתוכלבלבדאמתיעידראיותלגבותהמוסמכתאחרתרשות
לחוקריםהיטבלשננויש.אופןבשוםממנולסטותשאיןיסודעקרון
עובריםשהםבקורסים,חדשיםלחוקריםובמיוחד,הדרגיםמכל

נלמדזהמרלקח.בשטחבחוקריםדרכםובתחילת,הסמכתםלקראת
מלאגילויגםפרושו.האמוןכל.יו-ררבורנכלעלהשירות-עלידי-והיטב
עלעולהכךעל:ששאלדאימתכל,הנחקרנגדשהופעלוהאמצעיםשל

עללשמורההכרחבשל,נוספתדילמהקיימתכאן.במשפטהפרק
כוונתנואיןבזה.בחקירותיוהשירותמשתמששבהןהשיטותחשאיות

אלהעלהעובדותאת.הנחקרמדשהופעלפסיכולוגיאופיסיללחץ
להשתמשהשירותנוהגלאלהבנוסףאבל.במלואןלגלותהחוקרחייב

להארכתבבקשהבדיון.יעילותןאתמידלבטלעלולשגילויןבשיטות
מבלי,כזהחסויחומרלהגישאפשרבערובהלשחרוראומעצר
פתרוןיודעיםאנואיןעצמוהמשפטלגבי.ולפרקליטולעצורלגלותו
או;הממשלוראשמאתחסיוןתעודתהגשתזולתזאתלדילמהאחר
או)1971-א"תשל,(ח"ב)הראיותפקודתשל44סעיףלפי,הבטחוןשר

.(סיץענין)ואילך801,807,ז1,,פד53/69פ"בע67



הוראותבדברהצושל9אסעיףלפי,האזורמפקדמאתבשטחים
או)המדינהבבטחוןלפגועעלולהשיטהשגילויהמעידה(בטחון68

מאנשיעדשלסרובושעצםחששלפנינוהובע.(האזורבבטחוז
אותהזיהוילידילהביאעלולמסויימתשאלהעללהשיבהשירות
ידי-עלהזההקושיעללהתגברשאפשרמניחיםאנו.חסויהשיטה
על"מידחסויותשיטותעלחקירהשימנעבאופןהחסיוןתעודתניטוח
."הסף

במשפטהגשתן-ואיהנאשםאתהמפלילותהראיותמןחלקחיטוי
זיכויוכדיעדהתביעהמטעםהראיותמסכתלהחלשתלגרוםעלולים

החסויהראיותמחומרברורותעולהאשמתוכיאם,נאשםשל

ישהזאתהאפשרותאת.המשפטביתבפנילהביאואפשר-שאי
לביןהשירותנציגיביןלחלוטיןלבגלוייתבהתייעצות,מראשלהעריך

זהבנדוןנוהל.(האזרחיתאוהצבאיתהפרקליטות)התביעהנציגי
.שלנוח"הדולהגשתעדבינייםלתקופת,87.6.2ביום,באחרונהנוסח
הראוימן.בדברהנוגעיםביןבדיוןעדייןנמצאשהואלנונאמר

.קבעשלכהסדריושגזהמעיןשהסדר

עלמרשיעהוכחותחומרקייםשנגדואדםכישיימצאאימתכל16.4
בשללמשפטלהעמידואין,עויינתמדיניתבחתרנותאוע"בפחאישום

הנסיבותאםלשקוליש,מקצתואוההוכחותחומףאתלחטואההכרח,

חירוםשעתסמכויותחוקלפימינהלילמעצרצומרנןמגוייבות

לתקנותווותקנהאו(הירוקהקובתחום)1979-ט"תשל,(מעצרים)-
של1וו-ו109תקנותלפיהגבלהצואו,1945,(חירוםשעת)ההגנה
,לגבולמעברלגירושלהיזקקניתןבמיוחדחמוריםבמקרים.התקנות

השגותשישנןהיטבידוע.(חירוםשעת)ההגנהלתקנות121תקנהלפי
שלהחריףהאמצעיובמיוחד,אלהאמצעיםהפעלתעלעקרוניות
משום,זהשלאמצעילנוהתברראולם.וגירושומסביבתואדםעקירת

אוטרוריסטיתפעילותלריסוןרבהמרתיעההשפעה,דווקאחריפותו
,לשיגרהייהדךבושהשימושאסורבימאליומובן.עויינתחתרנות

ראויהבדיקה.השעהצורכילפיפעםמדיהפעלתוכליללשלולאיןאבל
משנתל"הנבחוקמינהלימעצרצולגביגםמובטחתהעובדותשל

,המייעצתלוועדהפניהידי-על,וגירושמינהלימעצרולגביט"תשל

.6'בעמפריקלר68



ומשם,כולוההוכחותחומריובאשלפניה,(8)111-ו(4)111תקנותלפי
.לצדקהגבוההמשפטביתאללפניהגםהדרךנפתחת

(20.3בפיסקה)לעילעמדנושעליו,המצויהדיןעלרעתנונתנו17,4

ועורךנחקרביןמגע,בערובהשחרור,ולמשפטלחקירהמעצרבענין
בנושאיםהדיןאתלשנותממליציםאנואין.קריביםוביקורישלוהדין
:הבאיםבעניניםאלאאלה

כוללתתקופהלמשךחשודלעצורניתןשבשטחים,שם,הסברנו(א)

בהצעהתומכיםאנו.שופטלפנימובאמעצרושעניןלפני,יום81של
לאשופטלפנייובאהמעצרהארכתשעניןוממליציםזותקופהלקצר
.המעצריוםאחריהשמינימביוםיאוחר

שהוכנהבטחוןהוראותלצותיקוןשלטיוטאלפנינוהובאה(ב)

זכויותאתדיוקביתרמגדירהואשם,הראשיהצבאיהפרקליטידי-על

שלזובמגמהתומכיםאנו.ועוד,דיןעורךעםלפגישהבשטחיםהעציר
בנושאיםכיוםהקייםהרחבהדעתשיקוללעומת,ברורותהגדרות

.אלה

לפנינושציינוהשירותאנשישלמדבריהםהתרשמנוזאתלעומת(ג)

ירי-עלמוגשותבערבותנחקרשללשחרורבקועותכי,בערותם
סיכוישוםאיןכיאם,למעצרובסמוךשיגרהשלכמעשהפרקליטים

.כזהמוקדםבשלבהמשפטביתידי-עלתתקבלשהבקשהסביר
בדרךלהימשךהחייבת,עצמהלחקירהרציניתהפרעהנגרמתבינתיים

אתלהביאהצורךבשל,דווקאהראשוניםבשלביהברציפותכלל
ניכרמרחקהובלתואתהדברמחייבלעתים.המשפטביתלפניהנחקר
הכישבלאומכיון.המשפטביתשלמושבולמקוםעדהמעצרממקום

,לעילראה)פרקליטולביןהעצירביןמגעזהמוקדםבשלבמרשיםאין

יהיהלאבשטחיםשלפיההוראהלהתקיןמציעיםאנו,(20.3בפיסקה

לשחרורובקשהלשמיעתהשופטלפניע"בפחנחקרלהביאצורך
.מעצרומיוםימיםשבעהכעבוראלא,בערבות

הפיקוחלענין,והמלצותמסקנותשלזהבפרק,עתהנחזור18.4
.ע"פחבעניניהשירותשלהחקירהשיטותעלוהבקרה

קשיםעינוייםעלנחקריםשלשווא-שתלושתולהעירלהקדיםישכאן
גוזמאותאוהשירותידי-עלחקירתםבעתעליהםעברושכביכול
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שמנהליםשיטתיממסעחלקבתור,שכיחותהןזהלעניןמופלגות

מדבמלחמהידיואתלרפותבמגמה,השירותנגדהחבלהארגוני
ידי-על,טוברצוןבעליוארגוניםאנשיםאצלריחואתולהבאישע"פח

-ולהתעתמימים"חופשלוחמי"לענותשמדרכואכזריכארגוןהצגתו
לנחקריםלעתיםעינוייםעלכאלהשווא-תלונותמשמשותכן.בהםלל

.ארגוניהםאצלהודאתםאתלתרץכדי,באשמתםבחקירהשהודו
שווא-תלונותלבריראיפואהיאתלונותבבירורראשוניתמשימה
.ממשבהןשישמתלונותכאלה

העומדיםהחוקריםיחידתבתוךלבקרההחדשיםההסדרים19.4
באחרונהשנתמנההשירותמבקרשלופעילותו,סופיגיבושלפת

חקירותשלביצועןעלוהפיקוחהבקרהשיחוזקולתקווהיסודנותנים
איןלדעתנואך.הקיימיםולהנחיותלדיןבהתאםהשיריתשלע"פח

פעילותשלההכרחיתשהחשאיותלנוברי.אלהבאמצעיםלהסתפק
איןאבל.להישמרחייביםבקפדנותאותהלמדרוהצורךהחקירה
השירותשלהרמטיתסגירותאותהלידילהביאצריכיםאלהשיקולים

במקריםרקושנפהצהכהעדנהוגהשהיתה,חיצוניתביקורתכלכלפי
נוספתביקורתקיימתהיתהשאילולסברהיסודיש,אדרבא.נדירים
שאליהיתר-חשיפתבאותהמסתבךהשירותהיהלא,מבחוץכזאת
המחייבותהחמורותהתקלותבשל,לטובתושלאלבסוף-נקלעהוא
אתלקייםשישסבוריםאנו.מיחידותיובאחתיסודיביתבדקעתה

:מישוריםבכמההחיצוניוהפיקוחהבקרה

-.----,--.
הנהליםומןהדיןמןהשירותעובדשלחריגותעלסנקציות(א)

כגון,השירותבתוךפנימייםבהליכיםבעיקרכהעדהוטלוהקיימים
,השירותמןשסרחעובדלפטוריועדאחרתליחידההעובדהעברת

באותם.משמעתילדיןהעמדתושלפורמלייםבהליכיםדווקאלאו
ביתנהגהמיוחדהמשמעתיהדיןביתלפנידיוןנתקייםשבהםמקרים
-האיחומרתלמרות,משמעתיתסנקציהבהטלתקולהלעתיםהדין
שעדיפה,רובפי-עלנמצאשבגללההסיבהזאתהיתהבנראה.שום

.משמעתילדיןהעובדהעמדתעלפורמלית-בלתימשמעתיתתגובה
לאישוםיסודיששבהם,מיוחדתחומרהבעלישבמקריםנראהלנו

להיות-השירותשלחוקרולעניננו-השירותעובדיכולאינו,פלילי
.פליליבאישוםמשפטביתלפניהעמדתובפנילמעשהודחוסן



לדרךהצעהובולממשלההמשפטיהיועץמןתזכירקיבלת(ב)
לקוםהעתידה,מיוחדתיחידהידי-עלחוקריםנגדתלונותשלהחקירה
,סירוטה-איתןועדתשלהמלצותיהביצועלשם,המשפטיםבמשרד

ראששלתגובתואתביקשנו.שוטריםנגדתלינותחקירתבענין
לנוהנראיתמד-הצעתבהיש.לנוהוגשהוהיאזולהצעההשירות

שלהראוימעמדםביןהולםאיזוןבהבטיחה,וסבירהקונסטרוקטיבית

נגדתלונותבבדיקתהמדינהופרקליטותלממשלההמשפטיהיועץ

סומכיםאנו.השירותשלהלגיטימייםהצרכיםלביןהשירותחוקרי
ח"דושלהשניבחלקמביאיםאנופרטיהשאת,השירותעמדתעלידינו
.זה

מבקרחוקשל(2)9סעיףבגדר,המדינהמוסדהואהשירות(ג)

שמענו.המדינהמבקרשללביקורתוהעומד,1958-ח"תשי,המדינה
וכדומהוהכספיםהמינהללעניניהמבקרביקורתמצטמצמתכהשעד
שלהאופרטיביתהפעילותאתמלבקרנמנעהואאך,השירותשל

רואיםאנואין.החוקריםיחידתשלפעילותהאתזהובכלל,השירות
גםביקורתתקייםהמדינהשביקורתממליציםאנו.זולהגבלההצדקה

תעסוקשהיאכוונתנואין.בשירותהחקירותיחידתשלפעילותהעל
ביקורתהאלא,מטעמםאונחקריםשלספציפיותתלונותבבירור
לשם.כדיןשניתנוולהנחיותלדיןבהתאםהחקירותלתקיעתתתייחס

יחידתשלהמיתקתםלכלחופשיתגישההביקורתלאנשיתהיהכך
שלהניהולאופןעלמדגמיותבדיקותגםלבצעתוכלוהיאהחוקרים
החקירהמיתקנישלהפיסימצבטאתלבקר-תוכלהיאכן~.הקידות
.החוקריםיחידתשבשימושוהכליאה

בחשאיותלהתנהל,עצמההיא,חייבתזוביקורתיחידתשלפעילותה

חות"דו.המדינהביקורתשלהמערכתכללבפתקפדנימידורותוך
הוועדהשלמיוחדתמשנהלוועדתיוגשוהיחידהשלהביקורת

.מלאהחשאיותתובטחשלדיוניה,הכנסתשלהמדינהביקורתלענין

.הממשלהראש,כזכור,הואהמדיניבדרגהשירותעלהממונה(ד)
לעתיםהממשלהראשלביןהשירותראשביןפגישותמתקיימות
בעליעניניםעלהממשלהלראשהשירותראשמדווחשבהן,מזומנות
הנוגעיםבעניניםהממשלהראששללשאלותיוועונהמיוחדתחשיבות
מרוב,הממשלהראשיכולאינוהדבריםמטבע.השירותלפעילות
,כללייםבקוויםאפילו,השירותבתוךהנעשהבכללהתעמק,עיסוקיו



יותרחומרעבורולסנןושיוכללצדושיעמודלמנגנוןזקוקהואאלא
ראששללבותשומתאתולהפנות,השירותמאתאליוהמובאמפורט

טעםרואיםאיננו.לעיונוהראויותהתפתחותאותופעהלכלהממשלה
לראשמיוחדיועץבמיתיהצורךעלהחולקיםאלהעםלהתווכח
,ידין-שרףועדתבשעתוהמליצהשעליו,מודיעיןבנושאיהממשלה

עלידינולסמוךאנומוכנים.זוהמלצהעלחזרהאגרנטוועדת
ישכי"באחרונהשלהח"הדואתשהגישהאחרתועדהשלהמלצתה
-ומ(הממשלהלראש)הצבאיהמזכירשלסמכויותיואתלהרחיב
-"שיכללו,נגנונו

,,...

לראששנמסרלדיווחבנוסף,דרישתולפי,דיווחלקבל(בב)

;השירותראשידי-עלהממשלה

ראשבידיעת,[בשירותיחידות]מראשימידעלקבל(גג)
".השירות

שלהחוקריםביחידותהנעשהעלגםאיפואתחולנהאלהסמכויות
.השירות

בזו,לשירותביחס,ל"הנהוועדהשלהמלצתהנראיתלנוכך-עלבנוסף
:הלשון

במקריםשתדון,מצומצמתשריםרעיתיקוםהממשלה-האש"
".לפניהיביאהממשלהשראשובנושאיםמיוחדיםחריגים

שהיאהראוימןלדעתנו.הוקמהטרםזושריםשוועדתלנונאמר

תמלאהיאע"פחשלהחקירהשיטותלענין.מצומצםבהרכב,תקום
בחקירותהמותריםהלחץאמצעישלבקובץמחדשעיוןשלתפקיד

.החוקריםיחידתשלהשנתיח"הדולפניהיובאכן.השירותשלע"פח
שיא,המצומצמתהשריםועדתשלדיוניהאתשירכז,הצבאיהמזכיר
תהיינהאם,החוקריםיחידתשלפעילותהעלהערותיואתגםלפתה
.הממשלהלראשדיווחועלבנוסף,כאלה

דיוניהמסקנותתובאנההמיניסטריאליבדרגזובקרהעלבנוסף(ה)

לשירותיםהמשנהועדתשללידיעתההמצומצמתהשריםועדתשל
שלהשנתיח"הדולפתהיובאכן.הכנסתשלובטחוןחוץועדתשל

זומשנהועדתתוכל,ראויפרלמנטריפיקוחלשם.החוקריםיחידת
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ככל,השירותשלע"פחלחקירותהנוגעעניןכלעלגםדיוןלקיים
.לההנראה

בעברהשירותחוקרישלמעשיםבשלמשפטייםהליכים
לכךבקשרידם-עלעדותומתן

-משפטבהליכיםהכרוכותהחמורותלבעיותעתהמגיעיםאנו20.4
הפעלתשלמעשיםבשל,השירות,חוקרינגדלהיפתחהעשוויםיים
עדותובשל,ע"בפחחשודיםשלהחקירהבמהלךידם-עלשנעזזולחץ
שללמעשיםאשר.דיןביתאומשפטביתלפנילכךבקשרשנתנושקר

עבירותביניהםהיולכאורה:ידם-עלשהופעלופסיכולוגיאופיסילחץ
אולם.(4,3בפיסקהלעילראה)ואיומיםסחיטה,תקיפהשלפליליות
קיימותשהיוההנחיותמןהמעשיםחרגולאעודשכללנונראה

,(ההנחיותמןחרגולאהםכללבדרך,ואכן)החקירהבעתבשירות

סעיףיסודעל,צידוקטענתהמעשיםאתשביצעלחוקרתהיה
עליוהממומםשללצוצייתהחוקרהריכי,העונשיןלחוק(1)(א)24
שללאמונתויסודשהיזקמאחר,בעלילחוקי-בלתיהיהלאזהוצו

טרוריסטיתפעילותעלחיונימידעלהשיגכדיכךפועלשהואהחוקר
יוכלכן.חשודהנחקרהיהאליושבהשתייכותהחבלהארגוןשל

כפי,העונשיןחוקשל22סעיףלפי,הצורךהגנתעללהסתמךהחוקר
.לעילשפרשנוהו

.-.---..

לתשלוםנזיקיןבתביעתלטעוןהחוקריוכלדומותהגנהטענות21.4
(1)23סעיףלפיתקיפהבעילת,מדותוגשכזאתתביעהאם,פיצויים

לפיהגנהטענתאולילוישכזאתלתביעה.(ח"נ)הנזיקיןפקודתשל
סעיףלפיהצורךלהגנתמה-במידתהדומה,הפקודהשל(ו)24סעיף

כלעל.פחותרחבה(ו)24סעיףשללשונוכיאם,העונשיןחוקשל22
מפורשתאינהכלליתצורךהגנתכישאם,היאהמקובלתהדעה,פנים

כמהשבהגדרתהתנאימןבמשתמעעליהללמודיש,הנזיקיןבפקודת

"מסתברתסיבהבלי"או"כדיןלתו%"יילודךשהמעשה,העוולותמן
,160-164פיסקאות,נזיקיןדיני,ואחריםטדסקיאצלכך-עלדיוןראה)

.(ואילך294'בעמ

שניזוקמיבידינזיקיןעילתקיימתאםבשאלהלהתעמקלנכוןראינולא
.לרעתושניתנהשקרעדותבשל
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מאנשיםהצפויותפליליותתלונותשלהבעיההיאחמורהיותר22.4
עדותמכןלאחרנתןהחוקרכאשר,השירותחוקריידי-עלשנחקרו

תעמודלאכאן.החקירהדרכיעלדיןביתאומשפטביתבפנישקר
עליוהממומםשללצוציותשלאו22סעיףלפיצורךשלהגנהלחוקר

חמורהפליליתעבירההיאשקרעדותמתןשהרי,(1)(א)24סעיףלפי
האומרשחורדגלאותומתנוססשעליו,בעלילחוקו-בלתיומעשה

כן-פי-על-שאףמציעיםאנומעטהלאהתלבטותאחרי-."אסור"
:אלהמטעמים,בךבשלפלילילמשפטהללוהחוקריםהעמדתתימנע

הנאהטובתהשגתשלאנוכימהעהיהלאהחוקריםשלהמניע23.4
שגם-לחלוטיןפסולהמחשבהגםולוא-המחשבהאלא,לעצמם

גדלותעשוהםואמנם.הציבוראתמשרתיםהםזובהתנהגותם
.חייושלוותואתהציבורשלוםאתלהבטיחכדי,המסורהבעבודתם

ידי-עללהםשניתנוההנחיותמידורעלבקפדנותלשמורתודרכוהם
.להםהותרהשהפעלתםהלחץאמצעיאתושהגדירועליהםהממונים

אלאברירהלפניהםראולאקפדניתמשמעתשלמעוותתגישהמתוך
.המידורמצוותאתלקייםכדישקרעדותמתן

הדיןמיצויאתלמנועבכוחםהיהלאהללוהשיקוליםשכללהיותיכול
:מכריעלנוהנראהטעםמתווסףלזהאך,חמורהכהעבורהעל

משפטימספרעלמדוייקיםסטטיסטייםנתוניםלהשיגבידינועלהלא
אנוואין1971מאזזשנים?במשךהשירותחוקרר.זרפיעו?שבהםהזוטא
הערכהלפי.שקרעדותחוקריםיועידומאלהמשפטיםבכמהיודעים
מאלהמעטיםלאנחקריםבוודאייהיו.ניכרלהיותמספרםיכול

להציקכדיזואפשרותלנצלשירצו,למשפטוהועמדובשעתושנחקרו
,אלהממקריםבחלקאפילו,פלילילמשפטחוקריםהעמדת.לחוקריהם

בשירותלזהומעיר,החוקריםבשורותעמוקזעזועלגרוםעלולה
סיכוללשםביעילותלתפקדהשירותליכולתחמורנזקולהסב,כולו

להגשתהצפוייםהחוקריםרובכיבחשבוןלהביאיש.ע"פחמעשי
כיוםשנושאיםמיבימהםויש,בשירותעדייןמשרתיםפליליותתלונות

מיומנותבעלי,ומגובשתקטנהאנשיםקבוצתזוהי.בכיריםבתפקידים
לילה-בןולאנקלהעללא.השניםבמרוצתידם-עלשנרכשהגבוהה
חייבתהחוקריםירידתשלפעילותהאך.אלהלכלתחליףיימצא

בעוד,האחרוןבזמןשגםהזברנוכבר,הפוגהללאיום-יוםלהימשך
הצלחותכמהזויחידהרשמה,דיוניהמקיימתזוחקירה-ועדת
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רצחפעולותבעברשביצעומחבליםחוליותבגילוי,לזבוחהחשובות
גילואלמלאהפושעתבפעילותןממשיכותהיווהן

~

מאמיתםאנו.ן

לקחיאתללמוד,דרגותיהםלכל,אלהחוקריםשלרצונםעזשכיום
אולי.לציבורהחיותשירותםבמתןלהתרכזלהםלאפשרמוטב.העבר
במישורגם.הציבורלטובתמאשרשלהםלטובתםפחותהדברדרוש

אברשלממתוחבדרךולאהפצעיםריפויבדרךללכתאיפואישהאישי

עםלהשליםיכולנולא.ישורןמישתוצאותיו,השירותמגוףהחימל
הדיןיקוב"משוםעימהשישתגובהעלנמליץשאםהמחשבה

,
את

וקרוב,השירותשלהחקירותעבודתאתלשתקעלולההיא,"ההר

מסוגלשהשירותטרורבפעולותשווא-קורבנותשיפלוהואלוודאי
.לסכלן

הותוותה,זו:מטרדלהשיגבדי,ממליציםאנושעליההררך24.4

,אגרנטהשופטשלבראשותו,1963משנתהמשפטניםצוותשלח"בדו

של;עלזכנגד,לממשלההמשפטיהיועץשלסמכויותיוהוגדרושבו

דנה,חוקתייסודמסמךבבחינתהואשכיום,זהח"בדו.המשפטיםשר

,העונשיןבתחוםהמשפטיהיועץשלפעולתובדרכיועדהאותה
צריךאוחייב"אם,השאלהעלמשיבההיא(12בעמוד)5ובפיסקה

דרכיעלכלומר]כך-עלהמשפטיםשרעםלהתיעץ(המשפטיהיועץ)

מדיני,בטחוניערךלהםשישבעניניםבלחוך,העונשין1בתחוםפעולתו
:היאותשובתה,"?ציבוריאו

מזמן,המשפטיםשרעםלהתיעץחייבהמשפטיהיועץ(א)"
.העונשיןבתחוםפעולתודרכיעל,לזמן

להתיעץהחובהגםולפעמים-זוחובהעליומוטלתביחוד(ב)

משמעותלהםשישהפעולותסוגלגבי-כולההממשלהעם
.ציבוריתאומדינית,בטחונית

היועץביןאו)השניםביןדעותחלוקישקיימיםבמקום(ג)

היועץביריהסופיתההכרעהנתונה(הממשלהלביןהמשפטי

."המשפטי

כבראלהודברים-שם,13'בעמ)המשפטניםועדתמסבירהולהלן
צ"בבג,(608'בעמ)שלוהמיעוטדעתבחוותברקהשופטהביא

אוטובוסבפרשתהחנינותבענין,(505(3)מי"פד)ואחרים86/428
300):
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ת"בעשיהואהמדוברכאשרביחודחלהל"הנהתיעצותמצוות"
.ציבוריאומדיני,בטחוניערךלושישבעניןעונשיןפעולת
פן,תמידלשקול,המשפטיהירעץעל,עליושימהכזהבמקרה
בדי(הפסקתושלאו)הפליליתהליךפתיחתשלבפעולהיהיה
נעשתהאילולאמאשרהמדינהשללאינטרסיםיותרלהזיק
-אינפורמשיבקשלאחררקבןלעשותיהיהובידו,פעולהאותה
הראשוניתהאחריותמוטלתעליהםאשהמאלהועצהציה

,בטחובתמבחינההמדינהשלהאינטרסיםיפגעולבללדאוג

-הנחתולהיותצריכהכך-אשרמאלה-,ציבוריתאופוליטית
בדרך,כאמור.הללובשטחיםממנוובקיאיםמנוסיםיותרהינם
,לוהדרושותוהעצההידיעהקבלתלשם,לפנותעליויהיהכלל

מתעוררתשבהםבמקריםכלומר-לפעמיםאך,המשפטיםלשר

מפתיתומנוסיהיהלא-)highווסק(ץ)':גבוהדמדיניות'שלשאלה
".כולההממשלהלעצת

כאשרכלומר,האנגליתההשקפהגםשזוהמשפטניםמצייתםלהלן
היועץבסמכותהדווקניהשימושעםלהתנגשעלולההציבורטובת

בקבינטלהיוועץהיאחובתואלא,זכותורקלאאזכי,המשפטי
.(האנגלי)

הדיןסדרחוקחקיקתלפני,1963בשנתנכתבואלהדברים25.4

אחריגםהמצבהשתנהלאעקרוניתאבל,1965-ה"תשכ,הפלילי
(ב"תשממשנתהמשולבבנוצח)החוקשל11סעיףלפי:חקיקתו
,במדינהפלילייםבמשפטיםהמאשיםהואלממשלההמשפטיהיועץ

העוסקותהאחרותהרשויותאתלהדריךמוסמךהואשכזהובתור
חומראיסוףלשםבחקירהלעסוקהמשטרהעלכיקובע58סעיף.בזה

בחקירהשהושגחומר60סעיףולפי,הפליליהאישוםהגשתלקראת

שלא,62סעיףלפי,יכולוזה,מחוזלפרקליטהמשטרהידי-עליועבר
החלטהעל."לציבורעמןבמשפטשאיןסבורהיהאם",לדיןלהעמיד
כאמור,לממשלההמשפטיהיועץלפנילערורהמתלונןרשאיכזאת

.64בסעיף

להדריךהמשפטיהיועץ,לדעתנו,מוסמךאלההוראותפי-על26,4
שקרעדותמתןעלהשירותחוקרנגדתלונהשבלהמשטרהאת

ידו-עלשנחקרמימדנקטשהשירותהחקירהלדרכיבקשרבמשפט
ליועץמתחילתהעודתועבר(בחקירהפסוללחץהפעלתעלוכן)
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מן.לציבורעניןכך-עלבמשפטישאםיחליטשהואמנתעל,המשפטי
כזהמשפטבניהולשאיןבלבדזולאכיאנוסבוריםשהסברנוהטעמים

ענין(כזהמשפטהגשתלידילהביאשעשויהמשטרתיתובחקירה)
בהחלשת,לציבורנזקגורםהיהכזהמשפטניהול,להיפךאלא,לציבור

לשםהשירותשלבתיפקודופגיעהעקב,טרורמעשיבפניעליוההגנה
תקדיםלהוותעשויהכך-עלשהחלטהמכיון.כאלהמעשיםסיבול

בשאלה,כאמור,והמדובר,תוגשנהאם,חוקריםמדדומותלתלונות
במובהקכרוכיםשבה,ע"פחבחקירותהשירותשלהתקיןתיפקודושל

לנכוןיראההמשפטישהיועץמניחיםאנו,הציבורטובתשלשיקולים

לממשלההמלצתנו,כןיעשהאם.בממשלהזובשאלהלהיוועץלפניו
מחייביםהציבורטובתשלמכריעיםשטעמיםדעתהאתתחווהכיהיא

החקירהשלההתחלתיבשלבעודכאלהפלילייםהליכיםהפסקת
היועץבידיכך-עלהסופיוזההחלטהתהיהמכןלאחר.המשטרתית

.לממשלההמשפטי

בעבודתםעדייןהממשיכיםהשירותאנשילגביהמלצתנושזאתמאחר
שכיוםמילביןאלהביןזהלעניןלהפלותמקוםרואיםאיננו,בשירות

.בשירותעודעובדאינו

המלצהמלהגישנמנעיםאנוהציבורטובתשלטעמיםמאותם27.4
הממשיכיםעובדיםנגדזהלעניןמשמעתיותאישיותמסקנותלהסקת

.בשירותלעבוד
----ן--.

,בעברשקרהמהעלרקיחולבזהשהאמורלהוסיףלמותר28,4

בערעורשהודתהבמההודתהשהתביעהעדשהתנהלובמשפטים
.העליוןהמשפטבביתנפטובפרשת

,היהלא,השירותמאנשיאישלגביהמלצההמלצנושלאמאחר29.4

,חקירהועדותלחוק15סעיףהוראותאתלהפעילמקום,לדעתנו
.1968-ט"תשכ

בנקשהייעשהמההיא,הקודמתמןנפרדת,אחרתבעיה30.4
סמךעלכדיןשלאשהורשעשטועןמיידי-עלחוזרמשפטלעריכת
נתקבלהושהיא,ע"בפחאישוםעלבמשפטכראיהשנתקבלההודייה
ביתמפסהוסתרהזוועובדהפסוללחץעליושהופעלמפניכדיןשלא

את.השירותשלחוקריםאוחוקרשלשקרעדותידי-עלהמשפט

,כךשהורשעממילשלולשאיןבוודאיכזאתבקשהלהגשתהזכות
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נשואבמשפטשניתןדין-גזרפי-עלעדייןכלוא,כשהואובמיוחד
שלעילההעותרבידיתהיהלאזהבנדון.ויוזרמשפטלעריכתהבקשה

נוסח)המשפטבתיחוקשל(ו)(א)31סעיףלפי,שקרעדותמתן
לחוק440חסעיףאו(1)445סעיףלפיאו)',1984-ד"תשמ,(משולב
מהוללמנועהמלצתנותתקבלאם,(1955-ו"תשט,הצבאיהשיפוט

המבקשאבל.זהמסוגבמקריםשקרעדותמתןעלפלילייםמשפטים
עובדותגילויבטענתחוזרלמשפטבקשתואתלהגישעריקיוכל

העובדהדהיינו,המשפטבתיחוקשל,(2)(א)31סעיףלפי,חדשות
עדותלתתנהגוחוקריםכי,שלנוהזאתהוועדהבחקירתשנתגלתה

לפניהםשאיןחשבוכאשר,ע"בפחנאשמיםשלבמשפטיהםשקר
בדרךתועברהיא,כזאתבקשהתוגשאם,כןלעשותאלאברירה

לתקנהבהתאם,דעתוחוותלמתןלממשלההמשפטיליועץהרגילה
,1957-ז"תשי,(חוזרבמשפטדיןסדרו)וכמשפטבתיתקנוסשל(ג)2

נתמלאואםלהחליטהעליוןהמשפטביתנשיאעליהיהמכןולאחר

.החוקשל31בסעיףכאמור,חוזרמשפטלעריכתהתנאים
שיטותבעמןשקרעדויותניוונושבהםהמשפטיםשרובלהניחיש

לאלאלהאשר.בשטחיםצבאייםמשפטבתילפניהתבררוהחקירה

,חוזרמשפטעריכתבדברהוראותבטחוןהוראותבדברבצומצינו

רשאי44סעיףבתוקף.הצושל41סעיףלפיהדין-פסקאישוראחרי
מחייבתלדעתנו.בעונשולהקלאוזמןבכלהמדוןאתלחוןרקהמפקך

להשיגהאפשרותאתבשטחיםמנידוניםגםלשלולשלאהצדקשורת
שקרערותאלמלאמורשעהיהלאהנישןכאשר,ההרשעהאונבהעול
הוספתידי-עלהצותיקוןעלממליציםאנולפיכך.לחובתושניתנה
.האזורמפקדשלהוראתופי-עלחוזרמשפטעריכתשלהתרופה
אלהאזורמפקדשלפתהכך-עלבמוראותלכלוליהיהאפשר

בדיקהועריכת,דעתוחוותאתלושימציא,הראשיהצבאיהפרקליט
(ב)448בסעיפיםלאמורבדומה,הדעתחוותלשםמוקדמתחקירהאו

להיארךיכולההחקירהאו:הבדיקך.הצבאיהשיפוטלחוק449-ו
.משפטןצבאישופטשלבראשותו,מייעצתועדהידי-על
מייוכל,ל"כנחוזרמשפטבעקבותבוטלההרשעהאם31.4

אתהמדינהמאוצרלתבוע,להאשמהיסודשהיהמבלי,שהורשע
שממנההאשמהבשלמאסרואומעצרועלופיצויהגנתוהוצאות

,1977-ז"תשל,העונשיןלחוק80סעיףבגדר,לבסוףזוכה
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לשירותמשפטייועץ

התפקידאתשימלאמשפטייועץללאכיוםפועלהשירות32.4

בהקדםשימונההראוימן.משפטילייעוץהיחידהראששלהחקני
-הראשהתפקידיםאחד.זהחשובלתפקידקומהשיעורבעלמשפטן
להסרתלפעוליהיה,לכשיתמנה,לשירותהמשפטיהיועץשלונים

הצבאיתהפרקליטותלביןהשירותביןהנראהכפישנוצרוהחיכוכים
המטרותלמען,לחסלועתהשרשאמרןמשברשלבעטיו,והאזרחית

.אלהממלכתיותרשויותשלהמשותפות

אלוןהשופט,שלהלמרכזהוקרתהמלואאתהוועדהמביעהלסיום

במסירות,עבודתהשלביבכללהשהושיטהחיוניתהעזרהעל,גילון
המינהלילסגלתודההוועדהחייבתכן.טובובשכללמופתוביעילות

הבטחוןולאנשי,משימותיובביצועמצוייןאך,במספרקטןשהיהשלה
.ביותרהטובהצדעלהוועדהאתשאבטחו
.הוועדהשלהכספיותהוצאותיהאתהמפרטנספחזהח"לדומצורף

,(דיןסדרי)חקירהועדותלתקנות(ג)8תקנהיסודעל,מחליטיםאנו

,המדינהבגנזךייגנזהוועדהדיותשלשהפרוטוקול,1969-ל"תש

החלטהפי-עללכךשיורשהלמיתנתןגניזתואחריבוהעיוןושזכות
שלובטחוןחוץועדתראשיושבושלהממשלהראששלמשותלת

.הכנסת
...------...

.1987.10.30-ח"תשמבחשון'ז,היוםבירושליםניתן

חושיצחק(-)מלץיעקב(-)לנדוימשה(-)
הוועדהחברהוועדהחברהוועדהראשיושב
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נספח

הוועדהשלהכספיותהוצאותיה

חדשיםבשקליםסכוםהוצאה

(וצפויותמשוערותהוצאותכולל)

03.460,89הוועדהמבנהשלשכירותדמי.1

הוועדהלעבודתהמבנההכנת.2
797,34.-(ושיפוציםתיקונים,שינויים)

-נוספותשעותותשלוםעבודהשכר.3

000,15.-מינהליסגל

-נוספותשעותותשלוםעבודהשכר.4
000,125.-אבטחהסגל

88.467,17הפרוטוקולופענוחהקלטות.5

000,15.-לוועדהרכבשכירת.6

ידי-על,וכריכתוסידורו,ח"הדוהדפסת.7
000,10.-הממשלתיהמדפיס

75.581,44משרדיוציודריהוטרכישת.8

000,9.-(ופררוקשרמוש,הרכבה)._טלפנממ____,9

שונותהוצאות.10
30.640,9(ועודלינה,מזנון,ספרות,דואר)

סו,ס00.-המבנהולפינוילפירוקצפויותהוצאות,וו

לסיוםעדהצפויותשונותהוצאות.12

000,5.-הוועדהעבודת

ח"ש96.946,384כ"סה

הכספיםועדתבאישור,האוצרמשרדידי-עלהוקצבלוועדה
בסךהזההסכוםיתרת.ח"ש000,500.-שלסכום,הכנסתשל
.המדינהלאוצרתוחזרח"ש,000,115.--כ

ע

"
,'

?ע

"
-88-'י(ט



ם כ8י* 4נ גי 3י _ו קום ע:" -נ לו(:ו
ו

,,
-ג

-
(נ3ב

'ר
,

,
,

,
,

,
,

ן
,

,
,

,
,

,
,,


