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 על נוסחה של הצהרת : בחוק המעצרי�"ימי הביניי�"

  גישור בטר� הגשת כתב אישו� תובע בשלב מעצר

 )מדינת ישראל'  אלטויל נ8845/04פ "הערת פסיקה בעקבות בש(

 מאת

 *דוד ברהו�

‡ .‰Ó„˜‰ .· .‰˙È· ˙ËÏÁ‰Ï Ú˜¯-ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ .‚ .�˙È· Ï˘ ÂÈ˜ÂÓÈ- ËÙ˘Ó‰

¯¯Ú‰ ˙ÈÈÁ„· ÔÂÈÏÚ‰ .„ . Ï˘ ‰·ÈË ˙Â¯È·Ú‰ ËÂ¯ÈÙ ¯˘Ù‡Ó ˙È¯Â‡ÎÏ ‰¯‰ˆ‰

Â˙Â‡ ·ÈÈÁÓÂ ;1 .אינה רמת היערכות התביעה .2; התובע אינו כבול בהצהרה 

הצהרה היא מסמ� מהותי . 4; הצהרות שטחיותמת� לאי� סכנה . 3; שיקול לגיטימי

 וזכות .Á�‰ ˙�‚‰Ï ˙Â¯È·Ú‰ ËÂ¯ÈÙ ˙Â·È˘Á ;1˜¯. ‰. ת להיות מפורטהועל כ� עלי

הזכות לטעו� . 2; בכל שלב של ההלי� במה הוא חשוד או מואש�של אד� לדעת 

פירוט העבירות מלמד על רצינות כוונת . 3; באופ� אפקטיבי נגד מעצר הגישור

„Â .ÏÂ˜È˘ ˙‡ ÁÈË·Ó ‰¯‰ˆ‰· ˙Â¯È·Ú‰ ËÂ¯ÈÙ- Â˙Ú. התביעה להגיש כתב אישו�

˙È· Ï˘-ËÙ˘Ó‰ .Ê .·Á¯� ·˙ÂÓ· ‰˘ÚÈÈ˘ ÈÂ‡¯ ˙È�Â¯˜Ú ‰È‚ÂÒ· ÔÂÈ„ .Á .ÌÂÎÈÒ. 

. לא הורו לנו לומר ל� זאת? ומדוע... אתה הלא במעצר, אסור ל� לצאת"
 .1"וכל השאר יוודע ל� בבוא העת, תחההלי� נפ. חזור לחדר� והמת� ש�

 

 
תודתי ). האוניברסיטה העברית(מוסמ� במשפטי� בהתמחות פלילית בהצטיינות , די��עור�  *

תו בהכנת על הערותיו המועילות ועזר, אלטוילסנגורו של , די� נאשד קאדרי�נתונה לעור�
הערות , כדרכו, די� יואב ארציאלי קרא טיוטה של הרשימה והעיר�חברי עור�. רשימה זו

 .מאירות עיניי�
 ).1972,  מתרג� קשת'י(‰ËÙ˘Ó  קפקא' פ  1
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 הקדמה .א

 ,הא� הצהרת תובע בדבר כוונת התביעה להגיש כתב אישו� כנגד חשוד בעבירה
לול ג� פירוט של העבירות שבגינ� חייבת לכ, 2לחוק המעצרי�) ד(17המוגשת לפי סעי� 

 העליו� המשפט�ביתבשאלה זו התחבט לפני זמ� מה ? עתיד להיות מוגש כתב האישו�
 .בשלילה, יה'פרוקצ' מפי כבוד השופטת א,  והשיב עליהÏÈÂËÏ‡3בפרשת 

 העליו� נובעת מכ� שקיומה המשפט�ביתחשיבותה של הסוגיה שנדונה בהחלטת 
 בדבר כוונת התביעה להגיש כתב אישו� נגד נחקר ,תובע ערוכה כדי� של הצהרת

 היא הבסיס החוקי למעצר גישור בי� השלב הקוד� להגשת כתב האישו� ,בעבירה
מעצר עד תו� (לבי� שלב המעצר שלאחר הגשת כתב האישו� ) מעצר לצורכי חקירה(

רכי חקירה מפרטת המשטרה את האשמה הנטענת וידוע כי בשלב המעצר לצ). ההליכי�
א� בדר� של כתיבת סעיפי עבירה וא� בדר� , כלפי החשוד) שלב זה ברמת חשד סבירב(

בעת הגשת כתב , באופ� דומה. או בשילוב של שני אלה יחדיו, של ציו� ש� העבירה
מפורטי� בכתב האישו� ובבקשה כל פרטי , האישו� והבקשה למעצר עד תו� ההליכי�

לאחר , ËÏ‡ÏÈÂ העליו� בפרשת טהמשפ�ביתהסוגיה אשר הובאה לפתחו של . האשמה
א� יש לכלול נגעה לשאלה , זה בערכאות הנמוכותשניתנו החלטות סותרות בעניי� 

א� שלא קיימת , ג� בשלב מעצר הגישור, בדרכי� המתוארות לעיל, פירוט של העבירות
זה אשר , א� קיימת חובה על התובע הספציפי, דהיינו. דרישה מפורשת בעניי� זה בחוק

ה� העבירות שבגינ� ה מ, ולו באופ� טנטטיבי, לפרט בהצהרתו,  הצהרת התובעחתו� על
 . צפוי הנחקר לעמוד לדי�

 המשפט�בית עומדת בסתירה לקביעתו של Ï‡ÏÈÂËההחלטה בעניי� , לסברתנו
קיימת כוונה שש� נקבע כי די בכ� שתובע יצהיר , ÈÂÂ4·„הדי� בעניי� �העליו� בפסק

‰¯Â‡ÎÏגד נחקר כדי להעניק למשטרה סמכות עקרונית לבקש את  להגיש כתב אישו� כנ
 סמכות להארי� את המעצר עד למש� חמישה המשפט�ביתהמש� המעצר וכדי להעניק ל

על רקע . ללא התחייבות של ממש מצד התובע כי אכ� יוגש כתב אישו�, ימי� נוספי�
 התביעה לפיה יש לחייב אתש אלטויל מ� הראוי היה לקבל את עמדתו של ·„ÈÂÂהלכת 

דעתה לגבי �בלי שהדבר יכבול את שיקול, בירותלכלול בהצהרת התובע את סעיפי הע
 ההחלטה בעניי� ,לשיטתי. המש� ההליכי� או לגבי נוסחו הסופי של כתב האישו�

 
 ). חוק המעצרי�–להל�  (�1996ו"תשנ, ) מעצרי�–סמכויות אכיפה (חוק סדר הדי� הפלילי   2
 פרשת –להל� ( המאגר המשפטי הישראלי –נבו  ,¯‡ÏÈÂËÏ‡ '˘È ˙�È„ÓÏ � 8845/04פ "בש  3

ÏÈÂËÏ‡( ) 7.12.05נית� ביו�.( 
 ).·„ÈÂÂ פרשת –להל�  (794) 4(ד נד"פ, ·„Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÈÂÂ � 4455/00פ "בש  4
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Ï‡ÏÈÂËחובת מעצר"יוצרת מעי� ,  מחלישה את מעמדו של הנחקר בשלב מעצר הגישור "
 .5 זה למלאכותיובשל כ� עלולה להפו� את הדיו� בשלב

אימ� למעשה את ש,  העליו�המשפט�ביתבקש לנתח את עיקרי החלטת אברשימה זו 
זו שנטענה , בקש להראות כי היה מקו� לקבל את ההשקפה הנגדיתוכ� א, עמדת התביעה

לפיה יש וראוי לכלול בהצהרת התובע ג� את ו, והסנגוריה הציבורית אלטוילידי �על
 התביעה להגיש כתב אישו� נגד הנחקר ולבקש את מעצרו פרטי העבירות שבגינ� צפויה

וכי היעדר פירוט כאמור הוא ֶחֶסר המקעקע את ההצהרה וחוס� את , עד תו� ההליכי�
 ה זובבסיס השקפ. בי� שלבי המעצר השוני�" ְלַגֵ!ר "המשפט�ביתהאפשרות בפני 

  .עקרונות של הלי� הוג� וטעמי� מעשיי�, עומדי� שיקולי� של פרשנות

  העליו�המשפט�ביתהרקע להחלטת  .ב

בחקירתו הודה כי נכנס לישראל . ה שלא כדי� בישראלי נעצר בחשד לשהיאלטויל
שלא , לאחר סיו� החקירה הוגשה הצהרת תובע. באמצעות תעודת לידה שאינה שלו

. נכללו בה הוראות החיקוק או תיאור העבירות שבגינ� אמור להיות מוגש כתב האישו�
 א� ורק אלטוילהורה לשחרר את ) ר��לי' כבוד השופט ח(השלו� בירושלי�  משפט�בית

.  לעמוד לדי�אלטוילצפוי היה מ� הטע� כי לא פורטו בהצהרה סעיפי העבירה שבגינה 
שלגביה , ה להגיש כתב אישו� השלו� הדגיש כי יש הבדל בי� עצ� ההחלטמשפט�בית

 על כ� , במסגרת הצהרת התובע,לבי� החובה להצביע, הדעת אינו מוגבל כלל�שיקול
 וכי בדיקתו העלתה שהעובדות שנחשפו בחקירה מקימות ,ידי תובע�שהחומר נבדק על

 המשפט�ביתעל החלטה זו הגישה התביעה ערר ל. 6עבירות אלה או אחרות, לכאורה
אשר קיבל את הערר בציינו כי בשלב , )כרמל' בפני כבוד השופט ר(המחוזי בירושלי� 

אי� תובע בשל להלביש מחלצות משפטיות על החשדות המיוחסי� מעצר הגישור 
כ� הוסי� כי הטלת חובה כאמור על תובע עלולה להביא . הדבר רצויש הג�, לנחקר

וכי מכל מקו� בשלב , יפאר ללא צור� את הצהרת התובעלמצב שבו קטלוג של עבירות 
 נשמרת זכותו ובכ�, מעצר הגישור החשדות מפורטי� בבקשת המשטרה למת� צו מעצר

 
את האינטרס הציבורי על , בשלב מעצר הגישור, המשפט העליו� להעדי��נטייתו של בית  5

Á� ÛÈ„ ' ˙�È„Ó 5831/01פ "לידי ביטוי ג� בבשפני האינטרס הפרטי של הנחקר באה 
Ï‡¯˘È ,ש� ביקש העורר לעיי� בחומר החקירה בטר� הוגש כתב האישו� , 167) 1(ד נו"פ

לא ) ביניש' מפי כבוד השופטת ד(המשפט העליו� �בית. ולאחר שהחקירה כבר הסתיימה
 .נעתר לבקשה

 ).�לא פורס (‡Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÏÈÂËÏ � 10657/04) ��י(מ "ת  6
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על החלטה זו הגישה הסנגוריה . 7ה� העבירות המיוחסות לוה של החשוד לדעת מ
 . העליו�המשפט�ביתהציבורית ערר ל

 אלטויל כבר הפ� ,בפרק הזמ� שעבר מרגע הגשת הערר ועד למועד מת� ההחלטה בו
 העליו� לדו� בשאלה המשפט�ביתלפיכ� בטר� נכנס . לנאש� ונעצר עד תו� ההליכי�

לאחר שהשאלה , א� נית� וראוי לדו� בערר: הוא ד� בשאלה מקדימה, שהונחה לפניו
 ,ראשית:  בחיוב משני טעמי�המשפט�ביתעל כ� משיב . במחלוקת הפכה לתאורטית

 להחלטות סותרות עקב חשיבותה של הסוגיה והצור� להעמיד הלכה על מכונה בשי� לב
מעשית לדו� בסוגיות המתעוררות  עקב חוסר האפשרות ה, ושנית;בערכאות הנמוכות

 .8בדיני המעצרי� בלי שאלו תהפוכנה לתאורטיות

  העליו� בדחיית העררהמשפט�ביתנימוקיו של  .ג

אינו , בנוסחו כפשוטו, לחוק המעצרי�) ד(17 כי סעי� המשפט�ביתמעיו� בחוק למד 
 ,נעצר אד� וחקירתו הסתיימה": לאמור, מחייב את התביעה בפירוט סעיפי החוק

ואול� א� הצהיר תובע כי עומדי� להגיש כתב אישו� נגדו ושוכנע , ישוחרר מהמעצר
רשאי שופט , כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תו� ההליכי�, המשפט�בית

רב י סהמשפט�בית. ..". ימי�5לתקופה שלא תעלה על , מטע� זה, להארי� את המעצר
ומכיוו� שלא נאמר בסעי� ,  במפורשפני� אחרות ממה שנכתב בו) ד(17לגלות בסעי� 

�ביתפנה , בצורה מפורשת כי ההצהרה חייבת בציו� העבירות שבגינ� יוגש כתב אישו�

את . ה צורנית זו לבדיקה פרשנית שמא בדר� של פרשנות נית� להסיק דרישהמשפט
 המשפט�בית.  לאור התכלית של הוראת הסעי�המשפט�ביתצע יבהבדיקה הפרשנית 

ההסדר הכולל של דיני המעצר והמטרה : לבחו� תכלית זו אל מול שני אלהניגש לדבריו 
 . ההצהרה להשיגנועדה המיוחדת שאותה 

 העליו� היא ששלב מעצר הגישור שבו מוגשת המשפט�ביתהנחת העבודה של 
 המשפט�ביתאשר לשיטת , קו תפר עדי�, "בי� השמשות"הצהרת התובע הוא מצב של 

לבי� צרכי , ותו של הנחקר לצאת לחופשי ע� סיו� חקירתומחייב איזו� ראוי בי� זכ"
ההלי� הפלילי המצדיקי� לעיתי� המש� מעצר לתקופת ביניי� קצרה אשר יאפשר 

להגיש כתב אישו� ולבקש במקרה , לתביעה שהות מינימלית לגבש את מדיניותה

 
 ).לא פורס� (‡Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÏÈÂËÏ � 6916/04) ��י(ש "ב  7
' Ï‡ „·Ú�� „ÈÓÁ 909/05פ "רובינשטיי� בבש' לגישה דומה ראו החלטת כבוד השופט א  8

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó , בעניי� חובת המשטרה להעביר לחשוד ,  המאגר המשפטי הישראלי–נבו
 .המעצרדעת פסיכיאטרית שניתנה בעניינו במסגרת הלי� �חוות
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י בלא חשש כי שחרור החשוד יסכל את ההלי� הפליל, המתאי� מעצר עד תו� ההליכי�
 .9"או ישבש את מהלכו

שלושה נימוקי� מרכזיי� מדוע שלא מוצא  העליו� המשפט�בית, נוכח האמור לעיל
 : הנימוקי� ואלו ה�.לחייב את התביעה להכליל נתוני� נוספי� בהצהרת התובע

ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÂÓÈ�‰ – ÔÈÈ�Ú‰ ·ÈËÓ ˘¯„� Â�È‡ ¯·„‰: בית בגדרי נימוק זה� המשפט
 המשפט�בית, מעבר לכ�. ·„ÈÂÂ ההצהרה לאור הלכת יה הלכאורי שליאת אופמזכיר 
אי� בדר� כלל סיפק בידי התביעה , כלומר מיד לאחר סיו� החקירה, כי בשלב זהמציי� 

 כ� הדבר ובייחוד, לנתח את חומר הראיות בקפידה ולהלביש עליו מחלצות משפטיות
 בהצהרה  כי הדרישה לפרט סעיפי אישו�המשפט�ביתלבסו� קובע . בתיקי� מורכבי�

שאינ� מתיישבי� ע� פרקטיקה ראויה של , עלולה לגרור נוסחי� מאולתרי� ושטחיי�
 .תביעה כללית

È�˘‰ ˜ÂÓÈ�‰ – ¯˜Á�‰ Ï˘ Â˙�‚‰Ï ÏÈÚÂÓ Â�È‡ ¯·„‰: בית� מציי� כי המשפט
באשר טיב החשד שבגינו ,  פירוט סעיפי העבירה אינו מהותי,מנקודת ראותו של הנחקר

 כי הואיל ועניינו של הנחקר בשלב זה הוא מוסי� המשפט�בית. נחקר נהיר לוהוא 
ברצינות כוונת התביעה להעמידו לדי� ובקיומה , בקיומ� של ראיות מפלילות נגדו

.  אי� חשיבות בשלב זה לסעיפי האישו�, של עילה למעצרו עד תו� ההליכי�הלכאורי
סי� לנחקר  כי חשיבותו של הלבוש המשפטי למעשי� המיוחהמשפט�ביתלבסו� מציי� 
כי הוא הדבר וא� כ� , בשעה שעולה טענה כי המעשי� אינ� מהווי� עבירהרלוונטית רק 

 .אז יתקיי� דיו� בנקודה זו
È˘ÈÏ˘‰ ˜ÂÓÈ�‰ –  Ï˘ Â˙Ú¯Î‰Ï ıÂÁ� Â�È‡ ¯·„‰˙È·�ËÙ˘Ó‰:  ביתלשיטת�

 הד� בבקשת מעצר המגובה בהצהרת תובע אינו זקוק משפט�בית,  העליו�המשפט
 וממילא במרבית , מכיוו� שכל חומר החקירה פרוש בפניו,י עבירהלפירוט של סעיפ

 .המקרי� ההחלטה נשענת על היבט� העובדתי של מעשי הנחקר ולא על לבוש� המשפטי
. בחרהמשפט העליו� �שבית נכו� היה לאמ� השקפה אחרת מזו ,ילשיטת ,כאמור

באמצעות מבט  והמשפט�ביתתו� הקבלת טיעוני לנימוקי ,  נפנה עתהילניתוח גישת
 . סוגיות משנה המצריכות דיו� וליבו�כמה  אל ,עומק

 ומחייב אותו  מאפשר פירוט העבירותטיבה של הצהרה לכאורית .ד

 התובע אינו כבול בהצהרה. 1

התובע אי�  יה הלכאורי של הצהרתיכי בשל אופ  העליו�המשפט�ביתנימוקו של 
 שהרי היא .קשה בעיני ,הנחקרלדרוש מ� התביעה לפרט במה היא עומדת להאשי� את 

 
 .הדי�� לפסק12 פיסקה ,)3הערה , ÏÈÂËÏ‡) ÏÈÚÏפרשת   9
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 ברצותו יגיש כתב : ממילא אי� התובע כבול בה,א� ההצהרה היא לכאורית: הנותנת
ברצותו יגיש כתב אישו� בגי� עבירות , אישו� בגי� העבירות שעליה� הוא מצהיר

 וברצותו לא יגיש כתב , יותר לאחר שקילה נוספת של החומרחמורות יותר או קלות
. וט העבירות וסעיפיה� בכתב האישו� אינו כובל את התובע בשו� מקרהפיר. אישו� כלל
 העליו� המשפט�ביתדינו של � לא מתיישבת אפוא ע� פסק‡ÏÈÂËÏ בפרשתההחלטה 

שבו נקבע במותב תלתא כי אי� לדרוש מ� התובע המצהיר להתחייב כי ,  ·„ÈÂÂבפרשת
מכא� יש להסיק כי ג� אי� ". לכאורה"יגיש כתב אישו� ולכ� אי� פסול בשימוש בביטוי 

שהרי א� התובע המצהיר , פסול בחיובו של התובע המצהיר לפרט את סעיפי העבירה
קל וחומר שאינו מחויב להגיש כתב אישו� בעבירות , ב להגיש כתב אישו�חויאינו מ

אלא שהוא א� , לא זו בלבד שאי� פסול בפירוט הנדרש, יתירה מזו. המפורטות בהצהרה
המבקש לשכנע כי יש לשחררו או , דר� עבור הנחקר כיוו� ומורה אתעשוי לשמש קרי

 . שמתפקידו להחליט בבקשה, המשפט�בית עבור וכ�, להסתפק במעט ימי מעצר

  אינה שיקול לגיטימירמת היערכות התביעה .2

 אי� לדרוש פירוט עבירות שלפיה העליו� קיבל את הטענה המשפט�בית, כאמור
סיפק בידי התביעה לנתח את חומר הראיות אי� כלל  בדר�שבהצהרת התובע משו� 

נראה שזוהי טענה שקשה . בו מדובר בתיקי� מורכבי�שמקו� ב בעיקר וזאת, כדבעי
ואי� , משו� שתיקי� מורכבי� ה� בבחינת היוצא מ� הכלל ולא הכלל, ראשית. לקבלה

וק מחייב הח, והוא עיקר, שנית. מביאי� ראיה מ� היוצא מ� הכלל כדי ללמד על הכלל
ולא לית� הצהרה , את התובע לבדוק את חומר החקירה שמא הוא מגלה עבירה פלילית

מדוע , א� אכ� התובע בדק את החומר ונתברר לו קיומה של עבירה מסוימת. כלאחר יד
ביודענו כי קשיי� ? לא יצהיר כי יש כוונה לכאורה להגיש כתב אישו� בגי� עבירה זו

והואיל ומדובר בהלי� הפוגע בחירות , 10עה בזכויותמערכתיי� אינ� מצדיקי� פגי
הרי שהיעדר יכולת לבדוק את החומר מחמת חוסר הנחקר שהיא זכות חוקתית מוגנת 

ח אד� אינו מצדיק התחשבות נוחות מינהלית או עקב מחסור במשאבי� של זמ� וכו
על  א� אי� די בכוח האד� המצוי בתביעה כדי לעבור . אלא התחשבות בנחקרבתביעה

 כדי להלביש על חומר זה בגד משפטי ,חומר החקירה בשעה שהנחקר מצוי במעצר
 , וא� אי� די בחמשת הימי� שקצב המחוקק לתביעה לצור� הגשת כתב אישו�,לכאורי

 ולא במת� היתר לתביעה י עדיפויות פנימיי� ובשינוי החוקהפתרו� מצוי בשינוי סדר
דאות עד אשר תתאפשר הגשת כתב להביא למעצרו של הנחקר ולהותירו בחוסר ו

. רק כדי להבטיח שלא יוכל להשתחרר מ� המעצר בתקופת הביניי�, האישו� נגדו

 
4541/94� "להמחשה ראו בג  10 � ¯ÏÈÓ '·‰ ¯˘ÈÔÂÁË ,94) 4(ד מט"פ. 
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אישו� ובקשה  מקדשת את האינטרס של התביעה להכי� כתב ‡ÏÈÂËÏ רשתבפההחלטה 
ובכ� מעניקה לגיטימציה לאווירה , למעצר עד תו� ההליכי� בשקט וללא הפרעה

בשלב מעצר " חזקת מעצר"או " חובת מעצר"פיה קיימת שיפוטית בלתי בריאה של
 .הגישור

 הצהרות שטחיותמת� לאי� סכנה  .3

,  הצביע על הסכנה שבחיוב תובע לכלול פירוט סעיפי עבירותהמשפט�בית, כזכור
שאינ� מתיישבי� ע� , משו� שחיוב זה עלול לגרור נוסחי� מאולתרי� ושטחיי�

 העליו� טורח המשפט�בית:  נימוק זה קשה בעיניג�. פרקטיקה ראויה של תביעה כללית
ראויה שבה המוחזקת כמי שמקיימת פרקטיקה , לציי� תדיר את מקצועיותה של התביעה

 על מה מבוסס החשש שהתביעה  אפואלא ברור. 11דעת נרחב�לב ושיקול�משולבי� תו�
תיסח� אחר רצונה להביא למעצר� של נחקרי� ללא ביסוס ובדר� זו תיגרר למת� 

האמונה ביושרתה של התביעה מביאה . תובע בנוסחי� מאולתרי� ושטחיי� הצהרות
סרגל יש ליצור אלתור אלא משטחיות ואי� לחשוש מדהיינו כי ,  למסקנה הפוכהילדעת

כ� שבכל מקו� שבו התביעה לא תוכל לעמוד בדרישותיה הצורניות של , עדיפויות
בכר את שחרורו של הנחקר על פני כלומר ת, היא תמשו� את ידה ממנה ,הצהרת התובע

כל מסקנה אחרת בדבר חיזוי פעולת התביעה במצב . המשפט�ביתהגשת מסמ� שטחי ל
 תוביל מניה וביה למסקנה ,שבו היא תחויב לכלול את סעיפי העבירה בהצהרת התובע

 .נוספת ועגומה ביותר ביחס ליושרתה של התביעה

 תת מפורט להיוהכ� עלי הצהרה היא מסמ� מהותי ועל. 4

עשוי למסור את עמדתו התובע אפשר לדבר על שלושה סוגי מסמכי� שבה� 
באשר לאפשרות כי יוגש נגד הנחקר כתב אישו� ובקשה למעצר עד תו� עקרונית ה

סדר זה הוא ג� סדר החשיבות בי� סוגי המסמכי� . הצהרה ותצהיר, הודעה: ההליכי�
א� מנגד , מדי� להגיש כתב אישו�כי עו" תובע הודעת"המחוקק לא הסתפק ב. השוני�

קפת דרישה תובע מש הבחירה בהצהרת". תובע תצהיר"לא חייב את התביעה למסור 
דעת זהיר ביותר כדי להעניק משמעות מהותית יותר �מהתובע לרצינות ולשיקול

 
Ï‡¯˘È ˙�È„Ó  1187/03פ "דנביניש ב' ד) כתוארה אז(ראו לדוגמה את דברי כבוד השופטת   11

� 'ı¯Ù ,מדובר ": ס להסדרי טיעו�שבו נדונה מדיניות התביעה ביח, 302, 281) 6(ד נט"פ
 כאשר התביעה ...דעת רחב ועצמאי�בגו� מקצועי שבהפעלת סמכותו מסור לו שיקול

חזקה עליה שהיא , מנת לגבש הסדר טיעו��על, בתיאו� ע� הנאש� וע� סניגורו, פועלת
 .."..לב�עושה את מלאכתה בתו�
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 ע� .א� הצהרה איננה תצהיר, "תצהיר"ל" הצהרה"קיי� דימיו� בי� , לשונית. 12להצהרה
 האמור בה מוחזק כדברי אמת ולכ� על נותנה רובצת – סממני תצהיר זאת יש בהצהרה

 א� שההצהרה אינה  העליו� כיהמשפט�בית הנזכרת קבע ·„ÈÂÂבפרשת . 13אחריות כבדה
כפי שציי� כבוד , עדיי� רובצת עליו אחריות רבה, דעתו של התובע�כובלת את שיקול

 צריכה להיות מעוגנת 'לכאורה'ג� הצהרה על מצב הדברי� ...": אור' השופט ת
אליו הועבר תיק , מ� ההכרח שהתובע, קוד� שיצהיר הצהרה כזו. בעובדות המקרה

א� מתו� , זאת. מהו חומר הראיות המפליל ואת עיקרי תכנו, כללית, ידע, החקירה
אינפורמציה שיקבל מפי האחראי לחקירה וא� מתו� עיו� בראיה העיקרית או הראיות 

,  העובדה שאי� התובע נדרש להצהיר בודאות שיוגש כתב אישו�.העיקריות אליה� יופנה
הצהרה . אינה משחררת אותו מבירור עובדות אשר יאפשרו לו להצהיר הצהרה כאמור

אשר ,  מסמ� זה.14"כזו אינה יכולה להעשות דר� שיגרה קוד� שיוברר שיש לה יסוד
מקפל בתוכו , משפטה�בית בלי שהתובע יגיע כלל ל,ידי תובע בידיו של שוטר�נית� על

 ;הסמכות לשכלל את המש� מעצרו של אד� בהינ� קולמוס: אפוא סמכות ואחריות
הדעת פגו� וחירותו של �יד שחתמה על ההצהרה ונמצא ששיקולואחריות פ� תחטא ה

 כדי המשפט�ביתוכל זאת בשעה שהתובע כלל אינו מתייצב ב, אד� נשללה שלא לצור�
לנטרל את הסכנה הצפויה לנחקר מהצהרת תובע בלתי  כדי ,לפיכ�. להבהיר את הצהרתו

.  גורס כי יש להקפיד על תנאיה הצורניי� של ההצהרהי אנ,ראויה וכדי לערוב לזכויותיו
הצהרה פגומה לא תוכל להיחשב הצהרה ערוכה כדי� ולא תוכל לשמש בסיס להארכת 

מחייב כי , ל לעיתישעליו עמד, יה המיוחד של הצהרת התובעי כי אופסבורני. המעצר
ואול� ג� א� נניח לרגע לסוגיית . יפורטו בה סעיפי העבירה שבכתב האישו� העתידי

כי : עדיי� טוב יעשה סנגור א� יבדוק את הפרטי� הבאי�, פירוט העבירות בהצהרה
אכ� זה שבדק את המצהיר הוא כי ; אכ� המצהירהחות� הוא כי ; אכ� חתומהההצהרה 

 בעל הסמכות להגיש כתב א שיי� לגו� התביעתי שהואכ�המצהיר כי ; חומר החקירה

 
: 807' מע, )4ערה ה, ÈÂÂ„·) ÏÈÚÏראו בהקשר זה את דברי כבוד השופט אור בפרשת   12

ואילו בדיוני הועדה הוחלט כי הנוסח , ...בהצעת החוק נדרשה הודעה מטע� התובע"
 ".על מנת להעניק משמעות מהותית יותר לדבריו של התובע, ישונה להצהרה

די� ואשר התבררה ככוזבת �המשפט העליו� ביחס להצהרה שמסר עור��ראו דברי בית  13
, 11) 4(ד נה" פ,‰„Ï·Â˜ ,ÂÚ"� „ 'ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÂÂ‰�ÔÈ¯ 4095/99ע "עלב

פה באול� � א� בדברי� על–די� �המשפט מפי עור��הצהרה עובדתית הנמסרת לבית: "17
כאמת בדוקה , כלל�בדר�,  מתקבלת–לא כל שכ� בתצהיר כתוב וחתו� , המשפטי�
�שעור�, המשפט רוחש להצהרות פרקליטי� ניצבת ההנחה�ביסוד האמו� שבית. ומוסמכת

. די� העושה את מלאכתו נאמנה אינו מצהיר על עובדה אלא לאחר שבדק ונוכח באמיתותה
, הנמסרת כלאחר יד וללא בדיקה נאותה, די��הצהרה עובדתית בלתי נכונה מפי עור�

המשפט ולשמירת נורמות �שקיומו חיוני לפעילות בתי, פוגעת ביסודותיו של אמו� זה
 ."ההתנהגות המקובלות

 .810' מע, )4הערה , ÈÂÂ„·) ÏÈÚÏשת פר  14
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 אכ� ניתנה ביחס לתיק המשטרה שפרטי האישו� שלו כתובי� עלההצהרה כי ; אישו�
כי ; קי�� בפרטיו המדויאכ� ניתנה ביחס לנחקר המסוישההצהרה ; גבי ההצהרה

 לא לפני כ� ,ההצהרה ניתנה בסמו� לאחר המועד שבו העביר החוקר את התיק לתובע
אכ� נוקטת בלשו� סעי� ההצהרה כי ו; המשפט�ביתולא לאחר שהחוקר כבר הגיע ל

ודאי שאי� זו רשימה סגורה ועשויי� . בדבר כוונה לכאורה להגיש כתב אישו�) ד(17
אשר בדיקת� עשויה להפחית את החשש שמא ההצהרה , להצטר� אליה ענייני� נוספי�

 . המצהיר אינו נוכח בדיו� העובדה שהתובענוכחאינה עומדת בדרישות החוק 

 חשיבות פירוט העבירות להגנת הנחקר. ה

  של אד� לדעת בכל שלב של ההלי� במה הוא חשוד או מואש�וזכות .1

שלא יהא . בכל שלב של ההלי� הפלילי עומדת לאד� זכות לדעת מה נטע� כלפיו
 במשפט האומלל' כאותו מר ק, חלילה אד� מהל� באפלה בניסיו� להבי� מה החשד נגדו

אזי מדובר בליקוי , כאשר אד� נחשד בעבירה בלי שייאמר לו מה טיב החשד. של קפקא
מקו� ב � חשוד או מואש� מתגבשת ביתר שאתהזכות לדעת במה אד. דיוני חמור

את כבוד , ילדעת, זכות זו מגלמת. שחירותו מוגבלת בשל אותו חשד או אותה אשמה
בעוד , וכ� ראוי שינהגו במדינה דמוקרטיתכ� נהוג בפועל . האד� במוב� הכי בסיסי

תו� שימוש באות� אישומי�  – שהפרחת אישומי� כלליי� באוויר ללא כל לבוש משפטי
יש לזכור בהקשר זה כי . היא תופעה בעייתית – כדי להמשי� ולהגביל חירות

רכי ובשלב המעצר לצ; במקומותינו יש חובה לומר לחשוד בחקירה במה הוא חשוד
;  החוקר לפרט בבקשת המעצר את סעיפי העבירה שלפי הטענה ביצע החשודעל, חקירה

, שהפ� בינתיי� לנאש�, החשוד, בעת הגשת כתב האישו�, וא� בשלב מאוחר יותר
מקבל פירוט ה� של העובדות היוצרות את העבירה המיוחסת לו ה� של סעיפי החוק 

ד מקומו של סעי� על רקע זה יש לתמוה מדוע ייפק. הכוללי� בחוב� את העבירה
דהיינו , פרשנות ראויה, ילדעת. דווקא בשלב מעצר הגישור, העבירה המיוחסת לנחקר

פרשנות המבקשת לפרש את החוק בעיד� החוקתי לאור� של זכויות האד� ותו� צמצו� 
בי� שני שלבי ההלי� הפלילי " השוואת תנאי�" מחייבת ,15הפגיעה בזכויותיו הדיוניות

�אי, ל יוצא מכ�כפוע. דע הנחקר מה מיוחס לו� שג� בזה האחרו� יבאופ, הביניי�לשלב 

פירוט סעיפי העבירות שבגינ� יש כוונה לכאורה להגיש כתב אישו� משמעותו ליקוי 
. היורד לשורש ההצהרה ועל כ� יהיה נכו� להסיק שלא קיי� בסיס חוקי לבקשת המעצר

 
מפי כבוד , 659, 643) 5(ד נג"פ, ÂÊÂ¯ÂÓ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó·‰ � 5142/99פ "ראו למשל בש  15

כהוראות חוק , פרשנות של הוראת חוק הפוגעת בחירותו של אד�": דורנר' השופטת ד
 ".תיעשה באופ� המצמצ� ככל האפשר את הפגיעה בזכויותיו של הפרט, המעצרי�
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בדיני " שטח הפקר ", הלכה למעשה,יוצרת ‡ÏÈÂËÏקבלת עמדת התביעה בפרשת 
ובהקשר , שבו ד� נייר סתו� ולקוני מבסס את המש� מעצרו של נחקר, המעצרי� שלנו

, אכ�. זה אי� כל נפקות לשאלה א� הנחקר יודע על מה הוא צפוי לעמוד לדי� א� לאו
ג� בשעה שלא ,  מתיישבת ע� תפיסה המבקשת לתת נפקות לליקויי� דיוניי�יגישת

 . 16די��תו של בעלמוכחת פגיעה ממשית בהגנ

 באופ� אפקטיבי הזכות לטעו� נגד מעצר הגישור. 2

האישור .  ‡ÏÈÂËÏ בפרשתהמשפט�בית קיי� קושי בהחלטת לא רק מבחינה עקרונית
שקיבלה התביעה להשתמש בהצהרת תובע בלתי מפורטת משפיע ג� על יכולתו של 

) ב(1בסעי� ההוראה ניצבת ברקע הדברי� . הנחקר להתמודד אל מול בקשת המעצר
 כי על ההליכי� לפי חוק זה להתנהל באופ�  שאי� להתעל� ממנהלחוק המעצרי�

ולא , שמירה מרבית נאמר. שיבטיח שמירה מרבית על כבוד האד� ועל זכויותיו הדיוניות
שבכל מקו� , כ� פשוטו של סעי�, שמירה מרבית משמעה. סבירה או יעילה או צודקת

 יש לעשות כ� ולא לחפש פתרונות ,כויותיו הדיוניותשנית� להקל ע� אד� בהיבט של ז
 המשפט�ביתלחוק המעצרי� ניגש לבדוק כיצד בח� ) ב(1נוכח הוראת סעי� . ביניי�

 ציי� כי המשפט�בית .רכי התביעהו את זכויותיו של הנחקר לעומת צ‡ÏÈÂËÏבפרשת 
מדובר בשלב שבו ידוע לנחקר טיב " בעיקר הודות לכ� ש,הגנתו של הנחקר לא נפגעת

ואשר בגינ� נעצר , האופי הפלילי של המעשי� נשוא החשד" וכ� כי 17"החשדות נגדו
להצהרת התובע מתלווה "כי ומציי�  המשפט�ביתעל כ� מוסי� . 18"נהיר לו, ונחקר

ובבקשה , חתומה על ידי איש משטרה המלווה את החקירה, בקשה להארכת מעצר
אינדיקציה כלשהי ... פירוט זה נות� לנחקר... שמה וסעיפי העבירהמצוייני� פרטי הא

, ילדעת, ואול� .19"לגבי סוג העבירות המיוחסות לו מנקודת מבטה של הרשות החוקרת
 משו� , ראשית.רישו� סעיפי העבירה בהצהרת התובעאי� באלה כדי לכפר על היעדר 

 ;מושג באיזו עבירה מדוברעדיי� אי� לו ולסנגורו , שג� א� טיב החשד ברור לנחקר
רכי ו מציי� בעצמו כי הבקשה להארכת מעצר לצ‡ÏÈÂËÏ בפרשת המשפט�בית, שנית

הגשת כתב האישו� מכילה את סעיפי העבירות מנקודת ראותה של הרשות החוקרת 
לחוק ) ב(1ברוח סעי� , הדר� היחידה להבטיח לנחקר הגנה אפקטיבית בשלב זה. בלבד

ג� א� אינו , לו עבירות הוא צפוייר� של חיוב התובע לפרט באבדא� כ� היא , המעצרי�
 ג� א� מקבלי� את הטענה שבשלב זה הנחקר יודע במה .להאשי� את הנחקר, מתחייב

 
Ò�¯· ' ˙�È„Ó � 3032/99ח "מ; 529) 1(ד נג"פ, ÈÏÊÂ˜ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 7929/96ח "ראו מ  16

Ï‡¯˘È,354) 3(ד נו" פ. 
 . הדי�� לפסק17 פיסקה ,)3הערה , ÏÈÂËÏ‡) ÏÈÚÏפרשת   17
18  Ì˘ ,ש�. 
19  Ì˘ , הדי�� לפסק18פיסקה. 



 על נוסחה של הצהרת : בחוק המעצרי�"ימי הביניי�" ז" תשסועלי משפט 

 גישור בטר� הגשת כתב אישו� תובע בשלב מעצר

323 

z:\books\aley-mis\kerech-6\10-bahoom.doc 3/18/2007 2:32 PM 

אכ� נבדק שהתיק יש בהצהרה מפורטת משו� ערובה מידית לכ� , הוא צפוי לעמוד לדי�
�בית שו� סיבה שאי�. ידי תובע ושהלה מצא כי החומר בתיק מבסס כתב אישו��על

יצאו מנקודת הנחה כי קיומה של הצהרת תובע מעיד , ובוודאי הנחקר, המשפט
 . ידי תובע�כשלעצמו על כ� שהתיק אכ� נבדק על

 כי יהיה מקו� לקיי� דיו� וטיעו� ‡ÏÈÂËÏעניי� ב אמנ� מציי�המשפט �בית, זאת ועוד
 הנחקר טוע� כי בושא� פרוצדורה שכזאת מוגבלת רק למקרה , סביב הצהרת התובע

 , בהקשר זההמשפט�ביתקשה לרדת לסו� דעתו של . המעשי� המיוחסי� לו אינ� עבירה
שהרי קיימות עוד הרבה טענות שנחקר יכול להעלות כבר בשלב מעצר הגישור 

כ� למשל במקרה שהנחקר טוע� .  מעצר שוואאשמא מעצרו הו, המחייבות ליבו� ודיו�
לחוסר סמכות של הגו� ,  לדו� בעניינוהמשפט�יתבלהתיישנות או לחוסר סמכות של 

לחוסר סמכות עקב סוג העבירה , התביעתי המצהיר על כוונתו להגיש כתב אישו�
שבגינה הוגשה בקשת המעצר וכ� טענות שמקומ� בתחילת המשפט ושנית� כבר עכשיו 

כל הטענות האלה נית� ". כבר זוכיתי"או " כבר הורשעתי"כגו� טענת , להשתמש בה�
לא , טלו למשל מקרה נוס�. להעלות� א� ורק לנוכח הצהרת תובע הכוללת סעיפי אישו�

, שבו בכל הארכת מעצר שמבקשת המשטרה נחשפי� כיווני חקירה שוני�, בלתי שכיח
לעת הצהרת , במקרה כזה. ה� בדיוק העבירות שבה� חשוד הנחקרה עד שלא ברור מ

ערפל עד להגשת כתב האישו� נגדו ויש לא יהיה זה צודק להשאיר את הנחקר ב, התובע
ולו  כפי שאלו התגבשו, לאפשר לו להתמודד אל מול ההאשמות המוטחות בפניו

הפירוט המתבקש בהצהרה יכול , ועוד. ידי הגו� שאמור להעמידו לדי��לכאורה על
 צרי� להשתכנע כי המשפט�ביתשהרי , לסייע לנחקר להתמודד אל מול עילת המעצר

" להוציא "פירוט העבירות עשוי למשל. י�ורה למעצרו עד תו� ההליכקיימת עילה לכא
את מעשיו של הנחקר מגדר העבירות היוצרות חזקת מסוכנות וא� להבהיר בכמה 

וברור שלכל אלה יש השלכה ישירה על השאלה א� , עבירות צפוי הנחקר להיות מואש�
וממילא מתאפשר  עילה למעצר עד תו� ההליכי� , כבר בשלב מעצר הגישור,קיימת

נית� לומר אפוא כי הצהרה לסיכו� נקודה זו . בדר� זו ג� טיעו� בנוגע לחלופת מעצר
בלתי מפורטת פוגמת ביכולתו של הנחקר להתגונ� באופ� אפקטיבי אל מול בקשת 

 רחוקה מלהבטיח לנחקר ‡ÏÈÂËÏ בפרשת המשפט�ביתוכי נוסחת האיזו� שיצר , המעצר
 .דיוניות על זכויותיו הÈ·¯Ó˙שמירה 

 פירוט העבירות מלמד על רצינות כוונת התביעה להגיש כתב אישו�. 3

 מציי� בהחלטתו כי הגנת הנחקר מתייחסת בשלב מעצר הגישור ה� המשפט�בית
עילת מעצר ה� לשאלת רצינות התביעה בכוונתה להגיש של לקיומ� של ראיות לכאורה ו

לא ברור כלל כיצד נית� , רטתבמצב דברי� שבו הצהרת התובע אינה מפו. כתב אישו�
, דומה שדווקא פירוט העבירות. ללמוד על רצינות כוונת התביעה להגיש כתב אישו�

יכול להמחיש עד כמה רצינית התביעה בכוונתה , שהוא כאמור טנטטיבי ובלתי מחייב
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ללא פירוט העבירות נוצרת מעי� חזקת תקינות בדבר . הלכאורית להגיש כתב אישו�
א� ספק א� המחוקק התכוו� ליצור חזקה , תו של התובע להגיש כתב אישו�רצינות כוונ

חשוד כגנוב הפלוני נעצר לחקירה בגי� החזקת נכס : נדגי� זאת במקרה הבא. שכזאת
כשבכל דיו� שבו מתבקשת הארכת , לאחר שנתפסה עליו כמות מסחרית של תקליטורי�

נחקר מעורב ג� בשורה של המעצר טוענת נציגת המשטרה כי יש לחקור עדיי� שמא ה
 בקשה :בסו� החקירה מתייצבת נציגת המשטרה ובידה שני מסמכי�. התפרצויות

,  ידענוזאת, ההצהרה. והצהרת תובע" סדרת התפרצויות"להארכת מעצר בגי� חשד ל
א� נית� לסבור שרצינותה של התביעה זהה לרצינותה של עתה נשאלת השאלה . שותקת

הדעת על מצב צהרה שניתנה בקלות ראש בלי לתת את או שמא מדובר בה, המשטרה
 כי שתיקת ההצהרה חוסמת בפני הנחקר את האפשרות לתקו� את ברור. הראיות לאשורו
 . רצינות התביעה

 כי כיו� נית� למצוא טע� נוס� לחיוב התובע יבמישור אחר של טיעו� נראה ל
�בתידלה למסור בידי טע� המיוסד על המגמה ההולכת וג, בפירוט העבירות שבהצהרתו

לאחרונה התקבל . דעת לצור� בחינת תקינות מעשי המינהל� הדיוניי� שיקולהמשפט
ממנו עולה כי כיו� ש, ıÈ·Â¯Â·20הדי� בעניי� � פסק העליו� במותב נרחבהמשפט�ביתב

 ג� בלי ,מסורה בידי הערכאות הדיוניות הסמכות לבטל כתבי אישו� מטעמי צדק
כ� למשל די בכ� שכתב האישו� .  ששלטו עד כה בכיפהלהזדקק למבחני� המחמירי�

על רקע התפתחות . 21 ייטה לבטלוהמשפט�ביתמגלה חוסר סבירות קיצוני כדי ש
 כבר תוכל להיעשות מציע כי בחינתו של כתב האישו� ידרמטית זו בסדרי הדי� שלנו אנ

ו  עצמו לא רק א� קיימת לפני את צרי� לשאולהמשפט�בית. בשלב הצהרת התובע
אלא א� , הצהרת תובע בדבר כוונה להגיש כתב אישו� ובקשה למעצר עד תו� ההליכי�

 היה מצהיר על כוונה להגיש כתב אישו� ובקשה למעצר עד È·Ò¯בנסיבות העניי� תובע 
תובע (בייקטיבית של התביעה מדובר בבחינת הרצינות האו, לשו� אחר. תו� ההליכי�

. המשפט�ביתסוי� שכתב את ההצהרה המוגשת ל ולא רק הרצינות מצד התובע המ)סביר
 כי פלוני  מקבל לידיו הצהרההמשפט�ביתנניח ש,  לעילתי שהבאהכ� למשל בדוגמ

 שלושהעומד להיות מואש� בעבירה של החזקת רכוש חשוד כגנוב בגי� החזקת 
 וכי בצד כתב האישו� תוגש בקשה למעצרו עד תו� ,תקליטורי� מבי� אלו שנתפסו עליו

 סביר לא יעצור אותו משפט�בית פלוני יוכל לטעו� כי שו� ,במצב דברי� זה. �ההליכי
 אול� ברור שלנוכח הצהרה סתומה וחיוורת .ו� ההליכי� בעבירת רכוש כה פעוטהעד ת

נחסמת  כל אפשרות לטעו� כנגד רצינותה של התביעה, גרהימ� הסוג המוגש כעניי� שבש
 . מראש

 
 .776) 6(ד נט"פ ,·Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ıÈ·Â¯Â � 4855/02פ "ע  20
21  Ì˘ ,מבח� חדש להגנה מ� הצדק"ליבדרו ' ראו ג� מאמרו של י. 809�805 'עמ? "¯Â‚È�Ò‰ 

102) 2005 (5. 
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 המשפט�בית של ודעת�שיקולאת פירוט העבירות בהצהרה מבטיח . ו

י�  של פירוט סעיפי העבירה בהצהרת התובע צי, או היעדר התרומה,לעניי� התרומה
 וכי בחינת הראיות ,המשפט�בית בפני ס כי כל החומר פרו ‡ÏÈÂËÏבפרשת המשפט�בית

�ביתמסיק , והעילות למעצר מושתתת במרבית המקרי� על ההיבט העובדתי ועל כ�

 כי בכ� ברי. בדר� כלל להכרעה השיפוטיתיפי העבירות אינו נחו� פירוט סע, המשפט
כפי שמצינו בהליכי� , מתרחק הדיו� בשלב מעצר הגישור מאופיו האדוורסרי הרצוי

  למשלכ�. ידי נציגי המדינה נמצאי� במוקד הדיו��שבה� הפרטי� הכתובי� על, אחרי�
סעי� עבירה המיוחס לחשוד רכי חקירה נית� לחקור את השוטר על כל ובשלב המעצר לצ

ועוד . ה� הראיות המבססות את אשמתו לגבי כל סעי� וסעי�ה בבקשת המעצר ולשאול מ
האד� עבר עבירה שאיננה " להשתכנע כי המשפט�ביתעל , רכי חקירהובשלב המעצר לצ

 יאנ. ג� מ� המיוחס לחשוד בבקשת המעצר, בי� היתר,  סוג העבירה נלמד והרי22"חטא
 בשלב מעצר הגישור המשפט�בית מבקשת להפו� את ‡ÏÈÂËÏטה בפרשת גורס כי ההחל

, על דר� של לימוד דבר מתו� דבר, והוא, כל החומר נאס� אליו": תובע לשעה"ל
 כעניי� ינראה ל.  עבירהה�צרי� לבדוק א� מעשיו של הנחקר , כביכול בנעליו של תובע
 באשר זה תפקידה של ,"יראה לו השה לעולה "המשפט�ביתעקרוני שאי� זה ראוי ש

קל וחומר .  להחליטהמשפט�ביתהתביעה ליצור את המסגרת הדיונית שבגדרה צרי� 
 להיזקק בשלב זה לפרטי� בבקשת המעצר שהכינה הרשות המשפט�ביתשאסור ל

, לפיכ� על דר� העיקרו�. שכ� שיקוליה שוני� בתכלית מאלו של התביעה, החוקרת
ת החומר ולחפש לנחקר נקודות חובה יוצר  צרי� לבדוק אהמשפט�ביתהמהל� שבו 

טשטוש תחומי� לא בריא בי� תפקיד התובע לתפקיד השופט ופוג� בעקרו� הפרדת 
 . הרשויות

 עשויה , בשלב מעצר הגישורהמשפט�ביתהדרישה למעורבות מינימלית מצד 
 ˘Ú�ÎÂ. לחוק המעצרי�) ד(17 שבסעי� "המשפט�ביתשוכנע " להילמד ג� מ� התיבה

 כי קיימת המשפט�ביתכלומר התביעה היא זו שצריכה לשכנע את , ‰˘˙Ú�Îא נאמר ול
על , המשפט�ביתמכיוו� שהתובע אינו נמצא ב. עילה לכאורה למעצר עד תו� ההליכי�

 בקיומה של המשפט�ביתההצהרה לכלול מספיק נתוני� שיהיה בה� כדי לשכנע את 
יש להוסי� על כ� כי . שכנוע לכ� הצהרה בלתי מפורטת אינה כלי יעיל ל.עילה כאמור

. 23 להשתכנע כי ההצהרה מבוססתהמשפט�ביתכי על , בי� היתר,  נאמרÈÂÂ·„בפרשת 
שור  בשלב מעצר הגיהמשפט�בית יש לשאול כיצד ידע ‡ÏÈÂËÏ בפרשתלאור ההחלטה 

� בפניו באיזו עבירה מתכוונת התביעה להעמיד את א� לא צוי, א� ההצהרה מבוססת
 המשפט�בית: נוספת שעלולה להתעורר היא בעיה של חוסר יעילותבעיה ? הנחקר לדי�

 
22   � .לחוק המעצרי�) א(13סעי
 .811 'מע, )4הערה , ÈÂÂ„·) ÏÈÚÏפרשת   23
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,  ולכ� הצהרת תובע,הדי� בהלי� המשפטי לעזור לו לעשות משפט�מצפה מעורכי
עוזרת לקיי� משפט יעיל , המצביעה על עבירות מסוימות שבה� צפוי הנחקר לעמוד לדי�

ויות לכונ� וצודק בכ� שהיא ממקדת את השופט הד� בבקשה באות� הראיות שעש
בכ� מועילה ההצהרה המפורטת . בשלב המעצר עד תו� ההליכי�" ראיות לכאורה"
�ביתבעוד שהצהרה לקונית מחייבת את ,  וחוסכת את קריאת התיק כולוהמשפט�ביתל

את  או להדרי� –  קריאה שפירושה בזבוז זמ�– לקרוא את כל תיק החקירה המשפט
על כ� .  שאינו ראוי בשלב זה של ההליכי� דבר,ידי בקשת המעצר המשטרתית�עצמו על

הרצו� של התביעה להציב סימני דר� לכתב חוסר יש להוסי� כי חוסר האפשרות או 
אישו� עתידי בדר� של פירוט עבירות בהצהרת התובע עשוי להשלי� על שיקוליו של 

� בדיני המעצרי� קיימות חזקות לעניי� הסיכו, כידוע.  בבחינת עילת המעצרהמשפט�בית
 חזקות אלו חלות בהתא� .25 ולעניי� מ%עדותו לשבש חקירה ומשפט24הנשק� מ� העצור

פירוט סעיפי העבירה בהצהרת התובע עשוי לסייע . לסעיפי העבירה בכתב האישו�
א� לבדוק , כמוב� תו� בדיקה מקבילה של חומר החקירה המוסב אליו, המשפט�ביתל

ל יש להוסי� כי פירוט וועל הכ. עצרא� נית� להסתפק בחלופת מקיימת עילת מעצר ו
סעיפי עבירה בהצהרה ג� יכול לשרת תכלית נוספת והיא קביעת אור� תקופת מעצר 

אי� לדעת בשל מי , שהרי אפילו מחומר החקירה עולות ומבצבצות עבירות רבות, הגישור
יצירתו של כתב אישו� היא פררוגטיבה של התביעה . מה� צפוי הנחקר לעמוד לדי�

 להערי� לכמה זמ� המשפט�ביתללא הכוונה מצד התביעה לא ידע , לכ�. בלבדושלה 
זקוקה היא לש� הכנת כתב האישו� והוא עלול להחליט לעצור את הנחקר בלי לשקול 

רכי ורק משו� שעד כה נעצר לצ, די או לעצרו לתקופה ארוכה מ26כלל חלופת מעצר
 .חקירה או רק כדי שלא לשי� מכשול בפני התביעה

 יו� בסוגיה עקרונית ראוי שייעשה במותב נרחבד. ז

 ‡ÏÈÂËÏלאור האמור ברשימה זו ייתכ� כי ראוי לבחו� את הכלל שנקבע בפרשת 
 העליו� בעיצוב המשפט�ביתלא נית� להתעל� מחשיבות החלטתו של . במותב רחב יותר

 
24   � .לחוק המעצרי�) ג)(1)(א(21סעי
במשפחה בעבירות מי� ואלימות " חזקת שיבוש"המשפט העליו� יצר מעי� �ראו כיצד בית  25

 . המאגר המשפטי הישראלי–נבו , Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'È�ÂÏÙ � 665/97פ "בשב
שלגביה� מחייב חוק המעצרי� , בניגוד למעצר לצורכי חקירה ולמעצר עד תו� ההליכי�  26

בר� . לא קיימת הוראה דומה לגבי מעצר הגישור, מעצר המשפט לשקול חלופת�את בית
 �ה� בדר� של היקש מ� ההוראות הנזכרות ה� ) ד(17נראה כי יש לקרוא דרישה זו לסעי

 �מעצרו ועיכובו של אד� יהיו בדר� "הקובע כי , לחוק המעצרי�) ב(1לאור האמור בסעי
 ."שתבטיח שמירה מירבית על כבוד האד� ועל זכויותיו
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 זו .דר� כלל להגיע לדיוני� בערכאה הגבוההבאשר בשל אופיו אינו זוכה , תחו� משפטי
חר� הפיכתו  אלטויל כזכור ג� אחת הסיבות שבעטי� הוחלט לדו� בערר שהגיש הייתה

�ביתאול� נראה כי דווקא בשל חשיבות הסוגיה וכוונתו המוצהרת של ו .לתאורטי

אמות מידה אחידות להתייחסות לתוכנה וטיבה של הצהרת " העליו� ליצור המשפט
 ראוי היה כי הסוגיה 27"אות הדיוניותאשר תיושמנה באופ� הרמוני בידי הערכ, תובע

 נבחנו שאלות אחרות בסוגיית הב ש·„ÈÂÂ בפרשתכפי שנעשה , תידו� במותב נרחב
 להינת� שות לעצב את דיני המעצרי� יכולותהחלטות המבק, אמנ�. 28הצהרת התובע

ידי התביעה �ידי העצורי� ה� על�ה� על, א� בכ� נחסמת הדר�, ידי שופט יחיד�על
 העליו� להידרש לסוגיה המשפטית במסגרת עתירה לקיו� המשפט�ביתקש מלב, הכללית

 מוצא לבכר את עמדת המשפט�ביתביתר שאת שעה שהדברי� נכוני� . 29דיו� נוס�
חוסר השוויו� המובנה ביחסי הכוחות בי� עצור לבי� : התביעה הכללית על זו של העצור

הלי� הפלילי פתח לשינוי  שיקול להרחבת המותב כדי לאפשר לצד החלש באתביעה הו
 .במסגרת עתירה לדיו� נוס�, פתח צרהוא ג� א� , ההלכה

 סיכו�. ח

שלב הדיו� בבקשת מעצר על בסיס הצהרת תובע הוא שלב קשה מאוד להתמודדות 
 מלמד כי בשלב זה מרבית השופטי� נגררי� להעדי� את יסיונינ. מבחינת הנחקר וסנגורו

. תי של התביעה על פני זכויותיו של הנחקרהאינטרס הציבורי והאינטרס המערכ
, אשר ניתנה בד� יחיד תו� חסימת הדר� בפני דיו� נוס�, ‡ÏÈÂËÏ בפרשתההחלטה 

כ� נוצרת . מחזקת מגמה זו בהכשירה הצהרות סתומות ולקוניות כבסיס למעצר גישור
ולהותיר " חייבי� לעצור"לפיה בשלב הצהרת התובע שירה שיפוטית בלתי בריאה ואו
 מדוע תיברשימה זו הראי. ת המלאכה לשופט שידו� בבקשה למעצר עד תו� ההליכי�א

 כמסמ� לכאורי מחייב כי יפורטו בה העבירות יה של ההצהרהי אופ·„ÈÂÂלאור הלכת 

 
 .הדי�� לפסק4 פיסקה ,)3הערה , ÏÈÂËÏ‡) ÏÈÚÏפרשת   27
בשל ": 801 'מע, )4הערה , ÈÂÂ„·) ÏÈÚÏת ראו בהקשר זה דברי כבוד השופט אור בפרש  28

סוגיה העולה תדירות בבתי המשפט והמשפיעה באופ� , חשיבות הסוגיה העולה בפנינו
מאותו טע� ג� הסכימו . מ� הראוי שנכריע בה, על עבודת� של תובעי�, יומיומי, פרקטי

ית על א� שאי� לה כל חשיבות מעש, בעלי הדי� שהמחלוקת בערר זה תוכרע משפטית
 –ההדגשה שלי  ("ÂÏ˘Ï ‰Ê ¯¯Ú· ·Î¯‰‰ ·Á¯Â‰ Ì‚ ‰Ê ÌÚËÓ˘‰. לעניינ� של המשיבי�

 ).'ב' ד
ÔÂÓÎÁ ' ˙�È„Ó � 4982/04פ "ריבלי� בבש' ראו לדוגמה בהקשר זה דברי כבוד השופט א  29

Ï‡¯˘È ,לגבי החלטה שניתנה ...": 213) 3(2004על �תק �לא נית� לעתור בבקשה לדיו� נוס
די� של בית משפט זה קמה רק מקו� בו �סמכות לקיי� דיו� נוס� בפסקשכ� ה, בד� יחיד

 .."..ידי הרכב של שלושה שופטי� לפחות�הדי� נית� על�פסק
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אי� בפירוט העבירות כדי להפריע את מהלכי התביעה . שבגינ� צפוי הנחקר לעמוד לדי�
ט האמור כדי להעניק לנחקר ערבויות לשמירה יש בפירוו,  מחד גיסאבגיבוש כתב אישו�

 מאיד�  בדונו בבקשההמשפט�ביתהדעת של �יותיו הדיוניות ולהבטיח את שיקולעל זכו
�ביתלנחקר ול שתת�  תונח הצהרההמשפט�ביתהוג� יותר ומעשי יותר כי בפני . גיסא

בעוד שהצהרה ריקה ,  קריאת כיוו� באשר לטיבו של כתב האישו� העתידיהמשפט
 כמס המשפט�ביתתוכ� אינה מכבדת את נותניה ויוצרת את הרוש� שהיא מוגשת למ

במאמ� נוס� , כ� נראה, הפתרו� מצוי".  וקדש–כזה ראה "שפתיי� בלבד ובבחינת 
עד לשינוי המיוחל יש להקפיד בבדיקת . ‡ÏÈÂËÏפרשת לשנות את הכלל שנקבע ב

 שבי� שלב החקירה לשלב כדי לפוגג במעט את חשכת ימי הביניי�, התביעה הצהרות
הגשת כתב האישו� וכדי להבטיח שבימי� אלו המעצר לא יהיה הכלל ושהחירות לא 

  .תהפו� לחריג
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