כללפסילתהראיותשהושגושלאכדיןשנקבעבהלכת
יששכרוב–בשורהאואכזבה?–דעהוהזמנהלדיון
נוסף
ד"רבועזסנג'רו∗
א .מבוא    ב .הלכת יששכרוב ופרשנות הדרישה כי הודאה תהיה
"חופשיתומרצון".1הסכנהשלהרשעתחפיםמפשעעלסמךהודאות
שוואוחשיבותהדרישה"חופשיתומרצון" .2ההלכהשקדמהלהלכת
יששכרוב באשר לחופשיות ההודאה ורצוניותה     .3אכזבת יששכרוב
באשרלחופשיותההודאהורצוניותה ג.כללפסילתהראיותשהושגו
שלאכדיןערבהלכתיששכרוב .1כללי .2ההלכהשקדמהלהלכת
יששכרוב באשר לפסילת ראיות      .3פסילת ראיות בארצות הים
 .4הרציונלים התומכים בכלל פסילת הראיות שהושגו שלא כדין
 .5השפעתו המתבקשת של חוק – יסוד :כבוד האדם וחירותו
ד  .אכזבת יששכרוב באשר לכלל פסילה של ראיות שהושגו שלא כדין
 .1כללי     .2הרציונל שנבחר על-ידי בית המשפט העליון     .3העדפת
"המודל המניעתי" ודחיית "המודל המתקן"     .4כלל הפסילה המסובך
והחלש שנקבע בהלכת יששכרוב – היש הצדקה לשיקול הדעת הרחב?
 .5שיקול הקלות שבה ניתן היה להשיג את הראיה באופן חוקי מול
השיקול אם הראיה היתה מתגלית או מושגת גם ללא אמצעי החקירה
הבלתי-חוקי – השלמה או סתירה?     .6ההבחנה שבין ראיות חפציות
לבין ראיות מילוליות והנסיגה אל ההסתפקות באמינות הראיה
.7שיקולהנזקלחברהמפסילתהראיהכפונקציהשלחומרתהעבירה
.8שיקולקיומןאוהיעדרןשלראיותנוספותשניתןלבססעליהןהרשעה
.9החלליםשפסק הדיןאינועוסקבהם– יחסיהכוחותשביןהתביעה
לבין ההגנה    )א(  .מי זכאי לבקש פסילת ראיה שהושגה שלא כדין?
)ב(  .על מי מוטל נטל ההוכחה?    ה .אחרית דבר – האם הפסילה של
ראיותשהושגושלאכדיןהיאהכללאושמאחריגשבחריגים?

∗

דוקטור ,מרצה בכיר ,ראש החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה במכללה האקדמית למשפטים
)רמת-גן(.תודתינתונהלד"ררינתקיטאי-סנג'רועלהערותיהלטיוטתהמאמר.

בועזסנג'רו"כללפסילתהראיותשהושגושלאכדיןשנקבעבהלכתיששכרוב–בשורהאו
אכזבה?דעהוהזמנהלדיוןנוסף"משפטוצבאיט)התשס"ז(1

משפטוצבא 

בועזסנג'רו 

א.מבוא
הקהילה המשפטית הישראלית ,או ,לפחות ,חבריה העוסקים במשפט הפלילי,
המתינו קרוב לעשור להלכת יששכרוב 1,מאז הוגש ערעורו בשנת  1998ועד למתן
פסק הדין בשנת  .2006הן ההרכב המורחב באופן מיוחד של בית המשפט העליון –
לא פחות מתשעה שופטים – והן העובדה שזהו הדיון המעמיק הראשון של בית
המשפט העליון בכלל הפסילה של ראיות ,שהושגו שלא כדין לאחר ולאור חקיקת
חוק-יסוד:כבודהאדםוחירותו2,יצרוציפייהרבהלבשורהשלממש.
על-פיהמילון",בשורה"היא":שמועה,חדשה,ידיעה)על-פיהרובלטובה(3".רק
על-פי הרוב לטובה .כך שייתכן שהלכת יששכרוב היא אמנם בשורה ,אך – כפי
שאנסהלשכנעבהמשך–אכזבה.
מדועבוששההלכתיששכרובלהגיעמשךקרובלעשור?ההסברהמובאבפסק-
הדין,תחתהכותרת"התמשכותההליך",הואכדלקמן:
"נוכח החשיבות המשפטית ,הציבורית והחברתית של
הסוגיות המונחות לפתחנו ובהתחשב במגוון ההסדרים
הנוהגים בהקשר הנדון במדינות אחרות ,ראינו להמתין
עם מתן הכרעתנו ,שמא יימצא לשאלות אלה מענה
בחקיקתה של כנסת ישראל .משלא בשלו הצעות-החוק
האמורות לכדיחקיקהמאזהגשתהערעורועדהיום,אין
מנוסמדיוןבטענותהצדדיםוהכרעהבהן4".
איני מציע לפרש דברים אלה כעצלות .אני מדגיש את המילים "אין מנוס",
ומציעאתהמחשבהשהשופטיםלאממשהתלהבולזכותנובכללשלפסילתראיות
שהושגו באמצעים לא חוקיים .סמוך לאחר חקיקתו של חוק-יסוד :כבוד האדם

1

ע"פ  5121/91טור' )מיל'( יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי )טרם פורסם; ניתן ביום ) (4.5.06להלן:
"פסקהדין"(.

2

חוק-יסוד:כבודהאדםוחירותו,ס"חהתשנ"ב.150

3

א'אבןשושןהמילוןהחדש)146התשמ"ח(.

4

פסקהדין,פיסקה.13
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וחירותו ,הזדרזו נשיא בית המשפט העליון ושופטים אחרים להכריז על "מהפכה
חוקתית" ,לא פחות .בתחומים רבים אחרים לא המתינו השופטים בסבלנות לדבר
המחוקק.אךבאשרלהגנהעלזכויותיהםשלחשודיםונאשמים,אנומוצאיםבפסק -
הדיןיששכרובאיפוקשיפוטימירבי.ורקכש"איןמנוס"פוסקיםהלכה,שכפישאנסה
לשכנעבהמשך,אינהמספקת.
פסק הדין מתייחס לשני נושאים עיקריים :האחד – מבחן חופשיות ורצוניות
ההודאה ,הקבוע בסעיף  12לפקודת הראיות; 5והשני – כלל פסילה כללי של ראיות
שהושגובאמצעיםבלתיחוקיים.באשרלראשון–נושאההודאות–אינימוצאבפסק
הדין בשורהטובהכלשהי.יתירהמזו:במובןמסוים– כפישאראהבהמשך– ייתכן
שישבפסקהדיןדווקאנסיגהלמצבפחותטובמשהיהלנולפניו.
אשר לנושא השני – כלל הפסילה הכללי של ראיות שהושגו שלא כדין –
לכאורה התקדמנו מעט .הרי לפני הלכת יששכרוב לא היה לנו כלל פסילה .אך יש
לזכור ,כי אין אנו חיים בריק .פסק הדין יששכרוב ניתן י"ד שנים לאחר מה שנקרא
"המהפכה החוקתית"; לאחר חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו; לאחר שפורסמו
מאמרים משפטיים שבהם לא רק אנשי אקדמיה אלא אף שופטים הביעו דעתם כי
הגיעה העת לזכות גם את המשפט הישראלי בכלל של פסילת ראיות; 6קרוב ל100-
שנים לאחר שנקבע כלל של פסילה במשפט האמריקני 7וכשני עשורים לאחר
שבשיטות משפט אירופיות רבות נקבעו כללים של פסילת ראיות; 8ונבחנה בו
השפעת התפתחויות אלו בכלל ,והשפעת חוק היסוד בפרט ,על דיני הראיות
בישראל.אםכך,שינויכלשהוהיהבעצםמחויבהמציאותבבית-משפטהמצהירעל
מהפכה חוקתית ,וזוהי אולי המשמעות האמיתית שיש ליתן למילים "אין מנוס".
בהנחה ששינוי מסוים היה הכרחי ,אזי השינוי שמוצע לנו בהלכת יששכרוב הוא
המועט ביותר שניתן היה לחשוב עליו ,על הגבול של "מס שפתיים" בלבד .כפי
5

פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א–.1971

6

ראוהמקורותהנזכריםלהלןבפרקג),(5ה"ש.96–90

7

באופןמצומצםנקבעהכללכברבפסקהדין)v. United States, 232 U.S. 383 (1914



באופןרחביותר– כמחייבאתכללהמדינות– נקבעהכללבפסקהדין Mapp v. Ohio, 367 U.S.
).643 (1961

8

כלליםאלהיפורטומעטבפרקג)(3שלהלן.

.Weeks

3

משפטוצבא 

בועזסנג'רו 

שאראה בהמשך ,כלל הפסילה שנקבע בהלכת יששכרוב הוא כל-כך מסובך; כולל
בתוכוהרבהיותרמדישיקוליםשעלביתהמשפטלשקולבטרםיפסולראיה;עדכי,
למעשה ,נותר לבית המשפט שיקול-דעת עצום ,בלתי מוגבל :גם במקרים שבהם
יוכח כי חוקרי המשטרה השיגו ראיה באמצעים בלתי חוקיים ,ייוותרו השופטים
מוסמכיםלקבלאותהולבססעליההרשעה)ואפילוכראיהיחידהלהרשעה(.
בטרם נפנה לדיון המפורט בהלכת יששכרוב ,להלן העובדות הבסיסיות של
המקרה,כפישפורטובהחלטתושלביתהדין הצבאילערעורים;ההחלטה ,שערעור
עליההוגשלביתהמשפטהעליון9:
"ביום  ,17.12.96סמוך לחצות ,נקלט הנאשם ,טור' רפאל
יששכרוב ,בבס"כ ) 396כלא  .(6במהלך קליטתו התבקש
להתפשט ,ואז נפל מתחתוניו דבר מה ,עטוף בנייר,
שנחשד כסם .תחילה ניסה הנאשם להסתיר את החפץ
מתחתלרגלו,אךלאחרמכןאמרדבריםברוח':זהגראס,
אנייכוללהסביר'...ביום 18.12בשעה,16:40הגיערב"ט
אופיר]חוקרמהמשטרההצבאיתהחוקרת,ב'ס'[לכלא6
עלמנתלחקוראתהאירועולגבותאמרהמהנאשם...
 ...בשעה  16:45החל רב"ט אופיר בחקירת הנאשם.
ולאחרכעשריםדקותהחלברישוםאמרתו,אשרהוצגה
לעיוננו ,ובה הודה הנאשם בשימוש בגראס בעשר
הזדמנויות,כמיוחסלובשלושתפרטיהאישוםהראשונים
שבכתבהאישום.
בשעה  17:30יצא רב"ט אופיר מהחדר – טרם השלמת
גביית האמרה – ושוחח בטלפון עם מפקד בסיס מצ"ח
חיפה,שהורהלולעצוראתהנאשם.

9

4

ע 139/97/התובע הצבאי הראשי נ' טור' יששכרוב ) ,(13.5.98פיסקה  2לפסק הדין .עובדות המקרה
מצוטטותשםמהחלטתהשלהערכאההצבאיתהראשונה .
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רב"טאופירחזראלהנאשםוהמשיךלגבותאתאמרתו,
בלי להודיעו שהוא עצור ,ומבלי להודיעו על זכותו
להיוועץבעורךדין.
רב"ט אופיר סיים לגבות את האמרה בשעה  ,18:27ורק
כרבעשעהלאחרמכןהודיעלנאשםעלמעצרוועלזכות
ההיוועצות".
עובדות–רלוונטיותלשיטתו–נוספותשמביאביתהמשפטהעליוןהן:
"למחרת ,ביום  ,19.12.06שוחח המערער בטלפון עם
הסנגוריתהפיקודית.יוםלאחרמכןחקררב"טאופיראת
המערער בשנית וגבה ממנו אמרה שנייה )ת .(5/בפתח
גבייתהאמרהצייןהמערער':אנילארוצהלהוסיףדבר,
אין לי מה להוסיף' .בהמשך האמרה ,ענה המערער על
שאלותהחוקרבנוגעלהחזקתהסםשנתפסברשותובעת
קליטתובכלא10".6
בכתב האישום יוחסו ליששכרוב עבירות של החזקת סם מסוכן ושימוש בסם
מסוכן .יששכרוב הודה בבית הדין הצבאי בהחזקה ,אך כפר בשימוש .להוכחת
השימוש ,ביקשה התביעה להשתמש בהודאה הראשונה שמסר .גם התביעה
הסכימה,כיבגבייתהודאהזופעלהחוקרהצבאישלאכדין,כשנמנע–במכווןוללא
תום-לב על פי קביעת הערכאות השיפוטיות – מלהודיע ליששכרוב על זכותו
להיוועץבעורך-דין 11.כתוצאהמכך,לאהיה יששכרוב מודעלזכותוזו 12.בכלשלוש
הערכאות נקבע ,כי הודאתו של יששכרוב היתה ,בכל זאת" ,חופשית ומרצון" .בית
הדין הצבאיהמחוזי)הערכאההראשונה(קבעברובדעות ,כי הודאתושליששכרוב
אינהקבילהכראיה,בהתבססועלכללשלפסילתראיותשהושגושלאכדין 13.בית
10

פסקהדין,פיסקה.1

11שם,פיסקאות.19,2
12שם,פיסקה.19
13שם.
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בועזסנג'רו 

משפטוצבא 

הדיןהצבאילערעוריםקבע ,כיכללשלפסילתראיותאינוקייםבמשפטנו,ולפיכך
קיבל את ערעור המדינה והרשיע את יששכרוב גם בשימוש בסם מסוכן 14.בית
המשפט העליוןקיבלאתערעורושליששכרובופסלאתההודאהבהתבססעלכלל
)חלשמאוד(שלפסילתראיותשהושגושלא-כדין.
כפישניווכח בהמשך,אלמולהתמונההמצטיירתלכאורה שלתעוזהרבה
וחדשנותיצירתיתבערכאההראשונה)ביתהדין הצבאיהמחוזי(;שמרנות – זהירות
בערכאה השנייה )בית הדין הצבאי לערעורים(; וחדשנות ליברלית בערכאה
השלישית )בית המשפט העליון( ,ניתן להציע תמונה שונה לחלוטין :פסיקה נכונה
המתחייבת מחוק היסוד ומרוח הזמן בערכאה הראשונה; שמרנות יתר המוליכה
לטעותבערכאההשנייה;ושמרנותמאכזבתולאדיליברליתבאשרלזכויותחשודים
ונאשמיםגםבעידןשל"מהפכהחוקתית"בביתהמשפטהעליון.

ב.הלכתיששכרובופרשנותהדרישהכיהודאהתהיה"חופשית
ומרצון"
.1הסכנהשלהרשעתחפיםמפשעעלסמךהודאותשווא
וחשיבותהדרישה"חופשיתומרצון"
איןעוולגדוליותר ,שגורמתהמדינהלפרט,מהרשעתושלחף-מפשע .המפתח
לדיוןרציניבנושא הואההכרהבכךשאנשיםמודיםהודאותשווא.כיום– בעקבות
מהפכתה D.N.A-ו"פרויקטהחפות"בארצות-הברית – לאנותרעודמקוםשלכבוד
לספקנות :אין עוד ספק שחשודים ונאשמים לא מעטים מודים הודאות שווא ואף
מורשעיםעלבסיסן15.

14שם,פיסקה.4
 15

לפירוטראובועזסנג'רו"ההודאהכבסיסלהרשעה–האמנם'מלכתהראיות'אושמאקיסריתהודאות

השווא" עלי משפט ד' )התשס"ה(  .254-246 ,245וראו  B. SCHEK, P. NEUFELD, J. DWYER,
ACTUAL INNOCENCE: FIVE DAYS TO EXECUTION AND OTHER DISPATCHES FROM THE
).WRONGLY CONVICTED (Doubleday, 2000בספרזה,שכתבומייסדיפרויקטהחפות,מדווחים
ומנותחיםלמעלהמ70-הזיכוייםהראשונים,שהתרחשועדלפרסומובשנת.2000וראואתרהאינטרנט

שלפרויקטהחפות.www.innocenceproject.org:כןראוK.A. Findley, Learning from Our :
Mistakes: A Criminal Justice Commission to Study Wrongful Convictions, 38 CAL. W. L.
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ועדתגולדברגעמדהעלקיומםשלשלושהגורמיסיכוןעיקריים:מבנהאישיותו
של הנחקר; השפעת החקירה והמעצר על הנחקר; לחצים

חברתיים16.

מחקרים

שנעשובנושאמלמדים ,כיהסיבותלהודאותשווא הןמגוונותמאוד ,וכיהמציאות
עולה על כל דמיון 17.מחקרים חדשים מלמדים שיש גם הודאות שווא רציונליות
לחלוטין,כגון:מצביםשבהםעדיפההודאהבמסגרתעסקתטיעוןבעבירהקלה,שלא
בוצעהעל -ידיהמודה,כדילהסיראתהסיכוןהריאלישלהרשעהבעבירהחמורה–
שגםהיאלאבוצעהעלידיהמודה18.
על רקע זה קשה להפריז בחשיבותה של הדרישה לכך שההודאה תהיה
"חופשיתומרצון"כתנאילקבילותה.אמנם,גםבכךלאדי,וכדילצמצםבאופןממשי
את הסכנה הנוראית של הרשעת חפים מפשע על סמך הודאותיהם ,יש לקבוע
במשפטנו דרישה של סיוע חזק להודאה – ראיה חיצונית לנאשם ,אובייקטיבית,

REV. 333 (2002); E.V. Lafollete, State v. Hunt and Exculpatory DNA Evidence: When
Is a New Trial Warranted?, 74 N.C. L. REV. 1295 (1996); D. De Foore, Postconviction
DNA Testing: A Cry For Justice From The Wrongly Convicted, 33 TEX. TECH. L. REV.
491 (2002); K. Christian, ‘And the DNA Shall Set You Free’: Issues Surrounding
Postconviction DNA Evidence and the Pursuit of Innocence, 62 OHIO ST. L.J. 1195
).(2001
16

דיןוחשבוןהוועדהלענייןהרשעהעלסמךהודאהבלבדולענייןהעילותלמשפטחוזר)דצמבר(1994
)להלן – דו"ח ועדת גולדברג( ע'  8ואילך.למיוןאחר – לארבעקטגוריות – ראוסעיף 32לדו"ח ועדת

רונסימןThe Royal Commision on Criminal Justice, Chairman: Viscount Runciman of :
Doxford CBE FBA, Report, Presented to Parliament by Command of Her Majesty
).(July 1993, London
17

ראו סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,15עמ'  .254 – 253וראו ,למשלH.A. Bedau, M.L. Radelet,  ,
);Miscarriages of Justice in Potentially Capital Cases, 40 STAN. L. REV. 21 (1987

 A. Ratner Convicting the Innocent: When Justice Goes Wrong (Ph. D. Dissertation,
Ohaio State University, 1983); A. Ratner, Convicted but Innocent: Wrongful
).Conviction and the Criminal Justice System, 12 LAW AND HUMAN BEHAVIOUR (1988
וראוגםאריה רטנר"הרשעותשלאבצדק:טעויותבמערכתהמשפט"פלילים ג)התשנ"ג(R.A.  ;262
Leo, R.J. Ofshe, Criminal law: The Consequences of False Confession: Deprivations of
Liberty and Miscarriages of Justice in the Age of Psychological Interrogation, 88 J. CRIM.
) .L. & CRIMINOLOGY 429 (1998וראוהפניותלמקורותרביםנוספיםשם,בהערות.4-1וראוגם
דו"חועדתרונסימן,לעילה"ש.16
18

ראו,למשל,עמיקובו"הודאתשווארציונלית"הסניגור.(2001)1,54
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ומשמעותית19.

אולם ,המינימום שניתן לעשות כיום – עוד בטרם יקבע

המחוקקאתדרישתהסיועהחזקהמיוחלת–הואליתןתוכןממשילדרישתסעיף12
לפקודת הראיות ,כי ההודאה תהיה "חופשית ומרצון" כתנאי לקבילותה .דרישה זו
היאחשובהלארקלהבטחתאמיתותההודאה,אלאאףכדילמנועאתרמיסתכוח
רצונושלהנחקר,אתזכותהשתיקהואתהחיסיוןמפניהפללהעצמיתגםיחד20.

.2ההלכהשקדמהלהלכתיששכרובבאשרלחופשיותההודאה
ורצוניותה
סעיף)12א(לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א21,1971-קובעכך:
"עדות על הודיית הנאשם כי עבר עבירה ,תהא קבילה
רק אם הביא התובע עדות בדבר הנסיבות שבהן ניתנה
ההודיה ובית המשפט ראה שההודיה הייתה חופשית
ומרצון")ההדגשההוספה–ב'ס'(.
הביטוי "חופשית ומרצון" אינו קל לפירוש .מחד גיסא ,ניתן לומר ,שהמודה
השפויתמידמושפעגםמגורמיםחיצוניים ,ולפיכךהודאתואינה חופשיתלחלוטין.
מאידך גיסא ,ניתן לומר שהמודה השפוי תמיד מסוגל לבחור אם להודות – גם אם
מופעליםעליולחצים–ולפיכךהודאתוהיאבכלזאתחופשיתומרצון.קיימתגישה,
שלפיהעצםההימצאותבמעצראואף העיכובלחקירהמשפיעיםעלהנחקרבאופן
משמעותי,עדכדישלילתחופשיותההודאהורצוניותה .גישהכזומקובלתבמשפט
האמריקני ,שם נקבעה חזקה כזו בהלכת  ,Mirandaאשר נשללת רק אם קוימו
הערובותהפרוצדורליותשנועדולהבטיחאתרצוניותההודאה:עלהמשטרהלהודיע
19

ראו סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,15עמ'  ;274 – 265וביתר הרחבהBoaz Sangero, Miranda Is Not :
Enough: A New Justification for Demanding 'Strong Corroboration' To A Confession
).(forthcoming, CARDOZO L. REV., 2007

20

סנג'רו,לעילה"ש,15עמ'.265–262

21

דמ"ינ"ח)18התשל"א(,עמ'.421
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לחשודאודות זכותוהחוקתיתשלאלהשיבלשאלותחוקריו)זכותהשתיקה(;עלכך
שאם ישיב עלולות תשובותיו לשמש ראיה נגדו; ועל זכותו החוקתית להיפגש עם
סניגור )פרטי או ממונה( לפני החקירה ,ולדרוש את נוכחותו במהלכה .הפרת כלל
מכללי Mirandaמוליכהלפסילתהודאתושלהנחקרכראיהבמשפט 22.גישהזואינה
מקובלתבמשפטהישראלי.
שופטי ישראל נחלקו בדעותיהם בשאלה כיצד יש לפרש את דרישת החוק
"חופשית ומרצון" ,עד כי התפתחו בפסיקת בית המשפט העליון שלוש אסכולות
שונות23.

האסכולה הראשונה היא "הגישה החוקתית-חינוכית" )לעתים ,מכונה

"אסכולתהשופטלנדוי"(הבאהלהגן"עלזכותושלהאזרחשלאליפולקורבןלמעשי
אלימות משטרתית ולפגיעה בכבוד האדם בעת חקירתו" 24.לגישתם ,אם נקבע ,כי
האמצעי שאותו נקט החוקר נגד הנחקר הוא פסול ,תיפסל ההודאה ,ללא צורך
בבדיקה אם ההודאה היא אמיתית חרף השימוש באמצעי

הפסול25.

האסכולה

השנייההיא"גישתהמהימנות")לעתיםמכונה"אסכולתהשופטחייםכהן"(,שלפיה
השאלה היחידה והמכרעת היא עובדתית :האם האמצעי הפסול גרם לשבירת כוח
רצונושלהנחקר? המחלוקתהרעיוניתביןשתיאסכולותאלוהיאעדכמהישלהגן
עלזכויותהנחקראלמולהחשש להימלטותעברייניםמןהדין.האסכולההשלישית
היא "גישת הביניים" ,שלפיה נקבע האיזון הבא :הודאות שנגבו תוך שימוש
באמצעים פסולים באופן קיצוני ,כגון התעללות פיסית חמורה ,תיפסלנה ללא צורך
בבדיקתאמינותן.ואילועלהודאותשנגבובאמצעיםפסוליםשאינםקיצונייםתחול
הגישההשנייהשלעיל,ותבוצעבדיקהעובדתיתשלמהימנותההודאה26.

.Miranda

22

)v. Arizona, 384 U.S 436 (1966

23

לקיבוץאסמכתאותבנושאראויעקבקדמיעלהראיות–הדיןבראיהפסיקהכרךאעמ')29התשנ"ט(.
וראו ע"פ  115/82מועדי נ' מדינת ישראל ,פ"ד לח) ;(1984) 197 (1ע"פ  183/78אבו מידג'ם נ' מדינת
ישראל,פ"דלד).(1980)533(4

24

דבריהשופטלנדויבע"פ183/78אבומידג'ם,שם.

25

לגישה כזו במשפט האמריקני ראו  R.N. BOYCE, R.M. PERKINS, CRIMINAL LAW AND
.PROCEDURE – CASES AND MATERIALS (8th ed., 1999), p. 1360 ff

26

הגישההשלישיתהוצעהעל-ידיהשופטגולדברגבפסקהדיןהמנחהבפרשתמועדי,לעילה"ש.23
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בטרםנפנהלהלכתיששכרוב,חשובלצייןולהדגיש ,כיגםאםהגישההרווחת
יותר בפסיקה היתה גישת הביניים דלעיל ,עדיין היה בפסיקה מקום לגישה
החוקתית-חינוכיתהמצדדתבפסילתראיותשהושגושלאכדיןלשםהרתעתחוקרי
המשטרהמלהפראתהדיןבלהיטותםלהשיגאוליצורראיותמרשיעות.

.3אכזבתיששכרובבאשרלחופשיותההודאהורצוניותה
אפילו השופט חיים כהן ,אשר ניצב בראש התומכים בגישת המהימנות דלעיל
בפסיקההישראלית,עמדעלהחשיבותשבהרתעתחוקריהמשטרהמלנקוטאמצעים
פסולים,בכותבובפסקהדיןבפרשתאבומידג'םאתהדבריםהמאלפיםהבאים:
"אודה כי למקרא ולמשמע הערעור הנוכחי התחלתי
לראשונה לפקפק במקצת ,שמא הגיע הזמן והמלחמה
בפשעי הפושעים צריכה להדחות מפני המלחמה בפשעי
שוטרים.שאלתיאתעצמיאםעל-ידיהשימושהשיפוטי
אשר אנו השופטים עושים בראיות – ולו גם כשרות
מבחינתדיניהראיות– שהושגועל -ידיחוקרים-פושעים,
איןאנועושיםעצמנושותפיםלאחרהמעשהלפשעיהם:
סוףסוףאיןהחקירההמשטרתיתכולהאלאהליךהכנה
למשפט ,ויש בפשעי החקירה כדי להטיל צל כבד על
הליכי המשפט הבאים בעקבותיה .אילו ראיתי שהועלנו
בתקנתנו ,ולו רק במקצת מן המקצת ,והחוקרים
הפושעיםבאועלעונשםהראוילהם,ומקריההתעללות
בעצורים הולכים ומתמעטים – כי אז החרשתי; אבל
הרושם העגום הוא שהמקרים הולכים ורבים ,וחומרתם
הולכת ומחריפה .השוטרים מצפצפים על הביקורת
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הנמתחת עליהם מפי השופטים ואינם מקיימים
הוראותיהם,ואיןפוצהפה27".
אמנם ,מקובל לחשוב ש"מקרי ההתעללות בעצורים" שעליהם דיבר השופט
חיים כהן פחתו ,ושכיום חוקרי המשטרה אינם נוהגים להכות את הנחקרים כדבר
שבשגרה.ברם,ישנןדרכיםיעילותמאוד אחרותלרמוס אתכוחרצונושלהנחקר,
אתזכותהשתיקהואתהחיסיוןמפניהפללהעצמית28.
בעתקביעתדיניהקבילותוהמשקלשלהודאות,חייביםלהביאבחשבוןאת
השפעתםהעצומה)והלעתיםהרסנית( עלאופןהחקירה המשטרתית.כברבפסיקה
מימיהמנדטהבריטיעלארץישראלניתןלמצואאמרהנכונה,שלפיה"פקיד-חקירה
טוב ,מטרתו צריכה להיות לכנס בזהירות ראיות ,ולא לסמוך על

הודיה"29.

אך

המציאות במקומותינו שונה מאוד .כפי שכתב השופט חיים כהן" :למעשה ,רובה
ככולה של החקירה המשטרתית שלאחר תפיסת חשוד מכוונת להביאו לידי
הודאה"30.ומיד,כשמושגתההודאההנכספת,בדרךכללגםנקטעתהחקירה31.
ההסבר שאני מציע למציאות זו הוא מורכב :ראשית ,המשטרה פועלת על -פי
תפישה מוטעית של אשמת החשוד :מניחים שהחשוד הוא הוא האשם בעבירה
שבוצעה 32.זאת ,בניגודמשוועלחזקתהחפותותוךרמיסתה 33.שנית,ההודאהעדיין

 27

ע"פ369/78אבומדיג'םנ'מדינתישראל,פ"דלג),376(3עמ'.(1979)381

28

וראולענייןזהאתדעתהמיעוטשלפרופ'קרמניצרבדו"חועדתגולדברג,לעילה"ש,16עמ'.60וראו
אריאל בנדור "גבייה של הודאת נאשם וקבילותה – מטרות ,אמצעים ,ומה שביניהם" פלילים ה

)התשנ"ו(.245וראו,Leo & Ofsheלעילה"שinterrogation")17

.("psychological

29

פסקהדיןהמנדטורינזכרתוךתרגוםממנובע"פ 20/49עבדולהאדי נ'היועץהמשפטי לממשלה,פ"ד
ג'.(1960)13

30

חיים ה' כהן המשפט ) 475התשנ"ב( .גם באנגליה היה המצב דומה בתקופה שלפני דו"ח ועדת
Runcimanושינוייהחקיקהשנקבעובעקבותיו–ראודו"חועדת,Runcimanלעילה"ש,16עמ'.64

 31

שם,שם.

32

באשרלקונספציהשלאשמתהחשוד,שלפיהלחשוד–מעצםהיותוחשוד–מגיעעונשכלשהו,שהרי
)כביכול(לאייתכןשחשודיהיהנקימכלרבב,ראותיאורוהמרתקשלמישלפוקו–

M. FOUCOULT, DISCIPLINE AND PUNISH, THE BIRTH OF THE PRISON (Translated
.from the French by Alan Sheridan, England, 1977) 42
וראו A.A.S. Zuckerman, The Protection of the Accused from Miscarrige of Justice, 31 IS.
).L. Rev. 590 (1997
11
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נחשבת לראיה חזקה במיוחד ,כמעט מכרעת; ל"מלכת הראיות" ולא ל"קיסרית
הרשעות השווא" ,ולצערי ,עדיין אפילו לא ל"ראיה

חשודה"34.

שלישית ,המדד

המרכזי להצלחת המשטרה )וחוששני שגם המדד המרכזי להצלחת התביעה(
ולקידום חוקרים )וחוששני שגם לקידום תובעים( עודנו אחוז ההרשעות הגבוה35.
רביעית,גבייתהודאותהיאאמצעיקלוזולבהשוואהלדרכיחקירהאלטרנטיביות36.
חמישית ,שופטי ישראל ,שאינם נוהגים לפסול הודאות ,בפועל משדרים לחוקרי
המשטרהמסר,שלפיוהדרךשלהתמקדותבחילוץהודאותמחשודיםהיאאפשרית.
שישית ,שופטי ישראל מאפשרים )בפועל ,גם אם לא במוצהר( למשטרה להשתמש
באופן שגרתי לחלוטין במעצר )בתנאים מחפירים (37או באיום בו ,כאמצעי לחץ על

33

ראו רינת קיטאי "חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית ,תפקידה וטיבה בהליכים הקודמים להכרעת
הדיןבפלילים"עלימשפטג)405התשס"ד(.

34

בענייןזהחוששני ,כילאהתקדמנוהרבהמאזימיהביניים –ראופוקו,לעילה"ש ,32בעמ' 37ואילך.
לגישהאחרת,הרואהאתההודאהלאכ"מלכתהראיות"אלאכ"קיסריתהרשעותהשווא",ראובועז
סנג'רו ,לעיל ה"ש  .15לגישה קרובה ,הרואה את ההודאה כראיה חשודה ,באשר נתינתה אינה
רציונלית ,ראו דברי השופטת דליה דורנר בדנ"פ  4342/97מדינת ישראל נ' אל עביד ,פ"ד נא),736 (1
עמ'.(1998)834לצערי,גישותאלוטרםהתבססודייןבפסיקתביתהמשפטהעליון.וראוגם:

Mandy DeFillipo, You Have the Right to Better Safeguards: Looking Beyond Miranda
in the New Millennium, 34 J. MARSHALL L. REV. 637 ,659, 664 ,672-73 (2001); C.
Weissman, Modern Confession Law After Duckworth v. Eagan: What’s the Use of
).Explaining, 66 IND. L.J. 825, 844 (1991
 35

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת  2003אחוז ה"הרשעות במשפטים פליליים על
עבירות רציניות" היה ) 99.8%כן :תשעים ותשעה אחוזים ושמונה עשיריות האחוז( – ראו אתר
האינטרנטשלהלשכה)http://www1.cbs.gov.ilטבלהמס';11.3נצפתהביום.(27.7.06

36

זאת,במיוחדכשמשלימיםעםשימושמסויםבאמצעילחץ.להשפעתגורםזהעלאופןהחקירהבימי
הבינייםראופוקו,לעילה"ש,32עמ'38ואילך.

37

חרףחזקתהחפות,תנאיהמעצרבישראלהםקשיםמאוד;גרועיםאפילומתנאיהמאסר–ראו,למשל,
יצחק ענבר "תנאי המעצר כשיקול במתן החלטת המעצר" משפט וממשל ד ) 730 ,729התשנ"ח( .כך,
למשל,כתבלאחרונההשופטשמואלברוךבגזר-דיןשנתן:



"בענין התנאים השוררים בתאי המעצר ,דומה כי אין מחלוקת עובדתית שהמדובר בתנאים לא
אנושיים...ביקרתיבעבר,וגםבתקופההאחרונה,בתאימעצרבכלמרחבשפלה...הממצאים,בקצירת
האומר,הםתנאיצפיפותבלתיאנושיים,שניים,לפעמיםשלושהעצוריםבמיטהאחת,עצוריםישנים
על הרצפה ,עצוריםישנים על הגג שלתא השירותיםבפערשביןגגתא השירותיםלגגתאהמעצר,
חלונות חסומים בלא אוורור ,העדר כל תשתית סניטציה אלמנטרית ,העדר שולחן ,האנשים אוכלים
מהרצפה...ישנאשמיםשישניםבכלובללאשירותיםוללאכיור,ישנאשמיםשישניםבחדרוןשרוחבו
עשרות סנטימטרים ספורים שאמור לשמש למפגש נאשמים עם עורכי הדין ...בביקורי האחרון בבית
מעצרשפלה,שבו 55מיטות,היובמקום 97עצורים)ואנישומעשמצבזהטובבהרבהמהמצבהיום(
...משמעותהדבריםהיא,כאמור,לאאנושית")ההדגשההוספה(–ראוהחלטתוהאמיצה)הימנעות
מגזירת מאסר בפועל על המורשע ,בשל תנאי כליאתו המחפירים( מיום  26.11.03של בית-משפט

השלוםברמלה,מפיהשופטשמואלברוך,בת"פ3516/03מדינתישראלנ'אלעצרה)לאפורסם(.
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הנחקרים להודות בעבירות המיוחסות להם  38.חרף ניסיונותיו של המחוקק לצמצם
אתכמותהמעצרים,בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה– מעצרים(,התשנ"ו -
,1996כמותהמעצריםעולהמשנהלשנהוכברעברהאתה  39.50,000-בעודשעל-פי
החוק ,מיועדהמעצרלמקריםמוגדרים,כגוןסכנהקיימתשלשיבושמהלכימשפט,
הרי שבמציאות הישראלית נעצרים אנשים כדי ללחוץ עליהם להודות בעבירות
המיוחסות

להם40.

שביעית ,נראה שההודאה עדיין נחשבת כבעלת ערך מעבר

לערכה הראייתי :כביכול ,בהודאתו ,מקבל עליו הנאשם ברוב טכס את כל הליכי
החקירה והמשפט בעניינו ,מסכים להם ,מאשרם ונכנע לחברה המנצחת בדו-קרב
עמו41.
חוק-יסוד:כבודהאדםוחירותואמורהיהלהביאלשינויבגישהובפסיקה,תוך
הדגשתזכותוהחוקתיתשלחשודשלאלהפלילעצמובניגודלרצונו,והעדפתהעל
פניהגישההקודמתשרווחהבפסיקה,שלפיהדרישתהחוק"חופשיתומרצון"נועדה
אךורקלהבטיחאתמהימנותההודאה42.
כאן יצוין ,כי הרציונל של פסילת ההודאה אם לא הייתה חופשית ומרצון
לשם הבטחת מהימנותה ,נוצר במשפט האנגלי בשל חוסר ביטחון ביכולתם של
מושבעים)הדיוטות(להתמודדעםשאלתהמהימנותשלההודאה43.
נשוב לפסק הדין בפרשת יששכרוב .נזכור ,כי כלל לפסילת הודאות – בהבדל
מכלל פסילה כללי של ראיות שהושגו שלא כדין – היה לנו כבר לפני הלכת
יששכרוב,בחוקעצמו–סעיף 12לפקודתהראיות.לפיכך,כאןלאנדרשהיצירתיות
38

כאןהתקדמנומעטמאזימיהביניים,שבהםהלחץעלהנחקריםלהודותלאהתמצהבמעצר,אלאכלל
גםעינויים–ראופוקו,שם,עמ'39ואילך.

39

הדבר משתקף ,בין היתר ,בדו"חות השנתיים של המשטרה ,בדו"חות מבקר המדינה ,בדו"חות
הסניגוריה הציבורית ובדו"חות האגודה לזכויות האזרח – ראו ,למשל ,אתר האינטרנט של משטרת
ישראל.www.police.gov.il/default.asp

40

עלהקשרביןהמעצרלביןגבייתהודאהוהרשעה,ראוסנג'רו,לעילה"ש,15עמ'260ואילך.

 41

לתיאורמאלףשלתפיסהכזושרווחהבימיהבינייםראופוקו,לעילה"ש,32עמ'38ואילך.

42

ראועמנואל גרוס"כללפסילהחוקתי– האםישלומקוםבישראל?"משפטים ל) 179,145התשנ"ט(.
דבריםברוחזומופיעים– ברמהההצהרתיתהכללית– גםבהלכתיששכרוב – ראופסקהדין,פיסקה
.32אךכפישניווכחמייד,הפרשנותשניתנהשםלסעיף12אינהמגשימהאתההצהרה.

43

ראומאמרוהמאלףשלהשופטבנימיןכהן"סעיף-קטן)12א(לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-
 :1971אי-קבילות הודיות ,בסד הסכנה למהימנות תוכנן" ספר לנדוי כרך ב  ,1033בעמ' 1036-1035
)התשנ"ה(.
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בועזסנג'רו 

שיפוטיתגדולה,אלארקפרשנותטובהשלחוקקיים,ברוחחוק -יסוד:כבודהאדם
וחירותו וברוח הזמן )שהרי חלפו עברו להם ימי המנדט הבריטי על ארץ ישראל,
שבהםנקבעובמשפטנודיניםוהלכותרעיםורעותהמלוויםאותנועדהיום(44.
והנה ,מעבר לדיונים הארוכים ולאמירות היפות על כבוד האדם וחירותו ,על
אוטונומיית הרצון ועל חופש הבחירה ,נקבע בפסק הדין יששכרוב כי ההימנעות
המכוונתמלהודיעלנחקרעלמעצרוועלזכותולהיוועץבסניגור,אשרשללהבפועל
את זכותו להיוועץ בסניגור ,שכן לא היה מודע לזכותו זו ,לא פגעה באוטונומיה
ובחופש שלו .לשם השוואה :בארצות-הברית הכיר בית המשפט הפדרלי העליון
בזכות ההיוועצות כזכות חוקתית הנגזרת הן מזכות הייצוג הקבועה בתיקון השישי
לחוקה והן מהחיסיון מפני הפללה עצמית והזכות להליך הוגן הקבועים בתיקון
החמישי.לפיכך,פגיעהבזכותההיוועצותפוסלתהודאהשניתנהבחקירה45.
בישראל,בדרךלמסקנהדלעיל ,קבעבית המשפט העליון שתיקביעות,האחת
כלליתוהשנייהמסוימתלמקרהשנדוןלפניו.הקביעההכללית:
"בהתאם ללשונה ולתכליתה של הוראת-סעיף  12הנ"ל,
יש לפסול מכוחה הודאה רק כאשר הפגיעה שלא כדין
בזכות השתיקה או בזכות ההיוועצות בעורך-דין יצרה
פגיעה משמעותית וחמורה באוטונומית הרצון ובחופש
הבחירה שלהנאשםבמסירתהודאתו")ההדגשה הוספה
ב'ס'(46.הקביעההמסוימת:
"...בנסיבותהמקרהדנןהוכחהפגיעהמשמעותיתבזכות
ההיוועצות של המערער ,בין היתר בהתחשב בקביעתו
של בית הדין הצבאי לפיה החוקר נמנע במכוון ממתן
הודעה כדין בדבר הזכות האמורה .אף-על-פי-כן ,לצורך
44מקורושלסעיף)12א(לפקודתהראיות]נוסחחדש[הואבפקודתהעדותהמנדטורית.
45

)v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966

46

פסקהדין,פיסקה.36
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כללפסילתהראיותשהושגושלאכדיןשנקבעבהלכתיששכרוב–
בשורהאואכזבה?דעהוהזמנהלדיוןנוסף 

בחינת קבילותה של ההודאה הנדונה על-פי סעיף 12
לפקודת הראיות ,השאלה הטעונה הכרעה הינה האם
נפגע באופן משמעותי חופש הבחירה של המערער
במסירתהודאתו.בענייןזה,ישלהביאבחשבוןכיבפתח
גביית אמרתו ,הוזהר המערער בדבר זכותו לשתוק
בחקירה ...עוד יצוין כי לאחר שהמערער התייעץ עם
סניגוריתצבאית,הואבחרלהשיבלשאלותהחוקרבעת
גביית אמרתו השנייה )ת .(5/בנסיבות אלה ,אין לומר כי
אי מתן ההודעה כדין בדבר זכות ההיוועצות הובילה
לפגיעהמהותיתבאוטונומיתהרצוןובחופשהבחירהשל
המערערבמסירתהודאתוהראשונה,באופןהמחייבאת
פסילתהבהתאםלסעיף)"12ההדגשהבמקור–ב'ס'(47.
הקביעה הראשונה – הכללית – היא מאכזבת משום שבהתנותה את פסילת
ההודאה בהתאם לסעיף  12בקיומה של "פגיעה משמעותית וחמורה באוטונומיית
הרצון ובחופש הבחירה של הנאשם במסירת הודאתו" ,היא משדרת לחוקרים כי
פגיעהשאינה חמורההיאבהחלטאפשריתולאתפסולאתההודאה.היאמאכזבת
משום שהיא רחוקה מרחק רב מרוחו של חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו .היא
מאכזבתמשוםשעלפני התפישההמקובלתבמשפטהאמריקני,המכירהנכונהבכך
שחקירה בתנאי מעצר פוגעת אינהרנטית באוטונומיית הרצון ובחופש הבחירה,
ולפיכך קובעת חזקה ,כי הודאה בתנאי מעצר אינה וולונטרית ,אלא אם כן קוימו
היטב ערובות מסוימות שנועדו לאפשר רצון חופשי; 48על פני תפישה וחזקה אלה
הועדפו בפסק הדין יששכרוב תפישה הפוכה וחזקה הפוכה ,שלפיהן ההנחה היא
שהודאה היא "חופשית ומרצון" ,אלא אם כן הוכחה "פגיעה משמעותית וחמורה
באוטונומית הרצון ובחופש הבחירה" ,וזאת ,גם אם הוכחה ונקבעה על-ידי בית
המשפט פגיעה משמעותית )אך לא חמורה( באוטונומיה ובחופש .היא מאכזבת
47

שם,פיסקה.37

48

ראולעילה"ש45,22והטקסטהמפנהאליהן.
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משוםשהיאמהווהמכהקשהופגיעהאנושה ,בגישהשלפיהישמקוםוצורךשבתי
המשפט ישדרו לחוקרי המשטרה מסרים חינוכיים -הרתעתיים .ואין כוונתי להטפות
מוסר מילוליות גרידא – הן מעולם לא הועילו ,כפי שניתן להתרשם מן הציטוט
דלעילשלדבריוהמאלפיםשלהשופטחייםכהן 49.אםרוציםלשנותאתהמציאות,
"להועיל בתקנתנו ולו רק במקצת" ולמנוע מצב שבו "השוטרים מצפצפים על
הביקורת הנמתחת עליהם מפי השופטים ואינם מקיימים הוראותיהם" ,יש לפסול
הודאה לארקכאשרממילאברורלשופטיםשאינהאמיתית– שאזגםאיןכלצורך
במבחןהקבילות,שהריממילאצפויהשופטלייחסלהודאהמשקלאפסי– אלאאף
ובעיקרכשייתכןשההודאהדווקאאמיתית50.כאמור,בעבראמנםהתנודדההפסיקה
בין גישות שונות ,אך בכל דור ודור )של שופטים( שמור היה מקום של כבוד גם
לגישה החינוכית-חוקתית ,שלפיה יש מקום לפסול הודאות לשם הרתעת חוקרי
המשטרהמפניהפרתהחוקבלהטהציד.חוששניכיהלכתיששכרוב עלולהלעקור
מןהפסיקההישראליתפרחיפהזה.
הקביעה הכללית שבפסק הדין יששכרוב באשר לחופשיותה של הודאה
ורצוניותה ,היא מאכזבת גםמשום שהיאמעניקה שיקול-דעת רחב לשופטים .לשם
פסילתהודאהאיןדיבכךשאיןהיא "חופשיתומרצון" ,כמצוותהמחוקקבסעיף12
לפקודת הראיות ,אלא נדרש שהפגיעה באוטונומיית הרצון ובחופש הבחירה תהיה
גם "משמעותית וחמורה" .לא פחות .הדרישה הכמותית )"משמעותית וחמורה"(
מכרסמת בדרישה האיכותית )"חופשית ומרצון"( .שיקול הדעת המוענק כאן
לשופטיםמתחזקגםלנוכח כללהפסילההכללישלראיותשהושגושלאכדין ,אשר
נקבעגםהוא בהלכתיששכרוב ובוססעלשיקול-דעתרחבמאוד ומדי,כפישניווכח
בהמשך.ישנוחשששמיםאדיריםשלשיקולהדעתהרחביציפומחראתכלהשדות

49

ראולעילה"ש27והטקסטהמפנהאליה.

 50

ברוחזוכתבהשופטגינת ,בפסקהדיןבת"פ  511/97מדינתישראלנ'עודה ,תק-מח,(1997) 493(4)97
אתהדבריםהיפיםהבאים":המבחןהאמיתישלזכויותהאדםהינובמקוםשבומבקשיםלהגןעלזכות
היסודדווקאלאורהידיעהשהאמורבאימרהעשוילהיותאמיתי".בהמשךנשובונידרשלפסיקהיפה
אךחריגהזו.
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הרלוונטיים :סעיף  12לפקודת הראיות ,סעיף  13לחוק האזנת סתר וסעיף  32לחוק
הגנתהפרטיות51.
מכאן לקביעה השניה – המסוימת למקרה יששכרוב .המהלך שמציע לנו בית
המשפט הואכזה :אמנם"הוכחה פגיעהמשמעותיתבזכותההיוועצותשלהמערער,
ביןהיתרבהתחשבבקביעתושלביתהדין הצבאילפיההחוקרנמנעבמכוון ממתן
הודעהכדיןבדברהזכותהאמורה" .אךלאאלמןישראלולאתשכוחהשלמדינת
ישראלכמאשימהבמשפטיםפליליים:
"אף-על-פי-כן ,לצורך בחינת קבילותה של ההודאה
הנדונה על-פי סעיף  12לפקודת הראיות ,השאלה
הטעונה הכרעה הינה האם נפגע באופן משמעותי חופש
הבחירה של המערער במסירת הודאתו .בעניין זה ,יש
להביא בחשבון כי בפתח גביית אמרתו ,הוזהר המערער
בדבר זכותו לשתוק בחקירה ...עוד יצוין כי לאחר
שהמערער התייעץ עם סניגורית צבאית ,הוא בחר
להשיב לשאלות החוקר בעת גביית אמרתו השניה
)ת.(50/בנסיבותאלה,איןלומרכי...פגיעהמהותית52"...
לעגלרש.ראשית,הקביעה,כיהוכחהפגיעהמשמעותיתבזכותההיוועצות
שלהמערער,מסויגתמשום -מהלנסיבותהמיוחדותשבהןהוכחכיהחוקרפעלשלא
כדין באופן מכוון .נסיבות כאלה הן נדירות מאוד .ספק אם לאחר הלכת יששכרוב
יימצאומקריםרביםשבהםיפעלוהחוקריםבחוסרתחכוםכהגדולעדכיתתאפשר
הוכחתהשלכוונה.
שנית ,נראה ,כי בית המשפט מסתפק בהודעה על זכות השתיקה כתחליף
להודעה על זכות ההיוועצות .בעניין זה אני מעדיף את הבסיס התיאורטי והמעשי

51

52

סעיף  13לחוק האזנת סתר ,התשל"ט –  ,1979ס"ח  ;118סעיף  32לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –
,1981ס"ח.128אמנם,בהוראותחוקאלוניתןשיקולדעתמסויםלבתיהמשפט,אךעדייןההנחהבהן
היא של פסילת הראיות שהושגו שלא כדין בהאזנת סתר או תוך פגיעה בפרטיות ,ואילו ההימנעות
מפסילתןהיאחריגשנסיבותיומוגדרות.
פסקהדין,פיסקה.37
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שלזכותההיוועצותהמובאבפסקהדין שלהערכאההראשונה– ביתהדין הצבאי
המחוזי – על פני הגישה ,המגמדת בפועל את זכות ההיוועצות ,של בית המשפט
העליון:
"זכות השתיקה מוכרת מאז ומתמיד ,הן במימוש של
זכותו הבסיסית של הפרט שלא להפליל עצמו ,והן כפן
של 'הרצון החופשי' ,הנדרש לשם קבילותה של הודאה.
ישקשרביןשניה'פנים'הללושלזכותהשתיקה:אםלא
הודעהלנחקרזכותולשתוקולאלהשיבלשאלותהחוקר,
הרי שלא הועמד ,הלכה למעשה ,על חלופה חשובה זו,
אשרזכותולבחורבה,כשהואנחקרכחשוד.בכךנפגעה
יכולתולבחור–מרצונוהחופשי -ביןמסירתאמרהלבין
הימנעות ממסירתה ,ואזי הטענה היא ,כי לא נתקיים
בהודאתוה'רצוןהחופשי',כנדרשבחוק...
 ...זכות ההיוועצות ,אשר ניתן לראותה כ'זכות-בת של
זכות השתיקה' .זכותו של עצור להיפגש עם עורך-דין
זכות יסוד היא לו .זכות זו נגזרת מזכותו של האדם
לחירות אישית )ראה סעיף  5לחוק-יסוד :כבוד האדם
וחירותו(; היא 'אספקט אחר של זכות השתיקה' )בג"צ
 3412/91סופיאן(...53עודנקבעבאותופסק-דין,כימזכות
ההיוועצות נגזרת חובתה של הרשות להודיע לעצור על
קיומה;"...
וכן:
"מרבית הנחקרים במצ"ח הם חיילים צעירים ,ללא עבר
פליליוללאכלניסיוןבעמידהבחקירתמשטרה.מבחינה
עניינית ,הצורך שלהם בייעוץ של עורך -דין ,כאשר הם
53
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נחקריםכחשודים,קייםועומד,ללאקשרלענייןהמעצר.
יישומה של הנחיה זו הלכה למעשה יסייע אף לאיון
החשש ,פן חוקרי מצ"ח יעשו שימוש לרעה בעיתוי
ההודעהעלהמעצר,עלמנתלעכבאתההודעהעלזכות
ההיוועצות...למותרלאמר,כיאיןערךלזכותההיוועצות
עצמה,ללאהבאתהלידיעתהנחקר")ההדגשותבמקור–
ב'ס'(54.
דבריםכדורבנות.חבלרקשאיןאלהדבריהשלהערכאההעליונה.
שלישית ,יש לפקפק במבנה הלוגי של הלימוד מהמאוחר על המוקדם :מכך
ש"לאחרשהמערערהתייעץעםסניגוריתצבאית,הואבחרלהשיבלשאלותהחוקר
בעת גביית אמרתו השנייה" .זוהי ,לדעתי ,טעות מצערת ,המתעלמת מכך שלאחר
ההודאה הראשונה משתנה כל מערכת השיקולים של הנחקר .טעות דומה שניתן
למצואבפסיקהמןהעבר:נאשםטועןשהוכהעל-ידיחוקריוולכןהודה,אושהופעלו
עליולחציםאסוריםאחרים.השופטיםקובעיםכימכיווןשלאחרהודאהראשונהזו
באו הודאות נוספות – שלגביהן אין טענה בדבר לחצים אסורים – ניתן לבסס את
ההרשעה עליהן .אך המחקרים מלמדים ,כי גורם מרכזי להודאות-שווא הוא
המחשבההמוטעיתשלחשודיםכילאחרההודאההראשונה–שחולצהמפיהםתוך
כדי שימוש באמצעים פסולים – אין חשיבות להודאות נוספות שימסרו .לעתים,
אפילו מטעים אתהחשוד לחשוב כך ,ולאחר ההטעיה גובים ממנו הודאות נוספות,
שהןלכאורהכשרות–שהריאיןנלוויםאליהןאמצעיםפסוליםנוספים55.

54

מט  932/96התובע הצבאי נ' טור' יששכרוב )לא פורסם; ניתן ביום  20.5.97על-ידי בית הדין הצבאי
במחוזשיפוטמטכ"ל(פסקאות)5,8,7בהתאמה(.



יצוין ,כישופטיביתהדין)אשרשנייםמהם ,כפיהנראה ,אינםמשפטנים(היועריםלעובדהש"עלפי
הפסיקה הקיימת ,קלושים ,איפוא ,הסיכויים כי אי-הודעה על זכות ההיוועצות – כאשר זה הפגם
היחידשנפלבחקירה–תוכרכפגיעהב'רצוןהחופשי',עדכדיפסילתההודאה")שם,פיסקה.(8לפיכך
פסלואתההודאהלאעלבסיססעיף12לפקודתהראיות,אלאעלבסיסכלל)כללי(שלפסילתראיות
שהושגושלאכדין.

55

ראו סנג'רו ,לעיל ה"ש  ,15עמ'  254הערה P. Mirfield, Successive Confessions and the  ;35
Poisonous Tree, CRIM. L. REV. (1996) 554; Charles J. Ogletree, Commentary: Are
Confessions Really Good for the Soul? : A Proposal to Mirandize Miranda, 100 HARV. L.
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לבסוף ,על רקע גישתו המעשית )בהבדל ממס השפתיים ההצהרתי(
המאכזבת של בית המשפט העליון בפסק הדין יששכרוב הן לזכות ההיוועצות ,הן
לזכות השתיקה ,הן לחופשיות ההודאה ורצוניותה והן לצורך בהרתעת חוקרי
משטרה מפני שימוש באמצעים בלתי חוקיים ,נקל להבין את פקפוקו ב"מחקר
השדה"שערכההסניגוריההציבוריתהארצית.כךתוארהמחקרבפסקהדין:
"בסיכומיה בכתב ,פירטה הסנגוריה הארצית תוצאותיו
של מחקר שדה שערכה בסוף שנת  1999ובמהלך שנת
 .2003המחקר נערך לגבי אוכלוסיה של  220עצורים
במחוז תל -אביב .על-פי הטענה ,ממצאיו של המחקר
מלמדיםכיחלקניכרמהעצוריםבתחנותהמשטרהאינם
מקבליםהודעהכדיןבדברזכותםלהיוועץבסניגור56".
ומהי התייחסותו של בית המשפט העליון לממצאיו של מחקר כה מדאיג?
מסתבר ,שבמקום להתמודד עמם ולהסיק מהם את המסקנות המתבקשות ,הוא
מעדיףלתקוףבעלמא)ללאכלפירוטהעשוילשכנע(אתהמתודולוגיהשלהמחקר:
"על כך אעיר כי ספק בעיניי אם שיטת המחקר וגודל
האוכלוסייה שנבדקה במסגרתו ,מאפשרים הסקת
מסקנות מהימנות וכוללניות כנטען לפנינו .ואמנם,
הסנגוריה הציבורית אישרה בטיעוניה כי עשויות להיות
הטיות בממצאי המחקר שערכה .מכל מקום ,בעניין
שלפנינו לא מתעורר הצורך להכריע בכך :ראשית ,כפי
שהובהר לעיל ,דוקטרינת הפסילה הפסיקתית אינה
מבוססתבעיקרהעלתכליתהרתעתית-חינוכית57"...

) .REV. 1826, 1840 (1987לדוגמה של מתן משקל מלא להודאות המאוחרות ,תוך התעלמות
)בפועל(מהלחצים הפסוליםהקיצונייםשהופעלובתחילתהדרך,ראוע"פ 154/85אברושמינ'מדינת
ישראל,פ"דמא).(1987)387(1
56

פסקהדין,פיסקה.81

57

שם.
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כידוע ,אין מחקר אמפירי שלא ניתן להעלות כנגדו טענות מתודולוגיות .מדוע
חשוב – לשיטתו של בית המשפט – להדוף את ממצאיו של מחקר זה? נניח לרגע
שהם נכונים ומשקפים את המציאות 58.אם כך ,משמע ,שבכל זאת יש טעם רב
במטרה של חינוך חוקרי המשטרה והרתעתם מפני שימוש באמצעים בלתי חוקיים;
מטרהשהלכתיששכרובמבקשתלגמד–הןבהיבטשלחופשיותההודאהורצוניותה
שבהדנו,והןבהיבט שלכללהפסילהשבונדוןבהמשך.נוסף לכך,בהינתן ,כיזוהי
המציאות העגומה :נחקרים אינם מקבלים הודעה על זכותם להיוועץ בסניגור;
זכויותיהם נרמסות באופן שגרתי לחלוטין )אם כי לא תמיד ניתן להוכיח שהזכויות
נרמסות במכוון ובחוסר תום-לב( ,שמא הלכה ליברלית יותר מאכזבת-יששכרוב
הייתה מוליכה בשלב הראשון 59לפסילה מאסיביתשל חלקניכר מן ההודאות הלא
כל-כך חופשיות והלא כל-כך רצוניות הנגבות באופן שגרתי לחלוטין במקומותינו,
ומהוותבסיסרעועמוסריתאךקבילפסיקתיתלהרשעה?
עד כאן לעניין הלכת יששכרוב ,באשר לדרישה כי ההודאה תהיה "חופשית
ומרצון".ומכאןלהלכתיששכרובבאשרלכללפסילתהראיותשהושגושלאכדין.

58

כשלעצמי,העובדהשהמחקרנערךעל-ידיגוףמקצועימאוד,מנוסהואמיןמאודכסניגוריההציבורית
הארצית,יוצרתחזקהשהממצאיםמשקפיםנאמנהאתהמציאות,והנטלעלהמבקשלפקפקבהםאינו
מורםעל-ידיאמירהכלליתכמוזושלביתהמשפטהמצוטטתלעיל.לתמיכהבנכונותהממצאיםשל
מחקר הסניגוריה הציבורית ראו ח' לרנאו וא' קנצפולסקי "ואף על פי כן נוע תנוע" הסניגור 116
)נובמבר  .5 (2006בנוסף ,ממצאים אלה תואמים את היכרותי שלי את מערכת אכיפת החוק במדינת
ישראל.כך,למשל,בע"פ9970/03דרעינ'מדינתישראל)(16.2.05קבעהשופטברק)פיסקה":(6ואכן,
מחקירתוהנגדיתשלמפקדצוותחקירתהרצחעולה,כיחקירתהמערערהחלהבסמיכותזמניםלבואו
שלבאכוחהמערער.בנסיבותאלהמפקדצוותהחקירההפעילאתסמכותולפיסעיף)34ד(לחוקסדר
הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרים( ,התשנ"ו –  ,1996וקבע כי אין לקטוע את אותן פעולות
הקשורותלחקירהשהיועתידותלהיערךבאותהעת)כגוןאזהרתהמערערוהתחלתפעולתההקלטה(.
ביתהמשפטהמחוזילאמצאבהחלטהזופגם.הנניסבורכיאיןמקוםלהתערבותנובקביעהזו.מכל
מקום ,בנסיבות המקרה אין בהחלטת ראש צוות החקירה משום פגם המצדיק את פסילת קבילות
ההודאותשנגבובמהלךחקירהזו,אשרתועדהקוליתוחזותית".דהיינו:גםאםהסניגורמספיקלהגיע
למקום החקירה עוד לפני שהחלה ,אין הכרח לאפשר לו להיפגש עם הנחקר ,ובית המשפט העליון
אפילואינומותחביקורתכלשהיעלמניעתהפגישה.האיןחשששאנשיהמשטרהיפרשופסיקהזושל
נשיאביתהמשפטהעליוןכהזמנהלנהוגכך?



וראוגםהלכתזכאי–ע"פ533/82זכאינ'מדינתישראל,פ"דלח).(1984)57,(3

59

אין לחשוש יתר על המידה משלב ראשון זה .הניסיון שנרכש במדינות אחרות ,כגון בארצות-הברית
בעקבותקביעתכללי) Mirandaלעיל,הערה 22והטקסטהמפנהאליה( ,הואשבליתברירהלומדים
החוקריםלנהוגכדיןוהחברהיוצאתנשכרת .לאסופהשלשניתריסריםשלמאמריםהעוסקיםבהלכת

MirandaראוR.A. LEO & G.C. THOMAS III, EDS, THE MIRANDA DEBATE – LAW, JUSTICE :
).AND POLICING (1998
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ג.

משפטוצבא 

כללפסילתהראיותשהושגושלאכדיןערבהלכתיששכרוב

.1כללי
הלכת יששכרוב לא נחתה על ראשינו כתפוח העץ על ראשו של ניוטון .אמנם
לפיההלכהשקדמהלה,לאהיהקיים"כלל")בעלתחולהכללית(שלפסילתראיות
שהושגושלאכדין .אולם ,לאורכלליהפסילהשנקבעובעשוריםהאחרוניםבשיטות
משפט אחרות שאנו נוטים להיות מושפעים מהן; לאור חוק-יסוד :כבוד האדם
וחירותו; ולאור הכתיבה המשפטית התיאורטית בעקבותיו – הן של אנשי אקדמיה
והן של שופטים של בית המשפט העליון ,נראה ,כי קביעתו של כלל פסילה גם
במשפטנוריחפהבאוויר .כלהעוסקיםבנושאצפואותהורובםאףציפולה.לפיכך,
בטרם נעבור לדיון בהלכת יששכרוב )בפרק הבא( ,אסקור בקצרה )בפרק זה( את
הרקעשקדםלה.

.2

ההלכהשקדמהלהלכתיששכרובבאשרלפסילתראיות
כפי שסוכמה ההלכה שלפני חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו בפסק הדין הידוע

בפרשתמועדי",במערכתהמשפטבישראלהלכהמקובלתהיא,שאיןעליהעוררין,
כי ראיה ,שכשרה ומהימנה היא כשלעצמה אך הושגה באמצעים פסולים ובלתי
חוקיים,קבילההיא 60".לפיהלכהזו,אי-החוקיותשבההושגההראיההיתהשיקול
בקביעתמשקלה,אךלאגורםהעשוילהביאלאי-קבילותה.לענייןקבילותה ,דיהיה
בהיותהרלוונטיתלעניין.אמנם ,נשמעובפסיקהקולותשלפיהםאי החוקיותעשויה
להביא במקרים קיצוניים להפחתת משקל הראיה לאפס – תוצאה הדומה לפסילת
הראיה ולאי-קבילותה ,אך קולות אלה היו נדירים והשימוש באפשרות זו היה חד -
פעמי61.

60

ע"פ  ,162 ,115/82מועדי ,לעיל ה"ש  ,23עמ'  .262וראו גם ע"פ  476/79בולוס נ' מדינת ישראל ,פ"ד
לה) ;(1980) 801 ,785 (1ע"פ  16/82מלכהנ'מדינתישראל,פ"דלו);(1982) 317 ,309(4ד"נ  9/83בית
הדיןהצבאילערעוריםנ'ועקנין,פ"דמב).(1988)855,837(3

 61

בע"פ  559/77מאירי נ' מדינת ישראל ,פ"ד לב) ,(1978) 182 ,180 (2קבע השופט חיים כהן כך:
"כשמתרבים והולכים המקרים אשר בהם מכלכלת )ומקלקלת( המשטרה את חקירותיה תוך כדי
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ההלכה ,שלפיה אין פוסלים ראיות גם אם הושגו שלא כדין ,שאבה ,ככל
הנראה,מהגישההמסורתיתהאנגלית62,אשר,כפישניווכחבהמשך,האנגליםעצמם
נפטרוממנהלפניכשניעשורים.הטעםהפורמלישניתןלהלכההישראליתהמיושנת
היה ששלושת כללי הפסילה המסוימים שקבע המחוקק הישראלי – בסעיף 12
לפקודת הראיות ,בסעיף  13לחוק האזנת סתר ובסעיף  32לחוק הגנת הפרטיות– 63
מהווים הסדר חוקי ממצה של הסוגיה ,ואפילו "הסדר שלילי" ,ומכל מקום ,חריגים
אלהאינםמשניםאתהכללהבסיסי64.הטעמיםהמהותייםהעיקרייםשניתנולהלכה
הישראלית היו שניים :האחד – תכליתם העיקרית )אם כי לא היחידה והמוחלטת(
של דיני הראיות בהליך הפלילי היא בירור האמת העובדתית לשם הרשעת האשם
וזיכויו של החף

מפשע65.

הטעם השני היה המגמה הכללית של מעבר מדיון

בקבילותן של ראיות המבוסס על סייגים פורמליים ,לדיון במהימנותן של ראיות
ובמשקלן,המבוססעלשיקול-דעתרחבלביתהמשפט66.
בפסקי-דין רבים נשללה תורת "הפירות הבאושים של העץ המורעל"
האמריקנית 67,שלפיה משפועלים השוטרים שלא כדין )למשל ,מבצעים חיפוש לא
חוקי; למשל,גוביםהודאהתוךשימושבכוחאובאיומים(נפסלתכלראיהשהושגה
כתוצאה מכך )בהתאמה :לדוגמה ,סמים שנתפסו בחיפוש הלא-חוקי; לדוגמה ,הן
ההודאה עצמה והן ראיות חפציות שנמצאו כתוצאה ממנה( .בשלילת ההלכה
האמריקנית ,לא תמיד הבחינו שופטינו נכונה בין הפירות הבאושים של העץ

התעלמות מהנחיותיו והוראותיו של בית משפט זה ,הגיע הזמן שנפחית ממשקלן של ראיות אלה
שהושגושלאכהלכה,עדכדיאפס...אוליילמדוחוקריהמשטרהבדרךזושלאלהוציאזמנםומרצם
לריק,אלאלעשותעבודתםכדרךהוראתושלביתמשפטזה".


פסק-דין זה עורר תקוות שווא ,המשתקפות ,בין היתר ,במאמר :משה בן זאב "ראיות שהושגו שלא
כהלכה–האמנםנפרצההדרךלעקרוןהפסילה?"הפרקליטלב)466התש"ם(.
.CROSS & TAPPER, ON EVIDENCE

62

ראו,למשל(9th ed., 1999) 498,

63

ראולעילה"ש.51,21

64

ראו,למשל,ע"פ168,115/82מועדי,לעילה"ש23עמ'.262

65

ראו,למשל,ע"פ951/80קנירנ'מדינתישראל,פ"דלה).(1981)516,505(3

66

ראו,למשל,דנ"פ4390/91מדינתישראלנ'חג'יחיא,פ"דמז).(1993)671,661(3

67

ראו,למשל,ע"פ183/78אבו-מידג'ם,לעילהערה,23עמ'.537



23

בועזסנג'רו 

משפטוצבא 

המורעל,שפסילתם היאאכןמרחיקתלכת,לביןהגזעעצמו,שפסילתואינה אמורה
להיותמרעישה68.
אפילו בפסיקה שקדמה לחוקי היסוד ניתן למצוא עמדות ליברליות – אם כי
נדירות – כלפי פסילת ראיות שהושגו שלא כדין ,כגון עמדתו היפה של השופט
גבריאלבךבפרשתועקנין,אשרגםהיאשרדהרקאתהערעורהפליליונהפכהעל -
ידיביתהמשפטהעליוןבדיוןהנוסף69.כפיהנראה–הקדימהאתזמנה.
לבסוף יצוין ,כי בפסיקה שקדמה לחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ההנחה של
השופטיםהיתהכיישלהםהסמכותלקבועכללשלפסילתראיות70.

.3

פסילתראיותבארצותהים
כברלפניכמאהשניםנקבעבמשפטהאמריקניכללשלפסילתראיותשהושגו

באופןבלתי-חוקי.תחילה,בעניין 71,Weeksנקבעכללשהיהמצומצםלהשגתראיות
תוך הפרת התיקון הרביעי לחוקה האמריקנית )חיפוש ותפיסה( ושהיה מחייב רק
בבתיהמשפטהפדרליים.מאוחריותר,בעניין72,Mappהורחבהכללבשניהמישורים,
כך שהתפרש על כל הפרה של זכות חוקתית )לרבות התיקון החמישי לחוקה –
החיסיוןמפניהפללהעצמיתוהזכותלהליךהוגן;והתיקוןהשישי–זכותהייצוגעל -
ידי עורך-דין( ,וחל גם במדינות השונות של ארצות-הברית .בתחילה התאפיין כלל
הפסילההאמריקניבנוקשות:מסקנהבדברהפרהשלזכותחוקתיתחייבהאתבית
68

דוגמה–אחתמינירבות–לחוסרהבחנהכזהניתןלמצואבפרשתיששכרובעצמה,בדבריוהבאיםשל
ביתהדיןהצבאילערעורים":בהגדירואתהשאלההעומדתלדיון,הציגביה"דשתישאלות:א.האם
ניתן,מבחינהמשפטית,להחיל את תורת'הפרי המורעל' ולפסול הודאה שנמסרהכאשרלחשודלא
ניתנההודעהעלזכותההיוועצות.ב.האםראויומוצדקלעשותשימושבתורת'הפריהמורעל'במקרה
שלפנינו"–.ראולעילה"ש,10פיסקה.3אךהריההודאהאינהפרימורעל,אלאהגזעהמורעלעצמו.

69

ראובג"צ249/82ועקניןנ'ביתהדיןהצבאילערעורים,פ"דלז);(1983)393(2ד"נ3/83ביתהדיןהצבאי
לערעוריםואח'נ'ועקנין,לעילה"ש.60

70

לסקירותמפורטותשלההלכהשקדמהלהלכתיששכרובראו:פסקהדיןיששכרוב,פיסקאות;42– 39
אליהו הרנון "ראיות שהושגו שלא כדין :מבט השוואתי" )להלן" :מבט השוואתי"( ספר לנדוי כרך ב
 ,983בעמ' ) 1024 – 1018התשנ"ה(; עמנואל גרוס "כלל פסילה חוקתי – האם יש לו מקום בישראל?"
משפטיםל,145בעמ')159-147תשנ"ט(;אליהוהרנון"ראיותשהושגושלאכדין–האםנשתנההמצב
המשפטי בעקבות חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו?" )להלן" :מה נשתנה"( מחקרי משפט יג  ,139בעמ'
)140התשנ"ו(.

71

לעילה"ש.7

72

לעילה"ש.7
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המשפטלפסולאתהראיהשהושגהבעקבותיה.בהמשךריככההפסיקההאמריקנית
אתהכלל,על-ידייצירתחריגיםמוגדריםלכללהפסילה,שהעיקרי שבהםהואחריג
תום הלב של המשטרה 73.חריג זה נובע מרציונל הרתעת המשטרה ,שעליו נעמוד
בפרק הבא .חריגים מרכזיים נוספים הם היעדר הקשר הסיבתי שבין הפגיעה
החוקתית לבין השגת הראיה ,והגילוי הבלתי נמנע של

הראיה74.

כלל הפסילה

האמריקני ) (exclusionary ruleחל לא רק על הראיה שהושגה במישרין כתוצאה
מהפרת זכותו החוקתית של הנחקר ,אלא גם על ראיות שהושגו בעקיפין – תוך
שימושבמידעשנחשףבראיההראשונה,הישירה–הלאהםפירותיו)הבאושים(של
העץהמורעל.
בעשורים האחרונים נקבעו כללי פסילה ,המעניקים שיקול דעת לבתי המשפט
לפסול ראיות שהושגו שלא כדין ,גם במדינות נוספות ,לרבות בשיטות משפט
שנוהגים לייחס להן משקל במקומותינו :קנדה ,אנגליה ,דרום אפריקה ,אוסטרליה,
גרמניה,איטליהוצרפת.הןמכיווןשכלליםאלהנסקרובהרחבהבפסקהדין בפרשת
יששכרוב ובמאמרים שקדמו לו ושעליהם הוא מסתמך; 75והן משום שענייני אינו
בתיאור מפורט של המצבהמשפטי הקיים במדינות הים,אלא בניסיון לשאוב משם
רעיונותרצויים ובניסיוןלהתחקותאחרהרעיונותהלא -רצוייםשהשתרבבולהלכת
יששכרוב ,אעבור מייד לדון ברציונלים התומכים בכללי פסילת הראיות הנוהגים
במדינותהשונות.

.4

הרציונליםהתומכיםבכללפסילתהראיותשהושגושלאכדין
שלושה רציונלים עיקריים התומכים בכלל פסילת הראיות שהושגו שלא כדין

עולים מן הספרות המשפטית ומן הפסיקה במדינות שונות 76.הרציונל הראשון הוא

73

)v. Leon, 468 U.S. 897 (1984

.U.S.

v. Williams, 467 U.S. 431 (1984)74

.Nix

75

ראו :פסק הדין ,פיסקאות  ;59-57הרנון )"מבט השוואתי"( ,לעיל ה"ש  ,70עמ'  ;1012-986גרוס ,לעיל
ה"ש,70עמ';162-160הרנון)"מהנשתנה"(,לעילה"ש,70עמ'.144-140

76

למיוןאחר–לארבעהרציונלים–ראוהרנון)"מבטהשוואתי"(,לעילה"ש ,70עמ'.1029אלאשנראה,
כיהשלישיוהרביעי)המסומניםשםכ-ב'ו-ג'(כמעטחופפיםוניתניםלאיחוד.
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הרתעתי-חינוכי ,ולפיו יש לפסול ראיות שהושגו שלא כדין כדי להרתיע חוקרי
משטרה מלהפר את החוק בלהט הציד ,לחנכם ולכוון את התנהגותם החקירתית
בעתיד .אמנם ,מטרה מרכזית של ההליך הפלילי היא בירור האמת ,ואמנם ניתן
לטפל בשוטרים שסרחו גם באמצעים אחרים ,כגון נקיטת הליכים משמעתיים,
פליליים ואזרחיים ,אך המציאות – הן בארצנו והן בארצות הים – מלמדת ,כי
האמצעים האחרים אינם אפקטיביים" :השוטרים מצפצפים על הביקורת הנמתחת
עליהם מפי השופטים ,ואינם מקיימים הוראותיהם ,ואין פוצה פה 77".כפי שראינו
לעיל כשעמדנו על כלל הפסילה הנוהג במשפט האמריקני ,ראיית הרציונל של
הרתעתהמשטרהכרציונל הבלעדיהתומךבפסילתהראיה,מוליכהלקביעתחריגים
לכלל הפסילה במקרים שבהם ההרתעה אינה רלוונטית ,כגון כשהחוקרים פעלו
בתום-לב78.
הרציונל השניהואהגנהעלזכויותיושלהנחקר,אשרנפגעותוךהשגתהראיה
שלא-כדין )"העיקרון הפרוטקטיבי"( .תמיכה בולטת ברציונל זה מיוחסת למלומד
,Ashworthבמאמרוהידוע"79."Excluding Evidence as Protecting Rightsלשיטתו,כשחברה
קובעת כללים לחקירה המשטרתית ,מניה וביה קמה לפרט זכות שהמערכת
המשפטיתתקפידעלשמירתם ושלאישתמשונגדובראיותשהושגותוךכדיהפרת
זכויותיו.רעיוןזהמוליךישירותלהסמכתבתיהמשפט לפסולראיותשהושגושלא-
כדין80.
הרציונלהשלישיהואשמירהעלהלגיטימיותהמוסריתשלההכרעההשיפוטית,
שלגזירתעונשושלהטלתקלון)סטיגמה(עלהנאשם.רציונלזהאמנםנחשבבימינו

77

ראו דבריו של השופט חיים כהן המצוטטים לעיל ,סמוך לה"ש  .27כך ,למשל ,נאמר בפסק הדין

האמריקני)v. Cahan, 44 Cal. 2d 434, 282, p. 2d 905 (1955

:People

"… other remedies have completely failed to secure compliance with the
constitutional provisions on the part of the police officers… Experience has
demonstrated… that neither administrative, criminal nor civil remedies are
"…effective in suppressing lawless searches and seizures
78

ראולעיל,פרקג).(3וראודיוןעוייןלרציונלההרתעהופירוטשלחריגיואצלגרוס,לעילה"ש ,70עמ'
.169-167

79

Ashworth, Excluding Evidence as Protecting Rights [1977] CRIM. L. R. 723

80

עלרציונלזהראו,למשל,הרנון)"מבטהשוואתי"(,לעילה"ש,70עמ'.1014
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לחדש יחסית 81,אך כבר בכתביו של ניטשה ניתן לקרוא את הדברים המאלפים
הבאים82:
"כי אל לנו לזלזל בחלק הרב שיש לעצם המראה של
ההליכים המשפטיים והביצועיים ,המונע מהפושע
להרגיש באופי הנפשע שבסוג פעולתו מצד עצמה :כי
הנהעיניוהרואותסוגמעשיםזהעצמוהמבוצעבשירות
הצדק ,במיטב המצפון ובהלל 'כי טוב' ,כגון :ריגול,
הערמה,

שוחד,

מארב,

כל

מלאכת

התחבולות

והמלכודות של המשטרה והתביעה ,ולאחר מכן שורת
המעשיםמטעמיםעקרונייםואףללאצידוקשל'פעולה
מתוך ריגשה' ,הלא הם גזל ,אלימות ,השמצה ,שבי,
עינויים ,רצח .בכל מה שמוטבע בסוגים שונים של
הענשה,וכלאלהמעשיםשאיןהשופטיםדוחיםומגנים
אותם מצד עצמם ,כי אם רק בנסיבות מסויימות
ומבחינותמסויימות".
על-פי הגישה המצדדת ברציונל השמירה על הלגיטימיות המוסרית של
ההכרעה השיפוטית ,הרשעה המבוססת על ראיות שהושגו שלא כדין אינה
לגיטימית.בירורהאמתאינו ערךעליון,אלאאמצעי)מרכזי(לביסוסושלפסקהדין;
פסק-דין שאמור להיות מבוסס גם מבחינה מוסרית .בעניין זה ידועה אמרתו של
המלומד:Ashworth

"No system of criminal justice values truth above all
other considerations… A legal system must reach a
decision on an acceptable demarcation between

81

ראוהרנון,שם;והפניותיולמאמריהםשלZuckermanושל.Dennis

82

פרידריךניטשה,לגניאלוגיהשלהמוסר)בתרגומושלד"רישראלאלדד,שוקן(.286
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permissible and impermissible methods, usually by
way of political compromise."83
הצדק שאליו על בית המשפט לחתור אינו רק היישום הנכון של הדין על
עובדות המקרה ,אלא גם התייחסות הולמת לדרך שבה הושגו הראיות :אם הושגו
שלא כדין ותוך רמיסת זכויות הנאשם על -ידי המשטרה ,ההסתמכות עליהן אינה
מתיישבתעםעשייתצדק84.
גישהזופותחהבמשפטהקנדי–בעקבותמגילתהזכויות)"הצ'רטר"(.אמנם,לא
בכלמקרהשבוהושגההראיהשלא-כדיןתיפסל הראיה,אךאםמצאביתהמשפט
כיהראיההושגהתוךכדיפגיעהבזכותחוקתיתשלהנאשם,וכישימושבהבמשפט
עלוללפגועביושרה)(integrityשלמערכתהצדק,איןלביתהמשפטשיקול-דעתוהוא
חייב לפסול את

הראיה85.

בפסיקה הקנדית נקבעו קריטריונים שונים לפגיעה

בלגיטימיות של בתי המשפט :הגינותו של בית המשפט ,חומרתה של ההפרה,
ההשפעה של פסילת הראיה 86.קריטריונים אלה הובילו לשלל מבחנים ושיקולי-
משנה,שכפישנראהבפרקהבא,חלקניכרמהם -הןהרצוייםוהןהבלתי-רצויים–
אומצובהלכתיששכרוב.כפיששללדיניםזהסוכםעל-ידיגרוס,
"המבחן המרכזי בפסיקה הקנדית הוא מבחן השפעת
הראיה על הגינות ההליך .חומרת העבירה וכוחה
הראיתי של הראיה שהושגה הם שיקולים משניים ,ואין
בהם לשלולפסילהכאשרההפרההחוקתיתהיאחמורה
ויש בהגשתה כדי להשפיע באופן חמור על הגינות

83

,Ashworthלעילה"ש,79עמ'.733-732

84

גרוס,לעילהערה,70עמ';180ובעקבותיו–פסקהדין,פיסקה.45

85

ראו,למשל,סקירתהפסיקההקנדיתאצלגרוס,לעילה"ש ,70עמ'174ואילך;והאסמכתאותהנזכרות
שם.

86

שם.

28

י"ט)התשס"ז( 287

כללפסילתהראיותשהושגושלאכדיןשנקבעבהלכתיששכרוב–
בשורהאואכזבה?דעהוהזמנהלדיוןנוסף 

ההליך.הגישההמקובלתבקנדההיאשראיההמשפיעה
עלהגינותההליךתיפסלבדרךכלל87"...
בחרתיבציטוטזהבשלהתרשמותי,כיהלכתיששכרובמושפעתמאודובמידה
רבהיותרמדי מןהפסיקההקנדיתכפישהיאמתוארתבמאמרושלגרוס,וכידווקא
הדבריםהחשוביםשציטטתיזהעתהנשכחובהלכתיששכרוב.
לעתים ,מפרידים את הרציונל השלישי לשני רציונלים משניים .כך ,למשל,
הבחיןהרנוןבין)":ב(.הלגיטימיותשלהכרעתהדין:קבלתראיהשהושגהבאלימות
או באמצעים משפילים ,למשל ,מערערת את הסמכות המוסרית של המערכת
המשפטיתלהרשיעאדםולהטילעליוסטיגמה";לבין)":ג( .הרעיוןשהפסילהנדרשת
כדי לשמור על טוהר ההליך השיפוטי; או כדי למנוע פגיעה בשמה הטוב ,במוניטין
שלהמערכתהמשפטית"88.אלאשסבורני,כיההבדלביןשתיהמטרותאינוברוראו
אינו קיים .אם הוא קיים ,הוא כנראה מבוסס על ההבחנה שבין המהות לבין
התדמית.הדגשתהתדמיתשלמערכתהמשפטאינה רצויה,והיאמוליכהלתוצאות
קשות89.

.5

השפעתוהמתבקשתשלחוק-יסוד:כבודהאדםוחירותו
סמוך לאחר חקיקתו של חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו ,כשעוד האמנו כי

המהפכה החוקתית שהובטחה לנו תחול גם על זכויותיהם של חשודים ונאשמים,
כתב פרופ' יורם שחר את הדברים המאלפים הבאים ,אשר צוטטו – פעם בהסכמה
ופעםללאהסכמה–על-ידיערכאותשונותבפרשתיששכרוב:
"אין ערך לכל גבורותיו של חוק היסוד בתחום האכיפה
הפלילית,אםאיןנלווהלו כללפסלות.אנשימרותאינם
87

שם,עמ'.177-176

88

הרנון)"מבטהשוואתי"(,לעילה"ש,70עמ'.1029וראוגםשם,עמ')1004בעקבותהמשפטהקנדי(.

89

כגוןהסירובהעקבישלנשיאיביתהמשפטהעליוןלאפשרמשפטיםחוזריםמעברלמס השפתייםשל
משפט חוזר אחד בשנה ,כפי הנראה מחשש שמא קיומם יפגע בתדמיתה של מערכת הצדק ,שעה
שלהערכתי,המשפטהחוזר,ההודאהבטעותותיקונושלעיוות-דיןמהוויםאתשעתההיפהביותרשל
מערכתזו.ראובהרחבהבועזסנג'רו,מרדכיקרמניצר"המשפטהחוזר–מציאותאוחלום?עלתבוסתו
שלהצדקבהתמודדותעםכללסופיותהדיון"עלימשפטא)97התש"ס(.
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נשפטים על פגיעה בזכויות החשוד אלא במקרים של
הפרה גסה ,שאינה מעוררת בדרך כלל שאלה חוקתית
מהותית .חייו של חוק היסוד כמסמך חוקתי בר קיימא
תלויים בשגרת פרשנותו של בית המשפט העליון ...אם
חפץביתהמשפטהעליוןביקרושלחוקהיסוד,אינויכול
אלאלשובולדוןבו,ככלשיעלולפניומקריםשלפגיעה
בכבוד ,בחירות ,בגוף ובפרטיות ,ואינו יכול לא למצוא,
במוקדם או במאוחר ,התנהגות של אנשי מרות ,שאינה
מוצדקת על פי אמות המידה של חוק היסוד .ומכיוון
שכך ,אין ספק בעיני שסופו של בית המשפט העליון
שיחזורוידוןבתחולתושלכללהפסלות,ויצרףאתשיטת
המשפטהישראליתלשארהשיטותשבהןנהוגכללכזה,
ביןככללגורףוביןככללשלשיקולדעת90".
את העיגון הפורמלי בחוק היסוד לשינוי ההלכה ,הציע שחר למצוא ב"פיסקת
הכיבוד"שבסעיף11לחוקהיסוד,תוךפירושוכמחייבאתכלהרשויות–לרבותבתי
המשפט–לארקלהימנעמלפגועבזכויותבעצמן,אלאאףלכבדן:
"רשותשלטוניתהרוחצתידיהמןהפגיעה,אךמשתמשת
ביודעין בפריה ,על אחת כמה וכמה כאשר לא נעשתה
אותהפגיעה,מלכתחילה,אלאלמעןקיוםמשימתהשל
אותה רשות עצמה ,בוודאי ובוודאי שאינה נותנת כבוד
לזכות שנפגעה .כל מטרתו של סעיף  11היא להבטיח
שלאתהיהרשותאחתמטמאת,והרשותהאחרתניזונה
מן הטמא .השלטון כולו ,על כל רשויותיו ,חייב להבטיח
את טוהרתה של השמירה על כבוד האדם וחירותו ,ואין
בתי המשפט יכוליםלהטילחובה זו על אחרים ולמונעה
90
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מעצמם ...העובדה שאין בתי המשפט פועלים בפלילים
אלא על מנת לבער עבריינים ועבירות מן הארץ ,אינה
פוטרתאותםמאותםסייגים91"...
מאוחר יותר הביעו מלומדים נוספים ושופטים של בית המשפט העליון
במאמריהם את הדעה ,כי בעקבות חוק היסוד יש מקום לקבוע במשפטנו כלל של
פסילת ראיות שהושגו שלא כדין; וכי אם לא יקבע הכלל בחקיקה ,יש סמכות ויש
צורךלקובעובפסיקה92.
גם בפסיקת בית המשפט העליון הובעה דעה כזו 93.בהצעות שונות לרפורמה
חקיקתיתשולבוהוראותשלפסילתראיות94.
שופטים אחדים בערכאות הנמוכות אף התייחסו ברצינות לדברים הליברליים
שנכתבובעקבותחוקהיסוד95.כךכתבשופטביתהמשפטהמחוזיבנצרתגדעוןגינת
בפסק הדין בפרשת עודה 96,שבו פסל ראיה שהושגה תוךהפרת הוראות חוק -יסוד:
כבודהאדםוחירותו–רישוםשיחהשנערכהביןחוקרמשטרהלביןהנאשםבתחנת
המשטרה סמוךלאחר מעצרו ,מבלי שהנאשם הוזהר כדין ומבלי שהודעה לו זכותו
שלאלומרדבר:
"כיום ,פגיעה בזכות החוקתית באופן שאינו עומד
במבחניםשבחוקהיסודמצדיקהאתפסילתה שלראייה
שהושגה כתוצאה מפגיעה זו .פסילתה של הראייה
91

שם.

92

ראו :הרנון )"מה נשתנה"( ,לעיל ה"ש  ,70עמ'  ;154-153גרוס ,לעיל ה"ש  ,70עמ'  ;178אהרון ברק
"הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי-היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי
)המהותיוהדיוני("מחקרימשפט יג) 24,5התשנ"ו(;מנחם אלון"חוקיהיסוד,עיגוןערכיהשלמדינה
יהודית ודמוקרטית :סוגיות במשפט הפלילי" מחקרי משפט יג  ,27עמ' ) 83-79התשנ"ו( .מעניין לציין
שהשופטאלוןשינהאתעמדתובעקבותוכתוצאהמחקיקתחוקיהיסוד.

93

כפישנאמרבפסקהדין,פיסקה",49בשורהשלפסקי-דיןשניתנולאחרחקיקתושלחוקהיסודהתייחס
בית-משפט זה בחיוב לאפשרות אימוצה של דוקטרינת פסילה יחסית שתאפשר בנסיבות מתאימות
פסילתקבילותןשלראיותשהושגושלאהדין".וראושםההפניותלפסיקה.

94

ראוההפניותהמפורטותבמאמרו שלהרנון)"מהנשתנה"(,לעילה"ש  ,70עמ' ;152ובפיסקה  13של
פסקהדין .

95

התייחסות רצינית לדברים אלה מצויה בפסק הדין של הערכאה הראשונה בפרשת יששכרוב ,תוך
אימוץעמדתושלפרופ'יורםשחרבאשרלהשפעתחוקהיסודבכללופיסקתהכיבודבפרט.

96

לעילה"ש.50הציטוטהואמפיסקאות23,20לפסקהדין.
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מסמלתאתהמחירהחברתיאותומוכנההחברהלשלם
על מנת לשמר את הערך החוקתי המוגן .על מנת
להבטיח את זכויות היסוד יש למנוע מתן לגיטימציה
לפגיעהבהןעלידירשויותהשלטון)ובכללזההמערכת
המשפטית( .לא ניתן לשמור על הזכות הקונסטיטוציונית
אםהמערכתהמשפטיתמוכנהלהקריבהלצורךהרשעה
במשפט פלילי ...השינוי החוקתי אינו שינוי רטורי בלבד,
הוא צריך להיות גם שינוי מעשי .השינוי החוקתי צריך
להיות כזה המבטא בפועל את העובדה שהזכות לחירות
ניצבתכיוםבראשפירמידתהנורמות...
...ההקפדהעלזכויותהאדםחיוניתלאבמקוםשבובית
המשפט סבור שאין אמת באימרה )שכן אז ממילא
פסילתה מתבקשת( .המבחן האמיתי של זכויות האדם
הינו במקום שבו מבקשים להגן על זכות היסוד דווקא
לאורהידיעהשהאמורבאימרהעשוילהיותאמיתי".
דברים כדורבנות .חבל שנאמרו להלכה והופעלו למעשה רק על -ידי בית
המשפטהמחוזיועדייןלאעל-ידיביתהמשפטהעליון.
ברמה ההצהרתית ,ניתן למצוא דברים מבטיחים ברוח זו גם בדברה של
הערכאההעליונהבפרשתיששכרוב:
"הנה כי כן ,אימוץ דוקטרינה לפסילת ראיות שהושגו
שלאכדיןאינהבגדרמהפכההזרהלשיטתנוהמשפטית,
כי אם בגדר התפתחות מתבקשת וצפויה .אין ספק כי
חוק היסוד סלל את הדרך לשינוי החשיבתי הנדרש
לצורך אימוצה של דוקטרינה כאמור .זאת ועוד;
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הוראותיו של חוק היסוד עשויות לשמש בסיס אפשרי
לעיגונההנורמטיבישלדוקטרינהזו97"...
אכנהאכזבתיששכרוב.
ָ
בפרקהבאנבחןאתהלכתיששכרוב,ולצערי,

ד.
כדין
.1

אכזבת יששכרובבאשר לכללפסילהשלראיותשהושגושלא

כללי
כפי שראינו זה עתה ,גם בבית המשפט העליון – בהרכב מורחב וחגיגי של

תשעהשופטים– ראו אתקביעתו בפסיקה שלכללשלפסילתראיותשהושגושלא
כדין כהתפתחות המתבקשת מאליה בעקבות חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו .פסק
הדין משתרעעלפניכ  100-עמודיםוכוללסקירותמפורטות98הןשלהדיןהישראלי,
הן של הדין בכמה מארצות הים ,והן –  ואולי חשוב מזה – של הרציונלים השונים
שלכללפסילתהראיות.
מבחינתהתוצאההמעשית– פסילתהודאהשהושגהשלא -כדין– לכאורה,יש
לפנינושמץבשורה.בשורהטובה.אךנזכורכיהמערער כברריצהאתעונשולפני
שניםהרבה,וכיוםכבראינועודחייל,אלאאזרח,שפרסוםפסקהדין ודאיפוגעבו.
אם אומרים שבפסילת ראיה שהושגה שלא כדין ,משלמת החברה מחיר להבטחת
שמירתםשלערכיםחשובים,כאןלאשילמנומחירכלשהו.
מבחינתההלכהשנקבעהבפסקהדין,הרישהרציונללכללהפסילהשאותובחר
בית המשפט הוא מוגבל מדי; "המודל" )"המניעתי"( שבו בחר בית המשפט הוא
מצמצם מדי )ויחסר לנו "המודל המתקן"(; כלל הפסילה שנקבע הוא מסובך מדי
וחלשמדי;שיקולהדעתשמאפשרהכלללביתהמשפט הוארחבמאוד ומדי; חלק
מןהשיקוליםשנקבעולשםהפעלתשיקולהדעת הוא בעייתי)חלקםאפילובעייתי

97

פסקהדין,פיסקה49סיפא.

98

אםכילאתמידמדויקות–כפישניווכחבהמשך.
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מאוד(; ופסק הדין מותיר חללים שבהם אינו עוסק .להלן אנסה לבסס "האשמות"
אלו.

.2

הרציונלשנבחרעל-ידיביתהמשפטהעליון
כפי שראינו ,עולים מן הספרות המשפטית ומן הפסיקה בשיטות משפט שונות

שלושה 99רציונלים אפשרייםלכלל של פסילת ראיות שהושגו שלא כדין) :א( חינוך
והרתעת המשטרה; )ב( פרוטקטיביות – הגנה על זכויות הנחקר; )ג( הלגיטימיות של
הכרעת הדין; שמירה על סמכותה המוסרית של המערכת המשפטית ועל טוהר
ההליךהשיפוטי;מניעתפגיעהבשמההטוב,במוניטיןשלמערכתהמשפט100.
בית המשפט אמנם סוקר בהלכת יששכרוב את הרציונלים השונים דלעיל ,אך
איןזהברורמהיבדיוקבחירתו.בסיכוםהדיוןהארוךמובאתהנוסחההבאה:
"סיכומםשלדברים
 .76תמצית עיקריה של דוקטרינת הפסילה הפסיקתית,
כפי שהוצגה לעיל ,היא זו :הנחת המוצא בשאלת
קבילותן של ראיות היא זו הנוהגת עימנו מאז ומתמיד,
ולפיה ראיה שהיא רלוונטית – קבילה במשפט .עם זאת,
בהתאם לדוקטרינה האמורה לבית המשפט שיקול-דעת
לפסילתקבילותהשלראיה בפלילים,אםנוכח לדעתכי
הראיה הושגה שלא כדין וקבלתה במשפט תיצור פגיעה
מהותית בזכותו של הנאשם להליך הוגן ושלא בהתאם
לגדריה של פיסקת ההגבלה .מדובר בנוסחת איזון
עקרונית השואפת להשגת פשרה ראויה בין מכלול
הזכויות והאינטרסים הרלוונטיים לשאלת קבילותן של
ראיות שהושגו שלא כדין ,ובהם :חשיפת האמת
99

להסתייגותי מן הרציונל הרביעי האפשרי ,של שמירה על תדמית מערכת המשפט ,ראו פרק ג)(4
דלעיל.

 100ראוהפירוטשבפרקג)(4דלעיל.
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העובדתית ,הלחימה בעבריינות וכן ההגנה על שלום
הציבור ועל זכויות נפגעי העבירה מחד גיסא; אל מול
ההגנה על זכויות הנאשם ועל הגינות ההליך הפלילי
וטוהרומאידךגיסא")ההדגשותהוספו –ב'ס'(101.

מדברים אלה עולה כי בית המשפט מאמץ ,כפי הנראה ,את הרציונל
הפרוטקטיבי – הגנה על זכויות הנחקר – ואת רציונל השמירה על טוהר ההליך
השיפוטי ועל סמכותה המוסרית של המערכת המשפטית ,תוך ערבובם-טשטושם
בתערובת של שיקולים אחרים ,נוגדים .מחלקים אחרים בפסק הדין ברור כי מקומו
של רציונל חינוך חוקרי המשטרה והרתעתם נפקד שלא במקרה ,שהרי הוא נדחה
במפורש על-ידי בית המשפט 102.כפי שניסיתי לשכנע ,הוויתור על רציונל חשוב זה
הוא מצער 103.מעניין לציין שבית המשפט מדגיש שוב ושוב את חשיבות העובדה
שהחוקר פעל בכוונה שלילית ושלא בתום-לב 104.והרי שיקול זה רלוונטי במיוחד
לרציונל החינוכי-הרתעתי אשר נדחה על-ידי בית המשפט 105.בפסק הדין מובאים
הדיונים ברציונלים של כלל הפסילה ,שכתבו במקומותינו הרנון וגרוס ,ודיונים
ברציונלים שנערכו בשיטות משפט אחרות .דומני ,כי ההנחה העולה מדיוניהם של
הרנון וגרוס ,שאותה קיבל כמובנת מאליה גם בית המשפט ,היא ,כי נגזר עלינו
לבחור בין המטרות השונות שהוצעו לכלל הפסילה .לדעתי ,כל שלוש המטרות
המרכזיות )למעט התדמית של מערכת המשפט ,שהיא קליפה ריקה( שהוצעו :הן
חינוך והרתעת המשטרה; הן ההגנה על זכויות הנחקר; והן השמירה על התוקף
המוסרישלההכרעההשיפוטית– שלושתןמטרותטובות ,ראויות ,חשובות ,שאסור
לוותר על אף לא אחת מהן .כלל הפסילה צריך להישען על כולן :ניתן וצריך יהיה
לפסול ראיות על בסיס כל אחת ואחת מהן – אפילו כשהיא מתקיימת לבדה .אין
לוותר על הכוונת המשטרה; אין לוותר על זכויותיו של הנאשם; ואין לוותר על
 101פסקהדין,פיסקה.76
 102שם,פיסקה.61
 103ראולעיל,פרקג).(4
 104ראו,למשל,פסקהדין,פיסקאות.93,81,70
 105ישלצייןכיגםהשופטגרוניסכתבכך–כמוניולפניי–ראועמדתוהמובאתלקראתסוףפסקהדין.
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הלגיטימיותשלפסקהדין.הדברמחייבכמובןכללפסילהרחבוחזקיותר,ולטעמי–
גםראוייותר.

העדפת"המודלהמניעתי"ודחיית"המודלהמתקן"

.3

כפיהנראה,בהשפעתהשלהתלהבותמההלכההקנדית,נדוניםבפסקהדיןשני
מודליםשלכלליפסילה".המודלהמניעתי"מועדף,ונדחה"המודלהמתקן"המקובל
בארצות-הברית".המודלהמתקן"מתוארבפסקהדיןכך":פסילתהראיהמהווהסעד
עבורהפגיעהבזכותוהחוקתיתשלהנאשםאשרהתרחשהבעתהשגתהראיה106".
"המודל המניעתי" ,על-פי תיאורו של בית המשפט" ,אינו מתן סעד בגין הפגיעה
בזכות החוקתית הראשונית בעת השגת הראיה ,כי אם מניעת פגיעה עתידית
בערכים מוגנים – הגינות ההליך והפגיעה במערכת עשיית הצדק – עקב קבלת
הראיהבמשפט"107.וההכרעהביניהם:פסקהדיןקובע,כי"המודלהמתאיםלשיטתנו
המשפטיתהינו'המודלהמניעתי'" 108,וזאת ,בהתבססעלארבעה"טעמים",שאותם
אבקשלבחוןבקצרה.
הטעם הראשון – "'המודל המתקן' הנוהג בארצות-הברית מבסס את סעד
הפסילה על קיומה של פגיעה בזכות חוקתית בעת השגת הראיה .בעת הנוכחית,
שיטתנו המשפטית נעדרת מגילת זכויות אדם חוקתית שלמה וכוללת" )ההדגשה
במקור( 109.אימרומעתה:כשרוצים–ישמהפכה חוקתית.כשלארוצים– איןמגילת
זכויותאדם,ולכןלאניתןלתתסעדמתקןלנאשםשזכויותיוהופרו.
הטעם השני – "מבחינה עיונית ,ספק אם פסילת ראיה שהושגה שלא כדין,
אמנם מקנה סעד בגין פגיעה שהושלמה בזכות מוגנת של הנאשם .טול לדוגמא
מקרה של חיפוש בלתי חוקי .הפגיעה שלא כדין בזכות לפרטיות ולקניין מתגבשת
בעתהחיפוש.אםנתגלתהבאותוחיפושראיהאםלאו–איןהדברמעלהאומוריד
מבחינת הפגיעה בזכות שכבר התרחשה .לפיכך ,יש ממש בטענה כי אין בפסילת
 106פסקהדין,פיסקה.56
 107שם,פיסקה.59
 108שם,פיסקה.60
 109שם.
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הראיה כדי להוות סעד מתקן בגין פגיעה בזכות מוגנת שהושלמה 110".אודה ,כי
הפכתי והפכתי בנימוק זה ,והוא עדיין נשגב מבינתי .הרי יום -יום מושיטים בתי
המשפט )בתחום דיני הנזיקין ,לדוגמה ,ולמעשה – בכל ענפי המשפט( סעדים בגין
פגיעות בזכויות שכבר התרחשו בעבר .יתירה מזו :בענייננו הפגיעה טרם הושלמה,
שכן הגשת הראיה לבית המשפט וקבלתה כראיה הן בגדר נזק ממשי נוסף הנגרם
לאדםשזכותוהופרהבעתהשגתהראיה111.
הטעםהשלישי–"…הפליהפסולהביןנחקרים.זאתמאחרומודלזהמציע
סעדבגיןהפגיעההראשוניתבזכותהחוקתית,רקעבורנחקריםשהועמדולדיןואשר
הראיההוגשהבמשפטםעל-ידיהתביעה 112".אךהריאין מדוברבהפליהביןשווים,
אלאבהבחנהמוצדקתביןשאינםשווים.אםנתמידבהלוךהמחשבההמוצעבפסק
הדין ,אזי קיימת גם הפליה לטובה של נאשמים ,בהשוואה למי שאינם מועמדים
לדין,בכךשרקהראשוניםזכאיםלייצוגעל-ידיסניגורבמשפט)ואףבמימוןהמדינה(
ולעיוןבחומרהראיותשבידיהתביעה...


הטעםהרביעיוהאחרוןנגד"המודלהמתקן"ביש-המזלבמקומותינו–"ניתן

להצביע על סעדים חלופיים – פליליים ,משמעתיים ,נזיקיים ויתכן שגם חוקתיים –
בגין הפגיעה הראשונית בזכות מוגנת של הנחקר בעת השגת הראיה 113".האמנם
ההליך הפלילי וההליך המשמעתי הם סעד לנחקר הנפגע? האם מאן דהוא בכלל
שואל אותו אם לנקוט אותם? שמא כלל אין הם מעניינים אותו? נוסף לכך ,כפי
שנוכחנו לעיל ,הן במקומותינו והן במדינות אחרות ההערכות הן כי "סעדים
חלופיים" כאלה אינם משיגים את המטרה" ,השוטרים מצפצפים על הביקורת
 110שם.
 111מקורו של הטעם השני שבפסק הדין הוא ,כפי הנראה ,במאמרו של גרוס ,לעיל ה"ש  ,70עמ' .166
להמחשת העובדה ,שקבלת הראיה שהושגה שלא כדין כראיה קבילה על-ידי בית המשפט מהווה
פגיעה נוספת בנאשם ,אשר לא מתקבל על הדעת כי בית המשפט ישלים עמה וישלים אותה תוך
הפנייתהנאשםלתביעתפיצויים,מענייןהוא"משלהגרזן"המובאבפסקהדיןשלהערכאההראשונה
בפרשתיששכרוב,לעילה"ש ,54פיסקה,15מפיושלהסניגור]רועיבלכר[":הסניגורסיכםאתטיעוניו
בהשוואתמצבושלהנאשםלאדם,שגרזןמונףמעללראשו:כאשראדםבמצבכזהעותרלצומניעה,
שימנע בעד מניף הגרזן להנחיתו על ראשו – אין להעלות על הדעת ,כי ייענה על ידי בית המשפט
בתשובה ,כי תחילה יש לאפשר לבעל הגרזן 'להשלים' את מלאכתו ,ולאחר מכן יוכל הניזוק לתבוע
פיצויים".
 112פסקהדין,פיסקה.60וראוגרוס,לעילה"ש,70עמ',170שאליומפנהפסקהדיןבענייןזה.
 113פסקהדין,פיסקה.60
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הנמתחת עליהם מפי השופטים ואינם מקיימים הוראותיהם ,ואין פוצה פה114".
ענישתם של חוקרי משטרה שפעלו שלא כדין היא נדירה ביותר ,בין היתר ,משום
שישלהוכיחאתאשמתםמעלומעברלספקסביר;ומשוםשהשוטריםנוהגיםלחפות
אישעלרעהו,ועדותושלהנאשם)שחלקמהשופטיםנוטה להחזיקוכשקרן(ניצבת
בבדידותהאלמולעדויותיהםשלכלחוקריו)הנהניםמחזקתתקינותהמינהל(115.

לדעתי ,כשם שלא רצוי לזנוח אף אחד משלושת הרציונלים של כלל הפסילה
שנדונו לעיל ואף לא אחת משלוש המטרות שהם מציבים ,כך גם מפסידה שיטת
משפטומפסידהחברההמוותרותעל"המודלהמתקן".

כללהפסילההמסובךוהחלששנקבעבהלכתיששכרוב–היש
.4
הצדקהלשיקולהדעתהרחב?
עלרקעדחייתושלהרציונל החינוכי -הרתעתיוהוויתורעלהכוונתהתנהגותם
שלחוקריהמשטרהבחקירותיהם;עלרקעהוויתורעל"המודלהמתקן"ועלהושטת
סעדלנחקרהנפגעוההסתפקותב"מודלהמניעתי"המופשט,המעורפלוהלאתכליתי
)כשהואלבדו(;ועלרקעהנטייההכלליתבפסיקההישראליתלשמרבידיהשופטים
את מירב שיקול הדעת האפשרי ולא ,חלילה ,לכבול ידיהם בכללים מחייבים
כלשהם; נקל יותר להבין את כלל הפסילה המסובך והחלש שנקבע בהלכת
יששכרוב.
חלקההכללישלהלכתיששכרוב מופיעבציטוטדלעילמפיסקה 76לפסקהדין,
תחת הכותרת "סיכומם של דברים" ,שכבר זכה להתייחסות במאמר זה 116.חלקה
הספציפי יותר של הלכת יששכרוב מובא בפסק הדין תחת הכותרת "אמות המידה
להפעלת שיקול הדעת השיפוטי במסגרת דוקטרינת הפסילה הפסיקתית" ,ובו לא
פחות מ"שלוש קבוצות עיקריות של שיקולים הרלוונטיים לשאלה אימתי קבלתה

114

ראודבריושלהשופטחייםכהןהמצוטטיםלעיל,סמוךלה"ש;27וראוהציטוטמפסקהדין People v.
,Cohanלעילה"ש.77

 115ראוב'כהן,לעילה"ש,43עמ'.1040
 116ראולעילה"ש,101הציטוטהמפנהאליהוהדבריםהבאיםסמוךלאחריו.
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במשפטשלראיהשהושגהשלאכדין,תפגעפגיעהמשמעותיתבזכותושלהנאשם
להליךהוגןשלאלפיגדריהשלפיסקתההגבלה117".
בטרםנעבורלדוןבשיקוליםשקובעביתהמשפט,ברצונילהקשותבאשרלעצם
המקום והצורך לערוך כאן איזון אינטרסים על-ידי בית המשפט .כאשר החברה
מעניקה לפרט זכות חוקתית )כמו הזכות להגנה מפני חיפוש( היא קובעת בחוק
הסדרים )כגון הנסיבות המצדיקות חיפוש( ,שהם תוצאה משוקללת של שיקולים
שונים שנשקלו; של האינטרסים של החברה מחד גיסא ,אל מול האינטרסים של
הפרט ,מאידך גיסא .שקלול זה מוליך לאיזון מסוים או לפשרה מסוימת )"איזון" או
"פשרה" – על-פי הטעם האישי של כל אחד מהקוראים( ,שבמסגרתה הפרט כבר
נאלץלוותרעלחלקמחירותוומזכויותיוהפוטנציאליות.לפיכך,מהיבכללההצדקה
של עריכת שקלול נוסף ,מאזן אינטרסים נוסף ,שבו ישקול שופט את החירות
המצומצמתשהותירהחוקלפרטהחלשאלמולהאינטרסיםשלהחברההחזקהעל
בסיס עובדותיו של המקרה הספציפי? האין זה "מקצה שיפורים" מטעמה של
המדינה,שבמקרההטובתוצאתותראהכיהיהמיותר)אםהראיהתיפסלבכלזאת(,
ובמקרההרעתוצאתותהיהבלתימוצדקתבעליל)אםיבוצעכרסוםנוסףבחירותו
ובזכויותיושלהפרט,שבעקבותיוהראיהלאתיפסל(?
אם מקבלים עמדתי זו ,אזי כל הרעיון של שקלול אינטרסים ושל מתן שיקול-
דעת רחב לבית המשפט אינו טוב ,ועדיף המודל האמריקני של כלל פסילה מוחלט
ונטול שיקול-דעת ,שלצדו ניתן לקבוע – מראש ובחוק ,ולא בדיעבד ואד -הוק –
חריגיםברוריםהמוגדריםבצמצום.
עוד יובהר ,כי כדי למנוע מראש פגיעה קשה באינטרסים של החברה ושחרור
אוטומטי לחופשי של כל נחקר ,שזכות כלשהי שלו הופרה על -ידי החוקרים בדרך
להשגתראיות,הצעתיהיאשלאלקבלאתמלואהדוקטרינההאמריקנית,הכוללת
גםפסילהשלפירותהעץהמורעל– דהיינוגםשלראיותנוספות,שהושגובעקיפין
כתוצאה מהפרת החוק שהביאה להשגת הראיה הישירה .אכן ,נוהגים להלך עלינו
אימים ולטעון כי אם יהיה לנו כלל של פסילת ראיות ללא שיקול-דעת לשופטים

 117פסקהדין,פיסקה.69
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לכרסם בזכויות הנאשם ולקבל גם ראיות שהושגו שלא כדין ,אזי נאלץ לשחרר
לחופשיפושעיםמסוכניםעלרקעשלהפרותחוקקלותכלפיהם.אלדאגה.אםאכן
איתרנואתהפושעאשרעבראתהעבירה ,אזיגםללאהראיההפסולהישסיכויים
טוביםשניתןיהיהלמצותעמואתהדין:על חוקריהמשטרהלחקור כיאותולמצוא
ראיות אחרות המוכיחות את אשמתו .אכן ,דוקטרינה הפוסלת גם את פירותיו של
העץהמורעלתמנעזאתלעתים.אךדוקטרינההפוסלתאךורקאתהראיההטמאה
שהושגהשלאכדין,מבלילייחסלהאתהכוחהמאגילטמאגםראיותאחרות,לא
תמנע חקירה ראויה – באמצעים חוקיים – והשגת ראיות אחרות .לנוכח התקדמות
המדע בכלל ,והמדע הפורנזי בפרט ,אין להניח כאן דווקא כישלון חקירתי אלא
בהחלטאפשריתהצלחה118.
אלאשכידועביתהמשפט לאקיבלעמדהזובהלכתיששכרוב,וקבע ,כיישלו
שיקול-דעת רחב מאוד וכי בהפעלתו הוא מוסמך לשקול שלל של שיקולים .נעבור
איפואלדוןבשיקוליםאלה,אךבלאלשכוחכי"איןהמדוברברשימהנוקשהוממצה
של שיקולים ,אלא אך בקווים מנחים להפעלת שיקול-דעתו של בית המשפט
במסגרת נוסחת האיזון העקרונית עליה מבוססת דוקטרינת הפסילה הפסיקתית119".
דהיינו:בלנטעהלחשובכישיקוליםאלהעלולים ,חלילה,לכרסםבשיקול-דעתושל
ביתהמשפט.

שיקולהקלותשבהניתןהיהלהשיגאתהראיהבאופןחוקי
.5
מולהשיקולאםהראיההיתהמתגליתאומושגתגםללאאמצעי
החקירההבלתיחוקי–השלמהאוסתירה
קבוצת השיקולים הראשונה שבהלכת יששכרוב היא "אופיה וחומרתה של אי
החוקיות שהיתה כרוכה בהשגת הראיה 120".בקבוצה זו כולל בית המשפט חמישה
שיקולים" :ראשית ,מהי אופיה וחומרתה של חוסר החוקיות או אי ההגינות שהיו
 118לרעיוןדומה– שלפיודרישהבחוקשלסיועחזקכתנאילהרשעהעלסמךהודאהלאתמנעהרשעתם
של אשמים ,שכן ברוב המקרים ניתן יהיה לאתר ראיה נוספת ,אובייקטיבית ,חיצונית  וממשית,
הקושרתאתהחשודלעבירה–ראוסנג'רו,לעילה"ש,15עמ'.269-267
 119פסקהדין,פיסקה.69
 120שם,פיסקה.70
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כרוכיםבהשגתהראיה";"שנית,ראוילבחוןהאםרשויותאכיפתהחוקעשושימוש
באמצעי החקירה הבלתי כשרים במכוון ובזדון או שמא בתום לב" ]במאמר מוסגר
יצויןכישיקולזהרלוונטימאודדווקאלרציונלהחינוכי-הרתעתי,אשרנדחהעל -ידי
ביתהמשפט[;"שלישית,עלביתהמשפט לבחוןהאםבמקרההבאבפניומתקיימות
'נסיבותמקלות'שבכוחןלהפחיתמחומרתהשלאיהחוקיותשהיתהכרוכהבהשגת
הראיה .כך למשל ,כאשר אי החוקיות בה נקטו רשויות החקירה נועדה למנוע את
העלמתה או השמדתה של ראיה חיונית על-ידי הנאשם; כאשר הנאשם תרם לאי
החוקיותשבניהולהחקירה,על-ידי ניצוללרעהשלזכויותיו;אוכאשראיהחוקיות
נבעהמצורךדחוףלהגןעלבטחוןהציבור";"רביעית,ישלבחוןבאיזומידהשלקלות
ניתןהיהלהשיגאתהראיהבאופןחוקי.ככלשהשגתהראיהבדרכיםכשרותהיתה
אפשרית וקלה ,כך ההפרה של כללי החקירה עשויה להיחשב חמורה יותר ,באופן
שיתמוךבמסקנהכיקבלתהראיהבמשפטתיצורפגיעהמשמעותיתובלתימידתית
בזכותו של הנאשם להליך הוגן"; חמישית" ,לבסוף ,ניתן לבחון האם הראיה היתה
מתגליתאומושגתעל-ידירשויותאכיפתהחוק,גםלולאהשימושבאמצעיהחקירה
הבלתי כשרים .כאשר התשובה לשאלה זו חיובית ,עשוי הדבר להפחית מעוצמת
הפגיעהבזכותושלהנאשםלהליךהוגןאםתתקבלהראיהבמשפט121".


בספר  122Prosecuting Crime in the Renaissanceמצאתי הנחיות שהיו מקובלות

בגרמניהבימי -הביניים,באשרלעינוייםלצורךחקירתחשודיםוחילוץהודאותמהם.
ההנחיההשלישיתהיאכדלקמן:
"(3). How to conduct examination under torture. The law
officers are instructed not to torture if there is an easier way to
get at the truth; to use reason and restraint lest the investigation
be worse then the crime; to try to delicit the factual details, not
mere confession of guilt".

 121שם)כלחמשתציטוטיהשיקוליםהםמפיסקה70לפסקהדין;ההדגשותהוספו(.
 122

 JOHN H. LANGBEIN, PROSECUTING CRIME IN THE RENAISSANCE – ENGLAND, GERMANY,
FRANCE (Harvard, Cambridge, Massachusetts, 1974) 160 ("The Wormser
Reformation – the code of law for the city of Worms, composed by the year
)".1498
41

משפטוצבא 

בועזסנג'רו 

האיןההנחיה מימיהביניים ,שלאלענותאתהנחקראםלאמוכרחים ,מזכירה
ולובמעטאתהשיקולהרביעיבןימינו,שלפיומידתהסלחנותשלביתהמשפטכלפי
הפרתהחוקעל-ידיהמשטרהתגדלככלשקשהיותרלהשיגאתהראיהללאהפרת
החוק?
הבהנשווהביןהשיקולהרביעילביןהשיקולהחמישי.חוששני,כיקייםביניהם
מתח פנימי ,הגובל בסתירה פנימית :השיקול הרביעי מלמדנו שאם קל היה להשיג
אתהראיהבאופןחוקי,אזיתיחשבההפרהחמורהיותר.השיקולהחמישימלמדנו
שאםהראיהצפויהלהתגלותגםללאהשימושבאמצעיהפסול,אזיתיחשב ההפרה
חמורה פחות .אך הרי כשקל להשיג ראיה מסוימת באופן חוקי ,רבים הסיכויים
שהייתהמתגליתגםבדרךכשרה.הנהקיבלנוהחמרהוהקלהגםיחד.
מעבר לזה ,מבחן הקלות שבה ניתן היה להשיגאת הראיה אינו ברור .לקראת
סוף פסק הדין מדובר על "הקלות הרבה בה ניתן היה לגבות את הודאת המערער
כדין" 123.אך הרי אילו נועץ יששכרוב בסניגור מבעוד מועד ,ייתכן שכלל לא היה
למה הכוונה במבחן ה"קלות"? אם הכוונה היא לעצם האפשרות
מודה .אם כך –  ְ
להודיעלנחקרעלזכותההיוועצות–הריש)כמעט(תמידקללהודיעו...

ההבחנהשביןראיותחפציותלביןראיותמילוליותוהנסיגה
.6
אלההסתפקותבאמינותהראיה
כפישנקבעבהלכתיששכרוב:
"קבוצת השיקולים השניה הרלוונטית להפעלת שיקול
הדעת השיפוטי במסגרת דוקטרינת הפסילה הפסיקתית,
נוגעתלמידתההשפעהשלאמצעיהחקירההבלתי חוקי
או הבלתי הוגן על הראיה שהושגה .בהקשר זה ,יש
לבחוןשתישאלותהכרוכות זובזו:ראשית,באיזומידה
אי החוקיות שהיתה כרוכה בהשגת הראיה ,עשויה
להשפיעעלמהימנותהועלערכהההוכחתישלהראיה...
  123פסקהדין,פיסקה.81
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שנית ,יש לבחון האם קיומה של הראיה הינו עצמאי
ונפרד מאי החוקיות שהיתה כרוכה בהשגתה ...בעניינן
שלשתיהשאלותהאמורות,עשויהלהיות חשיבותרבה
לאופיה של הראיה בה מדובר – חפצית ,מילולית או
אחרת .ראיות חפציות ,כגון :נשק ,סם או רכוש גנוב ,הן
בעלות קיום עצמאי ונפרד מאי החוקיות שהיתה כרוכה
בהשגתן,ובדרךכלל לאיהאבאי-החוקיותהאמורהכדי
לפגום באמינותן של ראיות אלה .לפיכך ,משקלם של
השיקולים המצדדים בקבלתן של ראיות חפציות הוא
בדרךכללרב124".
קושי מרכזי אחד בדברים אלה הוא שהם מהווים נסיגה אל התפישה
המסורתית של הסתפקות בכך שהראיה היא אמינה ומוליכה לגילוי האמת .והרי
כלל פסילת הראיות שהושגו שלא כדין נחוץ דווקא אז .כשראיה אינה אמינה ,על
השופטלדחותהגםאםהושגהבדרךכשרה.
קושי מרכזי שני הוא ,שבעוד שכלל פסילת הראיות הכללי והרחב נחוץ לנו
דווקא באשר לראיות חפציות – שהרי באשר להודאות קיים כלל הפסילה המיוחד
הקבוע בסעיף  12לפקודת הראיות ובמרכזו הדרישה כי ההודאה תהיה "חופשית
ומרצון"–הנהבאביתהמשפטומעקראתכללהפסילההכללימרובתוכנו,בקובעו,
בעצם,כיראיותחפציותלאתיפסלנה.
בפיסקה שצוטטה זה עתה מפסק הדין מתחדד אופיה הטרגי של הלכת
יששכרוב :משום שהמקרה הספציפי שנדון היה של הודאה ,שבאשר אליה אין לנו
צורךאמיתיבכללפסילתראיותכלליורחב ,אלאדילנובסעיף  12לפקודתהראיות
בתוספת פרשנות ראויה לאור חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו; משום כך הגיע בית
המשפט לתוצאההמעציבה שלכללפסילהכללי,שכפיהנראהלאיוחלעלמרבית

 124שם,פיסקה.71
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המקרים שבהם יש בו צורך – ראיות חפציות ,אלא – אם בכלל – רק על המקרים
שבהםאיןבוצורךאמיתי–הודאות.

שיקולהנזקלחברהמפסילתהראיהכפונקציהשלחומרת
.7
העבירה
כפישנקבעבהלכתיששכרוב:
"קבוצת השיקולים השלישית ...עניינה בהשפעה שתהא
לפסילתהראיהעלמלאכתעשייתהצדקבמובנההרחב.
השאלה המרכזית המתעוררת בהקשר זה הינה האם
המחירהחברתיהכרוךבפסילתהראיהגבוהמןהתועלת
האפשריתשתצמחמכך.הפרמטריםהעיקרייםבענייןזה
הינם חשיבות הראיה להוכחת האשמה ,מהות העבירה
המיוחסתלנאשםומידתחומרתה125".
במילים אחרות ובראייה מעט שונה של הדברים :ככל שהעבירה שמייחסת
התביעה לנאשם חמורה יותר ,כך יבליג בית המשפט על הפרות גסות יותר של
זכויותהחשוד.אםכך– ספקאםישטעםבכללהפסילה.במציאות,ניתןלהניחכי
עיקר הפרות החוק החמורות מצד חוקרי המשטרה מבוצעות נוכח חשד בעבירות
חמורות.עלמייגןכללהפסילה?עלחשודיםבעבירותחניה?
בעצם ,מדובר בפרדוקס :הרי עד כה מקובל היה שככל שהעבירה המיוחסת
לנאשםחמורה יותר – שאזצפוי הוא לשלילת חירות גדולה יותר– כך יש להקפיד
יותרעלשמירתהערובותהפרוצדורליותהנתונותלו.
בעניין זה של חומרת העבירה ניתן היה ללמוד מן ההשוואה לאמנת רומא
) ,(1998הקובעת ,בין היתר ,גם את סדרי הדין ודיני הראיות לפני בית הדין הפלילי
הבין-לאומי .לפני בית-דין זה אמורים לדון גם בעבירות החמורות ביותר ,שאותן
מבצעים מפלצות אדם ,לרבות פשעים נגד האנושות ,כהשמדת עם .והנה ,אפילו

 125שם,פיסקה.72
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באשר לפשעים הנתעבים ביותר ,הסכימו ביניהם המומחים למשפט פלילי ממדינות
שונותומצאולנכוןלקבועכללשלפסילתראיותשהושגושלאכדין126.אםכך,מדוע
איןמקוםלכללשלפסילתראיותגםבמשפטהישראלי,בלאלעקרומתוכןתוךסיּוגו
לעבירותקלות?127

שיקולקיומןאוהיעדרןשלראיותנוספותשניתןלבססעליהן
.8
הרשעה
שיקול אחרון זה עולה מן הציטוט שבפתח הסעיף

הקודם128.

שוב ,מדובר

בשיקול המרוקן את כלל הפסילה מרוב תוכנו .הרי אם קיימות ראיות נוספות ,כלל
הפסילהממילאלאיועיל,והנאשםיורשע.והנה,דווקאכשאיןראיותנוספותוכשיש
צורך בכלל הפסילה ,בא שיקול זה ומוליך לכך שמכיוון שהראיה חשובה להוכחת
האשמה,ומכיווןשהזיכוייגרוםנזקלחברה,לאתיפסלהראיה.אימרומעתה:מותר
לנו כחברה להתבסס על ראיות שהושגו שלא כדין ולהרשיע רק כשאנו זקוקים
לראיות אלה לשם הרשעה )ובמיוחד ,כשמדובר בהרשעה חמורה – כפי שמכתיב
השיקולהקודם(.מעשהבחתולשהפקידוהולשמורעלהשמנתואמרולו:אלתאכל,
אלאאםכןתהיהממשרעב.
שיקולאחרוןזההואכה מופרךמןהבחינההלוגית,עדכיהואיוצררושםחזק
שבעצם בית המשפט אינו מוכן לשלם את המחיר החברתי של כלל פסילת ראיות
ממשי הבא לבצר את זכויותיו החוקתיות של הפרט .אלא מה? גם אין הוא מוכן

126

ראו)Article 69 (7) (bשל Statute of the International Criminal Law, 1998

:Rome

Evidence obtained by means of a violation of this Statute or internationally
recognized human rights shall not be admissible if:

"7.

The violation casts substantial doubt on the reliability of the evidence; or

)(a

The admission of the evidence would be antithetical to and would seriously
”damage the integrity of the proceedings.

)(b

יורםשחרעתהרצינושנינו ,ביום,22.6.06
ֵ
 127אתרעיוןההשוואההמעניינתלאמנתרומאלמדתימפרופ'
בכנסשלהחטיבהלמשפטפליליוקרימינולוגיהבמכללההאקדמיתלמשפטים)רמת-גן(.
..." 128המחירהחברתיהכרוךבפסילתהראיה...חשיבותהראיהלהוכחתהאשמה"– פסקהדין,פיסקה
.72
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להצטייר כמפגר מול בתי -משפט אחרים בשורה ארוכה של שיטות משפט אשר
נסקרובפסק הדין,ושבהםנוהגיםכלליפסילתראיותעשרותשנים.המוצאשנמצא
הוא כדלקמן :כפעם בפעם תיפסל באופן נאור ראיה שהושגה שלא כדין ,אך כדי
שלאנאלץ ,חלילה ,לשלםמחירכלשהועלנאורותזו,נגשיםאותהבאותםמקרים
שבם ניתן יהיה להרשיע גם ללא הראיה הטמאה – על בסיסן של ראיות אחרות,
ואולי גם במקרים של עבירות קלות )בהתאם לשיקול הקודם ,שנדון לעיל( .פרשת
יששכרוב עצמה תואמת הלוך מחשבה זה של אכילת עוגה והותרתה שלמה:
העבירה שבה דובר היא קלה יחסית; היו די ראיות אחרות לשם הרשעה בחלק מן
האישומים;והזיכוימאחדהאישומים ,כעשורלאחרמעשה ,לאהשפיעבאופןמעשי
עלהעונש.

החלליםשפסקהדיןאינועוסקבהם–יחסיהכוחותשבין
.9
התביעהלביןההגנה
)א(.מיזכאילבקשפסילתראיהשהושגהשלאכדין?
לקראת סוף פסק הדין ,מציין בית המשפט העליון שתי סוגיות שהוא נמנע
מלהכריע בהן .האחת" :אין בפסק-דיננו התייחסות לשאלה האם בקשה לפסילת
ראיה שהושגה שלא כדין שמורה לנאשם בלבד או שמא גם התביעה יכולה
להעלותה 129".האמנם אכןמתעוררתשאלהכזו?והריאיןכלסימטרייהביןהנאשם
– הנאבקעלחירותובניסיוןנואש להוכחת חפותו– לביןהתביעההמאשימהאותו.
האמנם מתקבל על הדעת להרשיע חף מפשע תוך דחיית ראיה לחפותו כבלתי
קבילה,גםאםנהגשלאכדיןבהשגתהראיה?
דומה הדבר להרשעות מוטעות שבהן מוטה בית המשפט באופן מוטעה לכיוון
הרשעה רק משום שהנאשם הוא שקרן .כשם שהיותו של הנאשם שקרן לחוד
ואשמתו בעבירה לחוד ,כך גם אפילו ינהג נאשם שלא כדין ,וישיג ראיה המוכיחה
את חפותו ,לא נוכל – כחברה המאשימה אותו והחייבת בהוכחת אשמתו מעל

 129פסקהדין,פיסקה.77
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ומעברלספקסבירכתנאילפגיעהבחירותו–להתעלםמראיהזו.הניסיוןללמודכאן
גזירה שווה מחובותיהן האתיות המוגברות של רשויות המדינה על חובותיו של
הנאשםהואבלתי-צליח,מוטעהומטעה.חוששני,כיהואאףמשקףגישהכלליתלא
נכונהכלפיהמשפטהפלילי.

)ב(.עלמימוטלנטלההוכחה?
קושיה נוספת שמעלה בית המשפט בפסק-דינו ומכריז על הימנעותו מלהכריע
בההיא":עלמיהנטללהוכיחאתהמישורהראייתיהכרוךבבקשהלפסילהכאמור
ומהוהשלבהמתאיםלהעלותה130".
כידוע ,בהליך הפלילי מוטל נטל ההוכחה על התביעה להוכיח את אשמת
הנאשם – הן את התקיימות יסודות העבירה והן את היעדרם של סייגים לפליליות
המעשה – מעל ומעבר לספק סביר 131.לכל היותר מתקבל על הדעת להטיל על
הנאשםאתהנטללהעלותאתהטענה ,כיראיהמסוימתהושגהשלא-כדין,ואזעל
התביעה להוכיח כי הושגה כדין 132.האין כאן נייר לקמוס נוסף לגישה כללית לא
נכונהכלפיהמשפטהפלילי?

אחריתדבר–האםהפסילהשלראיותשהושגושלאכדיןהיא
הכללאושמאחריגשבחריגים?

ה.

המחלוקתהמרכזיתבהגותהמשפטיתבתימינו ,באשרלפסילתראיותשהושגו
שלאכדין,היאביןהגישהשלפיהישלקבועכללפסילהמוחלט–עםאובליחריגים
מסוימים המוגדרים היטב – לבין הגישה שלפיה יש לקבוע כלל המעניק לבית
המשפט שיקול-דעת בשאלה אם לפסול ראיה כזו במקרה מסוים .כפי שראינו,

 130שם.
 131בעקבות תיקון  39לחוק העונשין ,הדברים מעוגנים היטב גם בחוק – ראו סעיף 34כב לחוק העונשין,
התשל"ז.1977-
 132זהו בעצם המצב הקבוע בחוק באשר להודאות – בסעיף  12לפקודת הראיות ,שלפיו הודאה "תהא
קבילהרק אם הביאהתובע עדותבדברהנסיבות שבהןניתנהההודיה וביתהמשפטראה שההודיה
הייתהחופשיתומרצון".
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הגישה הראשונה מקובלת במשפט האמריקני; השנייה – בכמה מארצות אירופה,
בקנדה ובמדינות נוספות .אך גם כשבוחרים בגישה השנייה – של שיקול הדעת –
מקובל וראוי ,כי אם הוכח שהראיה הושגה שלא כדין ,אזי הפסילה היא הכלל,
וההימנעותמהפסילההיאהחריג.
כך ,למשל ,הביע הרנון דעתו ,כי" :היש להמליץ על כלל פסילה החלטי ]צ"ל
מוחלט[ ,גורף או על כלל פסילה יחסי ,מסויג? נראה לנו כי האחרון עדיף :ראיה
שהושגה שלא כדין תהיה פסולה ,אלא אם מצא בית המשפט ,על-פי שיקול דעתו,
שיש לקבל את הראיה למרות האמצעי הנפסד שננקט לשם השגתה 133".החריג של
הימנעותמפסילתהראיהמצריך"טעמיםמיוחדיםשיירשמו134".
כפי שראינו ,בהלכת יששכרוב ליקט בית המשפט שלל שיקולים ,המעניקים
לבית המשפט שיקול דעת רחב מאוד ומדי .בעשותו כן נשען בעיקר על הפסיקה
הקנדית .אלא שגם אם מתמקדים בפסיקה הקנדית – התמקדות שהיא בעיניי
מופרזת; אין אנו מתיימרים להצטרף כמחוז נוסף לפדרציה הקנדית – הרי שכפי
שמסכםאותהגרוס:
"המבחן המרכזי בפסיקה הקנדית הוא מבחן השפעת
הראיה על הגינות ההליך .חומרת העבירה וכוחה
הראייתישלהראיהשהושגההםשיקוליםמשניים,ואין
בהםלשלולפסילהכאשרההפרההחוקתיתהיאחמורה
ויש בהגשתה כדי להשפיע באופן חמור על הגינות
ההליך .הגישה המקובלת בקנדה היא שראיה המשפיעה
עלהגינותההליךתיפסלבדרךכלל,ואילוראיהשאינה
משפיעהעלהגינותההליךאךפוגעתבאינטרסיםאחרים

 133ראוהרנון)"מהנשתנה"(,לעילה"ש ,70עמ'.153בדומה,הציעגרוס":איןמדוברבכללפסילהמוחלט
אלאיחסי,לפיוהשגתראיהתוךהפרהשלזכותחוקתיתמעלהחזקהכיהשימושבהיפגעבתדמית
ביתהמשפטבעיניהציבור,והמבקשלשכנעכיבמקרההנדוןלאכךהדבר,עליונטלהשכנוע–".גרוס,
לעילה"ש,70עמ'.178
  134ראוהרנון)"מבטהשוואתי"(,לעילה"ש,70עמ'":1029ישלקבועכללפסילהרחב,שיחולעלכלראיה
שהושגהשלאכדין;לאפסילההחלטיתאלאכללשיהיהכפוףלשיקולדעתביתהמשפטשלאלפסול
אתהראיה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו".
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של מדיניות תיפסל רק במקרים החמורים ביותר"
)ההדגשההוספה–ב'ס'(135.
כלל הפסילה שנקבע בהלכת יששכרוב הוא כה מורכב וחלש ,וכולל כל-כך
הרבה שיקולים נגד פסילת הראיה גם אם הושגה שלא כדין ,עד כי נראה שרק
במקריםחריגיםשבחריגים–כמקרהיששכרוב–יוביללפסילתההרצויהשלהראיה.
הכללשלפסילתהראיהשהושגהשלאכדיןנקבעדווקאכחריג)שבחריגים(;והחריג
של תזונה מן הטמא 136נקבע דווקא ככלל .עד להלכה חדשה וגואלת 137,או עד
לקביעת כלל בדבר פסילת ראיות ראוי לשמו בחוק ,מן הראוי שבהתייחסותנו
לאכזבת יששכרוב נחדל לדבר על כלל של פסילת ראיות .נדייק ונקרא לילד
)המורעב( בשמו" :החריג )שבחריגים( של פסילת ראיות שהושגו שלא -כדין" .רק
לעתים נדירות ,כשנהיה ממש שבעים )כבפרשת יששכרוב בחלוף כעשור( נוותר
באבירותעלאכילתהטמא.מיייתןוהשופטיםיוכיחובפסיקותיהםכי תיאורזהשל
הדבריםהואפסימימדי.

 135גרוס,לעילה"ש,70עמ'.177–176
 136כלשונושלפרופ'יורםשחר–ראולעילה"ש91והטקסטהמפנהאליה.
 137שאינהצפויהבשניםהקרובות,לנוכח ההרכבהמורחבמאוד – תשעהשופטים – שבוניתןפסקהדין
הכהמונוליתיבפרשתיששכרוב.
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