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 :יש להתייחס לנקודות הבאות
 

• U"הודאתו הוצאה ממנו בכוח ובאיומים"U : יש לציין את הרקע המשפטי
פסק , ח לנדוי"דו(כ "הכרונולוגי לעניין שימוש באמצעים פיזיים בחקירות שב

את , )כ והגנת הצורך"רות השבימסמך רובינשטיין לעניין חק, 5100/94הדין 
יש , בנוסף. החקיקה הרלוונטית בחוק העונשין ואת המצב המשפטי כיום

) סטטמן, מאמרי קרמניצר ושגב(יביות נורמט –לציין את הגישות המוסריות 
 .'נק 12 –
 

• U"בלי שניתנה לו מיטה לישון עליה , יוסף מוחזק כל העת בלי לראות אור יום– 
יש להפנות לכללים המיוחדים לעניין החזקה במעצר : "Uכמוקנה לכל עציר

סמכויות (לתקנות סדר הדין הפלילי  22בהתאם לתקנה , בעבירות ביטחון
הקובעת כי , 1997 –ז "התשנ) תנאי החזקה במעצר()מעצרים –אכיפה 
יר החשוד בעבירות הקובעת לטיול יומי לעציר לא תחול על עצ 9תקנה 
ומאפשרת לספק לעציר בעבירות ביטחון  6וכן מסייגת את תקנה , ביטחון

  .'נק 6 -. מזרן כפול במקום מיטה
 

יש להסביר את : "הפרת זכות ההיוועצות המוקנית לכל חשוד בפלילים" •
) מעצרים -סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדין הפלילי  35הכללים שבסעיף 

ליישמן על עובדות השאלה , דחיית פגישת עצור עם עורך דיןוהתקנות לעניין 
 . 'נק 12 –. לרבות חובת ההודעה

 
יש להסביר את היחס בין נקיטה באמצעים פיזיים : "על הודאתו להיפסל" •

בעניין  1776/06בהתאם לפסק הדין  –ילות ההודיה כ לקב"בחקירות שב
 . 'נק 6 –. סייד-עבאס א

 
לפתוח בחקירה פלילית כנגד "פנייה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה  •

ן "יש להתייחס למנגנון המבת – "כ שהיו מעורבים בחקירה"חוקרי השב
 . 'נק 6. 1265/11צ "בהתאם לבג –וליחס בינו ליועץ המשפטי לממשלה 
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כל חומר החקירה שהצטבר בעניינו של מרשו יועמד "דרישת הסניגור כי  •
וכנגד  –יש להתייחס לעניין התיעוד והחובה להעמידו לעיון הסניגור  – "לעיונו
הכללים באמצעות תעודת חסיון  האפשרות להגן על מידע חסוי –זאת 

  .נק 12). פלוני, לבני(המהותיים הנוגעים לכך בהתאם לפסיקה 
 

יש להתייחס לפטור מתיעוד חזותי בהתאם   -" לרבות התיעוד החזותי" •
 . נק 6). הוראת שעה) (חקירת חשודים(בחוק סדר הדין הפלילי  17לסעיף 
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בחוק  7בהתאם לסעיף : הגדרת החתרנות ויישומה לעובדות המקרה •
ם של ובהתייחס לחילופי המכתבי, על פי ההיסטוריה שלה בפסיקה, כ"השב

הצבעה על הדילמות . ראש השירות והאגודה לזכויות האזרח ותכנם
האם מדובר  –בהתייחסות לסוגיה זו ויישומם על עובדות השאלה 

בהתארגנות שיש לראות בה כהתארגנות חתרנית ומה המשמעות לעניין 
 . נק 12. הפעלת כלים וסמכויות

 
כ "לחוק שב 11סמכות השירות על פי סעיף  – שימוש בנתוני תקשורת •

השוואה  .היתר ראש השירות לשימוש במידע והתנאים לכך, לקבלת המידע
 . נק 8 .האגודה לזכויות האזרח – 3809/08צ "והיקש מבג

 
 יש להשתמשיש להתייחס לשאלה אימתי  : תוכן השיחות ותוכן המיילים •

מה מקור . האזנת סתר ואימתי בסמכות החיפושהיתר בהתאם לחוק ב
בהתאם לחוק האזנת סתר ומה מקור  –כ בהאזנת סתר "הסמכות של השב

סוגיית . כ"חוק שב 10כ לבצע חיפוש סמוי בהתאם לסעיף "הסמכות של שב
 . נק 10. חוק המחשביםבהתאם ל 10מכוח סעיף סמכות החיפוש במחשב 

 
יש : בצעדים מניעתיים על מנת לסכל את החשש של גלישה לאלימותנקיטה  •

ובהתאמתם לעובדות , להתייחס לכלים הפוטנציאליים לנקוט בצעדי מניעה
בעלות סמכויות , זימון ואזהרה והדילמות סביב נקיטה בפעולה זו: המקרה

והאם רלוונטיות ) מנהלי מעצר, מניעת יציאה מהארץ(נוספות  תימניעאופי 
 . נק 10 .לסיטואציה

 

 

 


