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 שלום רב,

 
 

מיצוי הליכים לפני  – וללא צו שיפוטיחיפוש בחומר מחשב על בסיס הסכמת הנחקר  :הנדון
 עתירה

 
 

"עקרונות הפעולה של פרקליט המדינה, בנושא  7.14יה מס' י, פורסמה הנח2020בחודש נובמבר  .1

בנוגע לאופן התפיסה, החיפוש, ההעתקה והעיון במחשבים ובחומרי מחשב, תיעודם והעמדת 

)להלן: הנחיית פרקליט המדינה(. הנחייה זו  התוצרים המהווים "חומר חקירה" לעיון ההגנה"

מעגנת, בין היתר, את עמדת המדינה לפיה ניתן לבצע חיפוש בחומר מחשב על בסיס הסכמה של 

, הותר לעיון הציבור )באופן חלקי( 2021בהמשך לכך, בחודש פברואר  נחקר וללא צו שיפוטי.

כולל פרק שעניינו הבמחשב",  בנושא "תפיסה וחיפוש 03.300.035מס' חטיבת חקירות נוהל 

 חקירות(.ה)להלן: נוהל חטיבת  לנוהל( 5"חיפוש בהסכמה" )פרק 

, העמדה לפיה ניתן לבצע חיפוש בחומר מחשב על בסיס הסכמה של נחקר ובהיעדר צו לטעמנו

רשויות החקירה להצטייד בצו שיפוטי לצורך חדירה , לפיו על חוקעמדה המנוגדת לשיפוטי היא 

)מעצר וחיפוש( ]נוסח  א)ב( לפקודת סדר הדין הפלילי23מחשב, בהתאם להוראות סעיף לחומר 

מדובר בפגיעה שלא כדין בכבודם . )להלן: פקודת סדר הדין הפלילי( 1969-חדש[, תשכ"ט

 ובפרטיותם של אלפים רבים של אנשים מדי שנה. 

פוש בחומר מחשב מטעם זה, הריני לפנות אליכם, בבקשה לבטל את הסעיף המתיר לבצע חי

עוסק ב"חיפוש בהסכמה" האת הפרק ו בהתבסס על הסכמת הנחקר בהנחיית פרקליט המדינה

 . חקירותהבנוהל חטיבת 

האם הציבורית ורשויות אכיפה החוק חלוקות בשאלה הסניגוריה כידוע, מזה מספר שנים  .2

)ובכלל זה טלפונים  רשויות החקירה נדרשות להצטייד בצו שיפוטי לצורך חדירה לחומר מחשב

או שניתן להתבסס על  ,א)ב( לפקודת סדר הדין הפלילי23, בהתאם להוראות סעיף סלולריים(

 .הסכמת הנחקר לצורך חדירה כאמור

בעבר, גם רשויות אכיפת החוק סברו כי לצורך ביצוע חיפוש בחומר מחשב, יש הכרח לפנות אל  .3

פוש. עמדה זו עוגנה בנוהל אגף החקירות בית המשפט בבקשה להוציא צו המתיר את ביצוע החי

אשר  300.08.035והמודיעין של משטרת ישראל בנושא "תפיסה וחיפוש במחשב", שמספרו 

לציבור,  (. בהתאם לנוסח הנוהל הזמיןבאתר המשטרה)נוסח זה עדיין זמין  2014פורסם בשנת 

https://www.police.gov.il/menifa/05.300.08.035_1_P.pdf
https://www.police.gov.il/menifa/05.300.08.035_1_P.pdf
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)ד( 2()ב( לפסד"פ" )סעיף 2א)23"אין לערוך חיפוש בחומר מחשב ללא צו של שופט לפי סעיף 

 (.2014לנוהל משנת 

, 3.1.2016, הנוהל תוקן בהוראת שעה של ראש חטיבת החקירות דאז מיום 2016אלא, שבשנת 

בנושא "חיפוש בחומר מחשב בהסכמה ושלא על בסיס צו שיפוטי". בידי הסניגוריה הציבורית 

, עליו יפורט להלן. סיגאוישל הוראת שעה זו, שהתקבל אגב הייצוג בעניין  חלקימצוי העתק 

את התנאים לחיפוש בחומר מחשב בהסכמה ושלא על בסיס צו שיפוטי,  גנהעיהוראת שעה זו 

נוסח של טפסים עליהם  האת התנאים לכך שהסכמה זו תוגדר כ"הסכמה מדעת", וכלל בעהק

. עם פרסומו של נוהל חטיבת החקירות יש להחתים את הנחקר לצורך ביצוע חיפוש כאמור

.ה. לנוהל חטיבת 1הוראת השעה )סעיף , בוטל תוקפה של 2021המעודכן בחודש פברואר 

 לנוהל חטיבת החקירות. 5החקירות(, כאשר תוכנה עוגן בפרק 

את התשתית המשפטית עליה מבוססת עמדת  מפרטיצוין כי נוהל חטיבת החקירות אינו  .4

המדינה לפיה ניתן לבצע חיפוש בחומר מחשב שלא על בסיס צו שיפוטי. אשר להנחיית פרקליט 

יכול להתבצע חיפוש בחומרי מחשב על בסיס הסכמה מדעת להנחיה קובע כי " 3סעיף  –המדינה 

של הנחפש, אף אם לא ניתן צו חדירה לחומר מחשב", כאשר בהערת השוליים לצד הסעיף מצוין 

בן חיים נ' מדינת  10141/09כי "זאת על בסיס עקרונות ההסכמה מדעת כפי שנקבעו ברע"פ 

אינה מפרטת את הנחייה מעבר להתייחסות לקונית זו, ה .("6.3.2012)פורסם בנבו,  ישראל

לענייננו )וראו, בהקשר זה, את  בן חייםהתשתית המשפטית מכוחה ניתן להשליך מעניין 

 .(עליהם אנו עומדים בהמשך בקשה זו לעניין ביצוע היקש מעין זההקשיים 

שיפוטי, בהתבסס על שאלת חוקיות הפרקטיקה של ביצוע חיפוש בחומר מחשב בהיעדר צו  .5

 בית המשפט העליון: שנדונו בפניבמספר מקרים בשנים האחרונות  הסכמת הנחקר, התעוררה

הגישה התובעת , (19.6.2017) התובעת הצבאית הראשית נ' סיגאוי 9446/16רע"פ ב .א

על פסק דינו ערעור בקשת רשות  הראשית, בתיאום עם פרקליט המדינה ועל דעתו, הצבאית

כי לצורך עריכת חיפוש נרחב במכשיר סלולארי, בו נקבע  הצבאי לערעוריםשל בית הדין 

המבוצע במעבדה ובלא נוכחות הנחקר, יש צורך בהוצאת צו בית משפט המאפשר את 

 עריכת החיפוש, וכי הסכמה של הנחקר אינה יכולה לשמש מקור סמכות לצורך כך.

, בשים לב סיגאויעור בפרשת בסופו של יום, בית המשפט העליון בחר שלא ליתן רשות ער

כי ממילא לא ניתנה הסכמה מדעת  לכך שבאותו מקרה בית הדין הצבאי לערעורים קבע

במסגרת ההחלטה, ציין בית המשפט  של המשיב לכך שייערך חיפוש במכשירו הסלולארי.

"לא מן המותר להרהר גם בשאלה , וכי "טענות הצדדים כולם שמורות להם"העליון כי 

בנוסף, במסגרת הדיון בבקשת  .ה ראוי להסדיר את הנושא הספציפי בחקיקה"האם אין ז

 זה, לבית מלהיכנס יותר זה לפעמים "פלאפוןרשות הערעור, ציינה כב' הנשיאה נאור כי: 

 .לנשמה" עמוק להיכנס

למרות שניתן היה לצפות שבעקבות דחיית בקשת רשות הערעור שהגישה המדינה בפרשת 

אין  ,לשיטת המדינהה. המדינה נותרה כשהייתעמדת  –, תשנה המדינה את עמדתה סיגאוי

המבוסס על הסכמתו של נחקר. כאמור לעיל, עמדה בחומר מחשב כל מניעה לבצע חיפוש 

ובהמשך בהנחיית של משטרת ישראל,  מסגרת הוראת השעה המוזכרת מעלהזו עוגנה ב

 .ובנוהל חטיבת החקירות פרקליט המדינה



 
3 

 

   

)ראו להלן(, התברר כי פרשנות  7917/19למעשה, במסגרת העמדה שהגישה המדינה בבש"פ 

חומר היא שבית המשפט התיר, הלכה למעשה, ביצוע חיפושים ב יסיגאוהמדינה לעניין 

"כמעט למותר לומר, לעמדת המדינה:  56הסכמת הנחקר. וכך צוין בסעיף מחשב על בסיס 

א 23כל חיפוש בטלפון מחייב צו שיפוטי בהתאם לסעיף כי לו סבר בית המשפט הנכבד, כי 

כטענת  –לפסד"פ, וכי לעולם לא תסכון הסכמתו של הנחקר ותשמש תחליף לצו שיפוטי 

הוא היה נמנע מן הקביעה, כי טענות הצדדים )ובכלל זה  –המבקשים בבקשה שלפנינו 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה( שמורות להם. הוא היה קובע בפשטות, כטענת המבקשים 

 .שלפנינו"

)החלטה  יונתן אוריך ואח' נ' מדינת ישראל 7917/19בש"פ בפעם נוספת הסוגיה התעוררה  .ב

את השאלה להותיר בצריך עיון  אלרון . גם במקרה זה, בחר כב' השופט(25.12.2019מיום 

. עם זאת, נראה חומר מחשבהאם ניתן להסתפק בהסכמתו של אדם לצורך ביצוע חיפוש ב

, כפי הציבורית בנושא אומצו על ידי כב' השופט אלרון הרבים מטיעוניה של הסניגורי יכ

דרך הכלל "על , ובכל מקרה עמדתו של כב' השופט אלרון היא כי שיפורט בהמשך הדברים

 .(24)פסקה  אין לבצע חיפוש במחשב אלא במקרים שבהם ניתן צו חיפוש מתאים"

יונתן אוריך ואח' נ'  1758/20בש"פ לאחרונה, פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון ב .ג

(. סוגיית ביצוע החיפוש בהסכמה לא התעוררה 26.1.2021)החלטה מיום  מדינת ישראל

, אך כב' המשנה לנשיאה מלצר התייחס לסוגיה בקצרה, בצורה ישירה במסגרת הליך זה

נוגדת לכאורה את הדרישה כי פגיעה בזכות  בן חייםדעת הרוב בעניין וציין כי נראה ש

חוקתית תהיה בחוק או מכוח הסמכה מפורשת בו )בהתאם לדעת המיעוט של כב' השופט 

 .(בן חייםדנציגר בעניין 

 

 ,בית המשפט העליון. יחד עם זאת על ידיבאופן מפורש וכרע מן האמור עולה כי העניין לא ה .6

בנושא  לעמדת המדינה מנוגדתשלפחות חלק משופטי בית המשפט העליון הביעו עמדה עולה 

. מכיוון שמדובר בסוגיה בהתבסס על הסכמת הנחקר ובהיעדר צו שיפוטיחיפוש בחומר מחשב 

סבורה כי הסניגוריה הציבורית  ,השלכה ישירה על זכויות הפרט של אזרחים רבים האשר יש ל

 . ראוי שהסוגיה תיבחן פעם נוספת על ידי הגורמים המוסמכים לכך

ים הרלוונטי הסעיפיםנבקשכם להורות על ביטול , להלןהנימוקים שיפורטו על בסיס על כן, ו

  ובנוהל חטיבת החקירות.בהנחיית פרקליט המדינה 

אלו הטעמים המרכזיים בגינם סבורה הסניגוריה הציבורית שהנחיות פרקליט  בתמצית, .7

 :יטולן, ויש להורות על בהן בניגוד לדיןבנושא המדינה ומשטרת ישראל 

עמדת המדינה, לפיה נחקר יכול להסכים לחיפוש בחומר מחשב, מבוססת על עמדת  .א

, וזאת בניגוד לדעתו החולקת של כב' השופט דנציגר )אשר אימץ בן חייםהרוב בפרשת 

. כאמור לעיל, במסגרת פסק אותו הליך(בבמלואה את עמדת הסניגוריה הציבורית 

השופט מלצר הביע עמדה כי דעת הרוב בעניין בן חיים נוגדת  כב', אוריךהדין בעניין 

יסוד: כבוד האדם -לחוק 8בסעיף שלכאורה את התנאי הראשון ב"פסקת ההגבלה" 

, או מכוח הסמכה מפורשת בו, בחוקוחירותו, הדורש כי הפגיעה בזכות חוקתית תהיה 

נוטה כב' השופט מלצר לדעת  – וכי אם שאלת ההסכמה כמקור סמכות תיפתח מחדש

 .בן חייםהמיעוט של השופט דנציגר בהלכת 
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הסניגוריה הציבורית סבורה כי לא ניתן  ,בן חייםבפרשת דעת הרוב ואולם, גם בהינתן  .ב

א 23על חיפוש במכשירים סלולאריים, לאור לשונו של סעיף  בן חייםלהחיל את הלכת 

על פי צו  אלא"לא ייערך... חיפוש בחומר מחשב לפקודת סדר הדין הפלילי, הקובע כי 

 .של שופט"

הנוגע לאפשרות , דן בית המשפט בסיטואציה שבה המחוקק שתק בכל בן חייםבפרשת 

לפסק דינה של כב' השופטת  23של עריכת חיפוש על גופו של אדם בהסכמתו בלבד )פס' 

ביניש(. שתיקה זו של המחוקק פורשה על ידי דעת הרוב כלקונה )תוך דחיית טענת 

הסניגוריה הציבורית לפיה מדובר בהסדר שלילי(. מכאן המשיכה דעת הרוב לקביעה 

ית בזכות לפרטיות, ראוי לאפשר להסכמתו של אדם לשמש כי לאור הפגיעה הקלה יחס

 לפסק דינה של כב' השופטת ביניש(. 25תחליף לדרישת החשד הסביר )פס' 

, כי אם בהסדרה מפורשת של הסוגיה, בענייננו, אין המדובר בשתיקה של המחוקק

 שאינה מותירה כל מקום לספק. 

על ענייננו היא ששם  בן חיים סיבה מרכזית נוספת בגינה לא ניתן להחיל את הלכת .ג

בסמכותו של שוטר לבצע חיפוש ככלל סיטואציה בה המחוקק הכיר עסק בית המשפט ב

בדעת הרוב בפרשת . עדר צו שיפוטי, וזאת בהתקיים אחת העילות הקבועות בחוקיבה

, הדגישה כב' השופטת ביניש כי הסכמת האדם יכולה להוות תחליף לעילת בן חיים

ק בהינתן העובדה שהמחוקק העניק לשוטר עוד קודם לכן מקור רהחיפוש עצמה, 

סמכות כללי לביצוע חיפוש ללא צו על סמך שיקול דעתו הפרטני. בנסיבות אלה, 

 הסכמת האדם תוכל להחליף את הפעלת שיקול הדעת על ידי השוטר בשטח.

שלא להעניק סמכות חיפוש על בסיס שיקול דעתו בחר לעומת זאת, בענייננו, המחוקק 

 סמכות הפעלת לצורך שיפוטית בקרה בהפעלתשל השוטר בשטח, וקבע שקיים צורך 

זאת, נוכח הפגיעה החמורה בפרטיות הטמונה בחיפוש זה  .מחשב בחומר החיפוש

(. הסתמכות על בן חיים)להבדיל מ"הפגיעה הקלה יחסית בזכות לפרטיות" שנדונה ב

בן הרחבה ממשית של פסק הדין בפרשת  הנחקר בסיטואציה מעין זו תהווה הסכמת

, שכן היא תאפשר לגורמי החקירה לעקוף את דרישת המחוקק לבקרה שיפוטית חיים

הן ביחס לקיומה של קיומה של עילה מספקת  – ת האכיפהיועל שיקול הדעת של רשו

ביחס לצמצום היקף לפקודת סדר הדין הפלילי; והן  23לחיפוש, בהתאם לסעיף 

 א)ב( לפקודת סדר הדין הפלילי.23בהתאם לסעיף , הפגיעה בפרטיות

כב' השופטים אלרון,  ועל האופן שבו בתי המשפט נדרשים לערוך איזון זה הרחיב

כלל השופטים סבורים שבית  .אוריךפסקי הדין בעניין שני סולברג, מלצר וקרא ב

צאת צו חיפוש בחומר מחשב, אם כי המשפט נדרש לערוך איזון מורכב בבקשה להו

שונים לשיטת כל אחד מהשופטים. החשוב על הסיטואציה הם המבחנים שיש להחיל 

אלא העובדה שברי כי מלאכת האיזון  – לעניינו הוא לא טיבו המדויק של המבחן

המורכבת צריכה להיות שמורה לבית המשפט, שכן לנחקר לעולם לא תהיה אפשרות 

 כבים אלו.לערוך איזונים מור

קיימים הבדלים מהותיים בין חיפוש בחומר מחשב )ובפרט בטלפונים סלולריים( לבין  .ד

חיפוש בענייננו מדוע מבהירים  . הבדלים תהומיים אלהבן חיים בפרשתהעניין שנדון 

 הסכמה של נחקר: ולא עלעל צו שיפוטי חייב להתבסס 
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: זכותם של צדדים שלישיים, לרבות עוצמת הפגיעה והיקף הפגיעה בזכות לפרטיות

סוגי החיפושים שעוצמת הפגיעה בזכויות הפרט שבהם עסקה ב חייםבעוד פרשת בן 

בחומר  מחיפושהיקף ועוצמת הפגיעה בזכות לפרטיות כתוצאה , הרי שהיא מצומצמת

יתרה מכך, חיפוש במכשיר סלולארי פוגע  .חמורים פי כמה וכמה םשל אדם ה מחשב

של הנחקר עצמו, כי אם בזכותם לפרטיות של צדדים שלישיים לא רק בזכות לפרטיות 

. על כן, גם אם נניח שאדם יכול לוותר על זכותו לפרטיות ולהסכים לחיפוש רבים

, ספק אם הוא יכול לוותר על זכותם לפרטיות של צדדים בחומר מחשב השייך לו

לעיניו של מתוך הנחה כי המידע לא ייחשף את המידע  אליו שלישיים, אשר העבירו

 גורם חיצוני כלשהו.

"ספק אם פגיעה זו בפרטיותו של הנחקר : אוריךעמד על כך כב' השופט אלרון בפרשת 

 מוצאת מזור בהסכמתו לאפשר לחוקרים לעיין בתכתובות המצויות במכשירו..."

 לפסק הדין(. 21)פסקה 

ט שעל גופו , נסמך בית המשפט העליון על כך שלפרבן חייםבפרשת : אוטונומיית הפרט

מבקשים לבצע חיפוש עומדת האוטונומיה להסכים לחיפוש ולוותר על זכותו לפרטיות. 

עוסקת במפגש בין שוטר לבין אזרח מחוץ לחדר החקירות,  בן חייםפרשת שאלא, 

כשהאזרח אינו עצור ואף אין כנגדו חשד ברמה גבוהה דיה לשם ביצוע חיפוש שלא 

לעומת זאת, בענייננו עסקינן בנחקר המצוי לבדו בחדר החקירות, לעיתים  בהסכמה.

חשדות לביצוען של עבירות בסטטוס של עצור, כשהוא נאלץ להתמודד עם חוקריו ועם 

הנחקר לביצוע חיפוש במכשירו הסלולארי אינו מביא לסיום של פליליות; סירוב 

י להביא למיקוד החקירה הוא עשו –האינטראקציה בינו לבין חוקריו, אלא להפך 

בשאלה מדוע מסרב הנחקר לחיפוש, שאלות שהן כשלעצמן פוגעות בפרטיות הנחקר; 

, סירוב הנחקר לביצוע החיפוש במכשירו הסלולארי בן חייםלהבדיל מעניין  – וממילא

אלא לכך שמשטרת ישראל תפנה אל בית המשפט  –לא יביא לכך שלא יבוצע חיפוש 

 לביצוע החיפוש. בבקשה לקבל צו שיפוטי

נחקר לעולם לא יוכל לדעת את מלוא המידע  :היעדר אפשרות למתן הסכמה מדעת

ירה לבצע חיפוש במכשירו הסלולארי )שכן אודות הסיבות בגינן מבקשים גורמי החק

אין באפשרות המידע על בסיסו מבוקש החיפוש ככלל אינו גלוי לנחקר בשלב החקירה(; 

אם יסרב  יך, האם בית המשפט ייעתר לבקשה להוצאת צוהנחקר לדעת, או אפילו להער

מודע למלוא סוגי המידע אשר עשויים להיות מאותרים לחיפוש; הנחקר ככלל אינו 

במהלך החיפוש; והנחקר אינו יכול לדעת מהן ההשלכות של איתור המידע השמור 

 במכשיר הסלולארי.

"אין חולק כי , בציינו כי אוריךכב' השופט אלרון התייחס לשני הטעמים האלו בפרשת 

עצם הגעתו של נחקר לחדר החקירות מלווה לא פעם בחוסר נוחות מצדו, ועלול לחוש 

כי הברירות העומדות בפניו כאשר הוא נדרש להציג את מכשיר הטלפון הנייד שברשותו 

מוגבלות. כתוצאה מכך הוא עשוי להיענות לדרישה להציג את מכשירו ולעיין בו 

המשטרה, לעיתים מבלי לשקול מראש את טיב המידע אשר עלול  בנוכחות חוקרי

להיחשף בפניהם, ואף מבלי שהוא מודע להיקף החומר העצום האצור במכשירו. זאת 

ועוד, יש ממש בטענת הסניגוריה הציבורית כי סירובו של הנחקר לאפשר לחוקרי 

יא למיקוד המשטרה לעיין במידע השמור במכשיר הטלפון הנייד שברשותו עלול להב
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אף אם סירובו נובע מטעמי  –החקירה לעניין סירובו ולהגביר את חשדותיהם לגביו 

 פרטיות גרידא."

משקפת מעין  בן חייםהסיטואציה שנדונה בפרשת : קלות החלופה והיעדר הדחיפות

"מצוקה משטרתית", שבה השוטר בשטח נדרש, בתנאים דוחקים, לקבוע האם האדם 

בענייננו, עסקינן בסיטואציה בה אין לעומת זאת,  פוש שבחוק.שמולו עומד בתנאי החי

 –את המכשיר הסלולארי )ובהגדרה  לתפוסכל דחיפות. לגורמי החקירה הסמכות 

חיפוש במכשיר סלולארי יכול להיעשות אך אחרי שנתפס(. מרגע שהמכשיר נתפס על 

לא לשם  –י ידי רשויות החקירה, הנחקר אינו יכול לעשות שימוש במכשיר הסלולאר

 ביצוע עבירות באמצעותו ולא לשם השמדת ראיות מתוכו.

 

טעמים אלו מצדיקים, לשיטתנו, ביטולן של ההנחיות המאפשרות לרשויות החקירה לבצע  .8

 חיפוש בחומר מחשב המבוסס על הסכמת הנחקר.

והן  סיגאוילקריאות שופטי בית המשפט העליון )הן בעניין יוער, כי הסניגוריה הציבורית ערה  .9

( להסדיר את סוגיית החיפוש בהסכמה בחומר מחשב במסגרת אוריךבשני פסקי הדין בעניין 

הצעת במסגרת הוצעה בעבר הסניגוריה הציבורית גם ערה לכך שהסדרה של הנושא  .החקיק

הצעת . ברם, 2014-המצאה, חיפוש ותפיסה(, התשע"ד –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

ובשים פו מאז הונחה על שולחנה של הכנסת, השנים שחל שבעה לכדי חקיקה בחוק זו לא הבשיל

ספק אם הצעת חוק זו תקודם בכנסת הבאה, ובכל  –לב לכך שדין הרציפות אינו חל עליה 

ספק אם ההסדרים הדיוניים המוצעים במסגרת הצעת החוק, המבוססת על דוח משנת מקרה, 

שנים. לטעמנו, התמורות  25-גם כיום בחלוף כ, הם עדיין רלוונטיים במתכונתם זו 1996

הטכנולוגיות והמשפטיות שחלו בשנים אלו, כמו גם הבנת משמעותן של הפרקטיקות השונות 

מחייבות חשיבה מחודשת ועדכנית אף מצד המדינה, והדעת  –המוצעות במסגרת הצעת החוק 

לאחר בחינה עדכנית של , ייעשה הדבר בכנסת הבאהנותנת כי גם אם תקודם חקיקה זו מחדש 

, בפרט בכל הנוגע הצעת החוק המקורית ולא מן הנמנע שיחולו בה שינויים לא מבוטלים

 .לסוגיית החיפוש בהסכמת הנחקר

כך או כך, סוגיית החיפוש בחומר מחשב רלוונטית לאלפי חקירות אותן מנהלת משטרת ישראל  .10

שלא על רים כתוצאה מביצוע חיפוש עוצמת הפגיעה בזכויות היסוד של נחק. כבר כעת מדי שנה

רשויות כי בתקופת הביניים, עד להסדרת הנושא בחקיקה,  מחייבת, בסיס צו של בית משפט

להתבסס על הסכמת החקירה יידרשו להוציא צו לשם ביצוע חיפוש בחומר מחשב, ולא יוכלו 

 נחקרים.

חיפוש בחומר מחשב לבטל את הסעיף המתיר לבצע  לאור האמור, תבקש הסניגוריה הציבורית .11

ואת הפרק העוסק ב"חיפוש , 7.14בהתבסס על הסכמת הנחקר שבהנחיית פרקליט המדינה 

 .בהסכמה" בנוהל חטיבת החקירות

סבורים שאין להורות על בטלות ההוראות וההנחיות המאפשרות לרשויות אכיפת  אתםככל ש .12

בקשכם נ –ובהיעדר צו שיפוטי  החוק לבצע חיפוש בחומר מחשב על בסיס הסכמתו של נחקר

 להודיע לנו על כך בהקדם, בכדי שנוכל לשקול הגשת עתירה לבית המשפט העליון בנושא.
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  בכבוד רב,     

 

     

 ד"ר יואב ספיר      

 הסניגור הציבורי הארצי      
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 רנ"צ יעקב שבתאי, מפכ"ל משטרת ישראל

 לממשלה )פלילי( גב' עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי
 ד"ר חיים ויסמונסקי, מנהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

 מר ענר הלמן, מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה
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