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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )עילות חיפוש 
בלא צו בית משפט( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2021

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדתום18חודשיםמהמועדהאמור,יקראואת1עהוראתשעה
פקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"א-11969,כךשבמקום

סעיףע2יבוא:

"חיפושבלאצו
חיפוש

שוטררשאילהיכנסולערוךחיפושבביתאובמקום,בלאע2ע
את יסכל מיידי באופן החיפוש אי־ביצוע אם חיפוש, צו
מטרתהחיפושולאניתןלקבלמבעודמועדצוחיפוש,ובלבד

שמתקייםאחדמאלה:

מטרתהשלהצעתחוקזולתקן,בהוראתשעה  כללי
ל–18חודשים,אתהעילותהקבועותבסעיףע2 
]נוסחחדש[, לפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(
התשכ"א-1969)להלן-הפקודה(,שבהתקיימןמוסמךשוטר
לערוךחיפושבביתאובמקום,בלאצומאתביתמשפט
)להלן-צוחיפוש(עהתיקוןהמוצענועדלהקנותלמשטרה
והשגת הפיענוח ביכולות ולסייע אפקטיבי אכיפה כלי
ראיותשלהמשטרהבטיפולבפשיעההחמורה,ובייחוד

בפשיעהכאמורבחברההערביתע

עילותלחיפוש ע2לפקודהקובעכיוםארבע סעיף
במקוםבלאצוביתמשפט,וזולשונו:

"חיפוש שלא על פי צו חיפוש

שוטררשאי,בלאצוחיפוש,להיכנסולחפשבכלבית ע2ע
אומקוםאם-

ישלשוטריסודלהניחשמבצעיםשםפשע,או )1(
שפשעבוצעשםזהמקרוב;

תופשהביתאוהמקוםפונהלעזרתהמשטרה; )2(

אדםהמצוישםפונהלעזרתהמשטרהוישיסוד )3(
להניחשמבוצעתשםעבירה;

השוטררודףאחריאדםהמתחמקממעצראו )צ(
נמלטממשמורתחוקיתע"

הנסיבותהנכללותבפסקאות)1(עד)צ(שלסעיףע2
לפקודהמאופיינותבכךשבהתקיימן,הצורךלערוךאת
החיפושהואדחוף,ופנייהלביתהמשפטלקבלצוחיפוש

תסכלאתמטרתוע

במהלךשנותהתשעיםבחנהועדהציבוריתבראשותו
סמכויות מכלול את לוין דב בדימוס העליון שופט של
האכיפהבידיהמשטרה,ובעקבותהמלצותיהתוקנוחוקים
הדין סדר חוק כדוגמת חדשים, חוקים ונחקקו שונים
הפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-1996,חוק
סדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-חיפושבגוףונטילת
אמצעיזיהוי(,התשנ"ו-1996,וחוקסמכויותלשםשמירה

עלביטחוןהציבור,התשס"ה-ע200ע

נוסףעלכך,וכהשלמהלעבודתהחקיקהעלבסיס
המלצותהוועדה,גובשהוהונחהעלשולחןהכנסת,ביום
י"טבאיירהתשע"ד)19במאיצ201(,הצעתחוקסדרהדין
ותפיסה(, חיפוש המצאה, - אכיפה )סמכויות הפלילי
התשע"ד-צ201)ראוהצ"חהממשלההתשע"ד,עמ'()להלן-
הצעתחוקהחיפוש(עהצעתהחוקאושרהבקריאהראשונה
ומשפט חוק החוקה בוועדת הדיונים אך ה–19, בכנסת
שלהכנסתכהכנהלהעלאתהלהצבעהבקריאהשנייה

ושלישית,לאהושלמוע

"עילות שכותרתו החיפוש, חוק להצעת 20 בסעיף
ועדת המלצות לנוכח הוצע, צו", ללא במקום לחיפוש
לוין,לחוקקאתאותןהעילותהמעוגנותהיוםבפקודה,
וכןלהוסיףעילהשעניינהסמכותחיפושלצורךתפיסת
ראיהבקשרלעבירותפשע,מחמתחששלפגיעהבהאו
להעלמתה)ראוסעיף20)3(להצעתחוקהחיפוש(עלעניין
עילהזוהוסברכימועדקיוםהעבירהאינוהמבחןהמהותי,
אלאמועדגילויהראיהואפשרותהעלמתהאםלאתיתפס

באופןמיידיע

עודהוצעבהצעתחוקהחיפוש,בשינוימהמלצות
הוועדההאמורה,כיהעילהשעניינהחיפושבמקוםשזה
פשע, עבירות על נוסף תחול, עבירה בו בוצעה מקרוב
גםלגביעבירותעווןהמנויותבתוספתהשנייהלהצעת
החיפוש(, חוק להצעת )2(20 סעיף )ראו האמורה החוק
וזאתבאיזוןהרחבתהיקףהעבירותכאמורבקביעתמבחן
מהותי)שאינוקייםהיוםבפקודה(,ולפיואי־ביצועהחיפוש
באופןמיידייסכלאתמטרתהחיפושולאניתןלקבלמבעוד
מועדצומאתביתמשפטעמבחןזהמהווהאתאבןהבוחן

המשמעותיתהמצדיקהאתהפעלתהסמכותבלאצוע

כאמור,הליךהחקיקהשלהצעתחוקהחיפושלא
בשלביה כעת מצויה לעדכונה מטה ועבודת הושלם,

האחרוניםע

הערבית בחברה החמורה הפשיעה תופעת לנוכח
החליטה זה, בתחום באכיפה מיוחדים קשיים ולנוכח
הממשלהלקדםבדחיפותאתחקיקתושלאחדההסדרים
מתוךהצעתחוקהחיפוש-חיפושבמקוםבלאצובית
משפט-כתיקוןלסעיףע2לפקודה,מתוךכוונהלהשלים

דינימדינתישראל,נוסחחדש12,עמ'צ28;ס"חהתשע"ו,עמ'891ע 1
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המחזיקבביתאובמקוםאואדםהשוההבופונהלעזרת )1(
המשטרהוישחשדסבירשמבוצעתשםעבירה;

או פשע מסוג עבירה שם שנעברת סביר חשד יש )2(
שעבירהכאמורנעברהשםזהמקרוב;

המחזיקבביתאובמקוםאואדםהשוההבופונהלעזרת )1(
המשטרהוישחשדסבירשמבוצעתשםעבירה;

או פשע מסוג עבירה שם שנעברת סביר חשד יש )2(
שעבירהכאמורנעברהשםזהמקרוב;

אתחקיקתהצעתחוקהחיפושבמלואהבהקדםעהתיקון
ביכולות לסייע הדחוף לצורך מענה לתת בא המוצע
בטיפול ישראל משטרת של ראיות והשגת הפיענוח
בפשיעההחמורהבחברההערבית,ועלכן,כאמור,הוא
מוצעכעתבנפרדמההסדרהכוללהמוצעבהצעתחוק
החיפוש,וכןמוצעלקובעובאופןזמנילמשך18חודשים

שבמהלכםייבחנויישומווהשלכותיוע

בחברה הפשיעה התעצמה האחרונות בשנים
של הן אדם, בחיי כבדים מחירים גובה והיא הערבית
גורמיםהמעורביםבפשיעהוהןשלחפיםמפשעעפשיעה
בלתי לחימה אמצעי בהחזקת השאר, בין מאופיינת, זו
חוקיים,סחיטהבאיומים)לרבותבאמצעותגבייתחובות

לאחוקית-"פרוטקשן"(ויריבמקוםמגוריםע

ריבויהנשקהלאחוקיוהשימושהתכוףבו,משמש
לחיסוליריבים,לביצועעבירותבמשפחה,וכתוצאהמכך
לאובדןחייאדםוכןלירידהחריפהבביטחוןהאישישל
הפרטבחברהולאובדןהאמוןברשויותהחוק,אשרמקשה

אףהואעלאכיפתהחוקע

במקריםרביםשלפשיעהחמורהבחברההערבית,
גביית לשם פעולה שיתוף להשיג המשטרה מתקשה
החשודים באיתור הקושי עיקר בשטחע ועדויות ראיות
בביצועהעבירותנובעמשיבושראיותעלידיגורמיםבעלי
עניין,אשרמתבטאבמחיקתהמידעהמצולםבמצלמות
כגון הפרטי, במרחב העבירה ביצוע במקום המוצבות
בבתיעסקובחצרות,אוהעלמתןעפעמיםרבותמונצחים
במצלמותאלההאירועהפליליהנחקראוראיותהעשויות
לסייערבותבקידוםהחקירהבמהירותובמניעתהסלמת

האירועיםהאלימיםע

בין קשר יש כאשר בעיקר מתרחשים אלה מקרים
מחזיקיהמצלמותלעבריינים,אךגםבמצביםשבהםבעלי
המצלמותמפחדיםמהעברתהראיהומשיתוףפעולהעם
רשויותהחוקאושהםעלוליםלמצואאתעצמם,מייד

לאחרהאירוע,מאוימיםעלידיגורמיםעבריינייםע

"מדיניות שעניינה 2ע8 מספר הממשלה בהחלטת
ממשלתיתלטיפולבתופעותהפשיעהוהאלימותבחברה
הערביתוהעצמתהחברההערביתבישראלותיקוןהחלטות
ממשלה",מיוםי"זבאדרהתשפ"א)1במרס2021(,הוחלט
והאלימות הפשיעה בתופעות לטיפול בהקדם לפעול
בחברההערביתבכמהדרכים,לרבותעלידימתןכלים

אפקטיבייםבידימשטרתישראללמיגורהפשיעהע

החוקהמוצענועדלהעניקכליםלמשטרה,שיאפשרו
להלתפוסראיותגםבלאצוביתמשפט,כאשרישחשש

שהראיותיועלמואוישובשועהתיקוןהמוצענדרשלגבי
כלראיההנמצאתברשותהיחיד,והצורךבומתחזקלנוכח
ההתפתחויותהטכנולוגיותאשרהביאולפריסתמצלמות
רחבהבמרחבהפרטיעככלשמשךהשגתהראיותמתארך,
האפשרותלפיענוחאירועיהפשיעהמצטמצמתבצורה
ניכרתופוגעתביכולתהמשטרהלטפלבתופעהולהצילחיי
אדםעתפיסתראיותכאמורתביאלעלייהבפיענוחפשיעה
חמורהובהעמדהלדין,כמוגםלעלייהבהיקףכליהנשק
ואמצעיהלחימההנתפסים,באופןשירתיעאתהעבריינים

מלבצעאתהעבירותע

הצעתהחוקפורסמהבעברבהצעותחוקהממשלה
,)2021 )18באוקטובר 2עצ1,מיוםי"בבחשווןהתשפ"ב -
והיאמתפרסמתכעתבשניתבשינויתקופתהוראתהשעהע

לסעיף 25 המוצע

מוצעלהחליףאתסעיףע2לפקודהולקבועבסעיף
כנוסחוהמוצעמבחןמהותילחיפושבביתאובמקוםבלא
צושיפוטי,המהווהאתנקודתהמוצאלחיפושבנסיבות
המבחן פי על לחיפושע הספציפית העילה לצד כאמור,
המהותי,חיפושכזהיתאפשרמקוםשבואי־ביצועהחיפוש
באופןמיידייסכלאתמטרתהחיפושולאניתןלקבלמבעוד

מועדצוחיפושע

לפסקה )1(

מוצעכייהיהניתןלהיכנסולבצעחיפושבביתאו
המחזיק כאשר חיפוש, צו בלא מקום(, - )להלן במקום
השוהה אדם כאשר או המשטרה לעזרת פונה במקום
במקוםפונהלעזרתהמשטרהוישחשדסבירכימבוצעת
)2( בפסקאות היום קבועות דומות עילות עבירהע שם

ע2לפקודהעבתוךכך,מוצעלהחליףאת ו–)3(שלסעיף
המונח"יסודלהניח",כפישקבועהיוםבפסקה)3(שלסעיף
ע2האמורבמונח"חשדסביר"המקובלבחקיקהעדכנית

בהקשרזהע

לפסקה )2( 

במקום חיפוש ולבצע להיכנס ניתן יהיה כי מוצע
בלאצוחיפושכאשרישחשדסבירשבאותומקוםנעברת
עבירהמסוגפשעאושעבירהכאמורנעברהשםזהמקרובע
עילהדומהקבועההיוםבפסקה)1(שלסעיףע2לפקודה,
להניח" "יסוד המונח את לשנות זה בהקשר גם ומוצע

במונח"חשדסביר"ע
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ישחשדסבירכימצוישםחפץהעשוילשמשראיה )3(
לביצועעבירתפשעחמור,והחיפושנדרשבאופןמיידילשם
מניעתהעלמתהראיהאופגיעהבה;חיפושכאמורבפסקה

זו-

יבוצעלאחרקבלתאישורקציןמשטרה; )א(

אין המשטרה; בנוהלי שייקבע באופן יתועד )ב(
בהוראותפסקתמשנהזוכדילגרועמהאמורבסעיף26;

לפסקה )3( 

מוצעלהקנותלשוטרסמכותלהיכנסולבצעחיפוש
האחד, תנאים: שני בהתקיים חיפוש צו בלא במקום
שהתעוררחשדסבירכיבמקוםמצויחפץשעשוילשמש
ראיהלביצועעבירהמסוגפשעחמור)כהגדרתההמוצעת
להלן(;והשני-החיפושנדרשבאופןמיידילשםמניעת

העלמהשלהראיהאופגיעהבהע

כאמורלעיל,עילהדומהנכללהבסעיף20)3(להצעת
את להקנות הוצע סעיף באותו ואולם החיפושע חוק
הסמכותבקשרלעבירותפשעוכןלעבירותעווןהמנויות
בתוספתהשנייהלהצעתהחוקהאמורה,ואילוכעתמוצע
לאפשרלבצעחיפושבמקוםבלאצוחיפושלשםמניעת
העלמתראיהאופגיעהבהרקבעבירותמסוגפשעחמורע
צמצוםזהנדרשבשלהפגיעההצפויהבזכויותוהעדרם
שלמנגנוניהאיזוןשנכללובהצעתחוקהחיפוש,דוגמת
עקרונותהפעלתהסמכויותוחובתהתיעוד)ראוסעיפים2

ו–0צלהצעתחוקהחיפוש(ע

חדשנותה הסמכות, של חריגותה בשל כן, כמו
אישור יידרש כי מוצע בהפעלתה, הנדרשת והזהירות
מראשמאתקציןמשטרהלביצועהפעולהעקבלתאישור
כאמור,בטרםביצועהחיפוש,מהווהמנגנוןבקרהנוסף
ומיידילשקילתהצורךהמיידיבתפיסתהראיהאלמול
הפגיעההצפויהבפרטיותעקבביצועהחיפושעבמקרים

אבטחה מצלמות לתפוס במטרה יבוצע החיפוש רבים
כאמור והאישור מעורבים, בלתי גורמים של בבתיהם
זויוגבללמצבים נדרשכדילוודאכיהשימושבסמכות

המתאימיםבלבדע

יובהר,כיהסמכותהמוצעתכוחהיפהלצורךעצם
שאגור מחשב בחומר מדובר שאם מובן החפץע תפיסת
שיפוטי צו שיידרש הרי שנתפסו, במחשב או במצלמה
23אלפקודהוהפסיקה כדילחדוראליו,בהתאםלסעיף

בענייןזהע

מנגנוןבקרהנוסףשיאפשרלבחוןאתהצורךבהפעלת
הסמכותלפיעילהזוואתמידתהאפקטיביותבהפעלתה,
הואתיעודביצועהחיפושבאופןשייקבעבנוהליהמשטרהע
כאמור,מדוברבסמכותחדשהאשרמטרתההעיקריתהיא
הקשיים בשל הערבית בחברה הפשיעה במיגור לסייע
שפורטולעילעכדילפקחעליישומה,מוצעכיהמשטרה
בנהליה, תתעדאתאופןהפעלתהסמכותכפישייקבע
חיפוש כל לגבי בשגרה כיום שנערך לדוח מעבר וזאת

במקום-לפיצואושלאלפיצו,מכוחסעיף26לפקודהע

עודיובהר,כידרישתהמיידיותבסעיףקטןזהנוגעת
לצורךבחיפושלשםמניעתהעלמתהראיהאופגיעהבה,
אךלאנוגעתלמועדביצועהעבירהעבמיליםאחרות,אין
דרישהשמדוברבעבירהש"נעברהזהמקרוב",כפישמוצע
לקבועבפסקאות)2(ו–)צ(המוצעותעזאת,מןהטעםשגילוי

הראיההואהמועדהקובעלענייןהצורךבחיפושע
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ישחשדסבירכינמצאשםחשודבעבירתפשעחמור )צ(
שנעברהזהמקרובאואדםהמתחמקממעצראוממאסראו

הנמלטממשמורתחוקית;

לענייןסעיףזה,"פשעחמור"-עבירהשדינהעשרשנות
מאסראויותראועבירהלפיסעיפיםצצ1)א(רישה,0צ3א)ב(

או28צלחוקהעונשין,התשל"ז-21977ע"

ישחשדסבירכינמצאשםחשודבעבירתפשעחמור )צ(
שנעברהזהמקרובאואדםהמתחמקממעצראוממאסראו

הנמלטממשמורתחוקית;

לענייןסעיףזה,"פשעחמור"-עבירהשדינהעשרשנות
מאסראויותראועבירהלפיסעיפיםצצ1)א(רישה,0צ3א)ב(

או28צלחוקהעונשין,התשל"ז-21977ע"

לפסקה )4( 

נוסףעלהסמכותהקיימתכיוםבסעיףע2)צ(לפקודה,
לערוךחיפושבמקוםבלאצוכאשרשוטררודףאחריאדם
מוצע חוקית, ממשמורת הנמלט או ממעצר המתחמק
להקנותלשוטרסמכותלערוךחיפושבמקוםבלאצובית
נמצא במקום כי סביר חשד מתעורר כאשר גם משפט
זו עילה מקרובע זה שנעברה חמור פשע בעבירת חשוד
לאהוצעהבהצעתחוקהחיפוש,ומוצעתכעתעלרקע
האמורלעילובייחודלצורךמקריםשבהםנדרשחיפוש
פעם ולא בצפיפות, מתגוררת האוכלוסייה שבו במקום
נדרשחיפושמהירבכמהמקומותקרוביםכדילאתראת
החשודבעבירהעכמוכןמוצעלהוסיףדרישהלרףשלחשד
סבירגםלגביהימצאובמקוםשלאדםהמתחמקממעצר

אוממאסראוהנמלטממשמורתחוקיתע

לבסוף,מוצעלהגדיר"פשעחמור"כעבירהשדינה
עשרשנותמאסראויותראושלושעבירותנוספותשעונשן
נמוךמ–10שנותמאסר:עבירהשלהחזקתנשקשלאכדין
לפיסעיףצצ1)א(רישהלחוקהעונשין,התשל"ז-1977)להלן
-חוקהעונשין(;עבירהשליריבאזורמגוריםאובאופן
האמור; לחוק 0צ3א)ב( סעיף לפי אדם בני לסכן שעלול

ועבירהשלסחיטהבאיומיםלפיסעיף28צלחוקהאמורע

עבירותאלההןחלקמרכזימתופעתהפשיעהבחברה
הערביתולאפעםקייםקושיממשיבפיענוחןעלפיכך,מוצע
לכלולאותןבהגדרתהמונח"פשעחמור"לענייןסעיףזהע
יוערכיעבירותאלהנכללובגדרןשלהעבירותשהוצע,
בהצעתחוקהחיפוש,לאפשרחיפושבלאצוביתמשפט

לצורךחקירתןע

במקריםרבים,ביצועעבירותשלהחזקתנשקשלא
כדיןויריבאזורמגוריםמוביליםלאירועיאלימותנוספים
וחמוריםיותרשסופםפגיעהבנפשעבעבירותאלה,איתור
כליהנשקהואצעדהכרחיומשמעותיבקשירתהעבריין
העבריין של בחזקתו נמצא שהנשק העובדה לעבירהע

ובשליטתו,מאפשרתלולהחביאאולהשמידאתהנשק
ולשבשאתהראיותעבנסיבותאלה,מתגברהצורךבמתן
סמכותאשרתאפשרלמשטרהלפעולבמהירותהמרבית

לצורךחקירתהעבירותולמניעתהישנותןע

דמי דרישת רקע על באיומים סחיטה של עבירות
חסותמעסקיםמובילותגםהןלפגיעהמשמעותיתברכוש
ובגוף,וזאתבמטרהלהרתיעאתהקורבנותולאלץאותם
ישראל משטרת של מדיווחים הסחיטהע דמי את לשלם
עולהכיבמקריםשלסחיטהבאיומיםקייםחששמובנה
בקרבסביבתהקורבנות)בעליהבתיםאוהעסקיםהנמצאים
בקרבתהקורבןהעיקרי(שמאיהיואףהםקורבןלפגיעה
מידיהעבריין:קורבןלסחיטהעלידיהעברייןאוקורבן
בשלאיוםישירשלהעברייןכלפיהםשנועדלהניאאותם

מלשתףפעולהעםהמשטרהע

לנוכחהאמור,נתקלתמשטרתישראללאפעםבמקרים
שבהםהקורבנות,בעליהבתיםאוהעסקיםמסרביםלשתף
פעולהעימהובמקריםרביםמוחקיםאומעלימיםראיות
את מחייב זה דברים מצב החקירהע לקידום קריטיות

משטרתישראלבפעילותמיידיתלתפיסתהראיותע

לאפעםדרךפעולתושלהעברייןאוארגוןהפשיעה
לאייםולהטילאימהעלהקורבנותנעשיתבאופןמרומז
בלבד,ועלהמשטרהמוטלתהמלאכהלקשורביןהאירועים
האימהע הטלת אופן את באמצעותם ולהוכיח השונים
הניסיוןמלמדכיאיוםשנעשהבאופןמרומזעשוילהסלים
במהירותלכדיאירועאליםומסוכןשעלוללסכןאףחיי
אדםעבהעדרשיתוףפעולהשלהקורבנותוסביבתםעם
פעולות מבצעים אף הקורבנות שבו ובמצב המשטרה,
אקטיביותשתכליתןשיבושחקירה,נדרשתפעולהמיידית
זומחייבתמתן שלהמשטרהלתפיסתהראיותעמציאות
סמכותלמשטרהלהיכנסולערוךחיפושאףבלאצולשם
החקירה, פיענוח לצורך העלמתן וסיכול ראיות תפיסת

ומכאןהצורךבקביעתהעילההמוצעתבפסקהזוע

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 2
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