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העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה 

עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה 
 

 

פטירת חקירות ביטחוניות מחובת התיעוד החזותי
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 7) (הארכת תוקף של הוראת שעה לעניין חקירת

חשוד בעבירת ביטחון), התשע"ה-2015 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ועדת  חוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 23.6.2015 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית 

  
הצעת החוק מבקשת להאריך בחמש שנים את תוקפה של הוראת השעה הפוטרת את המשטרה מהחובה
לתעד חזותית או קולית חקירות של חשודים בעברות ביטחוניות. הצעת החוק אושרה בוועדת השרים

לחקיקה ב-7.6.2015, ועברה בקריאה ראשונה במליאה. 
  

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת נחרצות להצעת החוק. אין מקום להוראת חוק פוגענית ובלתי חוקתית
כזו, לא בדמות הוראת שעה ולא בדמות חקיקת קבע. תיעוד חזותי של חקירות מהווה אמצעי חיוני
להבטחת הליך פלילי הוגן, למניעת עיוותי דין, ולשמירה על זכויותיו היסודיות של העצור. הסכנה כי אדם
הנתון לחקירה מלחיצה יודה במעשים שלא ביצע, היא סכנה מוחשית. החובה לתעד חזותית חקירות
בעבירות חמורות חיונית כדי לאפשר לבית המשפט לקבוע אם נשמרו זכויות החשוד במהלך החקירה, ואם
ההודאה נמסרה מרצון, וכדי להרתיע את הגוף החוקר משימוש באמצעי חקירה פסולים, בעינויים וביחס
בלתי אנושי ומשפיל. הפטור מתיעוד פוגע באופן קשה בשורה ארוכה של זכויות יסוד חוקתיות של

החשוד: בזכותו לכבוד, בזכותו לשלמות הגוף, בזכותו להליך הוגן, בזכותו לחירות ובזכותו לשוויון. 
  

דווקא בהקשר הביטחוני קיימת חשיבות מיוחדת לתיעוד מלא של החקירות. ראשית, בחקירות אלה –
בהן הנחקר נתפס בדרך כלל כאויב – קיימת סכנה מוגברת לשימוש בעינויים ובאמצעי חקירה פסולים
אחרים, העלולים לאיין את רצונו החופשי של החשוד. שנית, חשודים בעברות ביטחון נחקרים פעמים רבות
כשהם מנותקים לחלוטין מהעולם החיצון ומנועים להיפגש עם עורך דין למשך תקופה ממושכת. בנסיבות
מסוימות ניתן אף לעכב את הבאתם בפני שופט ולהאריך את מעצרם בהעדרם. הסדרים אלה מגבירים עד
מאד את הסכנה שייעשה שימוש באמצעי חקירה פסולים ואת החשש שיינתנו הודאות שווא, ולפיכך יש
להקפיד ביתר שאת על הכלים המינימליים, הדרושים כדי להבטיח פיקוח הולם – ולו בדיעבד – על החקירה.
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העסקה באמצעות קבלן בחברות הסלולר 

ישיבה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעה לסדר בדיון מהיר של חה"כ
מיכל בירן, אילן גילאון, עליזה לביא,רוברט אילטוב, אורי מקלב ונורית קורן בנושא: הוצאת עובדי חברות

הסלולר לתאגיד חיצוני והפיכתם לעובדי קבלן
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכלכלה | יום שלישי 23.6.2015 | דיון 

  
הדיון יעסוק בכוונת משרד התקשורת להקים תאגיד עצמאי בבעלות משותפת של חברות הסלולר בישראל,
כחלק מיישום הרפורמה בענף הסלולר. על פי הפרסומים, העובדים שיועסקו בתאגיד שיוקם יעבדו בפועל

כחלק ממכרז שבו יספק התאגיד לחברות הסלולר שירותים שונים, ובהם שירותי כוח אדם. 
 

עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה להעסקה ישירה): המהלך המתוכנן יגרום הלכה למעשה להפיכת
עובדים רבים לעובדי קבלן, המועסקים באמצעות גוף מתווך (התאגיד העצמאי החדש). ההעסקה הקבלנית
גורמת לפגיעה בתנאי ההעסקה, בזכויות הסוציאליות, בביטחון התעסוקתי ובתחושת השייכות של רבבות
עובדות ועובדים בישראל. היא תורמת להרחבת ממדי העוני, ומקבעת את מעמדם של עובדים אלה, בעיקר
אלו הנמנים על הקבוצות המוחלשות במשק, כ"עובדים עניים". הקואליציה להעסקה ישירה קוראת למשרד

התקשורת וליתר המעורבים בעניין למנוע את הפיכת העובדים לעובדי קבלן. להרחבה 
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