
טי
פ

ש
מ

דיון 

* עורך דין בסניגוריה הציבורית הארצית. תודה לאלקנה לייסט, ענת הורוויץ, מורן כרמון, משה סרוגוביץ' וישי שרון על הערותיהם לטיוטות קודמות של המאמר.
1 ס' 67)א( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרים(, התשנ"ו-1996 )להלן: חוק המעצרים(, לפיו "היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה...".

2 ס' 23)א( לחוק המעצרים, לפיו "שוטר מוסמך לעצור אדם אם יש לו יסוד סביר לחשד...".
3 ס' 25)1( לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969 )להלן: פקודת סדר הדין הפלילי(, לפיו "יש לשוטר יסוד להניח שמבצעים שם 
פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב"; ס' 29 לפקודת סדר הדין הפלילי לפיו "נמצא אדם בבית או שמחפשים בו או בקרבתו, ויש יסוד סביר לחשוד..."; ס' 3)ב( לחוק 

סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005, לפיו "היה לשוטר, לחייל מוסמך או למאבטח חשד סביר שאדם..." ועוד. 
4 ס' 13)א( לחוק המעצרים, לפיו "שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה...".

5 ס' 23 לפקודת סדר הדין הפלילי. 
6 בש"פ 6350/97 רוזנשטיין נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 29.10.1997(.

7 בש"פ 5610/06 פדרמן נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 25.7.2006(, פס' 9 לפסק דינה של השופטת נאור.
8 רע"פ 10141/09 בן חיים נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 6.3.2012(.

9 ע"פ )מחוזי מר'( 42184-08-13 בכר נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 31.12.2013( – כתב האישום ייחס לנאשם החזקה של חשיש, אשר נמצא עליו במסגרת חיפוש, 
שנעשה בשעת לילה, כאשר השוטר טען שלא היה מבצע את החיפוש אילולא ראשו של הנאשם "החל לרעוד" לאחר שניגש אליו. בית משפט השלום קבע כי מדובר 
בחשד סביר ולכן הוחלט להרשיע את הנאשם; הוגש ערעור על ההרשעה – ובית המשפט המחוזי המליץ לפרקליטות להסכים לקבלת הערעור ולזיכויו של הנאשם מכיוון 

שבנסיבות המתוארות אין משום חשד סביר. 
10 בת"פ )שלום נצ'( 6307-08-11 מדינת ישראל נ' עדרי )פורסם בנבו, 12.2.2013(, נקבע כי אין בנסיבות אלו כדי להקים חשד סביר, ועל כן נפסלה הראיה שנמצאה 

במסגרת חיפוש זה )סכין אותה נשא הנאשם על גופו(.
11 במספר פסקי דין נקבע כי ביצוע עיכובו של אדם, או ביצוע חיפוש בכליו, אך בשל חזותו – מהווים racial profiling פסול – ראו למשל ת"פ 18175-02-10 )שלום 
ת"א( מדינת ישראל נ' שלאעטה )פורסם בנבו, 24.5.2012(; ת"פ )שלום כ"ס( 5719-04-10 מדינת ישראל נ' גוהרי )פורסם בנבו, 17.3.2011(; ת"פ )שלום ת"א( 

2934-09 מ.י. מדור תביעות פלילי ת"א נ' אברהם )פורסם בנבו, 16.3.2010(.
12 השימוש במונח "חשד מועבר" מבוסס על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעפ"ת )מחוזי ב"ש( 29882-01-15 גבאי נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 

23.2.2015(, אליו אתייחס בהרחבה בהמשך המאמר.

סבירותו של החשד המועבר
עו"ד יגאל בלפור*

מבוא
קיומו של "חשד סביר" הוא תנאי מקדמי להפעלתן של סמכויות 
האכיפה המרכזיות, ובהן עיכוב,1 מעצר2 וחיפוש,3 הן כאשר סמכויות 
אלו מופעלות על ידי המשטרה )ללא צו שיפוטי(, והן כאשר הן 
מופעלות על ידי בית המשפט בהוצאת צו מעצר4 או צו חיפוש.5 
רף "החשד הסביר" הוא נמוך יותר מאשר רף "הראיות לכאורה",6 
אך הוא חייב "להיות מבוסס על מידע או ראיות ראשוניות כלשהן 

ולנבוע מהם באופן הגיוני וסביר", ואין די ב"ניחוש גרידא".7

בפרשת בן חיים8 התייחס בית המשפט העליון אל קווי המתאר 
המגדירים מהו "חשד סביר" הדרוש לשם ביצוע חיפוש על גופו 
של אדם )אך ברי כי כללים אלו ישימים, בשינויים המחויבים, גם 
לסמכויות אכיפה אחרות(. נקבע שמדובר במבחן אובייקטיבי, בו 
נדרש בית המשפט להעריך את סבירות שיקול דעתו של השוטר 
שערך את החיפוש לשם הכרעה בחוקיות החיפוש. צוין כי התנאים 
שבהם יתקיים חשד סביר אינם ניתנים להגדרה ממצה וחד משמעית, 
ויישומו של המבחן מבוסס על נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה 
ומקרה, על המידע שהיה בידי השוטר בעת עריכת החיפוש ועל 
ניסיונו המקצועי של השוטר שערך את החיפוש ושיקול דעתו. 
בבחינת למעלה מן הצורך, הצביע בית המשפט על מספר אמות 
מידה לבחינת החשד הסביר: התנהגות מחשידה של מושא החיפוש 
הפוטנציאלי; מידע בדבר ביצוע עבירה במקום בו נמצא אותו אדם או 
בקרבתו, בצירוף השעה בה הוא נמצא במקום; מקרה שבו המשטרה 
מקבלת מידע על אודות תיאורו של אדם החשוד בביצוע עבירה 
מסוימת או בדבר האזור שבו עשוי להימצא החשוד; לעומת זאת – 

קיומו של עבר פלילי בלבד, המנותק מנסיבות חיצוניות קונקרטיות, 
אינו מגבש לכשעצמו חשד סביר.

מאז פסק הדין בפרשת בן חיים, דנו בתי המשפט לעיתים קרובות 
בשאלה האם סט מסוים של נסיבות יכול לעלות לכדי חשד סביר אם 
לאו – למשל, האם "רעד" של מושא החיפוש יכול לעלות לכדי "חשד 
סביר";9 האם הימצאותם של חמישה צעירים, בסמוך לביתו של 
אחד מהם, בשעת לילה מאוחרת, יכולה להקים חשד סביר לביצוע 
עבירה או להחזקתו של חפץ אסור;10 האם השתייכותו של מושא 
החיפוש הפוטנציאלי לקבוצת מיעוט יכולה להקים חשד סביר לביצוע 
עבירה11 ועוד. המשותף למקרים הללו הוא שעניינם בבחינת חשדו 
של השוטר בשטח, שהפעיל את סמכות האכיפה. אלא שסמכויות 
האכיפה של המשטרה מופעלות לעיתים קרובות גם כאשר החשד 
אינו נוצר אצל השוטר בשטח, אלא "הועבר"12 אליו מגורם אחר, 
כדי ששוטר השטח יפעיל את סמכות האכיפה. במסגרת המאמר 
אבקש לבחון מספר סוגיות הנוגעות למקרים בהם פעילות המשטרה 
מבוססת על "חשד מועבר". בפרט, אתייחס למקרים בהם החשד 
מבוסס על מידע שהועבר אל המשטרה ממקור חיצוני – כדוגמת 

מודיע )בין אם אנונימי בין אם לאו( או מקור חסוי.

בחלקו הראשון של המאמר אתייחס לשאלה את חשדו של מי עלינו 
לבחון? שהרי, כאשר ב"חשד מועבר" עסקינן, שוטר השטח הוא אך 
"זרועו הארוכה" של גורם אחר, אשר בליבו התגבש החשד הסביר. 
חלק זה יבוסס, ברובו, על פסיקה ישראלית אשר התייחסה לשאלה 

זו.
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13 כפי שאבהיר בהמשך הדברים, במרבית המקרים חשדו של שוטר א' התעורר לא משום שהיה עד מכלי ראשון לנסיבות המחשידות, אלא משום שהועבר אליו מידע 
המתייחס לעבירה פלילית – בין אם מקורו של מידע זה באזרח שהודיע על כך למשטרה ובין אם מדובר במידע מודיעיני.

שאלה החורגת מגבולות המאמר נוגעת לתנאים המקדמיים הדרושים לצורך העברת חשד משוטר א' )או מגורם אחר( לשוטר ב'. כך למשל – האם שוטר שמבצע חיפוש 
צריך להתייחס באותו אופן לחשד שהועבר לו על-ידי מוקדן או מתנדב משטרתי ולחשד שהועבר לו על-ידי קצין משטרה או המפקד הישיר שלו? בהחלט ניתן לבסס 
טענה לפיה זהות הגורם המעביר את החשד צריכה להשפיע על שיקול דעתו של השוטר אליו החשד מועבר. כאמור, איני נדרש לשאלה זו במסגרת המאמר, ונקודת 

המוצא היא כי ככל שקיימים תנאים מקדמיים כאמור – הם מולאו.
14 אני מניח, כמובן, כי שיער ארוך וקעקועים אינם מספיקים, כשלעצמם, כדי לעמוד ברף האובייקטיבי הדרוש לכינונו של "חשד סביר", הנחה שנראית סבירה לאור 

הפסיקה של בתי המשפט השונים בשאלה זו.
15 בג"ץ 465/75 דגני נ' שר המשטרה, פ"ד ל)1( 337 )1975(.

16 לעיל ה"ש 12.
17 שם.

18 עפ"ת )מחוזי מר'( 36440-11-15 שלומוב נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 12.4.2016(.

חלקו השני של המאמר יעסוק בשאלה כיצד יש לבחון את "החשד 
המועבר"? הפסיקה הישראלית מיעטה לעסוק בסוגיה זו, ועל כן 
אבקש לפנות אל הפסיקה בארצות הברית, במסגרתה גובשו אמות 
מידה לבחינת מידע שהועבר אל המשטרה מגורם חיצוני )מודיע או 
מקור חסוי(, אמות מידה שיכולות לשמש כנקודת מוצא גם עבור 

הפסיקה הישראלית בנושא.

חלק א' – את חשדו של מי עלינו לבחון?
ניתן להדגים את השאלה עליה אבקש להשיב בפרק זה באמצעות 
הדוגמא הבאה: אצל שוטר א' מתעורר חשד כי פלוני ביצע עבירה 
מסוימת; שוטר א' מדווח לשוטר ב' על החשד, ושוטר ב' הוא שמבצע 
את פעולת האכיפה כלפי פלוני )עיכוב, חיפוש, מעצר וכיו"ב(. האם 
ניתן לקבוע כי התקיים חשד סביר על בסיס עדותו של שוטר ב', 

מבלי ששוטר א' העיד בבית המשפט על דרך היווצרות החשד?13

לא  זו בשלילה, משום שהחשד  יש להשיב על שאלה  לטעמי, 
התעורר אצל שוטר ב', ולכן אם רק הוא יעיד בפני בית המשפט, 
לא תהיה לבית המשפט כל אפשרות לבחון את החשד באמת 
מידה אובייקטיבית. הסתפקות בעדותו של שוטר ב' עלולה להביא 
ל"הלבנה" של חשד שאינו עולה לכדי הרף האובייקטיבי של "חשד 
סביר". נניח, למשל, ששוטר א' חשד כי פלוני מחזיק בקרבו סמים 
משום שלפלוני שיער ארוך וקעקועים.14 שוטר א' מודיע לשוטר ב' 
כי הוא חושד בכך שפלוני מחזיק סמים )בלי להסביר מדוע הוא 
חושב כך( ומבקש משוטר ב' לבצע חיפוש על גופו של פלוני. ברי כי 
אם נסתפק בעדותו של שוטר ב', כל שנדע הוא שהשוטר התבקש 
לבצע חיפוש על גופו של פלוני בשל חשד שהאחרון מחזיק סמים. 
בחינת סבירותו של חשד זה יכולה להיעשות אך ורק אם תשמע 
עדותו של שוטר א'. על כן, בסיטואציה המוצגת לעיל, בחינת סבירות 
החשד צריכה להיעשות באמצעות שתי החוליות הרלוונטיות – הן 
שוטר א' )בליבו התגבש החשד הראשוני( והן שוטר ב' )אשר נמצא 
בשטח ואשר יכול להיחשף לנתונים רלוונטיים נוספים, שיש בהם 

כדי לאשש או לאיין את החשד הראשוני(.

אמנם, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בפרשת דגני,15 שוטר 
יכול להתבסס על טענותיו של צד שלישי בגיבוש החשד, ואין כל 
הכרח שהחשד יהיה תולדה של עובדות שהשוטר קלט בחושיו 
שלו עצמו. ואכן – חלק ניכר מפעילות המשטרה מתבסס על מידע 

שהועבר אל השוטר בשטח, בלי שהוא עצמו הבחין בפעילות חשודה 
כלשהי. בכך אין פסול. ואולם פסק הדין בפרשת דגני אינו עונה 
על השאלה שהוצגה בתחילת הפרק, שכן גם אם אין פסול בכך 
ששוטר ב' פעל על בסיס הדיווח שקיבל, הרי שלצורך בחינת קיומו 
של חשד אובייקטיבי, עלינו לבחון את החוליה בשרשרת שאצלה 
התגבש החשד. ובמילים אחרות, אין כל פסול בכך שהחוליה השנייה 
בשרשרת תפעל על סמך מידע שקיבלה, אך אין הדבר פוטר אותנו 
מלדון בשאלה האם אצל החוליה הראשונה התגבש חשד אובייקטיבי.

סוגיית "החשד המועבר" עלתה לדיון במספר )לא גדול( של פסקי 
דין שניתנו על ידי בתי משפט מחוזיים ובתי משפט השלום. פסק 
הדין המרכזי שדן בכך הוא עפ"ת גבאי,16 שם קיבל בית המשפט 
המחוזי ערעור שהגיש מי שהורשע על ידי בית משפט השלום 
בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים ונהיגה בשכרות על דרך של 
סירוב, והורה על זיכויו. השאלה שנדונה באותו מקרה היא האם יכול 
היה שוטר השטח לדרוש מן המערער לבצע בדיקת סמים )לביצועה 
דרוש היה "חשד סביר"(, כאשר החשד הסביר התבסס על דיווח 
שנמסר לשוטר השטח על ידי קצין המודיעין. בית המשפט המחוזי 
קבע כי כאשר מדובר ב"חשד מועבר" )דהיינו, אמירה של שוטר 
אחד, כגון רכז המודיעין, לשוטר אחר(, לא די שבית המשפט יבחן 
אם התקיים בליבו של השוטר בשטח החשד הסביר )חשד שממילא 
לא יכול להתגבש בליבו בהינתן שהחשוד לא מבצע כל פעולה 
מחשידה(, אלא עליו לבחון את התגבשות החשד הסביר בליבו של 
איש המודיעין, שכן השוטר בשטח הוא למעשה ידו הארוכה של 
איש המודיעין – "חשד שאינו סביר אצל שוטר המקור, אינו יכול 
להיות 'מולבן' על ידי שוטר השטח, רק מהטעם שקיבל את הדברים 
משוטר המקור".17 נקבע כי לצורך בחינת סבירות החשד, היה על 
המדינה להציג במסגרת ההליך המשפטי את מקור החשד – דהיינו, 
את המידע המודיעיני עצמו, או פראפרזה ממנו, הכוללת התייחסות 
לאמינות המקור. השאלה איזה סוג של מידע מודיעיני עשוי היה 
להקים חשד סביר נשארה בצריך עיון )ואליה אתייחס בהרחבה 

בחלקו השני של המאמר(. 

במספר  המשפט  בתי  ידי  על  אומץ  גבאי  בפרשת  הדין  פסק 
הליכים נוספים. כך, בפרשת שלומוב,18 זוכה המערער מעבירת 
נהיגה בשכרות, בהתבסס על פסק הדין בפרשת גבאי. במקרה 
זה, המערער נעצר מלכתחילה לבדיקה אקראית, ועוכב לתחנת 
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19 ת"פ )שלום קר'( 45285-08-15 מדינת ישראל נ' קריכלי )פורסם בנבו, 11.1.2016(.
20 ת"פ 21794-12-13 )שלום ת"א( מדינת ישראל נ' דדה )לא פורסם, 17.6.2015(.

21 רע"פ 9025/15 הרשמן נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 30.12.2015(.
22 הגם שבית המשפט העליון ציין מפורשות כי אינו מביע מסמרות בנוגע לשאלת נכונות הקביעות בפסק דין גבאי, לעיל ה"ש 12. וראו הרחבה בנוגע לפרשת הרשמן, 

לעיל ה"ש 21, בפרק המסכם את המאמר.
23 עפ"ת )מחוזי ת"א( 64077-12-15 יואב פרטוש נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 14.1.2016(.

24 בהמשך המאמר אדון באופן בו יש לבחון, לטעמי, את סבירות המידע המודיעיני או הפראפרזה שהוגשה. עם זאת, אבקש להעיר כבר עתה כי כיוון שנטל הראיה 
מוטל על התביעה, על ההגנה להיזהר מלהשלים ביוזמתה את החסר, למשל, באמצעות הסכמה לתוכן הפראפרזה, ככל שהיא כוללת נתונים המלמדים על סבירות החשד 

או באמצעות הגשת עתירה לגילוי ראיה, מקום בו הפראפרזה עצמה אינה כוללת נתונים המלמדים על סבירות החשד. 
25 זאת לצד הנתונים שעמדו בפני שוטר השטח, ככל שהיה בהם כדי לחזק או לאיין את החשד שנוצר אצל הגורם שהפעיל את שיקול הדעת.

26 הדבר עלול לעורר קושי מסוים במקרים בהם מקבל ההחלטה התבסס על מידע מודיעיני חסוי. את הפתרון המוצע לקושי פרוצדוראלי זה אציג בחלק הבא של המאמר.

המשטרה לאחר שהתברר כי אין לו רישיון נהיגה. בתחנת המשטרה 
נערכה בדיקה מול רכז המודיעין, אשר מסר כי יש מידע מודיעיני 
רלוונטי בעניין המערער, ובעקבות כך התבקשה מן המערער בדיקת 
שתן לצורך בדיקת סמים. המערער סירב לבדיקה, והורשע בבית 
המשפט לתעבורה בעבירת נהיגה בשכרות מכוח סירוב ליתן דגימת 
שתן להימצאות סמים מסוכנים בגופו. בית המשפט המחוזי קיבל 
את הערעור, וקבע כי חשדו של השוטר שביקש מן המערער ליתן 
דגימה הוא "חשד מועבר", והשוטר בשטח פעל אך כידו הארוכה 
של איש המודיעין. המידע המודיעיני עצמו לא הוצג לבית המשפט, 
ולכן נמנעה מבית המשפט האפשרות לבדוק האם המידע מקים 
חשד סביר )טענת המדינה, לפיה המערער לא חלק על עצם קיומו 
של המידע המודיעיני ולא הגיש עתירה לגילוי ראיה, ועל כן עצם 
קיום המידע מקים את החשד הסביר, נדחתה(. על כן, נקבע כי לא 
הוכח קיומו של חשד סביר, והמערער זוכה מן המיוחס לו; בת"פ 
קריכלי,19 דן בית המשפט בשאלת חוקיות עיכובו של הנאשם על 
ידי השוטר בשטח. בית המשפט ציין כי השוטר בשטח לא הפעיל כל 
שיקול דעת עצמאי, אלא ביצע הוראות, ולכן יש לבחון את שיקול 
דעתו של החוקר הממונה על התיק, אשר ביקש משוטרת אחרת 
להורות לסיור לעכב את הנאשם; בת"פ דדה20 דובר בחיפוש שבוצע 
ברכבו של אדם, בעקבות דיווח של צוות אופנוענים לשוטר שביצע 
את החיפוש, כי התנהגות יושבי הרכב זוהתה כחשודה. בית המשפט 
קבע כי כיוון שאיש מצוות האופנוענים לא העיד בבית המשפט, ולא 
הוגש כל מזכר בעניין פעילות הצוות, מדובר היה בחשד שנותר בגדר 
עדות מפי השמועה, ולא ניתן היה להתרשם מטיבו ומהיקפו של 
החשד שהתגבש אצל צוות האופנוענים לעניין עיכוב הרכב ועריכת 

החיפוש.

נכון למועד כתיבת שורות אלו, בית המשפט העליון טרם העביר תחת 
שבט ביקורתו את פסק הדין בפרשת גבאי. ההתייחסות היחידה של 
בית המשפט העליון לפסק דין גבאי נרשמה בפרשת הרשמן.21 
באותו מקרה, נדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש מי שהורשע 
בעבירת נהיגה תחת השפעת קנאביס, כאשר בדיקת השכרות בוצעה 
"בעקבות מידע מודיעיני". נקבע כי כיוון שפראפרזה מן המידע 
המודיעיני וכן תעודת החיסיון הוגשו לבית המשפט )בהסכמת 
המבקש(, די היה בכך כדי לבחון את טיב החשד נגד המבקש, ולכן 
קביעות בית המשפט המחוזי ובית המשפט לתעבורה אינן סותרות 
את ההחלטה בפרשת גבאי.22 להחלטה דומה הגיע גם בית המשפט 

המחוזי בתל אביב בעפ"ת פרטוש,23 שם נקבע כי המערער עצמו 
הגיש עתירה לגילוי ראיה לשם בחינת המידע המודיעיני, אך במסגרת 
העתירה ביקש לגלות את מועד מסירת המידע בלבד. המשותף לשני 
פסקי הדין המוזכרים בפסקה זו הוא שהמידע המודיעיני עצמו, או 
פראפרזה ממנו, הונחו בפני בית המשפט שנדרש לבחון קיומו של 
"חשד סביר" – בין משום שההגנה הסכימה להגשת הפראפרזה ובין 
משום שההגנה יזמה עתירה לגילוי ראיה )אשר כאמור מוקדה במועד 

המסירה בלבד, ולא התמקדה באיכות או טיב המידע(.24

מן האמור לעיל עולה כי כאשר פעולת האכיפה של המשטרה לא 
מבוצעת על-ידי שוטר שקלט בחושיו עובדות המגבשות חשד סביר 
)או מתיימרות לגבשו(, אלא מתבססת על חשד שהועבר אל שוטר 
השטח מגורם אחר, לא נוכל להסתפק בבחינת החוליה האחרונה 
בשרשרת החשד )שוטר השטח עצמו( ויהא עלינו לעלות מעלה 
בשרשרת החשד עד לגורם שהפעיל את שיקול דעתו, והיה זה 
שהחליט להפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות למשטרה. השאלה 
שנצטרך לבחון היא האם הנתונים שעמדו בפני אותו גורם עומדים 

ברף האובייקטיבי הדרוש לגיבושו של חשד סביר.25

יודגש כי אין הכרח לעלות, בכל מקרה ומקרה, עד לחוליה הראשונה 
שהתחילה את שרשרת החשד, שהרי סבירות החשד תיבחן בהתאם 
לנתונים שעמדו, בזמן אמת, בפני הגורם שהחליט להפעיל את 
סמכות האכיפה )כמובן שלשם כך, יהא על התביעה להביא את 
המידע שעמד בפני הגורם המחליט בזמן אמת(,26 גם אם נתונים 
אלו "הועברו" אל הגורם המחליט מגורם אחר. כך למשל – אם אזרח 
מתקשר אל המוקד המשטרתי, ומוסר כי פלוני מחזיק סמים בביתו 
)ובעקבות כך מתבצע חיפוש בביתו של פלוני ואכן נמצאים שם 
סמים(, יהא עלינו לבחון את סבירות החשד אך בהתאם לנתונים 
שנמסרו במסגרת אותה שיחת טלפון. אין כל הכרח לזמן לעדות את 
האזרח שמסר את הדיווח, שהרי השאלה כיצד ידע האזרח שפלוני 
מחזיק סמים בביתו כלל אינה רלוונטית. כך, גם אם האזרח יעיד 
בפני בית המשפט כי הוא כלל לא ידע שלפלוני יש סמים בבית, 
והוא רק ביקש להתנכל לו בעקבות סכסוך שפרץ ביניהם, הדבר לא 
יוכל לסייע לפלוני, שכן אנו נדרשים לבחון את סבירות החשד אצל 
הגורם שהחליט על הפעלת סמכות האכיפה, קרי, אנו נדרשים לבחון 
את שיקול דעתו של השוטר שקיבל את הדיווח מן האזרח והחליט 
שמדובר בדיווח אמין דיו ושראוי לפעול לאורו. אם נקבע שהנתונים 
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27 כאמור, ייתכן ששוטר השטח נחשף לנתונים רלוונטיים נוספים, שיש בהם כדי לחזק את החשד או לאיינו.
28 בפרשת דגני, לעיל ה"ש 15, נדונה פרשנות סעיף 3 לפקודת סדר הדין הפלילי, אשר עסק בסמכויות מעצר של שוטר ללא צו מעצר. סעיף 3)3( הסמיך שוטר לבצע 

מעצר אם "האדם עבר בפניו, או זה מקרוב, עבירה שדינה מיתה או מאסר לתקופה העולה על ששה חודשים". 
29 עפ"ג )מחוזי חיפה( 12284-04-15 חזימיה נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 17.6.2015(.

30 שהרי אם התקבל מידע לפיו לפני כחצי שנה פלוני החזיק בביתו סמים, לא ניתן לומר שהתקיים יסוד ה"זה מקרוב", גם אם החיפוש בוצע שעה קלה לאחר שמידע 
זה התקבל.

שעמדו בפני השוטר שקיבל את הדיווח עלו לכדי "חשד סביר" )גם 
אם בפועל האזרח רק ביקש להעליל על פלוני עלילת שווא(, די יהא 

בכך כדי להצדיק את ביצוע החיפוש אצל פלוני.

לסיכום האמור בחלק זה – לשם בחינת סבירות החשד במקרים 
בהם לא שוטר השטח הוא שהיה עד, מכלי ראשון, לנתונים "מגבשי 
החשד", יהא עלינו לאתר את הגורם המשטרתי שבליבו התגבש 
החשד, ולבחון את הנתונים שעמדו בפניו, בזמן אמת. השאלה האם 
החשד הוא סביר אם לאו תוכרע על בסיס הנתונים שעמדו בפני אותו 
גורם משטרתי ובפני שוטר השטח.27 שאלה אחרת, כמובן, היא אילו 
נתונים עומדים ברף האובייקטיבי של "חשד סביר"? כאמור, שאלה 
זו נותרה בצריך עיון בפרשת גבאי )ביחס למידע מודיעיני(. ננסה 

להשיב על כך בפרק הבא.

חלק ב' – כיצד בוחנים את סבירות החשד?
כפי שציינו לעיל, מאז פסק הדין בפרשת בן חיים, בתי המשפט 
בחנו לא אחת את השאלה אילו נתונים יכולים לגבש חשד סביר 
במקרים בהם החשד התגבש בליבו של שוטר השטח שהיה זה 
שהפעיל את סמכויות האכיפה. לעומת זאת, השאלה אילו נתונים 
יכולים לגבש חשד סביר כאשר מדובר ב"חשד מועבר" כמעט ולא 

זכתה להתייחסות. 

בהקשר זה ניתן להבחין בין מספר מקרים אפשריים. מקרה אחד הוא 
מקרה שבו גורם משטרתי הוא שקלט בחושיו את העובדות שהובילו 
אותו להחליט על הפעלת סמכות האכיפה, אך הוא ביקש מגורם 
משטרתי אחר לבצעה )כבדוגמת החשד המבוסס על השיער הארוך 
והקעקועים שהובאה לעיל(. מקרה זה אינו מעורר קושי אמיתי, שכן 
במסגרתו יהא עלינו לבחון את סבירות החשד אצל הגורם שהחליט 
על הפעלת סמכות האכיפה בהתאם לאותן אמות מידה בהן היינו 
בוחנים את חשדו של שוטר השטח )וראו את הדוגמאות המובאות 
בפרק המבוא בהקשר זה(. המקרה האחר, והוא המורכב יותר, 
הוא מקרה שבו גם הגורם שקיבל את ההחלטה על הפעלת סמכות 
האכיפה הסתמך על מידע שהגיע אליו ממקור אחר, חיצוני למשטרה 
)למשל – מקור מודיעיני; שיחה למוקד המשטרתי; מכתב אנונימי 
וכו'(. כמובן שניתן לחשוב גם על מקרי ביניים – דהיינו – מקרים בהם 
מידע חיצוני הוביל לפתיחה בחקירה סמויה, במהלכה נתגלו עובדות 

התומכות במידע החיצוני, וההחלטה על הפעלת סמכות האכיפה 
ניתנה בעקבות המידע החיצוני והמידע שהתגלה בחקירה הסמויה 
)למשל – אל המשטרה הגיע מכתב אנונימי לפיו דירה מסוימת 
משמשת תחנה לממכר סמים; המשטרה מציבה תצפית על הדירה, 
ומגלה כי מגיעים אל הדירה אנשים רבים מדי שעה; בעקבות שילוב 
המכתב האנונימי והנתונים שהתגלו למשטרה במסגרת התצפית, 

מחליט קצין המשטרה לבצע חיפוש בדירה בלא צו(.

כאמור, השאלה באילו מקרים מידע חיצוני שהגיע אל המשטרה 
עולה לכדי חשד סביר כמעט ולא נדונה בפסיקה הישראלית, וזאת 
למעט באספקט אחד - המועד אליו התייחס המידע שעמד בפני 
המשטרה. כך בפרשת דגני המוזכרת לעיל נדונה משמעות המונח 
"זה מקרוב",28 ונקבע כי ככלל, המונח "זה מקרוב" מבטא משך זמן 
הנמדד בשעות ולא בימים. המונח "זה מקרוב" נדון גם בפרשת בן 
חיים – בעניינם של שני המערערים הנוספים באותה פרשה - יגאל 
ג'בלי וויקטור עייש. אצל שניהם בוצע חיפוש בעקבות מידע מודיעיני 
לפיו בביתם נמצאים סמים. בהתאם לסעיף 25)1( לפקודת סדר הדין 
הפלילי, ניתן לבצע חיפוש ללא צו בביתו של אדם אם לשוטר יש 
"יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב". 
בעניינו של ג'בלי, חלפו כשלושה שבועות בין מועד קבלת הידיעה 
המודיעינית לבין מועד עריכת החיפוש. על כן, בית המשפט העליון 
קבע כי לא ניתן לומר שמדובר בפשע שבוצע "זה מקרוב", שהרי את 
הביטוי "זה מקרוב" יש לראות כמתייחס לפרק זמן של שעות ולא 
של ימים. לעומת זאת ויקטור עייש, מערער נוסף באותה הפרשה, 
הורשע, משום שבעניינו חלף פרק זמן של פחות מ-24 שעות בין 
מועד קבלת הידיעה המודיעינית לבין עריכת החיפוש. בדומה לכך, 
חזימיה,29 מדובר היה בחיפוש שבוצע על בסיס מידע  בעפ"ג 
מודיעיני. תעודת החיסיון שהוצאה חלה גם על שעת קבלת המידע. 
בית המשפט המחוזי קבע כי משעה שהחיסיון חל על שעת קבלת 
הידיעה, לא הוצגו בפני בית המשפט ראיות המלמדות על דחיפות 

שלא אפשרה פנייה מוקדמת לבית המשפט לקבלת צו חיפוש.

ברם שאלת המועד שבו התקבל המידע במשטרה )או המועד אליו 
התייחס המידע שהתקבל במשטרה(30 היא רק אספקט אחד של 
המידע שלאורו פועלת המשטרה. אספקטים אחרים – כגון מהימנות 
מוסר המידע, או בסיס הידע הנחזה של מוסר המידע – כמעט ולא 
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31 מעניין להפנות בהקשר זה אל מערכת המשפט הצבאית, בה נדון סעיף 250א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, המסמיך קצין שיפוט בכיר להוציא צו המחייב 
חייל לבצע בדיקה לשם גילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים )סירוב לצו כאמור מהווה עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר(. ברע"פ 2105/92 קרמר נ' התובע 
הצבאי הראשי פ"ד מו)3( 383 )1992(, התווה כב' הנשיא שמגר את אמת המידה לבחינת שיקול דעתו של קצין השיפוט הבכיר המוציא צו כאמור: "לעניין שיקול 
קצין השיפוט הבכיר לפי סעיף 250א והמידע אשר על יסודו הוא רשאי לצוות על בדיקה: אין צורך למצות כאן את מיגוון הנסיבות, היכולות לשמש יסוד להיווצרותה של 
מסקנה אשר על יסודה קמה סמכותו של קצין השיפוט הבכיר: די, לצורך ענייננו, אם נציין, כי מסקנה זו יכולה להיווצר על יסוד עובדות, אשר בהן הוא נוכח בעצמו, או 
על יסוד נתונים, הנמסרים לו על-ידי גורם צבאי אחר. אין על קצין השיפוט הבכיר חובה לערוך בדיקה של מהימנות המידע, אשר נראה סביר על פניו, או של התשתית 

להיווצרותו של חשד". 
עם זאת, ספק אם ניתן ללמוד מדברי כב' השופט שמגר בפרשת קרמר כי לצורך גיבושו של חשד סביר אין צורך בבדיקת מהימנות המידע שנמסר לגורמי האכיפה 
)וממילא לא נדונה השאלה מהו מידע "אשר נראה על פניו סביר"( או של התשתית עליה מתבסס החשד, שכן סעיף 250א אינו עוסק ב"חשד סביר", כי אם בסברה 
סובייקטיבית של מוציא הצו. בית הדין הצבאי לערעורים הדגיש בע/217/00 התובע הצבאי הראשי נ' קלצקי )פורסם בנבו, 11.11.2001( כי אמת המידה לבחינת 
שיקול דעתו של קצין השיפוט היא סובייקטיבית ולא אובייקטיבית )להבדיל, כמובן, מסמכויות האכיפה האחרות המסורות לגופי החקירה(, וזאת בשל ייחודיות מערכת 
המשפט הצבאית ומלחמת החורמה בנגע הסמים, הגם שבפסק הדין צוין כי בשים לב לכך שעילת הסבירות קנתה מקום מרכזי בבחינת מעשי המנהל, הפער בין המבחן 

הסובייקטיבי למבחן האובייקטיבי הצטמצם. 
32 המשפט האמריקני מבחין, מאז פסק הדין בפרשת )Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 )1968, בין סטנדרט ה-Probable Cause – הוא הסטנדרט החוקתי המינימלי 
 )stop( ויכול להצדיק עיכוב ,Probable Cause-שהוא סטנדרט נמוך יותר מה ,Reasonable Suspicion-הדרוש לשם הוצאת צו מעצר או צו לחיפוש, לבין סטנדרט ה
וחיפוש שטחי על גופו של אדם לצורך איתור נשק )frisk(. שני הסטנדרטים הנ"ל הם סטנדרטים אובייקטיביים, בדומה לסטנדרט ה"חשד הסביר" במשפט הישראלי. 

.Aguilar v. Texas, 378 U.S. 108 )1964( 33
  )"Affiants have received reliable information from a credible person and do believe that heroin . . . and other 34 שם, בעמ' 109 
.narcotics . . . are being kept at the above described premises for the purpose of sale and use contrary to the provisions of the law"(

.Reasonable Suspicion-ל Probable Cause ראו לעיל ה"ש 32, המבהירה את ההבחנה בין .Probable Cause 35 כאן הכוונה היא לסטנדרט של
.Spinelli v. United States, 393 U.S. 410 )1969( 36

 )"The affidavit alleged that: the FBI had followed petitioner on five days, on four of which he had been seen crossing one 37 שם
 of two bridges leading from Illinois to St. Louis, Missouri, and had been seen parking his car at a St. Louis apartment house
 parking lot; he was seen one day to enter a particular apartment; the apartment contained two telephones with specified numbers;
 petitioner was known to affiant as a gambler and associate of gamblers; and the FBI had 'been informed by a confidential reliable
 informant' that petitioner was 'operating a handbook and accepting wagers and disseminating wagering information by means

.of the telephones' which had been assigned the specified numbers"(

זכו להתייחסות בפסיקה הישראלית.31 בהקשר זה ניתן לדקדק גם 
ביחס למועד קבלת המידע, שנדון עד כה בעיקר במקרים בהם שאלת 
הקרבה בזמן לביצוע העבירה היא תנאי להפעלת סמכות האכיפה 
)כמו בסעיף 25)1( לפקודת סדר הדין הפלילי, המחייב חשד כי 
הפשע בוצע "זה מקרוב"(; אלא ששאלת המועד אליו מתייחס הדיווח 
לאורו פועלת המשטרה יכולה להיות רלוונטית לצורך בחינת סבירות 
החשד באופן כללי. למשל – אם למשטרה הגיע מידע כי פלוני נהג 
תחת השפעת סם לפני שבוע, האם די יהיה במידע זה לעורר חשד 

סביר שיש בו כדי לבקש מפלוני למסור דגימת שתן כיום?  

אל מול החסר בפסיקה ישראלית הנוגעת לסוגיה זו, אבקש לפנות 
אל מעבר לים לפסיקה האמריקנית. בחינת הכללים המשפטיים 
הנהוגים כיום, כמו גם אופן עיצובם בפסיקתו של בית המשפט 
העליון בארצות הברית, יכולים לשמש נקודת מוצא ראויה לפיתוח 
הסוגיה במשפט הישראלי, שכן גם במשפט האמריקני נדרש חשד 

סביר לשם הפעלת סמכויות אכיפה שונות.32

דינו של בית המשפט העליון בארה"ב  ניתן פסק   1964 בשנת 
בפרשת Aguilar.33 באותו מקרה לשופט שלום הוגש תצהיר מטעם 
המשטרה, לפיו התקבל מידע מ"אדם אמין" כי המערער מחזיק 
הרואין וסמים אחרים בשטח ביתו.34 הוצא צו חיפוש, ובחיפוש 
שבוצע נמצא הרואין בביתו של העותר. בית המשפט העליון פסל את 
צו החיפוש, בקובעו כי תצהיר המוגש לתמיכה בבקשה לצו חיפוש 
אמנם יכול להתבסס על עדות שמועה ואינו חייב להיות מבוסס על 

התרשמות ישירה של מגיש התצהיר, אולם כדי לעמוד בסטנדרט 
של חשד סביר,35 יש ליידע את שופט השלום בנוגע לנסיבות עליהן 
התבסס המודיע וכן להבהיר מדוע מגיש התצהיר סבור שהמודיע, 

שזהותו לא הוסגרה, הוא אמין או שהמידע הנמסר הוא אמין.

מבחן זה זכה לפיתוח נוסף בפסק דין Spinelli.36 באותו מקרה 
העותר הורשע בארגון הימורים לא חוקיים, בהתבסס על ראיות 
שנמצאו בחיפוש בביתו. התצהיר שהוגש לשופט השלום, במסגרתו 
התבקש צו החיפוש, התבסס הן על מידע שמסר "מקור אמין שזהותו 
חסויה", לפיו העותר מארגן הימורים לא חוקיים באמצעות שני 
טלפונים הנמצאים בדירה ספציפית )המידע שמסר המקור פירט גם 
את מספרי הטלפון הספציפיים(, וכן על מידע שנאסף בחקירה סמויה 
שהתנהלה לאחר קבלת המידע החסוי, אשר אימת חלק מן הנתונים 
בתצהיר )לרבות קיומם ומספריהם של שני קווי הטלפון בדירה(.37 
בית המשפט העליון פסל את צו החיפוש, בקובעו שהתצהיר אינו 
עומד בתנאים שנקבעו בפרשת Aguilar, שכן התצהיר לא כלל 
כל הסבר הנוגע לאמינות המקור )כאשר למעט האמירה הכללית כי 
המקור "אמין", לא היה בתצהיר כל מידע נוסף שתמך במסקנה הזו(. 
כמו כן, התצהיר לא כלל הסבר כיצד המקור הסיק שהעותר ניהל עסק 
הימורים, כך שלא ניתן לשלול את האפשרות שהמקור הסתמך על 
שמועה כללית שנפוצה בעולם התחתון או על המוניטין )המפוקפק( 
של העותר. נקבע כי גם המידע הנוסף שנכלל בתצהיר, ואשר אומת 
בחקירה הסמויה, אינו יכול לבסס את הוצאת צו החיפוש – שכן 
המידע שאומת יכול לבסס, לכל היותר, את העובדה שלעותר יש שני 
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טלפונים בדירה שהוא משתמש בהם למטרה כלשהי, אך לאו דווקא 
לארגון הימורים. מכאן, שאין בכך כדי להצביע על אמינות המקור או 

על כך שהמקור התבסס על מידע אמין.

שני פסקי הדין הללו עיצבו את מבחן Aguilar-Spinelli, לפיו 
חוקיות פעולה הדורשת Probable Cause, כגון מעצר או הוצאת 
צו חיפוש, המתבססת על מידע שסופק על ידי מקור חסוי או על מידע 
אנונימי, מותנית בשני מבחנים מצטברים )שחייבים להתקיים במועד 
הוצאת הצו ולא בדיעבד(38 – א. יש להציג את הנתונים התומכים 
במהימנות הדיווח שנמסר על ידי המקור או מהימנות המקור עצמו; 
ב. יש להבהיר את בסיס הידע של מוסר המידע, דהיינו, על איזה 
מידע הסתמך מוסר המידע )האם מדובר במידע שמוסר המידע יודע 
מכלי ראשון, או האם מדובר בעדות שמועה, וככל שמדובר בעדות 

שמועה – יש להבהיר מדוע ניתן להסתמך על עדות שמועה זו(.

מבחן דו ראשי זה בוטל על ידי בית המשפט העליון בארה"ב בשנת 
1983, בפסק דין Gates, ותחתיו אומץ מבחן "מכלול הנסיבות" 
)totality of the circumstances(.39 במסגרת מבחן זה יש 
לשקול הן את מהימנות ואמינות מוסר המידע והן את בסיס הידע 
שלו, אולם לא כמבחנים מצטברים – אלא כמבחני עזר הנוגעים 
לשאלה הפרקטית, המבוססת על השכל הישר, האם ישנו "חשד 
סביר" לפיו סחורה מוברחת או ראיה לביצוע עבירה נמצאות במקום 
מסוים. במסגרת מבחן "מכלול הנסיבות", יש לתת משקל משמעותי 
גם לאימותם של פרטים מתוך המידע שמסר המקור. בפרשת 
Gates, המשטרה קיבלה מכתב אנונימי לפיו המשיבים, בעל 
ואישה, היו מעורבים בפעילות של סחר בסמים. המכתב ציין מידע 
ספציפי לפיו בתאריך מסוים, האישה תסיע לפלורידה רכב ובתוכו 
סמים, ובעלה יטוס לפלורידה מספר ימים לאחר מכן, ייקח את הרכב 
ויחזירו למדינת אילנוי. המשטרה פתחה בחקירה סמויה בעקבות 
קבלת המכתב, ואימתה חלק מן הפרטים )הבעל אכן טס לפלורידה 
ונסע משם לאילנוי, לאחר לינה של לילה אחד בלבד, ברכב עם 
לוחית רישוי של אילנוי שהיה רשום על שמו(. מידע זה הובא בפני 
שופט שלום, אשר הוציא צו חיפוש לרכב ולביתם של המשיבים – 
ובחיפוש שבוצע התגלו הסמים. עובר לדיון בבית המשפט העליון, 
כלל הערכאות שדנו בעניינם של המשיבים קבעו כי צו החיפוש 
 Aguilar הדו שלבי שנקבע בהלכות  לא עמד בתנאי המבחן 
ו-Spinelli. בית המשפט העליון הפך את ההחלטות, וכאמור ביטל 
את המבחן הדו שלבי ואימץ תחתיו את מבחן "מכלול הנסיבות". 
הוטעם כי המכתב האנונימי, כשלעצמו, לא יכול היה להצדיק הוצאת 

צו חיפוש, שכן לא ניתן היה להסיק מהמכתב שכותבו הוא אמין או 
שהמידע שמסר הוא מידע שניתן להסתמך עליו, והמכתב גם לא כלל 
כל הסבר מדוע כותבו מאמין שהמשיבים מעורבים בפעילות פלילית. 
עם זאת, אימות הפרטים השונים בחקירה הסמויה הוא שיצר את 
"החשד הסביר" שהצדיק את הוצאת הצו. בית המשפט חידד כי 
יש לראות את מבחני "בסיס הידע" של מוסר המידע ומהימנות 
מוסר המידע כמעין "כלים שלובים", כאשר חוסר באחד יכול להיות 
מפוצה על ידי המבחן השני. כך למשל, אם המקור הוא אמין במיוחד 
)בהסתמך על דיווחים שמסר בעבר(, הרי שגם אם במקרה הספציפי 
לא ניתן לדעת בוודאות מהו בסיס הידע שלו, לא ניתן לומר שלא 
ניתן להסתמך על הדיווח שמסר; כמו כן, אם מדובר במקור שאנו 
אמנם מפקפקים במניעיו, אך הוא מסר תיאור מפורט של הפעילות 
הפלילית עליה הוא מדווח, לצד הצהרה שהוא היה עד לה ממקור 
ראשון, לעיתים ניתן יהיה לייחס לדיווח משקל מספק לצורך הוצאת 
צו חיפוש. במסגרת פסק הדין, הודגשה גם החשיבות של אימות 
פרטים מתוך המידע שמסר המקור בחקירה משטרתית עצמאית, 
שכן אימות חלק מהטענות המופיעות במידע שמסר המקור יכול 
להוות אינדיקציה, גם אם לא ודאית, לכך שגם יתר המידע שמסר 
המקור הוא מידע אמין )במיוחד כאשר המידע שאומת הוא אינו 
מידע שכל אדם יכול להשיג בקלות, למשל במקרה הספציפי – מידע 

על אודות נסיעותיהם העתידיות של המשיבים(.

מבחן "מכלול הנסיבות" הוא המבחן המקובל, גם כיום, לבחינתו של 
חשד סביר המבוסס על מידע אנונימי, או מידע ממקור חסוי, שהגיע 
אל המשטרה.40 מבחן זה יושם במספר פסקי דין מרכזיים נוספים של 
בית המשפט העליון בארה"ב.41 בפרשת White,42 המשטרה קיבלה 
שיחת טלפון אנונימית, בה צוין שהמשיבה תעזוב דירה ספציפית, 
בזמן ספציפי וברכב ספציפי, והיא תסע למלון ספציפי, כאשר 
ברשותה קוקאין. המשטרה אימתה את הפרטים השונים שבשיחת 
הטלפון )המשיבה אכן עזבה את הדירה, נכנסה לרכב המתאים 
לתיאור שמסר המודיע, ונסעה ישירות למלון(, ועצרה את רכבה 
של המשיבה, ביצעה חיפוש )בהסכמה( ברכב וגילתה בו סמים. 
בפסק הדין, בית המשפט קבע כי המידע האנונימי עצמו לא כלל 
שום פרט שבכוחו להצביע על מהימנות מוסר המידע או על בסיס 
הידע שלו. עם זאת, כיוון שחלק ניכר מהפרטים אומתו בחקירה 
המשטרתית שנפתחה בעקבות קבלת המידע, הרי שדרישת החשד 
הסביר התקיימה. דגש מיוחד ניתן לכך שמוסר המידע חזה התנהגות 
עתידית של המשיבה )הנסיעה למלון(, נתון המצביע על היכרות 
קרובה עם התנהלות המשיבה, ולכן המשטרה יכלה לסבור שהמודיע 

Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 213 )1983( בפרשת ,)"Two-pronged test"( 38 זהו האופן שבו סיכם בית המשפט העליון בארה"ב את שני המבחנים המצטברים
 )")1( Revealing the informant's 'basis of knowledge' and )2( Providing sufficient facts to establish either the informant's 'veracity'

.or the 'reliability' of the informant's report"(
39 שם, בעמ' 214.

       Alabama v. White, 496 בפסק דין .Reasonable Suspicion-והן לצורך סטנדרט ה ,Probable Cause-40 מבחן זה מקובל הן לצורך העמידה בסטנדרט ה
1990( U.S. 325, בית המשפט העליון הבהיר כי הנסיבות שנקבעו לבחינת "מכלול הנסיבות" בפסק דין Gates )אמינות, מהימנות ובסיס הידע של המקור(, שכאמור 
עסק ב-Probable Cause, רלוונטיות גם לבחינתו של Reasonable Suspicion, הגם שיש לאפשר גמישות גדולה יותר כאשר מיישמים אותם לסטנדרט של 

Reasonable Suspicion, שהוא סטנדרט נמוך יותר.
41 כל אותם פסקי דין עסקו בסטנדרט הראייתי של Reasonable Suspicion ולא של Probable Cause, ראו שם, בעמ' 330-329.

42 ראו שם.

(
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.Florida v. J. L., 529 U.S. 266 )2000( 43
.Navarette v. California, 134 S. Ct. 1683 )2014( 44

.)"vehicle had run her off the road"( 1685 '45 שם, בעמ
.)"The Court’s opinion serves up a freedom-destroying cocktail consisting of two parts patent falsity"( 1697 '46 שם, בעמ
47 במקרים כאלו ההגנה כמובן תוכל לפנות לבית המשפט בעתירה לגילוי ראיה, על מנת לבסס טענה כי המידע אינו עומד בסטנדרט האובייקטיבי הדרוש.

הוא מהימן ובעל מידע על מעורבותה של המשיבה בפעילות פלילית; 
לעומת זאת, בפרשת .J.L,43 נקבע כי שיחת טלפון אנונימית, בה 
ציין מודיע כי צעיר שחור העומד בתחנת אוטובוס )ספציפית( ולובש 
חולצה משובצת, נושא עימו אקדח – אינה יכולה לבסס חשד סביר, 
גם אם המשטרה אימתה את העובדה שבתחנת האוטובוס הספציפית 
נמצא צעיר שחור הלובש חולצה משובצת )ואשר בחיפוש השטחי 
שבוצע על גופו נמצא אקדח(, שכן מוסר המידע לא הסביר כיצד הוא 
מודע לכך שהמשיב נושא אקדח, וכן לא מסר כל מידע שיכול להצביע 
על היכרות מיוחדת עם עיסוקיו של המשיב. בפרט, צוין כי המידע 
שנמסר למשטרה לא כלל אינדיקציה בדבר פעילות עתידית של 
המשיב ולכן לא אפשר למשטרה לבחון את אמינות המידע שנמסר; 
ולבסוף – פסק דין Navarette,44 עסק בשיחת טלפון למוקד 911, 
שדיווחה על רכב )שמספרו נמסר למוקד המשטרתי( ש"הוריד" 
את מוסרת הדיווח מהכביש.45 דעת הרוב קבעה כי המדובר במידע 
מספק לצורך עצירת הרכב )דהיינו, מידע העולה לכדי הסטנדרט 
של Reasonable suspicion(, הן משום שהמודיעה, שאמרה 
שהרכב "הוריד" אותה מהכביש, בהכרח הייתה עדת ראייה לנהיגה 
מסוכנת לכאורה )דהיינו, "בסיס הידע" של המודיעה מהווה שיקול 
משמעותי לטובת הסתמכות על הדיווח שלה(; הן משום שהמיקום 
שבו נעצר הרכב מלמד שהמודיעה התקשרה למשטרה מיד לאחר 
האירוע )שכן הרכב נעצר כ-18 דקות לאחר קבלת הדיווח, במרחק 
של כ-19 מייל מהמקום עליו דיווחה המודיעה(; והן משום שניתן 
לאתר את זהותו של מי שהתקשר למוקד 911, כך שהסיכוי שאדם 
ידווח דיווח שקרי למוקד הוא נמוך יחסית. כמו כן, צוין כי מתוך 
הדיווח של המודיעה ניתן ללמוד כי קיים חשד סביר שנהג הרכב 
נוהג בשכרות )בשל הסיכון הרב שנהג הרכב יצר בנהיגתו(. יוער 
כי בפסק הדין ישנה דעת מיעוט חריפה ביותר של השופט סקאליה 
)אליו הצטרפו השופטים גינצבורג, סוטומאייר וקגן(, המבקרת את 
דעת הרוב וטוענת כי החלטתם יוצרת "קוקטייל הרסני לחירות",46 
הן בקביעה שדיווח אנונימי למוקד 911 הוא מהימן ככל שהוא כולל 
זיהוי נכון של רכב ושל מיקומו, והן בקביעה שתקרית בודדת של 

נהיגה רשלנית או חסרת זהירות תומכת בחשד לנהיגה בשכרות.

כאמור לעיל, לטעמי האופן שבו הפסיקה האמריקנית בוחנת את 
השאלה מתי מידע חיצוני אשר נמסר למשטרה מקים חשד סביר, 
יכול לשמש כנקודת מוצא ראויה לפיתוח הסוגיה במשפט הישראלי 
)או – אם תרצו – מבחני הפסיקה האמריקנית בהקשר זה הם 
התשובה לשאלה שנותרה בצריך עיון בפרשת גבאי(. דהיינו, כאשר 
גורם משטרתי מחליט להפעיל סמכות אכיפה הנתונה למשטרה 
בהתבסס על מידע חיצוני שנמסר למשטרה, עלינו לבחון מידע זה, 
ולקבוע האם הוא עומד בסטנדרט האובייקטיבי הדרוש לכינונו של 

חשד סביר. בהקשר זה, יש לשקול הן את בסיס הידע )הנחזה( 
של מוסר המידע )האם אנחנו יודעים איך מוסר המידע יודע את 
שדיווח עליו( והן את אמינותו )הנחזית( של מוסר המידע )האם 
יש לנו סיבות טובות להאמין, או לא להאמין, למוסר המידע(. לצד 
זאת, יש לבחון אילו פעולות עשתה המשטרה כדי לאמת את המידע 
שנמסר לה, תוך מתן דגש על אימות התנהגות עתידית שנחזתה 
במידע שנמסר למשטרה. מובן שנטל ההוכחה בהקשר זה מוטל על 
כתפיה של התביעה, דהיינו – על התביעה להוכיח כי המידע שנמסר 

למשטרה עומד בסטנדרט האובייקטיבי הדרוש. 

דברים אלו נכונים, לטעמי, גם ביחס למקרים בהם פעולת המשטרה 
מתבססת על מידע מודיעיני שהוצאה עליו תעודת חיסיון. במקרים 
אלו, על התביעה מוטל הנטל להראות, כי המידע המודיעיני עומד 
בסטנדרט אובייקטיבי של "חשד סביר", גם אם תוכן המידע, כמו 
גם זהות מוסר המידע, יישארו חסויים. כך, יהא על התביעה להוכיח 
כי הגורם המשטרתי שהחליט להתבסס על המידע נתן דעתו לשאלת 
בסיס הידע של מוסר המידע ושאלת מהימנות מוסר המידע, וכן 
להצביע על הפעולות שביצעה המשטרה לשם אימות המידע שנמסר 
לה )עובר לביצוע פעולת האכיפה(. כך למשל, אם קצין מודיעין 
החליט לבצע חיפוש על בסיס מידע מודיעיני שנמסר לו, יש להראות 
כי קצין המודיעין, בזמן אמת, נתן דעתו לשאלה כיצד המקור יודע 
את המידע שמסר )האם היה עד ראייה למידע המפליל, האם האדם 
נשוא המידע התוודה בפניו על ביצוע העבירה, האם המידע נמסר 
למקור מצד שלישי וכיו"ב(; כמו כן – יש להראות כי קצין המודיעין 
שקל, בזמן אמת, את מהימנות המקור )למשל – מדובר במקור 
שמסר דיווחים אמינים בעבר; חלק מהעובדות שהמקור מסר אומתו 
בפעולות חקירה עצמאיות של המשטרה וכיו"ב(. לעיתים ניתן 
יהיה לגלות מידע זה לבית המשפט ולהגנה גם ללא חשיפת המידע 
החוסה תחת התעודה )למשל, אם המקור דיווח על כך שבביתו של 
פלוני ישנם סמים, ניתן יהיה לחשוף כי המקור היה עד ראייה ישיר 
לכך שישנם סמים בביתו של פלוני; וכי המקור מסר דיווחים רבים 
למשטרה בעבר וכולם היו אמינים(. אך גם במקרים בהם מידע זה 
חוסה תחת תעודת החיסיון, יוכל קצין המודיעין להבהיר כי אמנם 
בסיס הידע ומהימנות המקור אינם ניתנים לגילוי, אך הם נשקלו על 

ידו בזמן אמת.47 

סיכום ופרשת הרשמן כמקרה בוחן
שאלת הגורם אצלו יש לבחון את סבירות החשד המועבר זכתה 
להתייחסות בפסיקה הישראלית )הגם שלא מפי בית המשפט העליון 
אלא מפי ערכאות נמוכות יותר(, ונקבע שיש לבחון את סבירות 
החשד לא אצל השוטר בשטח )כמובן, במקרים בהם הוא אינו עד 
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48 כמובן שדברים אלו נכונים אך ביחס לתיקים בהם הטענה כי לא היה חשד סביר נטענה על ידי ההגנה; במקרים רבים בהם פעולת המשטרה מתבססת על מידע 
מודיעיני או מידע אחר שהועבר למשטרה, הטענה כלל אינה מועלית.

49 יוער כי בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי קבעו כי קיומו של "חשד סביר" הוכח מפני שהמבקש לא הגיש עתירה לגילוי ראיה חסויה לשם בירור הטענה כי 
במידע המודיעיני לא היה כדי להקים חשד סביר. כפי שהבהרנו לעיל, נימוק זה אינו יכול לעמוד משום שנטל הוכחתו של החשד הסביר רובץ לפתחה של המאשימה 
)ונימוק זה נדחה מפורשות בפרשת גבאי ובפרשת שלומוב(. כך או כך, לא על נימוק זה ביסס בית המשפט העליון את החלטתו – כי אם על הסכמתו של המבקש 

להגשת פראפרזה מן המידע המודיעיני לבית המשפט.
50 בהתאם לפסק דינו של בית משפט השלום בפ"ל )ת"א( 1682-08-14 מדינת ישראל נ' הרשמן )פורסם בנבו, 10.9.2015(.

51 שהרי, העובדה שנתונים אלו אינם עולים מתוכן הפראפרזה עצמה, אינה מעידה, מיניה וביה, כי המידע המודיעיני עצמו, שניצב בפני קצין המודיעין, לא כלל נתונים אלו.
52 יודגש כי ההסכמה להגשת הפראפרזה עצמה אינה יכולה לרפא את הפגמים האינהרנטיים שבה. הדבר אינו שונה מהסכמה להגיש מזכר של שוטר לפיו ביצע חיפוש 

על חשוד מפני שהאחרון "רעד" למראה השוטר. 
זאת, כמובן, ככל שההסכמה היא לכך שזה המידע שעמד בפני קצין המודיעין, ולא הסכמה לאמיתות תוכן המידע. ברי כי אם ההגנה מסכימה לאמיתות תוכן המידע 

)דהיינו, מסכימה לכך שהנאשם אכן משתמש כל יום בסמים ונוהג לאחר מכן(, הרי שדי בכך כדי לבסס חשד סביר.
בפרשת הרשמן, לעיל ה"ש 21, בתי המשפט בערכאות השונות לא ציינו האם ההסכמה הייתה לאמיתות התוכן או לעצם העובדה שזה היה המידע שניצב בפני קצין 
המודיעין– אך מהקשר הדברים נראה כי לא הייתה הסכמה לאמיתות תוכן הפראפרזה – שכן בימ"ש השלום מציין מפורשות כי ההגנה טענה בסיכומיה שלא ניתן לזקוף 

לחובתה את אי הגשת העתירה לגילוי ראיה "כאשר הבסיס שלה הידיעה לא הוגשה" )כך במקור(. 
53 הגם שכאמור המבחן הדו ראשי שנקבע בפסק דין זה בוטל בפרשת Gates, בית המשפט העליון הדגיש בפסק הדין בפרשת Gates כי לא היה די בתצהיר שהוגש 

"An officer's statement that ']a[ffiants  239 'לעיל ה"ש 38, בעמ ,Gates כשלעצמו, כדי לבסס את החשד הסביר. ראו פרשת ,Aguilar לבית המשפט בפרשת
.have received reliable information from a credible person and do believe' that heroin is stored in a home, is likewise inadequate"(

מכלי ראשון לנסיבות המחשידות(, כי אם אצל הגורם שקיבל את 
ההחלטה על הפעלת סמכות האכיפה. לשם בחינת החשד, עלינו 
לדעת אילו נתונים עמדו, בזמן אמת, בפני גורם זה. ככל שנתונים 
אלו לא הובאו בפני בית המשפט, גם אם הסיבה לכך היא חיסוי 
הנתונים תחת תעודת חיסיון, בתי משפט קבעו כי לא הוכח קיומו 

של חשד סביר. כך ארע בפרשת גבאי וכך ארע בפרשת שלומוב.48

אולם, אין די בהצגת הנתונים שעמדו בפני מקבל ההחלטה לבית 
המשפט. גם אם הנתונים מוצגים, יש להעבירם, ככל הניתן, במסננת 
אובייקטיבית. הדבר לא נעשה עד כה בפסיקה הישראלית, במקרים 
בהם מדובר היה במידע שהועבר אל המשטרה על ידי גורם חיצוני. 

כך למשל, בפרשת הרשמן המוזכרת לעיל – בית המשפט העליון 
המידע  מן  פראפרזה  הוצגה  הדיונית  שלערכאה  בכך  הסתפק 
המודיעיני,49 מבלי שבחן כל נתונים נוספים הנוגעים לפראפרזה, 
לפיה המבקש "משתמש בסמים מדי יום ורוכב על קטנוע 250 סמ"ק 
בצבע לבן".50 לטעמי, לא ניתן היה להסתפק בכך, שכן הפראפרזה 
עצמה אינה יכולה ללמד על בסיס הידע של המקור שמסר את המידע 
המודיעיני; על מהימנות המקור; ועל הפעולות שבוצעו, אם בכלל, 
לבדיקת אמינות המידע. על כן, לטעמי, לא ניתן היה להתבסס על 
הפראפרזה לביסוס קיומו של חשד סביר. את החשד הסביר יכלה 
התביעה לנסות ולבסס באמצעות העדת קצין המודיעין, שיכול היה 
להתייחס לנתונים הללו.51 בהקשר זה, נציין כי בית המשפט העליון 
קבע בפסק הדין כי לא היה כל הכרח להעיד את קצין המודיעין 
בעצמו לצורך התרשמות מאותנטיות המידע טרם עיון בפראפרזה. 
בהינתן מיעוט הנתונים העולה מן הפראפרזה עצמה, זוהי קביעה 
בעייתית ביותר, האוחזת במקל משני קצותיו – מחד, היא מאפשרת 
למאשימה להסתפק בהגשת פראפרזה שאינה מגלה, מתוך עצמה, 

חשד סביר; ומאידך, אינה מחייבת את המאשימה להביא בפני בית 
המשפט ראיות נוספות שיכולות ללמד על קיומו של חשד סביר.

ודוק, אילו קצין המודיעין היה מגיע לעדות בפני בית המשפט, אפשר 
שמעדותו היה עולה שתעודת החיסיון פורשת עצמה גם על נתונים 
שיכולים ללמד על קיומו של חשד סביר. דהיינו, קצין המודיעין היה 
מסביר כי המידע המודיעיני עצמו כלל התייחסות לבסיס הידע של 
המקור, למהימנותו, וכן כי המידע "הועשר" בפעילות משטרתית 
עצמאית – והוא שקל את כלל הנתונים והגיע למסקנה כי די בהם 
לביסוסו של חשד סביר. יחד עם זאת, קצין המודיעין היה מבהיר 
כי אין באפשרותו לחשוף את הנתונים משום שהם חוסים תחת 
תעודת חיסיון. במקרה כזה, או במקרה שבו הנתונים המבססים את 
החשד הסביר היו עולים מתוך הפראפרזה עצמה, הכדור היה עובר 
אל מגרש ההגנה והיה עליה לשקול האם להגיש עתירה לגילוי ראיה, 
על מנת לבסס טענה כי חרף דברי קצין המודיעין )או חרף האמור 

בפראפרזה(, המידע המודיעיני אינו מגלה חשד סביר. 

לאור האמור לעיל, לטעמי מסקנתו של בית המשפט בפרשת הרשמן 
היא מסקנה שגויה. העובדה שהפראפרזה הוגשה )בהסכמה(52 לבית 
המשפט אמנם חשפה בפני בית המשפט חלק מן המסד העובדתי 
שעמד בפני הגורם שהורה על מעצרו של המבקש לצורך בדיקת 
שכרות )ובכך הפרשה שונה מפרשות גבאי או שלומוב, בהן לא 
נחשף מידע כלשהו בפני בית המשפט(, אך המידע שעלה מתוך 
הפראפרזה לפיו המבקש משתמש בסמים מדי יום, אינו כולל כל 
התייחסות לבסיס הידע של מוסר המידע או למהימנותו. מידע זה 
אינו שונה מזה שעולה מן התצהיר שנדון בפרשת Aguilar,53 או 
מן המידע שנמסר למשטרה בפרשת .J.L – ולכן, אינו יכול לבסס 

חשד סביר.
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