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 בואמ

חוק ומשפט בהצעת חוק , דיון בוועדת החוקה לבקשת הלשכה המשפטית בכנסת לקראת מסמך זה הוכן

: להלן (2005-ה"התשס, ) הוראת שעה– היוועדות חזותית) ( מעצרים–סמכויות אכיפה (סדר הדין הפלילי 

 המשפט- בביתעצורף לנוכחות פיזית של ר תחלישליצור הסדר שיאפמטרת הצעת החוק ). הצעת החוק

בין ) videoconferencing (באמצעות היוועדות חזותית, לפני הגשת כתב אישום נגדובשלב הדיון במעצרו 

המשפט לצורך -ברקע ההצעה עומדים הקשיים והסרבול בהבאת עצורים לבית .המשפט-העצור לבין בית

 1.בוד העצורים לעתים בפגיעה בכה הכרוכ,והשתתפותם בדיונים אל

  בשלב זהתחולהצעת החוק . לבחון את השלכותיהכדי הוראת שעה לשנה מוצעת כ הצעת החוק ,לפי שעה

רק על נאשם בגיר שהוא  ו,רק על דיונים להארכת מעצר ולשחרור בערובה לפני הגשת כתב אישום

 .מיוצג ונתן את הסכמתו לכך

 טכנולוגיה באמצעות) או יותר(בשני מקומות נמצאים ההתקשרות בין אנשים  היא היוועדות חזותית

 שימוש בהיוועדות חזותית בהליכי הארכת מעצר ושחרור .המאפשרת לאנשים לראות ולשמוע זה את זה

-בלי שיהיה צורך להביאו לבית, המעצר-בערובה מאפשר לקיים את ההליכים כאשר העצור נמצא בבית

מערכת שמע ,  לכל הנוכחים לצפות בעצורהמאפשר) אחד או יותר(המשפט יש מסך -בבית. המשפט

ומתמקדת במי שם שמצלמת את המתרחש ) אחת או יותר(וכן מצלמה לשמוע את דבריו המאפשרת 

- מביתהוא רואה את התמונהעליו שבו מסך ש ,המעצר העצור יושב בחדר המיועד לכך-בבית. שמדבר

התמונות . המצלמת אותומצלמה המשפט ו-מערכת שמע לשמיעת הדברים הנאמרים בבית ,המשפט

 . ןזמב- בויםהמעצר מועבר-המשפט ומבית- מביתקולותוה

המאפשרים שימוש בהיוועדות חזותית במסגרת  חוקייםהסדרים במסמך תוצג סקירה משווה של 

בהליכי הארכת מעצר ושחרור בהיוועדות חזותית  לשימוש בתנאיםתוך התמקדות מ ,פלילייםהליכים 

 ובמדינת New South Walesבמדינת , במערכת הפדרלית(הסדרים באוסטרליה  מוצגיםסקירה ב. בערובה

 ).תפדרליבמערכת ה (קנדהבו בריטניהב, ) ובמדינת קליפורניהבמערכת הפדרלית(ב "ארהב, )ויקטוריה

 אפשרות לשימוש בהיוועדות חזותית ועדות ציבוריות שבחנו ל בנושא שהמלצות לחקיקהעוד יוצגו 

 .יקהאפר-באירלנד ובדרום

תוצאות המעשיות של הפעלת הסדרים של היוועדות חזותית בהליכים  פרק ליוחדלאחר הסקירה י

הרחבת השימוש בטכנולוגיה של היוועדות חזותית לאחר הפעלתה במסגרת מידע בדבר יוצגו בו . פליליים

תמשות משבכמה מדינות ומידע נוסף המעיד על שביעות הרצון של מדינות ה) פיילוט(תוכניות הרצה 

 . בטכנולוגיה זו

 אשר נותרו ללא הכרעה גם במדינות המפעילות את הטכנולוגיה במידה –יוצגו בקצרה שאלות בהמשך 

איכות הייצוג המשפטי ,  בדבר ההשלכות הפסיכולוגיות של השימוש בטכנולוגיה–רבה של שביעות רצון 

 . השיטההניתן לעצור ויעילותה הכלכלית של 

 .ה המסכמת בקצרה את עיקרי הממצאים בסקירה המשווהבסוף המסמך תוצג טבל

                                                      
אתר , 2004-ה"התשס, ) הוראת שעה– היוועדות חזותית) ( מעצרים–יפה סמכויות אכ(סדר הדין הפלילי תזכיר חוק   1

B8BB-A478-9FC7-3E5C447B/rdonlyres/NR/il.gov.justice.www://http-: האינטרנט של משרד המשפטים
pdf.hazotit-hivaadot/O/E99F6346B173 ,2006 ביוני 14: תאריך הכניסה. 
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 : עולים הממצאים האלה המשווהמהסקירה

 : ובהן,כמה סוגיותבאלה מאלה ההסדרים לשימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים נבדלים 

סוגי  החקיקה במדינות שנסקרו מפרטת את – היוועדות חזותיתמשמשת בהם שסוגי ההליכים  •

כגון ( למשפט בהליכים מקדמיים מדובר , ככלל.בהיוועדות חזותית להשתמש בהם שאפשרההליכים 

המשפט מוסמך -בהן ביתשיש מדינות , עם זאת .)דיונים לשחרור בערובה ודיונים להארכת מעצר

כחריג לכלל ובהתקיים תנאים  אך ,להורות על שימוש בהיוועדות חזותית גם בשלבי המשפט עצמו

 .נוספים המפורטים בחוק

 העצור או הנאשם לא נדרשת הסכמתמדינות שנסקרו רוב הב – דרישה להסכמת העצור או הנאשם •

 נדרשת כאשר מדובר אתהסכמה כז. בהליכים פליליים מקדמייםלשימוש בהיוועדות חזותית 

בו שבשלב ובייחוד  ( וכן כאשר השימוש בהיוועדות חזותית מתאפשר במהלך המשפט עצמו,ניםקטיב

 .)נשמעות עדויות

החקיקה שמסדירה את השימוש בהיוועדות ברוב המדינות שנסקרו  – תחולת ההסדר על קטינים •

על הליך פלילי של אלו חלות במדינות תכן שי אך י,בין נאשם בגיר לקטיןחזותית אינה מבחינה 

השימוש בהיוועדות )  וויקטוריהNew South Wales(במדינות אוסטרליה . קטינים הוראות אחרות

. המשפט-בהוראת ביתוכחריג לדרישת הנוכחות הפיזית של הקטין ייעשה קטינים ם עחזותית 

 . אפריקה מוצע שההסדר יחול רק על בגירים-בדרום

-בדרוםובאירלנד , בקליפורניה, באוסטרליה – דינו- העצור לבין עורךאוין הנאשם חסיון הקשר ב •

 . דינו- בין הנאשם לעורךהחוק קובע הוראות בדבר הצורך להבטיח את חסיון הקשראפריקה 

 

אין הסדרה חוקית של שימוש  עולה כי 2004 פנים בשנת ן המשרד לביטחוךיצוין כי מבדיקה שער

 2.יץישוובשבדיה וב, צרפתב, פורטוגלב, הולנדב ים או נאשמיםבהיוועדות חזותית עם עצור

 חזותית בהליכים פליליים  חוק שִאפשר לראשונה שימוש בהיוועדות1992- נחקק ב3באיטליהעוד יצוין כי 

 הורחב השימוש )long distance (חוק למשפטים מרחוק במסגרת ,1998-ב. לצורך חקירת עדי מדינה

פני השופט בלשכתו בלהופעה , בה לניהול המשפט עצמואפשר להשתמש  וכיום ,בהיוועדות חזותית

. סחר בסמים וכדומה, טיפהח, )מאפיה(ולחקירת עדי מדינה בתיקים חמורים בעבירות של פשע מאורגן 

 יחליט אם גוריהסנ. היושב בדיןרק בהסכמת השופט השימוש בהיוועדות חזותית בהליך פלילי ייעשה 

גור יוכל למלא יסגנו של הסנו,  לקוחונמצאבו שהמשפט או במקום -בביתבעת הדיון הוא מעוניין להיות 

 .פן חסוי עם הלקוח ובינם לבין עצמםגור ולסגנו לשוחח באוייש לאפשר לסנ. את מקומו במקום השני

                                                      
, היחידה לשירותי מידע, המשרד לביטחון פנים, " השוואה–וידאו קונפרנס בהליך הפלילי : סקירה בנושא", הדי וגשל  2

2A86-4118-C09F-5B837FC0/rdonlyres/NR/il.gov.mops.www://http-: באתר המשרד, 2004גרסת אינטרנט 
pdf.VideoConference/0/E23AB08EAA03 ,2006 ביוני 13: תאריך הכניסה . 

3  Ministry of Justice – Italy, “Long Distance Proceedings Through Videoconference: The Italian Experience”, 
Report to the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
April 2000, at: http://www.uncjin.org/Documents/10thcongress/10cStatements/italy4e.pdf, viewed: June 
14th 2006. 
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  4טיעונים בעד ונגד – שימוש בהיוועדות חזותית .1

כנגד השימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים כתחליף לנוכחות פיזית של הנאשם מועלות טענות 

 :המבוססות על שלושה נימוקים עיקריים

מזכותו של זכות זו נגזרת  .דזכות הנאשם להיות נוכח במשפט המתנהל נגדו מוכרת כזכות יסו •

המשפט יבדוק אם לא נפגעו זכויותיו ואם הוא מוחזק -שביתכדי (קורפוס   להליך הביאסהנאשם

לאפשר כדי  להתעמת עם העדים שמעידים נגדו ולחקור אותם וכן מזכותו של הנאשם ,)במעצר כדין

הל נגדו באמצעות היוועדות ופיע בדיון פלילי המתננדרש לה כאשר נאשם .לו להזים עדויות מפלילות

 . עלולה להיפגע זויסוד  זכות ,חזותית

המשפט - מגיע לביתואם הנאשם העצור אינ. דינו-בין הנאשם לעורךהקשר חשש מפגיעה בחסיון  •

 דינו-לו הזדמנות להיוועץ בעורךאין , אלא מופיע בדיונים המתנהלים נגדו בהיוועדות חזותית

יידרשו כן הם  ש,גוריה הציבוריתיובייחוד לסנ, הדין-לויות לעורכיהעיוגדלו , פועל יוצאכ .ביחידות

 . מפגשים חסויים עם לקוחותיהםנהל לכדיהמעצר -לקיים ביקורים רבים יותר בבתי

 ןהמשפט מעוניי-אדם שמבקש את יומו בבית. המשפט-אמצעי בין הנאשם לבית-צורך בקשר בלתי •

שהופעתו ) בייחוד במשפטים עם מושבעים(ש חשש וי ,אמצעי עם השופט היושב בדין-בקשר עין בלתי

 . ותפגע ביחס כלפיו) De-humanizing(גבי מסך תפחית מהאנושיות שלו -על

 :מרכזיים לשלושה תחומים םלסווגואפשר , רביםיש יתרונות  בהיוועדות חזותית שימושל, מנגד

 :בעיקר בתחומים האלה, במשאביםסכון יח •

o המשפט ובחזרה-המעצר לבית-ביתסכון בהוצאות הסעת העצורים מיח; 

o סכון י הפחתת מספר העוסקים בהעברת עצורים וח–המעצר -אדם בבתי-חוסכון בעלויות כיח

 ;המשפט-בזמן הכנת העצורים להעברה לבתי

o שעות ההמתנה להגעת הנאשם(סכון בזמן שיפוטי יחהגברת היעילות ו(; 

o המשפט ובתחזוקתם-ביטול הצורך בקיום תאי מעצר בתוך בתי;  

o  שכן , תהליך השחרור חסכוני יותר בזמן ובמשאבים–מחליט על שחרור העצור השופט אם בדיון 

 .המעצר לפני השחרור-אין צורך להמתין להעברה בחזרה לבית

                                                      
לשכת עורכי הדין מתנגדת נחרצות לקיום דיוני מעצר באמצעות ", דוברת לשכת עורכי הדין בישראל, ד שמרית רגב"עו   4

: אתר הלשכה, 2006 בנובמבר 1, הדין בישראל-הודעת דוברת לשכת עורכי, "וידיאו קונפרנס
6=&catId14772=asp?pgId.article_inner/il.org.israelbar.www://http ,2006 ביולי 17 :תאריך הכניסה;  

 The Committee on Videoconferencing, “Report”, January 2005, on the internet site of the Department of 
Justice, Equality and Law Reform, at: 
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ697NFK-en/$File/VIDEOen.pdf` 

 South African Law Reform Commission, “Project 113 – Report – The Use f Electronic Equipment in 
Court Proceedings (Postponement of Criminal Cases via Audiovisual Link)” July 2003, on the internet 
site of the Commission at: http://www.law.wits.ac.za/salc/report/pr113report.pdf. 
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באמצעות הגבלת המגע בינם לבין עצורים אחרים ובינם לבין גורמים ( הן לעצורים הביטחוןהגברת  •

המשפט -לעובדי בית, המעצר-והן לצוות בית) ובחזרההמשפט -חיצוניים במהלך ההעברה לבית

 ).באמצעות הפחתת המגע הישיר עם העצורים(ולציבור 

המעצר לתאי - מביתללהיטלט וחוסך מהם את הצורך הנוחותמגביר את  ההסדר מבחינת העצורים •

ומאפשר  של העצורים מונע פגיעה בכבודםההסדר אף . המשפט ומשם לאולם ובחזרה-המעצר בבית

 בתהליך ההעברה באזיקיםלהיכבל  שייערך חיפוש על גופם ובליבלי עצר המ-בביתם להישאר לה

 .המשפט-לבית

 

 שימוש בהיוועדות חזותיתהסדרים חוקיים ל .2

 5אוסטרליה .2.1

 Federal (המשפט הפדרלי של אוסטרליה-חוק בית מוסדרת בהמשפט הפדרלי-בביתהיוועדות חזותית 

Court of Australia Act 1976 .(בכל הליך המתנהל המשפט -מסמיך את בית, 2002-כפי שתוקן ב, וקהח

או חיבור היוועדות חזותית פניו באמצעות ביופיע  6,באוסטרליה או מחוצה לה, להורות כי אדם ובפני

 . תנאים טכניים מתאימיםובלבד שמתקיימים  ,)audio link (שמע

ברמה  ולכן , המדינות והטריטוריותבאוסטרליה מוסדר ברמתהמשפט הפלילי של  בורורוב , אולםו

 7. חזותית לשם הארכת מעצר או שחרור בערובההנוגעת להיוועדותספציפית  חקיקה אין הפדרלית

 . דו מאתמפותחבהליכים פליליים בהיוועדות חזותית החקיקה בדבר שימוש , ברמת המדינות, מנגד

 :של החקיקה בשתי מדינותלהלן דוגמאות 

2.1.1. New South Wales (NSW) 

וחיבורים  חיבורי שמע(ראיות חוק הב במדינה מוסדר היוועדות שמע ובהיוועדות חזותיתהשימוש ב

בחוק נקבע כי חובה או זכות של אדם ]. Evidence (Audio and Audio Visual Links) Act 1998[ )חזותיים

ו בהיוועדות  אהיוועדות חזותית יכולות להתממש באמצעות הופעתו בNSW-משפט ב-פני ביתב בלהתייצ

  8.שמע

                                                      
5  Bruce Finlay, Principal Registry Assistant Director, Federal Court of Australia ,23, מכתבים בדואר אלקטרוני 

 .2006במאי 
 Evidence: זילנד יש חוק פדרלי נפרד המסדיר את הנושא-שר עם אדם שנמצא בניובנוגע לשימוש בהיוועדות חזותית לק  6

and Procedure (New Zealand) Act 1994. 
( באמצעות חיבור וידאו גביית עדויותוכיום הוא מאפשר , 2005תוקן בשנת ) Crimes Act 1914(חוק העבירות הפדרלי   7

video link (המשפט הפדרלי של אוסטרליה -תחוק בי; בעבירות הקשורות לטרור)Federal Court of Australia Act 
 . באמצעות היוועדות חזותיתלמתן עדות ולהופעהקובע כללים ) 1976

או בהיוועדות ) הכוללות שמע ווידאו( ההסמכה בחוק היא לשימוש בהיוועדות חזותית NSW-יצוין כי ב.  לחוקA3סעיף   8
 .שמע בלבד
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בתחום מעצר -בתינוגעות לעצורים ב הליכים פליליים בהיוועדות חזותיתשימוש בבדבר הוראות החוק 

 :ובהן NSW,9 מדינת

, הכוללים דיוני הארכת מעצר) criminal proceedingspreliminary ( מקדמייםהליכים פליליים ב •

 חייב להופיעשאינו קטין ) accused detainee(נאשם עצור  –הקראת כתב אישום ושחרור בערובה 

. המשפט מורה אחרת-אלא אם כן בית, היוועדות חזותיתבאמצעות  NSW-המשפט ב-בית בפני

 פיזיתהמשפט יורה לנאשם להופיע - בית.החיבורהנאשם יכול להעיד ולטעון את טיעוניו באמצעות 

 satisfied that it is in the interests of the (10שיקולי צדקנכון מהדבר שמשוכנע הוא רק אם 

administration of justice(. 

הכוללים דיונים בדבר כשירות ) criminal proceedings relevant( רלוונטייםבהליכים פליליים  •

נאשם עצור שאינו קטין  –הדין ודיון בערעור -מעמד מתן גזר, הליכי המשפט, הנאשם לעמוד לדין

הנאשם יוכל להופיע . המשפט מורה אחרת-אלא אם כן בית, משפטה-פני ביתב חייב להופיע פיזית

יורה כך רק אם וזה , המשפט-פי הוראת בית-הצדדים או על בהסכמת היוועדות חזותיתבאמצעות 

בין , בוןבחשהביא המשפט ל-על בית חובה , שיקוליוכללב. הוא משוכנע שהדבר יקדם שיקולי צדק

 האישי של הנאשם ושל אחרים בשל הבאתו ןביטחועה בהסיכון לפגי: את השיקולים האלה, היתר

-פני ביתבהתנהגות הנאשם כשהובא ;  בריחהןניסיוהסיכון לבריחת הנאשם או  ;המשפט-לבית

  11.התנהגות הנאשם במעצר; המשפט בעבר

פני ב חייב להופיע פיזית )accused child detainee (קטיןשהוא נאשם עצור  – קטיניםבדבר הוראות  •

-אלא אם כן בית, הן בהליכים פליליים מקדמיים והן בהליכים פליליים רלוונטיים, פטהמש-בית

 בהסכמת הצדדים ,היוועדות חזותית להופיע באמצעות קשהקטין יוכל לב. המשפט מורה אחרת

,  רק אם הוא משוכנעהיוועדות חזותיתהמשפט יורה על הופעת הקטין באמצעות -בית. להליכים

המשפט - ביתושיקוליכלל ב . שהדבר יקדם שיקולי צדק,ת הרלוונטיות לתיקלאחר שקילת כל הנסיבו

 12.את השיקולים שפורטו לעילהביא בחשבון ל רשאי

קשר חסוי בין קיום אמצעים שיאפשרו הבטיח יש ל, היוועדות חזותיתמשמשת בהם שבכל המקרים  •

 13.המשפט-ת נמצא בביזה אם דינו-לבין עורך היוועדות חזותית המופיע בהחשוד העצור

 , הקבוע בכל מקרה מהכללהסטיי על  להורותרשאיהמשפט -בית, בכל המקרים המנויים לעיל •

 .לבקשת צד להליכים או מיוזמתו

                                                      
מקומות : ובהם,  לבין מקומות אחריםNSW-המשפט ב-דבר שימוש בהיוועדות חזותית בין ביתהחוק קובע הוראות ב  9

החוק מבחין בין מדינות אשר יש (מקומות במדינות ובטריטוריות אחרות של אוסטרליה ; )מעצר-כגון בתי (NSWבמדינת 
לבין המדינות האחרות ] participating states–" מדינות משתתפות["להן הוראות חוק דומות במהותן להוראות חוק זה 

 ). יש חוק נפרד ברמה הפדרלית, כאמור, אשר בנוגע אליה, זילנד-למעט ניו(מקומות מחוץ לאוסטרליה ; )באוסטרליה
 .  לחוק5BAסעיף   10
 . לחוק5BBסעיף   11
-לים נוספים שעל ביתשיקונקבעו ) District Court Rules(המשפט המחוזי - לכללי בית53.16בסעיף .  לחוק5BBAסעיף   12

האינטרנט הכללים מופיעים באתר . המשפט לשקול בהכרעתו אם להורות על הופעתו של קטין באמצעות היוועדות חזותית
): Australasian Legal Information Institute( המוסד למידע משפטי של אוסטרליה של

html..1653s/1973236dcr/consol_reg/nsw/legis/au/au.edu.austlii.www://http ,2006 במאי 23: תאריך הכניסה. 
 . לחוק5BCסעיף   13
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חיבורי שמע וחיבורי וידאו נמצא יש בו הנאשם ש ייעשה רק אם במקום היוועדות חזותיתהשימוש ב •

 .ךהמשפט לראות ולשמוע את הנאשם ולהפ-בביתשהמאפשרים לאנשים 
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 ויקטוריה .2.1.2

  בנושאבפרק) Evidence Act 1958 (חוק הראיותמוסדר בהליכים פליליים ב השימוש בהיוועדות חזותית

החוק קובע  . בשלבים שלפני תחילת משפטםעצורים ועל נאשמיםעל  פרק זה חל 1997.14שנחקק בשנת 

 לקבוע הוראות משפט- ומסמיך את הנשיא בכל בית15את התנאים הטכניים לקיום היוועדות חזותית

 16.ביצוע של החוק

 : קובע כדלקמןהחוק, בגיריםנאשמים  ועצוריםלבנוגע 

, בהליכים שלהלן בהיוועדות חזותית יופיעהמשפט -פני ביתב הנדרש להופיע בגיראו עצור נאשם  •

 : המשפט הורה אחרת-ביתכן אלא אם 

 ;שחרור בערובה )1(

 ;)רו בפעם הראשונהשופט להארכת מעצ בפנילאחר שהובא בעבר (הארכת מעצר  )2(

)3( Special mention hearing or committal mention hearing;  

 ;  דיוןבקשות לדחיית מועד )4(

 .ביום המשפטאלא אם כן הדבר נעשה , )arraignment(הקראת כתב אישום  )5(

 אם על נוכחותו הפיזית של הנאשם או העצור ,מיוזמתו או לבקשת אחד הצדדים,  יורההמשפט-בית

 . יקולי צדק או אם לא סביר שהנאשם או העצור יופיע בהיוועדות חזותיתזו דרושה מש

בהליכים  המשפט-כח פיזית בביתוניהיה המשפט -פני ביתב הנדרש להופיע בגירנאשם או עצור  •

 : המשפט הורה אחרת-ביתכן אלא אם  ,להלןש

 ;הליך לאשפוז כפוי או לבדיקת כשירותו לעמוד לדין )1(

 ;מהלך המשפט )2(

 ;גזירת הדין )3(

 .הליכי ערעור )4(

 בהיוועדות עצור או ההופעתו של הנאשםעל , מיוזמתו או לבקשת אחד הצדדים,  יורההמשפט-בית

אם בקשה כאמור הוגשה .  הענייןסביר בנסיבותהוא אם הדבר אינו מנוגד לשיקולי צדק וחזותית 

יבות המשפט רק אם הוא משוכנע שמתקיימות נס-בית לה רייעת, שלא בהסכמת כל הצדדים להליך

 . יוצאות דופן

                                                      
14  Part IIA – Use of Audio Visual and Audio Links, sections 42C-42Y. 

המעצר יש מערכות המאפשרות לכל האנשים הרלוונטיים -המשפט ובבית-יתהדרישה הטכנית שהחוק קובע היא שבב  15
,  בלבד בהליכים מסוימיםבהיוועדות שמעיצוין כי החוק מאפשר שימוש .  את העצור ולהפךלראות ולשמועהמשפט -בבית

 . ובהתקיים התנאים המפורטים לעילחיבור חזותי בהליך פלילי יופיע רק אם יש נאשםאך 
: המשפט-מופיעות באתר האינטרנט של בית) Court Victoria’ Magistrates(משפט השלום במדינה -ע בביתהוראות ביצו  16

p/$file/Chief_Magistrates_Directions/Lookup/154FE256902000AC/au.gov.vic.magistratescourt.www://http
pdf.1004d . 
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- בביתח פיזיתכנוהיות ל יש לאפשר לו – לאחר מעצרו בפעם הראשונהפני שופט בעצור המובא  •

 . להופיע בהיוועדות חזותיתאלא אם כן הוא מסכים ,המשפט

 כי נאשם, צד להליכיםמיוזמתו או לבקשת , להורות המשפט רשאי-בית, בהליכים שלא צוינו לעיל •

  .שיקולי צדקאינו מנוגד ל אם הדבר אמצעות היוועדות חזותיתב יופיע בגיר או עצור

 : קובע החוקקטיניםנאשמים עצורים ו לבנוגע

כן  אלא אם המשפט-כח פיזית בביתוניהיה המשפט -פני ביתבהנדרש להופיע קטין עצור  או נאשם •

 .  המשפט הורה אחרת-בית

עצור הופעתו של הנאשם או ה על, מיוזמתו או לבקשת אחד הצדדים,  רשאי להורותהמשפט-בית •

אם בקשה . סביר בנסיבות הענייןהוא אם הדבר אינו מנוגד לשיקולי צדק והקטין בהיוועדות חזותית 

אם הוא משוכנע רק המשפט -ביתייעתר לה , כאמור הוגשה שלא בהסכמת כל הצדדים להליך

 .שמתקיימות נסיבות יוצאות דופן

תשפיע כיצד בכלל שיקוליו  לשקולהמשפט -על בית, דקאם הוראה כאמור אינה מנוגדת לשיקולי צ •

 .דינו ולתת לו הוראות-לתקשר עם עורך,  להבין את ההליךהחלטתו על יכולתו של הקטין

 כאילו נערך דינו הוא חסוי-לעורך נאשם או שנערך בהיוועדות חזותית בין עצור קשרהחוק קובע כי 

 .בפגישה פיזית ביניהם

 

 ב"ארה .2.2

-היא משמשת במאות בתי, לפי ההערכה .נרחבב "בארהבהליכים פליליים  חזותית היוועדותשימוש בה

מספר העל אך אין מידע , הן במערכת הפדרלית והן במערכת המדינתית, זהאם לא למעלה מ משפט

במערכת הרלוונטיות להלן נסקור את ההוראות  17.תמופעלהיא  בהםשהמשפט -המדויק של בתי

 . קליפורניההפדרלית ובמדינת

 המערכת הפדרלית .2.2.1

לים על כל אשר ח ,)Federal Rules of Criminal Procedure (פליליתהפרוצדורה  הלש הפדרליים כלליםה

הוראות לקבוע במפורש כדי  2002בשנת תוקנו , פדרלייםמשפט -ההליכים הפליליים בכל הערכאות בבתי

בהיוועדות חזותית ר להשתמש אפשפי הכללים - על18.בהליכים פליליים היוועדות חזותיתשימוש בבדבר 

  .בהסכמת העצור או הנאשם 20הארכת מעצר ו19שחרור בערובהבדיוני 

                                                      
17  Fredric I. Lederer, “The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today’s – and Tomorrow’s – 

High Tech Courtrooms”, The International Society for the Reform of Criminal Law, December 9th, 2002, 
at: http://www.isrcl.org/Papers/Lederer.pdf; The Los-Angeles County Citizens’ Economy and Efficiency 
Commission, “Video Arraignment and Its Potential for Use in the County Criminal Justice System”, 
November 2004, at: http://eec.co.la.ca.us/publications/html/cntyops/0411-VideoArraigRpt.asp, viewed: 
May 22nd, 2006.  

18  Federal Rules of Criminal Procedure, at: http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/, viewed: May 22nd, 2006. 
 .הכללים הפדרליים לפרוצדורה פלילית, 5כלל   19
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 קליפורניהמדינת  .2.2.2

 נקבעו הוראות בדבר השימוש בהיוועדות California Penal Code(21 (חוק העונשין של קליפורניהב

 . בהליכים פליליים) two way electronic audiovideo communication(חזותית 

המשפט רשאי להתיר שימוש בהיוועדות -בית, בו הוא נשפטש מעצר במחוז-עצור בביתאם הנאשם 

לשם  ו)arraignment (האישום הקראת כתבל ,)initial court appearance(הופעה הראשונית לחזותית 

אם הנאשם  . שתינתן בכתבבהסכמת הנאשםוזאת  ,)plea (כתב האישום לע הנאשם ו שלקבלת תשובת

 אולם אם ,בהופעה הראשונית ובהקראת כתב האישום) המעצר-בבית (דינו להיות עמו-על עורך –צג מיו

 nolo (או לסרב להשיב בכתב האישוםלהודות והנאשם אינו מתכוון ) felony(מדובר באישום בפשע 

contendre (–ת המשפט יכול להורות על נוכחו-בית. המשפט-עם הנאשם או בביתהדין להיות - על עורך

 .המשפט-פיזית של הנאשם בבית

 Department of(הסוהר -שירות בתי, סוהר מדינתי-בבית  אסירנגדבהליך פלילי שמתנהל , לעומת זאת

Corrections (ללא הסכמת  המשפט-רשאי להחליט על שימוש בהיוועדות חזותית בין הנאשם לבית

 .הדין-גזרמתן הכרעת הדין ו, )trial(שלב שמיעת העדויות ,  בכל הליך למעט הופעה ראשונית,הנאשם

 אם הנאשם .המשפט רשאי להורות על נוכחותו הפיזית של הנאשם כאשר הדבר דרוש לדעתו-בית, אולםו

 אולם אם מדובר באישום ,בהקראת כתב האישום) המעצר-בבית (דינו להיות עמו-על עורך –מיוצג 

 על –) nolo contendre (ו לסרב להשיבאוהנאשם אינו מתכוון להודות בכתב האישום ) felony(בפשע 

קו הבטיח  יש ל–הדין אינו נמצא עם הנאשם -אם עורך. המשפט-עם הנאשם או בביתהדין להיות -עורך

הדין להיות עם -אך אין בכך כדי למנוע מעורך, לתקשר באופן חסויטלפון ופקסימיליה שיאפשרו להם 

 .הנאשם

 

 בריטניה .2.3

המשפט להורות -את סמכות בית קובע Crime and Disorder Act 1998(22 (חוק העבירות והפרות הסדר

כל עוד  23,המתקיימים לפני תחילת המשפטבהליכים פליליים מקדמיים על שימוש בהיוועדות חזותית 

 . המעצר-קיימים התנאים המתאימים לכך בבית

שבהם  במקרים יתהיוועדות חזות הוראה לשימוש בלא נותןאשר ) magistrates’ court( משפט שלום-בית

 . ינמק את החלטתו–הוא מוסמך לעשות כן 

                                                                                                                                                                   
 .הכללים הפדרליים לפרוצדורה פלילית, 10כלל  20
  . לחוק977.2-977סעיפים   21
 .Use of live television links at preliminary hearings:  לחוק שכותרתו57סעיף   22
-ביתבו ש שלב השבעת המושבעים או השלב –) trial on indictment(פי כתב אישום - במשפט על:שלב תחילת המשפט 23

במשפט בהליך ; )the court accepts a plea of guilty(הוא מודה בכתב האישום ש הודעת הנאשם המשפט מקבל את
בו מתקבלת הודעת שהמשפט מתחיל בשמיעת עדויות התביעה או השלב -בו ביתש השלב –) summary trial(מקוצר 
 .הוא מודה בכתב האישוםשהנאשם 



 

 
   18  מתוך10עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 קנדה .2.4

מסדיר את השימוש בהיוועדות חזותית ] Criminal Code (R.S., 1985, c. C-46)[ הפדרלי חוק הפליליה

 :כדלקמן judicial interim release(24(להארכת מעצר ושחרור בערובה דיונים בהמשפט בקנדה -בבתי

להיות נוכח עליו , המשפט-ידי בית-עלביניים נאשם דרושה לצורך שחרור או עצור כאשר נוכחותו של  

 suitable (תיר לו להופיע באמצעות קשר טלקומוניקציה מתאיםההשופט אלא אם כן , תפיזי

telecommunication device(לרבות באמצעות הטלפון,  שמקובל על השופט. 

 לתקשר עם להופיע באמצעים שיאפשרו לו לנאשם אפשרותואין  להישמע עדיםעתידים אם בדיון  

 . להיוועדותהסכמת התובע והנאשםנדרשת , בזמן- בוהמשפט באופן חזותי ומילולי-בית

יצוין כי השימוש בהיוועדות  .במחוזות ובטריטוריותהמשפט -חוק זה חל גם על ההליכים הפליליים בבתי

 25.טריטוריות הוא נרחבבחזותית במחוזות ו

בדבר נוסף אינם כוללים פירוט ) Federal Court Rules, 1998(המשפט הפדרליים -י בתייצוין כי כללעוד 

 .התנאים לקיום היוועדות חזותית

 

 ועדות שהציעו נוסח חקיקה .3

עד כה לא  אך ,מונו ועדות ציבוריות לבחינת השימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פלילייםבכמה מדינות 

עו יטיוטות החוק שהצלהלן ייסקרו . על סמך המלצותיהן זאתסדירה מהחקיקה שהתקבלה מצאנו 

 .אפריקה-אלה באירלנד ובדרוםהועדות הו

  26אירלנד .3.1

הגישה את  והיא,  ועדה כאמורשוויון ורפורמה בחקיקה, השר לענייני משפטיםמינה  2003שנת ב

במסגרת הוועדה נתבקשה לבחון את הפוטנציאל לשימוש בהיוועדות חזותית . 2005מסקנותיה בינואר 

שימוש בהיוועדות חזותית להסדיר בחוק את היש במסקנותיה קבעה הוועדה כי . המשפט-הליכים בבית

                                                      
 אלא אם כן התובע מוכיח כי יש להאריך על השופט לצוות לשחררו ללא תנאי, פני שופטבכאשר חשוד נעצר ומובא , בקנדה  24

 ).judicial interim release(ידי השופט נקרא שחרור ביניים שיפוטי -שחרור על.  המעצר או לשחררו בתנאים מגביליםאת
, משפט- מערכות של ציוד היוועדות חזותית בבתי70-למעלה מ, 2006נכון לאפריל ,  ישBritish Columbiaכך למשל במחוז   25

: ר האינטרנט של משרד המשפטים של המחוזמידע מאת; מעצר ברחבי המחוז-סוהר ובבתי-בבתי
htm.videoconferencing/general/courts/ca.bc.gov.ag.www://http ,במחוז . 2006 ביולי 13: תאריך הכניסהAlberta 

 אתרים 50-כללאור הצלחתו הוחלט להרחיב את השימוש בהיוועדות חזותית ו,  אתרים10- פיילוט בכ2004נערך בשנת 
תאריך , cfm?page.index/home/ca.ab.gov.www://http=1471, מידע מאתר האינטרנט של ממשלת המחוז; נוספים
 .2006 ביולי 13: הכניסה

26  The Committee on Videoconferencing, “Report”, January 2005, on the internet site of the Department of 
Justice, Equality and Law Reform, at: http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ697NFK-
en/$File/VIDEOen.pdf.  



 

 
   18  מתוך11עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הנוגעים להליכים  להלן עיקרי הוראות הטיוטה27.והציעה טיוטת חוק לדיוןהמשפט באירלנד -בבתי

 :פליליים

 הדיונים למעט  –המשפט או לאחריו בזמן , המשפט לפני – כל דיון בהליך פלילי  עלהחוק יחול 

 :האלה

 ;)arraignment(הקראת כתב אישום  )1(

 ;להישמע בו עדויותאו שעשויים / ויסודי להליךהמשפט הוא -כל דיון אחר אשר לדעת בית )2(

 .לעמוד לדיןבעניין כשירות החשוד דיון  )3(

אם  המשפט לצורך כל דיון-נוכח בביתלהנאשם ייחשב העצור או  כי וסמך להורותיהמשפט -בית 

 live ( חיהטלוויזיבאמצעות קשר , מוחזק במעצר או במוסד אחר והוא מסוגלהוא יון במהלך הד

television link(,הוראה זו תינתן . בוראות ולהישמע יהמשפט וכן לה- לראות ולשמוע את בית

 :בהתקיים התנאים האלה

 ;קיימים התנאים הטכניים הדרושיםמוחזק בו הנאשם שבמקום  )1(

אם , דינו-קיום קשר חסוי עם עורךנאשם קו מאובטח לצורך התנאים הטכניים מאפשרים ל )2(

 ;ביקשו זאת הדין-הנאשם או עורך

 ;אופי הדיון מתאים לשימוש בהיוועדות חזותית )3(

המשפט - הפיזית בביתו לכך שנוכחותביאואין נסיבות הנוגעות ספציפית למקרה של הנאשם שי )4(

 .תהיה רצויה

אינה הוגנת כלפי הנאשם או שהיא מנוגדת  אם ההוראה לא ייתן הוראה כאמורהמשפט -בית 

 .לשיקולי צדק

יהיה  –כן לא יעשה ליתן הוראה על שימוש בהיוועדות חזותית ווסמך יהמשפט -בהם ביתשבמקרים  

 .לנמק את החלטתועליו 

המשפט -ביתידון , דינו מתנגדים למתן הוראה לשימוש בהיוועדות חזותית- הנאשם או עורךאם 

, תוך התחשבותמ בהתחשב בתנאים למתן הוראה כאמור לעיל וח פיזיתכהיות נובבקשת הנאשם ל

בה רצוי שהנאשם יהיה נוכח שמידה במורכבות הדיון וב, כשירותוב, גילו של הנאשםב ,בין היתר

 .פיזית כדי לתת הוראות במהלך הדיון

 28אפריקה-דרום .3.2

בשימוש ) South African Law Reform Commission(אפריקה דנה הוועדה לרפורמה בחקיקה -בדרום

הביניים דוח .  במעצרתון מועדי דיון בהליכים פליליים כאשר הנאשם נתבהיוועדות חזותית לשם דחיי

                                                      
 .7פרק , שם  27

28   South African Law Reform Commission, “Project 113 – Report – The Use of Electronic Equipment in 
Court Proceedings (Postponement of Criminal Cases via Audiovisual Link)” July 2003, on the internet site 
of the Commission at: http://www.law.wits.ac.za/salc/report/pr113report.pdf.  
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לתיקון חוק  והציעה נוסח , בחקיקהזההוועדה מצאה כי יש לעגן שימוש כ. 2003ש ביולי בנושא הוג

 :בין היתר ההוראות האלהשבו  29,הפרוצדורה הפלילית

פני שנית בונדרש להופיע , המשפט ונשלח למעצר-פני ביתב שהופיע כבר )18לו מעל שגי (בגירנאשם  

-ביתכן אלא אם , בהליכים שלהלן בהיוועדות חזותיתהמשפט - ביתבפנייופיע  – המשפט-בית

 :פניובהמשפט מורה על נוכחותו הפיזית 

 ;דחייה נוספת של הדיון )1(

 ;בקשה לשחרור בערובה )2(

 .דיון מחדשערעור או , בקשת רשות ערעור )3(

נערכו להליכים שייחשבו , תוך שימוש בהיוועדות חזותית עם הנאשם כאמור לעילהתנהלו הליכים ש 

 .לכל דבר ועניין בנוכחות הנאשם

 .משיקולי צדקדרוש  של הנאשם אם הדבר נוכחותו הפיזיתהמשפט יורה על -בית 

מערכות נמצא יש ם בו הנאששהמשפט ובמקום -השימוש בהיוועדות חזותית ייעשה רק אם בבית 

 : המאפשרות

 ;המשפט לראות ולשמוע את הנאשם ולהפך-לאנשים בבית )1(

בכל מהלך הדיון וכן זמן קצר לפניו , המשפט- הנמצא בביתדינו-קשר חסוי בין הנאשם לעורך )2(

 .ם באופן חסוייהלרבות העברת מסמכים בינ, ואחריו

 כאילו הוא נערך בפגישה פיזית ויהוא חסבהיוועדות חזותית דינו -לעורך בין הנאשםקשר שנערך  

 .ביניהם

 

  של השימוש בטכנולוגיהתוצאות מעשיות .4

 ב"ארה .4.1

 פנסילבניה .4.1.1

הערכה של מערכות ההיוועדות  הוגש לנציבות הפשיעה והעבריינות של פנסילבניה דוח ובו 2004בסתיו 

ח מבוסס על  הדו30.במדינה) preliminary arraignments (החזותית המשמשות לדיוני מעצר ראשוניים

.  יותרוא ברובם הטכנולוגיה שימשה שנתיים ;בטכנולוגיה זוהשתמשו סקר שנערך במחוזות המדינה ש

                                                      
29  Criminal Procedure Act, 51 of 1977, insertion of sections 159A-159D. 
30  Karen Shastri & Holly Wald, "An Evaluation of Video Preliminary Arraignment Systems in Pennsylvania 

– Final Report", submitted to: Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency, Fall 2004, at: 
www.pccd.state.pa.us/pccd/lib/pccd/stats/completedprojectdocs/asof2004/videoarrgnmntfinal.122004.pdf.  
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הגורמים  ,מעצר ובתחנות משטרה ברחבי המדינה-בדוח נבחנו היקף השימוש בהיוועדות חזותית בבתי

 . טכנולוגיהוהשלכות השימוש ב המשפיעים על כך
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 :ים האלההממצא, בין היתר, מהדוח עולים

מסוג העבירות ומהשעות המקובלות , היקף השימוש בטכנולוגיה מושפע בין השאר מהיקף המעצרים 

 . להפעלת המערכת

 . סכון משמעותי בעלויותיחידי מדינה עשוי להביא לבבטכנולוגיה נרחב שימוש  

יון דמשך מבממוצע  72%- בקצר יותר בהארכת המעצר באמצעות היוועדות חזותית הוא דיוןמשך  

יתכן שהדבר נובע מכך שכאשר העצור נוכח פיזית י, לפי הדוח. בנוכחותו הפיזית של העצורהמתנהל 

 .מתדייניםבין הגורמים הרבה יותר יש אינטראקציה 

בין השאר קיצור הזמן בין המעצר לדיון  הםכלכליים של השימוש בטכנולוגיה -היתרונות הלא 

אדם הדרוש לשם קיום דיון הארכת ה-חוהקצאת כצמצום ב, בהובלת העצוריםצמצום , הראשוני

 .הפחתת הסכנה לשלום הציבור והמעצר הראשוני

 בהליכי הארכת מעצר להרחיב את השימוש בטכנולוגיית ההיוועדות החזותיתממליץ הדוח , לבסוף

 .   הליכים אחריםבולשקול את השימוש בה גם לשפר אותה  ,ראשוני למחוזות נוספים במדינה

 Delaware County(31(ר מחוז דלאוו

חזותית ההיוועדות הב בשימוש בטכנולוגיית "ן המובילים בארהממחוז דלאוור במדינת פנסילבניה הוא 

 והשימוש בה ,1996הטכנולוגיה הוכנסה לשימוש לראשונה בשנת . אחריםבהליכים בהליכים פליליים ו

 . יכיםהורחב במשך השנים הן מבחינת מספר המערכות והן מבחינת סוגי ההל

בין היתר חיסכון בעלויות הם יתרונות השימוש בטכנולוגיה , 2005לפי הדוח השיפוטי של המחוז לשנת 

קיצור , המשפט ובקהילה-שיפור הביטחון בבית, ההמתנה לדיוןזמן קיצור , הטיפול בעצורים והעברתם

 . וקיצור השהות במעצר לחלק מהעצוריםהדיונים 

 32אוהיו .4.1.2

תופס ) arraignments and hearings(ת מעצר ושימועים והארכבהשימוש בטכנולוגיה של היוועדות חזותית 

משפט - בתי57 דווח על 1998בשנת . תאוצה במדינה זו בשל החיסכון בעלויות וזירוז ההליכים

 127 דווח על 2006ובסקר האחרון שפורסם באוקטובר , 99 על – 2002בשנת , המשתמשים בטכנולוגיה

מעצר מקומיים וחלקם עם עצורים -חלקם עם עצורים בבתי, משפט שהשתמשו בהיוועדות חזותית-בתי

 . מעצר מדינתיים-בבתי

 

                                                      
31  County of Delaware Judicial Report 2005, at: http://www.co.delaware.pa.us/courts/Judical2005.pdf.  
32  The Supreme Court of Ohio, "Technology and the Courts 2006 Survey", October 2006, at: 

http://www.sconet.state.oh.us/tech_services/biennial/2006.pdf.  
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 בריטניה .4.2

אפשרות  2005בשנת ה בדק ש,באירלנד דוח של ועדה ציבוריתבפרק זה מבוסס בעיקרו על מידע ה

: להלן (לת המערכת במדינות אחרותלאחר שבחנה את הפעוהמליצה על כך לשימוש בהיוועדות חזותית 

הסוהר בבריטניה יש שביעות רצון -המשפט ובשירות בתי- בבתי, ככלל,פי הדוח האירי- על33).הדוח האירי

מטופלות לפני פתיחת פי רוב אלה -על; מעטות מאודומדווח על תקלות טכניות , מהשימוש בטכנולוגיה

 .המשפט-הדיון בבית

 34וויילסאנגליה  .4.2.1

 , משפט שלום- בתי157-ב, נכון למועד הבדיקה, מערכות להיוועדות חזותית מותקנות, ילפי הדוח האיר
 מערכות נוספות 50מתוכננת התקנה של  35.סוהר- בתי54-וב) Crown Courts(משפט מחוזיים - בתי28-ב

רק . שחרור בערובהלההיוועדות החזותית משמשת בעיקר להארכת מעצר ו. משפט מחוזיים-בבתי

 .לסיביות מונעות את הרחבת השימוש בטכנולוגיה באנגליה ובווימגבלות תקצי

 36סקוטלנד .4.2.2

המערכת .  בגלזגו37הסוהר-משפט בגלזגו לבית-בסקוטלנד מופעלת מערכת להיוועדות חזותית רק בין בית

-שירות בתי. ולפגישות של אסירים עם עורכי דינם) full committal hearings(משמשת לשימועי מעצר 

טלנד ציין כי השימוש בהיוועדות חזותית הפחית את נטל העבודה הכרוך בהופעות בפני הסוהר של סקו

 הפחתת הלחץ בכללה ו,גם על העצוריםלשימוש בהיוועדות חזותית יש השפעה חיובית . המשפט-בתי

שעות ארוחה ,  ביקוריםובכלל זה, היום-שמירה על סדרהחזרה אליו ובהסוהר ו-הכרוך בעזיבת בית

 .הסוהר-ת התעמלות ופעילויות שגרתיות אחרות בביתשעו, רגילות

 38אירלנד-צפון .4.2.3

 remand(בעת הבדיקה הופעלה מערכת להיוועדות חזותית בהליכי הארכת מעצר ושחרור בערובה 

hearings and bail applications (המערכת הותקנה בשני אולמות משפט בבית. למעלה מארבע שנים-

, שלום ברחבי צפון אירלנדמשפט - בתי11-ב, )Royal Courts of Justice(המשפט המלכותי בבלפסט 

 . ובכמה תחנות משטרה39סוהר- בתיבשלושה

                                                      
33  The Committee on Videoconferencing, “Report”, January 2005, on the internet site of the Department of 

Justice, Equality and Law Reform, at:  
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ697NFK-en/$File/VIDEOen.pdf. 

 .9' עמ, 2.2פרק , הדוח האירי  34
מערכת משמשת שם לצורך ה,  שכן כאמור,גם עצוריםבו מוחזקים שהנראה הכוונה למקום  אך ככל, prison: במקור  35

 .ור בערובההליכי הארכת מעצר ושחר
 .10' עמ, 2.3פרק , הדוח האירי  36
 . לעיל35ראו הערה   37
 .10' עמ, 2.4פרק , הדוח האירי  38
 . לעיל35ראו הערה  39
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, בטכנולוגיית ההיוועדות החזותיתכה רבה בשימוש תמיהדין הביעו -המשפט ועורכי-עובדי בתי, שופטים

 . הניסיון שצברו בשימוש בה במשך השניםורלא

-גם משיחות עם העצורים עלה כי הם העדיפו את השימוש בהיוועדות חזותית על הנוכחות הפיזית בבית

וחה נ- הנסיעה הלאובכלל זה, המשפט היא חוויה קשה-הנוכחות בבית) 1: (הסיבות לכךבין . המשפט

המתנה חשש מפני ) 3(; המשפט-חשש שלא לקבל ארוחות חמות בזמן השהות בבית) 2(; ברכב הצפוף

-ל לשם דיון קצר בביתווהכ, לפעמים עם עצורים נוספים, המשפט-בתאי המעצר בביתממושכת 

 40.המשפט

 קנדה .4.3

 41מחוז אלברטה .4.3.1

 .2004בשנת ) פיילוט (ה הרצפרויקט ההיוועדות החזותית באלברטה הופעל לראשונה במסגרת תוכנית

במסגרת . המעצר-המשפט של המחוז ובבתי- בבתינקודות 53מקשר בין כיום הוא  ו,הורחבהוא מאז 

 ,המשפט במחוז-לדברי האחראית לשירותי טכנולוגיה בבתי. המשפט-הפרויקט הוגברה היעילות בבתי

 מפחית את הסיכונים  ואף,השימוש בטכנולוגיה אינו פוגע בזכותו של העצור להיות נוכח בדיון

 .  לצוות העובדים ולציבור בעת העברת העצוריםםהביטחוניי

  British Columbia42מחוז  .4.3.2

- בתי23-משפט בערכאות שונות במחוז ל- נקודות בבתי34פרויקט ההיוועדות החזותית במחוז מחבר בין 

 דיוני שחרור בערובה והארכת מעצר באמצעות 12,500-מיותר  נערכו 2005בשנת . סוהר-מעצר ובתי

 . דיונים כאלה20,000- הצפי הוא כ2006ובשנת  ,היוועדות חזותית

 

 שאלות שנותרו פתוחות .5

להלן יוצגו . כמה שאלות פתוחותיש בטכנולוגיה של היוועדות חזותית עדיין משתמשות גם במדינות ש

  :להכריע בהןאפשר -אימקובל לחשוב כי בלי מחקר ומידע נוספים ששלוש שאלות 

 יכולוגיות של היוועדות חזותיתההשלכות הפס .5.1

בו העצור נתפס בעיני שהן על האופן , השלכות פסיכולוגיותלשימוש בהיוועדות חזותית עשויות להיות 

 43.בו הוא חווה את ההליך המשפטישהמשפט והן על האופן -מי שנמצא בבית

                                                      
 .55-52' עמ, Aנספח , הדוח האירי  40
41  Faye Morrison, Director, Court Technology Services, Alberta Justice and Attorney General , מכתב בדואר

 .2006 בדצמבר 16, אלקטרוני
42  Ministry of Attorney General, Province of British Columbia ,19- ו2006 באוגוסט 2, מכתבים בדואר אלקטרוני 

 .2006בדצמבר 
43  Anne Bowen Poulin, "Criminal Justice and Videoconferencing Technology: The Remote Defendant", 78 

Tulane Law Review, 1089 (2004) 
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- של העצור על בין השופט לעצור ומכך שהופעתואמצעי-מאובדן קשר העין הבלתיבספרות מובע החשש 

  44.ותפגע ביחס כלפיו) De-humanizing (תפחית מהאנושיות שלוגבי מסך 

 של פרספקטיבת ההשפעהפורסם מחקר ראשוני שביקש לבדוק את  2001בהקשר זה יש לציין כי בשנת 

 מהמחקר עולה ששינויים קלים ולכאורה לא 45. של הודאות חשודיםהצילום על הערכת האמינות

הדבר בולט . קטיבת הצילום עשויים להשפיע על מידת האשמה המיוחסת לחשודמשמעותיים בפרספ

 אך גם בקרב ,)המתאימים לשמש חברי מושבעים(במיוחד בקרב משתתפי הניסוי מהציבור הרחב 

  46.השופטים המקצועיים

חשיבות המשפט ירגיש העצור את -בהקשר זה הוא שרק בביתהעלו מומחים משפטיים חשש נוסף ש

טוענים אחרים  לעומת זאת 48.תחושה של השתתפות אמיתית בהליך ויקבל 47נמצא הוא בוש המעמד

  49.המשפט-יותר מחוץ למסגרת המאיימת של ביתנוח שהעצור ירגיש 

 

  המשפטי הניתן לעצורהייצוג .5.2

 .איכות הייצוג המשפטי הניתן לעצורבדבר השימוש בהיוועדות חזותית מעלה שאלות 

דינו - הריחוק הפיזי בין העצור לעורך הניתן לעצור בשלחשש מפני הפגיעה באיכות הייצוגבספרות מובע 

ין נמצא עם לקוחו הד-אם עורך(המשפט -הדין לבית-או בין עורך, )המשפט-הדין נמצא בבית-אם עורך(

משמעית כי ההיוועדות החזותית - הקובעים חדיםדקולות מנוגנשמעים גם , עם זאת 50).המעצר-בבית

 51. בייצוג הניתן לעצוראינה פוגעת

גור ילא ברור אם עדיף שהסנ. משמעית-אין תשובה חד ,גור בעת הדיוןיהסנהימצאותו של למקום אשר 

או ; ) הנמצא לבדו עם השופט,יתרון לתובעיש שאז לכאורה (המעצר -יהיה צמוד ללקוחו העצור בבית

היא אפשרות נוספת ). ואז מתעוררת שאלת הייצוג ההולם של העצור(השופט והתובע לצד המשפט -בבית

פי רוב הדבר -אך על. המשפט-המעצר והשני בבית-אחד יימצא עמו בביתה, דין-לעצור יהיו שני עורכיש

 52.הדין-פתרון מלא אם לא מתאפשר קשר ישיר בין שני עורכינותן  ו אינואף,  מבחינה כלכליתאינו מעשי

יש להפסיק  שכן ,ייתכן שתיפגע זכותו של העצור להיוועץ בו בפרטיות, הדין אינו צמוד ללקוחו-אם עורך

                                                      
44  Elizabeth C. Wiggins, "What We Know and What We Need to Know About the Effects of Courtroom 

Technology", Symposium: International Conference on the Legal and Policy Implications of Courtroom 
Technology, 12 William and Mary Bill of Rights Journal, pp. 731 (April 2004). 

45  G. Daniel Lasiter, "Videotaped Confessions: Is Guilt in the Eye of the Camera?", as appears in: Wiggins, 
supra note 44.  

 . שם 46
47 Bowen Poulin , 43לעיל הערה. 
48 Bowen Poulin , 43לעיל הערה. 
 .25-23' עמ, 3.4פרק , הדוח האירי 49
50 Bowen Poulin , 43לעיל הערה. 

51 For example: Gary L. Day (District Judge, Sixteenth Judicial District, Montana), "Videoconferencing and 
Advocacy: The New Wave" May 2004, at: http://www.lstech.org/node/978, viewed: December 25th, 
2006. 

52 Bowen Poulin , 43לעיל הערה. 
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 ולא ברור עד כמה ,הדין במהלך דיון בהיוועדות חזותית-לצורך היוועצות בעורךהמשפט -את הדיון בבית

 53.דרך קבעפשר הדבר יתא

הובעו חששות בדבר מידת הפרטיות שתתאפשר בבריטניה ) פיילוט(כנית ההרצה ותכשהחלה , כך למשל

, אולםו legal aid.(54(הדין ללקוחו ובדבר הגדלת העלויות של הסיוע המשפטי לנזקקים -שיחות בין עורךב

 .כנית הופעלהואלה לאחר שהתהלא מצאנו התייחסות לחששות 

 

 תועלת-שיקולי עלות .5.3

יעילותה מציינות כי , ב"כמו קליפורניה בארה, ש נרחב בהיוועדות חזותיתגם מדינות העושות שימו

 יותר ככל שמספר רבהנראה שהיעילות ,  למשלכך. הכלכלית של הטכנולוגיה תלויה בגורמים רבים

המשפט -כאשר בית ומשפט צפוף או גדול במיוחד- אותו ביתו שלשבסמכותאזור כאשר ה, העצורים רב

  55.יש לבחון את מידת החיסכון במשאבים בכל מקרה לגופו, לכן. המעצר-ד מביתומרוחק מא

                                                      
 .44לעיל הערה , Wiggins; 25-23' עמ, 3.4פרק , הדוח האירי  53

54  Anthony Edwards, "Crime and Disorder Act 1998: Improving Criminal Procedure", Criminal Law 
Review, 1999, pp. 29-35. 

55 Court Technology Advisory Committee, “Report on the Application of Video Technology in the California 
Courts”, August 1997, on the internet site of the Judicial Council of California, Administrative Office of the 
Courts, at: http://www.courtinfo.ca.gov/reference/documents/videoreport.pdf. 
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 טבלה מסכמת

  סוגי ההליכים  )VC(ותית תנאים לשימוש בהיוועדות חז תחולה על קטינים

 הארכת מעצר ושחרור בערובה  נדרשת הסכמת העצור ההסדר אינו חל על קטינים
 הצעת –ישראל 

 החוק

המשפט -אלא אם כן בית, VC-שימוש ב: הכלל

 הורה אחרת
בהוראת בית המשפט או לבקשת הקטין  הליכים מקדמיים 

 כחריג לכלל –ובהסכמת הצדדים 

 כחות הפיזית של קטיניםהנו
 הליכי המשפט  המשפט-בהסכמת הצדדים או בהוראת בית

 –אוסטרליה 

NSW 

המשפט -אלא אם כן בית, VC-שימוש ב: הכלל

 הורה אחרת
 )למעט הארכת מעצר ראשונה(הליכים מקדמיים 

 הארכת מעצר ראשונה נדרשת הסכמת העצור
 מיוזמתו או –המשפט -בהוראת בית

 כחריג לכלל –לבקשת אחד הצדדים 

 של קטיניםהנוכחות הפיזית 
 לבקשת –המשפט - בהוראת ביתVC-השימוש ב

 הצדדים או בהתקיים נסיבות מיוחדות
 רק אם הדבר אינו מנוגד –בהליכים אחרים 

 לשיקולי צדק והוא סביר בנסיבות העניין 

 –אוסטרליה 

 ויקטוריה

  פדרלי–ב "ארה שחרור בערובה והארכת מעצר  נדרשת הסכמת העצור אין מידע
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  סוגי ההליכים  )VC(תנאים לשימוש בהיוועדות חזותית  תחולה על קטינים

  הליכים מקדמיים–מעצר במחוז -עצור בבית נדרשת הסכמת העצור בכתב

 אין מידע
ולא , הסוהר- בהוראת שירות בתיVC-השימוש ב

המשפט רשאי -בית. נדרשת הסכמת העצור

 להורות על נוכחות פיזית

למעט ( בכל הליך –סוהר מדינתי -אסיר בבית

הכרעת הדין , שמיעת העדויות, הופעה ראשונית

 ) הדין-זרומתן ג

 –ב "ארה

 קליפורניה

 אין מידע
 המשפט רשאי להורות על שימוש -בית
 לא נדרשת הסכמת העצור. VC-ב

 בריטניה הליכים פליליים מקדמיים 

 אין מידע
לא . VC-להורות על שימוש בהמשפט רשאי -בית

למעט בדיון הכולל , נדרשת הסכמת העצור

 שמיעת עדויות
 קנדה הארכת מעצר ושחרור בערובה 

 ההסדר אינו חל על קטינים

 

 ש המשפט להורות על שימו-בסמכות בית
המשפט יכריע -בית.  ללא הסכמת העצורVC-ב

 במקרים שבהם העצור מתנגד

, אישוםלמעט הקראת כתב (כל דיון בהליך פלילי 

דיון אחר שיסודי להליך או שעשויים להישמע בו 

 )דיון בדבר כשירות החשוד, עדויות

המלצות (אירלנד 

 )לחקיקה

 ההסדר אינו חל על קטינים
המשפט -אלא אם כן בית, VC-שימוש ב: הכלל

 הורה אחרת
 הליכים פליליים מקדמיים

אפריקה -דרום

המלצות (

 )לחקיקה



 

 
   18  מתוך21עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 


