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דותוןויואבקרמניצרמרדכי

ר"ודקרמניצרומרדכיגביזוןרותהפרופסורים,הציבוריהמשפטבתורתמלומדיםשלושה
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המתנגדיםאתמייצגתגביזון;לספרשנתנוהכותרתרומזתשאליושיח-חיש
,לצדקגבוהמשפטכביתבשבתובמיוחד,העליוןהמשפטביתשלהדומיננטילמעמדו
סנגוריהמלמדשקרמניצרבעוד,במדינההשלטוןרשויותליתרמעלמעמדלעצמושכבש

,מלאהשליטהשלזהממעמדהנובעכלעל

.הנושאשלאקדמי-המקצועיבצדבקיאיםשאינםמישללהשכלתםבעיקרונכתבהספר
אלהפרקים,צ"בגשלפסיקתוקורותשלהתמציתיבתיאורוהיטבדותןעונהזומטרהעל
תמידשלאמסתבראך,צ"בגשלהפסיקהלקורותנוחכמדריךלשמשיכוליםהספרשל

פסקעל,למשל.לושהוקצהביקורתיתובלתיאובייקטיביתלכתיבההמקוםעלדותןשומר

כךישיבהלאברכיהכספיותההקצבותשיטתלהשוואתערביעותרשלבעתירתושניתןדין
הדיןפסק":אלהחריפיםביקורתדברידותןמעיריהודים-לאסטודנטיםעלגםשתחול
מנתעלהמשיביםשהעלותירוץכללאמץמוכןהיההמשפטשביתתחושהבקוראמותיר

שאינוהיהודיתבאוכלוסייהחלקלאותוכספיותהקצבותהענקתשלהשרץאתלהכשיר
.2"הערבימהמיעוטהתמיכותאותןלשלולאךבצבאמשרת
"דברפתח"בהודעתםלפילעצמםשקבעוהתכניתמןמתעלמיםוקרמניצרגביזוןגםוכך
המשפטבתחוםצ"בגשללתפקידולהברשבדעתםהפרקיםתוכןאתצמצמושם,לספר

המשפטלתחוםגםכתיבתםאתהרחיבושבפועלבעוד,המבצעהמנהלרשויותכלפי,המנהלי
אתלהרחיב,השמוניםבשנותברקהנשיאשאתוביתר,שמגרהנשיאהתלושבוהחוקתי
ההליכיםעלהביקורותבדרךתחילה,הכנסתהיא,המחוקקתהרשותעלגםצ"בגשלשלטונו

תוכנםביקורתעלגםגליחוקבפרשתהדיןפסקמתןעם,מכןולאחרהכנסתשלהפנימיים
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הצרההמסגרתאתשפרצוהמחבריםעשוטוב.הכנסתמלפנישיצאוהחוקיםשלהמהותי
עדהשמוניםשנותשלהמהפךמןמוביל,לגמריעקבי,אחידקושהרי.לעצמםשקבעו
,1995בשנתנשיאיושניבהשראתהעליוןהמשפטביתשופטישחוללוהחוקתיתלמהפכה

החדשמעמדונבנהפיועל,צעדאחריצעדהליכהשל,ישרקוזהו.דיןפסקאותומתןעם
הדיוןנושאשפיטותושלעצמיריסוןשלהמחסומיםהריסתשלבדרךהן,המשפטביתשל
אלהמשפטביתשלעמוקההדירהידיעלוהן,הקים(גביזוז1שלכלשונה)"הישןצ"הבג"ש

המערךפסגתאלהמשפטביתלעלייתזהקוהביאכשלבסוף,מנהליותהחלטותשלתוכנן
מילוןהמציאוכןחדשות"נורמות"פיובהבלהשופטיםרוביצרכךלשם,במדינההשלטוני
ההחלטהשבוכמבחן"הסבירות"מושגאתשםהזההמילוןבראש.פסיקתםללשוןחדשסמנטי

צ"הבג"ואילו,המשפטביתשללאישורושתזכהכדילעמודחייבתהדיוןנשואהמנהלית

לחוקהמנהליתהרשותשלהההלטההתאמתובראשן,ברורותעילותפיעלפסק"הישן
ריכךהסבירותמושגשלכלליותואת.ורוחוהחוקאותושלהגיוניתפרשנותפיעלהקיים
שלהגמישותנשארתעדייןאך,"הסבירותמתחם"שלהמושגהוספתידיעלהמשפטבית
סובייקטיבידעתשיקולהמשפטלביתשאפשרהנוספותקודמילותושלהסבירותמבחן

בכךדישאיןשיפוטיתהלכההמשפטביתחידשלהלן.הנדוןהמקרהעובדותעלבהשקיפו
להעדיףעליההיהאלא,לדברהנוגעיםהשיקוליםכלאתבהשבוןהביאההמנהליתשהרשות

ועוד.השיקוליםבאיזוןהכףאתכמכריעהמשפטלביתהנראההללוהשיקוליםאהדאת
וההוגנותההגינותכגוןהמנהליתההחלטהשלתקפותהלבחינתעילותהמשפטביתחידש
חידושיםעםואמנהענוארהיב.המשפטביתבעיני"ראויותה"ו"רציותה",הההלטהשל

"הנורמה"מונח:החדשההפסיקהבלשוןמקובליםשנעשונוספיםמונחיםשניאלהסמנטיים
הבהירותהוסראת,מדוברדמוקרטיהשלקבאיזהלנוולומרלדייקמבלי"דמוקרטי"והמושג
לדעתהנוגדמסויםשרעיוןפעםמדיקוראכשאני.גביזוןשלבדבריהגםמצאתימכךהנובע

פרלמנטריתלדמוקרטיהזוסתמיתבאמירהמתכוונתשהיאמניתאני,הדמוקרטיהאת
גורעיותרמדויקתהגדרההיעדראך,האזרחזכויותעלוהשמירההחוקשלטוןאתהמכבדת
,ההנמקהמבהירות

בפסיקתובהירותלחוסרגורםכאלהגמישיםבמונחיםנוהגהמשפטשביתהחופשיהמשחק
,השופטיםשליומרתםאתלזההוסף.הפסוקהההלכהיציבותלחוסרמכךישירהוכתוצאה

על,והסוציולוגיההפילוסופיהבתחוםכלליותבבעיותלעסוק,ברקהנשיאשלגרסתופיעל
מןיותרחשובלשופטיםנראהזהתפקיד.כולהלחברההדורמורישלתפקידלמלאמנת

אתהמשפטביתלעצמונטלכאשרגברהעודזותופעה.לפניהםשהובאבסכסוךהפסיקה
סדרילעיוותהחששותאתלהרגיעשמבקשמייש.הכנסתחקיקתעלהביקורתתפקיד
במקריםהכנסתשלחוקהמשפטביתביטלכהשעדבציינו,זובמגמההכרוךהשלטון
בית"מזהיר"כאילושבהםמעטיםלאדיןפסקילהזכירישזהכנגדאך.בלבדנדירים
אםהדשתוקלביטולסמכותואתלהפעילעלולהמשפטשביתמראשהכנסתאתהמשפט

מבהןכגון,5"ההגבלהפסקת"בהגמישיםהמבהניםאחרממלאהחוקשאיןימצאהמשפטבית
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.המשפטביתשלהסובייקטיבידעתושיקולפיעלהיאגםתתפרששמשמעותוהמידתיות
שלהיציבותהוסר,ראשית:בהןלוקההזאתהפסיקהששיטתהמהירהןחולותרעותשתי
צ"בגמכריזשעליהםהגמישיםהמבחניםעלבסמכוהמשפטלביתהפונהעותרשכן,ההלכה

כאשר,שנית.בעתירתומבהניםאותםהמשפטביתיפרשכיצדלדעתיכוללא,פעםמדי
,בחברהשונותקבוצותהמפלגותבבעיותאחרוןלפוסקלהיהפךהעליוןהמשפטביתמבקש
אותוידיעללביקורתעצמווחושףהפוליטיותלמחלוקותמעלהניטרליממעמדויורדהוא
במחלוקתהואכך,המשפטביתידיעלנדהתהברעותיולהכרהשתביעתוהחברהשלמגזר

,שבשליטתהובשטחיםבמדינההערביהטיעוטבדרישותהואוכךומדינהדתבענייני

האחרותהרשויותשלבמעשיזעהתערבותוהרהבתבשלצ"בגשללפתחוהרובצתהסכנה
,גוברתפוליטיזציהבאהשבמקומההניטרליותאבדן,כאמור,היאבמדינההשלטוןבמערך

,גרידאמשפטייםשיקוליםפיעלפוסקהמשפטשביתפעםמדיברקהנשיאמסביראמנם

לעיצובבאשרמנוגדותדעותהמייצגתהפוליטיקהלתחוםהואנכנסכךכדיתוךאםוכי
שקייםהמסביר,קרמניצרסוברכןלא.יגונהשלאהכרחמתוךנעשהשהדברהרי,החברה
במעורבות[כמוהו]מצדדיםאם"ו,בציבורמוגדרמגזרבידידתבעניינימונופוליןאצלנו

ביתשלקרנוירידת-נמנעהבלתילמחירהמוכניםלהיותצריכים,זהבתחוםשיפוטית
מהתערבותושילמדלומוטב,כשתמפליגהבהשקפהשמחזיקמי,6"דתייםחומםבקרבהמשפט

נשיאבחירתסביבשםשנוצרהבתסבוכתבוושינגטוןהעליוןהפדרליהמשפטביתשל
המשפטביתאתהפכוהשמרנייםהשופטיםהמשת"כיכתבדבורקין'פרופ.הברית-ארצות
עלשחלקושהשופטיםמסבירהואמכןלאחר,7"ביותרהאקטיביסטיהמשפטלביתהעליון
,"פלגניתכההחלטהשל[ב]...עצמוהמשפטביתעלההשפעה"מןחוששיםהרובדעת

ההערכהאתתעודדאךהרובשלההחלטהכיאמר(המיעוטמשופטיאהד)סטיבנסהשופט
לעצמוגרםהמשפטשביתהוסיףבראיארוהשופט,המדינהשופטיעבודתשלביותרהצינית

חמורהאזהרההםאלהדברים."כולהלאומהאלא,עצמוהמשפטלביתרקלאשיזיקפצע"
,המדינהשופטישלהמינויבתהליךפוליטיותדעותשלייצוגיותליתראצלנוהמטיףלכל
,העליוןהמשפטלביתמעל,להוקהדיןביתכגון,פוליטיגוףלהעמדתאו

לא."הישןצ"הבג"שלהעצמיהריסוןלשיטתלחזורלספרשתרמהבפרקיםמציעהגביזון
,נימוקיהעםכללבדרךאנידעיםתמים"נושנים"ההשופטיםאלמשתייךשבהיותיייפלא

צ"הבג"שהטועניםחדשיםאקדמאיםביןלמדיהמקובלתבסברהתומכתהיאשאיןגםמה
עלפסיקתהאתפוסקתההדשהשהאסכולהבעוד,פורמלייםמבחניםפיעלפוסקהיה"הישן

ערכייםלעקרונותהיסודאתהניחהצ"בגשלהפסיקהראשית,אדרבא,ערכייםשיקוליםפי
,הפוזיטיביהחוקשלהיציבההקרקעאתנטשהלאמעולםאך,שלנוהמנהליהמשפטשלרבים

,פתוחיםהשאירהקייםשהחוק"סדקים"היצירתיתפסיקתומילאה,כזהתוקובהיעדר

שלושתם,ראשית.דעתםמלתתהספרשלהמבקריםשלושתנמנעוחשוביםנושאיםשניעל

,239'בע,1הערהלעיל6
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להתייחסמבלי,הקייםהדיןפיעלתקפהכעובדה1995משנתהחוקתיתהמהפכהאתמקבלים
בשאלהעדייןמדוברכיזהמהפךשלהלגיטימיותאתהשולליםמהנהאנשישללדעתם
גםהשייך"הנורמה"מונחאתביניהםבוויכוחיםלעצמםמאמציםשלושתם,שנית.פתותה

עצמםאתלשאולמבלי,ברקהנשיאשלהאסכולהמתוצרתהעמומיםהמונחיםלמילוןהוא
,הפוזיטיביהחוקשללהוראההאם?נורמהעלבדברךמתכווןאתהלמה:המתבקשתהשאלהאת
שלדעתךלמהכוונתךשמאאו,הפוויטיביהחוקשללכללסברתךלהפוךאתהמבקשהאםאו

יציבותחוסרמולידהזההבהירותשחוסרברור?הוגנותאוהגינותשלמטעמיםמצויאוראוי
,בפסיקה
ועדמאזשחלוחשובותהתפתחויותאחריעוקבהואאיןכןועל1999ביונינחתםהספר

שטועןמייש,ישראלישקרקעיפינהל'נקעתכן95/6698צ"בגהואלכךדוגמא,היום
שלאמחייבשונותאוכלוסייהקבוצותביןהשוויוןשעקרוןכלליתהלכהקובעזהדיןשפסק

משמשזהדיןפסקשכן,היאולא-המדינהאדמותבהקצאתלערביםיהודיםביןלהפלות
,העליוןהמשפטביתשלהפסיקהדרכישלהיציבותולחוסרהבהירותלחוסרמובהקתדוגמא

האופרטיביההלקשלבהירותחוסר,אחתבנשימהכמעטוהיפוכודברשלאמירותבויש
עלהמשפטביתעולהזהדיןפסקשבמתן,כביכול,משמעותבעלתואמירההדיןפסקבסוף
הדרךשלטבעהמהלנולגלותמבליהכול,אגודלבצדעקבלהתקדםעליושבהחדשהדרך

,הזאתהחדשה

המשפטביתלנסיגתסימניםניכרים,היוםועד1999שנתאחרי,האחרוןבזמן:ועוד
פעםמדישכן,השמוניםשנותמאזפסיקתואתשאפייןכול-החובקהאקטיביזםמןהעליון
הכוללנייםהחידושיםעלעתירתואתהמבססעותרפניומעלהמשפטביתכיוםמשלה
אללך?מענייננושאינהבתלונהאותנומטרידאתהמה":לאמור,קודמתפסיקהבלשון
."המנהליותהרשויותאחתאלאוהכנסת

מחובתהשניםזההמתחמקתהכנסתשלהאוניםהוסרעלביקורתמילתלומריש,לבסוף
החוקהדוגמתקשיחהחוקהלמדינהלהקנותישהאםלשאלהמסביבשנוצרהערפלאתלפזר

זושאלה.דיוניתמבהינהזוחיוניתשאלהתוכרעוכיצד,הברית-ארצותשלהפדרלית
דיניאתהובילהעליוןהמשפטביתשלשהאקטיביזםלאחר,יתרחשיבותכיוםלובשת

.סתוםמבויאלהשלטוניתהמערכת
עיקרדידילגבי,כאןלעמודאפשר-איפרטיושעלמהשבתיעושרמכילשלפנינוהספר
יצרהמשפטשביתהיציבותוהוסרהבהירותחוסרעקבשנוצרהמבוךתיאורהואחשיבותו
.ידיובעצם
לממשלהיתרכוהמתןבשל,השלטוניתבמערכתדרסטייםשינוייםשלבמציאותחייםאנו

מסוגלתכךכדיעדנחלששכוחההכנסתהאם.הכנסתמחבריניכרחלקתוכהאלשבלעה
יציבבסיסעלהמדינהשלהחוקתיהדיןאתלהעמידכדיכמחוקקתתפקידהאתלמלא
.זוהמורהלשאלהתשובהאדעלא?ונכון

.258(נדםד"פ,ישראלמקרקעימינהל'נקושאן95/6698צ"בג8
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הפליליהדיןסדרבמסגרת

*קירשמיכאל

כהוןוצבישלגימשהמאת"הפליליהדיןשדר'על

הקדמה

ונרחבתשנייהבמהדורה,2000בשנתאותנוזיכוכהןוצבישלגימשההמלומדיםהמחברים
שבאובשניםתרומתואתותרם1981בשנתעודשהתפרסם,"הפליליהדיןסדר"ספרםשל

.הפליליבתהוםהעוסקיםשלהמשפטיהידעלהעמקתמכןלאחר
הפסיקהבהתפתחותוהןבחקיקההן,הפליליהדיןבסדררביםשינוייםחלו1981שנתמאז
דקדקניתעבודהפרי,הנוכחיחיבורם,הספרבמסגרתנרחבביטויקיבלואלהשינויים.בתחום

עמודים271שכללההראשונההמהדורהלעומת,עמודים500פניעלמתפרס,ומאומצת
,בלבד

בסמכויותעוסקהשניהפרק;מבואהנוהראשוןהפרק:פרקיםושלושהעשריםכוללחיבורם
מההליכיםהחל,הכרונולוגיסדרוכפיהפליליההליךאתהספרמתארמכןלאחר.המשפטבית

בהמשך;ואחרים,מעצרים,עדויותגביית,ראיותותפיסתחיפוש,חקירהשלהפרלימנאריים

החיבורמתמקד,לבסוף;בהןועיוןראיותשמירת,האישום,לדיןהעמדהבהליכיהספרעוסק
ובמשפטנוסףבדיוןעוסקואףהערעור,האשמהולבירורהמשפטלניהולהרלוונטיותבסוגיות

.חוזר
השוניםהדיניםבמסגרתהמתעוררותהמרכזיותהסוגיותכלאתבתוכוהמאגדבספרמדובר
לצד,הדיןסדרבנושאוערכיתכוללתתפיסהמציגהספר,הפליליהדיוןבתחומיהנכללים

המתעוררותרבותלסוגיותפתרונותמספקהואבכך.והדיןהפסיקהבתיאורותמצותדיוק
.הפליליהדיוןשלהשוניםבשלביםהטיפולאגב

,ללימודלשמשהספריכולכןעל,ולהבנהלקריאהוקלהתיאוריתהיאהכתיבהדרך
גםבעתבואך,למעשההלכההפליליבמשפטעסקושטרםסטודנטיםשלולהדרכהלעיון

מטעמה,התביעהמטעם,המשפטבביתהמופיעהפרקליטשללעבודתוחשיבותרבעזרככלי
ומשמשמדריךהואהספר,למעשה,שכן,הפליליבמשפטהשופטשללעבודתואוההגנהשל
,הפליליהדיןלסדרManual'-כ

בהמשפטהתפרסמההסקירהשלקודמתגרסה.ירושליםמתזפרקליטלשעבר,פרטיבמשרדדיןעורך*
12,2001).

.(דיןהוצאת)(א"תשס,שנייהמהדורה)הפליליהדץסדרכהן'וצשלגי'מ1
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לגרועבלי,בעתובההדיןסדראתמביאהואבההתמציתיותבמידתהואהספרנולייהודו
,הדיןמתוארבההבהירותממידתעיקרכל

,הקייםהדיןעלהמלומדיםהממבריםשלביקורתדבריבספרחסריםכיאניסבור,זאתעם
להשקפתםהטעונים,החוקהוראותעלהערותיהםוביןהפסיקההכרעותעלהערותיהםבין

לפגוםכדיבכךשהיהייתכן,הרצוילדיןבאשרהערותחיבורםכוללהיהאם,מאידך.שינוי
,חיבורםשלותכליותותמציותובמידת

שישלדברים,לספרהמתייחסותהערותלמספרלייחדברצוניזובסקירהדבריעיקראת
,בושאיןענייניםולמספרבו

לספרהמבוא
,לשרתבאהפליליהדיוןאותםהשוניםהאינטרסיםאתהמחבריםמציגיםהמבואבפרק

.האמוריםהאינטרסיםמרבאתתגשיםאשרלנוסחהלהגיעהצורךואת
לבירורמכשירהנוהדיןסדרלפיהוסדורהשלמהתאוריהזהבקטעמעמידיםהמחברים

מטרהמהווהאינוהדיןסדר.העובדותבירורלחסימתמכשירואינו,הצדקולעשייתהאמת

עםמתנגשהאמתבירוראינטרסכאשר.האמתלחקרמכשירמהווההואאלא,עצמהבפני
אכןהנוקשהוהפעלתובמידה,הדיןסדראתלהגמישהמתאיםבמקרהשישהרי,הדיןסדרי

,הראיותדיניואתהפליליהדיןסדראתהמנתההיאזותפיסה.צדק-לאיגורמת
חשודיםלהבאתוהאופניםהדרכיםאתלקבועהיאהפליליהדיןסדרשלהעיקריתתכליתו
,המהותיהפליליהדיןשללמימושואמצעיהואהפליליהדיןסדר,היינו,לדיןועבריינים

:אחריםוערכיםזכויותעלבהגנהביותרחשובכליהפליליהדיןסדרמהווה,זותכליתובצד
חירותועלובשמירההנאשםאוהחשודשלזכויותיועלבהגנהמרכזיכלימהווההוא

אלא,קונקרטיבמקרהנאשםאוהשודלהגנתרקלאחשיבותרבכלימהווההוא;וכבודו
שאינןבדרכיםהרשעותהשגתומפנימפשעחפיםהרשעתמפניכולההחברהלהגנתמשמש

נופלתאינה,לעילהמתוארתהשנייההמטרהכילהדגישיש,דמוקרטילמשטרראויות
השייכותרבותהוראותהספרלאורךאנומוצאיםואמנם.מהראשונהעיקרכלבחשיבותה

תלמדהפליליהדיןסדרהוראותשלובחינהבדיקה,למעשה.השנייהלמטרהתוכנןלפי
משנההוראותתימצאנה,הרשעההשגתלצורךסמכותהמעניקהכלליתהוראהכלשליד
,הנדרשעלהעולהבמידהאוראויבלתיבאופןזאתבסמכותשימושלמנועהבאותרבות
שבתיהפרשנותואת,לנאשםאולחשודהניתנותההגנותאתמפרקיואהדבכלמפרטהספר

,החשודשלזכויותיועללהגנהנתנוהמשפט
ההגנהמנגנוניהרחבתתוךככולםרובם,רביםשינוייםעברהפליליהדיןסדרכינציין

העיוןוזכותהמעצרסמכויותהנםזהבתחוםבולטיםנושאים.נאשמיםועלחשודיםעל
,שלפנינובחיבורמעמיקהלסקירהזכואלהנושאיםשני,התביעהבמסמכי

המעצר

לצורכיבמעצרבין,המעצרהליכיעלמאודשהקלהשיטהבישראלנהגהרבותשניםמשך
,רבהציבוריתביקורתעוררזהעניין,המשפטייםההליכיםלסיוםעדבמעצרובין,חקירה
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נעצרוהקירהלצורכימעצריםבמסגרתכי,לימדתקופהמאותהמעצריםעלבהחלטותעיון
עוד,לדין,דברשלבסופו,כללשהובאומבליוזאת,ניכרימיםלמספררביםחשודים

כדיבהדיכשלעצמההעברהחומרתכיהלכהנקבעהההליכיםלסיוםעדבמעצרכיהתברר
,נוקבתציבוריתלביקורתמושאהיאאףהייתהזוהלכה.מעצרלהצדיק

מסביריםהם,זהבנושאשהתרחשהמהותיהשוניאתהמחבריםמנתחיםבמעצריםהדןבפרק

,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקהונחה,ממעצרהאזרחלחירותהנורמטיביתהתשתיתכי
הפליליהדיןסדרבהוקלעילהנזכרהיסוד-לחוקבהתאמהועולהחוזרתוהיא,1992משנת

קריא,מפורט,מלאבאופןמתאריםהמחברים,21996-ו"תשנ,(ומעצריםאכיפהסמכויות)

,המעצריםחוקפיעלהמעצרעילותואת,השוניםהמעצרהליכיאתובהיר

תוםעדמעצרלצורךהמעצרעילותבהגדרתהואהמעצריםהוקשחידשהעיקריהחידוש
שיקולותחימתהמשפטביתבהכוונתהנההעילותשבהגדרתהחשיבות.'המשפטייםההליכים

שיבושלמנועבאהמעצר.לעונשמקדמהאיננוהמעצר.נאשמיםלמעצרהנוגעבכלרעתו
אתהנאשםיסכןשמאחששעללענותתפקידוולחלופין;מעונשהתחמקותאומשפטהליכי

חוקלפיהמעצרעילותהןאלה,המדינהביטחוןאו,הציבורביטחון,אדםשלביטחונו
,המעצרים

,חזקההחוקהקיםזאתעם,נסיבותיולפימקרהבכללהוכחהניתנתהמסוכנותעילת
הרי,המעצריםלחוק(ג)(1)(א)21בסעיףהמנויותהעברותבאחתאדםהואשםאםלפיה
:הןאלהעברות.אהלתהנאשםהוכיחאםאלא,המסוכנותעילתמתקיימתכיחזקהשהלה
פקודתלפיעברה,(ב)35בסעיףכאמורביטחוןשלעברה,עולםמאסראומיתהשדינהעברה
עברה,עצמילשימושהנוגעתעברהלמעט1973-ג"תשל,[חדשנוסח]המסוכניםהסמים

משפחהבבןאלימותועבירת,בנשקשימושתוךאובאכזריותחמורהבאלימותשנעשתה
.1991-א"תשנ,במשפחהאלימותלמניעתבחוקכמשמעותו

תוצאהלמעשהמשיגה,העברהבהגדרתהמסוכנותקשירתכילהעיראנימבקשכךעל
רבהיגיוןיש,העברהחומרתעקבמעצרשלהעיקרוןבאמצעותמושגתשהייתהלזודומה

נמוכהההרשעהשהסתברותככלאולם,הרשעהשלגבוהההסתברותקיימתאםכזהבמעצר
לעילתהתאורטיתההצדקהכי,אוסיףועוד.זאתמעצרעילתבגיןהביקורתתיגברכן,יותר
אישוםכתבהגשתעצםאלאהמסוכנותאיננההאמיתיתהמעצרסיבתשכן,תלשהזומעצר
,בלבדמסוכנותעקבחירותלשלילתסמכותמצויהאין,הישראליבדין,חמורהבעברה
,ובצדק

החקירהוהופרD~ynזכות

זכות,הכלליתהתביעהשבידיהחקירהבחומרהנאשםשלהעיוןבזכותדניםהמהברים
תוקןאשר,41982-ב"תשמ,[משולבנוסה]הפליליהדיןסדרלחוק74בסעיףשנקבעה

.(המעצריםחוק:להלן)1996-ו"תשנ,(ומעצריםאכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרחוק2
.זורשימהנשואבספר152בעמודגםהיטבהסברמוסברותאלהעילות.המעצריםלחוק21סעיף3
.(החוק:להלן)1982-ב"תשמ,[משולבנוסח)הפליליהדיןסדרהוק4

541ב"תשסן'זהמשפט



קירשמיכאל

באמצעות,נאשמיםבהגנתוחיונימרכזיכליהואהחקירהבחומרהעיון,1995בשנתלאחרונה

ביתלידיעתיותרמאוחרבשלבלהביאלההמאפשרתאינפורמציהההגנהבידיניתנתזהכלי
להאירמהובמידת,העדיםשלהשונותהגרסאותאת,החקירההתפתחותדרךאתהמשפט

הודעותלכדיהגיעהעד,המשטרהבידיהאינפורמציהוהתגבשההצטברהבוהאופןאת
,המשטרהבתיקומוצגים

ההליךשלמאודקשהתורפהנקודתמצויההמשטרהבידיהחקירהחומרגיבושבאופן
אינפורמציהמההגנהלהסתיראינטרסכללמשטרהלהיותצריךהיהלאשלכאורהאף,הפלילי
שלומוצלחמרבילמיצוילהגיעכדי,בפועל.המשטרהבידיהראיותהשגתדרךבדברכלשהי
הודאותיצירת,היינו,שלההסופיתוהתוצאה,חדריםבחדריהחקירהנעשית,החקירההליך

,כדבעי"מגוהצת"ו"מכובסת"יוצאת-משטרתיות

המשהלפישכן,קשההחלטההיאוו-"חקירההומר"שלגדרומהולהחלטהאשר
,להכיל"חקירהחומר"הביטוישיכולהחומרלהיקףלמעשהגבולאין,המרחיבה

והן"חקירהחומר"להגדרתהןהנוגעיםהקשייםבתיאורהקורהלעובינכנסוהמחברים
הפרוצדורהאתמסביריםהמחברים,החקירהבחומרהנאשםשלהעיוןזכותשלויישוםלהפעלה
בחומרהעיוןזכותעצםאתמתאריםהם,לחוק74בסעיף1995בשנתשנקבעההמתוקנת
הגשתהמאפשר,להוק74בסעיףשנקבעהזכותליישוםהביקורתמנגנוןואת,ההקירה
ושלטענתבולעייןאפשרותניתנהשלאחומרלהראותלתובעלהורותמשפטלביתבקשה
,מסמכים,עדיםהודעותכוללחקירהתומרכימסבירהספר."חקירהתומר"הנוהנאשם
,"לרעתה"שהואהומרכמוהתביעה"לטובת"שהואחומרכולל"חקירהחומר".ומוצגים

התביעהחובתאתוכןהנאשםלידיהחומרכלמסירתשלהחשיבותאתמדגישיםהמחברים
סבורהאםאף,חסויהומרשהוא,ההקירהבתיקנוסףחומרשלקיומודברלסנגוריהלגלות

,בוהעיוןאתלאפשריכולההיאשאיןהתביעה

כזאתבקשההגשתהמאפשר,לחוק(ב)74בסעיףשהתחדשההליךכילהדגישברצוני
כוחהתביעהבידיקייםשעדייןאף,ההגנהשלמצבהאתניכרתבמידהשיפר,המשפטלבית
.הנאשםלעיוןנמסרשלאהחומרמהומידעלסנגוריהאיןכללשבדרךמכיוון,ביותררב

.המשפטלביתמתאימהבקשהלהגישבכוחהאיןכאלהבמקרים
חומרלהיחשבהעשוילחומרנוגעיםזהבנושאבספרהצורךדיפותחושלאנושאיםשני
תומרשלפיזורולמידתמתייחסאחדמקרה:הסנגוריהלידיעתמגיעאינוולעתיםחקירה
מגיעיםאינםשכלל,אחריםבמוסדותואף,במשטרהשוניםבארכיביםאובתיקיםחקירה

לאינפורמציהמתייחסהשניהמקרה;הסנגורלידיעתמגיעיםשאינםוודאי,התובעשללידיעתו
העלאתםלפניהתביעהעדיעםמקייםשהואוחקירותמפגשיםבעקבותהתובעאצלהמצטברת

.להלןאלהמקריםבשנינדון,העדיםלדוכן
ורקאךהכלליתלתביעהמעברההמשטרהכימלמדהניסיון-הראשונהלסוגיהבאשר

מודיעיניותפעולותשמצעובמקום.שנתפסוובמוצגיםבהודעותהמגובשהפורמליההומראת
-המשטרהמבחינתרצוןמשביעתתוצאההניבולאאלוכאשרובמיוחד,ואחרותכאלה

מתרחשתהתופעה.קיומהעליודעאינוכללוהתובע,המשטרתיבארכיוןהאינפורמציהנשארת
.סתרהאזנותנערכותעתפעםלא
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כאשר,הכלליהביטחוןשירותידיעלשהחלובחקירותגםלקרותעלולהזותופעה
;הכלליהביטחוןשירותבתיקיוטלגרפייםקצריםבמזכריםתועדוועדיםנאשמיםחקירות
שירותחקירתתיעודולעתים,יותרמאוחרבשלברקלתמונהנכנסההודעותגובההשוטר
.הכלליהביטחוןשירותבתיקיוחסויעלוםנותר,המשטרהלחקירתשקדמה,הכלליהביטחון

.הסנגורלידיעתמגיעשאינווחומרקל,התובעביריעתתמידמצוילאאףזהמתועדהומר
,מסויםלמקרההנוגעהחקירהחומרכללתיעודמדויקכלילבנותהיהצריך,לדעתי
משירותגםהמתאיםובמקרה,לתביעהמהמשטרההחקירההומרכלמסירתויוודאשיחייב
,ולתביעהלמשטרההכלליהביטחון

ובמיוחד,רביםבמקרים,הפרקליטידיעלהתביעהעדיריאיוןשאלתהנההשנייההסוגיה
ידיעלהעדיםריאיוןכדיתוךערוךלאיןחשובהאינפורמציהנוספת,מורכביםבתיקים
זאתעלבהרבההעולהמיומנותבעלכללבדרךהואהמדינהאתהמייצגהפרקליט,התובע

ומעבההמוסיף"עלתוקר"להתובעהופךהריאיוןובמהלךהחקירהבתיקשטיפלהשוטרשל
אתהתובעמראייןעתהמשפטשלהתקדמותוכדיתוךגםנמשךהדבר,החקירהתיקאת
חומרזובדרךמתרכזהתובעבידי,המשפטבמהלךשארעולהתפתחויותביחסגםעדיו

עדישלהראשיתעדותםבמהלךזהבחומרהתובעמשתמשרביםבמקרים.וחדשרבהקירה
בביתהנשמעתנוספתמאינפורמציהמופתעתעצמהמוצאתוהסנגוריההמרואייניםהתביעה
בכוחהשהיהמבלי-המשפטמהלךאתמהותיבאופןלשנותכדיבהישאשרהמשפט

.המשפטבביתהעדותשמיעתלפניסבירזמןזהחומרולעבדלשקול,להתכונןובאפשרותה
המצב.הסנגוריהלידיעתולהעברהכזאתאינפורמציהלתעדיחויבשתובעהראוימן

בידינמצא,להעידהעומדיםהעדיםמןהתובעשאבאותולמשפטרלוונטימידעבוהנוכחי
.תקיןמצבאיננו-בלבדהכלליתהתביעה

המשפטבתיסמכות

לסמכותודבריםהמחבריםהקדישו,המשפטבתישלהשונותבסמכויותיהםהעוסקבפרק
עללמדילקוניבאופןהמחבריםהתעכבו,זאתבמסגרת.השלוםמשפטביתשלהרחבה
-ד"תשמ,[משולבנוסת]המשפטבתילחוק(ב)(1)(א)51בסעיףהקבועהפרקליטשלסמכותו

בעברות,פלילילדיןאדםלהעמידהדעתשיקולהמחוזפרקליטשלבידיומסורלפיו,1984
.ולהפך,מחוזימשפטלביתמסורהבחוקשהסמכותאףשלוםמשפטבבית,מסוימות

פרקליטשלבידיוכאמורסמכותתימסרכיראויאםלשאלההתייחסולאהמהברים
קריטריוניםקיימיםהאם;למעשההלכההסמכותמופעלתכיצד,הדברראויאםואף;המחוז
?המחוזפרקליטמחויבלהם

מקוםאיןלהשקפתיכי,אשיבהראשונהלשאלה,משקלכבדותבעיניהן,אלהשאלות

יועמדבוהפורוםמהולקבועהסמכותאת,שיהיהככלובכירנכבד,תובעשלבידיולמסור
למקרהלייחסשישהציבוריתהחשיבותמידתעלללמדיכולשנקבעהפורום.לדיןנאשם
כדיבהיש,שלוםמשפטבביתבמקוםמחוזימשפטבביתאדםשללדיןהעמדתועצם,מסוים
רבתהכרעהכיבעיניראוילא.לוהמיוחסבמעשהלראותשישהתומרהמידתעללאותת
.אחרתלהכריעעלולאתרשיפוטיבמחוזהברוכאשר,תובעידיעלתוכרע,כאמורמשקל
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העמדה,החוקבפניהשוויוןבעקרוןאפשריתפגיעהבחובהמקפלתהכרעהשלזאתדרך
מראשוקבועידועיהיהלדיןאדםיועמדבושהפורוםצריך.אחידותבהשתהיהצריךלדין

,קונקרטיבמקרהעברהשלביצועלאחר,בדיעבדכךעליוחלטולא,ועברהעברהכללגבי

ההשודאדםלדיןיועמדבוהפורוםמהויכריע,בלבדוהוא,החוקאםמושגתתהאזואחידות
,פלוניתעברהבביצוע

פרטולאזהבעניין,למעשההלכההסמכותהפעלתאופןוהיא,השנייהלשאלהאשר
מחוזביןאחידותבהשישפרקטיקהלתארניתןאכןאם,הנוהגתהפרקטיקהמהיהמחברים

מספרהנחיה,זהבנושאהמדינהפרקליטתהנחיותאתהמהבריםהזכירולאכןכמו,למחוז
המשפטבביתאישוםכתבילהגשתבקשרהמחוזפרקליטדעתשיקולהפעלת"בהעוסקת5.1

לפרקליטלעזרשיהיושיקוליםמנתההמדינהשפרקליטתאף,"השלוםמשפטבביתאוהמהוזי
למסורוישדיבכךאיןעדיין,בעיניחיוביתתרומהלדברויש,בנושאבהחלטההמחוז
,למחוקק,כאמור,זהתפקיד

הפרטיתהקובלנה

אתמסביריםהמחברים.וייצוגםהדיןבבעליהדןבפרקבספרנכללהפרטיתהקובלנהנושא
לגביזכויותיוסיפוקעליבואאזרחכילהבטיחבאהשהיאבכךהפרטיתלקובלנהההצדקה
בידיכערובהבמיוחדחשובההמסגרתוכיהמדינהבעמדתתלוילהיותבלימסוימותעבירות
,אזרחיותבתרופותלנקוטמשגתידםשאיןאנשים

המשפטיהיועץשבידימשוםוזאתלהשקפתםקיימתאינהלרעהינוצלושההליכיםהסכנה
.הליכיםלעכבהסמכותלממשלה
זועמדהומקבליםצפרירי'נשורטט91/3503פ"בשאתהמהבריםמצטטיםזהבעניין

.הסתייגויותכלללא
משוםזאת,הפרטיתהקובלנההליךשללקיומובצידוקרבספקמטילאניכשלעצמי

לרשותבלעדיתלהיותלדיןההעמדהסמכותעל,לדידי.תהומיםמעירובסובלתזושסוגיה
,ברוריםקריטריוניםלפי,ענייניבאופןאישוםכתבהגשתעלשתחליט,מוסמכתממלכתית

להעמיד,פרטילאדםהאפשרותמתן,המשפטבתוצאותאישיבאינטרסנגועהשתהאובלא
.צדלאותוומיותררבכוהמקנה,אזרחיסכסוךכללבדרךלוישעמו,חברואתפלילילדין

,בפועל,לובמקבילפליליסעדשלבקיומוצורךואיןהאזרתיהסעדבמתןדילדעתי
תשלוםאתחוסךהקובלכאשר,אזרחיסכסוךבירורשללסוגהפכההפרטיתהקובלנה
העומדיםוההליכיםהאינטרסיםוביןזההליךבין,אזרחייםבהליכיםהבינייםהליכיואתהאגרה
.כלוםולאאיןהפליליההליךביסוד

שיימצאוראוינכבדהשאלההיאהפליליההליךבמסגרתהקרבןשלומיקומומקומושאלת
מיוחדכוחנותנתהיא.זולסוגיהתשובהנותנתאינההפרטיתהקובלנה.כוללפתרוןלה

שלהאמיתיתשהמטרהפליליהליךנקיטתמאפשרתהיא,מסוימתעברותברשימתלקובלים
,אגרההחוסכתמקוצרתבדרךוזאת,הצהרתיסעדאוכספיפיצויכללבדרךהנההקובל

.136(מוטד"פ,צפריר'נשלברט91/3503פ"בש5
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הנוינהפרקליטתולהנהגותלממשלההמשפטיהיועץלהנחיותמסות"דמןהיעדר

במשפטהעוסקיםוהשופטיםהדיןעורכיאתילווה,ומקווהמניחאניכך,זהשספרמאחר
ולהוסיףההזדמנותאתלנצלרצויהיהכילינראה,והיומיומיתהשוטפתבעבודתםפלילי
,לממשלההמשפטיהיועץמהנחיותהמתחייביםהדיןלסדריהתייחסותזהמדריך-לספר

משוםישאלהבהוראות,ראוילפרסוםזוכותאינן,כידועאלה.המדינהפרקליטתומהנחיות
מחויבים,הפליליבהליךהמדינהאתהמייצגיםהתובעיםשכןהפלילייםהדיןסדריעלהשלכה
הבאומקרהמקרהבכללבחוןוהסנגוריםהשופטיםעלואילו,הוראותאותןפיעללנהוג

מרחיקתנפקותלהיותעלולה,אלההוראותאחרמילוי-לאי,נעשהאכןהדבראם,בפניהם
,הפליליההליךשללהתנהלותוהקשורבכללכת

המשפטיהיועץהנחיית:עליהןלעמודהיההראוישמןהוראותמספראצייןהמהשהלשם
בהסכמתלהצטיידתובעעלבהנחיההמפורטיםמקריםבמספרלפיה(008.50.מס)לממשלה
משפטייועץלאישורהנוגעיםהכללים;אישוםכתבהגשתלצורךלממשלההמשפטיהיועץ

קטין,מקומיתראשותראש,דיןעורךשלפלילילדיןהעמדהלצורךהנדרשלממשלה
הנחיות;לוזכאיומישימועלעריכתהנוגעותהנחיות;זהבהקשרנוספיםבענייניםוהוראות

,אחרותוהנחיותמדינהלעדיהנוגעבכל

לסיכום

המהדורההוצאת,הפליליהדיןלסדרלמדריךהנזקקיםלכלערךרבנכסהנושבפנינוהספר
דחייתאך,רבזמןמזהנוספתמהדורההסרהלמעשה,מבורכתהיאזובשעההנוכחית
הביאושכידוע,המאוחריםוהפסיקההחקיקההידושיכלאתבהלכלולאפשרההוצאתה
,הפליליהדיןבסדרמשמעותייםלשינויים
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