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*כהנאלההב

**זנדברגוחיה

פבוא.א

לרשותשהועברו,השטחיםתושבישהם,נאשמיםשללדיןהתייצבותםלהבטיחניתןהאם
במרכזותעמודזושאלה?בערובהשחרורשלבדרך,אוסלויהסכמיבמסגרתהפלשתינאית

המסתמנתההלכהאת,אמפירייםנתוניםבעזרת,לבססהיאהמאמרשלמטרתו,זהמאמרשל
,השטחיםתושבינאשמיםבערובהלשחררוראויניתןלפיה,העליוןהמשפטבביתלאחרונה

לדיןיתייצבולאהםשאם,לכךחששקייםאלהלנאשמיםביחס,זוהלכהפיעל,כןאמנם
.למשפטםלהתייצבעליהםלאכוףתוכלנהלאהישראליותהחוקאכיפתרשויותאזי,מרצונם
,טענתנוהיאוכךבפסיקההמסתמנתהעמדהכך,להסירניתןהאמורהחששאת,אולם

האחרונהטענתנואתהמבססיםהאמפירייםהנתונים.מתאימהכספיתערובהבאמצעות
.1997-1998בשניםבירושליםהשלוםמשפטבביתשניתנובערובהשחרורהחלטותעניינם

המשפשיתהמסגרת.ב

המשפטשביתמנתעללהתקייםצריכיםתנאיםשלושה,המעצרימ2לחוק21בסעיףכאמור
:והמי,ההליכיםתוםעדנאשםשלמעצרועליצווה

,לנאשםהמיוחסתהעברהביצועלהוכחתלכאורהראיותשלקיומן.1

,למעצרהצדקהשלקיומההיינו,פעצרעילתשלקיומה.2

.(שחרורותנאיבערובהשהרורשלבדרך)למעצרחלופההיעדר,3
עילתבענייןהתנאי,השנילתנאיאשר,השלישיוהתנאיהשניהתנאיחשוביםלצרכינו
העילההיא,המעצריםלהוק(א)(1)(א)21בסעיףהקבועההמעצרבעילתנתמקדאנו,המעצר
איןבענייננוכינראה."מאסרעונשמריצויאושפיטהמהליכילהתחמקות"החששבדבר

.בירושליםהשלוםמשפטביתשופטת*
,ירושלים,העבריתסיטה-האונים,למשפטיםהפקולטה,למשפטיםדוקטור**

בהמשפטהתפרסמהזהמאמריאחרוניםקודמתגרסה.בשטחיםהאחרוניםהאירועיםפרוץלפנינכתבוהדברים***
12(2001).

והוראותשיפוטסמכויות)עזהורצועתהמערביתהגדה-בדרוהבינייםהסכםיישוםחוקזהבענייןראו1
סמכויות)יריחוואזורעזהרצועת-בדםההסכםיישוםחוק;1996-ו"תשנ,(חקיקהתיקוני)(אחרות
חירום-שעתתקנותשלתוקפןלהארכתתוק;1994-ה"תשנ,(חקיקהתיקוני)(אחרותוהוראותשיפוט

.1967-ח"תשכ,(משפטיתועזרהבעבירותשיפוט-עזהוחבלוהשומרוןיהודה)
.(המעצריםחוק:להלן)1996-ו"תשנ,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרחוק2
להתנהלחייבהמעצריםלחוק(2)(ב)21סעיףלפי,ההליכיםתוםעדלמעצרבבקשההדיון,בנוסף3

.(הייצוגזכותעלויתרהנאשםכןאםאלא)סניגורידיעלבומיוצגכשהנאשם
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להתחמקותםהששקייםכיהיינו,השטחיםתושביהנאשמיםשללמעצרםעילהקיימתכיחולק
לנאשמיםביחסמתקייםהאםבשאלההואהמחלוקתשלגדרהאלא,הדין4מןאלהנאשמיםשל

מטרתאתלהשיגניתןלא"האםכלומר,למעצרחלופההיעדרבדברהשלישיהתנאיאלה
בערובהשחרורשלבדרך",הדיןמןלהתחמקותהחששהסרתשלהמטרההיא,"המעצר

,המעצריםלחוק(1)(ב)21בסעיףכאמור,"פחותההנאשםשלבהירותושפגיעתםשחרורותנאי
החלופה,זאתעם,כספיתוערובהבישראל"ביתמעצר"הןבענייננוהאפשריותהחלופות

ערובהשלבחלופהנתמקדכןועל,רוביפיעלישימהאינהבישראל"ביתמעצר"של
במרבית,להבטיחיכולהח"שאלפיםכעשרתשלבמזומןהפקדהכיתהיהטענתנו,כספית6

,השטחימיתושבישהםנאשמיםשל(השלוםמשפטבביתשמתנהל)למשפטהתייצבות,המקרים

פ"בבששהוגשההציבורעובדתעודתראוובמיוחד.להלןגבפרקהפסיקתיתההתפתחותתיאורראו4
,839,26מיוםההלטה,אילןהשופט)1612(3)99עליוןתקדין,(פורסםטרם)י-מ'נסעאדה99/5017

.(סעאדהפרשת:להלן
לפי,מעוררישראלמדינתבשטח"ביתמעצר",הדבהיםבגוףהאמוריםהמעשייםהקשייםעלנוסף5

בישראלשוהיםהשטחיםתושביהנאשמיםמןשרביםמכךנובעהקושי.משפטיקושיגם,מסוימותגישות
-האמורותהמסוימותהגישותלפי-להתפרשיכולישראלבשטח"ביתמעצר"ולפיכך,כחוקשלא
ששוההמישלישראלבשטח"ביתמעצר"בענייןהדעותלחילוקי.בארץחוקיתבלתילשהייההיתרכמתן

ש"ב;11(3)96עליוןתקדין,(פורסםלא)סני'נספתה-אבו96/6480פ"בשראו,כחוקשלאבישראל
י"מ'נשחשדה97/2018(א"ת)ש"ב;512(4)97מחוזיינסין,(פורסםלא,הנסין'ני"מ97/1525(ם-י)
ששהתהאישהשלישראלבשטח"ביתמעצר"בהכירבייזרהשופט,97.11.10מיוםהחלטה),(פורסםלא)

החלטה).2147(2)98מחוזיתקדין,(פורסםלא)חמייס'ני"מ98/2267(ם-י)ש"ב;(כחוקשלאבישראל
,(פורסםטרם)מאי'נאלרואגע99/6836פ"בבשחשיןהשופטשלעמדתוראוכן.(1998/5/21מיום
,כדיןשלאבישראלהשוהה,חשודשלשחרורועללצוותמוסמךאינוהואלפיה,1193(3)99עליוןתקדין
-זוסמכות.כדין-שלאבארץלשהותלווהיתרתיהוספתיכמו,ממעצרשיחרורועלהוריתילו"שכן
.(חשיןהשופטשלדינולפסק12פסקה,שם)"?קניתימנין

בין,נאשםשלאוחשודשלעצמיתערבותאוכספיערבון"כהמעצריםלחוק41בסעיףמוגדרת"ערובה"6
ביןלהבחיןמקובלכאן."ערביםשלכספיערבוןאוערבות,שהואסוגמכלערבותבצירוףוביןלבדם

אוהנאשםשלעצמיתערבותכבן,אחרותערבויותובין(בנקאיתערבותבאמצעותאו)במזומןהפקדה
יכולת,(בנקאיתערבותאו)מזומןלגייסהשונהביכולתנעוץזוהבתנהשלמקורה.'גצדשלערבות

אועצמיתערבותכגון,אחרותערבויותלגייסהיכולתלעומת,הנאשםשלהכלכליבמצבוהמותנית
יסודוהאמורהלהבחנהנוסףטעם.ענייםלנאשמיםגם,רובפיעל,הנתונהיכולת,'גצדערבות

,שכן.לדיוןמתייצבאינוהנאשםבובמקרההערובהשלחילוטהעללהורותהמשפטביתשלבסמכותו
שלהחילוטממימושכמהפיפשוט(בנקאיתערבותשלאו,מזומןכסףשלהחילוטמימושכיהואמובן

שלחילוטהעללצוותהמשפטביתשללסמכותו.'גצדערבותאועצמיתערבותכמו,אחרותערבויות
שהמשוחררתנאיעל"הואבערובהשחרורכלכיהקובע,המעצריםלחוקרישא(א)48סעיףראו,הערובה
51סעיףראוכן."שיידרשמועדבכלעונשולנשיאתאובערעוראובמשפטולדיון,להקירהיתייצב

להורות"המשפטביתמוסמך,בערובההשחרורמתנאיתנאיוהופרהיהכיקובעאשר,המעצריםלחוק
."הערבותהילוטעל

עברותלבצעימשיכולאהשטחיםתושבינאשמיםכילהבטיחניתןכיצדהיאונפרדתשונהשאלה7
לחוק(ב)(1)(א,21בסעיףהקבועה,המסוכנותשלהמעצרלעילתכאןהכוונה.ממעצרישוחררוטבמקרה

המסוכנותחשששלהסרתולשםהמוצעתהטיפוסיתהחלופה.9בהערהלהלןיובאשנוסחה,המעצרים
ההזקאכיפתרשויותלפיקוחנתוניםשאינם,בשטחים"ביתמעצר",אולם."ביתמעצר"שלהחלופההיא

קושי,מסוימותגישותלפי,מעוררישראלמדינתבשטח"ביתמעצר"ו,מעשיקושימעורר,הישראליות
לא)י"מ'נחאתם97/806פ"בש,למשל,ראו,בשטחים"ביתמעצר"בענייןהמעשייםלקשיים.משפטי
.735(3)97עליוןתקדין,(פורסםלא)מא'נשחמדה97/6914פ"בש;40(1)97עליוןתקדין,(פורסם
בישראלשוהההוא,השטחיםתושבשהואמישלישראלבשטח"ביתמעצר"בענייןהמשפטייםלקשיים

.5בהערהלעילראו,כחוקשלא
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הפסיקתיתהממפונהות.ג

הפסיקהשלראשיתה.1
,אוסלוהסכמיעלהחתימהלאחרהעליוןהמשפטביתידיעלשניתנההראשונהההחלטה
-שטרסברגהשופטתשלההלטתההיא,השטחיםתושבישלההימלטותבחששעסקהואשר
החתימהלאחררבלאזמןהיינו,1995.12.13ביוםניתנהזוהחלטה,שלאלדה8בפרשתכהן
תוםעדלמעצרבקשהנדונהזובהחלטה.(1995.9.28,וושינגטון)'באוסלוהסכםעל

הקשורותשונותבעברותשהואשם,פליליעברללא,הברוןתושב,נאשםשלההליכים
אשר,כהן-שטרסברגהשופטת.כדיןשלאבישראלשהייהשלובעברהרכבכלילגניבת
הורתה,ההליכיםתוםעדהנאשםשלמעצרועללצוותהראשונההדרגההחלטתאתאישרה

עברותלביצועהחשששעניינה,המסוכנותעילת,האחת:מעצרעילותשתיעלבהתבססכן
באשר.הדיןמןההימלטותתשש,לענייננוהחשובהוהיא,והשנייה,'הנאשםידיעלנוספות
:הבאיםהדבריםאתכהן-שטרםברגהשופטתאמרה,זולעילה

ממששלחששקייםכיום,שניםמספרשמלפנילמציאותדומה,דהיוםהמציאותאין"
עבירותעלולהישפטלדיןמובאיםלהיותיוכלולאבשטחיםמושבםשמקוםשעבריינים

חוקיתהבלתישהותםאתמנצליםהםכאשר,ישראלותושביאזרחינגדבישראלשבוצעו
הציבורשלוםלהבטחתהןמעצרםדורשתהראויההמשפטיתהמדיניות,בצועןלצורךכאן

ישזולמטרה.וייראואחריםיראולמעןוהןלדיןהבאתםאפשרותלהבטחתהן,מפניהם
,:""כבענייננו,נגדםמעצרעילתמשקמה,במעצרלהחזיקם
תושבישללמעצרםחלופה,למעשה,איןלפיהם,משמעיים-וחדבדוריםדברים,כלומר

-שטרסברגהשופטתחזרהאלודבריםעל,ההליכיםתוםעדלהיעצרדינםכןועל,השטחים
בפרשתההחלטההיא,םלאחרשבועשנתנהנוספתבהתלטה,פירוטביתרואף,כהן

:"בכרי
עבירותהעובריםשטחיםתושבישללדיןהעמדתםאפשרותמבטיהאינוהאוטונומיההסדר"

עברייניםשלהעברתםעלשליטהכללישראלאין,מושבםלמקוםבחזרהונמלטיםבישראל
לעזהמישראללעבורניתןשבההיחסיתהקלות,עימםהדיןמיצוילשםלישראלכאלה

.(שלשלדהפרשת:להלן)74(4)95עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נשלאלדה95/7635פ"בש8
(1)(א)21אסעיףשלנוסחואת,המעצריםחוקידיעלהביטולטרם,ראו,המסוכנותעילתשללהגדרתה9

:כדלקמן,ענייננוהנוגעיםבחלקים,קבעאשר,1982-ב"תשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק
אחדנתקייםאםהנאשםשלמעצרועללצוות,הוגששלפניוהמשפטביתרשאי,אישוםכתבהוגש"

בטחונואוהציבורשלוםאת,בטחונואואדםשלחייואתיסכןשהנאשםלחששסביריסודקיים".מאלה
."המדינהבטחוןאתאו

:כדלקמןקובעאשר,המעצריםלחוק(ב)(1)(א)21סעיףראו,להיוםנכוןהמסוכנותעילתשללהגדרתה
תוםעדהנאשםשלמעצרועללצוותהאישוםכתבהוגששבפניוהמשפטביתרשאי,אישוםכתבהוגש"

שלבטחונואתיסכןשהנאשםלחששסביריסודקיים...מאלהאחדנתקייםאם,המשפטייםההליכים
."המדינהבטהוןאתאו,הציבורבטחוןאת,אדם

.כהן-שטרסברגהשופטתשלדינהלפסק3פסקה,8הערהלעיל,שלשלדהפרשת10
פרשת:להלן)(95.12.20מיוםהחלטה)47(4)95עליוןתקדין,(פורסםלא)פא'נבכרי95/7767פ"בש11

.(בכרי
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תוכללאישראלשמדינתסכנהבחובהטומנתרקלא,וחבריוהעוררשעשוכפי,ובחזרה
ויהיהיכולאלא,בתהומהעבירותהמבצעים,השטחיםתושבי,העברייניםאתלדיןלהעמיד

בלתיהסתננותתוך,ממששלסיכוןללאלפעוללהמשיךולאחריםלאלהאפשרותמתןבכך
שאיןמצבזהו-תשיגם,המדינהשלהחוקשידמבליעבירותבהולבצע,לישראלחוקית
.2י"מניעתולשםלהרתםהמשפטמערכתושעלסובלתמתוקנתמדינה

שלדינם,ככלל,לפיה,ההלכהכשנהבמשךשררה,אלוברורותההלטותשתיבעקבות

.הראשונותיהדרגותנהגוזוהלכהפיועל,ההליכיםתוםעדלהיעצרהשטחיםתושבי

האפליהטענת.2

השופטתשלהחלטותבשתיהכרסוםשלראשיתו.המתוארתבהלכהכרסוםהחלכשנהכעבור
,"ספייה-אבובפרשתוההחלטה"אלחליילבפרשתההחלטה:1996בספטמברשניתנו,ביניש
שבסיטואציותכךבשלשנוצרה,האפליהתחושתעומדתאלההחלטותשתישלבבסיסן

,השטחיםתושבשהוא,שנאשםבעוד,משוחרר,ישראלתושבשהוא,נאשם,זהותעובדתיות
,עברהלדברבשותפיםמדוברכאשרמתחדדתהאפליהתחושת.ההליכיםתוםעדנעצר
בפרשתשהיהכפי,נעצרהשטחיםתושבששותפובשעה,שוחרר,הישראלי,מהםשאחד

שונותבעברותשהואשם,בנאשםדובראלחליילבפרשת.ספייה-אבוובפרשתאלחלייל
האישוםלכתבהנאשםשלשותפו,בישראלחוקיתבלתיולשהייהרכבכלילגניבתהקשורות

ביתציווה,לפיכך,בערובהשוחררישראלתושבבהיותואשר,ישראלבמשטרתשוטרהיה
משוםבכךאיןאםגם"כיבאומרו,בערובההנאשםשלשחרורועלגםהמחוזיהמשפט

עבירותיוהומרת,לדעתיאםגם,לעבירותהשותף,השוטרשחרורהרי,חוקיתבלתיאפליה

אלויה-דםכיכאןנעירהדיוקלמען.כהן-שטרסברגהשופטתשלדינהלפסק6פסקה,שם,בכריפרשת12
הנאשםכאשר,בערובהלשחררוהחלטהעלהנאשםשלעררבמסגרתנאמרוכהן-שטרסברגהשופטתשל
עדמעצרועללצוותהחלטהעלהנאשםשלעררבמסגרתולא,עליושהושתההערובהשלגובההעלערר
שחרורבענייןהחלטהכהן-שטרסברגהשופטתשםאישרהשלכאורהפיעלאף,אולם.ההליכיםתום

תדההכהן-שטרסברגהשופטתשאםהיהברור,דברשללאמתו,הרי,שטחיםתושבשהואמישלבערובה
הנאשםאזי,הערובהגובהאתלהפחיתתסרבהיאואם,החליטהאכןשהיאכפי,הנאשםשלהערראת

אלףוהמישהשלושיםהיהשםבמזומןדו5קדהגובה)הערובהאתלמיסיכולתוחוסרבשל,במעצרישהה
.(ח"ש

מיוםהחלטה)(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)פלוני'ני"מ95/624(ם-י)ש"ב:למשל,זהבענייןראו13

ש"ב;246(96,1מחוזיתקרין,(פורסםלא)י"מ'נאגרב96/83(ם-י)ש"ב;(כהן'צהשופט,96.1.4

לא,וב'רג'ני"מ96/396(ם-י)ש"ב;92(3)96מחוזיתקדין,(פורסםלא)י"מ'נמאפד96/369(ם-י)

(3)96מחוזיתקדין,(פורסםלא)י"מ'נאלמקופי96/398(ם-י)ש"ב;2766(3)96מהוזיתקדין,(פורסם

.(פורסםלא)נביל'ני"מ96/2291(ם-י)ש"ב;1940
:להלן,1996.6.16מיוםההלטה)16(3)96עליוןתקדין,(פורסםלא)אלהלייל'ני"מ96/6454פ"בש14

.(אלחלהלפרשת
:להלן,1996.6.20מיוםהחלטה)11(3)96עליוןתקדין,(פורסםלא)י"פ'נספייה-אבו96/6480פ"בש15

.(משייה-אבופרשת
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המדינה.%"ממנהלהתעלםאין-המשיבשלחלקועלשיעורלאיןגדולההציבורכעובד
,השטחיםתושב,הנאשםביןאפליהכאןהייתהשלאבטיעון,האמורהההחלטהעלעררה
,בישראלקבועהכתובתיששלשוטרמכךהנובעת,ענייניתאבחנהאלא,השוטרשותפוובין

,(בערובההשחרורסכומיהגדלתלענייןלמעט)המדינהערראתדחתהבינישהשופטת,ואולם
:כיבאומרה,ובתנאיםבערובההנאשםאתלשחררההחלמהאתואישרה

שלהאיתורקשייאתבהשבוןלהביאניתןמעצרחלופתשבוחניםבעתכיאניסבורה"
ומשטרתהבטחוןכוהותשלמלאיםופיקותלשליטהנתוניםשאינםבאזוריםהגריםנאשמים
יותרוקשהממשפטוולהתחטקלהמלטחברוןנפתלתושביותרקלכיהדברנכוןאף,ישראל

...בערובהששוחררהמשטרהאישלעבירהמשותפוהואנבדלבכך.תנועותיואחרלהתחקות
המשיבשלשותפו-השוטרשלבשחרורוהפליהלראותאיןכיהטענהאתלקבלאנימוכנה

התיצפתםהבטחתלעניןהשנייםביןלהבהיןניתןבאשר-העבירותבביצוע[הנאשם]

ושותפו,נשפטוטרםלשנהקרובמשוחררהמשטרהאישלפיההתוצאהאולם,למשפט
על,,,הצדקעשייתפניבמראיתלפגועכדיבהיש,ההליכיםתוםעדבמעצרנתוןלעברה
ניתןאםרקההליכיםתוםעדהמשיבשלמעצרועללצוותהיהראוי,אלהעובדותרקע

,למשפטלהתיצבותולגרוםיהיהניתןשלאלכךיביאששחרורוממשיתששקייםכילקבוע
,ן'"הדברכךכישוכנעתילא.תקיןפליליהליךלקייםיהיהניתןולא

בלבדימיםארבעהשנדונהפרשהספיקת-אבובפרשתבינישהשופטתאמרהדומיםדברים
ההלטתואתבינישהשופטת,אמנם,אישרהזובהחלטה.אלהליילבפרשתהההלטהלאחר
כןעשתההיאאולם,ההליכיםתוםעדהנאשםשלמעצרועללצוותהמהוזיהמשפטביתשל
לשותפיו,השטחיםתושב,הנאשםביןשנוצרהלאפליהבאשרנוחות-איהבעתתוך

.הישראליים18
,ככלל,לפיהההלכהאתבינישהשופטת,אמנם,שינתהלאאלוהחלטותבשתי,כןכיהנה
בערובהלשחררנכונותגילתההיאאולם,השטחיםתושבינאשמיםשללמעצרםחלופהאין

שקורםלמרותזאת.!עברתןלדברשותפיםביןאפליהשלהטעםמןהשטחיםתושבינאשמים

השופטשלדינולפסק8פסקה,85(3)96מחוזיתקדין(פורסםלא),כמאל'נמאי96/308(ם-י)ש"ב16
.בינישהשופטתשלדינהלפסק19-23פסקאות,14הערהלעיל,אלחליילפרשת17.קמא

.בינישהשופטתשלדינהלפסק19-23פסקאות,14הערהלעיל,אלחלהלפרשת17
לפיהמהתוצאההוטרדתי":בינישהשופטתשלדינהלפסק4פסקה,15הערהלפיל,ספייה-אבופרשת18

,בערובהשחרורבתנאימתואמתעברייניתכרשתפעלואשרלעבירה[הנאשם]העוררשלשותפיושוחררו
כיניכר.בשחרורםהקשוריםהפרטיםמלואבפניהיולא,אולם.ההליכיםלתוםעדנעצרהעוררבעוד
שחרורתנאיקביעתשלדרךעללהבטיחהניתןכיהמחוזיהמשפטביתסברלמשפטםהתיצבותםלענין

מעשיתדרךכלאיןהעוררשלבעניינו...שותפיוממצבשונההעוררשלמצבו,זהלענין.מתאימים
הרשותלתחוםויחזורבערוגהישוחרראםבישראללמשפטויתייצבהואהקייםבמצבכילהבטיח

."הפלשתינאית
,לעצרםהיההראוימןאחרת,(השטחיםתושבידווקאלאו)נאשמיםשללשחרורםכטעםאפליהלעניין19

אלמלם83/361ש"ב;234(לבתד"פ,אסאפמי'נמא78/240ש"ב:בפסיקההבאיםהדעותחילוקיראו

לא)י"מ'נכריים94/2468פ"בש;423(מגחד"פ,מש'נמסיקה89/345פ"בש;381(לזחר"פ,מאי'נ
;671(1)95עליוןתקדין,(פורסםלא)משי'נוהס'ח95/1362פ"בש;2078(2)94עליוןתקדין,(פורסם

.871(5)נד"פ,מא'נבחגלו97/620פ"בש
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מההחלטות,לכאורה,כמתחייבהייתההמקובלתהגישהבינישהשופטתשלאלולהחלטותיה
.2"באפליהולאהכרחיתענייניתבאבחנההמדוברכי-בכריובפרשתשלשלדהבפרשת

העדכניתההלכה.8

האמורהכרסוםשלראשיתוכידומה.1997בשנתהתלבהלכהיותרומשמעותינוסףכרסום
זמירהשופטגילהזובפרשה,"בושאראתבפרשתזמירהשופטשלבהחלטתוביטוילידיבא

שהםנאשמיםשלבעניינםגםכספיתערובהשלמעצרבחלופתלהסתפקעקרוניתנכונות

:זמירהשופטשלכלשונו,חמורותשאינןלעברותביחסלפחות,השטחיםתושבי
בצירוף,בפועלמאסרלעונשצפוי[הנאשם]שהעוררהעובדה,זהמקרהשלבנסיבות"

.הדיןמןימלט,המעצרמןישוחרראם,שהעוררהששיוצרת,שכםתושבשהואהעובדה
קרי,המעצרמטרתאתלהשיגאפשראיאםלבדוקצורךישכאלהבנסיבותגם,אכן

מפנירקזאתאפשרותלשלולאין,לדעתי,מעצרחלופתבאמצעות,העוררשלשפיטתו
ישמקרהבכל,הפלשתיניתהרשותשללשליטההנתוןאחרמקוםאושכםבתושבשמדובר
התייצבותאתלהבטיחכדי,המקרהבנסיבות,בהישאםולהחליטהמוצעתהחלופהאתלשקול
החלופהלביןלוצפוישהנאשםהעונשביןראוייחסשיהיהצריךזהלעניין,למשפטהנאשם
,בדיןיורשעאם,לעוררהצפויבעונשבהתחשב,לדעתי,הכספיתהערבות,כגון,המוצעת
.י2"למשפטויתייצבשהעוררלהבטיחכדיבהדיאיןת"ש000,10בסךבמזומניםערבות

היאכיוםכי,כאמור,ונראה,העליוןהמשפטביתשופטירובהלכוזוההלטהבעקבות
היא,שטחיםתושבהנאשםשלהיותועובדת,זוהלכהפיעל.השלטת23ההלכהאתמשקפת

להצטרףיכולההיאאולם,ההליכיםתוםעדהנאשםשלמעצרואתמחייבתאינה,כשלעצמה
הנסיבהזוכאשר,זאתעם.ההליכים24תוםעדמעצרלבססכריבהןשישאחרותלנסיבות

381(2)96עליוןתקדין,(פורסםלא,נאורה'ני"מ96/3177פ"בבשטלהשופטשלהחלטתו,למשל,ראו20

.(נאורהפרשת:להלן)
:להלן,1997.1.12מיוםהחלטה)127(1)97עליוןתקדין,(פורסםלא)מא'נבהשנאת96/9242פ"בש21

.(בשארתךפרשת
לפרשתקודםעוד,זוברוח,ראוכן.זמירהשופטשלדינולפסק4פסקה,שם,בהשראתפרשת22

עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נעיוד96/9001פ"כבשזמירהשופטשלהמרומזיםדבריז,בשאכטת
.זמירהשופטשלדינולפסק17-21פסקאות,68(4)96

.26הערהולהלן24הערהלהלןראו23
,בינישהשופטת)103(1)97עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נעגום-אבו97/362פ"בש,למשל,ראו24

,קדמיהשופט)40(1)97עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נהאתם97/806פ"בש;(1967.1.26מיוםהחלטה
מיוםהחלטה,בינישהשופטת)281(2)נאד"פ,י"מ'נרבאייעה97/2148פ"בש;(1997.2.6מיוםהחלטה

,בינישהשופטת)458(2)97עליוןתקדין,(פורסםלא)השאלקה'ני"מ97/2543פ"בש;(1997.4.13
השופטת)300(2)97עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נמותנע97/2652פ"בש;(1997.4.24מיוםהחלטה
37(3)97עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נאלבדווי97/4383פ"בש;(1997.5.11מיוםההלטה,ביניש

533(3)97עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נעבד97/4757פ"בש;(1997.8.5מיוםהחלטה,קדמיהשופט)

55(2)98עליוןתקדין,(פורסםלא)חמייס'ני"מ98/4556פ"בש;(1997.8.8מיוםהחלטה,קדמיהשופט)
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,בערובהשחרורדווקאהיאהמוצאנקודת,הנאשםכנגדהמעצרעילתאתהמבססתהיחידה
שלבקביעתו,לדין25יתייצבהנאשםכילהבטיחשיכולהערובהבסכוםמתמקדוהדיון
,שכן,לנאשםהמיוחסתהעברהשללחומרתהנכבדמשקלהמשפטביתמייחסהאמורהסכום

שהנאשםלעונשפרופורציונישיהיהצריךהכספיתהערובהחילוטשלשהסיכוןהואהכלל

,יורשע26אם,לוצפוייהיה

עלכייראהבכריובפרשתשלאלדעבפרשתמקרובהמעייןכילהיאמרהאמתניתנת,אגב
הנאשמיםשלמגוריהםמקוםאםספק,כהן-שטרסברגהשופטתהשתמשהבההרטוריקהאף

שגםלכךהסברוזהו,הנאשמים27שלמעצרםאתשביססההיחידהכנסיבהשםעמדבשטחים
,האמורה28החדשהבגישההמצדדיםלשופטיםהצטרפהכהן-שטרסברגהשופטת

י"מ'נבזארי98/5326פ"בש;(המייפפרשת:להלן,1998.7.17מיוםהחלטה,כהן-שטרסברגהשופטת)
נדווי98/7057פ"בש;(1998.8.31מיוםהחלשה,בינישהשופטת)329(3)98עליוןתקדין,(פורסםלא)
99/1841פ"בש;(1998.11.23מיוםהחלטה,אילןהשופט)819(3)98עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נ

פ"בש;(1999.3.28מיוםהחלטה,אורהשופט)350(1)99עליוןתקדין,(פורסםטרם)מאי'נאשדאבו
;(1999.6,8מיוםהחלטה,אילןהשופט)1022(2)99עליוןתקדין,(פורסםטרם)י"מ'נעראר99/3609

מיוםההלטה,אורהשופט)350(1)99עליוןתקדין,(פורסםטרם)י"מ'נזיוודאבו99/1841פ"בש

החלטה,אילןהשופט,1022(2)99עליוןתקדין,(פורסםטרם)י"מ'נעראר99/3609פ"בש;(1999.3.28

,זמירהשופט)106(4)99עליוןתקדין,(פורסםטרם)י-מ'נרדאידה99/7999פ"בש;(1999.6.8מיום

י9(4)99עליוןתקדין,(פורסםטרם)תדידאב'נמשי99/9193פ"בש;(1999.11.21מיוםהחלטה
.(1999.12.28מיוםהחלטה,בינישהשופטת)

,השטחיםתושבישללמעצרםבחלופהזהמאמרשלבמסגרתודניםאנואין,7בהערהלעילכאמור25

.נוספותעברותויבצעושישובוחששקייםשבעניינם
,קדמיהשופט)383(1)97עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נאלאשרש97/1023פ"בש,למשל,ראו26

השופטת)57(2)97עליוןתקדין,(פורסםלא)PNB'ני"מ97/3621פ"בש;(1997.2.19מיוםהחלטה

,(פורסםלא)י"מ'נאגרב97/7223פ"בש;(פליזפרשת:להלן,1997.6.16מיוםהחלטה,כהן-שטרסברג
פ"בש;(אגרבפרשת:להלן,1997.12.16מיוםהחלטה,כהן-שטרסברגהשופטת)11(4)97עליוןתקדין

;(2000.2.2מיוםהחלטה,זמירהשופט)343(1)2000עליוןתקדין,(פורסםטרם)י"מ'נעטכר00/471

מיוםהחלטה,זמירהשופט)361(1)2000עליוןתקדין,(פורסםטרם)פלוני'ני"מ00/823פ"בש

2000.2.2).
,העליוןהמשפטביתשלאחרותלהחלטותשחסגםהדיןהואכך.9להערההצמודבטקסטלעילראו27

,כלומר.ההליכיםתוםעדהשטחיםתושבינאשמיםשלמעצרםעלציווואשר,1996שנתבמהלךשניתנו
שללמעצרםחלופהאין,שככללהייתהאלובהחלטותהעליוןהמשפטביתשלשהרטוריקהלמרות
שבהצטרפהנסיבהרקהייתהבשטחיםהנאשמיםשלתושבותםלמעשההרי,השטחיםתושבינאשמים
החלטתוראוכן.20הערהלעיל,נאורהפרשתראו.מעצרחלופתכנגדהכףאתהכריעהאחרותלנסיבות

מיוםהחלטה)(במערכתשמורעותק),(פורסםלא)פלונים'נמאי96/7561פ"בבשטירקלהשופטשל
,הנאשמיםשכן,במיוחדלכתמרחיקתנראיתטירקלהשופטשלזוהחלטתו,לכאורה.(1996.10.27

מקרובהמעיין,אולם.קטיניםהיו,י-ובוםrhwhnvהלכותעלבהסתמךההליכיםתוםי(9שםשנעצרו
ההימלטותניסיוןהיההקטיניםהנאשמיםשללמעצרםהעיקריהטעםכייראהטירקלהשופטבהחלטת
ניידותחמשעדכארבעהשתתפושבו,משטרתימרדףכללהאמורהניסיון.למעצרםבסמוךשביצעו
.לחם-ביתלאזורלהימלטבניסיוןירושליםבחוצותהנאשמיםשלפרועהונסיעה,משטרה
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בערובהשחרורםעללצוותויותריותרהראשונותהדרגותנטוואילך1997משנת,לפיכך
לדבריהלהפנותראויזהבהקשר.השטחיםתושבהיותםאףעל,השטחיםתושבינאשמיםשל
:"סבחאאבובפרשת,בירושלים9נהמהוזיהמשפטביתשופטתאז,יה'פרוקצהשופטתשל

האדםכבוד:יסודחוקרקעעלשנחקקהמעצריםחוקכישוניםבהקשריםונכתבנאמרכבר"
לביןהאישיתלחירותוהפרטשלזכותוביןהראוייםהאיזוניםבהערכתלשינויהביאוהירותו
ערכיםביןהפנימיבאיזוןלשינוי,אכן,הביאהחוק,בטחונובשמירתהציבורשלעניינו
בטחוןערךמולונאשםחשודשלהאישיתההירותערךאתלהדגישבאשהואתוך,אלה

השיפוטיהדעתשיקולהפעלתאופןעלכוללתהשלכהישנההאיזוןבנקודתלשינוי,הציבור

תוםעדמעצרעילתמתקיימתאםהקביעהעלגםזהבכלל,משפיעוהוא,המעצרבנושאי
אשרנתוןבמקרהנאותהמעצרחלופתקיימתאםהההלטהעלגםכמו,נאשםכנגדההליכים

מיוהדדגששמההתביעה.,.הנאשםשלבהירותופחותהפשעהתוךהמעצרמטרותאתתשיג
,והצביעה,האוטונומיהבשטהיאטהבכפרהואהנאשםשלמגוריומקוםכיהעובדהעל

ראויזהבענין.האוטונומיהבאזוריהחוקשבאכיפתהקשייםעל,כלליתאמירהשלבדרך
מאחוריהעומדיםשלאגורפתהנחההינההתביעהידיעלהמוצגתההנחה,ראשית:לומר

המשפטבתיהראו,המעצריםחוקלפניאםגם,רציניתבחינההמאפשריםבדוקיםנתונים
להפריזואין,בגישהשינוימתחייבכיום,מעמיקהבדיקהללאכזוהנההעללהסתמךנכונות
לניסיוןלהתכחשקשהכי,עודיצויין.ברוריםנתוניםמאחוריהןשאיןלהנחותמשקלבייחוס

,האוטונומיהבשטחיהמתגורריםבערבותיוקשלמרוביםמקריםעלהמצביעהשיפוטי
שלאמיתיתבדיקהמתחייבתכן.כנדרשעונשםלריצוימכןולאתרלמשפטםהמתייצבים

,לישראלנאשמיםלהבאתהאוטונומיהבשטחיגםהאכיפהרשויותפועלותמידהבאיזוהשאלה
הישראליתהרשותבין95.9.28מיוםהבינייםהסכםליישוםהפעולהשיתוףלהגברתנעשהומה

מתקשותהחוקאכיפתרשויותכיבאמירהממשישאםגםאולם,[י:הפלשתינאיתנלרשות
עלהמתבססבנימוקדיאםבעיניגדולספק,האוטונומיהבאיזורימשימותיהןאתלבצע
עילתשלקיומהלהצדיקכדילעצמועומרכשהוא,כזהבאיזורנאשםשלמגוריומקום
אוטומטיתכמעטהתלהממנהשמשתמעת,זומסקנה,הדיןמןלהתחמקותהששבגיןמעצר
אתהיאתואמתאםספקישראללשטחמחוץמגוריושמקוםנאשםכלעלמעצרעילתשל
בסיסעלעיקריואתוליישם,הפרטתירותחשיבותאתלהדגישהמבקש,החדשהחוקרוח

בלתינייטרלי-אובייקטיביגורםעלדווקאולאוהנאשםנתונישלאינדיבידואליתבחינה
.'2=מגודיזבכתובתהקשור,בותלוי

.26הערהלאגל,אגרבפרשת;26הערהלעיל,פליזפרשת;24הערהלעגל,חמהספרשת,למשל,ראו28
גאת99/2074(ם-י)ש"ב;5הערהלעיל,חמייסבענייןיה'פרוקצהשופטתשלהחלטותיה,למשל,ראו29

.(גמדעניין:להלן).(1999.1.27מיוםהחלטה)3055(1)99מחוזיתקדין,(פורסםטרם,סני'נ
:להלן,1997.11.14מיוםהחלטה)2206(3)97מחוזיתקדין,(פורסםלא,י"מ'נסבחאאבו97/1495ש"ב30

.(סבחאאבופרשת
החלטה),(פורסםלא)י"מ'נאחמיים97/1141(ם-י)ש"בבאור-שידלובסקיהשופטתשללדבריהוהשוו31

.4הערהלעיל,סרפדהפרשתראוכן.(1997.2.24מיום
עודוראויה'פרוקצהשופטתשלדינהלפסק40-61פסקאות,30הערהלעיל,סבחאאבופרשת32

מיוםהחלטה3055'בע,29הערהלעיל,גמדעניין;תמייסבענייןיה'פרוקצהשופטתשלהחלטותיה

1999.1.27).
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סעאדה:'סעאדהיבפרשתהיהוכך.יפהעלהלאכנהעלהקודמתההלכהלהשבתניסיון

מכיוון,היתרללאלישראלוכניסהרכבכלילגניבתהקשורותשונותבעברותהואשם

,פליליעברללאהיהוהוא,(שומר)יחסיתמשניהיההגניבהבעברותסעאדהשלשחלקו
שלהמעצרעילתעלבהתבססההליכיםתוםעדסעאדהשלמעצרואתהפרקליטותביקשה
אתדחההשלוםמשפטבית,8באזורהתגוררשסעאדהכךבשל,הדיןמןההימלטותחשש
לביתההחלטהעלעררההפרקליטות.בערובהסעאדהשלשחרורועלוציווה,המעצרבקשת

תוםעדסעאדהשלמעצרועלוציווההערראתקיבלהמהוזיהמשפטובית,המחוזיהמשפט
עררוהגישהתוצאהעםהשליםלאסעאדה,אולם,השטחיםתושבהיותובשלאךההליכים

המשפטלביתהפרקליטותהגישההעררבמסגרת,העליוןהמשפטלביתהמעצרהחלטתעל
המשפטיתהעזרהעלהממונהידיעלהמועבריםהבאהשצוויהמאשרת,ציבורעובדתעודת
אתאילןהשופטדחה,כןפיעלאף,תגובהלכלזוכיםאינםהפלשתינאיתהמועצהלנציג
השופטשלטעמו,בערובהסעאדהשלשחרורועלוציווההערראתקיבל,המדינהעמדת
.השטחיםתושביוביןישראלתושביביןלהיווצרשעלולההאפליההיההעררלקבלתאילן

:אילןהשופטכדברי
בדרגלהידוןשצריךנושאהואהפלסטיניתהרשותמצדפעולהשיתוף-אישלהנושא"

בעלגםולו,שצעיר,הרעיוןעםלהשליםאפשר-איאולם,בזהלטפליכולואינניפוליטי
רק,במעצרישראליצעירמחזיקיםשאיןובנסיבותבעברהבמעצריוחזק,לגמרינקיעבר

גרשהואלמרותלמשפטבואואתלהבטיחדרךלמצואצריך,8שטחתושבשהואמפני
.םבשטח
,כיוםההלכהאתמשקפתזואמירה

האמפירייםהנתונים.ד
אכיפתמערכותבפניהעומדיםהקשייםאףעלכיהיאלהיוםנכוןשההלכהכךעלעמדנו
איןהרי,השטחיםתושבינאשמיםשללמשפטהתייצבותםאכיפתבענייןהישראליותהחיק
בחלופתהנאשמיםאתלשחררישאלא,אלהנאשמיםשלמעצרםעל"אוטומטית"לצוות
מפניהחשש,ראשית:אלההםזוהלכהשלטעמיה,לעילבדברינוכמפורט.הולמתמעצר

שללביצועהשותפיםשהםנאשמיםוביןבכללישראללתושביהשטחיםתושביביןאפליה
,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-מתוקהמתחייבתהעקרוניתהעמדה,שנית,בפרטםעברהאותה
ככל,להעדיףישזועמדהלפי.המעצריםמחוקגםכמו,~גנימאתבפרשתשנתפרשכפי

.4הערהלעיל,סעידהשרשת33
.אילןהשופטשלדינולפסק6פסקה,שם34
.14-20,33-34להערותהצמודבטקסטלעילראו35
:להלן,355(מטתד"פ,י"מ'נגנימאת95/537פ"בש;589(4)מטד"פ,י"מ'נגנימאת95/2316פ"דנ36

.(גנימאתפרשת
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שופטישלבעיקר-התחושה,ושלישית."מעצרופניעלהנאשםשלחירותואת,הניתן
.בעניינם8ילדיוניםמתייצביםדווקאהשטחיםתושבינאשמיםכי-הראשונותהערכאות

.ידינועלשבוצעההיאזואמפיריתובדיקה,אמפיריתבדיקה,כמובן,מחייבהאהרוןהטעם
,ההשוביםהממצאיםריכוזיופיעלהלן

בקשותבמסגרתשניתנו,"בערובההשחרורהחלטותכלבאתבדקנו,הבדיקההיקף.א
הנאשמיםואשר,1997-1998בשניםבירושליםהשלוםמשפטבביתההליכיםתוםעדמעצר
תושבינאשמים73-לשהתייחסו,מעצרבקשות51כללההבדיקה.השטחיםתושביהיובהן

הרי,האמורותבשניםבערובההשחרורהחלטותאתרקשבדקנולמרותכינעיר.השטחים
.בכללההליכיםתוםעדמעצרבהליכיהמצבאתרבהבמידהמבטאותאלוהחלטותלמעשה

שלהמכריעהרובואילך1997ממחציתהחל,העליוןהמשפטביתלפסיקתבהתאם,שכן
.בערובהשוחררוהשטחיםתושביהנאשמים

שחרורבדברההלטה,כאמור,ניתנההנאשמיםכלשלשבעניינםלמרות,הערובהגיוס.ב
אתלגייסהצליחושלאנאשמיםהיושכן,בערובהשוחררוהנאשמיםכללאבפועל,בערובה
,(73מתוך)נאשמים13."במעצרנותרואלהנאשמיםכןועל,להשנדרשוהכספיתהערובה

,כןאם,שוחררוהכולובסך,במעצרונותרוהערובהסכוםאתלגייסהצליחולא,%18שהם
,נאשמים60המעצרמן

ההפקדהכאשרכימעלההנאשמיםעלשהוטלה(במזומןהפקדה)הערובהשלמקרובבדיקה
הערובהאתלגייסהצליחושלאהנאשמיםאחוזאזי(כולל)ת"ש000,10עדשלבגובההייתה
עלהההפקדהכשגובהאך,(47מתוךנאשמים3)בלבד%4,6-כעלועמדכמהפינמוךהיה
,משמעותיתבמידהעלההערובהאתלגייסהצליחושלאהנאשמיםאחוז,ת"ש000,10על

,(26מתוךנאשמים10)%5,38-כעלעמדוהוא

,לדיןהתייצבו(%7.91שהם)נאשמים55,ששוחררוהנאשמים60מתוך.לדיןההתייצבות.ג

000,10עדשלבמזומןבהפקדה,כך.הערובהסכוםשגדלככלוגדלהלךההתייצבותאחוז

אך,לדיןהתייצבו(%9.90שהם)ששוחררוהנאשמים44מתוךנאשמים40,(כולל)ח"ש

,(!)%100עלעמדלדיןההתייצבותאחוזח"ש000,10עלעלהבמזומןההפקדהסכוםכאשר

.יה'פרוקצהשופטתשלדינהלפסק40-61פסקאות,30הערהלעיל,פבחאאבופרשתראו37
.שם,שם38
הנוגעותהבקשותכלאתבדקנו,כאמור,אלא,מדגמיתבדיקההייתהלאשביצענוהבדיקה:נדגיש39

.המשפטביתבמחשבהנתוניםריכוזעל,דבריםשלבעיקרם,התבססהבדיקתנו,זאתעם.לענייננו
שלמעצרועלהשלוםמשפטביתציווההתייחסנושאליהןההחלטותמןבאחתכינעירהדיוקלמען40

שלשחרורועלוציווההההלטהאתהמחוזיהמשפטביתשינהבערראולם,ההליכיםתוםעדהנאשם
.בערובההנאשם

(31(א)6סעיפיםראו.במעצרנותר,לשחרורוכתנאילהמציאשנדרשהערובהאתהמציאשלא,נאשם41

.המעצריםלחוק1-47
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למעלהקצתכעבורנתפסאחדנאשם,הדיןמןשנמלטוהנאשמיםהמשתמביןכינעירעוד
,משנתיים

וביןהעברהתומרתביןקורלציהלמצואבידינועלהלא.לדיןוההתייצבותהעברההומרת.ד
כןיותרחמורהלנאשםהמיוחסתשהעברהככלכיראינולא,כלומר,לדיןההתייצבותאחוז
שיקללוהמשפטשבתימכךנובעשהדברבהחלטייתכן,זאתעם,יותרנמוךההתייצבותאחוז
נאשמיםעלבהטילם,הנאשמיםעלשהטילוהערובהגובהבקביעתהעברהחומרתאת

.גבוהיםבסכומיםערובותחמורותבעברות
נאשמים65-ו,זוכו42נאשמים3שנבדקוהנאשמים73מתוך.הרשעהאוזיכוי:הדיןפסק.ה

4;דיןהכרעתבוניתנהלאועדיין,ועומדתלויעדייןאחדנאשםשלמשפטו)הורשעו

ואחוז,%1.4כןאםהואהזיכוייםאחוז,(נתפסוולאהדיןמןנמלטו,כאמור,נאשמים
כך,זוכהאחדלאאףבמעצרשנותרוהנאשמים13מתוך,זאתעם,%0,89הואההרשעות
,זאתלעומת,%100הואההרשעותואחוז%0הואהזיכוייםאחוזאלהנאשמיםשלשבעניינם

שבעניינםכך,הורשעונאשמים51-ו,זוכונאשמים3,ממעצרששוחררוהנאשמים60מתוך
,הדיןמןשנמלטהנאשם)%85הואההרשעותואחוז%5הואהזיכוייםאחוזאלהנאשמיםשל

.(הורשע,מכןלאחרונעצרנתפס
למאסרכללנדונולא(%7.27-כ)נאשמים18,שהורשעוהנאשמים65מתוך.הדיןגזר.1

עדשלבפועללמאסרנדונו(%40)נאשמים26;(ולסאו/ותנאיעללמאסראלא)בפועל
8-ו;(כולל)לשנהשנהתציביןבפועללמאסרנדונו(%4,15)נאשמים10;(כולל)שנהחצי

לאמורשעים3שלבעניינם)שנהחציעלהעולהלתקופהלמאסרנדונו(%3,12)נאשמים
.(אחרלתיקצורףשתיקםאודיןטרעדייןניתן
נדונו(%8.53)מתוכם7.בפועללמאסרנדונובמעצרשנותרוהנאשמים13כל,זאתעם

לשנהשנהתציביןשללמאסרנדונו(%1.23)מתוכם3,(כולל)שנהחציעדשללמאסר
מתוך,זאתלעומת,שנהעלהעולהלתקופהלמאסרנדונו(%1.23)הנותרים3-וה,(כולל)

למאסראלא)בפועללמאסרכללנדונולא(%3,28-כ)נאשמים17ששוחררוהנאשמים60
עונשיהתפרשותלהלן.בפועללמאסרנדונו(%50)נאשמים30-ו,(קנסאו/ותנאיעל

עדשלבפועללמאסרנדונו(%30)נאשמים18:ששוחררוהנאשמים60ביןבפועלהמאסר

5-ו;(כולל)לשנהשנהחציביןבפועללמאסרנדונו(%7.11)נאשמים7;(כולל)שנהחצי

.שנהחציעלהעולהלתקופהלמאסרנדונו(%3.8)נאשמים
.(חודשים3שללמאסרנדוןמכןזלאחרוהורשענתפס,הדיןמןשנמלטהנאשם)
:כדלקמןהיא,שנבדקוהנאשמים73-בהעיוןמתוךהמצטיירתהתמונה.סיכום.ז
נאשמים18;זוכו(%1.4)נאשמים3;נתפסמתוכםאחד,הדיןמןנמלטו(%8,6)נאשמים5
חציעדשללמאסרנדונו(%6.35)נאשמים26;קנסאו/ותנאיעללמאסרנדונו(%7,24)

(%11-כ)נאשמים8;(כולל)לשנהשנהחציביןשללמאסרנדונו(%7.13)נאשמים10;שנה

שצורףאונסתייםלאעדייןנאשמים4שלועניינם;שנהעלהעולהלתקופהלמאסרנדונו
.אחרלתיק

.במזומן(!)ח"ש000,100שלבגובהבערבותשוחרר,שזוכוהנאשמיםמןאחדכילצייןמעניין42
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והפסקנותהממצאים.ה
תושבישללדיןהתייצבותםהיקףבדברהנתוןהוא,לבררביקשנושאותו,המרכזיהנתון

ההתייצבותאחוז:משמעית-חדהיאשקיבלנוהתשובהזהבעניין,בערובהששוחררו,השטחים
לכל,שהואאחוז,%92-לקרובעלעומד,בערובהששוחררו,השטחיםתושבינאשמיםשל

000,10עלהעולהבמזומןבהפקדהשוחררונאשמיםכאשר,כןעליתר.ביותרגבוה,הדעות

עלעלהבמזומןההפקדהסכוםכאשד,עקאדא,%100עלעמדההתייצרתאחוזח"ש
סכוםאתלגייסיכולתחוסרבשלבמעצרנותרוהנאשמיםמן%40-לקרוב,ת"ש000,10

ערובהלגייסיכולתחוסרבשלבמעצרנותרוהנאשמיםמן%5.6-כשרקבשעה,הערובה
שעמדנוכפי,היאאלהמנתוניםהמתחייבתהמסקנה,ח"ש000,10עלעולהאינושגובהה

אתשכן,השטחיםתושבישהםנאשמיםבערובהלשחררוראויניתןכי,דברינובפתחכךעל
,מתאימהכספיתערובהבאמצעות,המקריםבמרבית,להפיגניתןהדיןמןההימלטותחשש
000,10-כשלבגובהבמזומןהפקדה(השלוםמשפטבביתהמתנהליםהליכיםלעניין)שהיא

.ה"ש
:והם,נוספיםחשוביםנתוניםכמהגילינו,לעילהנזכרהמרכזיהנתוןשלבירורואגב

לגייסיכולתחוסרבשלבמעצרשנותרו,נאשמיםאותםכלכיראינו.עצוריםשלדינםא4)

%0הואשנעצרוהנאשמיםשלהזיכוייםאחוז.בפועללמאסרנדונווכולם,הורשעו,הערובה

הנאשמיםאחוז,הדיןגזרמבחינת.%5הואששוחררוהנאשמיםשלהזיכוייםאחוזבעוד
שנדונוהנאשמיםשאחוזבעוד,%100הואשנעצרוהנאשמיםמביןבפועללמאסרשנדונו
המדוברשכן,מקריהואזהנתון,לדעתנו,%50הואששוחררוהנאשמיםמביןבפועללמאסר

."בלבדנאשמים13-ב
הנאשמיםמןניכרשחלקהואשגילינונוסףהשובנתון,העונשחשבוןעלכמקדמההפסטר(ב)
למאסרכללנדונושלאאוזוכו,ההליכיםתוםעדלעצרםביקשהשהפרקליטות,(%8,28)

מוצאהיהלאהמשפטביתלו-הנאשמיםמןלשלישקרובשלמעצרם,כלומר.4'בפועל
,מיותרמעצרהיה-בערובהלשהדרםלנכון

כילומרצריךאין":דורנרהשופטתשלדינהלפסק3פסקה,36הערהלעיל,95/2316פ"דנ,ראואבל43

הדעת-שיקול.נפגעיםהמורשעיםגם,ואולם,ביותרתמורההיאבדינםזכאיםשיצאובעציריםהפגיעה

,האישוםכתבהגשתלאחרנאשםמשנעצר,שכן.נפגעלהםהראויהעונשבקביעתהמשפט-ביתשל
הנאשםלוזהעונשמלהטילנמנעהיהכישייתכןאף,מאסרעונשהמקריםוב-פהמשפט-ביתעליומטיל
חומרהביתרנענשוהמשפטהליכיתוםעדשנעצרונאשמיםכיהוכיחומחקרים,ואכן.עצורהיהלא

עדמעצרהיקף"מן'קראו."בערובהושוחררומזלםשהתמזל,דומותובנסיבותעבירותבאותןמנאשמים
Gibson;(ז"תשמ)יבמשפסעיוני"אביב-בתלהמחוזיהמשפט-בכיתהליכיםתום

.

Bail.8,1

~

Cavadinoת
546-544,517(1993,eknchester'

.%7.24עלעמדבפועללמאסרנדונושלאהנאשמיםאחוז;%1.4עלעמדשזוכוהנאשמיםאחוז,כאמור44
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השטחיםתושבישלבערובהשחרור

לבואלעתיד,ו
אתשכן,השטחיםתושבישהםנאשמיםבערובהלשחררוראויניתןשלדעתנוכךעלעמדנו
,מתאימהכספיתערובהבאמצעות,המקריםבמרבית,להפיגניתןהדיןמןההימלטותחשש

שהםנאשמיםשלההימלטותחששבענייןהדיוןשלעיקרולבואלעתיד,כןעל,להערכתנו

וכמתחייב,שמצאנוהנתוניםמןכעולה.הערובהשלגובההשאלתסביבייסובהשטחיםתושבי
אתלהבטיחהצורךבין,פשוטתמידשאינו,איזוןמחייבתזושאלהעלהתשובה,ההיגיוןמן

שלהכלכליתיכולתוובין,גבוהה45ערובההשתתשמחייבצורך,לדיןהנאשםשלהתייצבותו
כילצפותישבמיוחד,"נמוכהערובהשלקביעתה,לעתים,שמחייבתיכולת,הנאשם
הצליחלאהנאשםאך,נאשםעלשהושתה,ערובהשלדינהמהבשאלהדיוניםיתקיימו
במעצרנותרשהנאשםהעובדההאם,אחרותבמלים,או.במעצרנותרהואכןועל,לגייס

תקווהואנו,ברורהי4אינההעליוןהמשפטבביתזובסוגיהההלכה.הערובההפחתתמצדיקה

.האמורההשאלהעלתשובהבמתןגםלסייעיוכלושהבאנוהנתוניםכי
אובערובהאדםלשחררשופטציווה":כדלקמן,המעצריםלחוק(א)46בסעיףהקבועהההנחיהוראו45

והכל;תוקפםומשךהערובהתנאיאתוכן,הערובהגובה,הערובהסוגאתיקבע,ערובהעליולהטיל
.(.וחן.כ.ב-שלנוההדגשה)"הערובההטלתמזמרותאתלמשיגכדיהנדרשעלעולהשאינהבמידה

(א)קטןסעיףלפיבהחלטתו":כדלקמן,המעצריםלהוק(5)(4)(ב,46בסעיפיםהקטעהההנחיהוראו46
(5);הנדרשחזהערובהחתלהמציאשכולתוהאדםשלהכלכלימצבוא)...אלהאתגםהשופטישקול

.(.ז.וח.כ.ב-שלנוההדגשות)"הערובהבתנאילעמודיוכלשאאדםהאפשרות
97/6591פ"בש;162(3)98עליוןתקדין,(פורסםלא)מא'נלנילאבו98/4849פ"בש,למשל,ראו47

תקדין,(פורסםלא)י"מ'נבכרי95/7767פ"בש;851(3)97עליוןתקדין,(פורסםלא)מאי'נוזענה
פלוני98/4597פ"בש;13(4)95עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נהרוש95/7560פ"בש;47(4)95עליון
עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נדניאל97/5784פ"בש;67(98,2עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נ
רחמים98/2072פ"בש;88(1)98עליוןתקדין,(פורסםלא)י"פ'נגברבר98/1776פ"בש;537(4)97

עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נשימץ97/7530פ"בש;23(2)98עליוןתקדין,(פורסםלא)מא'נלוי
'נשלומוב00/315פ"בש;7(3)99עליוןתקדין,(פורסםטרם,מא'נעמרו99/8184פ"בש;295(1)98
.5(1999)27הסניגור"ערובותבדיקת"קלינג'אראוכן.1157(2)2000עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ

Bandy:ל,הברית-בארצות,והשוו " United;(1951)3.L .Ed96,1.U. S342BoyleזStack

L.Ed5,477.U.נ2182(1960) . S364,States,אדםשלבמעצרשהייתוכיהדעההוצגהבהם,

עילההיא,הערובהאתלגייסהאדםשליכולתוחוסרבשלאך,בערובהשחרורהחלטתלגביושניתנה
לחוקההשמיניהתיקוןלהוראתבניגוד,מיפרזתמיטותבערובהלנוענייןאחרתשכן,הערובהלהפחתת

)"be required01מExcessive bail shall"(.הדיןפסקילאחרשארעההחקיקתיתההתפתחותראוכן

tBail,5.17,1984.[.1נ.hlb,3156-3141.55.[.1985.518198.473-98-ב,הללו Refot~n Act

להחלטתמעצרהחלטתביןהבהנהנוצרההללוהפדרליותהחוקבהוראות.(1984משנתהחוק:להלן)

-מוותשדינןות-בעםלמעט-ההחלטותוכל,קיימתהייתהלאכזוהבחנה,לכןקודם)בערובהשחרור
לגייסיכולתחוסרבשלבמעצרנותרהנאשםשבהןהחלטותלרבות,בערובהשחרורהחלטותבבחינתהיו

הוראותלפי.(Reform811.206,1966,1401.[.51880,465-89.140(,214:זהבענייןראו.הערובה
שחרורותנאיערובהבאמצעות-למנועניתןשלאאימתכלתינתןמעצרההלטת,1984משנתהחוק

אואחראדםיסכןשהנאשםלכךהחששואתהדיןמןהנאשםשלהימלטותומפניהחששאת-בערובה
:לענייננוהנוגעיםבחלקים,1984משנתלחוק3142(0)סעיףכלשון.הציבוראת

111conditionץו

,

or

I

combination

,

of

conditions

thejudicialאש0ת officer

:

finds..)1.Detention"
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any

~

other

!

'

person

,0

person

as~

required

: and

I

the safety:001ש

,

reasonably assure

'

the

,

appearance

."before uial07500קjudicial officer

:

shall

orderI

the detention

,

ofl'

the

andנ the

,

:

community

, such

ערבותלקבועאיןלפיוהכלליחול,בערובהשמרורההלטתשלבגדרהאנומצוייםכאשר,זאתלעומת
לחוק(יש2,קטןסעיף,3142סעיףהוראתהיאוכך.במעצרנתוןיישארשהנאשםלכךשתביא,כספית
:1984משנת

the

)

:

pretria

], detention1מ:~

results

681)financial

~

condition

I

8

irnpose

01ת:

~

"Theijudicial

officer

: may

."of the personלמנוע,עקרונית,ניתןכאשרהדיןמהלשאלהבאשרהיינו,לסוגייתנוהנוגעבכל

הנאשםשלהכלכלימצבובשלאולם,הנאשםהימלטותמפניהחששאתסבירבגובהערובהבאמצעות

המשפטביתידיעלעדייןנדונולא1984משנתהחוקהוראותהרי,הערובהאתלגייסיכולהואאין
fnited]ע.:ראו,לערעוריםהפדרלייםהמשפטבתישלמנחהלפסיקה.הברית-ארצותשלהעליון

,

States

;(1985.Cir"7י)159E1d768s
~
otttאnited States/[;(1985.Cir"1)3782d.F757.Jessup

,Mantecon-Zayas1United

~

' States;(1988.cif.516)105R1d842,McConnell1United

~

' States

(1991.cir"1)548R
~

d949.
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בירולשיםהלשוםסתבפםבביתהnםסןיםתושבישלברעיכהרrזזוןורבםפח:
 1998-1997סמבים

נזרדןפסק'התיינבותתנאיאת''י'עבוזתקמוםת"פב"ש

ןרשחחוהחלםגמו"ים

םאסרחוזש' 3 : 1ב'הועשההתייצבוםזוםן: L97.12מכשיריהחזקתחברון 1009/97 1009/97 1

םאסרחוזש' 3 : 2ב' 15,000שוטטות,פךיצה.(שלושה

מאנרחודשי J 3 :10ב"שח;ש"בהבאשס'ם)

ערבויות:

100,000 

"שח

עלםאסרחוזש' 4הרשעההתייצבפזופן: 30.1.97בפספרש'פושחלהול 2229/95 1168/97 2
כסךקנסתנאי; 3ססס,ש"בחםזו'ף,

ש"ח. 1,500"שח;

ערבויות:

 20ססס,

"שח

ןחצימאסךשנתייסהרשעההתיציבמזוםן: 2.4.97וגביבתפךציהחברון 1819/97 1342/97 3

 10ססס,ש"בחובב,
"שח;רכבגבינת

ערבויות:

50,000 

"שח

אמסו;חוזש' 6הושעההתיציבמזומן: 20.4.97פריצהכיטיוןאירבה 1990/97 1420/97 4

על-מאטרשבה 6ססס,חבלהלזב,ב

בסךקנסתנאי;"שח;

"שח 6ססס,ערבויות:

 20ססס,

"שח

חודשי 10 : {'בהושעהגייסןלאמזומן: 17.6.97החזקתברב,בומאללה 2543/97 1570/97 5

בןסקבסמאסו;סבוסאת 50ססס,פריצה,מנשררי(שלושה

ש"ח 5,000הערובה,"שח;ש"בחבאשמ'ס)

חודשי 10 : 2 '[ובוחווערבויןת:

חושדי 9מאסר;במעצו 3ooססס,

על-תבא'מאסר"שח

חודשי 20 : 3כ'

חודשי 9מאסך;

על-תבא';מאסו

קבס"שח 5,000

אחרלת'קצורףהשרעההתייצבמזומן: 11.7.97התפרצות Bשטה 2825 ) 97 1697 ) 97 6
 25ססס,גב'בתלרבב,

"שח;ש"בחרב,ב

עובו'ות:

90,000 
(עוו"שח

בזהה)
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גזרדןפפק"התבצייותנתא'תאךרעברזתמקוםתפ"ש"ב

דןשחרורהחלטהמגורם

מאסר;חודשי 18השרעההתייצבופזוםו: 25.9.97רנ,בגניבתגיאלהבית 3121/97 1783/97 7

מאסרחודשי 18 50,000ברבב,חבלה(שב'
באשם'פ)

עלתבא'"שח;ש"בח
ערבריןת:

100,000 

"שח

 4מאמר;חודשייםהשרעההתייגבוםזיםו: 15.9.97ברנגנסיעהחבדיו 3712/97 1910/97 8

עלמאמוחודשי 5,000החזקתזמי'ף,(ארבעה

תנאי"ש;חפדצ-ה,לב'באשם'פ)

ש"בח
ערבךיות:

15,000 
ש"ח

זיכויהתייצבםזוםו: 1.10.97רנב,גבינתחבדיו 3905/97 1962/97 9

 15,000שב"ח
"שח;

Y :רבויות

90,000 
"שח

חודשמאסר;שבההרשעהחנפלאםזוםו: 16.11.97רנ,בגניבתחלחלו 4248/97 2083/97 10

תאניעלאממךפרנםחא 50,000בלאנהיגה

העחהב,"שח; nש"ברישיון,

ינותרערנויןת:

במעצד 60,000

"שח

 7מאסר;חודשי 3הרשעהגייטולאםזיםן: 16.11.97רנב,גבינתרםאללה 4251/97 2086/97 11
עלםאפדחודש'אתפבום 50,000בלאנהיגה(שב'

תנא'!העהנח,"שח; nש"ברישיון.בשאמים)

תוורתערבויות:
60,000 

בצעמר
ש"ח

(מיוםמאסרימר 30השרעהלאג"סזמוםו: 17.11.97ש"בח'ג.נין 4276/97 2087/97 12

הםעצד)את 2,000
הערובה,"שח;

ונותדערבךיות:

בצעמר 20,000

"שח

זינויהתייצבםזיםו: 9.11.97רנב,גביביתיאטה 4323/97 2090/97 13

 150,000ז'יף
"שח

(בעדר

ל-הופחת

100,000 
 ;)חש"

ערבויןת:

750,000 
"שח

זינךיהתייגגםייםו: 14.11.97ש"בחאלג"ב 4332/97 2102/97 14

5,000 
"שח;

ערבויות:

10,000 
"שח
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השטחיםתושיבשלבערובהשחדור

גזדרזפס-קהתצייבות'Kנתתזראעברותמקםות!כ"ש"ב

זרשתחרהתלהטמגוףם

חודשי 5:1נ'הרשעההתייצבוםזוםן: 18.11.97החזקתשב"ח,בידך 4367/97 2118/97 15

מאטר 5,000פריזה,נלי

הנאשמיםכל"שחשוטטות(שלושה

תנאי,עלמאסררם(בעררבאשמ'ם)

קבסוחהופחח"'ו

2,500 

 ;)חש"

ערבויות:

20,000 

"שח

אחךלח'קצורףהרשעההתיציבמזומן: 30.11.97רכב,גניבתביתוניא 4437/97 2138/97 16

 40,000ברכג,חבלה

"שח;ש'ב'ח

ערנךיות:

100,000 

"שח

קנסמאסך;ימי 11השרעההתיציגnנומן: 26.11.97התפצרויותלחםב'ח 4506/97 2177/97 17

 3,000וגנלבית

"שח;

עובךיות:

30,000 

ח"ש

מאסר;חרדשי 3הרשעהלאג"'סמזומן: 30.11.97שלאסםהחזקתלחםבית 4516/97 2183/97 18

תנא'מאסרעלאתסכום 10,000עצמי,לשימךש

העריבה,ש'ח;שב'ח

ונותרערבויות:

כמעצר 50,000

ש'ח

מאמרחידשי 7.5הרשעההתייצבומזומן: 1.12.97התפרצי,תרםאללה 4583/97 2193/97 19

 8,500ש"'בחגביבה,(ארבעה
ח"ש;נאשמ'ם)

ערבויות:

30,000 

ש-ח

מאסךחודשידהרשעההתייצבמזומן: 24.12.97רכב,גניבתענתא 4641/97 2221/97 20

בפועל 10,000ברכב,חבלה

שוטר,תקיפת
"שח;

שב"ח
ערנויות:

90,000 

"שח

(נקבע

בערר;

כלתמשפט

השלום

עלציווה

מעצר)

מאמרחודשי 5הרשעההתייצבמזומן: 11.12.97זייףגניבה,חלחול 4723/97 2243/97 21

 10,000התחזות, .,ז.ת

"שח;שב'ח

ערבויות:

45,000 
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זנדברגרחיהכהנאבלהה

נזחרספק"התייצבותנתא'תארך mעברפקום y!ת'בש"

ר'זשחרורהחלהטפנורם

תבא'עלמאסרהרשעההתייצגמזומן: 15.12.97גכיבהושינןיסואחרה 4744/97 2275/97 22
 5,000רכב,זהות
ש"ח;בלאנהיגה

ערבויות:שב"חרש'ון,

30,000 

ש"ח

תנאיעלמאסרהרשעההתייצבמזומן: 21.12.97התפרצות,יריחו 4772/97 2288/97 23

 8,000שוב'חגניבה,

"שח;

ערבויות:

50,000 

ש"ח

מאסרחורשי 3הרשעהלאפזופן: 17.12.97 ..זיוףת.זשנם 4775/97 2292/97 24

בפועלגייס 20,000במסמושימןש

ש"ח;ש«בחמזרייף,
אח

סבום
העחבה,ערבויות:

ובוחד 20,000

בעמצדש"ח

תנאיעלמאמרהרשעההתיציבמזופן: 23.1297 ..זייףת.זביתוניא 4812/97 2310/97 25

 6,000ש"בתהחתזו,ת

"שח;

ערבויות:

20,000 

"שח

מאסךחודשי 4תרשעההתייצבמזומן: r , 25.12.97שימושכת,עבחא 4813/97 2311/97 26

חודש' 6בפועל; 10,000מזויפת,

תנאיעלמאמךש"ח;ש"בחהתתזות,

ערבויות:

100,000 

"שח

מאסר;חודשייסהרשעההתייצגםזומן: 23.1297בח,ן,שיטושרםאללה 4815/97 2312/97 27

תנאיעלמאסר 7,000מזולרפת,

"שח;ש«ב"התחןות,

ערבןיןת:

20,000 

"שח

מחיקהלאמזומן: 24.12.97באתןהשחתהצור'ף 4819/97 2317/97 28

התייצבו 5,000כיסייןעתיקות,

ולא"שח;גבינה(שב'

ערבו'ות:נאשטים)
אותרו

5,000 
ש"ח

תנאי;עלמאטוהרשעההתיציגמזומן: 23.298רנב,גניבתבידו 1537/98 756198 29

קבס 20,000בלאנהיגה

"שח;ש"בחרישיין,

ערבויות:

40,000 

ש"ח

חבא';עלמאסרהרשעההתייצגמזומן: 5.298רברקבלתחברון 1187/98 1071/98 30

קבס 4,000סיועבמרמה,

ש"ח;שב"חלשב"ח,

ערבויות:

45,000 
ש"ח
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השטחיםתושבישלבערובהשחדור

גזר-דיןפסק-התייצבותתנאיתאריךעברותמקוםת"פב"ש

ן'ןשחרורהחלטהמגיירם

 4מאסר;חודשי 5הרשעההתייצבמזומן: 12.2.98התפרצות,חברון 1369/98 1159/98 31
עלמאסרחורשילד'ון(למעט 12.000שב"ח

תנאיהראשוני)ש"ח;

ערבוירת:

5.000 

"שח

עלמאסרחודשי 6הרשעההתייצבומזומן: 10.2.98התפרצותחברון 1506/98 1205/98 32

תנאי 5.000ש"בחלרבב.

"שח;(שב'

ערבויות:באשמים)

10.000 

"שח

מאס"חרדשי 12הרשעההתייצבמזומן: 26.2.98התפרצות.גואלהבית 1583/98 1246/98 33

בפועל 10.000גניבה(אזרח
"שח;ישראלי)

ערבויןת:

40.000 

ש"ח

תבא';עלמאסרהרשעההתייצבןמזומן: 4.3.98באזורחפררהקטבה 1638/98 1326/98 34

קבס 3.000ש'ב'חעתיקות,

"שח;(שלושה

ערבויות:באשמ'ם)

20.000 

ש"ח

עלמאסרחודשי 4הרשעההתייצבמזומי: 6.3.98 .,זת.זיוףחברון 1647/98 33 [/ 98 [ 35

התחייבןתתנאי; 12.000התחזות,

מעבירהלהימנעש"ח;שוטר,הכשלת

ערבריות:שב"ח

45.000 

ש"ח

תבא';עלמאסרהרשעההתייצבומזומי: 12.3.98לשםחפירהקטנה 1707/98 [ 354/98 36

קנס 3.000עתיקותגילוי

ש"ח;(שלושה

ערבויות:נאשטים)

20.000 

ש"ח

מאסר;חודש' 3הרשעהלאמזומי: 13.3.98 •.ז'וףת.זחברון 1708/98 [ 355/98 37

מאסךחודשי 6התייצב 8.000שנ"ההתחזןת,
היצא

קבסתנאי;על צוש"ח;

מעצרערבויות:

כלל'. 60.000
בתפס

-7.2000בש"ח

ועומדתלויהרשעההתייצבמזומן: 18.3.98 •.ז'וףת.זב'ר 720/98 62/98 38
 4.000ח l/שבהתחזות,בבאללה

ש"ח;

ערבויות:

20.000 
"שח

 !מאסרחרדשי 6הרשעההתייצבומזומי: 23.3.98החזקתגניבה, Iב' 756 ) 98 1378/98 39
 3.500גנוב,רכושלחםבית

ש'ח;שב"ח 2ב'(שב'

ערבויות:חברוינאשמים)

15.000 
"שח
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זנדברגוחיהכהנאבלהה

גורד'ןפסק"התייצבותתנאיחאר'ךעברוחמקוםח"פ"בש

ד'ןשחרורהחלטהמגירדם

מאפר;יים 14השועההתייצבערבךיות: 24.98התפרצית,חברון 1804/98 1422/98 40

תבא'לעמאסר 10,000גניבה,ש"ב"
"שח

 6מאטר;חושדייםהרשעההתייצבמוומן: 124.98גניבתת.ו"אל'ג'ב 1855/98 1469/98 41

צילמאמךחזשדי 7,000החוקתו'וף,

תאנ'ח"ש;פריצה,נלי

עובויות:ש"בח

40,000 
"שח

התליהאלערכךיות: 124.98ת.ו.ו'וףבידו 4259/96 1496/98 42

התצייב 10,000ש"בחהתחוות,

אוחרלוא"שח

מאסוחודשי 3הרשעהגייסלאמוומן: 21.4.98 .,ז.תזיוףסאחור 1932/98 1498/98 43

.חסםוכ 20,000ש"בח

עהחבה,ש"ח;

ינורתערבויות:

נעםבר 50,000

"שח

תלןיאלמוומן: 19.5.98גניבהפריצה,בידו 2184/98 1628/98 44

ועומדהתכrי 5,000

הצוא"שח;

ערבויות:
צו

צעמר
לכל' 30,000

ש"ח

מאטך;חרדשי 3הושעההתייצבםווםן: 29.5.98לגנינת Iניסיןלחםב'ת 2329/98 1678/98 45

תנאיעלמאסר 2,500חבלחרנב,

ש"ח;ש"בחברבב,

ערבויןת:

10,000 

"שח

חלו'התייצבמוומן: 2.6.98שוטריםתקיפתחברון 2357/98 1692/98 46
ועוםד 4,000במילויוהפרעה

"שחש"בחתפקידם,

(בערר

ל·הופחת

2,500 
 ;)חש"

ערכויות:

16,000 

ש"ח

מאסרחודשי 3הרשעהלאגייסמוומן: 25.6.98 .,ז.תגביבתחלחול 2604/98 1796/98 47

עלםאסרבפועל;אחסכום 5,000זיןף,התחזו,ת

תנאיהעחהכ,"שח;ש"בח

וונחרערבריות:

כצעמר 20,000
ש"ח

מאסןחודשי 16השרעההתיציבמווםן: 26.6.98תקיפה,פריצה,קטבה 1816/98 1816/98 48

 15,000ש"בח

"שח;

ערבויות:

50,000 
"שח;

בית""מעצר
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השטחיםתושיבשלבערובהשחרור

גזרד'ןפסק-התררצבותתנאיתארךעברזתמקוםת"פ"בש

ד'ןשחרורהחלטהמגורים

מאסדחודש' 16השרעההתיציבמזומן: 5.7.98לרכב,פריצהרמאללה 2656/98 1816198 49

 15,000שח"ב

"שח;

ערבךיות:

 50ססס,
"שח;

כית"'"מצער

בס'לוואן

תנאי;לעמאסרהשרעההתייצבמזומן: 2L7.98רנב,גניבתקלבריה 2943/98 1920/98 50

קנס 8,000נהיגההתחזות,

"ש;חושייןו,כלא

ערבויות:,ניסיון nש"ב

 45,000זברלקלבת

"שחהפערהכמרפה,

במ'זו'לשוטר

תפק'זו

פאסר;שנתייסב'ן:השועהאלזונומן: 31.7.98גניבה,ניסייןלחסב'ת 3200/98 1956/98 51

תאנימאםרלעtכ'"בו 20.000בר.בבחלבה

"שח;כליהחזקת(שב'
חא

וחושדרים:שנה 2ב'
סםרכ

סאסזעהחבה,עךנזידת:ש"'בתפריצה,באשס'ס)

ובותר 50ססס,

"שח
בעונצר
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