
*הדיןאתגוזרים

**לויןדבהשופט

שתמנעכלשהיבעבודהעצמולהעסיקבקשמעבודהפרישתושעםגמלאיעלמסופר
כל.בחקלאותעבודהלוהוצעה.נפשיתשלווהשלמסוימתמידהלווהעניקבטלהממנו

.ולקטניםלגדולים-לשנייםולמיינםבולבוסיןערימתמוללהתייצבהואעליושהוטל
,מענגתדיהעבודהלכאורה:השיבכךועלורשמיולהרגשתונשאליוםשלבסופו

הצורךהואשבירהלכדיעדהמתסכלאולם,נעימהבהחלטוהאווירהנוחיםהתנאים

כאשרכך.בסיווגחלילהייכשללבלנכונהולהכריעמיידיותהחלטותלקבלהתמידי
והכרחיותאמיתיותבהחלטות,שאתביתר,כך,בולבוסיןבמיוןענינההקשהההכרעה
.חייובשגרתאדםמכלהנדרשות
מלאכתולבצע,בתבונהצעדיולכלכלהמבקשסתםאזרחכיראינוכןכיהנה

שעיקר,שופט.גורלואתלהכריעבכוחןשישהחלטותלקבלאחתלאמתקשה,בהצלחה
,דעתשיקוללהפעיל,עובדתיתמציאותלבחוןביכולתהואשבכהונתווהייחודתפקידו
,מלאכתושקשהוכמהכמהאחתעל,אחריםשלבגורלםולהכריעהחלטותתדירלקבל
,בהחלטתו,השופטשלבכוחו,אזרחייםהמוגדריםבנושאיםבדיון.אחריותורבה

הדיןבעלישביןבמחלוקתהשופטשלהכרעתו.המתרייןשלהכלכליעתידואתלקבוע

,מכבידיםממונייםחיוביםפלוניעלמטילהוהיאיש,הקנייניותזכויותיוקובעתוהיאיש

מטבעןכאלההחלטות.הזולתשלזכויותיועלהשפעהמשוםתמידבהישמקוםומכל
.כבדהאחריות,קשהאתגרהשופטבפנימציבותשהן

ומצפוניותקשותפלילייםהמוגדריםבענייניםההכרעות,אזרחייםבנושאיםכךאם

הנאשםשלהאישיגורלוהשופטקובעהפליליבמשפטהדיןאתבהכריעו.כמהפי
יוכרעשמאאו,רבבמכלהואנקיכיייקבע,שמויטוהר,בדיןהיזוכה.לחסדאולשבט
אויב,עברייןשלהסטיגמהבותידבק,פלילייםמעשיםבבצועיורשע,חובהלכףדינו

,האבחנהכושרשלמלאלמיצויהשופטאתהמחייבתקשההכרעהשזוהיודאי.החברה
אליהההחלטההרי.היאאפשריתהכרעהכמוכןאך,המצטברוהניסיוןהדעתשיקול

.שופטיםלהשתלמותבמכוןשופטיםבפגיהרצאהמתוך*
.העליקהמשפטביתשופט**
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המשפטביתבפניהמוצגתעובדותמערכתעלמושתתת,תהליךשלבסופוהשופטמגיע

השופטיכולפיהםועלעדיםנחקרים,מוצגיםמוגשים,עדויותמושמעות.הדיוןבמהלך
למציאותבאשרהמסקנהשמהגבשתעד,הסתברויות,נסיבות,מהימנותולבחוןלשקול

.הדיןעליהומיושםהעובדתית
מבחינת,ומצפוניתאנושיתמבחינה,מכלהקשההמשימהכי,זאתעם,דומה
לגזורבבואוהשופטניצבבפניהזוהיא,הצבורציפיותומבחינתהציבוריתהאחריות

לשלולבכוחושהרי,שופטשלמעיניושינהלהדירשיכולההחלטהזו.אדםשלדינו
,ושניםחדשיםלמשךובריחסורגמאחוריכליאתועללצוות,אנושבןשלחירותו
מבישיםאחתולאמכבידים,קשיםהצערלמרבההם,ברביםשידועשכפי,בתנאים

בהטילו,בכיסוהנאשםאתלהכותאחרעונשלכלבנוסף,מוסמךהשופט.ומשפילים

שלטתהפכתחרבהנאשםמעללהניףהעונשכגדרהשופטיכול;מכבידכספיקנסעליו
.מותנהמאסר
מטרותהשגתלשםלאאם,תמותהבבןכךלפהוג-לשופט-לומוסריתזכותמה

האישיהביטחוןאתולהגבירהחברהעללהגןכדילאאם,הראשונהמהמעלהחברתיות
אכן.החברתיהסדראתולהבטיחאזרחיהחחאיכותאתלשפרכדילאאם;מרכיביהשל
ואתההייםסדריאתהמשבשים,הצבורבביטחוןהפוגציםכאלהבקהלנומתגליםאם

אלהעברייניםכלפילנקוטהצורךמתקיים,חובהמוטלת,הצדקהישאזכי,איכותם
.הולמתעונשיתבסנקציה
המטרהאתלהשיגעשויההיאמידהבאיזו?היקפהמה?סנקציהאותהשלטיבהמה
?המטרהאתיחטיאשמאאויעדואתישיגהעברייןעלשיושתהעונשהאם?הרצויה

קרימינולוגים,מלומדים,חכמיםומעסיקההעסיקה,לדיוןעמדהזוקשהסוגיה
.הגיעולאמשמעיוחדמקובללפתרוןהזההיוםעצםעדאולם.ומתמידמאזושופטים

שלוחותמהןאחתשלכל,בענישהעיקריותמגמותשתיהשניםבמרוצתהסתמנו
המגמה.העברפניצופה-תגמוליתהמוגדרתזו-האחתהמגמה.והסתעפויות

אחתכל,מבטאותכאחתשתיהן.העתידפניצופה-תועלתיתהמוגדרתזו-האחרת
בתגובתהדגשלהציבהאם.הענישהלסוגייתהמשפטשליחסואת,הדגשיהפי-על

לעונשלוראוישמאאו,בזולתהרעהפגיעתועלכתגמולשחטאהעברייןכלפיהחברה
להביאמכךיוצאוכפועלהנאשםשיקום,ריסונה,העבריינותלהקטנתאמצעישישמש
שאץניווכחלעומקהדבריםאתבוחניםאם-תיאמרהאמת.לחברהעתידיתתועלת

הןהמקריםשלרובםברוב,הואנהפוך.מזוזוומנותקותמנוגדותאסכולותשתיאלה
.השנחהאתהאחתומשלימותבזוזושלובות

הכתמוליתהעניותה.א

בסדרהעברייןמשפגע.שנעברהבעבירההיאהתגמוליתבענישההמוצאנקודת

על,כגמולולולהשיב,להענישו,החובההשופטיםועל,הזכותלחברהאזכיהחברתי
בניכלפישגרםהמוסריהעוולבשל,ברכושואופיזיתבו,בזולתשפגעהפגיעהשום

מהעונשמיידייוצאכפועלאםבין,בעונשולשאתמחירלשלםהעברייןצל.הקהילה
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הואזותגמוליתגישהפי-עלהעיקרשכן,לאואםוביןנשכרתהחברהתצאשיושת
,הקהילהבבני,בצבורולפגועמוסכמותלהפרהעזאשרזה.ועונשחטאשישבמסר

בגישההדוגליםביןיש.הולמותסנקציותעליוותטיללסדראותותיקראהחברה
מבצעאתהחברהשמגנההגינויאתהולםעונשבאמצעותלהדגישהרואים,התגמולית
בכךורואים,בדמותוואחריםהעברייןעלהמוטבעת,הקלוןאות,הסטיגמהאת,העבירה
מרתיעכוחהמעשהלגינויביטויבמתןיש.העונשיתהתגובהשלומרכזיחשובמרכיב
פניםלשאתיוכלושלאעדבהםשתוטבעהסטיגמהמפנישיחששואלהכלפיומרסן
.חייםהםבההקהילהבניבפני

יחסיתהכולאך,אפקטיביותבושתהיהמשמעותישיהאצריךהתגמוליהעונש
הוא.המסוימתלעבירההמחוקקשקצבהמרביבעונשובהתחשבהעבירהלחומרת
המרתיעהמסרואת,מהתנהגותוהחברהסלידתאת,לעברייןהמגיעהגמולאתיבטא

ושיקוליתגמולמגמתמשלבתזוגישה,אומרהווי.בכללווהצבורהעברייןכלפי
אתלתתיידרשאותןהמפרשכלהתנהגותנורמותהצבורבפנימציבההחברה.הרתעה
מחיוישלםלמעןעליוויכבידלעברייןשיכאיבצריךזהעונש.הולםבעונשולשאתהדין

כלפיהספציפיתשהתגובהראויאולם.לעתידלקחיםיפיקולמען,שגרםהעוולעל
אחריםיימנעולמעןבכללולצבורמרתיעמסרעמהתישאלדיןשעמדהנאשם

.החברתיתמהנורמהלסטיותמלהתפתות
כדברנתפס,"הנקמני",התגמוליהעונש,20-ההמאהובתהילת19-ההמאהבסוף

בתורתכדומיננטיתהתגמוליתהגישהאתויותריותרמקבליםכיוםאולם,פרימיטיבי
אתבעברייןתנקוםשהחברהבצורךכךכללאהיאכיוםהמגמה.המודרניתהענישה
משקלזהשלהיבטהגם,המוסכמותהפרתעלהחברהותגמולהעבירהקרבןנקמת
.שנעשההעבריינימהמעשההחברהלסלידתיותררבביטויבמתןאלא,תמידחשוב

אתאדםלכללקבועניתן,נסיבותיופי-עלמקרהלכלהנחוציםבדגשים,באלהבהתחשב
זהאם,מאסרזהאם-העונשסוגמבהינתהן,שעברהעבירהבגיןלוההולםהעונש

להוסיףהמציעיםשישאחריםעונשיםואםקנסזהאם,תנאיעלבמאסרמלווהמאסר
המקסימוםבגבולות,העונשמידתמבחינתוהן-האפשרייםהעונשיםלרשימתאותם

,הספציפילמקרההעונשהתאמתכןכיהנה.בחוקהקבועים,המינימוםגםולפעמים
,הנסיבות,העבירהחומרת-המקרהעובדותרקעעלאלהכלאתבחשבוןתביא

.ועוד,העברייןשלאישיותוומבחינתהתופעהמבהינת
למעןבעברייןלהטביעשראויהסטיגמהלהדגישרואהדהיוםהתגמולגישת,כאמור

והדגישהחזרההפסיקה.קלוןאותבושיוטבעמנתעל,כלפיוהחברהבסלידתיחוש
והחברהיששבהן,הכנסה-מסבעבירות,פיסקליותבעבירותשמדוברככל,זההיבט

אלא,ממששללענישהשראויכמילא,כלפיהשחטאמיכאללא,לעברייןמתייחסת

אתמלווהוהיא,תחושהישנהאולם.עונשועללבואעליוכךובשל,"התחלק"שכמי
שראויותכאלההפיסקליותבעבירותרואהאיננושהאזרח,שניםבמשךהשיפוטמערכת

אתלהדגיש,היתרבין,מבקשתהתגמוליתהשיטה,כאמור,הרי.היאלאאך.לגינוי
.שנעשהמהמעשה,החברהשלהסלידהאת,הגינוי

משתמעשאינוובאופןפעמיםמספרדברואתהעליוןהמשפטביתאמר,זהבעניין
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,הצערלמרבה,עומדיםאינםהעונשים,הברורהמסרחרף,יאולם.פניס1לשתי
כיובתמימותולתומוסבר,אחריםבענייניםכמו,המחוקק.המתאימותבפרופורציות

לאוואבל.הענישהרמתתעלהכן,יותרגבוהמרביעונשויקבעיתערבשהואככל
ובמקרים,אומץלאזורועליהםהשופטיםבידינתונההענישה.וחבלבפועלמתקיימת
,שהפרקליטותדומהאכן.זועונשיתלמגמהמעשיביטוילתת,כאלהויש,המתאימים
ביתבפניומביאההקלההדרךאתאחתלאלעצמהבוררת,אלהכנושאיםשעוסקת
עםמתפשרתאו,להוכחהבנקלוהניתניםחומרתםמבחינתהקליםהמקריםאתהמשפט
הדברכאשראולם.בהןידוברשעודטיעוןעסקאותהמשפטבתיבפניומביאהעבריינים
לאמץ,הוהמהסוגבעבירותהענישהמדיניותבמסגרת,עלינושומה,השופטים,בידינו
דפוסיאתשנותלמען.ויראוישמעולמען,האמורההתגמוליתהגישהאתלעצמנו

אותאתהעברייניםשלהולמתענישהבאמצעותלהטביעישהציבורכללשלההתנהגות

.אלובעבירותתראהשההברההואשראוי,הקלון

התועלתיתהענישה.ב

לאוהואהדגשפיה-על.התועלתיתזוהיא,חשובהפחותלאשהיא,האחרתהגישה
מולהמתמודדתהחברהבראייתיותראלא,וחומרתהמהותהפי-עלבעבירהדווקא

הפוגעיםעלסנקציותלהפעיל,ומתוקניםסדיריםחברהחיילקייםשמעניינה,העבריינות
המחבליםכאלהלמעשיםמלהתפתותהצבוראת,הענישהדרך,ולהזהירולהתרותבה

,עבריינותשלמגמותלרסן,זאתהרתעהדרךעלשנצליחככל.הסדיריםהקהילהבחיי
ענישהמערכתלקיםישזועולםתפיסתפי-על.לחברהתועלתמביאיםאנונמצאים
העברייןשלההתנהגותדפוסילשיפור,העבריינותלריסוןדברשלבסופושתביאכזאת

הרתעה-האחדהמרכיב:מרכיביםבשלשהמאופיינתזוגישה.החברהפניולתיקון

השופטידי-עלשנאמרולדבריםהלבתשומתאתולהפנותלחזורמקוםאולייש,למשל,כך1
קבעהואשבו537,539(2)יחר"פ,ישראלמדינת'ניוצרבונה64/96פ"בעעודכהןחיים

:לאמור

המשקלאתנתןלא(כמובןהמחוזיהמשפטביתשל)התורןהנשיאכבודכילנונראהאבל"
,מהםהמגיעהכנסהמסמתשלוםבכוחמשתמטיםלהרתיצרקלאוהחיוניהדחוףלצורךהראוי
עיקרוהואגםאלא,הזאתההשתמטותמטרותלהשגתכוזבותהצהרותומצהיריזיופיםומבצעי
המדינהאוצראתמרמיםאשראלהשלמצחםעלקלוןאותלשים,זהעבירותבסוג,בענייננו

רקלאהיא,בפרץלעמודמצוויםהמשפטבתיבפניהאשרהסכנה.הכללחשבךעלומתעשרים
עדיין,הציבורשלרחביםשבחוגיםכעובדהאםכי,הללוהעברייניםבריבוידווקאולאו

כיכולוהציבורלתודעתהדברחדרלאעוד.קלוןעמןישכאילונחשכותאינןאלהעבירות
שלכספומגזלתבשפלותהנופלתאינה,המדינהלצרכיהחוקלפיהמיועדיםהכספיםגזלת
הרבולצערי)השורשמןזאתמוטעיתתפיסהנעקרהלאעודכל.עליהעולהאףואולי,הפרט
המשפטבתיעלשומה(.ל.ד-השורשמןנעקרהלאהיאהזההיוםעצםשעדלומריכולאני

דרכימכיןהיחידהואאשרהעונשאותוהכנסהמספקודתלפיעבירותעברייניעללהטיל
והוא,זובעבירהרואההמשפטביתאשרהקלקאת,ועדהעםקבלנכוןאלהמביע,הענישה
."המאסרעונש
(3)להד"פ,ישראלמדינת'נמיסחברת80/624פ"בעברקהשופטברבריגםזהבענייןוראה

217,218.
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בדרךובין,העונש,המקלשלהקשהבדרךבין.כאלהלמעשיםמהיגררותכללית
אפשר.ההתנהגותדפוסילשינויהציבורחינוךשלהגזרבאמצעות,יותרהחיובית

במניעתהואהשניהמרכיב.עצמההענישהבאמצעותהחינוכיתהמטרהאתלהגשים
,מהחברה,מהציבוראותושמרחיקיםבכךהעברייןאותוידי-עללעבריינותהחזרה

כן,ממנותישללוחירותומהחברהמורחקיהיהשהואככלשכן,מסוימתתקופהלמשך

פחותוהלא,השלישיהמרכיב.מסויםזמןבמשך,הרעהפגיעתומפניהחברהתוגן
אתלשקםשנוכלככלשהרי,העברייןשלשיקומוהוא,עיקרבוהרואיםשיש,חשוב

אנותורמיםהרי,וסדירתקיןחייםמסלולעללהעלותו,דרכיואתולהיטיבהעבריין
.לחברהחשובהתרומה
:ציוניםבהםלתתוננסה,לאחראחדהללוהמרכיביםשלושתאתנבחן

ספציפיתהרתעההיאאחדמצד.היאכפולהההרתעה-ההרתעהמרכיבלעניין

הורשעת,לךרע-הואבענישתולוהמועברהמסר,כלומר.המסויםהעברייןכלפי

זובךיתחשבהמשפטובית-נוספתהזדמנותלךניתנתאבל,עונשלךמגיע,בדין
אחרתאוזועבירהמביצועאותךלהרתיעאנומבקשיםכילךידועלהוויאולם.הפעם
עלתחזוראםוהיה.תנאיעלמאסרעליךנטיל.עליךשמשיתיםהעונשאתשנתנהבכך

בעונששתתבטאיכולההרתעה,כמובן.הדיןחומרתבמלואתישאאתההרי,העבירה
קלעונשעליךמטילים,בךמתחשביםאנחנו:לנאשםלושאומריםזהבמובןמשולב

שתלמדבכךהואהעונששלעיקרו.הזההמקרהבנסיבותעליךלהטילהיהשראוימכפי
בכך.מותנהעונש,מעליךכמרחף,ועומדתלוייהיהעוד,לכךבנוסףאולם,הלקחאת

,למוטבלחזור,התנהגותךדפוסיאתלשנות,האחרונהאולי,ההזדמנותלךניתנת
השניההיבט.העברייניתמהחברהולהתרחקהחיוביתבחברהלהשתלבכךידי-ועל

ציבורוכלפיהאוכלוסייהכללכלפי,כלומר.הכלליתבהרתעההואמרכיבשבאותו
השופטבפנילדיןהעומדעברייןשאותויתכן,אומרהווי.הפוטנציאלייםהעבריינים

לנוענייןאכל,מסוימתלהתחשבות,אישית,ראוי,בפניושנדוןהמסויםבמקרה
העברייןעלשיושתהעונשבאמצעות.לרסןישואותהמתמשכתבהתדרדרות,בתופעה
להתפתותשעלוליםאלהאת,האחריםאתלהרתיעאנונדרשים,בפנינולדיןשעומד
דרכיואתלהיטיבלא.יותרהרבהכלליתהיאההרתעהמגמת,לפיכך.כאלהלמעשים

,זההיבט.אחריםרביםשלההתדרדרותאתלמנוע,לכךמעבר,אלאדווקאפלונישל
ובמידהאימתכלומועילחיוביובנטאםכהארסמלומדיםבעיניהיה,ההרתעה,דהיינו

שיסיקכך,להפיקהעברייןשצפהמהרווחגבוהיהאהנאשםעליושתאשרשהעונש

שיפיקהלקחיהאזהאם.משתלםאינושהפשע,היאפרימיטיביתאפילו,חשיבתובדרך
כשמדובר.מרתיעכוחבוהיהאכןשהעונשונמצאעצמושירסןאפשר,מהעונש

להפיקמקווההעברייןשבהן,וכדומהמרמהעבירות,כלכליותעבירות,מסבעברייני
ידעלמעןומכבידמכאיבכספיקנס,מאסרעונשלצד,להטילחשוב,רבכספירווח

כספיתהנאהטובתלהפיקשהסיכוילתומוחשבאם.נשכריוצאחוטאשאיןהעבריין
הוימסויםמאסרעונשוירצהלדיןיועמדאםגםשהרי,סיכוןנטילתמצדיקניכרת

תישללשגם,ברורמסר,הקנסבאמצעותלויועברהרי,מרוויחיצאחומריתמבחינה
.העבירהמעשהשלהבאושיםפרי,המדומההרווחאתיפסידוגםחירותו
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רובכיהדעההמשפטניםבקרברווחהזומאהמחציתועדשעברההמאהמסוףהחל
לעצמםלעשותאלהשלדרכםאין,כללדרך,שכן,מהעונשנרתעיםאינםהעבריינים

אםשוקללאהואהעבירהלמעשהמתפתהכשהעבריין.והפסדרווחשלרציונליחשבון

ויצטרךלדיןיועמד,ייתפסשמא,המסוימתהעבירהאתלבצעלוכדאילאאוכדאי
רציונלייםלאמשיקוליםמונעתהעברייניםשאוכלוסייתסברו.אחראוזהבעונשלשאת

אותםמכיריםהשופטיםאנואכן.לפשיעהשדרדרםהעגוםוהחברתיהאישיהרקעבשל
ילדותעל,המבחןשרותומתסקיריהסניגוריםמטעוןהעולים,ללבנוגעיםסיפורים

אלהשלהירודהחברתימעמרםעל,העברייןצמחשבתוכהנחשלתסביבהעל,קשה
כזהואם-לאמוררביםנתפסואליוההרהורמכאן.באלהכיוצאוכללדיןהמובאים

עליולהטילטעםמה,המוגבלתוהבנתוחשיבתודרךזו,שלוהנפשיהמבנהזה,העבריין

מכליאתולחברהתצמחתועלתמה?כלשהיהרתעהזובדרךתושגוכי.חמורעונש
דרךעלבחברהושיקומוחשיבתודפוסילתיקתמאמץלעשותעדיףלאהאם,הממושכת

בחשיבותלהכרהלחזורנטייהניכרתהאחרונותהשניםבשלושים?משקמתענישה
והספקותההרהוריםכילנמראין.הרתעהלכללהמביאהכמדיניותהמחמירההענישה
ענישההגורסתהגישהנשללתכילהסיקואין,העולםמןעברולעילבהםשדובר
איןתרתיעלאמחמירהענישהבהםמקריםייתכנואםשגםהיאהסברהאולם.משקמת

ומועילהרצויההמצטברהניסיוןפי-שעל,המרתיעההענישהמדיניותלשלולכךבשל
.היא

שומהכיהואתמידהשופטאתהמנחההכלל.ולשבלונותלהכללותלהיתפסאיןאכן
.גימאמחדוחומרתההעבירה)ומקרהמקרהכלשלהמיוחדותלנסיבותהדעתלתתעליו

יסודישכייתבררמסויםבמקרהשאםודאי.(גיסאמאידךוקשייובעיותיו,העבריין
יצמיחזמןשלאורךמשקםעונשאולייועדףהעברייןאתלשקםניתןכילתקווהסביר
חברתיותמטרותלשרתכדיבוישמרתיעהשעצמתועונשככללאולם.לחברהברכה

.כמותורכיםוכןלדיןהעומדהעברייןאתהןולרסןחשובות
המתעמקיםואתהשופטיםאתמטרידה,מרתיעכעונש,העונשמידתשלזהבהקשר

העונשיהאמתימאסרבעונששמרובדככל.נוספתנכבדהשאלההענישהבתורת

כשמשך,דברשלהיפוכואוליאוארוכהלתקופההואכשהמאסרהאם,יותראפקטיבי
שמאסרהסובריםיש.העברייןעלרישומואתשמשאיר,(מדיקצרלא)קצרהואהמאסר
ההשפלה,במאסרהכרוךהסבלשהרי,יותרחיוביתתוצאהמשיגיחסיתקצרהלתקךפה
אתהעברייןיפיקמאלה,המסרהועברבאלה.בודבקיםהגינויוסטיגמתטעםהנלווית
ובריחסורגמאחוריזמןלאורךלשהותהעברייןיוסיףשאםחוששיםכךהסוברים.לקחו
מועדיםעברייניםעםלהתחבר,אליהלהסתגל,החדשהלמציאותלהתרגלעלולהוא

לקחיםמפיקשאינו,נפשמראדםמהכלאיצאהמאסרתקופתבסיוםואזתקנהחסרי
שאלמושלםכעברייןמהכלאיצא,הואנהפוך.התנהגותודפוסיבשנויטעםמוצאואינו

אולם,מהמקריםבחלקונסבלתרצויהזושגישהיתכןאכן.שאתוביתרלסורויחזורנכל
,יחסיתקצריםמאסרבעונשילהסתפקאפשרותכלאיןשבהןנסיבותוישעבירותיש

אונסמעשהכגון,במיוחדחמורותבעבירותמתוןעונש,ובצדק,תקבללאהחברהשהרי
התעללותשלמקרים,חיינורקמתוהורסיםהמכרסמים,בסמיםסחר,ומחפיראלים



191הדיןאתגוזרים

המחייבותנסיבותוישעבירותישכי,מעתהאמור.באלהוכיוצאעריותוגילויבקטינים
,ארוכותלתקופותמאסרעונשישהורשעוהנאשמיםצללהשית,החברההגנתלמען
מוגנתתהיההחברהניכרזמןלפרקלפחות,מדרכוישנהלאעצמוהעברייןאםאפילו
.מפניו
היאוראויהקשיותהבמלואהדיןלגזורהבאהשופטבפניניצבתוודילמהאכן
.הנסיבותפי-ועלמקרהבכלרבהוברצינותראשבכובדלהישקל
יש.נהיגהרשיוןפסילתשלבעונשכשמדוברגםאחתלאקיימתדילמהאותה
רואהשאינוכזהונהגיששכןהמטרהתחטיאמדיארוכהלתקופהפסילהכיהסבורים

יחסיתהריהואשייתפסשהסיכויבהנחהרשיוןללאלנהוגיתפתהבאופקהאוראת
הנהגיםלצבורמאדכמכבידנתפסבמיוחדארוכהלתקופהלאגםפסילהעונש.מועט

מאיכותלהנותאמצעי,מעמדשלסמלמסוימתמבחינההואשכידםהנהיגהשרשיון
שנתייםשנהואפילובחודשיםהנמדדתמפסילהחיובייםלקחיםיפיקכזהנהג.חיים

וליישמםאלההיבטיםלשקולראוי.וחאושלתסכולייתפסלאזאתועם(המקרהלפי)
.המקרהפי-על

מועדעברייןהואהנאשםכיומתברריששכן,משמעיחדפתרוןאיןזהבענייןגםאך

הצללמעןלהרחיקומוטב.הצבורכללאתומסכןסיכןהואובנהיגתותעבורהבענייני

.אדםחיי
הרביםאתגםאךלדיןשעמדהנאשםאתירסן,מרתיעשיהאלעונשלוראויאכן

,כשופטים,עלינוזוחברתיתמטרההשגתלשםכןעל.לפשיעהלהתפתותהעלולים
מרמת,החוקהגנתאתהמבקש,לצבורשתצמחהתועלתאתמעיננובראשלהציב
בפנינוהניצבהאדםאתמלראותאטומיםלהיותלנואלאולם.וטיבושנקבעהעונש

המורכבותכלעל,תמותהבןשלדינואנוגוזריםהרי.להתחשבותתחינתואתומשמוע

התפתחהזודבריםראייתמתוך.כאדםגםלנאשםהדעתאתלתתעלינו.שבאישיותו
דעתךתן-לאמורבענישההאינדיבידואליזציהמדיניותבשיקולינושביתהוקנתה
אלזאתעםאך,לחברהסכנהשלמקורוהיותוהעברייןשלהרעהלפגיעתו,לעבירה
.המיוחדתימאישיותותתעלם

(1)לבר"פ,ישראלמדיגת'נאברגיל76/724פ"בעכהןחייםהשופטשלדבריוזהלענייןיפים2

:כדלהלן149

העונשמידתאתלהתאיםשישללמדנורקבאהאינה,הזהבעידןבהדוגליםאנואשרזותורה"
לפיראוייםבמקריםזהעונשולהפחית,המשפטביתלפניהעומד,המיוחדהעברייןשללטיבו
שעברייןשישללמדנוגםבאההיא.העבירהשלוטיבהחומרתהאףעלהעברייןשלצרכיו
עברייןאצלמחייביםוחומרתןעבירותיוטיסאשרמאלהחמוריםלעושרםוזקוקראויפלוני
,המסוימתהעבריינותשללתופעהרקלאהענישהדרךפתרוןבמתן,הרגשמושם,בכך.אחר
."המשפטביתבפנילדיןהעומדהספציסילעבריץהולםפתרךלתתישאלא
אינו,האישיתהענישהתורתאתמעודדהואשבודיןפסקבאותו,כהןחייםהשופטגםאולם
:ואומרמוסיףוהואמשמעיחד

מקוםתופסת,עיניהםלנגדלשוותןמצוויםהמשפטבתיאשרהענישהמטרותכלבין,אבל"
המחייבתהיא.מסכניומפניהציבורשלוםעללהגןהצורך.הציבורעלההגנה-בראש

ההכרחבגדרוהיא.ארוכותולתקופותלמאסרמסוכניםפושעיםלשלוחמשפטבתיוהמצדיקה
."אדםשלחירותושלילתלידימביאהואאםאף,יגונהלאאשר
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,עבירותולעבורלחזורמאדםלמנוע,הואהתועלתיתהענישהבאסכולתאחרהיבט
זולאלפיהןענישהשיטותידועות.מהחברהאותוומרחיקיםמאסרעליושגוזריםבכך
אלא,בכלאוסגירתוניתוקוידי-עלמהחברההעברייןאתלהרחיקשמבקשיםבלבד

.זכויותבשלילתואםבבידודאם,פרךבעבודותאם,בכלאכשהואחייועלמכבידים
,ממושכתולתקופה,זהשלמחמתותינצלשהחברהשבכךמאמיניםזובדרךהדוגלים
הפןמצוילצידואולם.ההרחקת-השיטהשלאחדפןרקזהאך.תועלתלהתצמח
לשקםמאמץדהיינו,שבענישההאינדיבידואליזציהבשיקולהמשתלב,שבשיטההאחר

הפחתת-לאחדהמוביליםשנייםכורךשבשיטהזההיבטכןכיהנה.העבריין

העברייניםמספרשיתמעטוככלשכן,מסוכניםעברייניםשלממושכתבכליאההפשיעה

באמצעיםלמוטבעברייניםלהחזרתמאמץזאתועם.לחברהייטבכןחופשיהמהלכים
.במקומוולפעמיםלונהמשךאומאסרנדיתוךמשקמים

הכניקום.ג

במשךהמלומדיםמצדרכהלהכרהזכההענישהבמדימותחשובכמרכיב,השיקום

העברייןשלאקונומי-מוציוממצבנובעתהעבריינותכיגרסוהמלומדים.בשניםעשרות
להיתפסוצודקנכוןזהיהיהלא,לשיטתםלכן,בפשיעתוהאשםממשבולאאוליאשר

מחולשותיהםולרפאםהעברייניםאתלשקםבעיניהםועדיףהרתעהאוגמוללשיקולי
ידי-עלהמונחה,עונשקובעהשופטכאשר.אחרתרפואיתבעיהבכלשמטפליםכפי

.המסויםלעברייןמותאםיהיההעונשהרי,בענישהדומיננטיכמוטיבהשיקוםאלמנט
צריכהלדעתםאשרהתורההיאוזו,הדומיננטיהואהאינדיבידואלישההיבטמשמע

עברייןאותושלהצרכיםשלפונקצייההואהעונש-אומרהווי.השופטאתלהנחות

.לשיקומויגרוםאשרעברייןלאותושיינתןבטיפוליהיההמתאיםהעונש.ספציפי
מועילה,נאורהגישהזושאכןמקריםשישמאשריםונסיוניתחושתיכיתיאמרהאמת

אך.מהידרדרותעברייניםשללהצלתםאחתלאהבאתיזובדרךמשנקטתי.חסדורבת

מותראבל.והכזיבובהםשהאמנתיבנאשמיםאחתלאנתקלתי.מעטולאאכזבותהיו
חייםאורחקייםשלבאותושעדבאדםשמרוברבמקריםבמיוחד,לנסותוצריך,לנסות
.במיוחדוחמורהמסוכנתאינהשבצעוהעבירהתקין

מחייבתהציבוריתהאחריותאךהשיקוםלצדנוטהשהלבמקרים,זאתעם,ישנם
.ומדאיגיםלשכיחיםהיוהאחרונותשבשניםהמקריםהםבאלההבולטים.הרחקה
התעללותשלאועריותגילוישלמעשיםביצועבשללדיןהמובאיםלנאשמיםהכוונה

השטחלפנימתחתמוסתרתהיתהשכנראההזאתהתופעה.ובנשיםבקטיניםוהתעמרות

בנישלמסוימתפתיחותבגללאפשר,רבהובחריפותכללעיןפרצה,שניםכמשך
בשלואוליהתקשורתשלחיוביתמעורבותבגללאולי,סוציאלייםועובדיםמשפחה

,כאלותופעותלנוידועותהיום.בחברההרווחיםובמושגיםבערכיםשחלושנויים
הענישהמדיניותומבחינתהמשפטביתמבחינת.בישראלרבותבמשפחות,מאודקשות
מחמירהענישהמדיניותבנקיטתלצורךביטויהעליוןהמשפטביתנתן,זהבעניין
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קייםאבשבומקרהזההיה.בראלי"מדינתנגדפלונידין-בפסקהיתרבין,ומרתיעה
.בהסכמתהכאילומסוימתבתקופה.מצעירותהעודהחורגתבתועםאינטימייםיחסים
שמצטיירתכפיהעגומההמציאות.תסכולהבמלואהתופעהאתבפנינוחשףדנןהמקרה
מזעירמעטורקלהחרידעדשכיחהזוחמורהשתופעההיאהמשפטבביתויותריותר
הענישהמדיניותמבחינת.המשפחתיהתאלחישוקימעבראלופורץנחשףממנה
,מחולשותיווריפויוהנאשםשלבשיקומומאודמתחשבתשגישהסברנואנחנוהנכונה

,בנסיבותיהכקלההעבירהוראיית,המבחןשרותידי-עלמקרהבאותושהומלץכפי
הונחאכן.שגויהתהיה,בגרותבגילכברבהיותההיחסיםלקיוםהבתשלהסכמתהלאור
קציןבהמלצתנאמר.שיקומיטיפולעלבחוםהממליץהמבחןשרותשלתסקירבפנינו

:בתסקירוהמבחן

דחפיםפעלוהנאשםשלבנפשו.הטקובלתבמשמעותעברייניתבדמותמדובראין"
הפסיכולוג.מעשיולגבישיפוטואתאיבדכיעדשלוהמציאותבוחןאתשערערועזים

הבעיותעםגלויהבצורהלהתמודדהנאשםשלבפניופתוחההדרךכיסבורהקליני
."משפחתושלההריסותאתלשקםכדיוזוגיאינדיבידואליובטיפול
האשה.מתייסרת,סובלת,מתמוטטתכולההמשפחה,נחשףכזהמקרהכאשר,אכן

,לחמהמטהשהוא,בעלהידיאתלחזקאםמאודהקשהבדילמהנמצאתהמסכנה

לרפאבביטחוןהיהאפשראם.נפשהציפורשהיא,הבתלצדלהיותאו,לצדוולעמוד
למחוק,נורמטיביתהתנהגותשללמסלולהמשפחהאתולהצעידמחולשתוהנאשםאת
במסגרתשיקומיטיפולהרצויהפתרוןאכןהיהאולי,ורודעתידלמעןהעבראת

מאידךאולם.לחברהטובזהלכאורה.לאשהטובזה.לילדאולבתטובזה.המשפחתית
הציבורבעיניתחשבכזווגישה-סלחנות.איומיםוממדיהקיימתהתופעה,גימא

הגישהפי-עלאם-רוציםאנחנוהרי.המטרהאתתחטיא-סלחניתכגישה
החברהסלידתאתלהביע,להרתיע-התועלתיתהגישהפי-עלואםהתגמולית
קיימת?שבענישהאלההיבטיםעלתענהנוחהמשקמתענישהכיצד.כאלהממעשים

שוקלהייתיאני.והתחבטותלבטיםאחתלאומכאןהסותרותהמגמותביןההתנגשות
המשפחהבנייתלהעדיף,באחריותאבלזהירותשלרבהבמידה,מסוימיםבמקרים
בקשתיכאשראולם.מרתיעהמשמעותנעדרהעונשייראהגםולווהצלתהמחדש
שגםהסתבר,המבחןקציןעםדיוןכדיתוך,ענייןבאותו,דבריםשללעומקםלהיכנס
ומוסדותבישראלהחברה.בלבדלבבמשאלות,רבהבמידה,למעשהמדובראצלם

מתמשךטיפולשהוא,כזהטיפוללהושטתמספיקערוכיםאינםבממסדהרווחה

זהמעיןמיוחדבמקרהשאנחנוסברנואילואו,סברתיאילו.המשפחהכללאתהמשתף
השיקוםתהליךהצלחתרבהודאותבמידתלנוומובטחת,חיוביתתוצאהלהשיגיכולים
אך,מיוחדיםלמקריםחריגהכגישהזאתאך,זהלניסיוןעדיפותלעתיםלתתמקוםהיה
מותראבל.התופעהחומרתאתלהדגישאכןצריך.ענישהשלכמדיניותחלילהלא

אניזהבמקרה":ולומרלבואמצפונית,מוסריתחובהאלאמותררקלאואולילפעמים

אולם,בעיניוביקורתשיעוררואפשר,הציבורעלמקובליהאלאאוליזהעונש."חורג

.(פורסםטרם),ישראלמדינת'נפלוני91/1429פ"ע3
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ברכהיביאדברשלשבסופומעשהולעשותאומץלאזורישהמתאימיםבמקרים
.בכללהולחברההאומללהלמשפחה
המשפטביתעלהמקובלתהמדיניות.הבהירותלמעןזהבנושאואדגישאוסיף
עריותמגלישללענישתםבאשרהראשונותהדרגותאתגםכמובןומנחההעליון

ומסוכנתמחפירהחברתיתבתופעהשמדוברהיאמשפחהובניבקטיניםוהמתעללים
אתומרתיעההצבורעלהמגנה,חריפהבענישה,היתרבין,להדברתהלעשותשיש
כילשכוחאיןאולם.רחמיםהמעורר,ואומללמסכןבעברייןמדובראחתלא,אכן.הכלל

חייוהרסביתובניעלחרפההמיטהרסןחסרוביצרווהמבישיםהנפסדיםבמעשיו
שלמחדשבבנייתוולסייעהנאשםשיקוםאתלקדםהמבחןשרותשלהרצון.משפחה

יתרההתחשבותמתוך,המשפטלבית,לוחלילהאך,ומובןברורהמשפחתיהתא
והאישיהנפשיהמשבראת,העבירהקרכןאתלרגעאףלשכוחזומשקמתבמגמה
שבמדיניותהבעייתיותולהמחישלהדגיםראיתי.תקנהללאלעתים,אותושפקד

אכן.המשפחהבתוךקשהעבריינותשלוהרגישההעדינהבדוגמההמשקמתהענישה
,"טוביםבני"צעיריםעברייניםשלבשפיטתםכמו,אלהרגישיםבמקריםהלבנטיית

חסרותוהבטחותלמליצותלהתפתותקל.לשקם,נוספתהזדמנותלתת,לעתים,היא

לחזורומבטיחלקחואתלמדהנאשם"או,"חיובייםסימניםמגלההבחור"כמוכיסוי
לבנולהקשיתחלילהלנואל.אופטימיותנימותבאלהוכיוצא"חדשדףלפתוח,למוטב

מחייבתהשפיטהתבונת.שפתייםממתקהמידהעלותרלהתרשםשלאלהישמרישאך
ניתן,אזורק,אז.הכוללתהתמונהאתלראותיש.לעומקםוהנתוניםהעובדותלבחון
.המתאיםהעונשקביעתלכלללהגיע

העניונהאחידות.ד

אחידות"שקרוימההיאהבהרהוהמצריכהמיוחדתלהתייחסותהראויהחשובהסוגיה

בשללדיןעומדיםיותראונאשמיםשנישכאשרבכךהואהכללשלציקרו."הענישה
,זהותאודומותלגביהםהמתקיימותוהאחרותהאישיותהנסיבותובסיסיתעבירותאותן
לאאךזאת.זההאודומהעונשעליהםשיוטלהיאהשיפוטיתוההגינותהצדקמידת
המשפטביתשלבפסיקתוהברורביטויואתשמצא,זהשכללדומה.לכךמעברהרבה
מצדיפיםהםאך,להםומוכרידועהואשמאאו,מהסניגוריםלהרבהנהיראינו,העליון
שלבפיהםתוכןונטולתשדופהכמליצהנשמעתזווטענהיש.לנוחיותםלכופפו
הםוששונים,שונותבערכאותשניתנודיןפסקימתיקםשולפיםשהםקורה.סניגורים
ידם-עלהמיוצגהנאשםעללהחילהםמבקשיםזאתחרף,מזהזהבנסיבותאובמהותם

עונשקבעהמשפטביתבואחרמקרהישהנהלדבריהםשכן,הענישהאחידותכללאת
,מייצגיםשדםהנאשםעלגםעונשאותולהטיליש,כאילו,ולכן,קלעונששהוא,מסוים
שונההנאשמיםשלהאישיכשהרקעואפילוזהותאינןביצעושהםכשהעבירותאפילו

.בתכלית
לבחוןמצווההוא.ידכלאחרהדיןאתגוזראינוהמשפטביתשכן,מוטעיתגישהזו
.המבדילועלהמשותףעלולעמודהמקריםביןלהשוות,לעומקןהעובדותאת
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שמדובר,לראיהדומההנדוןשאיומידמתבררהמקריםמןברבים,כזובדיקהמשנעשית
אחידותשלהעיקרוןאתלהפעיללמשאלהיסודאיןכןועל,שונהוברקעשוניםבמקרים
בויעשהולא.מאודמוגבלבעירבוןהואזהעקרוןכימהרהעדלהיווכחניתן.הענישה
כללהואהענישהאחידותשכללהואבפסיקתנולהדגיששחשובמה.חפוז4שימוש
לדיןמובאיםכאשר,למשל,כך.הןזהותהנסיבותכאשרשיקוייםוראוי,צודקוגםחשוב

עליהםשיוטלראוי-פליליעבראיןולשניהםעבירהאותהשביצעועברייניםשני
פניאתהמשנהמהםאחדשלאישילרקעבאשרמידעמתקבלאםזולת,עונשאותו

השיתפלוניששופטמכך.השנייםביןמאבחניםגורמיםמוצאיםכאשרכןלא.הדברים

נאשםעלהשיתאחרשופטואילו,מאסרשנותשלושמסוימתעבירהבשלנאשםעל
גורמיםשנתבררו,כאמור,יתכן-דברללמודאין,מאסרשנתנההעבירהבשלאחר

"הללבית"עלנמנההאחדשהשופטשופטיםבשנימדוברשפשוטואפשרמאבחנים
גמישותשקיימתטוב.משפטמערכתבכלומתקיים,אנושיזה."שמאיבית"עלוהשני
זוקיצוניתשונהתהיההשופטיםשלשגישתםרצוילאבהחלטהגם,במערכתגווןוישנו

.השיפוטבמערכתהאמוןשיערערו,מקוממיםעיוותיםלהיגרםעלוליםאושהרי,מזו
שופטיםשלגישתםביןבולטתהתאמהאיהמשפטביתבפנימוצגתואףקיימתכאשר
דברויאמרהעליוןהמשפטשביתהדרךשתימצאראוי,עברייניתתופעהלאותהשונים
.בנידון
מקלעונשביןניגודקייםכאשרכי,הואפסיקתנועלבהסתמךלומרשחשובמה

מדיניות,כללדרך.הקלהעונשלפילהתיישרחייביםלא,יותרחמורלעונשמאוד
.יותרהמחמירכללבדרךשהוא,הראויהעונשפי-עלדווקאלהתיישרנוטההענישה
משפטבביתמסוימיםששופטיםבכךהיהדיאזבי,המקילההגישהאתנקטנואילו

הנורמטיביתהענישהמערכתשכלכדימאודמתונהעונשיתנורמהינקטופלוני
.תתערער

:כיזהבנידוןאמר(פורסםלא)ישראלמדינת'נשייב85/460פ"בעשמגרהנשיא4

עיניונגדלשוותהמשפטביתשעלהשיקוליםאחדאלאאיננוהענישהאחידותשלהכלל"
."נאשםשלדינולגזורבבואו
פ"בעאילוןמנחםהשופט-לנשיאהמשנהכךעלעומד,המרתקובסגנונו,הרחבהביתר

:פסקכך170(4)מגד"פ,ישראלמדעת'נאמואס89/433

.וחומרתההעכירהשלמהותההואהענישהבשיקוליהחשוביםהשיקוליםאחדוכידוע"
שיקוליםלפני.ויראוישמעולמעןההרתעהשיקולעםהדוקבקשרכללבדרךקשורזהשיקול
וכמורהמנחהכקושתשמשהאפשרככלאחידהמדיניותקיוםוהואנוסףשיקולמתווסףאלה
העליוןהמשפטביתשללפסיקתובמיוחדהואיפהזהאחרוןושיקול.ענישהשלבעולמהדרך

השיקולועומדקחם,האמוריםהשיקוליםלכלבנוסף.זומדיניותקביעתעלהפקידוומהמחוקק
מיוחדותנסיבות,מסויםבסקרהובהתקיים.ושיקומוהנאשםשלתיקונושלוהמהותיהחשוב
את,מסויםמקרהבאותו,ויקבעהאחריםהשיקוליםעליגברזהאחרוןששיקוליתכן,ונכונות
."שםהואבאשרעברייןכלעל,אינדיבידואליתענישההיאענישתו.וצורתוהעונשמידת
.438(4)להד"פ,ישראלמדינת'נפלוש81/291פ"בעראהוכן
את-עליהשדיברתיהדילמהאתלנשיאוהמשנההמלומדהנשיאלמעשההמחישובכך

הענאחידותלנושאגישתםואת,השתיםהענישהשיקולי
-

.אחידהכךכלשאיננהצה
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המבחןטהרותתסקיר.ה

אתלראות,הדיןאתלגזורבבואוהמשפטביתעלשומהכיושובשובאנואומרים
יחדאך,בוצעהשבהןלנסיבות,העבירהשללחומרתההדעתאתליחן,הכוללתהתמונה

שאפשרלקולהושיקוליםהנאשםשלהאישיותנסיבותיואתעיניונגדלשוותזאתעם
גםההיבטיםמשניהדרושותהעובדותשבקביעתהחשיבותמכאן.בעניינוומתקיימים

.יחד
הדיןגזרולפניהדיןהכרעתשלאחרהמיוחדהדיון,אכן,מתקייםכךלשם

אתהמשפטביתבפנילהציגויכולותמתבקשותוהסניגוריההתביעהשבמסגרתו
להגיש,היתרבין.הצודקתההכרעהלצורך,בעיניהןוהחשובותהרלוונטיותהעובדות
.באלהכיוצאוכללנאשםבאשראופיעדילהשמיע,קודמותהרשעותגיליון
המשפטביתיתקשהלאהמקרהשלחומרתועלהמלמדותבעובדותשמדוברככל
ואםהדיןלהכרעתשקדםהדיוןבמהלךשנתלבנוהעובדותפי-עלאם,אותןלקבוע

,מוסגרבמאמר,ואומראוסיףכאן)עצמובעדשמדברהקודמותההרשעותגיליוןפי-על

רקיכלוללהםהמוגשהקודמותההרשעותשגיליוןיקפידושהשופטיםחשובכי
ההרשעותשלהרישוםוכי,להטעותהעלולדבר,שבחקירהתיקיםרישוםולאהרשעות

בתילפניהקודמותההרשעותגיליוןמוצגכךתמידלאהצערלמרבה.וברורמלאיהיה
.(המשפט
עםלהקלהעשויותלעובדותבאשרהעובדתיהמצבאתלקבועכשבאיםאולם
יותרניסיוננופי-שעל,האופיעדימפיהאמנם?ומדויקאמיןמידענשאבמהיכןהנאשם
לבתימובאיםהם.הנאשםעלסניגוריההםמלמדיםעובדותעלמעידיםהםמאשר

שיחוסכדיהמשפטביתרחמיאתלעוררשצריכיםכמי,כךבשל,עצמםורואיםהמשפט

לדברמנסיםאשר,ביושרםדופילהטילשאיןאופיעדיאחתלאנשמעוכבר.הנאשםעל
חיילתשאנסהאישינהגולטובתתליבטיםחטיבהמפקדאותוכגק,הנאשמיםשלבשבחם
אשראופיעדאו.בזהירותונוהגממושמע,טובבחורשהואהואלגביושאמרוהעיקר

אחדלטובתלהעידכשבא,רביםעםהמיודדחברהכאישברביםמוכרתאישיותו

ביצענאשםשאותובדעתומעלהאינובלילותמשבבושעללומרראהאופיכעדמידידיו

.לסמוךקשהאלהעלהרי.בהםשהורשעהמעשיםאת
שהרי,עצמובוהואהנאשםשללאישיותובאשרהעמדהלקביעתהמקורותאחדאכן

נתקלנוכימוסגרבמאמרייאמרזהלענייןגם,אגב).הדיןייגזרבטרםהאחרונההמלהלו
לומרההזדמנותלנאשםניתנהלאהראשונהשבדרגה,העליוןהמשפטבביתאחתלא

להוראותבסתירהעומדהדברוהרי,לונתונהזוזכותכילונאמרולאהאחרונהמלתואת

כעובדההנאשםשלהאחרונהמלתואתלקבלשאיןכמובן.(הפליליהדיןסדרחוק
,חרטהגילוייבלבוישאםמדבריולהתרשםאפשראולם,אחריהלהרהרשאין,מוכחת

.אמיתיתשיקוםתוכניתהצגתכגון,כיסויהסרותמליםמאשריותרבאמתחתוישאם
הענייןמשהגיעשהרי,המבחןשירותתסקירהואזהלענייןמכלוהרצויהאמיןהכלי
האישיהרקעעלילמד,נאמנהמלאכתושיעשהעליוחזקה,מבחןקציןשללטיפולו

לאפשרויותהדעתאתויתןההידרדרותבגורמיחקריעמיק,הנאשםשלוהמשפחתי
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העונשיןחוקאכן.מבחןשירותתסקירשבקבלתהרבההחשיבותבכך.השיקום

מקציןבכתבתסקירלבקשרשאיהמשפטשביתקובע,37בסעיף,1977-ז"תשל
.שהורשעאדםשלדינושיגזרלפני,מבחן

תסקירלבקשחייבהואאך.תסקירלבקשרשאיהוא.המשפטביתשלזכותוזוהי
בכוחושאיןמשום,כנראה,נקבעהזהוהסייג.21מגילשלמטהבעברייןמדוברכאשר
אפשרשכןהמקריםבאותםאבל.מקרהבכלהאינפורמציהאתלספקהמבחןשירותשל

,לשקולבאיםכשאנחנו.ביותרוהטובביותרהאמיןהמקורזההריהאינפורמציהלקבל
זהבמקרהשכדאימסקנהלכלללהגיענוכלכיצד,העברייןשיקוםשאלתאת,למשל
שיהיהמהמוסדההכרחיהמינימליהמידעאתלנואיןאםמשקמתענישהלהעדיף
לגזורנוכלשלאדומהלכן.העברייןשלשיקומואחרהמעקבעלדברשלבסופומופקד

.המבחןשירותשלתסקירנקבלבטרםהדיןאתכך
סבירזמןתוךאליוהמופניםהמקריםבכללטפלמתקשה,כידוע,המבחןשרות
לייעלרצוןמתוךהמשפטלסייםובלבדזועזרהעלנוותרלבןהאם.אדםכוחמחוסר

הדיוןמצויעדלהמתיןעדיףלדידי.השרותעלכביכוללהקלגםזאתועם,המערכת
כךשננהגככל.ברוקחומרפי-עלונחליטעצמנועםשלמיםשנהיהובלבדדין-גזרומתן
.השיפוטיתבמערכתהאמוןנגבירכךדווקא.יותרוצודקותמאוזנותלהחלטותנגיע
מצפיםאנחנואבל,עובדתיתתשתיתבפנינולהניחובראשונהבראשצריךהמבחןשרות
המבחןשרותבכללהאם.השיקוםסיכוייאתרואההואכיצדדעתויחווהשהואממנו

שיבואהואהמבחןמשרותבמיוחדמבקשיםשלאמה?הנדוןבענייןתרומהלתרוםיכול
שיביעאואביבנתוןבהיותובפועלהנאשםריצהשכברבעונשלהסתפקלנוויציע

הדרגהשלשופטיםמצדמועטותלאטרוניותהושמעוכךעל.העונששעורלענייןדעתו
לא.נפגעיםעצמםאתחשיםמצדםואלה;המבחןקציניעלביקורתנמתחה;הראשונה

.הדבריטוב
ושלמהמהימנה,אובייקטיבית,אמיתיתתמונההמשפטלביתלתתהמבהןקציןעל

.ולפרשןלהעריכן,לנתחן,כהוויתןהעובדותאתלהציגהתסקירעל.הנאשםאודות
עללהטילשישהעונשמהוהשאלהעללהשיבכדיישהמבחןקציןשלבהמלצתו
יתובין,שישקלםהשופטלפניבאיםזווהמלצהזהמידע.למוטבלהחזירוכדי,הנאשם

מדינת'נאזי'חיג79/286פ"בעברקהשופטחברי,ולאלהלאלהטובותמליםלומרניסהכךעל5
:אמרוכך753(3)לגד"פ,ישראל

,קמאהמשפטביתשלדינובפסקאחתלפסקה,הלבתשומתאתלהפנותברצוניאסייםבטרם"
דוגמאהואזהמבחןתסקיר:המשפטביתאומרזהבעניין.מבחןקציןשלבתסקירוהעוסקת

ורקאךהדגשאתשםכשהוא,הציבורימהענייןלחלוטיןהמבחןקציןשללהתעלמותו
קמאהמשפטביתשלתרעומתוכילינראה.שכזאתלהמלצהמשקלמחחסאניאין.בעבריין

כענייןלהתחשבחייבהמבחןקצין,הדבראמת.במקומהאינההמבחןקציןשלתסקירועל
בהכנתלהתחשבהמבחןקציןחייבשבוהציבוריהענייןאך.ממנולהתעלםלוואסור,הציבורי
המבחןקציןכיהואטבעישאך,מכאן.למוטביחזורהנאשםכיהציבורשלענינוהואתסקירו

המבחןקציןאם.המבחןקצעלהתענייןצריךובשיקומובושכן.בעברייןורקאךהדגשאתשם
ביתשללתחומויפלוששהוארקלא,אחריםשלהרתעתםכגקנוספיםשיקוליםישקול

."מאוזנתתהיהלאיקבלהמשפטשביתהתמונהאףאלא,עצמוהמשפט
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משקףהואאיןאםהתסקירעללגיטימיתביקורתזותהא.העונשהטלתבעת,הגורמים

לבואאיןאך.העובדתיהחומרמןמתבקשתאינהההמלצהאםאו,כהוויתןהעובדותאת
עובדתיחומרעלכראויכשלעצמההמבוססת,המלצתואםהמבחןקציןעלבטרוניה

שהואמתוך,להטילוכראויחושבהמשפטשביתהעונשעםאחדבקנהעולהאינה,אמין
.נוספיםענישהשיקולי,הנאשםשלהאינדיבידואלייםלשיקוליםבנוסף,בחשבוןלוקח
אותםלהנחותנשתדל.סרהבהםנדבראל.המשפטלמערכתרצויהמבחןקציניסיוע

,נתחשב.אותהשנקבעואנחנו,בידינוהיאהענישה.נכוןחומרלנולהגישולהדריכם

שאינםבמקוםבטרוניהעליהםנבואאלאבל,בפנינומציגיםשהםבמההאפשרככל
.לכךראויים

,הדיןגזירתלאחרהמבחןבשירותלהסתייעניתןלאכיידעהשופטיםשציבורחשוב

לכךלצפותועדייןמכהןצולהוציאשלאיכולאינוהמשפטבית.מבחןצושיינתןכלי
במקרה,למשל,וכך.בכלאשבתובעתאושחרורועםבעברייןיטפלהמבחןששרות

שלשחרורהשעם,המבחןלשרותהמופניתבהמלצההדיןגזראתהשופטסיים,מסוים
מסמיםלגמילההפנייתההצורךבמידתלאפשרכדיבדיקותיעשו,מהכלאהנאשמת

המלצה.כזאתהמלצהעםדברלעשותיוכללאהמבחןשרות.דרךבכלבידהלסייעאו/ו
המחשבהאתהנאשםבלבנוטעתהיאשכן,להזיקדווקאעלולהכזותוכןחסרת

?בויטפלמהיסודעל?בויטפלמי?האמנם.המבחןשרותבטפוליזכהשכשישתחרר

יכולהמבחןששרותסבוריםאנחנוואם,לשיקוםתקווהוישסיכוישישאנוסבוריםאם
להשיגנוכל;העבירהבסוגתלוי,דרכיםמכמהבאחתזאתלהשיגיכוליםאנחנו,לעזור
,טהורמבחןהנאשםעללהטיל,חריגדישהוא,המתאיםבמקרהשנבחרכךידיעלזאת
ניתןכיסבוראיני.שיניהאתמהסנקציהמעקרתהתוספתשהרי.עונשתוספתללא

נאשםלריןכשעומד,שגרתיותבעבירותאבל,מאדחמורותבעבירותטהורמבחןלפסוק
כי.תנאיעלמאסרעלועדיףהולםעונשהואטהורמבחן-לעתידותקווהיששבאמת
ניתןחמוריםבמקרים.תנאיעלהמאסרמאשרמרתיעיותרהרבההואהטהורהמבחן
.תנאיעלאוממשיאחרלעונשבנוסףמבחןבצולהיעזר

ישתדל,העונשגזירתלצורךהחשוביםהעובדתייםהנתוניםהשופטבפנימשמתחים
להפיקהאפשרככלולהשתדל,מקרהלאותוהרלוונטייםהשיקוליםביןלאזןהשופט
.לעילעליהםשעמדתי,הענישהמטרותלקידוםהאפשריהמירבאתשישיתהדיןמגזר
במיוחד,המאסרובעונשיבדיןלהחמירתהיההנטייהמסוימיםשכמקריםהואטבעי
ובהרתעתהציבורבהגנתהואהמתחייבהדגשהשופטשלהכרתומיטבפי-עלכאשר
שתועלתושיקומילפתרוןבתקווהלהקלתהיהוהנטייהאפשראחריםבמקרים.הרבים
חינוכיתחשיבותיראההמשפטשביתיש.הפשיעהמתחוםעברייניםבהוצאתהיא

הכול.עונשיםשלשלובאפשרגםשאפשרכמובן.מותניםעונשיםבהטלתוהרתעתית

.נסיבותיומכלולפי-על,מקרהבכללהיבחןחייב
ספציפייםבנושאיםוהרהוריםהערות,מחשבותמספרלהעלותאנירואהזהבהקשר

.מיוחדתלהתייחסותוראוייםהשופטיםאתתדירשמעסיקים
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הנאשםהודאת.1

ביתשלהיקרמזמנושחסךמשוםנאשםשלבדינולהקלרואהששופטמאודמקובל
חסךשהנאשםאמירהלהקלהכנימוקאנומוצאיםשבהםלרובדיןגזרינמצאו.המשפט
נאשםהודהאם,אכן.העונשמידתעלשהשפיעוניכרהמשפטביתשלהיקרמזמנו

האחרונהוממלתו,ההודאהומדברי,הודאתופי-עלוהורשעלושיוחסובעובדות
שעשההמעשהעלמיצרהואכילמדיםהמשפטביתבפניהמובאותאחרותומראיות
,אולם.העונשבמידתמסוימתולהקלהלהתחשבותהואראויכיספקאין,חרטהומביע

ביתשלהיקרמזמנוחסךשכאילומכךיוצאפועלתהיהזוהקלהשמידתעלימקובללא

לאאפילו,להודותנאשמיםכמעודדהציבורבעינילהתפרשעלולזהנימוק.המשפט
עדהדיוןאתיקייםואם,המשפטביתשלפזמנויחסוךלאאם,כןלאשאם,שלםבלב
ידוע.המשפטביתעלשהכבידשוםעללמידהמעברעמויחמירואזכי,יוכרעודינותום

כאשרבמיוחד,מסוימיםמשפטבתיולגבימהציבורחלקאצלכוותחושהקימתכי
וכאינאשם.עזרחוקיעלעבירותאותעבורהבעבירותכגוןשכיחותבעבירותמדובר

אםאפילו,עמדתולהצגתהדרושיםהדיוןימילושיתנוהמשפטבביתיומולושיהאלכך
בגזירת.אחריםמשפטיםלשמיעתלהקדישוהיהשאפשריקרזמןייגזלמכךכתוצאה

.בעונשולהחמרהמשתמעתאומפורשתעילההדיוןקיוםשלזועובדהתהיהאלהדין

המאסרריצוי.ז

מאסרעונשבפועלמאסרעונשלצדהנאשםעלשיוטלחשובכיהמשפטביתסבוראם
העבירהלמהותביחסהדעתעלומתקבלסביריהיהזהמותנהשעונשראוי,תנאיעל

שמונהנאשםעלנגזרובהםדיןבגזרינתקלנוכבר.בפועללרצותהנאשםשעלולעונש

עלושבעבפועלשניםשבע,מאסרשנות14;תנאיעלוארבעבפועלארבע,מאסרשנות

ושהעונששנעברועבירותבשלגםלהפעילויהיהוצריךמאודגורףהואכשהתנאי;תנאי
להפעילשיידרשהשופטאתרבהבמצוקהמעמידיםכאלהבמקרים.צנועהואשבגינן

ראויבציני.אותולהפעילשלאמשפטיתמבחינהטובנימוקלויהיהולא,התנאיאת
יחסיתלתקופהויהיהבפועלהמאסרמעונשכללבדרךיפחתתנאיעלהמאסרשעונש
.המרתיעההמשמעותבושתישמרכך,מדיקצרהלאאךקצרה

שיכביד,מוחשישיהיההעונששלעיקרו,בפועלמאסרעונשנאשםעלכשמשיתים
היאהמסקנהכאשרגם,לפיכך.לעתידכהרתעהגם,מעשהועלכגמולגם,הנאשםעל

העונששלריצויוככלל,פחותאומאסרחודשיבשישההנמדדבעונשלהסתפקשניתן
,המשפטביתיכול,חודשים6עלעולהשאינובמאסראולם.ובכלאבפועללהיותצריך
זאתאולם,שירותבעבודותתרוצההמאסרשתקופתלהורות,שבדיןהסמכותפי-על

שלתכליתוכאשראו,זאתהמצדיקותמיוחדותנסיבותכשמתקיימותחריגיםבמקרים
שגרםתנועהעברייןלמשל.התנהגותודפוסיובשינויהעברייןבחינוךהואהעונש
בביתשירותבעבודותהמאסרעונשאתירצהאנשיםשללפציעתםאואדםשללמותו
אין.שירותבעבודותכשמתמצהגםזהלעונשתכליתיש.א"במדאומיוןבחדרי,חולים
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ששהעדשלבעונשיםשבשגרהלענייןולהופכההזובסמכותיתרשימושלעשות
.חודשים
יטביעשהעונשראוילעילשהוסברשכפי,פיסקאליותשבעבירותפסקנובןכיהנה

המאסרתכליתכישירותבעבודותהמאסרריצוילקבועהראוימןזהאין,קלוןאותבו
אוהציבורימעמדםבשללאנשיםיאושרושירותעבודותכיראוילא.מתמסמסת6

מיבץזהבנושאאבחנהלעשותהצדקהכלאין.דווקאאלהובשל,המקצועיעיסוקם
ואולי,ניתן.האפורבלבושכעברייןשמוגדרמילביןהלבןהצווארוןכעברייןשמוגדר

אואישיותנסיבותהנאשםלגבימתקחמותכאשרזובסמכותשימושלעשות,ראוי
אליהמשפחהבניאתשתביאחומריתמצוקה,לפעמים,כגוןבמינןמיוחדותמשפחתיות

בתישלטונותלרשותהעומדיםוהאמצעיםבבריאותולוקההנאשםכאשראולחםפת
אמותעללהצביעאלהכדברימתכווןאינני.הכרחירפואיטיפוללויאפשרולאהכלא
לריצויהחלטהשיצדיקו,אחריםשוניםממקריםמקריםשיתכנוכמובן.סגורותמידה
זובסמכותבשימושלהיחפזאיןכיהואלהדגיששביקשתימה.שירותבעבודותהעונש

בעבודותעונשריצויעללהורותהיאהמשפטביתנטייתכאשרגם.לשגרהולעשותה
עבודותלטיבבאשרשירותעבודותעלמהממונההצעותתחילהלבקשעליו,שירות

האלטרנטיבותאם.במלואוירוצהשאכןהעונשריצוידרךשעלהפיקוחודרךהשירות
בהרחבהכךעלעמדהעליוןהמשפטבית.יקבלןאל,המשפטלביתנראותאינן

"מדינתנגדדנוךדין-בפסק
.טראלז

טיעוןעסקאות.ח

טיעוןלעסקאותלהגיענאשמיםואצלהפרקליטותאצלהמגמהגוברתהאחרונותבשנים
היהניתןהמשפטביתשלמבחינתולכאורה.בשלכפריהמשפטביתלאישורולהגישן
טיעוןלעסקתבאשראם.היאלאאך,אחריםידי-עלנעשתהומלאכתוזכהכילומר

איןהפרקליטותעםהמוסכמותבעובדותנאשםוהודאתהאישוםסעיףשינוישעניינה
בפניוהודהנאשםשהרי,עמדהלקבוע,בלבדולכאורהלכאורה,נדרשהמשפטבית

-ושיעורוסוגו-העונשלענייןהרימתוקןאישוםבכתבשהופיעוכפיבעובדות
סבור.מידולהוציאהיכוליםהדיןבעליואיןהמשפטביתשלונשארההיתהההכרעה

ההכרעהאתלזרזמגמתןשהרי,בחיובטיעוןעסקאותלראותישהמקריםברובכיאני
שלדרישתוכפייתדרךעלשלאוזאתדיןועינוימיותרתהתדיינותלמנוע,השיפוטית

היטבהידועותהעובדותהערכתמתוך,הרדיתהסכמהמתוךאלא,האחרעלהאחד

בעסקאותזהירותלנהוגהמשפטביתנדרשאם.ולסניגוריהלפרקליטותהמקדמיבשלב

-בשנייםזההריטיעון

מבין,טיבהעלעומדכשהנאשם,מרצוןנעשתההטיעוןעסקתכילהשתכנע.1

.(פורסםלא),אדיןפאול'נשראל"מדינת91/1156פ"ע6
.(פורסםלא),ישראלמדינת'נדעך90/1242פ"ע7
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יתפתהשנאשםהחששאתלמנועכדיואת;בהומכירהשלכותיהאת
שמבטיחיםמשוםורקאך,ביצעלאהכרתושלמיטב,עבירהבביצועלהודות

אינוהמשפטביתהריכי,מתגשםתמידשלאונוחמפתהפתרון,לכאורה,לו

.הסיעתלעסקתכפוף
נוחבהסדרההתדיינותאתלגמורהדיןבעלישליתרשלהיטותמכךלהימנע.2

יעדיםלהישאשר,נורמטיביתענישהממדיניותהמשפטביתאתתסיט
.קונקרטימקרהשללפתרוןמעברחשוביםחברתחם

וכלליםמידהאמותבפסיקתולקבועהעליוןהמשפטביתראהזהדבריםמצבלאור
.לאישורוהמוגשתטיעוןלעסקתהשופטיתייחספיהםשעלמנחים

נאשםביןשנעשתהטיעוןעסקתלשוםקשוראינוהמשפטשביתהואהבסיסיהכלל
שביתבלבדזולא.מסוימתבאשמההנאשםשללהודאתובקשרהפרקליטותלבין

פניהםכאלהכיהיטבהבהרלנאשםשיובהרראויאלאהטיעוןלעסקתכפוףאינומשפט
לאחררקנאשםשלבהודאתוויכירהטיעוןלעסקתיתייחסהמשפטבית.הדברים
רצונומתוךבעובדותומודהעצמועלאותהמקבל,העסקהמביןשהנאשםששוכנע
תובאבמלואההטיעוןשעסקתחשובזובדרךלנהוגיוכלשהשופטכדי.והחופשיהטוב

כעקבותעתידיותמחלוקותלמנועכדי.בלבדדבריםקטעיולאליבוותשומתלידיעתו
הטיעוןשעסקתחשוב,הדיןמבעלילמיתראהלאשאולי,המשפטביתשלפסיקתו
פרטיברישוםואםהמשפטלביתבכתבהמוגשבהסדראםכתובבמסמךביטויתמצא
בעסקתמעורביהיהלאעצמושהשופטבךעללהקפידיש.הדיוןבפרוטוקולהעסקה
לביתלוואלבנידתדעתוהדיןלבעלילרמוזלואלזאתועורזאת.אותהתוםולאטיעון

ביתשלאפשריתחיוביתהתייחסותלגביאשליההריןבעליבלבלנטועהמשפט
הצריכיםכלליםאותםאתלקייםיוכלכיצדיעשהכךאםהריכי,הטיעוןלעסקתהמשפט
.להנחותו
המשפטוביתהנאשםשללרצונוהיאהדיןוהכרעתההודאהלענייןהטיעוןעסקתאם

שלולמשמעויותלסיכוניםמודעהיהשהנאשםלאחרנתנהההודאהכיהשתכנצ
האמורפי-עלהנאשםאתוירשיעהעסקהאתיאשרהמשפטשביתדומה,ההודאה
נוטההמשפטביתיהיהאמנםזהבעניין.העונשמידתלענייןכןלא.הטיעוןבעסקת
אוהכרתומיטבלפיאםאולם,לפניוהמובאתההצעהאתראשובכובדבהבנהלשקול
להצעהיתרצהואלכהבנתוהדיןאתיגזורהמטרהאתמחטיאהמוצעהעונשמצפונו
גורבשלבלהתייחסצריךהמשפטבית,כאמור.הדיןלבעלינוחשכךמשוםרקהמוצצת

גםראוילכן.וכוללתרחבהבראיההדבריםאתולבחוןהענישהשיקולילמכלולהדין
בפנייציגואלא,המוסכםהספציפיהעונשאתהמשפטלביתיציעולאטיעוןשבעסקת

במידהגמישיםשיהיולהםהנראההעונשגבולותבדברהבנתםאתהמשפטבית
המשפטביתאין,טיעקמעסקתלחזורהדיןמבעלימימבקשכלשהובשלבאם.הראויה
הסכםגםהסכםככלשהרי,אמיתילפתרוןולחתורמחדשהדיוןאתמלפתוחמנוע

,היתרבין,יקפידהמשפטשביתחשוב.מסוימיםבתנאיםלביטולניתןסיעתלעסקת
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במקרההמשפטלביתשמסורההענייניתהסמכותממסגרתתחרוגלאהטיעוןשעסקת
.העליון8המשפטביתשלעקביתבפסיקהמעוגןלעילהאמורכל.המסוים

ישראלמדינתהדין-בפסקשמגרהשופטהעליוןהמשפטביתנשיאקבעזהבעניין
:נקבעוכךעליהםלהקפידשראויכללים,זלו90רזאקאלעבדבןנדאלנגד

להטיליש,שונותעבירותבמספראחדאישוםכתבפי-עלמורשענאשםכאשר"
כאשד,גימאמאידך.הורשעהואבהןהעבירותמןאחתכלבשלנפרדעונשעליו
בשללהטילמקובלחוקסעיפימספרלפיכעבירהמוגדרמחדלאומעשהאותו
סעיפימספרלפיבהרשעהכאמורמדובראםאף,אחדכוללעונשמעשהאותו

.אישום
ממסכתחלקהמהוויםעבירהמעשימספרעלמדובראםגםאחדעונשמטילים
מטעןהנחתידי-עללמשל)מוותמקרילמספראחדבמעשהשגורםמי...אחת
כמספרמוותגרםשלעבירותבמספרלהיאשםיכול(רשלניתנהיגהאונפץ

דעתשיקוללפיהכול,המעשהכלאתהחובקתאחתכוללתבעבירהאוההרוגים
,עונשיםמספרוהוטלואישומיםמספרהיוואם,אחדיהיההעונשאך.התביעה

."חופפיםהעונשיםיהיו
.המתאימיםבמקריםהשופטיםאתשינחווראויעלימקובליםאלהכללים

סיוםמלת.ט

.מצפוניתומאודאחראיתמאוד,קשהמשימההיאלנאשםהדיןגזירתכייאמרלסיכום
,בזהירותדעתושיקולאתלהפעילכןעלנדרשוהואבדיןהיושבלשופטהיאמסורה

כישמצפה,בהחישהואהחברהאתתמידעיניונגדמשווהכשהואובסבירותבהגינות
בדחילולפניוהניצבהעברייןואת,חייהאיכותעלולהגנהלביטחונהיתרוםבהכרעותיו

צריכיםאשרועקרונותעיקריםעללעמודראיתי.דינוולגזרפיולמוצאומצפהורחימו
לתתאנונדרשיםהעונשובקביעתהדיןבפסקישהרי,ומקרהמקרהבכלאותנולהנחות
בסוגיותגםלהתמקדלנכוןראיתי.הראשונהמהמעלהחברתיותלמטרותמענה

לכלמעברומפתיעהמגוונתהמציאות.תדירבהםמתלבטיםשהשופטיםספציפיות

מעבראףמשמסתכלים.מראשאותםמשעריםשאיןדבריםלהתרחשעלולים.דמית
אחתלאמתגלה,אותוהסובבתהחברהלביןהעברייןביןכללבדרךהחוצץלפרגוד

,ותמיהותשאלותומעוררתסוערתאואומללה,עגומהחייםפרשתהמשפטביתלעיני
ממקרהלהשליךהמשפטביתיכולתמידלאלכן.למשנהודומההאחדהמקרהואין
שליסודיתבדיקהב"מחומקרהמקרהכל.למשנהוהמשפטבערכאותשנדתאחד

'נארביב85/218צ"בג;543(כתוד"פ,ישראלמדינת'נבחסוצקי71/532פ"עבעיקריצוינו8
(מן3ד"פ,ישראלמדינת'נקשת86/486ע"בר;393,402(2)מד"פ,אביב-תלמחחפרקליט

.836(1)לחד"פ,ישראלמדינת'נחאלד84/180פ"עוכן472,474
.(פורסםטרם),זהוםרזאקאלעבדבןנואל'נישראלמדעת89/399פ"ע9
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וביסודיותבקפידהנבנתהאשרענישהמדיניותלאותההתפחסותתוךוהפרטיםהעובדות
.השניםבמרוצת
הנורמטיביתבמסגרת,שיפעלוראוי,פועלשהואהשופטיםציבורעלסומךאני

והנכונההצודקתלתוצאהולהגיעהדיןאתלמצותכללדרךהםשיודעים,שתיארתי
.הנדוןלמקרה
שלהםהצדקחוש,בניסיונם,השופטיםציבורשלהאינטלקטואליביושרמאמיןאני
ההולםהעונשאתלהתאיםקלולאראוימאמץעושיםודהםליברי.אחריותםומידת

שהםמשום,ולעידודלהערכההםראוייםכךעל.הנדתהמקרהשלהמיוחדותלנסיבות
גזירתובמיוחדהדיןשעשייתחשוב.תדמיתםזאתהציבורכללשבעיניומשוםכאלה
הקולותיתמעטוננהגזובדרךאם.כךתיראהגםאלאכראוישתיעשהרקלאהדין

חובהעונטישללסדהשופטיםאתלכבול,הדיןגזרלעניין,אולישישברקעהנשמעים
שמזיניםנתוניםתוכנתפי-עלמכניתבצורההנקבעיםעונשיםאומזערייםעונשיםאו

המסתמנתמגמהזו.השופטשבתודעתהאנושיהמחשבאתואםהמחשבאתאםבהם
,לעילשהדגשתיכלעלהקפדה.דאגהשלרבהבמידהאליהלהתייחסוישלאחרונה

.אלהרצויותלאמגמותותסכללאמינותם,השופטיםליוקרתתוסיף




