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המנחההפסיקה.ג

בערובההשחרורבתנאילהקלהכטעםהמעצרהתמשכות.1
"אוטומטי"ההחוזרהעיון.2

המשווההמשפט.ד
המשווהבמשפטחוקתיותהוראות.1

1966-מהחוק:הברית-בארצותההתפתחות.2

1984-מהחוק:הברית-בארצותההתפתחות.3

האמפירייםהנתונים.ה
והמסקנותהממצאים.ו

מבוא.א

תושבי,נאשמיםשללדיןהתייצבותםבענייןאמפירייםנתוניםבחנו!קודםבמאמר

לאנאשמיםכי,ראינואלונתוניםשלבחינתםאגב.בערובהששוחררו,השטחים
יכולתםחוסרבשלבמעצרנותרו,בערובהשחרורהחלטתבעניינםשניתנה,מעטים
בסופו,לפיכך.בערובההשחרורהחלטתבמסגרתעליהםשהושתה,הערובהאחלגייס
מישלשחרורםאחרלעקובהצורךועלהחשיבותעלעמדנו,הקודםהמאמרשל

.בערובהשחרורהחלטתבענינםשניתנה
.הקודםהמאמרשלבסופולקחםקיווינואשראתלקייםהיאזהמאמרשלמטרתו

מיובחנו,בערובהשחרורהחלטתבעניינםשניתנה,נאשמיםאחרעקבנו,אחרלשון
והנתוניםשערכנוהמעקב.זמןכמהובתוךהמעצרמןבפועלשוחררמתוכם

משפטבביתשניתנובערובהשחרורהחלטותעניינם,אותוהמבססיםהאמפיריים

מוקדמתגרסה.זהלמאמרהעינייםמאירותהערותיהםעלהמשפטמערכתלחברינתונהתודתנו* תשס)14בהמשפטהתפרסמהזהמאמרשל
.(כ"

.בירושליםהשלוםמשפטביתשופטת**
לפרקליטתבכירסגן.ירושלים,העבויתהאוניברסיטה,למשפטיםהפקולטה,למשפטיםדוקטור*** עמדתהאתמבטאיםזהבמאמרהמופיעיםהדברים.המדינה

.הכותבתשלהפרטית
.85(ב"תשס)זהמשפט"שטחיםתושבישלבערובהשחרור"ונדכרג'וחכהנא'כ1
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אחרהמעקבובפרט,הבדיקהכאשר,2000.7.1-2000.10.1בץבירושליםהשלום
2001.3.1ליוםנכונים,בפועלהשחרורואחרהחוורבעיוןההחלטות

בו,הקודםהמאמרשלהראותמנקודתרחבהזהמאמרשלהראותנקודת,זאתעם
בשחרורנעסוקזהשבמאמרבעוד,בלבדהשטחיםתושבישלבערובהבשחרורעסקנו

.הנאשמיםאוכלוסייתכללשלבערובה
,היאהאחתהשיאלה:בסוגייתנובפסיקההעולותהשאלותבשתינעסוקכךמתוך

,בערובהשחרורהחלטתלמרות,המעצרבהתמשכותלהתחשבמקוםישכמהעד

,חוזרעיוןלהליךמוגבלתהשנייההשאלה.בערובההשחרורבתנאילהקלהכטעם
להליךבאשר.המעצרים2לחוק47סעיףהוראתלפי,שעות48או24תוךהמתקיים

,המקוריתהשחרורהחלטתלאחרקצרזמןתוךהמתקיים,זה"אוטומטי"חוזרעיון
המקוריתהשחרורהחלטתאתלבחוןהמשפטביתעלאם,היאהנשאלתהשאלה

,לבחוןהיאזההליךשלתכליתו,שחלףהקצרהזמןלאור,שמאאו,מהותיתבבחינה

,הערובהאתלגייסבניסיתקרוביועםקשרליצורהתאפשרלנאשםאם,טכניתבחינה
.טכניותבדיקותבאלוכיוצאוכל

המשפטיתהמסגרת.ב

31996-ו"תשנ,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרלחוק(1)(ב)21סעיף

נאשםהואובמסגרתו,אישוםכתבנגדושהוגש,אדםבערובהלשחררשופטמסמיך
.פלילית4עברהשלבביצועה

שלעצמיתערבותאוכטפיערבון"כהמעצריםלחוק41בסעיףמוגדרת"ערובה"
ערבוןאוערבות,שהואסוגמכלערבותבצירוףוביןלבדםבין,נאשםשלאוחשוד

,המעצריםלחוק48בסעיףכקבוע.(.כ.וב.חת-שלנוההדגשות)"ערביםשלכספי
והמשפטהחקירהלהליכייתייצבבערובהשהמשוחררתנאיעלהואערובהכתבכל

,להוסיףהמשפטביתרשאי,בנוסף.משפט5הליכימשיבושויימנענגדוהמתנהלים
הירותועלשונותמגבלותתוטלנהבמסגרתם,בערובהשחרורתנאי,מתאימיםבמקרים

חוק":ולהלן1996-ו"תשצ,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרלחוק47'ס2
.("המעצרים

אלא,(א)קטןסעיףלפימעצרצויתןלאהמשפטבית":לשונושזו,המעצריםלחוק(1)(ב)21'ס3
קטןסעיףולעניין,האשמהלהוכחתלכאורהראיותשיש,הצדדיםאתששמעלאחר,נוכחכןאם

אתלהשיגניתןלא(1):אלהגםנתקיימוכןאםאלא,כאמורהמשפטביתיצווהלא,(1)(א)
."פחותה,הנאשםשלבחירותושפגיעתם,שחרורותנאיבערובהשחרורשלבדרךהמעצרמטרת

הכיצועהשנחשד,אדםכערובהלשחררשופטמסמיךאשר,המעצריםלחוק(ב)13'ס,עודוראו4
לחוק59,60,61,(ב)44סעיפים,ראוכןכמו.אישוםכחהנגדוהוגשושטרם,פליליתעברהשל

לעניך,המעצריםלחוק42'ס;מעצרעללצוותסמכותבהיעדרערובההטלתלעניין,המעצרים
שחרורלענייןהמעצריםלחוק22'ס;החקירהעלהממונההמשטרהקציןבידיערובהקביעת
.לערעורעדבערובה

.המעצריםלחוקרישא(א)48'ס5
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בחלקאוהיממהכלבמשךמגוריםממקוםיציאהאיסור"כגת,בערובההמשוחררשל
.6"ממנה
חילוטעללצוותהמשפטביתמוסמך,בערובההשחרורמתנאיהנאיוהופרהיה הערובה7

למעצרועילהלהקיםיכולהבערובההשחרורמתנאיתנאיהפרת,כןכמו.
.'הנאשםשל

עילההיאהערובהשלהמצאתה-אי?הומצאהלא(הכספית)הערובהאםהדיןומה
עדייןנתוןהואאם)המעצרמןשחרורו-לאיאו,(כברשוחרראם)אדםשללמעצרו
שלאכךבשלבמעצרהמצויאדם.9(בערובהשחרורועלהורהששופטאףבמעצר
,כןכמו.!שעותי48אושעות24תוךשופטבפנימובאלהיותחייב,ערובההמציא

לעיוןעתבכלעילה,כשלעצמה,היאהערובההמצאת-איבשלבמעצרההימצאות
פונהבמסגרתו,הליך,כידוע,הואחוזרעיון.ן!בערובההשחרורבהחלטתחוזר

.המעצריםלחוק(9)(א)48'ס6
.המעצריםלחוק51'ס7
ביתבהחלטתחוזרבעיוןהדן,המעצריםלחוק52סעיף,ראוכן.המעצריםלחוק(2)(א)21'ס8

חוזרלעילעילהבוודאיהיאבערוכההשחרורמחנאיתנאיהפרתכינראהכאשר,המשפט
הסראדםבובמקרהלפיו,המעצריםלחוק51סעיף,ראו.בערוכהשחרורעלשהורתהבהחלטה

לשחררואולעצרו,מעצרעילתהתנכשהאם"המשפטביתרשאי,בערובההשחרורתנאיאת
(2)(א)21בסעיףלאמורבניגודכי,לכאורה,עולהל"הנ51מסעיף."שייקבעבתנאיםבערוכה

שעולהנוספתתמיהה.עצמאיתמעצרעילתאינהבערובההשחרורתנאיהפרתהמעצריםלחוק
ולפיה,המעצריםלחוק(2)(א)21בסעיףהקבועה,הנזכרתשההוראהבכךיסודהזהבהקשר
שלבעניינוקיימתאינה,נגדועצמאיתמעצרעילתהיאנאשםידיעלבערובהשחרורתנאיהפרת
לחוק14סעיףאף,כינראה.זולסוגיההתייחסותכלאיןהמעצריטלחוק13בסעיף;חשוד

במעצרדן14סעיףשכן,בערובהשחרורתנאישהפרמישלמעצרובסוגייתדןאינוהמעצרים
הימלטותבבחינתהיאבערובהשחרורתנאיהפרתאםוספק,חוקיתממשמורתנמלטשל

14סעיף,כןכמו.855,860(1)מחד"פ,י"מ'נפרץ93/3611פ"בשראו.חוקיתממשמורת

-שלנוההדגשות)"נמלטממנההמשמורתלאותההחזרתולשם"אדםשלמעצרועלמורה
.(.כ.ובז.ח

.המעצריםלהוק(2)(א)21סעיף,ראוכן.המעצריםלחוק47'ס9
,בערובהשוחררכברהואאםשעות24תוךשופטבפניהעצוריובא,המעצריםלחוק47'סלפי10

להביאוציווה,בערובההעצורשלשחרורועלשציתה,השופטאםאו,ונעצרשבמכןולאתר
המציאשלא,עצוריובא,אחרמקרהבכל.הערובההמצאת-אישלכמקרהשעות24תוךבפגיו
כתבהגשתלפנימעצרעלביןחלה47סעיףהוראת.וטעות48תוךשופטבפני,הערובהאת

החוקאכיפתרשויותעלתובהמטילהוהיא,אישוםכתבהגשתלאחרמעצרעלוביןאידיום
בושיה98/1697(ם-י)ש"ב,למשל,והבענייןראו.האמורכמועדשופטכפניהעצוראתלהביא

(פורסםלא)י"מ'נמוסא98/1697(ם-י)ש"ב;(במערכתשמורלעותק(פורסםא%י"מ'נ

.(במערכתשמורעותק)
לחוק(ב)52סעיףובין,המעצריםלהוק47סעיףביןהיחסעל.המעצריםלחוק(ב)52'סוי י"מ'נלאילה'ח98/2066(ם-י)ש"בביה'פרוקצ'אהשופטתשלהחלטתה,ראו,המעצרים

המעצריםלחוק47סעיף,ל"הנבהחלטההאמורלפי.1403(1)1998מחוזיתקדץ,(פורסםלא)
סעיף,לעומתו.שופטבפני,כספיתערובההמציאשלא,העצוראתלהביאהרשותעלחובהמטיל

,בענייןמשפטיהליךליזום,כספיתערובההמציאשלא,לעצורמאפשרהמעצריםלחוק(ב)52

,המעשיתהשאלהבעיקרתיבדקד4סעיףלפיבהליך,יה'פרוקצהשופטתשללגישתה,בןבמו
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שחרורהחלטתאומעצרהחלטתלשנותבבקשה,הענייןלפי,התובעאוהנאשם

מתןמעתניכרזמןעבראונסיבותנשתנו,חדשותעובדותנתגלואם"בערובה
.2י"ההחלטה
המעצריםלחוק46סעיף?הערובהגובהלקביעתהמחוקקשקובעהשיקוליםמהם
:כדלקמןקובע

יקבע,ערובהעליולהטילאובערובהאדםלשחררשופטציווה(א)"
;תוקפםומשךהערובהתנאיאתוכן,הערובהגובה,הערובהסוגאת

הטלתמטרותאתלהשיגכדיהנדרשעלעולהשאינהבמידהוהכל
.הערובה

-אלהאתגםהשופטישקול(א)קטןסעיףלפיבהחלטתו(ב)
;העבירהמהות(1)

;התביעהשבידיהמידע(2)

;האדםשלהפליליעברו(3)

;הנדרשתהערובהאתלהמציאויכולתוהאדםשלהכלכלימצבו(4)

-שלנוההדגשות)"הערובהבתנאילעמודיוכלשהאדםהאפשרות(5)

.(.כ.וב.ז.ח
הדרישהאתמזכיר,46בסעיףהמופיע,"הנדרשעלעולהשאינהבמידה"הביטוי

,כידוע,שכן.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק8בסעיףהקבועה,הפגיעהלמידתיות
,במאסראדםשלחירותואתמגביליםואיןנוטליםאין"כיקובעהיסוד-לחוק5סעיף

הקביעהאתומסייג,היסוד-לחוק8סעיףבא."אחרתדרךבכלאובהסגרה,במעצר
-חוקשלפיבזכויותפוגעיםאין"כיבקובעו,היסוד-לחוק5בסעיףהמופיעה,הכללית

,ראויהלתכליתשנועד,ישראלמדינתשלערכיהאתההולםבחוקאלאזהיסוד
3ן"בומפורשתהסמכהמכוחכאמורחוקלפיאוהנדרשעלעולהשאינהובמידה

.(.כ.וב.חן-שלנוההדגשות)

המנחההפסיקה.ג

בערובההשחרורבתנאילהקלהכטעםהמעצרהתמשכות.1
יכולההמעצרהתמשכותכמהעדלשאלההתייחסותשלסקאלהקיימתבפסיקה
יכולהסקאלהעלהמדויקכשהמיקום,בערובההשחרורבתנאילהקלהטעםלשמש

להציגננסהאם,ואתעם.לנסיבותבהתאם,למקרהוממקרהלשופטמשופטלהשתנות

,זאתלעומת.הערובהאתלהמציאשיוכלכך,סביבתועםקשרליצורהאפשרותלעצורניתנהאם
להמציא,כלכלית,מסוגלאינוהעצוראםוהיא,המהותיתהשאלהתיבדק(ב)52סעיףלפיבהליך

.כערובההשחרורתנאיאתלשנותמקום,כןאם,ישואם,הערובהאת
.המעצריםלחוק(א)52'ס12
.535-547(חוקתיתפרשנות!גכרך,ד"תשנ)כמשפטפרועותברק'א,בהרהבהראוזהכעניין13
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מצויההסקאלהשלהאחדהצדמן:זאתאתלומרנוכל,הסקאלהשלקצותיהשתיאת
גישהלפי.הנאשםשלבפועללשחרורולהובילצריכהשחרורהחלטתלפיה,העמדה

הכספייםבתנאיםלהקל,חוזרעיוןבמסגרת,הואההכרחמןהמעצרהתמשכותעם,זו
.המעצרמןבפועלישוחררשהנאשםמנתעל(ערבויות,הפקדה)בערובהלשחרור
חייבתאינהשחרורהחלטתלפיה,העמדהמצויההסקאלהשלהאחרהצדמן

השגתהואהעיקראלא,המעצרמןבפועלהנאשםשללשחרורו,בהכרח,להוביל
להקלה,בהכרח,מובילהאינההמעצרהתמשכות,ווגישהלפי.הערובהשלמטרותיה
קצותאתהמייצגות,הגישותשתיעלנעמוד.בערובהלשחרורהכספייםבתנאים
.מקרוב,הסקאלה

החלטתלפיה,הגישהאתהמייצגות,ההחלטותהןשתיים.השחרורגישת.א
שלהחלטתההיאהאחתההחלטה.שחרורהחלטת,כמשמעופשוטו,פירושהשחרור

שלהחלטתההיאהשנייהההחלטה.ן'י"מ'נרודמן96/2137פ"בבשדורנרהשופטת
.ts,"b'נשלומוב00/3153פ"בבשיה'פרוקצהשופטת

הארכותשתילאחר.היקףרבותמרמהבעברותשנחשד,באדםדובררודמןבפרשת
שלהסךאתשיפקידובלבד,בערובהשחרורהחלטתהחשודשלבעניינוניתנה,מעצר

,בערובההשחרורגובהעלהעררנתבררבפניה,דורנרהשופטת.ח"שמיליון7.4
הנמקתה.ח"ש000,800שלהסךעלההפקדהסכוםאתוהעמידה,הערראתקיבלה

.במיוחדחשובהדורנרהשופטתשל
95/537פ"בבשהמנחההדיןפסקעל,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקעלבהתבסס

:כיבחדותדורנרהשופטתקובעת,המשווההמשפטיעל4ן"מ'נגנימאת

ביסודהמתבטאת...[וחירותוהאדםכבוד:יסוד-שבחוק]הדרישהמן"
ערובהתנאיקביעתעלאיסור,השארבין,מתבקש,המידתיות
אינושהעוררערובהלקבועמקוםהיהלא,מקרהבכל...מופרזים
.'7"בהלעמודמסוגל

.(רודמןפרשת:להלן)504(2)נר"פ,י"מ'נרודמן96/2137פ"בש14
פרשת:להלן)1157(2)2000עליוןהקדין,(פורסםטרם)י"מ'נשלומוב00/3153פ"בש15

.(שלקמוס
.589(4)מטד"פ,י"מ'נוסימאת95/2316פ"דנ;355(3)מטד"פ,י"מ'נגנימאת95/537פ"בש16

נשתנתהוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקבעקבות,לפיה,העמדה,כידוע,נתקבלהוסימאתבפרשת
שללכיוון,בפשעהמלחמהאינטרסלביןוהנאשםהחשודזכויותעלהשמירהביןהאיזקנקודת
.והנאשםהחשודשלזכויותיוהעדפת

אשר,דורנרהשופטתשל,זוכרוח,נוספתהחלטה.507,508'בע,14הערהלעיל,רודמןפרשת17
עליוןתקרין,(פורסםלא)י"מ'נלנילאבו98/4849פ"בבשהחלטתההיא,רבלפרסוםזכתה
עכרהערוכהגובהשנושאבכךהתיהדהלמלאבופרשת.,לניואבופרשת:ולהלן162(3)1998
המופיעההמפורטתהתמציתראו,לנילאכופרשתבענייןעוד.משפטייםדיונים(!שמונהןשם

.5(1999)27הסניגור"ערובותבדיקת"קלינג'א,ראוכן.17-18(1998)19בהסניגור
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,נשיםשלחטיפתןשלבעברותשהואשם,בנאשםדוברשלומובבפרשת,דומהבאופן
המשפטבית.בזנותאותןשיעסיקואנשיםלידילרצונןבניגודוהעברתן,בזנותשעסקו

,"ביתמעצר"להנאשםאתשחרר,בראיותשגילהתמיהותלאורהיתרבין,המחוזי
הסכוםאתלגייסהנאשםהצליחלאחודשבמשך.במזומןח"ש000,30שיפקידובלבד
סכוםכיהנאשם,אפוא,ביקשחוורלעיוןבקשהבמסגרת.במעצרנותרכןועל,האמור

ההפקדהסכוםאתוהעמידה,הבקשהאתקיבלהיה'פרוקצהשופטת.יופחתההפקדה
לרוחוהתייחסותוכוללת,מפורטתלכךכשהנמקתה,ח"ש000,5שלהסךעל

בפרשתהדיןולפסקוחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק,המעצריםחוקשלהליברלית
:יה'פרוקצהשופטתשלמסקנתהוזוהי.גנימאת

עדיםנהיהלאשוב...כקהיא]המעצריםבהסדרהטמונההמגמה"
הטעםמןרקארוכותתקופותבמעצרשוהיםעצוריםשבהםלמצבים

בניסיוןשובנשקלשעניינםומבליערובותלמצואהצליחושלא
ולאפשרויותליכולתשהוטלוהכספייםהתנאיםהיקףאתלהתאים

.8י"הנאשםבפניהעומדותהאובייקטיביות

רודמןבפרשתדורנרהשופטתשלהברוריםהדבריםלעומת.הערובהמטרותגישת.ב
'נעיני96/9276פ"בבשזמירהשופטמביע,שלומובבפרשתיה'פרוקצהשופטתושל
.שונהדעה,י9"מ

שחרורועלהורההמחוזיהמשפטבית.היקףרבותמסעברותבביצוענחשדעיני
גובהעלעררהגישעיני.ח"ש000,400סךעלבנקאיתערבותשיפקידבתנאיבערובה
:לאמורבקובעוהערראתדחהזמירהשופטאולם,הערובה

לעונשצפויוהואחמורהעבירהבביצועההשוד,אדםכיסבירזהאין"
משגתידושאיןמפנירק,נמוכהבערבותהמעצרמןישוחרר,כבד

.%"יותרגבוההערבותלהפקיד
פ"בבשכהן-שטרסברגהשופטתגםמבטאתזמירהשופטשללזודומהעמדה

כדיןשלאבשהייהשהואשם,עזהתושב,בנאשםשםדובר.י21"מ'נבכרי95/7767

החלטת,למשלראו,ווברוחנוספותלהחלטות.(ד)4פסקה,15הערהלעיל,שלומובפרשת18
;489(2)1997עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נאלכסנדר97/242פ"בבשביינישהשופטת

שפורסמהכפי,(פורסםנלאי"מ'ניחיא'חאג98/4849פ"בבשחשיןהשופטהחלטתתמצית
תקדין,(פורסםטרם)ישראלמשטרת'נפיכמן00/1092('חי)ש"ב;17(1997)2בהסניגור

כפי,(פורסםטרם)י"מ'ננחום99/1473חיץ)ש"בבההחלטהתמצית;8953(1)2000מחוזי
.20(1999)27בהסניטרשפורסמה

.(עיניפרחח:להלן)133(1)1997עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נעיני96/9276פ"בש19
י"מ'נתאנה97/6591פ"בבשזמירהשופטשלהחלטתואתגם%ברוחוראו.133'בע,שם20

.851(3)1997עליוןתקדין,(פורסםלא)
.(בכריפרשת:להלן)47(4)1995עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נבכרי95/7767פ"בש21
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אך,בערובהשחרורועלציווההשלוםמשפטבית.בישראלמכוניותובגניבתבישראל
עלעררהגישההתביעה.במזומןח"ש000,15שלסךבהפקדתהשחרוראתהתנה
במזומןההפקדהשסכוםזהבמובןרקנתקבלעררהאולם,השחרורהחלטתעצם

בטיעוןהעליוןהמשפטלביתעררהנאשםהגישזוהחלטהעל.ח"ש000,35-להוגרל

הואההחלטהשלהמעשיפירושהולפיכך,ההפקדהסכוםאתלגייסביכולתושאין

:הלשוןבווכהן-שטרסברגהשופטתידיעלנרחהעררואולם.מעצרוהמשך

להיעצרראויאעוהנאשםביפירושהאיןמעצרחלופתעלהחלטה"
גםתופשילהסתובברשאיהנאשםכיהנחהבתוכהמגלמתהיאואין
כאשר.הנכוןהואההיפך.זהחופשעלהגבלותהצבתתוךאם

,[הפליל224הדיןסדרלחוק(א)21אבסעיףהנקוביםהתנאיםמתקחמים

כזהמקרהשבכלאלא,להיעצרהנאשםשלודינומעצרעילתקמה

ובלבד,למעצרהולמתחלופהקיימתאםלבדוקהמשפטביתעלחובה

ראוי,בעקרון,אומנם.המעצרמטרתאתלדנציגכדיבהשיהיה
,בהםלעמודיכולשהנאשםשחרורתנאיהמשפטביתידיעלשייקבעו

ידיעלהמעצרתכליתהשגתחשבוןעליבואולאאלהאולם
.23"החלופה

"אוטומטי"ההחוזרהעיון.2
24תוךהמתקיים,החוזרהעיוןלהליך,כאמור,נוגעתכסוגייתנוהעולהנוספתשאלה

נותרוהנאשםאוהתשורבובמקרה,המקוריתהשחרורהחלטתמיוםשעות48או

:הסעיףלשוןהיאוכך.המעצריםלחוק47סעיףהוראתפיעלוזאת,במעצר

ויובאייעצר,שנקבעבמועדהמציאהולאבערובהאדםשוחרר(א)"
.מעצרומעתשעות24תוךשופטבפני

הערובההומצאהולא,ערובהבהמצאתהשחרוראתהשרפטהיתנה(ב)
במועד

טצי
המועדמתוםשעות24תוךשופטבפניהעצוריובא,ןצ[

.האמור

סעיףהיוםהוא1982-ב"תשמ,[משולבינוסחהפליליהדיןסדרלחוק(א)21אסעיףשלחליפו22
.המעצריםלחוק(א)21

פ"בכששטרסברגהשופטתהחלטתזוברוח,גםוראו.4פסקה,21הערהלעיל,בכריפרשת23
י"מ'נפלוני98/4597פ"בש;13(4)1995עליתתקרין,(פורסםנלאי"מ"נהרוש95/7560

עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נדעאל97/5784פ"בש;67(2)1998עליוןתקדין,(פורסםלא)
החלטת;88(1)1998עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נאבר'ג98/1776פ"בש;537(4)1997

החלטת;23(2)1998עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נלוי98/2072פ"כבשחשיןהשופט
החלטת;141(1)1998עליוןתקדין,(פורסםלא)יריב'ני"מ98/614פ"כבשכיינישהשופטת
;295(1)1998עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נמוסטפאגן97/7530פ"בבשמצאהשופט

.635(5)נר"פ,(פורסםלא)י"מ'נטופול96/9075פ"בבשאורהשופטהחלטת
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,הערובההומצאהולאהערובהלהמצאתמועדהשופטקבעלא(ג)
.ההחלטהמתןמעתשעות48תוךשופטבפניהעצוריובא

ישוחרר,הערובהתנאיומילףהנדרשתהערובההמצאתעםמיד(ד)
."ממעצרוהאדם

הליךהוא,המעצריםלחוק47בסעיףהקבוע,"אוטומטי"ההחוזרהעיקהליךהאם
השחרורתנאישלמהותיתלבחינהלהידרשניתןשבמסגרתו,"רגיל"חוזרעיון

,בלכדטכניתלבחינהשנועד,"מיוחד"חוזרעיוןבהליךמדוברשמאאו,בערובה
שאלה?הערובהלגיוסמשפחתובניעםקשרליצורלותורשניתנוהאפשרויותבעניין

ניכרתזהבעניןההתחבטותאך,העליוןהמשפטביתבפסיקתנדונהלאעדייןזו
.הכרעהאעדייןזהבענייןכשאין,הנמוכותהדרגותבפסיקת

להידרשהראוימן"אוטומטי"ההתוזרהעיוןבהליךגםכיהיאזובשאלהעמדתנו
מתןמאזשחלףהקצרהזמןלמרות,בערובההשחרורתנאישלמהותיתלבחינה

שנפרטכפי,עולהמהםהאמפירייםהנתוניםמןמתחזקתזועמדה.השחרורהחלטת

.השחרורהחלטתניתנהבוביוםשוחררהנאשמיםשלהאריחלקכי,להלן

המשווההמשפט.ד

המשווהבמשפטחוקתיותהוראות.1

בחוקההן.המשווהבמשפטלמצואניתןבפסיקתנוהקיימתלזודומההתחבטות
עלהמושתת,שערובהלכךמפורשתהתחחסותקיימת,הקנדיתבזווהןהאמריקאית

הטלתעלאוסרהאמריקאיתלחוקההשמיניהתיקון,כך.סבירהלהיותחיבת,אדם
:מופרותערבות

."be required01תExcessive bail shall"

The(הקנדיארטר'לצ(0)11סעיף,דומהובאופן Canadian Charter Of Righb and

Freedoms(,סבירהבערובהלשחרורזכותקובע:

be10801offence has fhe rightא"Any petson charged wifh

deniedס5,0888ק. reasonable bail without

לא)י"מ'נלאילה'ח98/2066(ם-י)ש"ב,למשל,ראו,הנמוכותהדרגותשללהתחבטותן24
תקרין,(פורסםא%י"מ'נטנטאוף98/2472(ם-י)ש"ב;1403(1)1998מחוזיתקדין,(פורסם
(3)1991מחוזיתקדין,(פורסםא%י"מ'נזענהאבו99/2752(ם-י)ש"ב;745(3)1998מחתי

566.
הבהיר,קנדהשלהעליוןהמשפטבית(א.ווPearson[1992]1.0.83(.665)פירסוןבפרשת25

סבירהלערובההזכות:והן,זכויותשתימעניקארטר'לצ(ס)11סעיףכי,Lamerהנשיאמפי
(6811reasonable(,מוצדקתסיכה"ללאתישלללאשהערובהלכךוהוכוח").

~
ust cause

אכןכוושערוכהבהנחה,אדטעלהמושתתהערובהשלוסבירותהתנאיהעניעההראשונההזכות

.בערובהלהשתחררהזכותעצםענישההשנחההזכותלעומתה.הנאשםעלהושתה
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1966-מהחוק:הברית-בארצותההתפתחות.2

לשהותשימשיךיכול,בערובהשחרורהחלטתבעניינושניתנה,אדםהאם,בשאלה
.אליהלהתייחסהראוישמן,מענטזתהתפתחותהברית-בארצותמצויה,במעצר
Bail-בהמופיעותההוראותהןלענייננוהחשובותהמרכזיותהחקיקההוראות Reform

בהוראותגםלעייןחשובאלוהוראותשלהמלאהלהבנתן,אולם.198426404
1966R4eformוהן,להןשקדמוהחוק Ac1

~

התייחדו,לענייננוהנוגעבכל.8ס

,בישראלהמצבמןבשונה;הכללהיהבערובהשהשחרורבכך1966-מההוראות
.(מוותשעונשןבעברותלמעט)במעצרושעסקהמפורשתהוראההייתהלאבחוק
ניתןלאכאשרהנוצרת,משתמעתסמכותבבחינת,למעשה,הייתההמעצרסמכות
.ובתנאים28בערוכהשחיורבאמצעותלמשפטהאדםשלהתייצבותואתלהבטיח
הואאך,בערובהשחרורהחלטתבעניינושניתנה,נאשםשלדינומהלשאלהבאשר
295(00*ןBoyleהדיןבפסקמצויההברית-בארצותהמנחההפסיקה,במעצרנותר

B3anaOlהדיןובפסק % (/nited States.להוראהבדומה,נקבעאלודיןבפסקי
עלעולהשגובההערובהכי,המעצריםלחוק46לסעיףברישאבישראלהיוםהקבועה
כאמור,"מופרזת"בהיותהפסולהערובההיא,הערובהמטרתאתלהגשיםכדיהדרוש

אדםבומצבעםלהשליםאיןכיאלודיןבפסקינקבעעוד.לחוקההשמיניבתיקון
.הערובהאתלגייסמצליחאינושהואבגללרקבמעצרלשהותממשיך

1984-מהחוק:הברית-בארצותההתפתחות.3

השחרורהוראותכיהתחושהבעקבות,1984-בשינויחלהמתוארתהפדרליתבחקיקה
הקונגרסחוקק,וכך.בפשיעהלהיאבקבדידיבהןאיןלעילשתוארובערובה

Reform,1984-האת1984-בהאמריקאי Act1"
שונות1984-מהחוקהוראות.318

,קיימת1984-משבהוראותבכך,לענייננוהנוגעבכל1966-מהחוקמהוראות
לחוק3142סעיףהוראת.מעצרעללצוותלסמכותמפורשתהתייחסות,לראשונה

ותנאיערובהבאמצעותלמנועניתןלאאםכי,סקטןבסעיףבמפורשקובעת1984-מ
לכךהחששואתהדיןמןהנאשםשלהימלטותומפניהחששאתבערובהשחרור

261985.Stat98,473-98.].Pllb,3156-314155V.S.C .A18

ההוראות,היינו)1966-מלהוראותשקדמוההוראות.hab.[.0א.81880,465-89[27214
Federal-ל46שבסעיף Rules Of Criminal Procedure(הנוגעבכל,בתוכנןדומותהיו
והפסיקתיתהחקיקתיתההיסטוריהויליותרמקיפהלסקירה.1966-מלהוראות,לענייננו
Luepke-481םDetentionתגסוט:ראו,בסוגייתנוהכרית-בארצות "Pre.א*Frankowski.5

53(1992,.Shelton

,

eds.ם*Frankouski.5

"
80810)Preventive .Detendon".5.ט.

3146551966R4efonnהוראתראו28 Ac881נ.
.Sttkv,342ט.96,1.8(1951)29 Boyle

30(1960)21826.LEd5,197]0.881,Banebl % United

States

1984t4Bail-השללחקיקתוכטעםבפעפעהלהילחםהצורךעל31 Reform Acשלדבריו,ראו
nitedStates,742,739.8.11481(1987)דיןכפסקRehnquistהנשיא % Salerno/((להלן:

אוSalernoפרשת

'

Salerno case(.
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עללצוות("81811")חייבהמשפטביתאזכי,הציבוראתאואחראדםיסכןשהנאשם
שחרורבדברהחלטהשלבגדרהאנומצוייםעודכלאולם.הנאשם32שלמעצרו
לקבועאיןכיהיאהמחוקקהוראת,צ1ר%בדברהחלטהשלבגדרהולאבערובה
,3142סעיףהוראתהיאוכך.במעצרנתוןיישארשהנאשםלכךשתביא,כספיתערבות
1984Reform-ל(0)(2)קטןסעיף Act1

~

8:

The'~את8imposeפcondition888801*ש judicial officer may

."the pretdal detention offile personשresults

ביןהבחנההברית-בארצותכיוםקיימת,החוקהוראותפיעל,דבריםשלכללם
החלטהשניתנהברגעולכאורה,בערובהשחרורבדברהחלטההמשנו11רהחלטת
מבחינהבערובהלשאתיוכללאהנאשםשבוממצבלהימנעיש,בערובהשחרורבדבר כלכלית33

.שאספנוהאמפירייםבנתוניםעתהלעייןיהיהמענייןזוהבחנהשללאורה.

האמפיריםהנתונים.ה

בקשותבמסגרתשניתנו,בערובההשחרורהחלטותכלאתבדקנו.הבדיקההיקף.1
-2000.7.1הימיםביןבירושליםהשלוםמשפטבביתההליכיםתוםעדמעצר

כללה,הכולבסך.(רבעון)חודשיםשלושהשלזמןפרקבמשךהיינו,2000.10.341
בדקנובפרט.נאשמים51-לשהתייחסו,בערובהשחרורבדברההלטות46הבדיקה

תוךכןואם,בפועלשוחרראכן,בערובהשחרורהחלטתבעניינושניתנה,נאשםאם

.2001.3.1ליוםנכונה,האמורההשאלהשלובחינתההבדיקה.זמןכמה
שלהאריחלקכיהעלתההבדיקה.בפועלהשחרורומועדההחלטהמועד.2

,(51מתוך)נאשמים32.בענינוהשחרורהחלטתניתנהבוביוםשוחררהנאשמים

הברית-ארצותשלהעליקהמשפטביתידיעלאושרהל"הנ3142סעיףשלחוקתיותו32
13salerno-ב case , SUpra noteבענייןהדיתמוקד,זאתעםSale~noכמהעדבשאלההיה

.הציבורשלוםעללשמורברצוןשיסודהזוהתנו,המסיעתיתהמעצרעילתהיאחוקתית
וכיןמעצרהחלטתביןההבחנה,הסדרליהחוקתיקוןלאחרגם,דברשללאמיתו,כינעיוזאתעם33

תנאי,כנזכר,שכן.ואשקבמבטהרדמהכפיפדהכהאינהבערובהשחרורכדברהחלטה
החששאתבערובהשחרורומנאיערובהבאמצעותלמנועניתןלאכיהואמעצרצושללהוצאתו

.הציבוראתאואחראדםיסכןקזהנאשםלכךהחששואתהדיןמןהנאשםשלהימלטותומפני
יכולאעושהנאשםכזוהיא,האמותםהחששותאתלהסירכדיבהשיש,הערובהאםהדיןומה
בבתינדונההיאכיאם,הברית-ארצותשלהעליעהמשפטפכיתעדיןנדונהלאןשאלה?לגייס

1985);:לערעורים(הפדרליים)המשפט

;

.Cir3782(נעd.F757,United .~ states % Jessap

,United States % McConneII;(1985],0*7)1592d.F768,201"אUnited States

5482d.F949,"20ץש-
Mantecon1United States;(1988]015הן)1052d.F842

(1991.cirאו).
הבקשותכלאתבדקנו,כאמור,אלא,מדגמיתבדיקההייתהלאשביצענוהבדיקה:נדגיש34

.הכבנפטביתבמרהיבהטועיםריכוזעלהתבססהבדיקתנו,זאתעם.לענייננוהנוגעות
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,כןאם,נותרובמעצר.בעניינםהשחרורהחלטתניתנהבוביוםשוחררו,%63-כשהם
.%37-כשהם,(51מתוך)נאשמים19

עיוןשלהליךנתקיים,במעצרשנותרוהנאשמים19מתוך.חוזרעיוןשלקיומו.3
לא,מנגד.במעצרתהנותריםשל%100-במדובר,למעשה.נאשמים18-לבנוגעחוזר

מטעםחוזרלעיוןבקשהאף(2000.7.1-2000.10.1)שנבדקהבתקופההוגשה
בקשההגישבלבדאחדנאשם,בערובהששוחררוהנאשמיםמבין,כןכמו.התביעה
.36("ביתמעצר"בלהקלהבקשה)חוזרלעיון
לאחרחוזרעיוןבעניינםשהתקיים,הנאשמים18מתוך.החוזרהעיוןמועד.4

,במעצרשנותרוהנאשמיםמתוך%33-כשהם,נאשמים6-לבנוגע,במעצרשנותרו
.המעצריםלחוק47סעיףכדרישת,יומייםתוךהדיוןהתקיים
שנותרוהנאשמיםמתוך%67-כשהם,(נאשמים12)הנאשמיםלשארבנוגע
שהם,נאשמים7-לבנוגע,מתוכם.ימים3-10תוךהחוזרבעיוןהדיוןהתקיים,במעצר

.ימים3תוךהחוזרבעיוןהדיוןהתקיים,במעצרשנותרוהנאשמיםמתוך%39-כ
החוזרהעיון,(%33+%39)במעצרשנותרוהנאשמיםמתוך%72-לכבנוגע,היינו

.לכךבסמוךאוגועות48תוךהתקיים
,נאשמים8שלבעניינםההחלטה,הנאשמים18מתוך.החוזרבעיוןההחלטה.5

בעניינםהחוזרשהעיון,הנאשמיםששתמתוךכינציין.החוזרהעיוןבמסגרתשונתה
.החוזרבעיוןשונתהבלבדנאשמיםשנישלבעניינםהההלטה,יומייםתוךהתקיים
ניתנהבוביוםהמעצרמןשוחררונאשמים4,החוזרבעיוןההחלטהשינויבעקבות
למרותבמעצרנותרו,נאשמים4,זאתלעומת.השחרורתנאיאתהמשנהההחלטה

.השחרורתנאיבדברההחלטהשינוי
נאשמים3,החוזרבעיוןשונתהלאבעניינםשההחלטה,הנאשמים10מבין
השחרורהחלטתשלהשחרורבתנאילעמודשהצליחולאחרממעצרשוחררו
,החוזרהעיוןבמסגרת,המשפטביתהחליטבוביוםשוחררמתוכםאחד.המקורית

חודשיםארבעהשוחררוהאחריםהשניים.בערובההשחרורתנאיאתלשנותשלא

.המקוריתייהשחרורהחלטתלאחרוחצי
במסגרתשונתהלאבעניינםשההחלטה,הנאשמים10מבין.שניחוזרעיון.6
לאחרשבועייםוזאת,שני38חוזרלעיוןבקשההגישאחדנאשם,החוזרהעיון

.שוחררוהנאשם,התקבלהזובקשה.הראשוןהחוורבעיתההחלטה
נותרוהםזאתולמרות,החוזרבעיוןשונתהבעניינםשההחלטה,הנאשמים4מבין
.נדחואלובקשות.שניחוזרלעיוןבקשההגישונאשמים2,במעצר

ולכן,שנעצרלאחרבלבדשבועיים,הודאתופיעלוהורשעהודה,כמעצרנותראשר,אחדנאשם35
.חוזרלעיוןבקשההגישלאמדועמובן

.נדחוושתיהן,חוזרלעיוןבקשותשתי,למעשה,הגישזהנאשם36
.המקוריתהשחרורהחלטתלאחריומייםהתקחםהחוזרהעיון,ל"הנהנאשמיםלשלושתבנוגע37
2001.3.1:הכדיקהליוםנכון38
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הנאשמים51-בהעיוןמתוךהמצטיירתהתמונה.ממעצרהשחרורלענייןסיכום.7
:כדלקמןהיא,שנבדקו

שלעניינם;בעניינםהשחרורהחלטתניתנהבוביוםשוחררו(%63-כ)נאשמים32
(%10-כ)נאשמים5;חוזר39עיוןבמסגרתשובנדון,במעצרשנותרו,הנאשמיםכל

(%2-כ)אחדונאשם,שבועתוךשוחררו(%8-כ)מתוכם4,חוזרעיוןבמסגרתשוחררו

שתנאיאף,שוחררו(%6-כ)נאשמים3;שניחוזרעיוןבמסגרת,כחודשתוךשוחרר
(%2-כ)מתוכםאחדכאשר,חוזרעיוןבמסגרתבעניינםשונולאבערובההשחרור

שלבסופו.וחציחודשיםארבעהתוך(%4-כ)האחריםוהשניים,יומייםתוךשוחרר
שניתנהנאשמים51מתוך)%20-כשהם,נאשמים10במעצרנותרו,כןאם,דבר

.(שחרורהחלטתבעניינם
בערובההשחרורתנאיביןהקשרבחינת."ביתמעצר":בערובההשחרורתנאי.8
שבדקנומהמקריםאחדלאבאף,"ביתמעצר"לשחרורכימגלהבפועלהשחרורובין
שהדברלהעריךניתן.בפועלהנאשםשלשחרורואתשמנע,תנאיבבחינתהיהלא

,"ביתמעצר"שלהתנאיאתהכוללת,שחרורהחלטתמתקבלתשכאשרמכךנובע
הנאשםשללשחרורוהמעשיתהאפשרותאת,החלטתולמתןעובר,המשפטביתבודק

ההחלטותאלא,בעלמא"ביתמעצר"לשחרורהחלטותאין,אחרלשון."ביתמעצר"ל
בעלשלוהתאמתונכונותושנבחנהלאחר,מסויםבבית"ביתמעצר"ללשחרורהן

.בערובה40המשוחררעל"משגיח"כלשמשהבית
משנייםנובע,בערובהלהשתחררמהםהמונע,נאשמיםשלהקושיעיקר,כןכיהנה
,נאשמיםישאשר,גצדערבות,שנית.מהםהנדרשתהערובהשלגובהה,ראשית:אלו

גצדערב,המקובלפיעלשכן,לגייסההמתקשים,ישראלתושבישאינםמיבעיקר
,מקרובאלונתוניםלנתחניסינו.קבועהי4הכנסהבעלישראלתושבלהיותצריך

.שקיבלנוהנתוניםפירוטלהלן.הערובהשלגובההבענייןהנתוןאתובפרט

:הערובהגובה:בערובההשחרורתנאי.9

מתוך)נאשמים15שלבעניינם:הפקדהללאאו,כולל,ח"ש500,1עדהפקדה.1.9
מתוכם13.ל=הנבגובההפקדהשכללהשחרורהחלטתניתנה,%29-כשהם,(51

הנאשמיםשנימבין.במררנותרו(%13)בלבדנאשמים2-ו,ביוםבושוחררו(%87)
עיוןשבמסגרתלאחר,יומייםכעבורהמעצרמןשוחרראחדנאשם,במעצרשנותרו
,כחודשכעבורממעצרשוחררהשניהנאשם.בערובההשחרורתנאישונולאחוזר
שלבסופה,כלומר.ההפקדהסכוםהופחת,חוזרלעיוןבקשהשבמסגרתלאחר

.(%0)במעצרנותראחדנאשםלאאףהבדיקה

.35הערהלעיל,לאמורבכפוף39
93/819פ"כבשבךהשופטשלהמנחהההחלטהאת,למשל,זהבענייןראו.לנהוגראויכך,ואכן40

.371(מתור"פ,סורוצקי'ני"מ
.1הערהלעיל,ומסברגכהנא,עודזהבענייןראו41

532



בערובהמשוחרריםשלשחרורםאחרמעקב

20שלבעניינם:כולל,ח"ש000,5ועדח"ש500,1-מיותרשלהפקדה.2.9

.ל"הנבגובההפקדהשכללהשחרורהחלטתניתנה,%39-כשהם,(51מתוך)נאשמים
מבין.במעצרנותרו(%45)הנותריםהנאשמים9-ו,ביוםבושוחררו(%55)מתוכם11
חודש,ימים6,ימים3לאחרממעצרשוחררונאשמים5,במעצרשנותרוהנאשמים9

בערובההשחרורבתנאיהקלהבעקבותשוחררומתוכם3.וחציחודשיםוארבעה
,ההפקדהסכוםבהפחתתהתבטאהמהםלשנייםבנוגעההקלה)חוזרעיוןבמסגרת
דחייתלמרותשוחררוושניים,(גצדבערבותההקלההתבטאהלשלישיובנוגע
3,הבדיקהשלבסופה.החוזרהעיוןבמסגרתבערובההשחרורתנאילשינויהבקשה

שנותרומהנאשמיםשנייםשלבעניינם.במעצרנותרו,51מתוך%6-כשהם,נאשמים
.במעצרנותרוהם,כןפיעלאף.חוזרעיוןבמסגרתההפקדהסכוםהופחת,במעצר

13שלבעניינם:כולל,ח"ש000,10ועדח"ש000,5-מיותרשלהפקדה.3.9

.ל"הנבגובההפקדהשכללהשחרורהחלטתניתנה,%25-כשהם,(51מתוך)נאשמים
מתוך.במעצרנותרו(%46)הנותריםהנאשמים6-ו,ביוםבושוחררו(%54)מתוכם7
לאחר,שלושה-יומייםכעבורהמעצרמןשוחררונאשמיםשני,במעצרשנותרו6-ה

הנאשמיםלאחדבנוגעההקלה)בערובההשחרורבתנאי,חוזרעיוןבמסגרת,הקלה
.(גצדבערבותההקלההתבטאהלשניובנוגע,ההפקדהסכוםבהפחתתהתבטאה
שלבעניינם.במעצרנותרו,51מתוך%8-כשהם,נאשמים4,הבדיקהשלבסופה
השחרורבתנאילהקלהבקשהנדחתה,במעצרשנותרוהנאשמיםמארבעתשלושה
עיוןבמסגרתההפקדהסכוםהפחתתלמרות,במעצרנותרהרביעיהנאשם.בערובה

.חוזר
,(51מתוך)נאשמיםארבעהשלבעניינם:ח"ש000,10מעלשלהפקדה.4.9

מתוכםאחדנאשם.ל"הנבגובההפקדהשכללהשחרורהחלטתניתנה,%8-כשהם
אחדלאאף.במעצרנותרו(%75)הנותריםהנאשמיםושלושה,ביוםבושוחרר(%25)

%6-כשהם,נאשמיםששלושהכך,הבדיקהשלבסופהשוחררהללוהנאשמיםמן

,במעצרשנותרוהנאשמיםשלושתמתוךשניים.במעצרנותרו,ואחדחמישיםמתוך
.חוזרעיוןבמסגרתבעניינםההפקדהסכוםהפחתתלמרותכאמורבמעצרנותרו

השחרורבתנאילהקלהבקשהנדחתה,במעצרשנותרהשלישיהנאשםשלבעניינו
.בערובה

גבוהההיאשהערובהככל,ההיגיוןמןכמתחייב:הערובהגובהלענייןסיכום.10
במקוםכךעלעמדנושכברכפי.לגייסההמסוגליםהנאשמיםיותרמעטיםכן,יותר

המסוגלים,הנאשמיםהםמעטיםרק,ח"ש000,10עלעולההערובהכאשר,אחר42

הפקדהעלמורההמשפטביתמהמקרים%92-בשממילאמעניין,זאתעם.לגייסה
מורההמשפטבית(%68)המקריםברובכאשר,ח"ש000,10עלעולהשאינובסכום

בהפקדותדווקאכידומה,כןכמו.ח"ש000,5עלעולהשאינובסכוםהפקדהעל

.1הערהלעיל,וזנדברגמהגאראו42
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השחרורתנאילשינוילבקשותלהיעתרשלאמסוימתנטייהקיימתגבוהיםבסכומים

הפקדהעלהמשפטביתהורהבהםשבמקריםמכךנובעהדבר,להערכתנו.בערובה
בנסיבותהמעצרשעילתהייתה,מלכתחילה,המשפטביתהערכת,גבוהיםבסכומים

בתנאילהקללבקשותהמשפטביתנעתרבנקללאכןועל,משקלכבדתהיאהמקרה

.השחרור

והמסקנותהממצאים.ו

,נאשמיםשלבפועלשחרורםבדברהנתוןהוא,לבררביקשנושאותו,המרכזיהנתת
חלקם:בדורהזהבענייןשקיבלנוהתשובה.בערובהשחרורהחלטתבעניינםשניתנה
.בעניינםהשחרורההלטתניתנהבוביוםבושוחררהנאשמיםשל(%63)הניכר

.חוזרעיוןהתקייםבמעצרשנותרוהנאשמיםכלשלבעניינם
במסגרת.לכךבסמוךאושעות48תוךהחוזרהעיוןהתקיים,המקריםמן%72-בכ
בתנאיההקלה,זאתעם.מהמקרים%50-בבערובההשחרורתנאיהוקלו,החוזרהעיון

בקשהדחייתגם,מנגד.בפועלבערובהלשחרורתמידמביאהאינה,בערובההשחרור
מכל.במעצריישארהנאשםכי,בהכרח,פירושהאין,בערובההשחרורבתנאילהקלה
שניתנהנאשמים51מתוך,מהנאשמים%20-כבמעצרנותרו,יוםשלבסופו,מקום

.שחרורהחלטתבעניינם
פירושהבערובהשחרורבדברהחלטהכיהיאאלומנתוניםהמתחייבתהמסקנה

שלבמיעוטםאולם.הנאשםשלבפועלשחרוראכן,המקריםבמרבית,הואהמעשי
כיהאמפירייםהנתוניםמןעולהעוד.מעצרהחלטתפירושהשחרורהחלטת,מקרים

פירוש,לדעתנו.בערובההשחרורהליךעלבפיקוחונכבדחשובתפקידהחוזרלעיון

תוךיקויםההוזרהעיוןהליךלפיה,החוקהוראתעללהקפידהראוימןכי,הואהדבר
אלא,בערובההשחרורהחלטתשלטכניתבבחינהלהסתפקאיןזוובמסגרת,שעות48

.שלהמהותיתלבחינהגםלהידרשניתן
החלטתניתנתבוביוםמשוחרריםהנאשמיםשמרביתהעובדהלאור,זאתעם

בוהראשוןבשלב"יכולתהקירת"מעיןלקייםמקום,לדעתנו,אין,בעניינםהשחרור
במהירותתתקבלההחלטהזהשבשלבהראוימןשכן,השחרורהחלטתמתקבלת

מעיןלקייםהציעי43"מ'נמוחמד99/8184פ"בבשטירקלהשופט,אמנם.האפשרית

,לדעתנו,אולם.הערובהשלהראויגובההבדברההחלטהבשלב"יכולתחקירת"
:היינו,"אצבעכללי"כידינועלשהובאובנתוניםלהסתפקניתןהראשוןבשלב,כאמור

משתחררים(%87)הנאשמיםשלהמוחלטהרובח"ש500,1עדשלבגובהבהפקדה

.(מוחמדפרשת:להלן)7(3)1999עליוןתקרין,(פורסםא%י"מ'נמוחמד99/8184פ"בש43
24131984Bail(8):ל)g)lUPסעיףלהוראתוהשוו Reform Act,המשפטביתאתהמסמיכה,
שללמימושהניחניםנכסיוהםמהבשאלהלחקור,בערוכהומחרורמעצרשלבענייןהדן

.הנאשם
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.ביוםבומשתחררים(%55)הנאשמיםרובח"ש000,5עדשלובהפקדה,ביוםבו
הטיפוסיתההפקדההיאח"ש000,5עדשלבגובההפקדההשלוםמשפטבבית

כיהדעהאתלקבלנכוןמוחמדבפרשתטירקלהשופטגםכינראה,ואכן.(%68)
שלבולאהחוזרהעיוןשלבהואהאמורה"היכולתחקירת"אתלקייםהראויהמועד

.בערובההשחרורבדברהראשונהההחלטה
אתלבחון,לדעתנו,ראויבוהשלב,כאמור,הוא,החוזרהעיוןשלב,השניהשלב

רביםשופטיםכינראה,זובמסגרת.הערובהאתלגייסהנאשםשלהכלכליתיכולתו
יכולאינושהנאשםלכךראיההמעצרבהתמשכותראו(החוזרהעיוןמבקשות%50)

אולם.השחרורבתנאי,החוורהעיוןבמסגרת,הקלוולכן,הערובהאתלגייס
ההקלהאתשהצדיקה,מכרעתנסיבההיוותהלא,כשלעצמההיא,המעצרהתמשכות

עצמתהובהם,האחריםהנתוניםעםהשתקללזהנתוןאלא,בערובההשחרורבתנאי
.מהשחרורכתוצאההצפויהחששומידתהמעצרעילתשל
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הגשתלאחרבירושליםהשלוםמשפטבביתבערובהשחרור:נספח
.00.7.1-00.10.11ביןאישוםכתב

חוזרעיוןהחלטתתאריךהשחרורתנאיהעברה'2ס
השחרורחנק;
.שוחרר00.7.18.נש500,1הפקדה.סמיםמ4438,
.שוחרר00.7.4,בנואצלביתמעצר.בי"אלמ4439/ג
.גש000,8ערבות- .שוחרר00.7.2,ביתמעצר.סמים01/4440

,נש000,1הפקדה

.נש700,7ערבות- שבל4453/י0
.שוחרר00.7.17,עת000,12הפקדה,ר3"
.נש000,15ערבותהפרעה
.לשוטר- שב0/4477(

.שוחרר00.7.6,נש000,10הפקדה.ח4"
.5ש000,10ערבות .שוחרר00.7.5,נש000,3הפקדה,סמים,ח"שב0/4483,

.נש000,7ערבות.סמיםהחזקת- שב0/4529(
-00.7.25.שוחרר00.7.11,מה000,4הפקדה,ח"

הודה.נש000,7גצדערבות.התפרצות

.והורשע- .שוחרר00.7.10,ביתמעצר.סמים4536/י0

.נש500,2ערבות- שב0/4739(
-1משיב-1משיב1-00.7.17משיב,ח"

-00.7.19.שוחררלא.3ש000,12הפקדה.ר"שבל

סכום.שוחרר-2משיב-2משיב
ההפקדה,ע000,35הפקדה
הופחת.נש000,10ערבויות

.נש000,10-ל
.שוחררלא- .21שוחרר,00.7הפקדה,מעצרבית.סמים0/4746(

ערבות,עא000,10
.נש000,10גצד

2001.3.1ליוםנכונה,הנאשםשלשחרורו-איאושחרורוכדברהנתוניםובפרטהבדיקה1

.במשפחהאלימות=ב"אלמ2
.רשותללאברכבשימוש=ר"שבל3
.חוקיתבלתיה=שה=ח"שכ4
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חוזרעיוןהחלטתתאריךהשחרורתנאיהעברה'מס

השחרורתתיק
-00.7.19.שוחררלא00.7.13,גש000,2הפקדה,ח"שב0/4750(

הערבותגצדערבות.ר"שבל
שונתה.(ש000,20

אביולערבות

,המשיבשל

הופחתוכן
סכום

.ההפקדה

.שוחרר- שבל0/4771[
,1משיבים,1משיבים1,2-00.7.24משיבים.ר"

2-00.7.26.שוחררולא-2.עת500,2הפקדה

שונולא-.שוחרר-3משיב.עח3-500,1משיב
.התנאיםמא000,10ערבויות

כיוםשוחררו.אחדכל

-00.12.11. שב00/4832
.שוחרר00.7.20,נש000,3הפקדה,ח"
.עת000,20ערבים2.זיוף,התחזות- ,00.10.13.שוחרר00.7.26הפקדה,ביתמעצר.סמים00/4976

-00.11.7ערבות,נש000,10

בקשוח.עא000,15
מעצרלביטול

.הבית- .שוחרר00.7.25ערבות,ביתמעצר.ב"אלמ00/4979

.נש000,5- שכ00/4990
-00.7.31.שוחרר28לא.00.7,נא000,7הפקדה,ח"

ערבותסכום.גש000,10ערבות.התחזות
הופחתגצד

.עת000,10-ל
.שוחרר

.שוחרר00.7.27במרכוביתמעצר.סמים00/5008

.גמילה- שב00/5010
לא-00.8.3.שוחררלא00.8.1,גש000,15הפקדה.גניבה,ח"

.התנאיםשונו.עא000,10ערבים2

.שוחררלא- שב00/5097
.30שוחרר.00.7,גש000,10הפקדה.ח"
.8א000,10ערבים2-
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חוזרעיוןהחלטתתאריךהשחרורתנאיהעברה'וס

השחרורתיק:

.שוחרר00.8.13,ביתמעצר.רכוש0/5215' ,מח000,2הפקדה

.גש000,25ערבות
.שוחרר8,01.8.13א000,8הפקדה.רכוש,ח"שב0/5218,

.גש000,12ערבים2- אלמ0/5251,
.שוחרר00.8.21,ביתמעצר.ב"
.גש000,10ערבות- שב0,5337(

-00.8.18.שוחררלא000,7ra,00.8.16הפקדה,ח"

ההפקדה.עא000,7ערבים2.התפרצות
הופחתה

,עת000,3-ל

הערבויות

הועלו

.צח000,20-ל
.שוחרר- .שוחרר00.9.4,ביתמעצר,פציעה0/5341(

,מח000,5הפקדה.איומים

.גש000,10ערבות- שב0/5344(
-00.8.20.שוחררלא,נש000,5הפקדה,ח"

הערבובסכום00.8.17.נם000,7ערבות.שיבוש
הופחת

.גש500-ל
.שוחרר- .שוחרר,נם000,5הפקדה.סמים5383/נ

00.8.28.עת000,15ערבות- לא-00.9.3.שוחררלא,עא000,1הפקדה,אלימות01/5389

.התנאיםשונו00.8.23.גש000,5ערב.רכוש
.שוחררלא
00.9.17-

סכום

ההפקדה
הופחת

.נם770-ל

.שוחרר-
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חוזרעיוןהחלטתתאריךהשחרורתנאיהעברה'מס

השחרורתתיק
-00.8.27.שוחררולא(מעצר-1משיב),ח"שב0/5397(

הופחתו2-00.8.24משיב.התפרצות
סכומי,גש500,7הפקדה

.ההפקדה.עת000,20ערבות
.שוחררולא-3משיב

לא-00.8.30,נס000,5הפקדה
.התנאיםשונו.עת000,10ערבות

-
.שוחררולא

.27שוחרר.00.8,גש500,1הפקדה.ח"שב0/5410(
.עא000,5ערבות- .שוחרר00.9.3,וש000,8הפקדה,גניבה,הונאה5415/ת0

.גש000,10ערב.זיוף- לא-00.9.3.שוחררלא,ע000,108הפקדה,ח"שב00/5482

.התנאיםשונו00.8.31.עח000,10בערבים.התפרצות

-
.שוחררלא

לא-00.9.5.שוחררלא00.9.3,נש500,1הפקדה.רכוש00/5529
.התנאיםשונו.עת000,10ערבות

-
.שוחרר

.שוחרר00.9.1,נש000,2הפקדה,ח"שב00/5531
.000,20auערבות.ר"שבל- שב00/5695

.שוחרר00.9.7,גש000,2הפקדה,ח"
.נס000,5ערב.ר"שבל- .שוחרר00.9.21,ביתמעצר.תקיפה00/5700

,גש000,1הפקדה

.עם000,5ערבות- שב00/5789
-00.9.27.שוחררלא,עא000,20הפקדה,ח"

הפחתת00.9.20.(ש000,30ערבות.וזיוףהתחזות
ההפקדה

,נס000,10-ל

והערבות -

.000,20ra-ל

-
.שוחררלא

%ל-00.9.28.שוחררלא,(מעצר-1משיב)החזקת,ח"שב00/5797

,התנאיםשונו2-00.9.20משיב,פריצהכלי

.שוחררלא,עא000,10הפקדה,שיבוש
.נש000,20ערבות.תעבורה-
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חוזרעיוןהחלטתתאריךהשחרורתנאיהעברה'2ס

השחרורתתיק
.שוחרר00.9.20-עצמיתערבות.גניבהמ5799(

.נש000,2
.שוחרר00.11.4,מעצרבית.ב"אלממ5855(

,גש500,2הפקדה

.גש000,10ערבות- שב0/5856(
%ל-00.9.25.שוחררלא,3ש000,10-הפקדה,ח"

.התנאיםשונו00.9.21.טש000,10-ערבים2,התחזות

.שוחררלא.רכוש- שבל0/5907(
.21שוחרר.00.9,עם000,3הפקדה,ר"
.גש000,15ערבים2הפרעה,ח"שב
.לשוטר- שב0/5921(

-00.9.28.שוחררולא-1משיב,רכוש,ח"

שונולא00.9.25,טא000,2הפקדה.איומים

.התנאים-2משיב
.שוחררולא,גש000,3הפקדה

.עם000,5ערבות- .שוחרר00.8.20גש000,3הפקדה.רכוש0/6054(

.עם000,5ערבות- אלמ0/6248(
.שוחרר00.9.27,גש000,6הפקדה.ב"
.צם000,15ערבות- .שוחרר00.9.28.גש000,10ערבות.גניבה0/6066(

.שוחרר9.28.ש,חלקיביתמעצר.סמים0/6688(
,גש000,5הפקדה

.עם000,10ערכות
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