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תיקו  – 113מצליח לתק?
הדר

מסורי*

תיקו  113לחוק העונשי  ,התשל"ז– 1977יצר לראשונה הבניה של שיקול הדעת
השיפוטי בענישה מתו מגמה לצמצ את פערי הענישה .המחוקק קבע את
שיקולי הענישה והמדרג ביניה וכ העניק את מעמד הבכורה לעקרו ההלימה.
מאמר זה בוח את יישומו של תיקו  113הלכה למעשה על ידי הערכאות
השיפוטיות באמצעות ראיונות של תובעי וסנגורי ,שאלוני לשופטי ,תצפיות
בבתי משפט וניתוח גזרי די  .תרומתו של המאמר ממוקדת בכ שהניתוח
הביקורתי נער בפרספקטיבה קונסטרוקטיביסטית שבה התהליכי נבחני
מנקודת המבט של בעלי התפקיד הפועלי בתו המערכת המשפטית ,לרבות
שופטי אשר השיבו לשאלוני .מהמחקר עולה שישנ שני עולמות מקבילי,
האחד פורמלי ,שבו נחזה יישו מלא של תיקו  ,113והאחר בלתיפורמלי ,שבו
השופטי מקיימי את הוראות התיקו כ"מצוות אנשי מלומדה" ,ולמעשה
גוזרי את הדי בהתעל מתיקו .113
א .מבוא .ב .רקע;  .1מתווה תיקו  .2 ;113הדואליות שבתיקו ;113
 .3מיהות השופט;  .4תפקידו של בית המשפט העליו ביישו תיקו .113
ג .מתודולוגיה;  .1ראיונות;  .2שאלוני;  .3תצפיות;  .4ניתוח גזרי די .
ד .ממצאי ומסקנות;  .1ממצאי – כללי;  .2הסדרי טיעו  .ה .סיכו.
נספח א .נספח ב.

א .מבוא
בתיקו  113לחוק העונשי ,התשל"ז–) 1977להל" :תיקו  "113או "התיקו"( ,ביקש המחוקק
להבנות את שיקול דעתו של השופט בבואו לגזור את הדי ,וזאת באמצעות פירוט שיקולי
הענישה והמדרג ביניה ,וכ על ידי הענקת מעמד בכורה לעקרו ההלימה .עיקרו זה מגל
יחס הול בי חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאש ובי סוג ומידת
העונש המוטל עליו 1.בהתא לתיקו  ,113בבוא השופט לגזור את הדי עליו לקבוע תחילה
*
1

מאמר זה מבוסס על מחקר לצור קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה בהנחיית ד"ר טלי גל ופרופ'
צבי איזיקובי ,אוניברסיטת חיפה .אני מבקש להודות לחברי מערכת כתב העת המשפט על
ההערות המועילות.
ס' 40ב לחוק העונשי  ,התשל"ז– .1977לקושי ביישו עיקרו זה ראו לסלי סבה ואיריס ויינריב
"רמות ענישה בחיפוש אחר תאוריה" חוקי ג .(2011) 99
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מתח ענישה – טווח מזערי ומרבי – לעבירה שבוצעה על נסיבותיה ,וזאת מבלי לשקול את
נסיבותיו האישיות של הנאש ,לרבות עברו הפלילי 2,ורק לאחר מכ לקבוע את העונש בתו
המתח ,למעט במקרי חריגי הקבועי בתיקו3.
בספרות הועלתה האפשרות להוסי עוד חריגי שלפיה יהא שופט מוסמ לחרוג ממתח
הענישה במסגרת הסדר טיעו 4או מטעמי צדק 5.זמ לא רב לאחר מכ קבע בית המשפט
העליו ,במובח מהלכות קודמות 6,כי נית לחרוג ממתח הענישה מטעמי צדק ,א סייג זאת
למקרי שבה עונש המאסר בפועל עלול לסכ את חייו של מי שהורשע או לקצר בצורה ניכרת
את חייו ובשי לב לחומרת העבירה שבה הורשע.
המחקר הנוכחי מבקש לבחו כיצד מיישמי השופטי את תיקו  113מנקודת מבט
"פנימית" של השופטי ,הסנגורי והתובעי .השתמשתי בכלי איכותניי )ראיונות עומק,
שאלוני ,תצפיות ,ניתוח תוכ( לצור איסו ממצאי המחקר ובכלי מתחו הפסיכולוגיה כדי
לנתח .העבירה אשר נבחרה כבסיס למחקר היא עברת ההתעללות בילדי 7,וזאת בשל ההנחה
שלפיה ככל שהעבירה טכנית יותר )למשל שהייה בלתיחוקית( 8יקל על השופטי לייש את
תיקו  113ולא יימצאו פערי משמעותיי בענישה .לעומת זאת ,ככל שהעבירה מורכבת יותר,
צפוי להיות ביטוי רחב יותר לעמדה הסובייקטיבית של כל שופט בכל מקרה ומקרה.
מממצאי המחקר עולה כי קיי קושי ביישו תיקו  113עד כי נראה שלא הגשי את
מטרתו ואינו מיוש הלכה למעשה ,כפי שהתכוו לכ המחוקק .מהממצאי עולה האפשרות
שלפיה השופטי מקיימי את התיקו כ"מצוות אנשי מלומדה" ובפועל גוזרי את הדי על
פי שיקול דעת במנותק מתיקו  .113יתר על כ ,ג כחמש שני לאחר חקיקתו לא נוצר
"קורפוס של מתחמי עונש הולמי" 9,כ שהשופטי ממשיכי לגשש את דרכ בנבכי תיקו
 113בכל תיק ותיק ובכ מתווספת מעמסה כבדה על עבודת .מעמסה זו יוצרת בקרב
השופטי ,כמו ג בקרב הסנגורי והפרקליטי )א כי במידה פחותה( ,רגשות שליליי כלפי
תיקו  113המשפיעי על האפקטיביות ביישומו.
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ס' 40ג)א( לחוק העונשי  .ראו ג עמי קובו "פירוש לתיקו מס'  113לחוק העונשי בעניי הבניית
שיקול הדעת בענישה" הסניגור  ;(2012) 4 ,183יניב ואקי ויור רבי "הבניית שיקול הדעת
השיפוטי בענישה :תמונת מצב והרהורי לבוא" הפרקליט נב .(2013) 413
ס' 40ג)ב( לחוק העונשי  .ראו ג משרד המשפטי די וחשבו הועדה לבחינת דרכי ההבנייה של
שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדי ).(1997
אור גזלאייל "העונש ההול לא תמיד הול" עור הדי .(2013) 70 ,21
יובל ליברדו "חריגה ממתח העונש ההול מטעמי צדק" הסניגור .(2013) 4 ,198–197
בעבר השיקול של הרתעת הציבור כמביא לחריגה ממתח הענישה ראו ע"פ  1127/13גברזגיי נ'
מדינת ישראל )פורס בנבו ;(15.1.2014 ,ע"פ  8641/12סעד נ' מדינת ישראל )פורס בנבו,
.(5.8.2013
ס' 368ג לחוק העונשי .
לדיו בסוגיית מתחמי הענישה לעבירת השהייה הבלתיחוקית ראו אור גזלאייל "מתחמי לא
הולמי על עקרו ההלימה בקביעת מתח העונש ההול" משפטי על אתר ו (2013) 15–14 ,1
)להל  :גזלאייל "מתחמי לא הולמי"(.
רע"פ  3677/13אלהרוש נ' מדינת ישראל ,פס'  16לפסק דינו של השופט ג'וברא )פורס בנבו,
.(18.12.2014
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תרומתו של מחקר זה לספרות הקיימת ממוקדת ונוגעת לנקודת המבט הפנימית של
השחקני המיישמי את תיקו ) 113שופטי ,סנגורי ,תובעי( וכ להיווצרות שני עולמות
נפרדי בעת יישו החוק :העול הפורמלי שבמסגרתו מיוש התיקו כלשונו ,והעול הלא
פורמלי שבמסגרתו העונש נגזר על פי שיקול דעתו של השופט בהתעל מהוראות תיקו .113
בפרקי הבאי נסקור את המתווה של תיקו  113ואת הרקע לחקיקתו ,נציג את הדואליות
המובנית שבתיקו ,שלפיה מחד גיסא ישנה דרישה לקביעת מתח ענישה "אובייקטיבי"
בהתעל מזהות הנאש ,ומאיד גיסא נדרש השופט בהתא לסעי המטרה 10לקבוע את
העונש "המתאי לנאש בנסיבות העבירה" .כמו כ ,נדו בהשפעת זהותו של השופט כמו ג
בתפקידו של בית המשפט העליו ביישו תיקו  ,113נפרט את המתודולוגיה העומדת בבסיס
המחקר ,ולבסו נסקור את הממצאי ונדו במסקנות העולות מהמחקר.

ב .רקע
 .1מתווה תיקו 113
קשה להפריז בעצמת התפנית אשר בוצעה על ידי המחוקק ,שלפיה עברו השופטי ממצב של
שיקול דעת כמעט מוחלט בקביעת עונשי למצב שבו נקבעה תבנית קשיחה להבניית שיקול
הדעת הפועלת ה במישור המבני וה במישור הערכי .בשל חשיבות הדברי ,אציג בקצרה את
המסלול שבו על השופט לפסוע על מנת לגזור את הדי לאור תיקו  113בהתא לסעיפי
40א–40יד לחוק העונשי .כעיקרו מנחה נקבע ,כאמור ,עקרו ההלימה 11שלפיו על השופט
לפעול:
12
בשלב הראשו על השופט לקבוע מתח עונש הול בהתא לעיקרו המנחה שבמסגרתו
עליו להתחשב בער החברתי שנפגע מביצוע העבירה ,במידת הפגיעה בו ,במדיניות הענישה
הנהוגה וכ להתחשב בנסיבות הקשורות בביצוע העבירה 13.הכול בהתא לרשימה שנקבעה
הכוללת את :התכנו שקד לביצוע העבירה; חלקו היחסי של הנאש בביצוע העבירה ומידת
ההשפעה של אחר על הנאש בביצוע העבירה; הנזק שהיה צפוי להיגר מביצוע העבירה;
הנזק שנגר מביצוע העבירה; הסיבות שהביאו את הנאש לבצע את העבירה; יכולתו של
הנאש להבי את הפסול שבמעשהו או את משמעות מעשהו ,לרבות בשל גילו; יכולתו של
הנאש להימנע מהמעשה ומידת השליטה שלו על מעשהו; מצוקתו הנפשית של הנאש עקב
התעללות בו על ידי נפגע העבירה; הקרבה לסייג לאחריות פלילית; האכזריות ,האלימות
וההתעללות של הנאש בנפגע העבירה או ניצולו; הניצול לרעה של כוחו או מעמדו של
הנאש או של יחסיו ע נפגע העבירה.

10
11
12
13

ס' 40א לחוק העונשי .
ראו סבה וויינריב ,לעיל ה"ש  ,1לעניי הקשיי העלולי להתעורר ביישו עיקרו זה.
ס' 40ג לחוק העונשי .
ס' 40ט לחוק העונשי .
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בשלב השני על השופט לקבוע א העונש יחרוג ממתח הענישה .תיקו  113קבע שתי
עילות בלבד לחריגה ממתח העונש :שיקולי שיקו 14או הגנה על שלו הציבור 15.כאשר
מעשה העבירה ומידת האש של הנאש בעלי "חומרה יתרה" ,אי לחרוג מהמתח לצור
שיקו אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופ16.
בשלב השלישי ,על השופט לקבוע את העונש בתו המתח בהתחשב בנסיבות שאינ
קשורות בביצוע העבירה 17הכוללות את הפגיעה של העונש בנאש ,לרבות בשל גילו; הפגיעה
של העונש במשפחתו של הנאש; הנזקי שנגרמו לנאש מביצוע העבירה ומהרשעתו; נטילת
האחריות של הנאש על מעשיו וחזרתו למוטב או מאמציו לחזור למוטב; מאמצי הנאש
לתיקו תוצאות העבירה ולפיצוי על הנזק שנגר בשלה; שיתו הפעולה של הנאש ע
רשויות אכיפת החוק ,אול כפירה באשמה וניהול משפט על ידי הנאש לא ייזקפו לחובתו;
התנהגותו החיובית של הנאש ותרומתו לחברה; נסיבות חיי קשות של הנאש שהייתה לה
השפעה על ביצוע מעשה העבירה; התנהגות רשויות אכיפת החוק; חלו הזמ מעת ביצוע
העבירה; עברו הפלילי של הנאש או היעדרו; והרתעת היחיד או הרבי .א הרשיע בית
המשפט נאש בעברות המהוות אירוע אחד ,עליו לקבוע מתח עונש הול ולגזור עונש כולל
לכל העברות באותו אירוע .א הרשיע בית המשפט נאש בעברות המהוות כמה אירועי ,עליו
לקבוע מתח עונש הול לכל אירוע בנפרד ,ולאחר מכ הוא יוכל לגזור כל עונש בנפרד או
עונש כולל לכל האירועי .לבסו ,על השופט לנמק את קביעת מתח העונש ההול ,גזירת
העונש המתאי ,חריגה ממתח העונש ההול; והדר שבה גזר את דינו של הנאש לאחר
הרשעה בכמה עברות המהוות כמה אירועי18.
קריאה ברצ של ההנחיות המהוות את הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה כשלעצמה
יוצרת תחושה של מבו עמוס ומפותל – לא כל שכ ,כאשר מנסי לפעול לפי ההוראות לצור
קביעת גזר הדי .תחושה זו נובעת מהמבו המפורט של ההבניה בכל אחד משלביה .אי מדובר
רק בקביעת עקרונות כלליי אשר יש לפעול על פיה ,אלא בקביעת "מתכו" אשר השופט
חייב לפעול על פיו לצור "בישול" גזר הדי .למטפורה זו אחראי אחד השופטי ,אשר סיכ
את דעתו בכ ש"מה שחשוב זה לא המתכו אלא א האוכל טעי" .במילי אחרות ,פחות
חשובה מידת הדקדקנות בדר גזירת הדי ,אלא השאלה א העונש המוטל בפועל ראוי .גישה
זו ,המדגישה את המהות ולא את הטכניקה אופיינית לקבוצת השופטי שנדגמה ,א היא
מחמיצה את תכלית ייעודו של תיקו .113
א כ ,בפני השופטי מונחות עתה הנחיות מפורטות בנוגע לאופ שבו עליה להפעיל את
שיקול דעת .הנחיות אלה קבועות בחוק שעל השופטי לפרש ככל חוק אשר מונח בפניה,
אלא שהפע ,כאמור ,ההוראות אינ באות להגדיר התנהגות מסוימת כעבירה ,אלא דווקא
מופנות כלפיה על מנת להכווי את התנהגות )שיקול דעת( בעת גזירת הדי .תגובת של
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ס' 40ד לחוק העונשי .
ס' 40ה לחוק העונשי .
ס' 40ד)ב( לחוק העונשי .
ס' 40יא לחוק העונשי .
ס' 40יד לחוק העונשי .
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השופטי בלטה על רקע מתודולוגיית המחקר ,שלפיה רואיינו או השיבו לשאלוני טריאדות
של שחקני מרכזיי באותו מגרש )שופטי ,סנגורי ,תובעי( וחידדה את זוויות ההסתכלות
השונות של כל אחד מהשחקני.

 .2הדואליות שבתיקו 113
קריאה ביקורתית של התיקו מעלה כי הוא נושא בחובו סתירה פנימית .המחוקק קבע מסגרת
אובייקטיבית לקביעת מתח הענישה ,הנקבע מבלי שבית המשפט ישקול שיקול כלשהו
הקשור לזהות הנאש המסוי העומד בפניו )להבדיל ממידת אשמו( 19.קביעת מסגרות
קשיחות לכל עבירה בנסיבות מסוימות ,אמורה על פי כוונת המחוקק ליצור את המנגנו
שיצמצ את פערי הענישה .אול סעי המטרה מבהיר כי "מטרתו של סימ זה לקבוע את
העקרונות והשיקולי המנחי בענישה ,המשקל שיש לתת לה והיחס ביניה ,כדי שבית
המשפט יקבע את העונש המתאי לנאש בנסיבות העבירה" 20.מכא הסתירה הפוטנציאלית.
מצד אחד ,העקרונות והשיקולי נועדו לשרת את "העונש המתאי לנאש" ,ומצד אחר בה
בעת נקבעת מסגרת קשיחה )למעט החריגי של שיקו והגנה על שלו הציבור( 21לעבירות
ללא התייחסות לזהות הנאש.
לפיכ ,במקרי שבה השופט יסבור כי העונש המתאי לנאש חורג ממתח הענישה א
לא מהעילות לחריגה מהמתח )למשל ,בשל נסיבות חיי קשות( ,יהא חייב השופט לבחור בי
מצפונו לבי הוראות החוק .המנגנו הדואלי אשר יצר המחוקק שלפיו מחד גיסא נקבעת
מסגרת אובייקטיבית ,ומאיד גיסא נדרש השופט לקבוע עונש אינדיבידואלי יוצר התנגשות
שבמרכזה ניצב השופט.
האמת ניתנת להיאמר – ברגע שהמחוקק החליט להתערב בשיקול דעתו של בית המשפט,
אי מנוס ממקרי שבה יסבור שופט על פי שיקול דעתו כי העונש המתאי לנאש הוא
פלוני ,א א יגזור את הדי בהתא להבניית שיקול הדעת אשר נקבעה על ידי המחוקק ,גזירת
הדי חייבת להיות שונה .א לא תאמר כ ,הרי לא ישתנה דבר בהפעלת שיקול דעת של
השופטי וממילא לא יחול כל שינוי בפערי בענישה שביקש המחוקק לצמצ.

 .3מיהות השופט
הגישה הפורמליסטית למשפט גורסת כי שופטי יכולי וא חייבי להפריד בי רגשותיה
ועמדותיה האישיות לבי הדר שבה ה מגיבי למקרה המובא בפניה ,באשר עליה לגזור
את הדי על פי שורת הדי בלבד 22.לעומתה ,הגישה הריאליסטית למשפט מקבלת את המתח
הקיי בי כוחות מתחרי המצויי כול בעול המשפט וה :כוח אל מול תבונה ,מדע אל

19
20
21
22

ס' 40ג לחוק העונשי .
ס' 40א לחוק העונשי .
ס' 40ג)ב( לחוק העונשי .
אריאל בנדור "חיי המשפט ה היגיו  ,ולכ הכול שפיט – על פורמליז משפטי ראוי" משפט
וממשל ו .(2003) 603–591
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מול אמנות ומסורת אל מול קדמה 23.על פי גישה זו ,השופט אינו פועל על פי מטריצה שאליה
נכנסי כללי המשפט ויוצאת תוצאה אחת מתבקשת ,אלא הוא פועל במרחב דינמי המאפשר
הפעלת שיקול דעת בתוו שבי הכוחות המתחרי המתוארי לעיל.
ההתייחסות של שתי הגישות לדר ולמרחב הפעלת שיקול הדעת של השופט שונה היא.
לפיכ ,כאשר אנו עוסקי בתיקו לחוק אשר כל כולו הבניה של שיקול הדעת השיפוטי
בענישה ,כל גישה תצדד ביישו שונה של תיקו  .113הגישה הפורמליסטית תצדד ביישו
דווקני של הוראות התיקו וקביעת העונש תו מת דגש על המדד האובייקטיבי של תיקו 113
)הוא מתח הענישה( .לעומתה ,הגישה הריאליסטית תצדד בשימת דגש על המרכיב
האינדיבידואלי שבענישה שלפיו העונש חייב להתאי לנאש העומד בפני השופט ,בהתא
לסעי המטרה24.
בפועל ,לפחות כפי שעולה מפיה של השופטי עצמ ושאר השחקני אשר השתתפו
במחקר הנוכחי ,הנטייה היא לצדד בשיקול דעת עצמאי ובהתאמה לעקרו האינדיבידואליות.
ג במצב שבו לשופטי יש עמדה ביקורתית כלפי חוק מסוי )ויש להניח כי יש לא מעט
מצבי כאלה( ,עליה לייש את החוק ואת תכליתו מתו כוונה מלאה ,ובד בבד ה יכולי
למתוח ביקורת על החוק מחו לכותלי בית המשפט ,בפורומי שאליה ה מוזמני וכו' .אלא
שבמקרה של תיקו  ,113דומה כי התגובה חורגת מתגובה ביקורתית שכלתנית וגולשת אל עבר
תגובה רגשית הצבועה בצבעי כעס ,תסכול וא עלבו.
בהקדמה למאמר בעניי הטיות קוגניטיביות של שופטי כתב המחבר "במאמר הנחתי כי
השופט אחד האד הוא בהחלטותיו ושאי הבדל מהותי בינו לבי מחליט אחר ."...ואכ ,ישנו
ביסוס להנחה זו במאמר האמור 25.במחקר אחר נמצא כי שופטי א מגיבי לתמריצי
כלכליי ככל אד למרות המנגנוני הקיימי של כהונה "קשיחה" ובקרה למניעת ניגודי
אינטרסי 26.למרות הידע המצטבר בעניי זה ,המערכת המשפטית מנסה לשמר את האקסיומה
של שופט מקצועיאובייקטיבי 27,שיש המכני אותה מיתוס28.
כידוע ,אל תפקיד השיפוט מגיעי מי שהיו בעבר תובעי ,עורכי די פרטיי ,סנגורי,
אנשי אקדמיה .בתהלי המינוי לשפיטה )הכולל כיו הופעה בפני ועדת איתור" ,שבוע גיבוש"
וועדה למינוי שופטי( ,המועמד אינו עובר מהפ המאפשר לו מרגע המינוי להימנע לחלוטי
מכל השפעה חיצונית )מלבד הדי( על החלטותיו .מטבע הדברי ,כמו בכל תחו מומחיות,
ע השני שופט יכול לרכוש ניסיו המסייע לו להפחית את עצמת ההשפעה ,א דומה כי בכ

23
24
25

חנו דג "התפיסה הריאליסטית של המשפט" ספר דליה דורנר ) 303שולמית אלמוג ,דורית
ביניש ויעד רות עורכי.(2009 ,
ס' 40א לחוק העונשי .
חמי ב נו "הטיות קוגניטיביות והחלטות שיפוטיות – אינטואיציה וחשיבה סדורה במלאכתו של
השופט" שערי משפט ה .(2010) 177

26
27
28

Richard A. Posner, What Do Judges and Justices Maximize? (The Same Things Everyone
).Else Does), 3 SUP. CT. ECON. REV. 1 (1993

אהר ברק שיקול דעת שיפוטי ).(1987
יששכר )איסי( רוז צבי "הא שופטי ה כבני אד? כינו דמות השופט בראי כללי הפסלות"
משפט וממשל ח .(2005) 49
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לא שונה השופט מכל מומחה אחר .אפילו בי שופטי שה אבות לבני בלבד לעומת
שופטי שה אבות לבת אחת לפחות נמצאו הבדלי בפסיקת 29,כ שההנחה כי השופטי
מהווי אי שיפוטי ח מהשפעה חיצונית ,אי לה בסיס מוצק.
על פי הכלל הידוע בכינויו ” ,“Mile’s Lawלתפקידו של האד השפעה משמעותית על
עמדתו ,או בנוסח האנגלי הקולע 30.Where you sit is where you stand :כלומר ,זווית
ההסתכלות ממקו מושבו של כל אחד מהדוברי משפיעה על עמדתו המהותית .כ ,הסנגורי
מדגישי את עצמת התביעה והשפעתה על בית המשפט ,ואילו התובעי דווקא מעלי טענה
על חוסר איזו בי נוכחות הנאש ,משפחתו ,מצבו הרפואי וכו' בטר גזירת הדי לבי הקורב
שמשחק תפקיד משני בטר גזירת הדי .מאחר שאת כל התפקידי מאיישי אות בעלי
מקצוע )עורכי די( ,וא ישנה תחלופה בי התפקידי )תובעי שהופכי לסנגורי ,סנגורי
שהופכי לשופטי וכדומה( ,נית לראות את מידת ההשפעה של התפקיד על השקפותיו של
האד הממלא אותו .את תגובות השופטי אפיי מרכיב רגשי חזק של כעס ותסכול .אלמלא
היו מחויבי השופטי לקיי את מתווה תיקו  ,113דומה כי אי זה מופר להניח כי לא היו
מקיימי אותו כלל ,וא לא היו מתאמצי להסוות זאת.
לפיכ ,כאשר בוחני את השפעת תיקו  113על עבודת השופט מנקודת מבט ניטרלית –
כלומר ,כניסת הנחיות חדשות ומפורטות עבור מומחה בתחו מומחיותו המתוות את הדר
שבה עליו לפעול ,מתו תכלית של השפעה על התוצאה באמצעות התהלי ,תגובת השופטי
נתפסת כטבעית ביותר.
מרכיב משמעותי בתיקו שהוא בגדר חידוש ואשר לא היה חלק משיקול דעת של
השופטי בעבר ,הוא קביעת מתח ענישה על פי ההנחיות המדויקות בתיקו .מרכיב זה עלול
להתנגש ע התוצאה המיטבית על פי דעתו של המומחה )השופט( היושב בדי ,התנגשות שלה
השלכות רבות ,לפי מחקר זה ,לרבות מניפולציות ,קיו התיקו למראית עי ותגובות רגשיות.

 .4תפקידו של בית המשפט העליו ביישו תיקו 113
לצור מחקר זה נדרשנו להמשיג שני עולמות :זה המתקיי בזירה הפורמלית החשופה לציבור
)ההלי המשפטי ,גזר הדי(; וזה המתקיי בזירה הבלתיפורמלית ,הפרטית )ראיונות,
שאלוני( 31.השוואה בי שתי הזירות הללו מעלה ממצא בולט שלפיו בזירה הפורמלית
מתקיי ציות לחוק ויישומו באופ מלא ,ואילו בזירה הבלתיפורמלית הציות לחוק אינו אלא
למראית עי בלבד וכי אי כמעט כל שוני בתוצאה 32.הבדלי אלה בי הזירות אינ באי

29
30
31
32

Adam N. Glynn & Maya Sen, Identifying Judicial Empathy: Does Having Daughters Cause
).Judges to Rule for Women’s Issues?, 59 AJPS 37 (2014
).Rufus E. Miles, The Origin and Meaning of Miles' Law, 38 PAR 399 (1978
על תופעת העולמות המקבילי ראו PIERRE BOURDIEU, SKETCH FOR A SELF-ANALYSIS
).(Richard Nice tran., 2007

קר וינשלמרגל וענבר גלו "ההשפעה של תיקו החוק בעניי הבניית שיקולהדעת השיפוטי
בענישה על גזירת מאסרי" עיוני משפט לח  .(2016) 221במחקר בי היתר נער ניתוח גזרי די
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בחלל ריק .עיו בפסיקה מעלה כי שופט אשר אינו מקיי את תיקו  113כלשונו חשו לביקורת
בית המשפט של ערעור 33.כ ,למשל ,בפרשת אלחלבי 34מתח בית המשפט העליו ביקורת
נוקבת על הערכאה הדיונית על היעדר התייחסות לתיקו  .113לאור העובדה כי בית המשפט
העליו בעצמו אינו מצטיי בקיו הוראות דווקני של תיקו  113עולה השאלה מדוע בית
המשפט העליו מותח ביקורת נוקבת בערכאות הדיוניות? קריאה ביקורתית של פסק הדי
מעלה כי חלקה השני של הביקורת נוגע לפרקטיקה היומיומית של בית המשפט העליו
)להבדיל משאלות של ציות לחוק ופגיעה באמו הציבור( ועל כ ,ככל הנראה ,יצא קצפו .אי
יישו הוראות תיקו  113עלול לגרו לנאש עינוי די )במקרה שבו מחזיר בית המשפט
העליו את התיק לערכאה הדיונית( ובמקרה האחר )בית המשפט העליו מכריע בעצמו( ,הוא
גור לכ שבית המשפט העליו ממלא את "מטלתו" של בית המשפט הדיוני ,כ שבכל מקרה
נפגעות ה עבודתו של בית המשפט העליו וה זכות של נאשמי שתהיה לה ערכאת ערעור.
מצד אחד ,מותח בית המשפט העליו ביקורת על הערכאות הדיוניות כאשר אינ ממלאות
אחר התיקו ,א מנגד הוא עצמו אינו רואה בתיקו הוראת חוק מחייבת 35.הערכה זו נשמעת
בוטה לכאורה ,באשר קשה להעלות על הדעת מצב שבו שופטי בית המשפט העליו אינ
רואי חוק כ"מחייב" .א דומה כי יש בסיס להנחה זו כפי שמוכיחה פרשת אלחלבי .אלחלבי
הורשע בעבירות נגד ביטחו המדינה ,ונגזרו עליו  24חודשי מאסר .חוות דעת פסיכיאטרית
אשר הוגשה קבעה כי לנאש רקע של חבלה בראשו בילדות וכ הפרעת אישיות אורגנית )א
כי נמצא כשיר לעמוד לדי( .הוגש ערעור לבית המשפט העליו על קולת העונש שבו נקבע
)השופט רובינשטיי( ,כדלקמ:
"לאחר העיו סבורי אנו כי באופ עקרוני צדקה המדינה בטענה שהמתח
אשר נקבע נמו מידי וכי העונש אינו תוא דיו את העבירות ,ולדעתנו היה
מקו למתח גבוה במידה מסוימת ולעונש חמור יותר בתוכו .נוכח טיב של
העבירות הבטחוניות והצור ג בהרתעה ,א לרבי ,אנו סבורי כי יש
בהקשר זה מקו לקבלת ערעור המדינה ולאי העתרות לערעור המשיב .וע
זאת ,החלטנו בנסיבותיו האישיות המיוחדות של המשיב ונוכח הבעיות
האישיותיות שהוצגו ,להסתפק בעונש בר הגבוה של המתח שנקבע ,קרי
להעמיד את העונש על  30חודשי מאסר בפועל"36.
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34
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36
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נמצא ככלל יישו של תיקו  113בגזרי הדי ובאחוזי נמוכי יותר בתיקי בה היו הסדרי
טיעו .
ע"פ  1079/16מדינת ישראל נ' נחמ )פורס בנבו ;(1.8.2016 ,ע"פ  5668/13מזרחי נ' מדינת
ישראל )פורס בנבו ;(17.3.2016 ,עפ  6461/11יאסי נ מדינת ישראל )פורס בנבו,
 ;(2.1.2014בעפ  2148/13פלוני נ מדינת ישראל )פורס בנבו ,(16.12.2014 ,מתו מאמרו של
יוני לבני "תיקו  – 113כתב הגנה )חלקי(" משפט מפתח .(2015) 71 ,3
ע"פ  5718/14מדינת ישראל נ' אלחלבי )פורס בנבו) (17.12.2014 ,להל  :פרשת אלחלבי(.
השוו לבני ,לעיל ה"ש .33
פרשת אלחלבי ,לעיל ה"ש  ,34בעמ' .3
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כאמור ,נסיבות אישיות של נאש אינ שיקול רלוונטי לקביעת מתח העונש ההול ,כאשר
באותו שלב בית המשפט אמור להתעל מזהות הנאש העומד בפניו ולהתייחס לשיקולי
אובייקטיביי ובה הער החברתי אשר נפגע ,מדיניות הענישה ונסיבות הקשורות בעבירה
)סעי 40ט לחוק העונשי( .לו היה בית המשפט העליו פועל על פי הוראות תיקו  113מיד
לאחר שקבע כי "היה מקו למתח גבוה במידה מסוימת" ,היה עליו לקבוע מהו אותו מתח
ובתוכו לקבוע את העונש ההול .בית המשפט משתמש בנימוק של "נסיבות אישיות מיוחדות"
ובכ מערפל את היחס שבי נסיבות הקשורות לקביעת העונש ההול לבי נסיבות הקשורות
לקביעת המתח )סעי 40יא לחוק העונשי( .צרי לומר כי בית המשפט העליו יכול היה
לקיי את התיקו ועדיי להגיע לתוצאה שאליה רצה להגיע ,דהיינו ,לשנות את המתח ולקבוע
את אותו עונש אשר קבע בסופו של דבר ,שעדיי היה בתו אותו מתח ,א בחר שלא לעשות
זאת .בחירה זו ,כ נראה ,אינה מקרית ,אלא משקפת את יחסו של בית המשפט העליו לתיקו
.113
כ היה במקרה נוס שבו הפחית בית המשפט העליו את מתח הענישה אשר נקבע על ידי
הערכאה ,וזאת מנימוק אשר אינו מופיע בתיקו  ,113והוא :צמצו חשיפתו של הנאש
לעבריינות .יוער כי בית המשפט העליו לא תמ את החלטתו בסעי חוק כלשהו ,ולמעשה לא
הזכיר כלל את תיקו  37.113ג בעניי סגלטיצי חרג בית המשפט העליו ממתח הענישה
בשל עילה אשר אינה מופיעה בתיקו  – 113נסיבות אישיות של הנאש – ועשה זאת שוב
מבלי להזכיר את תיקו 38.113

ג .מתודולוגיה
תהלי איסו הנתוני וניתוח התוכ במחקר זה נערכו בפרספקטיבת הקונסטרוקטיביז
החברתי 39.זר זה קורא תיגר על הבסיס האובייקטיבי של כל מה שמוכר לנו כיו ומזמי
אותנו לבחו מחדש את הידע המבוסס על ממצאי אמפיריי בכלי סוציולוגיי כתוצרי של
אינטראקציות חברתיות .בעשורי האחרוני התחזקה הגישה המקבלת את תיאור
ההתרחשויות כמה שנתפס ומעובד על ידי בני האד ולא מה שהוא "באמת" .כלומר חלה
נסיגה מתפיסת העול של פילוסופי כגו  Lockeאו  Humeשלפיה הידע אמור לשק את
העול כפי שהוא ,והתחזקה תפיסת העול של פילוסופי כגו  Spinozaאו  ,Nietzscheשלפיה
המידע תלוי בתהליכי פנימיי בתו האד שבה הוא מעובד ומקוטלג 40.על פי גישה זו,
הדרכי להבנת משמעות נטועות בתהליכי חברתייתרבותיי התלויי בזמ ובמקו .כ

37
38
39
40

ע"פ  4040/14פלוני נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(26.1.2015 ,
ע"פ  7100/13סגלטיצי נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(29.1.2015 ,
זר קונספטואלי העוסק בחקירת התהליכי שבה אנשי מתארי או מסבירי את העול שבו
ה חיי .ראו Kenneth J. Gergen, The Constructionist Movement in Modern Psychology, 40
).AMERICAN PSYCHOLOGIST 266 (1985
ש.
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למעשה ,הידע "נבנה" ולא "נוצר" ,והמציאות מוגדרת דר החוויה הסובייקטיבית המפענחת
אותה.
בנושא זה של הבניית המשפט התפתחו תאוריות רבות מתחו הסוציולוגיה והפסיכולוגיה
בצד הדרכי שבה הפרטי ,ככלל ,מקבלי החלטות .כ במחקר מקי של  41,Ciccourelנמצא
מה שהוא הגדיר כ” “Construction of social justiceולפיו סוכני החוק )קציני משטרה וקציני
מבח( הבאי במגע ע הנאשמי ,מארגני את המידע המגיע אליה באופ שיטתי המכסה
על המורכבות של האירועי שאליה נחשפו .במילי אחרות ,מה שנכתב בדו"חות ולאחר מכ
מהווה בסיס לנתוני הרשמיי המשמשי למדיניות ולמחקר ,אינו משק את "מה שקורה
באמת".
התשתית הקונספטואלית העומדת בבסיס מחקר זה מדגישה אפוא את המציאות כפי שהיא
נתפסת על ידי הפרטי ולא כפי שהיא נמדדת במעבדות מחקר אמפיריות .לפיכ ,קיימת
חשיבות רבה למשקפיי הסובייקטיביי שמבעד רואה הפרט את המציאות ומפרש אותה.
לצור מחקר זה חשוב המרכיב הסובייקטיבי בעבודת השופטי שבאמצעותו ה מעבדי את
המידע המגיע בפניה ,מנתחי אותו ,מפרשי אותו ומסיקי את המסקנות החתומות בתו
הסובייקטיבי של אותו שופט .ככל שנעמיק בהבנת המרכיב הסובייקטיבי של השופט בעת
הפעלת שיקול דעתו ,כ נית יהיה לקבל משוב אפקטיבי ומהימ לתיקו  113המהווה שלב
בסיסי והכרחי על מנת לקד את המטרות העומדות בבסיסו.
המחקר מורכב מארבעה שלבי:
42
בשלב ראשו אותרו תיקי שבה העבירה של התעללות בילדי היא העבירה החמורה
ביותר )עשרה במספר( .יוער כי באופ כללי כמות התיקי הפתוחי בעבירת התעללות פיזית
בילדי בכל רחבי האר היא מועטה )בי שמונה לשניעשר במהל שנת .(2015
בשלב השני ערכתי תצפיות בבתי המשפט בשלב הטיעוני לעונש ,המתקיי לאחר הכרעת
הדי .בשונה מהמתוכנ ,נערכו תצפיות רק בשלושה דיוני )ולא בכל עשרת התיקי( ,וזאת
בשל מיעוט תיקי מתנהלי המצויי בשלב המתאי לצור התצפית )טיעוני לעונש(.
התצפיות ארכו בי עשרי דקות לשעה ,ובה נאספו נתוני על דר ניהול שלב זה בהלי
המשפטי ,מש הזמ שנית לכל משתת ,התנהלות ותגובות המשתתפי.

הרציונל העומד בבסיס התצפיות הוא איסו מידע ,לא רק בתחו המשפטי אינפורמטיבי,
אלא ג במישור הפסיכולוגי והסוציולוגי .תצפיות מאפשרות לעמוד לא רק על אמירות מחו
לפרוטוקול המבטאות לא אחת נטייה אישית מפורשת או מרומזת ,אלא ג על התנהגויות
שיפוטיות אשר עשויות לזהות נטייה אישיותית של השופט ,וכ לבחו קו מקשר בי התנהגויות
אלה לבי גזירת הדי באמצעות הפריזמה של תיקו  .113יתר על כ ,השופט פועל
באינטראקציה רצופה ויומיומית ע שחקני ,שחלק קבועי וחלק מתחלפי.
בשלב השלישי קיימתי ראיונות עומק חצי מובני ע הפרקליטי והסנגורי אשר ייצגו את
הצדדי בתיקי שנבחרו ,ובנוס נשלחו שאלוני והתקבלו תשובות שנאספו מעשרה שופטי.

41
42
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בהיעדר אישור לראיי שופטי ועל מנת לקבל את נקודת מבטו של השופט על תהלי הבניית
שיקול הדעת השיפוטי ,נוסחו שאלוני אשר יאפשרו לקבל מידע חשוב מהגור אשר בפועל
אמור לייש את תהלי ההבניה כפי שנקבע בחוק .על פי דרישת הנהלת בתי המשפט ,לא נית
היה לדעת את זהות השופטי ,וה אינ משיבי על שאלות בעניי התיקי שנבחרו .אול
למרות חולשה זו ,תשובות השופטי מספקות זווית חשובה של הגור אשר מפעיל את שיקול
הדעת ומעשירות – ג א בראייה כללית – את הנתוני באשר ליישו שיקול הדעת הקבוע
בתיקו  .113התשובות לשאלוני השופטי ה קצרות באופ יחסי ,ולא נית היה לשאוב מה
אותו ניתוח איכותני כפי שנית היה מראיונות התובעי והסנגורי.
בשלב הרביעי ניתחתי את התוכ של גזרי הדי והפרוטוקולי מהתיקי שנבחרו .כאמור,
מדובר בתיקי שבה העבירה העיקרית היא התעללות פיזית בילדי ,החל ממניעת שינה או
מזו עבור דר כפיית מעשי משפילי וכליאה ועד לשפיכת מי רותחי על ילד .במרבית
התיקי המתעלל הוא ההורה )חלק אבות וחלק אימהות( ,ובשאר – מבוגר אחראי .בעת
שניתחתי את התוכ בדקתי את דר היישו של תיקו  ,113מידת הפירוט של דרישות החוק,
ההנמקה וכ קיומ של אמירות המתייחסות לתיקו באופ מפורש או עקי.
השיטה במחקר זה התבססה על איסו נתוני מזוויות הסתכלות שונות של בעלי תפקיד
הלוקחי חלק באותו תהלי לגבי אות מקרי .מטרתו של מחקר זה אינה לאתר את האמת
האוניברסלית ,אלא דר נרטיביתקונסטרוקטיביסטית אשר ביסודה ההנחה כי התופעות
המורכבות של החיי מיוצגות טוב יותר באמצעות סיפורי ונרטיבי43.
פסקי די ה ג נרטיבי המספרי – מפיו של השופט – סיפור על נאש העומד לדי.
סיפור מעי זה מכיל את התיאורי של הגיבור הראשי )הנאש( ,של דמויות המשנה )קורב,
עדי( ,של שחקני נוספי בזירה )תובע ,סנגור( ,קיי תיאור העלילה )המסכת העובדתית(,
רמזי על יחס המספר כלפי הדמויות או כלפי המעשי )התיאור המשפטי( ולבסו תיאור גלוי
של עמדת המספר )גזר הדי( ,בדומה למגוו היסודות המונחי בבסיס כל נרטיב .לא בכדי
הקורב ממוק כ"דמות משנה" .לא כל שכ ,כאשר מדובר בקורב קטי הנתו להבניה
חברתיתמשפטית כפולה .באשר פרט למעמדו כדמות משנה בהיותו קורב ,הרי מעמדו כקטי
ממק אותו בצד החלש ביחסי הכוחות מול האפוטרופסי שלו וסוכני הגנת הילד.
מטבע הדברי ,לכל משתת בזירה המשפטית קיימת נקודת מבט משלו לאותה התרחשות.
הדר לחקירת תופעה הנטועה בתוככי השדה המחקרי עוברת דר הקשבה למשתתפי
השוני ,קבלת ההסברי שלה להתרחשות באותה זירה )במקרה זה הזירה המשפטית( וניתוח
המידע באופ אשר יאתר מבני תיאורטיי 44.אי מדובר בבחינת קשר שבי משתנה תלוי
למשתנה בלתיתלוי בדומה למחקר כמותני ,אלא בחקירה הבאה לזהות את התופעה שמבקשי
לחקור ,כפי שהיא עולה מפיה של המשתתפי ,המתאימה למחקר איכותני.

43
44

RIVKA TUVAL-MASHIACH & AMIA LIEBLICH, NARRATIVE RESEARCH:
).READING, ANALYSIS, AND INTERPRETATION (1998
).BARNEY G. GLASER, THEORETICAL SENSITIVITY (1978
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 .1ראיונות
כאמור ,אותרו עשרה תיקי שבה העבירה המרכזית הייתה התעללות בילדי 45,וזאת בשל
מיעוט התיקי המתנהלי בעבירה האמורה .לאחר מכ ,נערכו ראיונות עומק ע כל הסנגורי
)עשרה( ותובעי )עשרה( אשר ייצגו את המדינה והנאשמי בתיקי הללו .כלומר ,התובעי
והסנגורי שרואיינו לא נבחרו ,אלא אותרו בשל הופעת בתיקי האמורי .כל הפניות
לראיונות נענו .הראיונות נמשכו בממוצע כשעה )טווח של חצי שעה עד לשעה וחצי(.
הראיונות התבססו על שאלו )נספח א( ,א במרבית המקרי התווספו שאלות לתשובות אשר
ניתנו 46.הראיונות הוקלטו באופ מקוו ולאחר מכ תומללו.
ניתוח הראיונות העלה קשת של קטגוריות שנית לחלק לשלושה מישורי :התהלי,
התוצאה והרובד הרגשי ,כפי שיפורט להל בפרק הממצאי )ד.(1.

 .2שאלוני
נשלח שאלו )נספח ב( למנהל בתי המשפט על מנת להעבירו לשופטי אשר יהיו מוכני
להשיב .השאלו הופ באמצעות מערכת מקוונת על ידי מנהל בתי המשפט לכלל השופטי
למעט אלה שבמחוזות חיפה והצפו 47.השאלו הוא שאלו קצר אשר הכיל שאלות פתוחות
בלבד .השאלו ברובו מתייחס באופ ישיר להשפעת תיקו  113ה בהיבטי טכניי של עומס
עבודה וה בהיבטי מהותיי הנוגעי להתערבות בשיקול הדעת השיפוטי.
הושבו עשרה שאלוני מלאי מאת שופטי אשר מולאו באופ אנונימי .ניתוח התשובות
לשאלו העלה כי ישנה חפיפה בי עמדות התובעי והסנגורי לבי עמדות השופטי במרבית
הנקודות שעליה נשאלו .הממצאי אשר עלו מהשאלוני ,כפי שיפורטו להל בפרק ד1.
נוגעי לסוגיות כגו :סרבול עבודת השופטי ,קיו הדיו "כמצוות אנשי מלומדה" ,הסדרי
טיעו ותגובה רגשית ביישו החוק.

 .3תצפיות
חלק נוס מהנתוני נובע מתצפיות שנערכו בבתי המשפט בשלב הטיעוני לעונש .כאמור,
התצפיות נערכו בשלושה הליכי בלבד 48,ועל כ יש להתייחס בזהירות הראויה לממצאי
העולי מהיק זה של תצפיות.

45
46

ס' 368ג לחוק העונשי .
לדוגמה :כיצד באה לידי יישו העדפת השופטי? באילו דרכי התמודדת ע הקשיי שעורר
תיקו  ?113כיצד בא התסכול שתיארת לידי ביטוי באול? וכיוב'.
על פי הוראת מנהל בתי המשפט ,וזאת בשל העובדה כי כותב מאמר זה עובד בפרקליטות מחוז
חיפה אזרחי.
לש שמירה על חסיו הצדדי ,ההליכי יצוינו בהתא למיקו התיק כפי שמופיע בפרקליטות
מחוז חיפה פלילי.1660/14 ;1337/14 ;2048/13 :
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התצפיות היו טהורות במוב זה שהנוכחות של אד באול בית המשפט היא טבעית ,ואי
בה כדי להשפיע בדר כלשהי על השחקני .מנגד ,בהיותי עור די המופיע בבתי המשפט ,אני
מכיר את הקודי הפנימיי והרטוריקה שבניהול הלי משפטי ,ואי מדובר בצופה מ החו.
בתיקי שבה צפיתי העבירה העיקרית בכתב האישו הייתה התעללות בילדי .בהליכי
אלו נדונו מעשי התעללות בילדי חלק מזעזעי ,כדוגמת שפיכת מי רותחי על ילד ,כליאה
לשעות ארוכות ,מריחת צואה על הילד או מניעת שינה ומכות למי שמפר את האיסור .התצפיות
נמשכו בי עשרי דקות לשעה ,בהתא למש הזמ שהתקיי הדיו בטיעוני לעונש,
ובמסגרת תיעדתי בכתב יד את עיקרי הדברי אשר אמר כל אחד מהשחקני ,מש הזמ
שנית לכל אחד מהצדדי ,הדר שבה ניהל השופט את ההלי והאינטונציה של הטועני.
במהל התצפיות חיפשתי אמירות או התייחסויות כלשה לתיקו  113על ידי מי מהצדדי;
ישירות או עקיפות ,מילוליות או בלתימילוליות .חשוב לציי כי הסנגורי והתובעי בהליכי
אלה רואיינו על ידי במסגרת סדרת הראיונות לפני שנערכו התצפיות.

 .4ניתוח גזרי די
גזרי הדי מתחילי בפרק מבוא )לעיתי נקרא "הקדמה"" ,כללי"( המתאר את פרטי האישו
וא קיי הסדר טיעו ואת פרטיו .לאחר מכ מובאות טענות וראיות התביעה לעונש ,הדגשי
שהועלו על ידי התביעה ,הטענות המבססות את מתח הענישה ואת הבקשה הספציפית לעונש
ההול )בדר כלל לא מתבקש עונש ספציפי ,אלא מיקו כללי במתח "בר הגבוה"" ,בר
הבינוני"( .בהמש מפורט תסקיר שירות המבח ,שבו מתוארי חייו של הנאש ,קשריו,
משפחתו ,מידת שיתו הפעולה שלו ,מידת ההפנמה ולקיחת האחריות למעשיו וכמוב סיכויי
השיקו שלו וא קיימת המלצה טיפולית בעניינו .לאחר מכ ,מובאות טענות וראיות הסנגוריה
לעונש לרבות ההתייחסות – א קיימת – למתח הענישה ,לעדי מטע הנאש ,א היו,
ולעונש מבוקש.
בשלב הבא )בדר כלל תחת כותרת "דיו" או "דיו ומסקנות"( בית המשפט סוקר את
עקרונות הענישה כפי שה נשאבי מתיקו  113ומתחיל לפרט את הער החברתי שנפגע,
מידת הפגיעה בו ,מדיניות הענישה הנהוגה ונסיבות הקשורות בביצוע העבירה ,הכול לצור
קביעת המתח ובהתא לתיקו  .113בהמש מפרט בית המשפט את העונש ההול בהתא
לקריטריוני הקבועי בתיקו ותו התייחסות לתסקיר שירות המבח ולחלק מטענות הצדדי.
מניתוח גזרי הדי בתיקי שהתנהלו לפניי עלתה התאמה גבוהה בי המתווה שבתיקו 113
לבי יישומו על ידי השופטי בגזרי די .כמו כ ,בגזרי הדי שמה מובאי הציטוטי להל
לא נערכו תצפיות .אי בכוונת מכוו ,אלא בתובנה אשר עלתה בדיעבד .הסבר אפשרי לכ הוא
שהתצפיות נערכו דווקא בתיקי שבה העבירות היותר חמורות ומורכבות ,בה השפעת
התיקו נמוכה יותר )ראו פרק ד שלהל(.
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הניתוח האמור מעלה שלושה סוגי גזרי די :גזרי די ללא הסדר טיעו ,גזרי די לאחר הסדר
טיעו שקבע מתח ענישה וגזרי די לאחר הסדר שקבע עונש 49.בכל אחד מהסוגי הללו
נמצאו ממצאי שוני ,כפי שיפורט להל בפרק ד.1.

ד .ממצאי ומסקנות
 .1ממצאי – כללי
תיקו  113הוא תיקו מורכב ה בהיבט היישומי )יישו מדורג ומפורט( וה בהיבט המהותי
שלפיו לראשונה המחוקק מבנה את שיקול דעתו של השופט בעת מת גזר הדי .מורכבות
התיקו על שני היבטיו באה לידי ביטוי בממצאי המחקר באופ המבטא התנגדות לשינוי
החקיקתי בדרכי שונות.
כאמור לעיל ,נית לחלק את הממצאי כפי שעלו מהראיונות לשלושה מישורי :תהליכי,
תוצאתי ורגשי כמפורט להל.
המישור התהליכי
"סרבול והכבדה"
ממצא בולט ראשו הוא כי תיקו  113הביא לסרבול משמעותי בתהלי העבודה .ממצא זה
עולה בקנה אחד ע מחקר של וינשלמרגל גלו ,שלפיו גזרי הדי התארכו בתקופה שלאחר
תיקו  50.113עלה אפוא כי התיקו גר להכבדה באות פעולות אשר נעשו בעבר לצור כתיבת
גזר הדי וא הביא להארכה של גזר הדי וממילא הארי את זמ העבודה הנדרש לצור
טיעוני לעונש )מצד הסנגורי והתובעי( או לצור כתיבת גזר הדי )מצד השופטי( .מדובר
בביקורת אשר עלתה ככזו המטרידה ביותר ביישו תיקו  113מבחינת השחקני הרלוונטיי,
ולכ עלתה כתגובה למגוו שאלות .חשוב להדגיש כי במישור זה הייתה זהות בעמדותיה של
כל השחקני :שופטי ,סנגורי ,תובעי.
ג השחקני האחרי הביעו דעה דומה .כ אחת הסנגוריות:
"ש .אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה ,לעומת התועלות שאת אומרת שאי ,אז
מה האספקטי השליליי כפי שאת רואה אות בחיי המעשה? ת .מיותר
לחלוטי .גור לעבודה רבה על כתפי בית המשפט .עבודה מיותרת" )אורנה(.
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"סדר ,מסגרת ושקיפות"
קטגוריה נוספת במישור התהליכי ,עניינה הסדר ,המסגרת והשקיפות .קטגוריה זו חזרה א היא
בצורות שונות אצל מרבית השחקני.
כ ,ג מבי הסנגורי )ניצ( עלתה ההשפעה של התיקו בנושא זה ,כ:
"ש .מבחינת הדר שבה השופט גוזר את העונש ,זה השפיע? ת .אני חושב
שאולי היו בדר יותר מסודרת .אני חושב שכל מה שיש עכשיו היה ג קוד,
אוקי? עכשיו זה קיבל כותרות ומסגרת ,קיבלו סדר ,אני חושב שג קוד בית
המשפט ד בנסיבות העבירה ופסקי הדי ומה העבר של הב אד עבירה
ראשונה או לא ,ג קוד נת ,אני חושב שפשוט הכניס את הכל לסוג של
מסגרת כאילו יותר נוקשה".
כ ג מצד אחת התובעות:
"מבחינת הטיעו לעונש אני חושבת שזה מסודר יותר .אתה יודע בדיוק למה
להתייחס אתה יודע אי המתח בנוי מסביב ,מה משפיע בתוכו [...] .הטיעוני
לעונש יותר מסודרי כי כול כותבי באותה צורה" )מירית(.
"מניפולציה"
המחוקק ביקש באמצעות התהלי להשיג תוצאה )אחידות( 51.ע זאת ,עולה מהראיונות כי
השופטי מתנגדי לתיקו  113ולהבניה הקבועה בו ,ולצור השגת התוצאה על פי הרצו
שלה ,עליה לבצע התאמות להוראות התיקו .אחד הכלי שבה משתמשי השופטי כדי
להתאי את התהלי לתוצאה הוא מניפולציה .בסו אחת התשובות של תובעת בהקשר אחר,
עלה המונח הזה וביקשתי ממנה להסביר אותו ,כ:
"ת .כשבית המשפט מרגיש צור באמת ללכת לקראת נאש הוא עושה
איזושהי מניפולציה על קביעת המתח כדי שהוא יוכל לסטות מהמתח ,או
לא לסטות ,אלא ללכת לפי הר התחתו.
ש .כשאת אומרת מניפולציה ,למה את מתכוונת ,אי זה קורה?
ת .מניפולציה זה לקחת את המתח שא היית קובע מתח יותר גבוה ללא
הנאש שעומד בפני ואתה רוצה כ לתת לו עבודות שירות ,אז אתה תמתח
את הר התחתו כדי שיתאי ל לעונש שכבר כיוונת אליו ]) "[...איילה(.
תובעת אחרת תיארה זאת כ:
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"מה שה עושי זה קובעי מתח נורא רחב מעבודות שירות עד ארבע שני
בפועל כדי להצדיק את עבודות השירות .זה מניפולציה של החוק אני לא
חושבת שלזה התכוו המחוקק" )דניאלה(.
"עליונות העליו"
מתשובות המרואייני עולה באופ מפורש עד כמה השופט בערכאה הדיונית אינו רואה את
עצמו כמי שמחויב לפעול לפי הוראות החוק א בהחלט רואה עצמו מחויב לפעול לפי הוראות
בית המשפט העליו .לכ מצטרפת ג הדעה שהובעה ,שלפיה בית המשפט העליו א הוא
אינו מקיי את תיקו  113על פי תכליתו .דהיינו ,לדעת אי הוא נדרש לקבוע בכל הזדמנות
מתחמי ענישה כתקדי מחייב על מנת לייצר את האחידות שאליה כיוו המחוקק .תיארה זאת
אחת הסנגוריות )סוהא( ,כ:
"זה לשי וי על מה שקבע המחוקק אבל לא להתייחס לזה .ובית המשפט
העליו הוא הראשו שעושה את זה דר אגב".
כ ג העלתה תובעת )מירית( את העובדה ,כי בית המשפט העליו כשיטה אינו קובע מתחמי,
למעט חריגי:
"אני חושבת שבית המשפט העליו בכוונה לא כל כ קובע מתחמי ,אבל זה
ג קצת שאלה כי המטרה הייתה שכ יהיו מתחמי של העליו ,א כבר
אחידות ] [...בתכל'ס זה לא קרה .יש בעבירות שב"ח ,יש קצת בעבירות שוד,
ג כ החלטה לא כל כ מוצלחת של מתח נמו באיזשהו תיק של העליו.
לדעתי יש ע זה בעיה".
המישור התוצאתי
כאמור ,במישור התוצאתי ניכרו ההשפעות של ההתאמות אשר נעשות על ידי השופטי
במסגרת ההתמודדות ע תיקו .113
"שינוי רטורי בלבד"
ממצא זה נוגע למידת ההשפעה של תיקו  113על תוצאת גזרי הדי .על פי מרבית המרואייני
הוראות התיקו לא שינו את התוצאה כלל והשינוי אשר חל הוא רטורי בלבד.
"המתח כמחסו"
בצד הממצא הבולט שלפיו התיקו "לא שינה דבר" ,הובעה הדעה שלפיה מתח הענישה
מהווה מחסו לפרשנות סובייקטיבית ויוצר כלל אובייקטיבי שעשוי להגביר את ההאחדה
בענישה .הדעה שממנה עלתה קטגוריה זו ביטאה דווקא את ההשלכות השליליות להשפעה זו,
באשר על פי אותה דעה היכרות של השופט ע הרקע התרבותי של הנאש,למשל ,חשובה
26
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ומייצרת ענישה אינדיבידואלית .על פי אותו סניגור ,ההבניה של שיקול הדעת "פוגעת" ביכולת
של השופט לפסוק על פי הרקע התרבותי והערכי שלו.
"ת .א יש נאשמי שבאי מרקע תרבותי או חברתי מסויי והשופט מכיר את
המנטליות או מה הרקע לביצוע העבירה ואי הנסיבות של הנאש ] [...ואי
שהוא גזירת הדי לפי מתחמי שנקבעו נגיד על ידי בית המשפט העליו פוגעת
בשיקול הדעת השיפוטי של אותו שופט שד בתיק" )סאמר(.
סוגיה זו מעניינת במיוחד באשר היא נוגעת לליבת הוויכוח בי המצדדי לבי המתנגדי
לתיקו  52.113המצדדי יאמרו שבדיוק בשל כ חוקק תיקו  – 113על מנת לנטרל השפעות
סובייקטיביות של השופטי ובכ להגביר את האחידות בענישה .המתנגדי ,לעומת ,יאמרו
שכל ענישה היא אינדיבידואלית ,והחלטת השופט אכ ניתנת על פי צו מצפונו הכולל את ערכיו
ומצפונו.
"לח להגיע להסדרי טיעו"
מרכיב אחד אשר לגביו הובעה הדעה על השפעה תוצאתית לתיקו  113הוא הסדרי הטיעו.
כידוע ,חלק נכבד מהתיקי במדינת ישראל מסתיימי בהסדר טיעו .על כ ,קיימת חשיבות
רבה לשאלה א משפיע תיקו  113על הסדרי הטיעו וא כ – כיצד .עמדות המרואייני
בהקשר זה הבליטו את זוויות הראייה השונות של כל אחד מהשחקני .הסנגורי הדגישו את
הלח מצד השופטי להגיע להסדרי טיעו; השופטי דיברו על ריבוי הסדרי הטיעו בעקבות
התיקו; והתובעי דיברו על הקושי שבהחרגת הסדרי הטיעו מתיקו  113וכ על השפעת
התיקו על תוכנ של הסדרי הטיעו.
קטגוריה זו ,בעיני חלק מהסניגורי קיבלה מקו נכבד ,כדוגמת הסנגור אשר העלה נושא
זה ממש בתחילת הריאיו ,כ:
"אני חושב שלתיקו יש יתרונות וחסרונות .החסרו הוא שלטעמי השופט שד
בתיק לוח יותר להגיע להסדר בחלק מהתיקי .לפעמי זה על חשבו התביעה
ולפעמי על חשבו הנאש" )סאמר(.
המישור הרגשי
מבי התגובות אשר עלו במהל הראיונות ,נית היה לזהות תגובות רגשיות עזות ,אשר היו
אופייניות במיוחד לשופטי .את העובדה כי השופטי הביעו תגובות רגשיות עזות יותר
מהתובעי או מהסנגורי ,נית לייחס לעובדה כי ה "קהל היעד" העיקרי של התיקו ,אשר
אמורי ליישמו מידי יו ביומו בשגרת עבודת .על כ ,ביחס ישיר למידת ההשפעה של
התיקו על השחקני ,קיבל המימד הרגשי ביטוי בתגובותיה .מהתשובה הבאה של אחת
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התובעות נית להבי את עוצמת השינוי שמבקש התיקו להחיל על השופטי לא רק במישור
הביורוקרטי ,אלא ג במישור האישי הנוגע לדר שבה ה תופסי את תפקיד:
"ת .המחוקק בא ואומר לשופט באיזו צורה לגזור עונש כשבעצ כל פסיקה
היא אינדיבידואלית ולגופה .כל שופט רוצה להאמי שהוא אלוהי קט .עוד
לא פגשתי שופט שלא חושב שהוא לא אלוהי קט .והתיקו אומר שה כבר
לא אלוהי כי ה צריכי במסגרת ,בי זה לבי זה ,לתת את העונש.
ש .השאלה איזו תחושה יש לאלוהי ברגע שאומרי לו שהוא כבר לא
אלוהי.
ת .פחות טובה ,אבל מישהו צרי להגיד לו את האמת" )חיו( )איילה(.
כעולה מהראיונות ,נית לראות כי התערבות המחוקק בשיקול דעתו של השופט באופ כה
מפורט מעוררת התנגדות בקרב השופטי" .עוד לא פגשתי שופט שלא חושב שהוא אלוהי
קט" ,הוא משפט מייצג בקרב הראיונות אשר הביע את עמדת התובעי והסנגורי לגבי הדר
שבה שופטי תופסי את הפררוגטיבה אשר ניתנה ביד .במישור המעשי עלה כי על מנת
להתמודד ע ההבניה של שיקול הדעת השופט יפסע במתווה ההבניה א ימצא את הדר
להגיע לתוצאה שאליה היה מגיע ג אלמלא התיקו .עולה מהראיונות אפוא לפחות מפי
המרואייני במחקר זה ,כי התיקו אינו מיוש כהלכתו על ידי השופטי וכי יישומו נעשה
כ"מצוות אנשי מלומדה".
הממצאי אשר עלו מהשאלוני הצביעו על מגמה דומה וא בוטה יותר של התנגדות.
השופטי אשר השיבו על השאלוני התבטאו בחריפות נגד התיקו )"חרפה חקיקתית"( ה
במישור המהותי וה במישור הטכני )"מכביד ומסורבל"( .רוב מוחלט של הנשאלי )תשעה
מתו עשרה( העדיפו לחזור למצב המשפטי ערב התיקו .עוד עלה כי השופטי מודי שגזירת
הדי לא השתנתה לאחר תיקו  113וכי מה שהשתנה הוא הדר הארוכה שעליה לעבור עד
שה מגיעי לתוצאה שאליה היו מגיעי ממילא .השופטי אשר השיבו לשאלוני הביעו רגש
שלילי כלפי התיקו ודיווחו כי ה מוצאי דרכי לעקו את יישומו כמו ללחו על הצדדי
להגיע להסדרי טיעו )יידו בפרק הבא( .המסקנה העולה מתשובות השופטי לשאלוני היא
כי קיימת התנגדות מהותית וקונקרטית לתיקו  ,113ועל כ נית לצפות כי תכליתו – אחידות
הענישה – לא תמומש באופ מלא או א חלקי 53.כאמור ,הממצאי מהשאלוני נגעו לארבע
סוגיות עיקריות :סרבול עבודת השופטי ,קיו התיקו כמצוות אנשי מלומדה ,הסדרי טיעו
ותגובה רגשית לתיקו.
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יוער כי במחקר של וינשלמרגל וגלו  ,לעיל ה"ש  ,32נמצאה ירידה בפיזור העונשי אחרי תיקו
 .113זו יוחסה בעיקר להשפעת התיקו על גורמי התביעה המשטרתית העורכי "טבלאות ענישה"
בבוא לטעו בבית המשפט או בבוא להגיע להסדרי טיעו .
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"סרבול"
ישנה תמימות דעי בקרב השופטי אשר השיבו לשאלו כי תיקו  113יצר סרבול בעבודת.
במענה לשאלה "אנא תאר על סמ ניסיונ על כס השיפוט את התחומי בה התיקו מילא את
ייעודו ואת התחומי בה התיקו לא מילא את ייעודו" ,התקבלו משלושה שופטי התשובות
הבאות:
"התיקו הפ את גזירת הדי למסורבלת" )ר(.
"חובת השופט להתייחס לכל הפרמטרי המופיעי בחוק יוצרת גזרי די
ארוכי ומסורבלי ,התיקו הוסי סרבול רב ובלתי יעיל לגזר הדי" )שובל(.
"התיקו גר להתמשכות זמ כתיבת גזר הדי ,זמ הכתיבה הוכפל א לא
שולש!!!" )רביב(.
מאיד ,בלטה העמדה שלתיקו  113קיימת חשיבות בעריכת סדר בשיקולי הענישה והתרומה
לשקיפות .כ ,אחד השופטי )ד( סבר כי אחד התחומי שבו התיקו דווקא מילא את ייעודו
הוא בעריכת "סדר":
"התיקו תר תרומה רבה בהגברת הנמקת התוצאה העונשית ,וכ השקיפות
גברה ,כמו כ תר לעריכת סדר בשיקולי הענישה השוני".
"מצוות אנשי מלומדה"
ביטוי שחזר בתשובות השופטי היה כי ה מקיימי את תיקו " 113כמצוות אנשי מלומדה"
– דהיינו קיו מ השפה אל החו שאינו ממקו של אמונה בדר .אמירות מפורשות עלו
מפיה של השופטי .כ השיבו חלק מהשופטי כשהתבקשו "לתאר את התחומי בה
התיקו מילא את ייעודו ואת התחומי בה התיקו לא מילא את יעודו":
"הקושי קיי ביישו ,שמא התיקו מקויי מצוות אנשי מלומדה .כלומר,
למעשה למראית עי בלבד" )ד(.
"התיקו מילא את ייעודו במראית עי של שוויו בפני החוק" )שובל(.
"למעשה ,מלכתחילה אני מכוו את עצמי לעונש הראוי אשר ג בלעדי תיקו
זה ,הייתי מגיע אליו .אחר כ ,באופ טכני ,שבלוני אני מתאי התיקו לתוצאה
הרצויה לי ,על פי עקרו מצוות אנשי מלומדה" )ר(.
קיו התיקו "כמצוות אנשי מלומדה" עלה ג כאשר נשאלו השופטי על חובת הנימוק.
מתשובותיה עלה כי ההנמקה מותאמת ללשו החוק .כ ,כאשר נשאלו השופטי על השפעת
התיקו על הצור לנמק את גזר הדי השיבו:
"ההנמקה הותאמה לרכיבי התיקו" )גדעו(.
"הצור לנמק גזרי די היה קיי בטר התיקו הטכני שבא עלינו" )אברה(.
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"הנימוק הופ להיות מלאכותי ומותא ללשו החוק" )ר(.
"התיקו לא שינה דבר מבחינתי אלא מבחינת דר הכתיבה בלבד ,למרות
התיקו כל שופט פועל על פי מצפונו ויכול להגיע לתוצאה הנכונה לפי דעתו.
התוכ עצמו לא שינה דבר" )שובל(.
"הסדרי טיעו"
ניתוח התשובות לשאלוני העלה עוד כי בקרב השופטי רווחה הדעה שלפיה התרבו הסדרי
הטיעו בעקבות תיקו  54.113ה קשרו סוגיה זו א להקלה בענישה ,באשר הסדרי הטיעו
מקלי באופ טבעי ע הנאש:
"ש .אנא תאר באילו אופני משפיע לדעת התיקו על רמת הענישה באופ
כללי?"
"ת .רבו הסדרי הטיעו בצורה של עונש מוסכ וסגור שהוא בהכרח מקל" )ד(.
"לאחר התיקו גדל היק הסדרי הטיעו ,כנאמר קוד ,לכ לדעתי רמת
הענישה ירדה או למצער לא השתנתה" )יהור(.
"תגובה רגשית"
בקרב השופטי נמצאו תגובות רגשיות בנוגע להתמודדות ע תיקו  .113ייתכ כי העובדה
שהשופטי מתמודדי ביתר שאת ע התיקו בעבודת היומיומית משפיעה על תגובה זו .מכל
מקו ,כ היה כאשר השיבו לשאלה "אנא תאר ונתח ככל הנית על סמ נסיונ על כס השיפוט
את התחומי בה התיקו מילא את ייעודו ואת התחומי בה התיקו לא מילא את ייעודו":
"לדעתי ,התיקו לא תר מהותית ולו השמ ]כ במקור – ה.מ [...] [.א
תכלית התיקו הייתה להביא לאחידות בענישה ,הרי התיקו נכשל כשלו חרו.
אקדי ואומר כי יש לסלק חרפה חקיקתית זו בהקד ויפה שעה אחת קוד"
)רונ(.
"התיקו מיותר ולעתי ,יש בו כדי עלבו לאינטליגנציה" )אברה(.
מהתצפיות אשר נערכו במסגרת מחקר זה עלה כי יישו התיקו כלפי חו מתנהל כסדרו ללא
התנגדות מיוחדת )א כי ,כאמור ,יש להתייחס בזהירות לממצאי בשל מיעוט התצפיות(.
במהל התצפיות לא נצפו כל תגובות ישירות או עקיפות כלפי תיקו  ,113לא נית היה להבחי
בעמדה ביקורתית כלשהי כלפי התיקו בי שעל ידי התובעי או הסנגורי ובי שעל ידי
השופטי .לא נית היה להבחי בהתייחסויות מילוליות או בלתימילוליות שמה נית היה
ללמוד על היחס של אחד מהשחקני לתיקו .ממצא זה מחזק את הממצאי אשר עלו מניתוח
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גזרי הדי והראיונות שלפיה מתקיי עול מקביל של יישו התיקו על כל שלביו ,וזאת
במובח מקביעת התוצאה בהתעל מההבניה אשר בתיקו .113
נית היה לומר כי הממצא המעניי בתצפיות הוא לכאורה היעדר הממצא ,אלמלא היה זה
ממצא בפני עצמו .כאמור ,מדובר במספר קט של תצפיות ואי בה כדי להעיד על הכלל ,א
ממצא זה משלי ומתווס לראיונות התובעי והסנגורי.
ניתוח גזרי הדי העלה א הוא באופ משלי לתצפיות יישו מלא ומפורט של תיקו 113
על כל שלביו ודרישותיו .בגזרי הדי שנותחו נית היה לראות את שלבי היישו בהתא
לדרישת תיקו  ,113לעיתי תו ציטוט מלא של סעיפי החוק .ממצא זה תומ בממצאי אשר
פורטו לעיל שלפיה ישנו יישו של התיקו ,א יישו זה בפועל מתקיי במקביל לגזירת הדי
על פי התוצאה שהשופט היה מגיע אליה מראש .יתר על כ ,נית לשער כי הביקורת של בית
המשפט העליו ,כפי שתוארה לעיל ,משפיעה על הערכאות הדיוניות וכופה מצידה את יישו
התיקו ,ג א לעיתי למראית עי.
נמצא כי כאשר אי הסדר טיעו ,בתי המשפט פועלי על פי המתווה של תיקו 113
ומיישמי אותו כלשונו .כאשר מדובר בגזרי די שבה קיי הסדר טיעו אשר קבע מתח
ענישה ,השופטי נדרשי לתיקו על פי רוב כאינדיקציה לסבירות ההסדר "ההסדר בא בגדר
מתח העונש ההול" או "אינו חורג ממדיניות הענישה" וכ לקביעת העונש בתו המתח
)דהיינו ,הקריטריוני בתו התיקו לקביעת עונש בתו המתח( .כאשר מדובר בגזר די לאחר
הסדר טיעו אשר קבע עונש ,גזר הדי הוא תמציתי ולא תמיד מתייחס לתיקו  .113במקרה זה
לעיתי נקבע כי בית המשפט מקבל את ההסדר באשר מצא אותו "ראוי ומאוז" או מ הטע
שהעונש "הול בנסיבות" )לא נמצאו מקרי שבה לא התקבל הסדר הטיעו(.
גזרי הדי נכנסי לקטגוריית הזירה הפורמלית .זהו המרחב שבו השופטי פועלי תחת
זרקור הביקורת של ערכאת הערעור עליה ,ועל כ ה מחויבי ללכת במתווה תיקו .113
יתרה מכ ,השופטי טורחי להצהיר על הילוכ במתווה התיקו ומרבי להזכירו הג שדי
היה שיגזרו את הדי בהתא למתווה מבלי להוסי על כ הצהרה .להבדיל ממענה לשאלות
באופ אנונימי המצוי בזירה הלאפורמלית ,הרי בעת כתיבת גזר הדי השופט חשו לעי כול,
ונבחני מהלכיו על פי הוראות התיקו .כ ,אמנ השופטי הולכי במתווה התיקו בעת
כתיבת גזר הדי ,אול במענה לשאלוני ה הביעו התנגדות נמרצת ולעיתי בוטה לתיקו.
יודגש כי הליכה במתווה התיקו ,אי משמעותה בהכרח הפנמתו של התיקו ויישומו על פי
תכליתו .ניתוח גזרי הדי מעלה כי א שהשופטי מקדישי חלקי נכבדי לציטוט מתיקו
 113והשיקולי המופיעי בו בשלב התיאורטי של פסק הדי ,הרי בשלב שבו ה נדרשי
לייש את התיקו על המקרה הקונקרטי ,אי דיו נרחב בדר שבה יושמו הנסיבות הספציפיות
בהתא לתיקו ,אלא ישנו דיו קצר ,הנראה לעיתי כיציאה ידי חובה.
פרק ה"דיו" אשר בגזרי הדי הוא השלב שבו השופט אומר את דבריו באופ ישיר ומודע.
עד לאותו פרק השופט מתמקד בדברי התביעה ,שירות המבח והסניגוריה .ע זאת ,כאמור ,ג
תיאור העובדות והטענות ,הקוד לפרק ה"דיו" ונחזה להיות אובייקטיבי ,משלב בתוכו
הבניות .שהרי השופט בוחר אילו עדי לצטט ,אילו ראיות להדגיש ,באילו טענות להתמקד ,א
לצטט מהצהרת הנפגע ,א לציי שאי הצהרת נפגע במקרה שאי כזו .נמצא כבר כי רק
במקרי נדירי התייחס בית המשפט ישירות להצהרת הנפגע אשר נכתבה על ידי קטי נפגע
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עבירה 55.בד בבד ,להצבת העיקרו המנחה כפי שנקבע בתיקו  – 113הוא "עקרו ההלימה"56

– כבר בתחילת פרק הדיו ,נודעת חשיבות רבה .כ החל פרק הדיו בגזר הדי "א" )במחוזי
חיפה(57:
"תיקו  113מתווה את העקרו המנחה כיו את ביהמ"ש בבואו לגזור את דינו
של נאש ,שהינו ,לפי סעי 40ב לחוק העונשי ,עקרו ההלימה ,לפיו צרי
להתקיי יחס הול בי חומרת מעשי העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של
הנאש לסוג ומידת העונש המוטל עליו .יחס זה מבטא ,למעשה ,את עקרו
הגמול".
בגזר די "ב" )במחוזי ת"א( ,התחיל פרק הדיו כ:
"הכרעת הדי ניתנה על ידינו לאחר כניסתו לתוק של תיקו מס' 113
התשע"ב–) 2011להל' :תיקו  ,('113לכ גזר הדי יינת בהתא להוראותיו.
סעי 40ג לחוק קובע כי גזירת דינו של נאש תיעשה בשני שלבי עיקריי:
הראשו ,קביעת "מתח עונש הול" בהתא לאמור בסעי )40א( לחוק.
השני ,גזירת העונש הראוי בתו המתח בהתחשב בנסיבות שאינ קשורות
בביצוע העבירה".

בגזר הדי "ח" )מחוזי חיפה( התחיל הדיו דווקא בפירוט העבירות ולאחר מכ בכותרת "ריבוי
עבירות" שא הוא על פי הנחיית תיקו ) 113סעי 40יג לחוק העונשי( והמשכו בכותרת:
"קביעת מתח העונש ההול" מתחתיו החל פירוט מתווה שנקבע בתיקו ,כ:
"העקרו המנחה בקביעת 'מתח העונש ההול' הוא 'עקרו ההלימה'.
בקביעת מתח העונש ההול ,יש להתחשב בנסיבות ביצוע העבירה )ראו סעי
40ט לחוק העונשי( ,ובי היתר יש להתחשב בפגיעה בער החברתי המוג,
התכנו שקד לביצוע העבירה ,הנזק שעלול היה להיגר ,יכולתו של הנאש
להבי את אשר הוא עושה ,יכולתו להבי את הפסול שבמעשהו ואת משמעות
המעשה ,ויכולתו להימנע מעשיית המעשה".
לעיתי אותה הצהרה התחלתית נעשית לגבי התיקו כולו בכ שהיא אומרת את מה שהיה
אמור להיות מוב מאליו ,כ:
"הטיעוני לעונש התקיימו בהתא לתיקו  113לחוק העונשי" )גז"ד "ז",
מחוזי ירושלי(.

55

טלי גל "ילדי נפגעי עבירה בישראל עשור לאחר 'מהפכת זכויות הקרב ' :בחינה דר מודל
צרכי–זכויות" עיוני משפט לו .(2015) 705
עיקרו שלפיו נדרש יחס הול בי חומרת מעשי העבירה למידת העונש המוטל עליו ,כאמור בס'
40ב לחוק העונשי .
פסקי הדי מקודדי בשל החיסיו החל על קטיני.
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פסקי די אלו מדגימי את המקרי שבה כבר בתחילת גזרי הדי השופטי לא רק הולכי
במתווה אשר נקבע בתיקו  ,113אלא א פורשי עבורו שטיח אדו בטר ה מתחילי
לפסוע בו ,ומקדימי את פירוט הוראותיו בטר יישומו על המקרה אשר הובא בפניה.
סקירת גזרי הדי מעלה כי בית המשפט מקפיד בהמש לעבור סעיסעי של תיקו 113
ומייש את המתווה הקבוע בו .כ למשל נקבעת כותרת כגו "קביעת מתח עונש הול
לאירועי כלפי המתלוננת" ,ומתחת לאותה כותרת מפרט בית המשפט את המעשי ,את
נסיבות ביצוע העבירה ומדיניות הענישה ולבסו ,ג בעת קביעת המתח הענישה עצמו מזכיר
בית המשפט שפעל על פי הקריטריוני הקובעי בתיקו ,כ:
"נוכח האמור לעיל ,בהתא לעקרו המנחה ובהתחשב בער החברתי שנפגע,
מידת הפגיעה בו ,מדיניות הענישה הנהוגה ונסיבות ביצוע העבירה ,אנו
קובעי ,כי מתח העונש ההול לגבי האירוע הראשו והשני ,הוא בי ארבעה
חודשי מאסר לבי תשעה חודשי מאסר לכל אירוע".
התיקו מורה לבית המשפט לקבוע מתח עונש הול למעשה העבירה שביצע הנאש בהתא
לעיקרו המנחה ,ולש כ יתחשב בכל אלה:
"בער החברתי שנפגע מביצוע העבירה ,במידת הפגיעה בו ,במדיניות הענישה
הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה כאמור בסעי 40ט" )סעי 40ג
לחוק העונשי(.
עריכת השוואה בי סעי החוק לבי הניסוח של בית המשפט מראה בבירור כי בית המשפט
מקפיד לא רק לפעול על פי המתווה של תיקו  ,113אלא ג לדאוג לכ שיהיה ברור וגלוי כי
פעל על פי התיקו והנחה את עצמו על פי העקרונות והשיקולי הקובעי בתיקו.
כ במקרה נוס שבו בית המשפט מאזכר את תיקו  113כאסמכתה לדר שבה הוא בונה
את גזר הדי:
"בהתא לתיקו  ,113אי מחלוקת ,כי הערכי המוגני במקרה דנ הינ
שלומו וגופו של אד ובטחונו ,ובמיוחד כאשר מדובר בקטי הנפגע על ידי
האחראי עליו .ברור ,כי מידת הפגיעה בער החברתי המוג במקרה דנ,
גבוהה מאוד [...] .כאמור ,מדיניות הענישה הנהוגה אינה אחידה ולצד עונשי
מאסר מחמירי ,נית ג למצוא עונשי מאסר לתקופות קצרות יותר .אשר
לנסיבות הקשורות בביצוע העבירה בהתא לסעי 40ט לתיקו  ,113נראה לי
כי חלק היחסי של הנאשמי בביצוע העבירה זהה) "...גזר די "ז" ,מחוזי
ירושלי(.
נית לראות שלושה רבדי של יישו התיקו :רובד ראשו – הצהרה על יישו התיקו כדר
שבה מתכוו לפסוע בית המשפט בבניית גזר הדי .רובד שני – יישו לשוני של התיקו ,תו
חזרה על מילות החוק והקריטריוני המותווי בו .רובד שלישי – זהו הרובד המשלי .נוס
על הצהרה על יישו התיקו בהתחלה והשימוש הרטורי בלשו התיקו ,מגיעות ג הצהרות
משלימות )"בהתא לתיקו ] ("[...של התיקו כמתווה הדר .הרובד השלישי הוא הקצר
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ביותר .כלומר ,דווקא בשלב שבו אמורי היו השופטי לעשות בתיקו שימוש ככלי עבודה
להגיע אל התוצאה על פי תכליתו ה נוקטי לשו לקונית .עובדה זו עשויה להעיד מזווית
נוספת על היישו הרטורי בלבד של התיקו ללא עריכת ניתוח עומק על פי תכליתו.
השלב השני בגזירת הדי בהתא לתיקו לאחר קביעת מתח העונש ההול הוא הקביעה
א העונש ייקבע בתו המתח או שמא יחרוג ממתח העונש ההול בשל סיבות הנוגעות
לשיקו )לקולא( או להגנה על שלו הציבור )לחומרה( 58.כ נראית ההצהרה המקדימה באחד
מגזרי הדי על הוראות התיקו כמתווה הדר לבניית גזר הדי בנוגע לחריגה ממתח העונש
ההול:
"בית המשפט רשאי לחרוג ממתח העונש ההול שנקבע ,מקו בו קיי סיכוי
לשיקומו של הנאש .ע זאת ,מקו בו מעשה העבירה ומידת אשמו של
הנאש ה בעלי חומרה יתרה ,אי לחרוג ממתח העונש ההול ,אפילו
השתק הנאש או שיש סיכוי של ממש שישתק .לצד האפשרות להטיל עונש
קל מהעונש המתחייב ממתח העונש ההול ,רשאי בית המשפט לחרוג
ממתח העונש ההול ולהטיל על הנאש עונש כבר יותר מהר העליו
שנקבע )"ובלבד שלא יהיה בעונש שיקבע משו החמרה ניכרת מעבר למתח
העונש ההול"( וזאת מקו בו יש חשש ממשי שהנאש יחזור ויבצע עבירות
ויסכ את שלו הציבור" )גזר די "ח" ,מחוזי חיפה(.
נית להבחי כי בתי המשפט בגזרי הדי מיישמי את התיקו ה ברמה ההצהרתית בפתח גזרי
הדי ,ה בשאיבת המונחי מהתיקו עצמו וה ביישו הספציפי תו הצהרות משלימות
)"בהתא לתיקו  ("113המלוות את היישו על המקרה הקונקרטי .כאמור ,שלב היישו של
התיקו הוא השלב הלקוני המעיד על קיו "כמצוות אנשי מלומדה" כפי שמעידי השופטי
עצמ.

 .2הסדרי טיעו
תיקו  113לא הסדיר את סוגיית הסדרי הטיעו ,באשר סוגיה זו אמורה להידו בחקיקה
נפרדת 59.ע זאת ,היחס בי שניה וההשפעות האפשריות מענייני בפני עצמ 60.אי חולק
כי מוסד הסדרי הטיעו מהווה נדב מרכזי בניהולו של ההלי הפלילי ,בייחוד לאור העובדה
כי מרבית התיקי מסתיימי בדר זו61.
ממצאי המחקר מעלי כי ההתנגדות של השופטי ה במישור המהותי וה במישור הטכני
לתיקו  113גורמת להפעלת לח מציד על הצדדי להגיע להסדרי טיעו ובכ להימנע

58
59
60

ס' 40יד לחוק העונשי .
הצעת חוק סדר הדי הפלילי )תיקו מס' ) (65הסדר טיעו ( ,התש"ע– ,2010ה"ח הממשלה .536
אור גזלאייל "התפתחויות במשפט הפלילי הדיוני והמהותי –  "2014–2012די ודברי ט 517
).(2015
אור גזלאייל ואבישלו תור "השפעת חפות על הסדרי טיעו  :ממצאי אמפיריי ,תובנות
פסיכולוגיות והשלכות נורמטיביות" משפטי לט .(2009) 115
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מכתיבת פסק די בהתא למתודה שלה ה מתנגדי .כ ,למשל ,עלה באחד הראיונות כי
"השופט שד בתיק לוח יותר להגיע להסדר בחלק מהתיקי .לפעמי זה על חשבו התביעה
ולפעמי על חשבו הנאש" .השופטי עצמ אישרו במסגרת השאלוני כי ישנו ריבוי
בהסדרי הטיעו מאז נכנס לתוקפו תיקו 62.113
אי כיו הלכה ברורה בעניי היחס שבי טווח הענישה אשר מוסכ על הצדדי לבי
מתח הענישה אשר נקבע על ידי בית המשפט באופ אובייקטיבי 63.קיומו של הסדר טיעו,
בי במקרי שבה מוסכ טווח הענישה בלבד ובוודאי כאשר מוסכ העונש הספציפי מקל על
בית המשפט לבצע את מלאכתו ובוודאי בכל הנוגע ליישו מלא של תיקו  .113ישנה
אינדיקציה לכ שבפועל בחלק ניכר מהמקרי שופטי אינ מתייחסי כלל לתיקו  113כאשר
מגיעי הצדדי להסדרי טיעו 64.לכ ,הממצא שלפיו ישנו "לח" להגיע להסדרי טיעו
מתיישב ע הממצא הנוגע להתנגדות השופטי ליישו מהותי של תיקו .113
השפעה של כמות הסדרי הטיעו יכולה לקבל ביטוי ברמת הענישה 65,א כי השפעה זו
דורשת מחקר נוס .מכל מקו ,הממצא הנוגע לריבוי הסדרי טיעו מבטא מסלול התנגדות
נוס של השופטי ביחס לתיקו .113

ה .סיכו
מחקר זה נער בפרספקטיבה קונסטרוקטיביסטית המשקיפה על ההבניה החברתית של פסקי
די ועל הדר ששופטי מפעילי את שיקול דעת .הנחת היסוד התיאורטית היא שאי פסקי
די "נכוני" או "לא נכוני" ,באשר המטרה היא לחקור את המרחב שבי העמדות והערכי
הפנימיי של השופטי לבי ההחלטה וההתנהגות השיפוטית .בהיות בני האד יצורי
חברתיי החיי במסגרות חברתיות ,אזי אל תו המרחב האמור חודרות דיסציפלינות שונות
המסבירות כל אחת מכיוונה את ההתנהגות השיפוטית.
המחוקק ביקש לראשונה להבנות את שיקול הדעת השיפוטי בענישה ועשה זאת באמצעות
הבניה דושלבית )טכנית ומהותית( של שיקול הדעת השיפוטי .היה זה מהל ראשוני וייחודי
בכ ששיקול דעתו של השופט בגזירת הדי מעול לא הוגבל ,אלא ניזו מהנחיות כלליות של
בית המשפט העליו הנוגעות לשיקולי הענישה.

62
63
64
65

יוער כי במחקר של וינשלמרגל וגלו  ,לעיל ה"ש  ,32נמצאה עלייה מועטה במספר הסדרי
הטיעו ) ,(4%א נמצאה השפעה משמעותית באופי הסדרי הטיעו באופ שבו נטו להיות
"סגורי" לעניי העונש ,דהיינו עונש מוסכ ולא טווח ענישה.
גזלאייל "מתחמי לא הולמי" ,לעיל ה"ש  ,8מצטט את ההלכה מפס"ד ע"פ  512/13פלוני נ'
מדינת ישראל )פורס בנבו .(4.12.2013 ,בפסק די בע"פ  8109/15אביט נ' מדינת ישראל
)פורס בנבו (9.6.2016 ,נאמר כי "נראה שטר נקבעה הלכה מחייבת בנדו ".
וינשלמרגל וגלו  ,לעיל ה"ש .32

א כי קיי קושי לדעת באופ ספציפי את השפעת הסדרי הטיעו – ראו ש .כ ראו גזל אייל
"מתחמי לא הולמי" ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .34
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כפי שעולה ממחקר זה ,תיקו  113נתפס בעיקר כמכביד ומסרבל את העבודה של הצדדי
העוסקי בו בעבודת היומיומית )שופטי ,תובעי וסנגורי( .במישור הטכני נמצא כי התיקו
מארי מאוד את עבודת השופטי ובמישור המהותי נמצא כי ההתערבות בשיקול הדעת
השיפוטי מתנגשת ע תפיסת תפקיד כפררוגטיבה עצמאית לקביעת ענישה אינדיבידואלית
לנאש העומד בפניה .יתר על כ ,במישור המהותי התיקו כולל בחובו דואליות היוצרת
מתח ,שלא לומר סתירה בי סעי המטרה שעניינו ענישה אינדיבידואלית לבי מתח הענישה
שעניינו ענישה "אובייקטיבית" בהתעל מזהותו של הנאש.
לבית המשפט העליו תפקיד חשוב בדר שבה מיישמות הערכאות הדיוניות את תיקו .113
במישור המהותי – בית המשפט העליו בעצמו מתעל לא פע מיישו התיקו וא לא ראה
לנכו ליצור הלכות מחייבות לעניי מתח הענישה בתיקי אשר מובאי בפניו .במישור
הטכני ,לעומת זאת ,מבקר בית המשפט העליו את הערכאות הדיוניות מקו שבו יישמו חלקית
את תיקו  113או כאשר התעלמו כליל מקיומו.
התנגדות השופטי במישור המהותי ובמישור הטכני לתיקו  113ביחד ע ביקורת ערכאות
הערעור על יישו תיקו  ,113הביאו ליצירת שני עולמות מקבילי שבה מתקיי תיקו .113
בעול הפורמלי ישנו יישו של תיקו  113תו ציטוט מסעיפי וקיו מפורט של הוראותיו.
בעול הבלתיפורמלי ממשיכי השופטי ,כפי שעלה במחקר זה ,לגזור את הדי כפי שגזרו
אותו ערב כניסתו לתוק של תיקו .113
מחקרי עתידיי נדרשי לבחו את השפעת תיקו  113על הסדרי הטיעו וכ את השפעת
הסדרי הטיעו )במתכונת לאחר כניסתו לתוק של תיקו  (113על רמות הענישה.
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נספח א
קטגוריה  :הבניית שיקול הדעת השיפוטי
•
•

נסה/י להיזכר בתיק שניהלת בעבירת התעלות בילדי לאחר כניסת התיקו לתוק .תוכל/י
לזהות באילו דרכי התיקו השפיע על ההלי המשפטי?
מהי תחושת הבט של כלפי התיקו?

קטגוריה  :תיקו  113לחוק העונשי
•
•
•
•
•
•
•

מה מצופה לדעת מהתיקו לשנות?
בהתבסס על הניסיו של ,מה התועלות של תיקו ?113
בהתבסס על הניסיו של ,מה האספקטי השליליי של תיקו ?113
באילו אופני משפיע לדעת תיקו  113על ניהול הדיו?
כיצד אתה רואה את ההשפעה של תיקו  113על כתיבת גזר הדי?
מה עמדות הקולגות של לפי מיטב הבנת על תיקו ?113
לאיזה כיוו אתה צופה שיישו התיקו יל?

קטגוריה  :השפעת תיקו  113על גזירת די בעבירות התעללות בילדי
•
•
•
•

באילו אופני משפיע לדעת תיקו  113על תהלי גזירת הדי בעבירות התעללות בילדי?
כיצד אתה רואה את ההשפעה של תיקו  113על האחידות בענישה בעבירות התעללות
בילדי?
כיצד אתה רואה את ההשפעה של תיקו  113על הסדרי טיעו בעבירות התעללות בילדי?
תוכל להשוות בי תיק שניהלת בנושא עבירת התעללות בילדי לפני התיקו לעומת תיק
דומה שניהלת אחרי התיקו ,ה מבחינת התהלי וה מבחינת התוצאה?

קטגוריה  :שאלות מסכמות
•
•
•

תתאר/י לי בבקשה מה צרי היה לעשות או צרי כעת בכל הנוגע לתיקו ?113
לו את/ה היית מנסח/ת את התיקו מחדש ,כיצד היית מנסחו?
יש ל משהו להוסי?
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אודה ל בא תפרט/י שלושהארבעה מוטיבי מרכזיי ב"אני מאמי" של למלאכת
גזירת הדי.
אנא תאר/י ונתח/י ככל הנית ,על סמ ניסיונ על כס השיפוט ,את התחומי בה התיקו
מילא את ייעודו ואת התחומי בה התיקו לא מילא את ייעודו.
א .א לדעת התיקו לא שינה דבר ,באילו אופני גזר די הנכתב על יד מממש את
התיקו?
ב .ככל שקיימות לדעת אפשרויות נוספות ,אנא פרט/י והסבר/י אות.
מתו ניסיונ על כס השיפוט ,אודה ל א תתאר/י ותסביר/י באיזה אופ ובאיזו מידה
השפיע התיקו על:
א .מש הזמ לכתיבת גזר די;
ב .הצור לנמק את גזר הדי;
ג .התייחסות לתקדימי;
ד .מפרט שיקולי הענישה הנשקלי על יד ומשקלו של כל אחד מה;
מהי ההשפעה המשמעותית ביותר בעיני של התיקו על תהלי גזירת הדי על יד?
אנא תאר/י באילו אופני משפיע לדעת התיקו על רמת הענישה באופ כללי?
אנא תאר/י באילו אופני משפיע התיקו על רמת הענישה במקרי שבה הנאשמי ה
בגיריצעירי?
בקרב קהילת המשפטני נשמעי קולות שהיו מעדיפי לשוב אל המצב המשפטי שהיה
קיי ערב התיקו ,לצד קולות אחרי המאמיני שהתיקו רצוי וחשוב .אשמח לשמוע
ממ ,ככל הנית בפירוט ,ע אילו מהקולות הנ מזדהה.
לו האפשרות ביד ,באילו אופני היית מתק את תיקו ?113
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