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*פרידמןדניאל'פרופ

הדיןופסקיהעובדות

הלילותבאחד.חברוןשבנפתצוריףבכפרשהתגוררצעירהיהגנימאתעימאד
המכוניתאתנטשלמחסוםכשהגיע.חברוןלכיווןבהונהגבירושליםמכוניתגנב

בגניבתהודהגנימאת.גנובהבמכוניתכשנסענעצרמחודשייםפחותכעבור.ונמלט
זומכוניתוכי,השנייההמכוניתבגניבתהשתתףשלאטעןאך,הראשונההמכונית
הצטרףהוא,לדבריו.שמש-בביתחנייתהממקום,בנוכחותו,חברוידיעלנגנבה

.לביתולהגיעכדירקלנסיעה
ידועלנעשתההראשונההמכוניתגניבתכיגנימאתטעןמעצרובענייןבדיון
עדמעצרעלהחליט,המחוזיהמשפטבבית,קמאהשופט.פרנסהקשיימחמת
:באומרו1ההליכיםלסיום

ידועלנעשתההראשונההמכוניתגניבתכי,שבפניהמבקשטענתדווקא"
כיוון,יותרעודלהדאיגשצריכההיא,למשפחתופרנסהמקורשלמטעמים
עםנפסקתאינה,כדבריו,צווארועלמוטלשעולה,המשפחהשפרנסת
משוםהמעצרעילתדווקאזהבענייןלנובאהוהנה,הראשוןהרכבגניבת
".הציבורעלההגנה

המשפטבביתהתקדימים.פשוטמקרהוההיה,לכאורה.ערר2הוגשווהחלטהעל
מעשרפחותלאמפרטחשין'מהשופטשלדינופסק.וברוריםמרוביםהיוהעליון

גונבימעצרעלציוושבהםשוניםשופטיםבפניהעליוןהמשפטביתשלהחלטות

,פרופסור;למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרביתשלהיוצאהדיקאן* תאוניברסיטת,למשפטיםהפקולטה
.א"

דיןפסק:להלן)355,386(3)מטר"פ,י"מ'נוסימאת95/537פ"בכשמופיעהציטוט1
.(גנימאת

.ש2
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ידיעלניתנושניהם)הכללמןיוצאיםשנילכךהיו.משפטם3לסיוםעדרכב
נמנעבהואשר,שניםלפנישניתנהנוספתהחלטהאוזכרהוכן(דורנרהשופטת

מאזאולם,לשעתהטובההייתהכיעליהונאמרמעצרעלמלהורותהמשפטבית
AnTמסוגלעבירותהמשפטביתגישתהשתנתה
בפניזומעיןשאלהמתבררת,כרגיל.מיוחדתבצורהנפתחגנימאתשלעניינו
.שופטיםשלושהשלהרכבבפנימראשנקבעהנוכחיהמקרהאולם.יחידשופט
ומפורטארוךדיןפסקניחן.לעקרוניהנושאאתלהפוךכוונהמתוךכנראה,זאת

משמוניםפחותלאבוומאוזכרים,דפוסעמודילשבעיםקרובעלהמשתרע
הוכרעהוא.נוספותארצותשלפסיקהוכןהעליוןהמשפטביתשלתקדימים

למעצרמקוםאיןכיפסקו,ברק'ואדורנר'דהשופטים,הרובשופטי.דעותברוב
ובערבותבמזומןשיפקידבתנאיהעורראתלשחררישוכיההליכיםלסיוםעד

ח"שאלףחמישיםבסך'גצדערנותוכןח"שאלפיםשלושתשלסךבנקאית
,חשין'מהשופט,המיעוטלדעת.(צוריף)מגוריוכפרבגבולותלהישארעליווכי
הגבלתללאלהעשותצריךהדבראיןאמנם.במעצרהנאשםאתלהשאירראוי
המשפטומועד(95.4.6-בניתנוהנימוקים)95.2.22-בניתנהההחלטהאולם.זמן

הנאשם)נוספיםספוריםבשבועותאפואהיהמדובר.1995מרץלחודיםנקבע
זוובתקופה(מחודשייםלמעלהכלומר,1994דצמברמאזבמעצרהיהכבר

,הנושא5עלשחלשוהחוקלהוראותאשר.במעצראזעדיישארשהנאשםראוי
עבירותמספר(2)(א)21אבסעיףמפרטהפליליהדיןסדרחוק:כדלקמןהיההמצב

איננהרכבגניבתשלהעבירה.למשפטעדמעצרמצדיקה,כשלעצמה,שחומרתן
עללצוותהמשפטביתרשאיכימורה(1)(א)21אסעיףאולם,זוברשימהנכללת
לחששסביריסודקייםמהותהאוהעבירהנסיבותבשל"אם,היתרבין,מעצר

אובטחונואוהציבורשלוםאתאובטחונואתאואדםשלחייואתיסכןשהנאשם
."המדינהבטחוןאת

ופסקוהורשעשלאאדםשבמעצרהחומרהאתהדגישווברקדורנרהשופטים
לאוכי,הציבורביטחוןאתיסכןהנאשםכילהוכיחבנטלעמרהלאהתביעהכי

.רכבגניבתשעיסוקהלכנופיהקשורשהואהוכח
היחסיתהקלות,רכבגניבותשלהעצוםהיקפןעלחשיןהשופטהצביע,מנגד

פעולה"בשמדוברובכך,מניבהשהיאיחסית"קל"ההרווח,העבירהמתבצעתשבה
ימשיךלפרנסתורכבשגונבשמי"לחששסביריסודקיים"שבאופן,"מקצועית
.בעיסוקו

.384-385'בע,שם3
.1246(3)94עליוןתקדין(פורסםלא)י"מ'נאלון94/6253פ"כבשזמירהשופטהחלטת4

.384-385'בעחשיןהשופטשלדינובפסקמובאתהההלטה
-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרחוקראה.זהבנושאהפליליהדיןסדרחוקתוקןמאז5

.משמעותישינויבתיקתאיןלענייננוהנוגעבכלאולם.1996-ו"התשנ,(מעצרים
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החליטהשופטיםביןהדעותוחילוקיהנושאשלהעקרוניתחשיבותונוכח
.נוסףדיוןקיוםעלרמוההרכב
ברוב,הואאף,הוכרע,שופטיםשבעהשלהרכבבפנישהתקיים,הנוסףהדיון
,דעותברוב,המשפטביתביטל,עמודיםכחמישיםעלהמשתרעדיןבפסק.דעות6

.כאחדאותוואישרהקודםהדיןפסקאת
,גולדברג,ברק,שמגרהשופטים)שופטיםששהשלמכריעברוב?כיצדביטל

המקרהבנסיבותכינקבע(דורנרהשופטת)אחתכנגד(כהן-ושטרסברגחשין,מצא
מושתתתזועילה.הפליליהדיןסדרלחוק(1)(א)21אסעיףלפימעצרעילתקמה
בכך.ביטחונואתאוהציבורשלוםאתיסכןשהנאשםסביריסודשקייםכךעל

,במחלוקתשהייתההעיקריתלנקודהביחסהרובשופטישלהחלטתםבוטלה
.הראשוןבדיוןחשין'מהשופטשלהמיעוטדעתואומצה
אתולשחררמעצרחלופתלקבועמקוםהיהכידעותברובנקבע?כיצדאישר
,מצאהשופטיםמןהורכבזהרוב.הקודםבדיוןשוחררשבהםבתנאיםהנאשם

היהלאכיוחשיןגולדברג,שמגרהשופטיםסברומנגד.וברקכהן-שטרסברג
השופטיםואילומעצרלחלופתהצדקההייתהלאכיסברשמגרהנשיא.לכךמקום

.הנוסףבדיוןלדיוןכללעמדלאהמעצרחלופתשענייןסברווחשיןגולדברג
השופטיםשלשלושתאלא,שלושהכנגדשלושהשלתיקוזובנקודהנוצרבכך

מעצרעילתקמהלאשבכללשסברה,דורנרהשופטתדעתאתלצרףישהראשונים
.הראשוןהדיןפסקזהבענייןאושרוכך,הנאשםכנגד

שנהוג,המסכםבמשפטאנומוצאיםאישור-ביטולשלזומיוחדתלתוצאהרמז
נשואהדיןפסקאםכרגילנאמרובו,הפרקליטיםשמותלפנידיןבפסקילכלול
זאתובמקוםהתוצאהאתמלצייןהעורךנמנעהפעם.שונהאובוטל,אושרהדיון

."...655'עמ....הדיןפסקגוףראוהדיןפסקלתוצאת":באומרו,בהפניה7הסתפק
מכילהסיכום.המשפטביתידיעלשהוכןסיכום.ובוהדיןבפסקהאחרוןהעמודזהו

נקבעהאחתהלכה.ביותרוגמישהרחבהבלשוןהמנוסחות,כלליותהלכותשתי
היאאולם,מעצרעילתמעמידהאיננה,כשלעצמה,"מדינהמכת"שוהיאאחדפה

ברובנקבעההשנייהההלכה.כזועילהלהעמדתהשיקוליםביןשיקוללהוותיכולה
עילתפרשנותעלהשפעהנודעתוחירותוהאדםכבוד:היסודלחוקולפיה,דעות

.המעצר
מעצרעילתקמהולפיהן,דעותברובשנקבעוההחלטותבסיכוםצוינועוד
אלה)המקוריבדיוןשהוחלטכפימעצרלחלופתמקוםהיהאך,הנוכחיבמקרה

עללהצביעעודראוי,העובדתיההיבטמן.(לעילשנזנרווהאישורהביטולהם
.הנאשםשלהמשפטאודותמידעהמשפטלביתנמסרהנוסףהדיוןשבעתכך

שלמשפטוגיהמשפטלביתנמסרמצאהשופטשלדינובפסקלאמורבהתאם

.589(4)מטד"פ,י"מ'גוסימאת95/2316פ"דנ6
.602'בע,שם7
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שהמשפטעולהדורנרהשופטתשלדינהמפסקואילו,להסתיים8עומדגנימאת
מעצרותקופתאתשחפף,ביותרקצרמאסרלעונשנדוןגנימאתוכי,הסתייםכבר

הסיקהגםמכאן.(לשחררושישהראשוןבדיוןהעליוןהמשפטביתלהחלטתעד)
בדיוןחשיןהשופטשלכדעתו,במעצרנשארהנאשםהיהאילוכידורנרהשופטת
למצערלהמשךעשוישהיהשוואמעצרשלקשהעווללוגורם"הדברהיה,הראשון
.9"שבועותחמישה
,המשפטלביתשנמסרה,הזוהאינפורמציההייתה,בהמשךשיסתברכפי
וכי,תיאורטיתבשאלהעוסקיםהםכיהניחושהשופטיםנראה,זאתעם.מוטעית
.סיומובפניעומדאוהסתייםכברעצמוהנאשםשלעניינו
שלהרובמשופטיאחדשהיה)מצאהשופטוכןשמגרהנשיאכייצויןעוד
מגישתהסתייגו(מעצרלחלופתמקוםהיהכישהכריע,שלושהכנגדארבעה
במקריםרק"ההליכיםתוםעדנאשםלעצוריששלפיה,הראשוןבדיקברקהנשיא
אתלעגןשמבקשיםשככלכךעלהצביעאףשמגרהנשיא."ומיוחדיםחריגים
להגןאמורזהחוקכילזכוריש,וחירותוהאדםכבוד:יסודבחוקהנאשםהגנת
זהגורםוכי,כבודםועלחירותםעל,קורבנותיועלגםאלאהנאשםעלרקלא

נאשםמעצרשלפיה,עמדתועלחזרברקהנשיא.בחשבוןהואאףשיובאראוי
להגןנועדהיסודחוק,אכן.חריגיםבמקריםרקשייעשהצריךההליכיםתוםעד
לנאשםשמיוחסתבכךדיאין,המעצראתלהצדיקמנתעלאולם,הקרבןעלגם

אםכי,נאשםמאותו"סכנהנשקפתכילהראותישאלא,בעברשביצעעבירה
.!0"לסורויחזורחופשייהיה

(שניחלק)עובדות

אודות,הנוסףבדיון,העליוןהמשפטלביתשנמסרוהעובדות,צויןשכברכפי
,דורנרהשופטתשלדינהבפסקמשתקפותשהןכפילפחות,גנימאתשלמשפטו
,לתנאיםבכפוףלשחררוההחלטה.!!94.12.12ביוםנעצרגנימאת.יסודןבטעות
לאחרכלומר,95.2.22ביוםהייתה,העליוןמשפטבביתהראשוןבדיוןשניתנה

מאוחרבמועדניתנוהנימוקים)במעצרמחודשייםלמעלהקצתשההשהנאשם
.95.3.28ליוםהשלוםמשפטבביתקבועגנימאתשלהמשפטהיהזמןבאותו.(יותר
יישאראםאפואהיה,שלבבאותו,למיעוטהרובכין,המעשיהמחלוקתגדר

.נוספים12שבועותחמישהבמעצרהנאשם

.618'בע,שם8
.646'בע,שם9

.652'בע,שם10
.388'בע,!הערהלעיל,חשין11
ללא,במשפטוההליכיםלסיוםעדהנאשםאתלעצורשישסברלאחשין'מהשופט,כזכור12

.המשפטלמועדעדורקאךשלבבאותואלא,זמןהגבלת
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שהגיעוונמסרהשלוםמשפטבביתלדיוןהצדדיםהתייצבואכן95.3.28-ב
השנייההאשמה.רכבגניבתשלאחתבאשמההנאשםהודהשלפיה,טיעוןלעסקת
רשותללאברכבשימוששלאשמהנקבעהגניבהאשמתשבמקום,כךתוקנה

.בהגםהודהוהנאשם(העונשיןלחוקרישאג413סעיף)
.אלהעבירותבשתיהנאשםהורשע,זאתבעקבות
העבירהביצועבעתלנאשםשכן,המבחןלשירותפנייהכללההטיעוןעסקת

.התחקירלקבלתעדנדחתההעונשבענייןוהחלטה,21מלאולא
והטיעוניםהתקיימהלאמועדבאותוהישיבה.1995ליונילטיעוןנקבעהתיק
שעסקתעולהיוםבאותוהתביעהכוחבאמדברי.95.11.21ביוםהחלולעונש
שנהעלהעולהלתקופהמאסרלבקששלאהתביעהשלהתחייבותכללההטיעון

הרישוםשלגביה,קודמתהרשעהשלנאשםהסתברעוד.(חודשעשרשמונה)וחצי
שמדוברהתברר95.12.19ביוםהמשפטביתשלהבאהובישיבה,נכוןאיננו

גםהושלמומועדבאותו.נהיגהרשיוןללאובנהיגה,היתרללאלישראלבכניסה
העובדהואתהאישיותנסיבותיואתפירטההנאשםכוחבאת.לעונשהטיעונים
.נוסףמאסרעליולהטילשלאהמליץהמבחןשתסקיר

נקיהנאשםשלשעברונטעןהעליוןהמשפטבביתכייצויןמוסגרבמאמר
הרשעתועלידעהלאוכילבבתוםנעשההדברכימסרההנאשםשלהדיןעורכת)

.(הקודמת
.לעוצרו3ןמקוםשאיןלכך(הראשוןבדיון)הרובשיקוליביןפורטזהשיקול
ולהסתפקהטיעוןעסקתאתלקבלאםהיסס,שמעונייצחק,השלוםשופט
זה.כןלעשותהחליטדברשלבסופואך,מאסרחודשיעשרשמונהשלבעונש
הדיןגזר.(במעצרשההבההתקופהבניכוי)הנאשםעלשהוטלהעונשאפואהיה

כשנהכלומר,95.12.19ביוםהיינו,לעונשהטיעוןהושלםשבויוםבאותוניתן
.(כחודשייםכעבור,כאמור,שוחררממנומעצר)מעצרולאחר

נשמעהעליוןהמשפטבביתהנוסףבדיוןגנימאתשלמעצרובענייןהטיעון
.95.11.12ביוםניתןהנוסףבדיוןהדיןופסק(95/2316פ"דנ)95.7.2-וב95.5.14-ב

"בבילעונשהטיעוןשהחללפניאפואנשמעהנוסףבדיוןהטיעון
השלוםמשפט

,כאמור)עצמובמשפטהדיןגזרשניתןלפניכחודשניתןהנוסףבדיוןהדיןופסק
.(95.12.19-בניתןהדיןגזר

שלהראשוןבשלבהעליוןהמשפטביתשהניחשההנחה,ראשיתאפואמסתבר
שהניחהההנחה,שנית.יסודהבטעות,נקיעברושלפיה,גנימאתשלבעררהדיון

תקופתאתהחופףמאסרלעונשנדוןהנאשםכיהנוסףבדיוןדורנרהשופטת
95.3.28ליוםעדמעצרוהמשךהיהולפיכך,(ימיםמחודשייםיותרקצת)מעצרו

מעצרשלקשהעוול"לנאשםגורם(המיעוטכדעתחשיןהשופטשהציעכפי)
.יסודהבטעותהיאאף,"שבועותחמישהלמצערלהמשךעשוישהיהשווא

.379'בע,1הערהלעיל,דורנר13
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הערות

שופטבפנילהיחתךהייתהצריכההעליוןהמשפטבביתשנדונההמעצרשאלת.1
היההראוימן,התקדימיםיסודועלהמקרהנסיבותנוכח.קצרהבהחלטה,אחד
לצורכירכבשגונבבמימדוברכאשר.ההליכיםסיוםעדהמעצרהמשךעללצוות
מדובר.ביטחונואתאוהציבורשלוםאתיסכןשהואסבירחששקיים,פרנסה
לכך.נמוך,כנראה,הואבהוהסיכון,בצדהניכרשרווחלביצועקלהבעבירה

גנובשרכבהעובדהוכןגנוברכבבנהיגתהכרוך(אדםלחייגם)הסיכוןמצטרפים
ופעולותשוד,לרבות)אחרותמסוכנותלעבירותחיוניעזרכלי,אחתלא,מהווה
.(טרור

בפנימכןולאחרשופטיםשלושהשלבהרכבתחילההענייןנדון,זאתבמקום
עמודיועשריםכמאהשלכוללבהיקףדיןפסקיוניתנושופטיםשבעהשלהרכב
לכןקודםשהיהלכפי,אחתנגדששהשלברוב,המצבחזרדברשלבסופו.דפוס

.(הדיבוראתארחיבלאהמעצרחלופתעל)מעצרעילתקיימתשהייתהונפסק
השופטת)יחידכדןשופטבפני,העליוןהמשפטבביתשניתנהבהחלטה,אכן.2

במעצרישארשהנאשםנקבע,גנימאתדיןפסקלאחרקצרזמן,(כהן-שטרסברג
.ההליכים14תוםעד

אםיודעשאינני,במערכתבלבולגרםגנימאתדיןשפסקנראה,זאתעםיחד
95/7767פ"שבבשארעכך.היוםעדחלף

~
רצועתתושבנאשםי15"מ'נככרי

שלובעבירהגניבהשלנוספותעבירותבשתי,רכבגניבתשלעבירותבשתיעזה
לפקדוןבכפוףממעצרלשחררוהחליטהשלוםשופט.בישראלכדיןשלאשהייה
נקבעלאהמחוזיהמשפטבביתגםאך,ערערההפרקליטות.שקליםאלף15בסך
של'גצדערבותונדרשהשקליםאלף35-להוגדלהפקדוןכיאם,ממשמעצר

כהן-שטרסברגוהשופטתנדחהערעורו.הנאשםערערכךעל.שקליםאלף50
מקוםהיהאם"השאלהבפניהעומדתלאולפיכךערערהלאשהפרקליטותציינה

."מלכתחילהמעצרלחלופת
גניבותעלהבינמשרדיתהוועדהגנימאתדיןמפסקהסיקהמהגםמעניין.3
.1996בפברוארפורסםהוועדהח"דו.לפידותיעקב('מיל)האלוףבראשותרכב

ביתשנשיא,השארבין,ונאמרזהדיןלפסקהתייחסותישבענישההעוסקבחלק
רקאדםלעצורראויכי,בהחלטתווקובעחוזר,הרובבדעת"העליוןהמשפט
.6י"ומיוחדיםחריגיםבמקרים
.זובעמדההתומךרובנמצאלא,הבנתילמיטב,ציינתישכברכפי

.74(4)95עליוןתקרין(פורסםלא)י"מ'נשלאלדה95/7635פ"בש14
.47(4)95עליוןתקדין(פורסםלא)15
.ח"לדו64עמוד16
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וכי,הרובברעתהיאגםהייתהדורנרהשופטתשכבודח"בדונאמרעוד

מוצאאיןכאשררקמעצרעללהורותחייבתראויהשיפוטיתמדיניות,לדעתה"
.17"אחר

דווקא,עיקריתבנקודה,דורנרהשופטתהייתההבנתישלמיטב,אצייןשוב
.הרובבדעתתמיכהאיןאלהלדבריםוכי,מיעוטבדעת

:נאמרח"הדובהמשך

נאשמיםשלשחרורםהעדפת...היאגנימאתבפרשתשנקבעהההלכה"
מסוכנותועלשהראוספציפיותנסיבותהיוכןאםאלא,רכבגניבתשלבעבירות

תושבשהואנאשםביןמאבחנתאינהל"הנההלכהכילצייןיש.הנאשםשל
המשפטבתי.הפלשתיניתהרשותאוהשטחיםתושבשהואנאשםלביןישראל
.למעצראלטרנטיבותלבדוקיש,אלהבמקריםגםכי,קבעו

התייצבותםבענייןבעיותבפועליוצרתנאשמיםשחרורהעדפתשלזאתמדיניות
מביאה,המשפטשלניהולותקופתאתמאריכה,משפטםלהמשךנאשמיםאותםשל
בהם,והולכיםהמתרביםובמקריםהאשמיםשלאיתוריכולתללא"היעלמותם"ל

יכולת-לאיואף-לקשייםגורמת,הפלשתיניתהרשותבתחוםמתגורריםנאשמים
.לדיןאלהנאשמיםלהביא-

הכוללתמעצרחלופתלקבועהעליוןהמשפטביתשלנטייהקיימת,כךבעקבות
הם,בהלעמודנאשמיםשלירםלאלשכשאיןכך.במיוחדגבוההערבותהפקדת
.(במקורההדגשות)18"...במעצרלמעשהנשארים
:נאמרזהבעניין.הוועדהולהמלצותלמסקנותהמרחקרבלאמכאן

להציעמקוםיש,לעילשהובהרכפיהמשפטיבמצבהאם,השאלהנשאלת"
?המעצריםלנושאכלשהוחקיקהתיקון

עבירותבענייןמסוכנותבדברחזקה,לדוגמא,בחוקלקבועמקוםישהאם
(?לחוק(ב)21אבסעיףהכלולותהעבירותדוגמת)?רכבכלילגניבתהקשורות

הרשותבאזורשמתגוררלמיהדיןמןהימלטותחזקתלקבועמקוםישאוליאו
?בישראלמגוריםחלופתלוואיןהפלשתינית

גנימאתבפרשתלפסיקהבניגודתעמודזאתמעטשהצעהנראהפניועל
ממליצההוועדהאין,משכך.חוקתיבמבחןתעמודלאהיאכןועללעילושפורטה

.(במקורההדגשות).!9"זהבנושאבחקיקהשינויעל
הגיעוהיכןעדמהןללמודניתןאך,אלהמסקנותעללחלוקלעצמימרשהאני
.הדברים

,האחד:בשנייםנעוצההדיןבפיתוחהמשפטביתשלהמיוחדתעוצמתו.4
ליישםהיכולת,והשני.מחדשלבחינההדיןראוישבוהנושאאתלבחורהיכולת

.שם,שם17
.65'בע,שם18
.66'בע,שם19
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שהיההצורךאתהממחישהמתאימהעובדותמערכתעל,שפותחכפי,הדיןאת
.בשינויואוהדיןבפיתוח

אתלהשאירניתןלא.לחברהחיוניתפקידהמשפטביתממלאהדיןבפיתוח
תפקידהממלאת,החקיקהואילו,בהתמדהמשתנהשהחברהשעה,שהואכפיהדין

.להתעוררהעשוייםהמצביםלכלפתרונותלהציעבכוחהאין,זהבנושאמרכזי
ולהעשותהדרגתילהיותחייבהמשפטבתיידיעלהדיןפיתוחתהליך,מנגד

פעםמדילשנותלצורךהיציבותעללשמורהצורךביןנאותיחסשלשמירהתוך
לבחינההראוייםנושאיםאותםשלקפדניתבחירהדורשהוא.שינויהטעוןאת

עובדותמערכתהמשפטביתבפניבאהכאשררקלעשותהשישבחינה,מחדש
.לכךהמתאימה

לךאין.עובדותמערכתעלהקייםהדיןביישוםעוסקיםדיןשפסקילזכוריש
כבדותעקרוניותשאלותמאחוריהמסתתרותשלאמשפטבביתהמתעוררתשאלה
מעוקראימוץבענייןמשפט.חוקתיותלשאלותכיוםהפכומהןשרבות,משקל
להםלבחורואולי)להוריםהילדיםוזכותילדיהםעלהוריםזכותשלשאלות

ההצדקהמהיהשאלהאתלעורריכולבעלותסכסוך.(ישתלבובההמשפחהאת
הרשעה.'וכועליוההגנהמשתרעתהיכןעד,תחומיומהם,הפרטיבקניץלהכרה
אתלשלולהחברהשלזכותהשאלתאתלעורריכולהמאסרשדינהבעבירה
מכלולאתמחדשלבחוןניתןמקרהבכלשלאמאליומובןאולם.מאדםהחופש
המשפטי,התרבותי,ההיסטוריברקעהטמונותוהמוסריותהמשפטיותהשאלות

.הנושאשלוהערכי
היאהבחירהמלאכתנעשיתוכיצדוולמטרההנבחריםהנושאיםמהםהשאלה

שלהשאלהכיאצייןלענייננו."השיפוטיההליך"לתורתהשייכת,מעניינתשאלה
ידיעלנעשהזהתיקון.יסודיתיקוןטעונההעתה,אישוםכתבהגשתלאחרמעצר

אינני.לעילשהוזכרהפליליהדיןסדרלחוק21אבסעיףהשתקףוהוא,המחוקקיי
כיוםיש,הצדקהלושישברורכאשרגם,מעצרשלומקרהמקרהבכלאםיודע
הכרוכותהעקרוניותהשאלותכלולהעמדת,הנושא21שלמחודשתלבחינהמקום
.המשפטבבתיונשניםחוזריםלדיוניםבו

היינו,ההליכיםתוםעדהמעצרסוגייתשלאחרעקרוניהיבטלבחוןניסיון,אכן
95/8087פ"בשראה.הדיןשינויללאהסתיים,כךלשםהדרושההראיותכמות

המרכזיהדיןפסק.דעותברובוהוכרעשופטיםתשעהבפנישנדון24"מ'נזאדה

.5הערהלעיל20
,(מנהליםמעצריםאוחקירהלצורכימעצר:למשל)אחרותבמסגרותלמעצריםמתייחסאינני21

.זורשימהבמסגרתשאינם
האדםכבוד:יסודחוקהשפעת"דורנר'דגםראהמעצריםבנושאלדיון.133(2)נר"פ22

.13(ז"תשנ)דוממשלמשפט"המעצריםדיניעלוחירותו
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האבק,נדםשהשאוןלאחר"שצייןחשיןהשופטואילוברקהנשיאידיעלניתז
.23"בוהשניםכלשעמדנומקוםבאותועומדיםעצמנומצאנו...שקעשכיסנו
גנימאתשלהמקרההרי,מחדשעקרוניתלבחינהראויהנושאהיהאפילו,אולם

הצורךלהמחשתמתאימהפחותדוגמאלמצואהיהקשה,למעשה.לכךהתאיםלא
אחתלגביהראיות.מעצרהצדיקוהמקרהנסיבות.המעצריםדיןשלבליברליזציה

(משפחתולפרנסתהרכבבגניבתשופטבפניהודההנאשם)מוחצותהיוהאשמות

לאבהשדוברהמעצרתקופת.נוספתבעבירהלמעורבותלכאורהראיותוהיו
חומרתונוכח,(שבועותלחמישההתייחסההמחלוקת,כזכור)ביותרארוכההייתה

מעצרשלסכנהקיימתשלאברורהיה,שופטבפניהנאשםהודהשבההעבירה
.הראויהעונשעלהעולהלתקופהמעצרשלאושווא
הפליליההליךמשך,ההליכיםתוםעדהמעצרסוגייתביןקשרקיים.5

שלפחותונראהההליךלזירוזגורםמהווהההליכיםתוםעדמעצר.והענישה24

עדמעצרלבקשבהחלטההפרקליטותעלשהשפיעגורםזהשיקולשימשבעבר
וביןמעצרעלהוחלטאםבין,מקרהשבכללהדגישראויאולם.ההליכים25תום
סבירזמןתוךיתבררושאישומיםראשונהמדרגהחברתיאינטרסקיים,לאואם

שהורשעואלהעליוטל,הציבוראתהמסכנת,חמורהבעבירהשמדוברבמקרהוכי
.הולםעונשבדין
גםאפשר.הרשעהלפנילמעצרהמתנגדתאידאולוגיתעמדהלהביןאפשר.6
הדרושהתנאיאולם.זואפשרותדרסטיתבצורההמצמצמתמשפטשיטתלתאר
למערכתחריףהרסשייגרםמבלי,מעמדתחזיקכזומשפט-ששיטתמנתעל

בעבירהשמורשעמיוכיסבירזמןתוךיתקייםהפלילישהמשפטהוא,החברתית
.בהתאםייענשחמורה

הנאשםנדוןשלפיהם,דורנרהשופטתלדבריואפנהאשוב,לכךבהקשר
אילמלאולפיכך(חודשיםמשלושהפחות)מעצרותקופתאתהחופףלמאסר
שוואמעצרשלקשהעוול"לונגרםהיה,הראשוןבדיוןהרובבהחלטת,שוחרר
."שבועותחמישהלמצערלהמשךעשוישהיה
גניבתשלחמורהכהבפרשהשהורשע,נאשםכיצדתדהמהלהביעבמקום,כך
דורנרהשופטתמביאה,קצרהכהמאסרלתקופתנדון,משפחתולפרנסתרכב
.לעוצרומקוםהיהשלאלכךכראיהכזהתמוהעונש

קריסהעלמצביעהדברהיה,הנאשםעלשנגזרהעונשהיהזהאילו,בעיני
דופןויוצאותביותרקיצוניותנסיבותלתאר,אמנם,ניתן.המערכתשלמוחלטת
בביתנמצאהעברייןכאשר,כגון,חמורהכהלעבירהקצרכהמאסרשיצדיקו

.הדיןלפסק175'בע,שם,חשין23
עיוני"אביב-בתלהמחוזיהמשפטבביתההליכיםתוםעדמעצרהיקף"מן'קראהזהבנושא24

.175(ז"תשמ)יבמשפט
.שם,שם25



שרידמן'ד26

במקרה.קרבשקיצומהימנותראיותוקיימותממארתממחלהסובלכשהואחולים
.אלהמעיןנסיבותלקיוםרמזכלהיהלאהנוכחי
שהמריצני,דורנרהשופטתשלדינהבפסקשתוארכפיהעונשזההיה,אכן
חלק)העובדותבפרשתפורטוהבירורותוצאותמשפטבאותוהתרחשמהלברר

.לעיל(שני
האםשאלה,היאאף,מעוררתהנאשםעםשנעשתההטיעוןשעסקתעודאציין

עשרשמונהעלעולהשאיננובעונשלהסתפקתסכיםשהתביעהלכךמקוםהיה
העונש,לפחותבעיני.לקבלהאםהיססהשלוםששופטתימהואין?מאסרחודשי
.זוחמורהעבירהבשללגזור,לכאורה,שראויממהניכרתבמידהנופל
זכויותעלשמירהתוך,אחדמצדהפשיעהעםההתמודדות:דברשלסיכומו.7
מחייבת,(הפוטנציאלייםהנפגעיםשלזכויותיהםלרכות)האחרהצדמןאדם

חלוקהגםמחייבתראויההפעלה.הפליליההליךשלביכלשלראויההפעלה

ישהרשעהלפנילמעצר,אכן.השיפוטיתוהאנרגיההשיפוטיהזמןשלנאותה
הנוכחישבמקרהליברליות,זהבתחוםלליברליותמקוםויש,בזהירותלהתייחס

החוקבאכיפתהעוסקתהמערכתשאתלזכורישבבדבד.הצדקהלההייתהלא

משךאתכוללתהיאהמשפטלבתיהנוגעובכלאחתכמקשהלראותישהפלילי
משךהארכתלגרורצריכהאיננההמעצריםבתחוםהליברליות.תוצאתוואתההליך
לעברייניםמופלגתסלחנותממנהשתשתמעבאופןהתוצאהעלולהקריןההליך

.חמורותבעבירותשהורשעו
עדלהעריךדרךכלליאין.רצוןמשביעהאיננהזהבמשפטהסופיתהתוצאה

אתלהעריךדרךכלגםליאין.זולתוצאההמעצרבענייןההליכיםתרמוכמה
הידועככל.רכבגניבותשלהקשהבמכההמאבקעלזהלמשפטשהיוההשלכות
.נסבליםבלתילממדיםוהגיעהומחמירההולכתהתופעה


