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זנדברגחיה

דברפתח.א

חוק":להלן)1996-ו"התשנ,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרחוק
:יסוד-חוקשל"רוחו"שורהרובםשעל,וחשוביםרביםחידושיםחידש("המעצרים

במאמר.!והנאשםהחשודלזכויותנוסףמשקלהענקת:לאמור,וחירותוהאדםכבוד
אך,באקדמיהיחסיתמעטהלבתשומתשקיבלוהחידושיםבאחדלדוןברצוניזה

.המעצרלתסקירהיאכוונתי.המעשיבתחוםרבהחשיבותבעלהוא
הרגשימצבושלתיאורכוללוהוא,מבחןקציןשמכיןמסמךהואהמעצרתסקיר
אולמעצרוהנוגעתהמלצהאףולעתים,הנאשםאוהחשודשלאקונומי-והסוציו
השיפוטיתההכרעהובמסגרת,השופטלעיוןמובאהמעצרתסקיר.בערובהלשחרורו

.לשחררואםאוהחשודאוהנאשםאתלעצוראםבשאלהלשמשיכולהוא
להזמיןבאפשרותהפסיקההכירההמעצריםחוקלחקיקתקודםגם,כןאמנם

היההחוקשללחקיקתוטרםאולם,המעצריבשלבכברמבחןקציןמאתח"דו
'המעצריםלחוק21אסעיףכיום.ביותרמצומצםשימושבושנעשה,חריגזה

.מעצרתסקירהגשתעללהורותמפורשתסמכות,במעצרהדןהמשפטלביתמקנה
ועל,ונפוץתדירנעשההמעצרבתסקירהשימוש,לחוק21אסעיףחקיקתבעקבות

.4זהחידושעלהדיבוראתלהרחיבהראוימןכיסבורניכן

המעצריםלחוקפירושזנדברגחיהראו,חידושיוועלהמעצריםחוקשל"רוחו"עלעוד1
16-18(2001).

.(1992)596(1)מוד"פ,ישראלמדינת'נלוי91/5874פ"בש,למשל,ראו2
:המעצריםלחוק21א'סשללשונוזו3

מעצרתסקיר"
רשאי,אלהסעיפיםלפיהחלטהעלובערר21-ו12סעיפיםלפילמעצרבבקשהבדיון(א)

בפיקוחשחרורעללהורותהואורשאי,מעצרתסקירהגשתעללהורותהמשפטבית
מבחןקציןתסקירישמשלאמעצרתסקיר;(6)(א)48בסעיףכאמור,מבחןקצין
חוק-להלן)977נ-ז"התשל,העונשיןלחוק37סעיףהוראותפיעל,העונשלענין

,ואולם;הפליליהדיןסדרלחוק!91סעיףהוראותיחולומעצרתסקירעל;(העונשין
בענינו,מעצרתסקירהגשתעלהמשפטביתיורהלא,!2סעיףלפילמעצרבבקשה

.מיוחדיםבמקריםאלא,החלטתולמתןעדימיםמחמישהפחותעצורשהיהמישל
החלופות,המעצרמשמעות,הנאשםשלהאישיותנסיבותיואתיכלולמעצרתסקיר(ב)

והפיקוחבערובהלשחרורמיוחדיםתנאיםבדברהמלצהאו,ולשחרורלמעצר
."עליהם

חוקבמסגרתהיינו,המעצריםחוקשלחקיקתושלהשניבשלבנחקקהמעצריםלחוק21א'ס
הסעיף.116ת"ס,1997-ז"התשנ,(תיקון)(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדר
מעצרלעניין)ובחלקו,!.1998.1ביום("ההליכיםתוםעד"מעצרלעניין)בחלקולתוקףנכנס

.127'בעמ,שם.1.!.!999ביום("אישוםכתבלפני"
בלבדהעליוןהמשפטבביתניתנו,לדוגמה2003אוגוסטחודשבמהלךכיכאןנזכיראםדי4

ביתשלהאינטרנטמאתרכעולה)מעצרתיקי160-כמתוךמעצרתסקירבענייןהחלטות31
www.court:העליוןהמשפט .gov. il(.העליוןהמשפטביתהסתייעאחדחודשבמשךכלומר
ההחלטה,המעצריםחוקחקיקתשטרםבשעה,זאת.המעצרמתיקי%20-בכמעצרבתסקיר
.יחסיתובודדתחדשההחלטהבבחינתהייתהבתסקירלהתסייע
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מעצרתסקיר

.מעצרתסקירלהזמנתקריטריוניםולקבועלנסותהיאבמאמרהעיקריתמטרתי
קריטריוניםלקבועהואהראוימן,החוקבפנישוויוןלהבטיחמנתעל,לגישתי
זהותלפיתיקבעלא,לאואםתסקירלהזמיןאםשההחלטהמנתעל,זאת.בעניין
שיפורט,מחקרעליתבססקריטריוניםלקבועהניסיון.הענייןמהותאוהשופט
אך.תסקירהזמנתעלהעליוןהמשפטביתהורהשבהןהחלטותבעניין,במאמר
המסגרתאתבקצרהנציג,הקריטריוניםולקביעתהמחקרלתיאורנפנהבטרם

.בסוגייתנוהמשפטית

אישוםכתבהגשתלאחרומעצראישוםכתבלפנימעצר:המעצרתסקיר.ב

הןמעצרתסקירהגשתעללהורותסמכותהמשפטלביתמקנהלחוק21אסעיף
כתבהגשתשלאחרהמעצרבשלבוהןאישוםכתבהגשתשלפניהמעצרבשלב
מעצר:הפליליההליךבמסגרתמעצרשלעיקרייםסוגיםשניישנם,כידוע.אישום

.5אישוםכתבהגשתלאחרומעצראישוםכתבלפני
לאפשרותכליתו,המשטרתיתהחקירהבזמןמעצרהואאישוםכתבלפנימעצר

-אישוםכתבהגשתלאחרמעצר,זאתלעומת.6תקיןבאופןהחקירהניהולאת

.הפליליהמשפטניהולבזמןמעצרהוא-"ההליכיםתוםעדמעצר"גםהמכונה
.7תקיןבאופןהמשפטניהולאתלאפשרהיאזהמעצרשלתכליתו

תסקירהגשתעללהורותסמכותהמשפטלביתמקנהלחוק21אסעיף,כאמור
שלאחרהמעצרבשלבוהןאישוםכתבהגשתשלפניהמעצרבשלבהןמעצר
עסקינןכאשריותרנדירמעצרבתסקירהשימוש,זאתעם.אישוםכתבהגשת

דורשתמעצרתסקירשלהכנתו:הדברטעם.אישוםכתבשלפניהמעצרבשלב

.8בימיםהנמדדים,קצריםזמןלפרקימעצרהואאישוםכתבלפנימעצרואילו,זמן
בסיפההמחוקקקבעלפיכך.מעצרתסקירהכנת,דובפיעל,מאפשרהואאיןכןעל
,[...][אישוםכתבלפני]למעצרבבקשה"כיהמעצריםלחוק(א)21אסעיףשל
פחותעצורשהיהמישלבעניינו,מעצרתסקירהגשתעלהמשפטביתיורהלא

."מיוחדיםבמקריםאלא,החלטתולמתןעדימיםמחמישה
הגשתעללהורותסמכותהמשפטלביתלהעניקלנכוןהמחוקקראהמדוע

.עתהזאתנבהיר?מעצרתסקיר

המעצרוביןחקירהלצורךהמעצרביןהמגשרהמעצרהוא,"הגישורמעצר"גםקיים,בנוסף5

00/4455פ"בשראוכן.המעצריםלחוק(ד)17'סראו,"גישורמעצר"ל."ההליכיםתוםעד"

,ישראלמדינת'נאלטויל04/8845פ"בש;(2000)794(4)נדד"פ,בדווי'נישראלמדינת
שלנוסחהעל:המעצריםבחוק'הבינייםימי'"ברהובדוד;(2005)2500(4)05על-חק

.(ז"התשס)313ומשפטעלי"אישוםכתבהגשתבטרםגישורמעצרבשלבתובעהצהרת
.המעצריםלחוק12-20'סראו,אישוםכתבלפנילמעצר6
.המעצריםלחוק21'סראו,אישוםכתבהגשתלאחרלמעצר7
המעצרלתקופות.המעצריםלחוק17,30-29,59'סראו,אישוםכתבלפניהמעצרלתקופות8

.20-23'בעמ,1ש"הלעיל,זנדברגראו,אישוםכתבלפניבפועלהנוהגות
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זנדברגחיה

המעצרתסקירשלייעודו.ג

כללי.1
החלופהובחינתהמעצרעילתקביעת:בשנייםהמשפטלביתמסייעהמעצרתסקיר
?אמוריםדבריםבמה.למעצר

כתבהגשתשלפניבשלבבין,אדםשלמעצרועליצווההמשפטשביתמנתעל
:תנאיםשלושהלהתקייםצריכים,אישוםכתבהגשתשלאחרבשלבוביןאישום

בשלב.לוהמיוחסתלעברה9הנאשםאוהחשודאתשתקשורראייתיתתשתית(1)

לביצוע"סבירחשד"המקימותבראיותמדובראישוםכתבהגשתשלפני
ראיות"במדובר,אישוםכתבהגשתשלאחרבשלב,זאתלעומת.העברה10

.יי"האשמהלהוכחתלכאורה
מובילהמפשעהחפותחזקת.למעצרמיוחדתהצדקהשפירושה,מעצרעילת(2)

כדידיבהאין(שהזכרנוהראשוןהתנאיהיא)ראייתיתשתשתיתלמסקנה
זהמיוחדטעם.המעצראתשיבססמיוחדטעםנדרשאלא.מעצרלהצדיק
,מעצר12עילותבשתימכירהמעצריםבחוקהמחוקק.מעצרעילתמכונה
המעצרבשלבהןמוכרותאלועילותשתי.המסוכנות14ועילת3נהשיבושעילת
בשלב,בנוסף.אישוםכתבהגשתלאחרהמעצרבשלבוהןאישוםכתבלפני

שעניינה,שלישיתמעצרעילתגםמוכרתאישוםכתבהגשתלפניהמעצר

.15"במעצרנתוןכשהחשודאלאלקיימםניתןשלאחקירההליכילנקוטצורך"
אינומעצרעילתושלראייתיתתשתיתשלקיומן.למעצרחלופההיעדר(3)

שאףוייתכן)הוגשלאעדייןאולם,פליליתעברהשלבביצועהשנחשדמיהוא"חשוד"9
"נאשם",זאתלעומת.המעצריםלחוק13,17סעיפיםראו.אישוםכתבנגדו(יוגשלאפעם
לפניבמעצרלנוכשענייןלכן.המעצריםלחוק21'סראו.אישוםכתבנגדושהוגשמיהוא

כתבהגשתלאחרבמעצדלנוכשעניין,זאתלעומת."חשוד"באנודנים,אישוםכתבהגשת
."נאשם"באנודנים,אישום

97/6350פ"בשראו,"סבירחשד"הביטוילפירוש.המעצריםלחוק13'סשלהרישה10

.(1997)123(3)97על-חק,ישראלמדינת'נרוזנשטיין
95/8087פ"בשראו,"לכאורהראיות"הביטוילפירוש.המעצריםלחוק(ב)21'סשלהרישה11

.(1996)133(2)נר"פ,ישראלמדינת'נזאדה
חיהזהבענייןראו.העברהחומרתעילתהיא,השלישיתהמעצדלעילתהנדרשיםישבפועל12

.(2000)2323לאמשפטים"?הדרךסוףהאמנם-מעצרכעילתהעבירהחומרת"זנדברג
להדחתוחששבראיותלפגיעהחשש,הדיןמןלהימלטותחששפירושה,השיבושעילת13

.המעצריםלחוק(א)(1)(א)21'וס(1)(א)13'סראו.עדים
(ב)(1)(א)21'סראו.נוספותעברותלביצועחשש,מסוימתבהכללה,פירושה,המסוכנותעילת14

לחוק(ג)(1)(א)21'בסמסוכנותחזקתהיוצרותהעברותרשימתראוכן.המעצריםלחוק
589(4)מטד"פ,ישראלמדינת'נגנימאה95/2316פ"דנראו,המסוכנותלעילת.המעצרים

.(1995)355(3)מטד"פ,ישראלמדינת'נגנימאת95/537פ"בש;(1995)
ד"פ,ישראלמדינת'נכמונסון98/5492פ"בשראוכן.המעצריםלחוק(3)(א)13'סראו15

הפרקליט"במעצראלאלקיימםניתןשלאחקירההליכי"זנדברגחיה;(1998)116(4)נב
.(1998)587מד
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מעצרתסקיר

.הנאשםשלאוהחשודשלמעצרועללצוותשישלמסקנהבהכרחמוביל
שפגיעתם,שחרורותנאיבערובהשחרורשלבדרך"להסתפקאפשרלעתים

"המעצרמטרת"אתתשיגזושדרךובלבד,"פחותה,הנאשםשלבחירותו
.16(למסוכנותהחששאתאולשיבושהחששאתתסירכלומר)

בדרך-המעצרעילתבקביעתהוא-ופשושיותסקירשלמתפקידיואחד,כאמור
-טיפולייםכליםלעתיםישהמבחןשלשירותמאחר,זאת.המסוכנותעילתכלל

.המשפטלביתלסייעהשירותיכולשבעזרתם,מסוכנותלהערכתדיאגנוסטיים
תובנהחוסרעללמשללהעידיכוליםלנאשמיםהמבחןשירותשעורךהמבדקים
יכוליםהם;17הנאשםשלמסוכנותועלהמעידתובנהחוסר-שבמעשהלפסול

.באלהוכיוצא'8העברהקרבן,משפחתולבןמסוכןשהנאשםשאתביתרלהעידאף
המעצרתסקיר:השלישיהתנאיבקביעתחשובתפקירהמעצרלתסקיר,כןכמו
הנאשםשלאוהחשודשלבעניינוקיימתאםלקבועהמשפטלביתלסייעאמור
:אופניםבשניזהבתחוםהמשפטלביתלסייעיכולהתסקיר.למעצר19חלופה

,השני.לאואםבנאשםאובחשודאמוןלתתאפשראםבקביעהסיוע,האחד
.מקרובהדבריםעלנעמוד.חדשותמעצרחלופותהצגת

מעצרוחלופותמעצרתסקיר.2
.בנאשםאובחשודאמוןייתןהואאםלמעצרחלופהשקיימתיקבעהמשפטבית
חלופתאין,בערובההשחרורתנאיאתיקיימוהנאשםאושהחשודבכךאמוןבאין
.20מעצר

אמוןלתתאפשראםלקבועהמשפטלביתלסייעכאמוריכולהמעצרתסקיר
בבחינה,מקרובבוחןהמבחןששירותמאחר,זאת.לאואםבנאשםאובחשוד

לחירותהזכותמןמתחייבוכך,המעצריםלחוק(ב)13-ו(1)(ב)(א)21בסעיפיםקבועכך16
כן.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק5,8'סראו.זובזכות"המינימליתהפגיעה"ומעקרון

.73-80'בעמ,1ש"הלעיל,זנדכרגראו
.(2003)1270(1)03על-חק,ישראלמדינת'נעיסאאבו03/1063פ"בש17
פ"בש;(1999)844(3)99על-תק,פלוני'נישראלמדינת99/6425פ"בש,למשל,ראו18

מדינת'נפלוני02/5807פ"בש;(2002)810(2)02על-תק,ישראלמדינת'נפלוני02/5714
(1)03על-תק,ישראלמדינת'נפלוני03/1461פ"בש;(2002)506(2)02על-תק,ישראל

1635(2003).
פ"בש;(2002)320(3)02על-תק,ישראלמדינת'נגרדשוב02/6466פ"בש,למשל,ראו19

מדינה'נאנם'ג00/3962פ"בש;(2001)559(2)נהד"פ,ישראלמדינת'נאלקובי01/414

(3)99על-תק,פלוני'נישראלמדינת99/6425פ"בש;(2000)1749(2)00על-תק,ישראל

844(1999).
,למשל,ראוכן.(1991)5'פס,832(3)מהר"פ,ישראלמדינה'נינינו91/2955פ"בש20

'נאלשוא99/8123פ"בש;(1992)485(3)מוד"פ,ברכה'נישראלמדינת92/1883פ"בש
,ישראלמדינת'נמיכאלשווילי02/2510פ"בש;(1999)280(4)99על-תק,ישראלמדינת

2485(3)02על-תק,אלואני'נישראלמדינת02/9075פ"בש;(2002)205(2)02על-תק

(2002).
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המעצרהשפעתמידתאת,הנאשםאוהחשודשלאישיותואת,אינדיבידואלית

המוצעתהמסוימתהמעצרחלופתואתמעצרלחלופתהתאמתומידתאת,עליו

.ידועל
,חדשותמעצרחלופותבאיתורגםהמשפטלביתכאמורמסייעהמעצרתסקיר

המבחןשירותכאשרורקאךבהןלהשתמששאפשרמעצרחלופותישנןשכן
שקדמהמבליאלומעצרבחלופותלבחוראפשר-איממילא,כןעל.בהןמעורב

:כאלומעצרחלופותשלושבמפורשמונההמעצריםחוק.מעצרתסקירהגשתלכך

;22בסמיםלמשתמשיםטיפוללקבלחובה(ב);2'מבחןקציןבפיקוחשחרור(א)

.23אחרמקצועיטיפולאורפואיטיפוללקבלחובה(ג)
-מקצועימרכיבכוללותשהןהואהאמורותהמעצרחלופותלכלהמשותף

מעצרבחלופותישירותמעורביהיההמבחןששירותאפואהואהראוימן.טיפולי
ובעיניהמחוקקבעינינחשבהמבחןשירותהפלילי-הטיפוליבתחוםשכן,אלו

.והמוסמך24האובייקטיביכגורםהיינו-"המשפטביתקצין"כהמשפטבתי
.המעצרתסקירהגשתבאמצעות,כאמור,מושגתהמבחןשירותמעורבות

המבחןתסקירלעומתהמעצרתסקירעל.ד

"לתמונהנכנס"המבחןששירותבכךטמוןהמעצרבתסקירבהכרההחידוש,כאמור
.הרשעהבטרםועוד,(החקירהבשלבאו)"ההליכיםתוםעד"המעצרבשלבכבר

המבחןשירות:אינהדנטיקושי,לכאורה,בכךישהמבחןשירותשלמבחינתו
,רובפיעל.בדיןשהורשעומיהיינו,עברייניםלשקם,מקצועיתמבחינה,ערוך

בביצועהנאשםשלהודאההואבעברייןומהטיפולמהשיקוםנפרדבלתיחלק
המעצרבשלב,זאתלעומת.חטאעלוההכאההחרטהבהליךכשלבהעברה
אינםבוודאיוהם,השתיקהוזכותמפשעהחפותחזקתולנאשםלחשודעומדות

.המעצריםלחוק(א)21א'סגםראו.המעצריםלחוק(6)(א)48'ס21
.(7)(א)48'ס,שם22
.(א)48'סשלסיפה,שם23
ואתלמבוגריםהמבחןשירותאתכוללוהוא,הרווחהממשרדחלקהואהמבחןשירות24

במאפייניםנדוןולא,למבוגריםהמבחןבשירותנתמקדזהבמאמר.לנוערהמבחןשירות
מדעיבתחוםהשכלהבעליוהם,מדינהעובדיהםהמבחןקציני.קטיניםמעצרשלהמיוחדים
המבחןקצינישלהמיוחדתהתמחותם.(סוציאליתעבודהכללבדרך)והחברהההתנהגות

.הענישהבשלבהואהמבחןקצינישלהמרכזיתפקידם.עברייניםשיקוםשלבנושאהיא
אודותעלמידעהמשפטלכיחלספק,האחד:כפולהואהמבחןקצינישלתפקידםזהבשלב
בתחוםהשיקומיתהראותנקודתאתהמשפטלביתולהציגהנאשםשלאקונומי-הסוציומצבו

להטילםאפשר-שאי,מיוחדיםעונשייםאמצעיםלהטילהמשפטלביתלאפשר,השני.הענישה
.המבחןשירותללא
.(1980)162גורווחהחכרה"למבוגריםהמבחןוקציןהתסקיר"ברקאהרןזהלענייןראו
כהמשפטים"הפליליבהליךהמבחןשירותשלמעמדועל"זנדברג-כגןחיה,ראוכןכמו
435(1995).
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שהיאדרךבכללהתייחסאוהעברהבביצועולהודותחטאעללהכותחייבים
.העברהלביצוע
,המעצרבשלבכברהמבחןבשירותלהיעזרלנכוןהמחוקקראהכןפיעלאף
והנאשםהחשודשלמצבואודותעללמידעהשופטזקוקזהבשלבגםשכן

.מעצרלחלופתהאינדיבידואליתהתאמתםומידת,בפניוהניצביםהאינדיבידואליים
לחוק(ב)א21בסעיףהמחוקקקבע,המעצריםלחוק21אסעיףמשנחקק,ואמנם

:כי

,המעצרמשמעות,הנאשםשלהאיכויותנסיבותיואתיכלולמעצרתסקיר"
לשחרורמיוחדיםתנאיםבדברהמלצהאו,ולשחרורלמעצרהחלופות
."עליהםוהפיקוחבערובה

ונסיבותיואקונומי-הסוציומצבואודותעלמידעכוללטיפוסימעצרתסקיר,ואכן
.העונשבשלבהמוגשהמבחןלתסקירבדומה,הנאשםשלאוהחשודשלהאישיות

לנגדלתחייהקמיםכמו,המיוחדיםהאישייםמאפייניהםעל,והחשודהנאשםבכך

.המשפטביתעיני
לכלולצריךהמעצרתסקיר:המכחןמתסקירשונההמעצרתסקיראולם

.מעצרלחלופתהתאמתוולמידתהנאשםושלהחשודשללמסוכנותוהתייחסות
הנאשםשלשיקומולסיכוייהתייחסותלכלולצריךהמבחןתסקיר,זאתלעומת
מכיוון.התסקיריםשנישלהשונותמהמטרותכמתחייבהכול.לוהמתאיםולעונש
שלמתוכנושונהלהיותוצריךלהיותיכולהמעצרתסקירשלשתוכנומובן,שכך

.המבחןתסקיר
,למידעיידרשהמבחןשקציןייתכןהמעצרתסקירעריכתלצורך,ועודזאת
ואשרגופוהמשפטבשלבקבילשאינואך,המעצרבשלבמאודרלוונטישהוא

המחוקקקבע,כךמשום.25הנאשםשלדינואתהגוזרהשופטלידיעתשיגיעאסור
לתסקירהמעצרתסקירביןוההבחנהההפרדהעקרוןאתלחוק21אבסעיףבמפורש

,זאת."העונשלענייןמבחןקציןתסקירישמשלאמעצרתסקיר":לאמור,המבחן
בתיקשדןהשופטביןההפרדהעקרוןאת,ככלל,קבעהשהפסיקהכשםממש

.גופו2726הפליליבתיקשדןהשופטוביןהמעצר

בראיותהמעצרבשלבלעיין,מסוימותדעותלפי,המשפטביתשלסמכותו,למשל,והשוו25
,אבוטבול'נישראלמדינת93/597פ"בשראו.המעצרעילתקביעתלצורךקבילותבלתי

86/70ש"בבאלוןהשופטשלהחולקתדעתוראומנגד.(בךהשופט)(1993)340(1)מזד"פ

.(1986)449(1)מד"ת,ישראלמדינת'נגינדי
מדינת'נפלום77/405פ"ע;1984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק77א'סראו26

173(4)מטד"פ,ישראלמדינת'נליבקינד95/6448פ"ע;(1977)619(3)לאד"פ,ישראל

.(2001)420(2)01על-חק,ישראלמדינת'נפלוני01/5456פ"ע;(1995)
במסגרתהרשויותלידישהגיעמידעכיהואהכללהברית-בארצות,דומהבאופן,כיכאןנעיר27

(מעצרתסקירשלהכנתו

~

retrial Detention Report(,מבחןקציןאולם,חסוימידעהוא

Presentence(העונשלענייןנפרדמבחןתסקירהכנתלצורךבמידעלעייןרשאי Report(.ראו,
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השאלההצגת-?מעצרתסקירלהזמיןראוימתי.ה

כללי.1
יזמיןהמשפטשביתראוימקריםבאילוהיא,קושיהמעוררותהשאלותאחת

הרי.מקרהבכל:פשוטהזולשאלההתאורטיתהתשובה,לכאורה.מעצרתסקיר
והנאשםהחשודאודותעלמידעיימצאהשופטשבפניהואוראויטובתמיד

בפרט.מעצרלחלופתהתאמתםמידתאודותועלבפניוהמצוייםהאינדיבידואליים

היאשמצוותו,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקחקיקתלאחראמוריםהדברים
.בחירותבפגיעההאפשרככללמעט

טעמיםשלושה.לעמודיכולהאינהזולכאוריתתאורטיתשתשובהמובןאולם
שלהציפיותאינטרסעלהגנהשעניינוטעם,השני;כלכליטעם,האחד:לדבר

מבית"אחריותגלגול"מפניהחשששעניינוטעם,השלישי;והנאשםהחשוד
.המבחןשירותלידיהמשפט

משאביו.בחשיבותולהמעיטואין,הואמובןזהטעם.הכלכליהטעם(1)
המוטלהעומסתחתכךגםכורעהמבחןשירות.מוגבליםהמבחןשירותשל
להגשתמועדדחייתהמשפטמביתלבקשנאלץהוארבותפעמיםכיוידוע,עליו

שלבבזבוזרקכאןענייןלנואין,כןעליתר.28העצוםהעומסמחמתהתסקיר
שכן,ונאשמיםחשודיםשלבזכויותיהםבפגיעהלנוענייןאלא,מוגבליםמשאבים

נאשםאוחשודשללעניינוהמוגבליםבמשאביומשתמשהמבחןששירותאימתכל
קריטריוניםלקבועאפואהראוימן.אחרנאשםאוחשודחשבוןעלבאהדבר,אחד

ובמניעתוהנאשמיםהחשודיםזכויותעלבשמירהשיסייעו,מעצרתסקירלהזמנת
.משאביםבזבוז

המשפטשביתנאשםאוחשוד.והחשודהנאשםשלהציפיותאינטרס(2)
בחלופתלהשתחררשסיכוייולכךציפייהמפתח,מעצרתסקירבעניינוהזמין
אמנם.שבתסקירההמלצהפיעליפעלהמשפטשביתולכך,יותרטוביםמעצר

הבחינהמןאולם,המשפטיתהבחינהמןמחייבתאינהבוודאיזוציפייה,כן
הנאשםאושהחשודמלכתחילהברורכאשר,לפיכך.29ממנהמנוסאיןהאנושית

עברבבעלילמשלכשמדובר)אמוןבהםלתתאיןשכן,מעצרבחלופתישוחררולא

,זאת.מעצרתסקירהזמנתידיעלאותםלהשלותראויזהאין,(ביותרמכבידפלילי

3156-553152.u.s .c18,1982Pretrial Services Act of.להלן)3153'ס,שםראוובפרט:

.("משפטטרםהשירותחוק"
;(2002)988(2)02של-חק,.ב.ס'נישראלמדינת99/3731(יפו-א"ת)פ"ת,לדוגמהראו28

(ם-י)פ"ת;(2001)3394(3)01מח-תק,אבוקסיס'נישראלמדינת01/2798(ירושלים)ש"ב
מדינת96/375(יפו-א"ת)פ"ת;(2000)29587(2)00מח-תק,גאבר'נישראלמדינת99/241

.(1997)772(4)97מח-תק,פלוני'נישראל
כןכמו.(2002)2597(3)02על-תק,ישראלמדינת'ננבולסי02/8902פ"בש,למשל,ראו29

על-תק,ישראלמדינת'נאברמוב03/7236פ"כבשנאורהשופטתשלהבהרתהאתראו
03(3)221(2003).
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ובמהלך,המעצרבענייןהדיוןנדחהתסקירהזמנתשלצורךהעובדהלנוכחבפרט

.במעצרהנאשםאוהחשודנמצאלתסקירההמתנהתקופת
עלאואדםשלמעצרועללצוותאםההחלטה."האחריותגלגול"תופעת(3)

לעתים,אדםשלבחירותוהפוגעתבהחלטהמדובר.קלההחלטהאינהשחרורו
טבעיאך.העיקרי30התיקעלהשלכותבעלתלעתיםהנהאשר,ממושכתלתקופה

כאמורנהנההמבחןשירותבעתבה.לבדוההחלטהאתמלקבליירתעשופטכיהוא

הקושי-אלושנישלשילובם.העברייניםשיקוםבתחוםוממיומנותמאמון
לנטייהמוביל-המבחןשירותשלהמקצועיתוהמיומנותהשיפוטיתבהחלטה
אלהמשפטביתשלמפתחוהמעצרבהחלטת"האחריותגלגול"לומובנתברורה
.להיזהרםראויזומנטייה.המבחןשירותהוא,הטיפולי-המקצועיהגורםשלפתחו

שללסמכותוהנתונה,שיפוטיתהחלטההיאאדםלשחרראולעצוראםההחלטה
,אחרלגורםולהעבירהמאחריותולהתנערהמשפטלביתלואל.המשפטבית

.32שיהיהככלומיומןמקצועי
מבחינה,ערוךאינוהמבחןששירותכךעללעמודהראוימןזהבהקשר
בחלופתששוחררומיעלבפיקוחהכרוךהנטלבכללשאת,ומהותיתארגונית
Prebial)("משפטטרםהשירות"מןהמבחןשירותשונהבכך.מעצר Services

?אמוריםדבריםבמה.הברית-בארצותהקיים

הברית-בארצות"משפטטרםהשירות"ו"האחריותגלגול"תופעת.2

theחוקפיעלהברית-בארצותהוקם"משפטטרםהשירות" Pretrial Services
1982Act of33(משפטטרםהשירותחוק":להלן").תפקידממלאזהשירות
בדומה:לאמור,ההרשעהשלפניבשלבהמבחןשירותעלשהוטללתפקידדומה

לביתלדווחהסמכותנתונההברית-בארצות"משפטטרםשירות"ל,המבחןלשירות
חלופותעללהמליץהסמכות;34ולאחריםלציבורמסוכנותוועלהנאשםעלהמשפט
למשוחרריםלסייע;מעצר36כחלופתבפיקוחםשהועמדומיעללפקח;מעצר35

(5)נזד"פ,חביב'נישראלמדינת03/6504פ"בבששנאמרוהמפורשיםהדברים,למשל,ראו30

865(2003).
2810(2)03על-תק,ישראלמדינת'נמלול03/5665פ"בבשהנאשםשללטרונייתוותשוו31

(2003).
שירותהמלצתתהיהאשרתהיה:לאמור,מבחןלתסקירבנוגע,הדומההכללוהשוווראו32

,למשל,ראו.המשפטביתשלבסמכותונותרתלעולםהדיןגזירת,לעונשבאשרהמבחן
'בעמ,24ש"הלעיל,ברק;(1987)522(1)87על-תק,ישראלמדינת'נהרוש86/745ע"ר

,435כהמשפטים"הפליליבהליךהמבחןשירותשלמעמדועל"זנדברגחיה;165-166

.(ה"התשנ)442-443
.משפטטרםהשירותלחוק3152-3156'ס33
.(1)3154'ס,שםראו34
.(1)3154'ס,שםראו35
.(3)3154'ס,שםראו36
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,ולבסוף;סוציאלית37אומשפטית,רפואיתעזרהובקבלתעבודהבהשגתבערובה
.מעצר38תסקירילהכיןהסמכות
-השיקומיהתפקידהואבישראלהמבחןשירותשלהמרכזיתפקידו,זאתעם

"משפטטרםהשירות"שלמתפקידיונכבדחלקהברית-בארצותואילו,טיפולי
די.מאורגןהואוכך,נועדהואלכך.שיטורינאמרשלא,הפיקוחיהתפקידהוא
שלהקציניםאתלהסמיךאפשרהברית-בארצותכיהעובדהאתכאןנצייןאם

מוסמך"משפטטרםהשירות",מזאתיתרה.39נשקלשאת"משפטטרםהשירות"
,בערובהמשוחרריםלהחזקתמתקנים-אחריםבעזרתאועצמוהוא-להפעיל
לדווחשצריךזההוא"משפטטרםהשירות".י4,גמילה40טיפוללצורךלרבות

עליומוטלת,זהבכלל.42בערובההשחרורתנאישלהפרהכלעלהמשפטלבית
לפרסםהחובהלרבות,בערובהמשוחרריםעללפיקוחשיטהוליישםלפתחהחובה

.43בענייןתקופתיח"דו
שטרםבשלבבישראלהמבחןשירותשלתפקידוביןהדמיוןאףעל,כןכיהנה
שניביןישנם,הברית-בארצות"משפטטרםהשירות"שלתפקידולביןהמשפט
לצפותאין,הגופיםביןהמתואריםההבדליםלנוכח.חשוביםהבדליםהגופים

.שיטורי-פיקוחיכגוףיפעל,בישראלהקייםכזה,טיפוליכגוףומאורגןהבנוישגוף
אלהמעצרחלופותעלהפיקוחבנושא"האחריותגלגול"מלהיזהרישכןעל

.המבחןשירותשלכתפיו

בקריטריוניםהצורך:מסקנה.3
להזמיןראוימתיבשאלהקריטריוניםלקבועישכיהיאהדבריםשלמסקנתם
לקבועקשהמטבעואשרבנושאמדוברכי,עקאדא.לאומתימעצרתסקיר
והוא,רחבדעתשיקולבושכרוךבתחוםמדובר.מוגדריםקריטריוניםאליובנוגע
אף.והמקרההנאשםאוהחשודשלהאינדיבידואליותמהנסיבותמאודעדמושפע

.כאלוקריטריוניםלקבוע,בפסיקההסתייעותתוך,להלןננסה,כןפיעל

.(7)3154'0,שםראו37
.(8)3154'ס,שםראו38
.(13)3154'ס,שםראו39
.(4)3154'ס,שםראו40
כחלופתגמילהטיפוללענייןבישראלהמבחןשירותשל,כמהפיהמינורית,מעורבותווהשוו41

בחלופתאדםלשחררמוסמךהמשפטכיחכיקובעהמעצריםלחוק(7)(א)48'ס.מעצר
קציןידיעלאושרשהטיפולובלבד",בסמיםלמשתמשיםטיפוללקבלחובהשעניינה,מעצר
.22להערההצמודבטקסטדיוננולעילעודוראו."מבחן

.משפטטרםהשירותלחוק(5)3154'סראו42
.(9)3154'ס,שםראו43
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מעצרתסקירלהזמנתקריטריונים.ו

המחקר.1
כלאתשנהחציבמהלךבחנומעצרתסקירלהזמנתקריטריוניםלקבועמנתעל

הוזמןשהתסקירבין,המעצרתסקירנדוןשבהןהעליוןהמשפטביתהחלטות
.הראשונההערכאהידיעלשהוזמןוביןהעליוןהמשפטבביתלראשונה

-בוסופה2003.2.1-בשתחילתההתקופה,באקראי,היאשבדקנוהתקופה
המעצריםלחוק21אשסעיףהעובדהאתשקלנוזואקראיתבבחירה.2003.7.31
שבחרנוהתקופה.2007שנתבסוףנמצאיםאנווכיום,1998.1.1ביוםלתוקףנכנס

מקוויםאנו.בתוקף21אסעיףנמצאשבההתקופהבאמצעלערךאפואמצויה

.המחקרתוצאותעללהשפיעכדיזואקראיתבבהירהשאין
הכמותנוכח-בלבדשנהחצישל-יחסיתקצרהתקופהלבדוקבחרנו

התמקדנו.(החלטות76)העליוןהמשפטבביתבהשניתנוההחלטותשלהרבה
אתהקובעתהעליונההערכאהשהוא,בלבדהעליוןהמשפטביתשלבהחלטות
.44ההלכה
סטטיסטיותמסקנותעללהצביענועדלאהמחקר:עתהכברנבהיר,זאתעם

עללהצביעבקושינתקלנוהמחקרשללאמשוםהמחקראתביצענו.מחייבות
בנושארבותהחלטותשקיימותשאףמאחר,זאת.ברורותמשפטיותמסקנות
על.הלכהמהןלהסיקשקשה,לקוניותהחלטותהןההחלטותרוב,המעצרתסקיר

מביןלעתים,ההלכהבהסקתלנויסייעהפסיקהשלשיטתיאיסוףכיסברנוכן
.השיטין
העוסקותהחלטות,שבדקנובתקופה,למצואבידינועלהלאכינעירעוד
שתקופותמכךנובעהדברהסתםמן.אישוםכתבהגשתלפנישהוגשבתסקיר
שלשעניינולכךהסיכוישממילאכך,קצרותהןאישוםכתבהגשתלפניהמעצר
.נמוךהוא,העליוןהמשפטבביתלדיוןיגיעאישוםכתבלפניבמעצרהמצויחשוד
.שבעתייםנמוךהוא,מעצרתסקיריוזמןזושבמסגרתלכךהסיכוי,שכןכללא

בלבדגבולבמקרי-התסקיר:מוקדמתהערה.2
.בלבדגבוללמקרינועדהמעצרשתסקירהיאלהבהירשראויראשונההבהרה
הזמנת.תסקירלהזמיןמקוםאין,הנאשםאוהחשודאתלעצורשישברורכאשר
יששלפיהןשוואאשליותהנאשםאוהחשודבלבתיטעאלובמקריםתסקיר

,ייעצרהנאשםאושהחשודברורכאשרתסקירהזמנת,כןכמו.ישוחררכיסיכוי
חשבוןעל,המבחןשירותשלהמוגבליםמשאביואת,לצורךשלא,מבזבזת
תפקידואתלמלאהמשפטביתעלאלומעיןבמקרים.אחריםונאשמיםחשודים
עצםכיבמפורשפסקהעליוןהמשפטבית,ואכן.הנאשםשלמעצרועלולצוות

.העליוןהמשפטביתשלהאינטרנטכאתרהמופיעיםהנתוניםעלהתבססההבדיקה44

165ט"תשסןג"יהמשפט



זנדברגחיה

המשפטביתכיפירושהאין,מעצרתסקירבעניינויוגשכימבקששנאשםהעובדה
.בעניינו45תסקירלהגשתקנויהזכותאיןלנאשם.לבקשהייעתר

ביתסירבהחלטות13-ב,שנבדקהבתקופהשניתנוההחלטות76מתוך,ואכן
הואנוספותהחלטותובשתי,מעצרלתסקירהסנגוריהלבקשתהעליוןהמשפט

שלמבוטללאבאחוזמדוברכינבהיר.46משליםמעצרלתסקירבקשותדחה
ידינועלשנבדקוההחלטותכינזכוראםבמיוהד,(בהתאמה%20-ו%17)מקרים

.מעצרתסקירנתבקששבהןהחלטותורקאךהן
מעלהמעצרלתסקירלבקשההמשפטביתסירבשבהןבהחלטותמקרובעיון

זהומטעם,הנאשםאתלעצורישכיהיהברורשבהןבהחלטות,כאמור,מדוברכי
שיוחסהשהעברהבכךהתאפיינוההחלטות.מורידולאמעלההיהלאמעצרתסקיר
מעידההעברהחומרת,אלובעברות.ביותרהתמורותהעברותמסוגהייתהלנאשם

.47מעצרלחלופתשיצייתאמוןבולתתשאיןכךעלוהןהנאשםמסוכנותעלהן
באופןאומשמעותיותבכמויותבסמיםסחרשלבעברותמדובר,טיפוסיבאופן
קשהאלימותזהובכלל,ניכרתאלימותשלעברותנמצאו,אלהבצד.48ונשנהחוזר

.49בנשיםוסחרסכיןדקירות,שוד,במשפחה
בלבדזולאכאשרהתחזקה,מעצרלתסקירלבקשהלסרב,האמורההנטייה
.מכביד50פליליעברבעלהיהאףהואאלא,חמורהעברהלנאשםשיוחסה

להטריחמקוםאין,הנאשםאתלשחררישכיברורשבהםבמקרים,זאתלעומת
כאשרכןעל.תסקירהזמנתידיעלבדינוהנאשםאתולענותהמבחןשירותאת

וכאשר,מסוכנותחזקתמקימהואינהחמורהאינהלנאשםהמיוחסתהעברה

1253(2)03על-חק,ישראלמדינת'נאלחרר03/4068פ"בבשמצאהשופטשלהחלטתוראו45

,ישראלמדינת'נירחי03/6874פ"בבשדורנרהשופטתשלהחלטתהאתראואבל.(2003)
מבלימעצרתסקירהגשתעלדורנרהשופטתהורתהזובהחלטה.(2003)397(3)03על-תק

.התביעהתגובתאתכלללבקש
השופט)(2003)583(2)03על-תק,ישראלמדינת'נכנפו03/3639פ"בש,למשל,ראו46

;(חשיןהשופט)(2003)534(2)03על-תק,פלוני'נישראלמדינת03/3411פ"בש;(חשין

;(חשיןהשופט)(2003)155(2)03על-תק,ישראלמדינת'נכשאףאבו03/3295פ"בש

פ"בש;(ריבליןהשופט)(2003)722(1)03על-תק,ישראלמדינת'נמנצור03/2628פ"בש
03/6055פ"בש;(לוי'אהשופט)(2003)2639(2)03על-תק,ישראלמדינה'נדהן03/5314

פלוגי03/5438פ"בש;(חיותהשופטת)(2003)3684(2)03על-תק,ישראלמדינת'נכגלוכ
.(חיותהשופטת)(2003)2955(2)03על-תק,ישראלמדינת'נ

;(חשיןהשופט)(2003)805(2)03על-תק,ישראלמדיגת'נפלוני03/3609פ"בשגםוראו

בהחלטות.(חשיןהשופט)(2003)465(2)03על-תק,ישראלמדינת'נפלוני03/3361פ"בש
.משליםתסקירלהגשתהנאשםלבקשתהעליוןהמשפטביתסירבאלו

.12ש"הלעיל,זנדברג,בהרחבהראועוד.המעצריםלחוק(ג)(1)(א)21'סראו47
ש"הלעיל,דהןעניין;45ש"הלעיל,אלחררעניין;46ש"הלעיל,כנפועניין,למשל,ראו48

46.
,בגלובעניין46ש"הלעיל,כשאףאבועניין46ש"הלעיל,03/3411פ"בש,למשל,ראו49

.שם
.שם,מנצורעניין;שם,03/3411פ"בש;46ש"הלעיל,כנפועניין,למשל,ראו50
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אין.הנאשםשלשחרורועללצוותהמשפטביתעלשומה,פליליעבראיןלנאשם
שירותכתפיאלהנאשםלשחרור"האחריותאתלגלגל"זהמעיןבמקרהטעםכל

."ביטחוןליתר"מעצרתסקירולהזמין,המבחן
אםההחלטהשבהם,בלבדהגבוללמקריאפואנועדההמעצרתסקירהזמנת

נפנהאלוגבולמקרישללאפיונם.מספקנקייהאינהלאואםהנאשםאתלעצור
,הנתוניםמלהעולהמעניינתתופעה.הבאהההערהאתנעירלכןקודםאולם.עתה
מעטיםלאבמקרים.התסקירבסוגייתהערכאותבין"פונג-פינג"התופעתהיא

התיקמשהגיע.מעצרתסקירלהזמיןמבלימעצרעלציוותההראשונההערכאה
התיקהחזרתתוךלעתים,תסקירהזמנתעלהורההוא,העליוןהמשפטלבית

הוזמןשבהן,החלטות27מנינושנבדקהבתקופה.זאתבעקבותהראשונהלערכאה

החלטות40מתוך,זאת.י5העליוןהמשפטביתידיעלמעצרתסקירלראשונה
בהיקףבתופעהאפואמדובר.52הראשונההערכאהידיעלתסקירהוזמןלאשבהן
.(40:27=%68)נרחב

הגבולמקרי.3
פליליעברהיעדר(1)

לנאשםשבוהמקרההואמעצרתסקירמתבקששבהםהטיפוסייםהמקריםאחד

.פליליעברלואיןאך,חמורהעברהמיוחסת
,חמורהאינהלהםהמיוחסתשהעברה,פליליעברללאנאשמים,כאמור

עברללאלנאשםמיוחסתכאשראולם.מעצרתסקירללאכללבדרךמשתחררים

,שביצעשמימאחר,זאת.למעצרוהצדקהקיימתעקרונית,חמורהעברהפלילי
מןמאדםהמונעיםהנפשייםשהמחסומיםעצמועלמעיד,חמורהעברה,לכאורה

זהאדםשללכאורההתנהגותוכןעל.אצלוקיימיםאינםעברותלבצעהיישוב

.5'מסוכנותועלמעידה
בתישלברורהנטייהקיימתפליליעברללאהואהנאשםכאשר,כןפיעלאף

השופטת)(2003)141(1)03על-חק,ישראלמדינת'נוודגה03/234פ"בש,למשל,ראו51

השופט)(2003)564(2)03על-תק,ישראלמדינת'נאזולאי03/3591פ"בש;(דורנר
פ"בש;(ובראן'גהשופט)2806(2)03על-תק,פלוני'נישראלמדינת03/5773פ"בש;(חשין

03/3697פ"בש;(מצאהשופט)(2003)2109(2)03על-תק,ישראלמדינת'נווהאבי03/4486

קביליו03/4881פ"בש;(חיותהשופטת)(2003)1696(2)03על-תק,ישראלמדינת'נעודה
'גזלום03/4887פ"בש;(לוי'אהשופט)(2003)2308(2)03על-תק,ישראלמדינת'נ

מדינת'נברין'ג03/4514פ"בש;(לוי'אהשופט)(2003)2497(2)03על-תק,ישראלמדינת
לא)ישראלמדיגת'נשיכה03/6705פ"בש;(מצאהשופט)(2003.6.2,פורסםלא)ישראל
.(דורנרהשופטת)(2003.7.31,פורסם

בערכאההןבהןהבאותההחלטותאת,לעיל51בהערהשנזכרולהחלטותבנוסף,למשל,ראו52
פ"בש;46ש"הלעיל,כנפועניין:תסקירהוגשלאהעליוןהמשפטבביתוהןהראשונה

שם,דחןעניין;(ריבליןהשופט)שם,מנצורעניין;שם,כשאףאבועניין;שם,03/3411
.(לוי'אהשופט)

.12ש"הלעיל,זנדברג,בהרחבהראועוד.המעצריםלחוק(ג)(1)(א)21'סראו53
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.חמורההיאלנאשםהמיוחסתהעברהכאשרגםמעצרתסקירילהזמיןהמשפט
.54במיוחדמופלגתלנאשםהמיוחסתהעברהחומרתכאשררקנעלמתזונטייה

נאשם,ככלל,הואפליליעברללאנאשם:ברורהאמורההנטייהשלטעמה
לעולםהואהחוקאכיפתמערכתעםאדםשלהראשוןמפגשו.במעצרשההשלא
האישיותנסיבותיואתולבחוןלהיזהרהואוראויטבעיאלובנסיבות.קשהמפגש
.מעצרתסקירבעזרתמעצרלחלופתהתאמתוואתהנאשםשל

תסקירהזמנתעלהמשפטביתהורהשבהןהחלטותשלניכרבמספר,ואכן
מנינו,שנברקוההחלטות76מתוך.פליליתעברללאבנאשמיםדובר,מעצר

.פליליעברללאהיהשהנאשםלכךמפורשתהתייחסותהייתהשבהן12החלטות
ההנמקהתמידולא,מנומקותהיו76-המתוךהחלטות60רקכילזכורחשוב,זאתעם

מכאן.פליליעכרשלהיעדרואוקיומועלכבירורלהצביעכדידיהמפורטתהייתה
דובר,(60:12=%20)מעצרתסקירהוזמןשבהםמהמקרים%20-בשלפחותעולה

.חמורהעברהלושיוחסה,פליליעברללאבנאשם
ללאהיהשהנאשםלכךבנוסףכאשרהתחזקהמעצרתסקירלהזמיןהמגמה

.56מעצרתסקירהזמנתלהצדיקשיכלוכאלוהיוהאישיותנסיבותיו,פליליעבר

אישיותנסיבות(2)

הם,מעצרתסקירלהזמיןמובהקתנטייהקיימתשבהםמקריםשלנוסףסוג

,היאהכוונה.בשחרורותומכותהנאשםשלהאישיותנסיבותיושבהםהמקרים
משוםהנאשםאתלעצורהיהראויהעקרוניתהבחינהמןשבהםלמקרים,שוב

הנסיבותאולם,מכבידהפלילישעברומשוםאוחמורהלוהמיוחסתשהעברה
.ההפוכהלמסקנהלהוביליכולותהאישיות

תסקירלהזמנתכשיקוללהתחשבמקובלשבהןהמרכזיותהאישיותהנסיבות
חיילים,תיכוןתלמידישהםנאשמים.הבריאותיומצבוהנאשםשלגילוהןמעצר

.מעצר57תסקירבעניינםיוזמן-לחייהםהעשריםשנותבראשיתאוסדירבשירות
70-וה60-הבשנותנאשמיםשלבעניינםמעצרתסקירלהזמיןנהוג,דומהבאופן

מאודחוליםנאשמיםשלבעניינםמעצרתסקירלהזמיןנהוג,כןכמו.58לחייהם
.59(מבוגריםנאשמיםגםיהיורבותשפעמים)

.47-49ש"ה,לעילהסקירהנשואראו54
השופטת)(2003)606(1)03על-חק,ישראלמדינת'נזלצקי03/2249פ"בש,למשל,ראו55

השופטת)(2003)382(2)03על-תק,ישראלמדינת'נגבאי03/1913פ"בש;(יה'פרוקצ
.51ש"הלעיל,וודגהעניין;(ישןפליליעברלעניין,יה'פרוקצ

לעיל,וודגהעניין;55ש"הלעיל,גבאיעניין;17ש"הלעיל,עיסאאבועניין,למשל,ראו56
.שם,קביליועניין;51ש"ה

השופטת)(2003)2075(1)03על-תק,ישראלמדינה'נזלצמן03/1728פ"בש,למשל,ראו57
;(חיותהשופטת)(2003)916(2)03על-תק,ישראלמדינת'נמחמוד03/3856פ"בש;(ביניש

.(טירקלהשופט)(2003)2401(2)03על-תק,ישראלמדינת'נאלקורען03/4768פ"בש
.46ש"הלעיל,03/3609פ"בש;51ש"הלעיל,וודגהעניין;55ש"הלעיל,גבאיענייןראו58
.46ש"הלעיל,03/3609פ"בש;55ש"הלעיל,גבאיעניין,למשל,ראו59
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שמדוברהיאהתחושה:ברורההיאאלואישיותבנסיבותלהתחשבותההצדקה
דומהאין,מהמעצרוהסבלהקושימבחינת.במיוחדלהםקשהשהמעצרבנאשמים

חולהנאשםדומהאין;במעצרהשוהה30בןלאדםבמעצרהשוהה18בןצעיר
.במעצרהשוההבריאלנאשםבמעצרהשוההמאוד

ללאהואהנאשםכאשרבמיוחדמשמעותיתהאישיותבנסיבותההתחשבות
עברללא:היינו,"נורמטיבי"שמכונהמההואהנאשםכאשרובפרט,פליליעבר

.משפחה60בעל,לומר/עובד,פלילי
כטעםהנאשםמשפחתבנישלאישיותבנסיבותלהתחשבמקובל,בנוסף
שאמואומתקדםבהיריוןמצויההנאשםשרעייתהעובדהכגון,תסקירלהזמנת

:כפולאלואישיותבנסיבותלהתחשבותהטעם.6,קשהבמחלהחולההנאשםשל

ממצבסובליםמשפחתושבנילנאשםשכעתייםקשהשהמעצרהתחושה,האחד

עלרקלאלשקודמצווהעצמורואההמשפטבית,שנית.מיוחדאוקשהאישי
.יותרוטובהאנושיתלחברהכולההחברהשלהפיכתהעלגםאלא,החוקאכיפת

כשיקוללשקולהראוישמןסבלהוא,נעצרשבנה,סרטןחולתאםשלסבלהכןעל
סבלהוא,במעצרשוההשאביובשעהשנולד,תינוקשלסבלו.תסקירלהזמנת

.תסקיר62להזמנתכשיקוללשקולואנושישראוי
הנאשמתשלהיותהוהיא,נוספתאישיתנסיבהגםנשקלתבפועלכידומה,אגב
הסיכויכלומר.(בילדיםמטופלתהיאכאשר-רקלאאך-בפרט)63אישה
מעצרתסקירשיוזמןמהסיכויגבוהנאשמתשלבעניינהמעצרתסקירשיוזמןלכך

שיאמרויהיו.האמורהלנטייהבנוגעלהרחיבהמקוםכאןלא.64נאשםשלבעניינו
כעדינותהנשיםאתהרואה,שוביניסטיתעולםלהשקפתביטויהיאזושנטייה
מכךהנובעת,מתקנתהפלייהבבחינתהיאזונטייהכישיאמרויהיו.יותרושבירות
.עצוריםלגבריםמאשרעצורותלנשיםיותרקשהבאופןמתייחסתהחברה,שבפועל

שלהיותהכילכךמודעיםלהיותיש,תהאאשרלכךהסיבהתהא,מקוםמכל
.מעצרתסקירלהזמנתלהובילשיכולה,אישיתנסיבהבפועלהיא,אישההנאשמת
שבהן,מנומקותהחלטות60מתוך,החלטות22מנינו,דבריםשלכללם
אפואמדובר.מעצרתסקירלהזמנתשיקולהיווהנאשםשלהאישיותנסיבותיו

.מהמקרים%36-בכ

;51ש"הלעיל,אזולאיעניין,למשל,ראוכןכמו.לההנלווהוהטקסט56שולייםהערתואו60

.שם,זלוםעניין
.(פינישהשופטת)(2003)2037(1)03על-חק,ישראלמדינה'נדוק03/1726פ"בש,למשל,ראו61
השופטת)(2003)464(3)03על-תק,ישראלמדינת'ננטר'ארג03/7001פ"בשגםוראו62

גםכמושהנאשםמאחרמעצרתסקירהזמנתעלהמשפטביתהורהזובהחלטה.(דורנר
.החמשבתבתםשללגורלהחשששעלהכך,כמעצרנתוניםהיואשתו

מעצרתסקירהגשתעלדורנרהשופטתהורתהזובהחלטה.45ש"הלעיל,ירחיענייןראו63

.אישה-בנאשמתשםשדוברמקריזהשאיןונדמה,התביעהתגובתאתכלללבקשמבלי
אלוןהשופטקבעשם,(1978)240(2)לבד"פ,אכוקסיס'נישראלמדינת78/71ש"בוהשוו64

.ממעצרלשחררהבהחלטתומהשיקולהייתהאישההיאשהנאשמתהעובדהכי
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העברה(3)

אפשר.מעצרתסקירלהזמנתהגורמיםהםלעברההקשוריםטעמיםלעתים

שיקולמהוויםאשרומסביבתההעברהמןהנובעיםגורמיםבארבעהלהבחין
למעצרווהבסיס,חמורהשאינהעברה,ראשית:הםואלו.מעצרתסקירלהזמנת

עברה,שנית.65העברהשלמתחכומהאוהפלילימעברונובעבגינההנאשםשל
חלקואך,חמורהעברה,שלישית.ראיתיים66קשייםאליהבנוגעשקיימים,חמורה

לביצועהשהשותף,חמורהעברה,רביעית.יחסית67שוליבביצועההנאשםשל
טענת,לכאורה,עומדתשלנאשםכך,מעצרתסקירבעניינושהוזמןאושוחרר
.68הפלייה
,מסוכנותוולקביעתהנאשםשללמעצרו,לכתחילה,הבסיסהללוהמקריםבכל
.מעצרתסקיראלוכמקריםלהזמיןנוהגיםהמשפטבתיכןועל,מספקנקיאינו

להזמנתהטעם,להערכתנו,שבהן,מנומקותהחלטות60מתוךהחלטות7מנינו
%12-במדוברכלומר.נוסףכטעםוביןיחידכטעםבין,בעברהנעוץהיההתסקיר

.מההחלטותלערך

במשפחהאלימות.4
.הגבולייםבמקריםרקמעצרתסקירלהזמיןיש,שככללכךעלעמדנוכאןעד

במשפחהאלימותבעברותכימעלההעליוןהמשפטביתבהחלטותעיוןאולם
במקריםרקולא,מקרהבכלכמעטמעצרתסקירלהזמנתברורהנטייהקיימת

.גבוליים
שבהן,החלטות12מנינוהמנומקותההחלטות60מתוך,שנבדקהבתקופה

עצמתשבהם,70מקריםבשנילמעט.69במשפחהאלימותבעברותהנאשםהואשם
ברוב,כןעליתר.מעצרתסקירהוזמןהמקריםבכל,דופןיוצאתהייתההאלימות
במקרה.הראשונההערכאהידיעלכברהוזמןהתסקיר,אלהמקריםשלהמוחלט

השופטת)(2003)218(1)03על-חק,ישראלמדינת'נאזולאי03/500פ"בש,למשל,ראו65
השופטת)(2003)59(1)03על-חק,ישראלמדינת'נאחמד03/1908פ"בש;(דורנר
השופט)(2003)455(2)03על-תק,ישראלמדינת'נאלמצראתי03/3214פ"בש;(יה'פרוקצ
.(ובראן'גהשופט)(2003)3700(2)03על-תק,ישראלמדינת'נלוין03/5678פ"בש;(חטין

(2)03על-תק,ישראלמדינת'נזנון03/6949פ"בש;55ש"הלעיל,ולצקיעניין,למשל,ראו66

.(דורנרהשופטת)(2003)4349
.51ש"הלעיל,ווהאביעניין;57ש"הלעיל,זלצמןעניין,למשל,ראו67
.31ש"הלעיל,מלולעניין;46ש"הלעיל,03/3361פ"בש;55ש"הלעיל,זלצקיענייןראו68
על-תק,ישראלמדינת'נפלוני03/2559פ"בש;55ש"הלעיל,גבאיעניין,למשל,ראו69

זהבי03/5249פ"בש;46ש"הלעיל,03/3411פ"בש;(ריבליןהשופט)(2003)468(1)03
.(לוי'אהשופט)(2003)2569(2)03על-תק,ישראלמדינת'נ

בהארכתדוברהראשוןבמקרה.שם,03/5438פ"בש;46ש"הלעיל,03/3411פ"בשראו70
אלאאשתואתרקלאשתקף,מכבידפליליעברבעלובנאשם,חודשיםלתשעהמעברמעצר

היתרשביןבנאשםדוברהשניבמקרה.ברזלבמוטהותקףהידיד.האישהשלידידהגם
.ממקומומרפקואתוהוציאבנושלסנטרואתשיסף
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עלהתסקירהוזמן,הראשונההערכאהידיעלמעצרתסקירהוזמןלאשבוהיחיד
.71העליוןהמשפטביתידי

נובעתבמשפחהאלימותבעברותמעצרתסקירילהזמיןהנטייהכיבעינינודומה

במערכתמתאפיינותבמשפחהאלימותשעברותהואהאחדהטעם:טעמיםמשני
לכוונהקשרללא,סוציאליעובדשלמעורבותרובפיעלשמחייבת,מורכבתיחסים
מדובראלומעיןשכעברותמכךנובעהשניהטעם.לשחררו72אוהנאשםאתלעצור
על.במשפחהלאלימותפרט,מובןבכלכביכול"נורמטיבי"שהואבנאשםלעתים

בעזרתעמהלהתמודדלנסותשאפשר,ממוקדתבמסוכנותמדוברכיהסבוריםישכן

.מעצר73חלופת

גמילהטיפול.5
מעצרתסקירבעניינםיוגשכילבקשנאשמיםשלהנפוצההנטייהאתנזכירלבסוף
אלאלהטילאפשר-שאימעצרחלופותיש,כנזכרת.הגמילהאפשרותלבחינת

מסמיםגמילהטיפול,מבחןקציןשלפיקוח:והן,המבחןשירותשלבמעורבותו
.(במשפחהאלימותבבעייתטיפולכגון)אחרמקצועיטיפולאורפואיטיפולוקבלת
טיפוללצורךמעצרלתסקירהבקשההיאבמיוחדנפוצה,הללוהחלופותשלושמבין
לצורךלתסקירבקשותלמצואבידינועלהלאשנבדקהבתקופהלמעשה.גמילה
בקשות,זאתלעומת.75מקצועיאורפואיטיפולקבלתלצורךאומבחןקציןפיקוח

מנפיצותןנובעהדבר,הסתםמן.מאודעדנפוצותגמילהטיפוללצורךלתסקיר
שנבדקהבתקופה.עברייניםבקרבלסמיםההתמכרותומנפיצות,הסמיםעברותשל

.76(מנומקותלאמתוכן2)גמילהלטיפולהאפשרותנדונהשבהן,החלטות19מנינו
.גמילהבתסקירעסקההבקשה,מעצרתסקירנדוןשכהן,מההחלטות%31-בכלומר
שירותתמךמקרהבכלולא,לבקשההמשפטביתנעתרמקרהבכללא,כןאמנם

היאגמילהלתסקירההידרשותתופעתכיספקאיןאולם.הגמילהבהליךהמבחן
.הגבולבמקרירקלאמתעוררתוהיא,רחבה

.שם,03/5773פ"ובש51ש"הלעיל,אזולאיענייןראו1ד
לדאוגהמשפטביתשלתפקידולעניין,61-62להערותהנלווהבטקסטלעילדברינווהשוו72

."יותרטובלעולם"
.51ש"הלעיל,אזולאיעניין;55ש"הלעיל,גבאיעניין,למשל,ראו73
.21-24להערותהצמודבטקסטלעילראו74
הזמנתשםביקשהסנגור.46ש"הלעיל,03/5438פ"כבשהסנגורטיעון,במשתמע,ראואכל75

.בנואתקשותשהכהבנאשםטיפוליסיועלצורךתסקיר
'אהשופט)(2003)1492(1)03על-חק,ישראלמדינת'נלוסקי03/1046פ"בש.למשל,ראו76

;(לוי'אהשופט)(2003)1414(1)03על-תק,ישראלמדינת'נפנחסי094נ/03פ"בש;(לוי

.45ש"הלעיל,אלחררעניין
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הנאשם"לרעת"מעצרתסקיר.ז

למסקנההובילנוהמעצרתסקירבנושאהעליוןהמשפטביתבהחלטותהעיון
נוגעשהדברככל.מעצרלתסקירמבחןתסקירביןההבדלבענייןנוספתחשובה
הואהתסקירכיהנאשמיםבתחושתמלווהזההרי,העונשבשלבמבחןלתסקיר
נקודת,כנזכר,היאהעונשבשלבהמבחןקציןשלהראותנקודת.ולטובתםלמענם
או)לנאשםלעזוררקיכולמבחןתסקירכללבדרךכןועל,השיקומיתהראות
.77(לולהזיקלאלפחות

המבחןקציןשלהראותנקודתשכן,שונההמצבמעצרבתסקיר,זאתלעומת
ואתהנאשםשלמסוכנותואתלבחוןהמבחןקציןנדרשמעצרבתסקיר:שונה
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חלופהנימוקים:לשחרור 12בכתסדוםתסקירהוגש

 , 57כךנאשם

אךעבר,ללא
עמדתנוכח

המבחךשירות

לעצרו,יש
צפויהמשפט

קצרלהיות

המלצהחיוכ,י /התיקהחזרתהתנגדות Iהוגשמעצר.דורנר 5.3רמיטרי 1606/03 17
מעצרלחלופתשידוךלמחוזילשחרורתסקירלוויגזלץ

כחלופה
שהוצעה

בתסקיר.

:גלגולנימוקים
התיק,שלשני

החלטההבהרת

שלקודמת
העליוך
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תסקירתוכןלהזמנתןנימוקהחלטההמדינהעמדתעבירהמחוזיתיקשופטתארי,נאשםנש"פמס

תסקירהזמנתאי

מכוריםנאשמים 1שחרורשירה:התנגדותייבואקשר,הוגשמעצר.ביניש 3.3שירה . 1 1728/03 19

מגיללסמיםגמילה.למוסדלשחרורסחרסם,תסקיר . 2זלצמן, 1729/03
המלצהצעיר;שחרור :רוביןהרצברג,רובין 1809/03

מעצרחלופתעלבית.למעצר.חיים 3
גמילהבמוסד:מעצר.חייסבלומנקרנץ

ביחסמוכרנימוקים:

 ;וחייםלשירהנאשמים !
מעצררובין: , 18בגילאי

בית.;תושבי 19

באוחו"ל;
לישראל
ללימודי
שירהקודש;

פחותוררבין

דומיננטיות

הסם.בשרשרת

 1 1התיקהחזרתהתנגדותעבירותבית".יימעצרביניש 2.3דוקיניב 1726/03 20

והזמנתלמחוזיבתנאילהקלהשבוצעותסקירהוזמן
משליםתסקירהבית."יימעצרבלשכת
דיוןלצורךהרווחה

בתנאיבהקלה
הנית.מעצר

אשת :נימוקים

בחודשהנאשם

התשיעי,

העבירות

עלבוצעו
מצוקהרקע

ישכלכלית,

לבחוןמקום
האפשרות

לעבודה.שיצא
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תסקירתוכןלהזמנתןנימוקהחלטההמדינהעמדתעבירהמחוזיתיקשופטתאריונאשסבש"פמס

תסקירהזמנתאי

לשלולניתןלאלקבלמקוםאיןמעצר.התנגדותשביצעסבאהוגשמעצר.חשין 28.4פלוני 3609/03 21
מסוכנות ;משליםתסקירנאשם :נימוקיסלשחרורמיןמעשיתסקיר

 ;נוספיםלקטיניםהקודםהתסקירחולני. • 71בןבגילאיבנכרתו
ובניהקטינה 4לפניהוגשעבר.ללא 7-5

עברומשפחתהחללא ;חודשיםמהתסקיראולם

רגשיתהלירנסיבות.שינוי ;מסוכנותעולה
מורכבלפגיעהחשש

בילדהנפשית
כתוצאה

מהשחרור

כופרהנאשםמרועברורלאתסקירהזמנתהתנגדותבנסיבותשודהוזמןמעצר.חשין 21.4משה 3601/03 22

קייםכןועלסירבהמחוזימשליםלשחרורמחמירותתסקיר 11.5נניקשווילי
בהערכתקושיתסקירלהגשתמעצר.ולאחריו

בקשה ;מסוכנותנאשםמשלים;נימוקיס:

מועדלהארכתחולהעבר.ללאמסוכנות
תסקירלהגשתוצהבת.בשחפתהנלמדת

;בתסקירמשליםלכריתתניתוחמהחומרה.
המשלים:מהריאה.חלקהמבחןתסקיר

מכורהנאשםשמכורייתכן

קשים.לסמיםלסמים.
לכ.ךעראינו

איןמא.דמסוכן

לגמילה.נכונות

 1מקוםאיןמעצר.התנגרותעסקאותשתילאמעצר.חשין 21.4כנפואריק 3639/03 23

לתסקיר: :נימוקיסלשחרורבסםסחרשלתסקירהוזמן
העבירה.טיבהעבירהחומרתולתסקיר.גראס)(שמן

עלהשמירהעלהמעידה
העברהשתיקה.מסוכנות.

הפלילי.שתיקה
עברבמשטרה.

פלילי.
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תסקירתיכןלהזמנתןנימיקהחלטההמרינהעמרתעבירהמחיזיתיקשיפטתארי,נאשםבש"פמס

תסקירהזמנתאי

 1עבר,ללאנאשםתסקירהזמנתעלשומרתאשתו,תקיפתלאמעצר.חשין 4.21אזולאיאלי 3591/03 24

עובר,משכיל,התיקוהחזרתלטעוןזכויותיהשבריםגרימתתסקירהוגשהחלטהראו *

בודדתתקיפהלמחוזיקבלתלאחרבאףבלסת,מס'מאוחרת

עלאשתושלהתסקירובשיניים 74
אירוערקע

מסוים

 , 25בןנאשם ;תסקירהזמנת 70בתשלשודלאמעצר.חשין 20.4ארונוברמיל 3221/03 25

עבר,ללאלבקשתדחייהתסקירהוזמן 6.4
לסמיםהתמכרהמבחןשירות

עלהמלצהגמילהמוסדתסקירהזמנתהתנגדותבסם,סחרהוגשמעצר.חשין 15.4באזוברמזי 3158/03 26

 ;גמילהטיפולהנאשםכיהודיעמשליםלשחרוריימעצרהפרתתסקיר 6.4
בהעדכתקושיאליוהתקבלמעצר.ולאחריולגמילהניסיון ,"בית

השיקיםסיכויינימיקים:פריצה

נכההנאשם

מכורצה"ל,
לסמים,
עבראולם:
מכביד,פלילי

גמילהניסיונות
כשלו,בעבר
יימעצרהפרת

בדת".

מקוםאיןמעצר.הארכתלהארכתבקשהקשהאלימותמעצר*הארכתחשין 14.4פלוני 3411/03 27

לבחינתלתסקידנימיקים:מעצרזוג,בתכלפי-9למעבר
המעשיםגמילה,מסוכנותבמוטתקיפהחודשים

ואישפוזקשיםהנלמדתקשהידידשלברזל

במקומואינומחומרתהזוגבת

העבירה,

פליליעבר
הנחייהמכבי,ד

מועידלהוספת
הוכחות

ו:

f: 
~ 
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תכקירתוכן להזמנתןנימוק החלטה המרינהעמדת עבירה מחוזיתיק שופט תארי, נאשס בש"פ מכ

תסקירהזמנתאי

r: 
עלהמלצההעבירהכוגהתיקהחזרתהתנגדותאישומי 9הוגשמעצר.חשין 14.4ג'מיל . t28 3214/03 1ב
 ג::
חלופהרכוש)(עבירותלשלוס.לשחרוררכבגניבתתסקיר • 2אלמצראתי,Cו
בנ

הזמנתמצדיקהנימוקיס:חלקים,ופירוקמסעודתמיר
r-
תסקירטעותנפלהשוטרהכשלת ~ .... 

חכרכהחלטה, -

כשאלתדיון ;:ו
שלקיומן ג:: D 
לכאורהראיות ~
בנ

מסוכןהנאשס מקוםאין מעצר. התנגדות אשתוחטיפת הוגשמעצר. חשין פלוני 14.4 3361/03 29 
משלים,לתסקיר נימוקיס: לשחרור עםותקיפתה תסקיר

כברהוגשו אפליה,אין אחריס

שנייס מסוכנות

הנלמדת
מהעכירה

ומהתסקיר

מקוסאין 1 מעצר. התנגדות שוד;ניסיון לאמעצר. חשין אכוסכרי 10.4 3295/03 30 
לתסקיר,נימוקיס:לשחרורנהגהנאשסתסקירהוגשכשאף

הגמילהטענותמסוכנותלותסקיר
עכרייטריות", הנלמדת

חומרתפלילי, עברמהעכירה,

העכירה מכביד,פלילי
הגמילהטענות

רציניות.אינן

תסקירהזמנתהסכמה 1לאמעצר.פרוקציה 6.4דדיאכיןאיגור 3131/03 31

לגמילהןלתסקירתסקירהוגש
אחרת.לחלופה

 1מקוסאיןמעצר.התנגדותשודמעשישנימעצר.לאריכלין 24.3מנצורעקל 2628/03 32
rף

בענייןלתסקירנימוקיס:לתסקיראחדאדסשלתסקירהוגש
טיבנוכחגמילהשלעבירותולשחרור ....םס

והעברהעבירה אלימות
המכבידהפלילי עברמסוכנת,

מכביד,פלילי
ביותר

L... _ 
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תסקירתוכןלהזמנתןנימוקהחלטההמדינהעמדתעבירהמחוזיתיקשופטתאריןנאשסכש"פמס

תסקירהזמנתאי

תסקירהזמנתהסכמהפרוקציה 1.4בורהלוייעקב 3084/03 33

לתסקיר
----
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 2003מאי

שלמעצרהתנגדותמג"בשוטרילאמעצר.מצא 29.5בסאם . 1 4486/03 34
ינאישחר,שהתנכלותסקירהוגש . 2ווהאבי, 4493/03

החזרתובאסם.היכולערבים,בוטביקה,שחר 4532/03

למחוזיהתיקגנבואותם,דניס . 3 4591/03

שלבעניינווזרקומהם, • 4אלחזוב,
להזמנתדניסמהגי'פאותםלאלזהינאי

לבחינתתסקירצעירבנסיעה.
חלופה.נהרג. 17בן

:שחרנימוקיסוהדחה.שיבוש

הרוחהיווינאי

באסםהחיה.

היהיכולהנהג

I 

מעצרםלסכל.
מחזקתמתחייב

וגםהמסוכנות

החששבשל
חלקולשיבוש.

קטןדניסשל
ונגרר.

מקוםאיןמעצד.התנגדותדקירתלאמעצר.מצא 25.5סרגיי 4434/03 35

לצורןלתסקירנימוקיס:לתסקירבסכיןהמתלונןתסקירהוגשפוגול"לג
הדיון .גמילהמסוכנותולשחרורפעמיםמספר

מקומובכךספקברורה,קטטהבעקבות

בעונש.הרקעאם

הואלמעשה
 ,האלכוהול.
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תסקירתוכןלהזמנתןנימוקהחלטההמדינהעמדתעכירהמחוזיתיקשופטתאריךנאשםכש"פמס

תסקירהזמנתאי

ספקקייסללא 28בןנאשםתסקירהזמנתהתנגרותבאיומיחטיפהלאמעצר.חיות 21.5עודהמאמון 3697/03 36

לסולחהבאשרעברמעצר.ואחריולשחרורוחבלהסכיןתסקירהוגש
שנערכה, :נימוקיםסכסוךרקעעל

באבחוןקושיחומרתכספי

מסוכנות,תוכןהמעשים,

החלופותהתסקיר.
אינןשהרצעו

מספקות

 5.18בןנאשםתסקירהזמנתהתנגדות 1הוגשלאמצא 21.5אגניואבטה 4433/03 37

עברללאהתיקוהחזרתלתסקירתסקירהחלטהראו *

למחוזימס'מאוחרת

49 

בןאתיופיחיילתסקירהזמנתהוגשמעצר.טירקל 21.5ביינסוןדרבה 4242/03 38

מוכןהמפקד ; 21משליםתסקירהחלטהראו *

עליו;לפקחמס'מאוחרת
בחןהתסקיר 68

אחרתחלופה

קודמתבהחלטהתסקירהזמנתהסכמה 1הוגשלאטירקל 15.5ריבקיןולדימיר 4202/03 39
העליוןשלהתיקוהחזרתלתסקירתסקיר

עלהומלץלמחוזי
חלופה

מקוםאיןמעצר.התנגדותמכירותשתילאמעצר.מצא 15.5אלחררירון 4068/03 40

גמילה.לתסקיר :נימוקיםלתסקירקוקאיןשלתסקירהוגש
מקומה,גמילהחומרתבכמויות
בשלבבעיקר,העבירה,נכבדות

לאהעונש.אינוהנאשם
להיענותחייביםאלאמכור
תסקיר.לבקשתסוחר.

-------------
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תסקירתוכז להזמנתןנימוק החלטה המדינהעמדת עבירה מחוזיתיק שופט תאריו נאשס בש"פ מס

תסקירהזמנתאי
, 

\Iו כ:: 
OQ f: -41 3856/03 הנאשםדמותללאעבד , 21בזמעצר.התנגדותב-בסמיםסחרהוגשמעצר.חיות 5.5מחמודאיהב.-

jבאמובעייתית,של(עברסמיםחזקת :נימוקיסלשחרורהזדמנויות 3תסקיר
n 

 rהנאשםשלאבנים)ידויהמסוכנות,(מריחואנה,
r< 

חלופתחיובית, אישיותו MDNA ( 

בביתמעצר שלהבעייתית
האם. כעולההנאשם

מהתסקיר

 2003ייני

הרכוששבירת מעצר. 1 התנגדות כלפיאיומים הוגשמעצר. לויא' מוצטפא 30.6 5290/03 42 
עלמעידהבלבד נימוקיס: תסקיר 3 (אשתו אצליח
להימנעיכולת מכבידעבר תוואישומים)

פיזית,מפגיעה באלימות שבירתכדי

מעצרעלהמלצה במשפחה, רכוש

בית למאסר,נדון
העבירות

בסמוךבוצעו

אי!לשחרור,
חשיבותליחס

האישהלעמדת

בקשהדחיית מעצר. התנגדות לזנותסרסרות לאמעצר. חיות אברמובסרגיי 24.6 5411/03 43 
לתסקיר, נימוקיס: נשים(הובלת תסקיר.הוגש

עבירות :היושנימוקיה שהוברחו

עבר,העדר השיבוש לישראל),
תפקידחרטה, כאןמינעות ניסיוןאיומים,

(נהג)שולי ,עיוןהשחרור להדחה
לאחרחוזר

הקרובהעדיתה

העדהשל

שהודחה
-



תסקירתיכןלהזמנתןנימיקהחלטההמרינהעמדתעבירהמחזריתיקשיפטתאריךנאשסבש"פמס

תסקירהזמנתאי

r: 
היגשמעצר.לייא'זהבייריב 5249/03 44 מסיכןהנאשם :נימיקיסמעצרהתנגריתאישימיםשני t6.24ב

j:) למתליננתמריברבןתקיפתשלתסקיר
Cו
P באלימיתזיג ,. 

סיגלמתמשכת ~ ... 
התנהגיתרפיסי-

r:; תיקפניים

j:) מסיכן p 
למתליננת ~ 

p 

בקשהרחיית :נימיקיסמעצרהתנגדיתבהריאיןסחרלאמעצר.לייא' 6.22 • 2רהן,ז'ק . 1 5314/03 45

גמילהלתסקירראייתיש 6 (יקיקאיןתסקירהיגש • 3רהן,דיר

נטש : 4לנ'ביחסלכאירהנ'עסקית):איחיין,ליאיר
למעצרקירםחזקתיקמהייבעלי" 2,1רהןחנניה . 4

גמילההליךהמסיכנית 4,3נ' ;הסם
בלררים.

התיקהחזרתהתנגריתאקרחגניבתלאמעצר.טירקל 19.6ביזגליריר 4839/03 46

למחוזי 4עמייביציעתסקירהיזמן

להזמנתשירמעשי
גמילחתסקיר

נימיקיס:

העבירית

יהעברחמירית

מכביר,הפלילי
I הנאשםאך

I מייזמתיהחל
בבריקית

אבלגמילה,
שעבר-3ל

ישירתכמסגר

עדבצבא

r--להתמכרות
עלהמלצההרשעה , 23בן :נימוקיםמעצרהתנגדותבמהירות,נהגהוגשמעצר,טירקל 18.6אלקירעןחאפז 4768/03 47- 00

אמיריתחלופה,אבייבשיד,אחתתימרתרמזיריםחצחתסקיר
מטריריתלעיניינחרגביצועהעבירח,פגעבאדום,

תוךהעבירותסירבבניידת,

במבחןשחיאלקריאות

לעצורשיטרים
'---------'--------~ -
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תסקירתוכןלהזמנתןנימוקהחלטההמרינהעמדתעכירהמחוזיתיקשופטתארירנאשםכש"פמס

תסקירהזמנתאי

התיקהחזרתהתנגדותק"ג 66העברתלאמעצר.טירקל 18.6יאסיןחטיב 4823/03 48

למחוזיממקוםחשישתסקירהוגש
חלופהלבחינתלמקום

הצוררובמידת

תסקיר.הזמנת

בןנימוקים:

עבר.ללא • 24
עובדנשוי.

קבועבמקום

למעצרהמלצהגיוסלפנינאשםבית.מעצרהתנגדותשכןנהגדקירתהוגשמעצר.לויא' 12.6אגניואבטה 5119/03 49

נוכחביתנימוקים:הגיוסבינתייםללאמוניתתסקירהחלטהראו *

הקרוב.הגיוסשמעצרוצעירנדחהסיבה 37מס'קודמת

מכההנאשםחייםהרטני.

תנאיחטא.עלטיוםקשים.
קשיםהמעצראמנםהבגרות.

משפחתומאד.ארפליליעבר

לעזרה.מתגייסתהמבחןשירות
ממליץ

פלילי.עברללאלשלוםהחזרההתנגדותמחבורהחלקלאמעצר.לויא' 9.6קביליוליאור 4881/03 50
צעיר.גילתסקירלהגשתדעתםשהסיחהתסקירהוגש

המעצרהשלכותחלופתלבחינתבעלישל
אישיותועלשתסירמעצרשכפלהרכבים.

המסוכנותמפתחותאת

והתפרצהביתם

וגנבהלבתים
מהם
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תסקירתיכןלהזמנתןנימוקהחלטההמרינהעמרתעבירהמחוזיתיקשופטתאריךנאשםבש"פמס

תסקירהזמנתאי

הנאשם,לטענתלמחוזיהחזרההתנגרותעםשו,דלאמעצר.לייא' 8.6זליםעבד 4887/03 51

למשפחהבןהואתסקירלהגשתשלאחרים,תסקירהוגש
ובעלתמכיבדתלבחינתתוךדירה

נגרראמצעים,מעצר.חלופתעוזרתכפיתת

חבריואחרנימוקים:הבית

נעצרהנאשם

חודשיםמספר

האירועאחרי

חזרולא
לפלילים

למחוזיהחזרההסכמה 1מעצר.לאמצא 2.6עבדאללה 4514/03 52
תסקירלהגשתלתסקירתסקירהוגשג'ברין

חלופהלבחינת
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השתקם,הנאשם 1תסקירהזמנתהתנגדותק"ג-30בסחרלאמעצר.דורנר 31.7סמיונובשלמה 6509/03 53

אבנשוי,ובעקבותיוחשישתסקירהוגש 20.7

עוברלילדים,שחרור
קבועה,בעבודהבית'!ליימעצר

צבאישירותעלנימוקים:

המלצהמלא.חזקתאף
בית'!ליימעצרהמסוכנות

הפליליוהעבר
רכוש,בעבירות

בתסקירהאמור

המעצר

משכנע.

 1 .תסקירהזמנתהוגשלאדורנר 31.7שיכהעיסאם 6705/03 54

תסקיר.
------
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תסקירתרכןלהזמנתןנימוקהחלטההמדינהעמדתעכירהמחוזיתיקשופטתאריךנאשסנש"פמס

תסקירהזמנתאי

עלהמלצה /שחרורהתנגדותבסמיססחר-שלוםדורנר 31.7זנוןמוחמד 6949/03 55

חלופהבחלופהמחוזי ;שחרור

 ::fי=והחזרתמעצר.-
-.לשלום.התיקתסקיר.הוגש

נימוקיס:
;ב
n 

 ~המחלוקת
ראיותבדבר

לאלכאורה
הוכרעה.

תסקירהזמנתהתנגדרתהרגשלאדורנר 31.7משראויעלי 6678/03 56

גמילה.לטיפולתסקיר.

תסקירהזמנתתסקירהרגשדורנר 29.7אבואחמד 6800/03 57

משלים.שיכה

תסקירהזמנתהתנגדותהרגשלאדורנר 29.7פארסענברסי 6641/03 58

תסקיר

תסקירהזמנתנשאלהלאהוגשלאדורנר 29.7ירחיאיילה 6874/03 59

תסקיר

עלהמלצה /שחרורהסכמה /לאמעצר.ג'ובראן 28.7חזןיניב 5722/03 60

לגמילהשחרורגמילהלמוסדתסקיר.הוגשגםראר *

מסמיםנימרקיס:מס'החלטה

שירותהמלצתבהמשך 71
המכחן,

הסכמת

פרקליטות.

 /יחזורהנאשםהסכמה /לאמעצר.ג'וכראן 28.7כהןאלי 5771/03 61

ויגישמהעררכהמלצתתסקיר.הרגש

לשלוםבקשהביה"מ
חוזר,לעיון

במסגרתה

בהסכמתיוגש,

פרקליטות,
מעצר.תסקיר
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תסקירתוכןלהזמנתןנימוקהחלטההמדינהעמדתעכירהמחוזיתיקשופטתאריונאשםכש"פמס

תסקירהזמנתאי

תסקיר.הזמנתהוגשלאדורנר 24.7אטרשג'מעה 6573ן 03 62

תסקיר.

תסקירהזמנתהסכמה 1תטקירהוגשג'וכראן 20.7לויחיים 6206/03 63

חלופהלבחינתלתסקיר
חדשה

דרישהעבירהביצועהוגשלאדורנר 20.7צרפתיברק 6506/03 64

מהמדינהשימושתוותסקיר

להתייחטבטכין
הזמנת ;לראיות
תסקיר

העבירותביצועשחרורנוכחהתנגדותהתפרצות-שלוםג'ובראן 15.7לויןולדימיר 5678/03 65

פיטורין,בעקבותבחלופה.הפליליהעברלגניבה,מחוןישחרור,

 .לייאוששגרמו :נימוקיםהמכבי,דשוטרהכשלתמעצר.-
יחזירומעצרשירותעמדתשנילרבותתטקיר.הוגש

המלצהלסמים.החששהמבחן,מע"ת

חלופתעלהדרדרותמפני
מעצר.לסמיםבחזרה

צעיר,הנאשםמעצר.התנגדותקנבוסמכירת-שלוםחיות 16.7לוידוד 6089/03 66

להתחתן,עומדנימוקים:ק"ג 3והחזקת;מחוזישחרור
בהריון,זוגובתהורשעהנאשםקנבוסמעצר.-

סרטן,חולתאמוע"פבינתייםתטקיר.הוגש
לטיפולמתאיםהודאתו,
נמצאגמילה,העבירות

מסמים.נקיתוובוצעו

עלהמלצהבדיקתכדי
שיקום.תכניתהתאמתו

לגמילה
הלידבמטגרת

חימרתאחר,

הטחר.עבירת
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תסקירתרכןלהזמנתןנימוקהחלטההמרינהעמדתעכירהמחוזיתיקשופטתאריונאשםכש"פמס

תסקירהזמנתאי

תסקירהוזמןלאמעצר.התנגדותמועדוןשודלאמעצר.חיות 13.7בגלובשריף 6055/03 67
בקשתאףעלעבר :נימרקיםתוךבארלינגתסקיר.הוזמן

תשומתהנאשם. •מכבידפליליבנשק.שימוש

הרשויותלבהליךניהולהנהגהנאשם
לחובההוסבהנוסףפלילי
מיטהעללהלינוביצועבגין

אובדניולניסיוןדומהשוד
במעצר

לשחררוניתןלאיש • 21בןחיילתסקירהזמנתהתנגדות 11.5בתאינוסהוזמןמעצר.טירקל 9.7ביינסוןררבה 4242/03 68
לאורלצבאנכונותלבתוןמשליםואיומיםתסקיר.החלטהראו *

הצבא.התנגדותלשמשהצבאמעצר.ולאחריו 38מס'קודמת

בית"יימעצרמעצרכחלופתאין :נימוקים

הסבבביתלהפיגררך

יספיק.לאהמסוכנות.
להישנותסיכון

המעשים.

תסקירהזמנתהסכמהג'ובראן 9.7כהןאלי 5771/03 69

לתסקיר
בהמלצת
ביה"מ

לתסקירסירובמעצר.התנגרותפציעה.שור,מעצר.לאג'ובראן 9.7קריטירקל 5888/03 70

גמילהגמילה. :נימרקיםנשק.החזקתתסקיר.הוגש
ככלל.מקומה.חומרתאיומים.
ההרשעה.לאחרעברהעבירה.ראיההשמדת

עשירפלילי
הגיללמרות
הצעיר.

תסקירהזמנתהסכמההוגשמעצר.ג'ובראן 8.7תזןיניב 5722/03 71

לגמילהלתסקירתסקיר.גםראו *
מס'החלטה

לעיל 60
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תסקירתוכןלהזמנתןנימוקהחלטההמרינהעמרתעכירהמחוזיתיקשופטתאריךנאשםכש"פמס

תסקירהזמנתאי

לתסקיר.סירובמעצר.התנגדותבסם,סחרמעצר.ג'ובראן 8.7אביטןליאור 5881/03 72
 , 29בןנאשםנימוקים:בסם,תיווך

חרמעירהלאהעבירהחומרתבסםשימוש
פעמית.שלצרףבסחר,

סמים.עבירות

עלהמלצהאיןטענתרחייתמעצר.התנגרותעםביחךהוזמןמעצר.ג'ובראן 3.7מלולניסים 5665/03 73
מעצר.חלופתלפיההסנגוריהנימוקים:החזקתאחיו:תסקיר.

לכחוןהסמכותהודההנאשם MDMAכדורי
מעצרחלופתוטעןבמשטרהחשישוכן

נתונהאינהשלושהסםבכמות

המבחןלשירותאחיו,שלולאמסחרית
מסוכנותחזקת

סמים,בעבירות

שלשחרורו
חזותאינוהאח

הכל.

מסוכןהנאשםא.התסקירהזמנת :נימוקיםמעצרעלעררחמורהחבלהבית."יימעצרג'ובראן 3.7פלוני 5773/03 74

ואיןלאשתו,החלטתבעקבותיתרהמסוכנותשחרורהחלטתאשתו:שלתסקירהוגשהחלטהראו *
לבחוןמקוםהעליוןביה"מהנאשם,שלהטחתה 24מס'קודמת

חלופההמסוכנותברצפה,
הנחייתלפיב.העולהחנק,בעיטה,
בחינהיימ,ביהמהתסקירראשההטחת

מעצרחלופתשלהמיטה,בקרש
הגרקרובאצלבלסת,שברים
:החלופהרחוקבשינייםבאף,

קיימתאךראויה,

לאישהמסוכנות
ולבן
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תסקירתוכןלהזמנתןנימוקהחלטההמדינהעמדתעבירהמחוזיתיקשופטתאריךנאשםבש"פומס

תסקירהזמנתאי

לבקשתסירובמעצר.התנגדותקשהתקיפהלאמעצר.חיות 1.7פלוני 5438/03 75

נימוקיתסקיר.נימוקים:הכאהבנו:שלתסקיר.הוגש

היו:הבקשהמסוכנותבחגורה,

עבר,העדרהנלמדתבמחט,דקירה

חדש,עולהמהחומרההמרפקהוצאת
במקוםעובדשלהיתרהממקומו,

סיועדרושקבוע,העבירותהסנטרחיתוך

טיפוליתקיפת ;בסכין
אשתו.

אינוהנאשםהתיקהחזרתהתנגדותתוךשוד,הוגשמעצר.לויא' 1.7חטאביוסף 5291/03 76

לבעייתיותערלהזמנתלשלוםשימושתסקיר.

בהתנהגותמשלים.תסקירבאלימות,

והחלופהנימוקים:אישהשל
אינהשהוצעהאמנם,תיק,שהחזיקה

מספקתהתנהגותשוטרתקיפת

מעידההנאשם

מסוכנות,על

קיומםוכן

כתבישנישל
נוספיםאישום

בפרשיות

אךדומות.

המבחןשירות

אתדחה

החלופה
שהוצעה

האב)(פיקוח

לדברבלי
מןהאב.עם

ששירותהראוי

ידברהמבחן

ואחיואביועם

הנאשם.של
~----

1: 
f: 
.-
 rnב
~ 




