
ומסגרתהגבולותיהאתכקובעמינהליהליך
הפליליתהענישהשל

.שפירארון

השיפוטיהפיקוח.ג,יסודזכותכשלילתהכליאה.בןמבוא.א
בעניינםהחלטותלקבלתכבסיסמינהליותראיות.ד;ס"שבעל
שלקיומועלושמירההעובדותובחינתבירור.הןאסיריםשל

לעילשפורטוהעקרונותהחלת.ז,חסויותראיות.1ןהוגןהליך
עונשריצויהפסקת.1אסירימןבענייניהנדוניםנושאיםעל

טובות/זכויותושלילתמשמעתיתענישה.2,שירותבעבודותמאסר
עלמוקדםשחרור,מאסרתקופתקציבת.3,מהאסירהנאה

אחידות"עקרון.ח,המוקדםהשחרורשלוביטולוברישיוןתנאי
הצעת.טןהסוהרביתבתחומיאחידהבאכיפהוהצורך"הענישה

סיכום.י;מנהלסדריחוק

מבוא.א

הגוזרהמשפטבית.פליליהליךשלבמסגרתוהמשפטביתידי-עלנגזרמאסרעונש
בכליאהבין,ריצויואופןואתהמאסרתקופתשלהמירביהמשךאתקובעהדיןאת

ותנאיוטיבוקביעתהסתיימהשבזאתלחשובהיאטעות.שירותבעבודותאוממש

שלהנושא.המאסרתנאיאתקובעאינוהדיןגור-בפועל.המאסרעונששל

באשרדברואתאמרהמשפטשביתלאחררק,ככללאם,יתעוררהמאסרתנאי

למדעיהספרובביתלמשפטיםבפקולטההוראהעמית.חיפההמחוזיהמשפטביתשופט* לשופטלהודותברצוני.חיפהאוניברסיטתשלציבוריתומדיניותלניהולבמרכזוחברהמדינה

אליקיםהעליוןהמשפטביתלשופטי,זמיריצחק'פרופ(בדימוס)העליוןהמשפטבית
,טמירמיכלר"ולדגזלאורןר"לד,ארז-ברקדפנה'לפרופ,ובראן'גוסליםרוכינשטיין

בידישסייעוהערותיהםאתולהעירזורשימהשלמוקדמותטיוטותלקרואשהואילועל
על,המשפטיםבמשרדעברימשפטתחוםראש,ויגורהמיכאלר"לדתודות.בהשלמתה

'גבד"לעואודהכן.זוברשימהשנבחנולסוגיותהעבריהמשפטשלביחסועינייאתשהאיר
רשימהשללכתיבתההחומריםבאיסוףלעזרלידישהיושגיאעינת'גבד"ולעוהללאילנית

.זו
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הסופימשכוואף,הכליאהתנאי.ןעונשואתלרצותיחלשהנידוןולאחרלעונש
באמצעות(ס"שב:להלן)הסוהרבתישירותשלבהחלטותנקבעים,המאסרשל

הן.(השחרוריםועדת,אלימותלענייןועדה,כגון)לידוהפועלותמקצועיותועדות
זכותואת,כליאתותנאיאת,מסוכנותומידתאתקובעות,האסיראתשמסווגות
מוקדםולשחרורוהעונשלקציבתהאפשרותאת-ההליךשלובסופו,לחופשות
.ברישיון
הלכה,המבוצעתשיפוטיתלבקרהכפופים,במסגרתוהפועליםוהגופיםס"שב
לפקודת1'חסימןלהוראותבהתאםהמוגשותאסיריםעתירותבמסגרת,למעשה

בתיבוחנים,האסירידי-עליזוםבהליך.1971-ב"התשל,[חדשנוסח]הסוהרבתי
.ס"שבהחלטותאתהמשפטי
ס"שבשלעבודתובמסגרתאסירשלבעניינודניםמטעמווגורמיםס"שב
גורמישלפנימייםבדיוניםמתקבלותהמינהליתהרשותהחלטות.מינהליתכרשות

לפישחרוריםועדותשלבדיוניהןלמעט,השתתפותזכותלאסיראיןבהם,ס"שב

שלריצויותנאינקבעיםאלהמינהליותבמסגרות.ממאסרתנאיעלשחרורחוק
רשאיהמינהליתהרשותמהחלטותנפגעעצמוהרואהאסיר.בפועלהמאסרעונש
בית.המינהליהמשפטלכלליבהתאםמתנהלבעתירההדיון.המשפטלביתלעתור

שהתקבלוכפי,לוהכפופיםושלס"שבנציבשלהחלטותיהםאתבוחןהמשפט
שהתקיימוההליכיםבבחינתמתמקדתהשיפוטיתהביקורת.המינהליתבמסגרת

ידי-עלהראיותבבחינתוכן,המינהליהליךשלתקיןניהולעלובשמירהס"בשב
בקיוםמתמקדתהבחינה.כדיןהמינהליהדעתשיקולובהפעלתהמחליטהגורם
שימועכגון,האסירשלזכויותיושמירתאתלהבטיחשמטרתםתקיניםהליכים
ואת,גיסאמחדהנתוניםאתהבוחןערעורשלבהליךמדובראין.בזהוכיוצא
שלקבלתהואתתקיןהליךשלקיומואתאלא,גיסאמאידך,ס"שבהחלטת
.הסבירותממתחםחורגתושאינהבסמכותשניתנההחלטה,בדיןהמעוגנתהחלטה
התערבותםאתמצמצמיםהמינהליתהרשותהחלטותעלהשיפוטיתהביקורתכללי
שלעניינואתהבוחנות,המקצועיותוהוועדותס"שבבהחלטותהמשפטבתישל

.בלבדחריגיםלמקרים,האסיר

.(2005)572,573(4)2005על-חק,ישראלמדינת'נעמיר05/6285ץ"בג1
אוהסוהרבתיסקורת:ללהלן1971-ב"התשל,[חדשנוסח]הסוהרבתילפקודת62א'ס2

שיפוטושבתחוםהמחוזיהמשפטלביתתוגשס"שבהחלטותנגדעתירהכי,קובע,(הפקודה
החלטותנגדאסיריםעתירותבענייןמפנהלפקודה62ג'ס;האסירכלואבוהסוהרביתמצוי
חוק:להלן)2001-א"התשס,ממאסרתנאי-עלשחרורחוקלהוראותהשחרוריםועדות
וועדתשחרוריםועדתהחלטתנגדעתירהכי,28'בסהקובע,(ממאסרתנאיעלשחרור

משפטבתיחוקלהוראותבהתאםמינהלייםלענייניםמשפטלביתתוגשמיוחדתשחרורים
,שחרוריםועדתשלבענייןשאינן,אסיריםשעתירותבעוד;2000-ס"התש,מינהלייםלענינים
מותבלפנינדונותשחרוריםועדותהחלטותנגדאסיריםעתירות,יחידשופטלפנינדונות

כלליפיועלמינהליותכעתירותהעתירותכלנדונות,בפועל,זאתעם;שופטיםשלושהשל
.המינהליהמשפט

486
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,החלטותבקבלתהסוהרבתישירותאתהמשמשת,המינהליותהראיותתשתית

החלטותשלבבחינתןהמשפטבתיידי-עלהמופעלתהמינהליהפיקוחושיטת
המאסרעונששלהריצוימתנאימשמעותייםרכיביםבהתוצאהלידימביאות,אלו

קבילההייתהשלאראייתיתתשתיתבסיסעל-זאת.מינהליתבהחלטהנקבעים
הדיןגזירתלשםומספיקהקבילההייתהאםוספק,האסירשלהרשעתולשם

.3הפליליבהליך
וכןהמאסרתנאילקביעתבסיסהמשמשהמינהליההליךאתאבחןזוברשימה

אבחן.תפקידולמלאס"לשבשיאפשרוהמינהליההליךעלהשיפוטיתהביקורתאת
מדיוןומהמעברבעניינוהדןהאורגןמשינויכתוצאהנפגעותאינןהאסירזכויותאם

שבקיוםהקושיאתאציג.המינהלי4המשפטשללמסגרתהפליליהדיןבמסגרת
וברוריםמחייביםדיוןסדריבהיעדרס"שבהחלטותעליעילהשיפוטיתכקרה
שלבעניינםהחלטותמתקבלותשבהםהתחומיםבמירבהחלטותקבלתלהליכי
הליךשלוהגינותותקינותועללשמוריסייעואשרכלליםלהציעאנסה.אסירים

חומותשבו,מצבלמניעתכלליםלאמץאציע.אסירשלבעניינוהחלטותקבלת
שיפוטיתביקורתמפנילמחסוםיהפכו,המינהליהמשפטוכללי,גיסאמחדהכלא

.גימאמאידך,ס"שבהחלטותעלממשית

יסודזכותכשלילתהכליאה.ב

החשדמשלבהחל,5עבירהמבצעינגדשננקטיםאמצעיםהינםומעצרמאסר

ככליבמעצרלשימושעובר,החקירהמאמצעיכחלק,עבירהלביצועהראשוני
עדמעצרשלבדרך,אישוםכתבהגשתלאחרהשיפוטיוההליךהחברהעללהגנה

לבין,נאשםהרשעתלשםהנדרשים,ורמתןהראיותטיבביןהבחנהקובעאינוהפליליהדין3
הטיעוןבהליךבפרקטיקההנדרשתהראיותרמת,זאתעם.דינוגזירתלשםהנדרשותהראיות
קבלתשלכדרך,למשל,כך.האשמהקביעתשלהקודםהדיונישבשלבמזושונהלעונש
הוראותכילהדגישיש,זאתעם.אופיועדויותנאשמיםעלהמלצהמכתבי,מבחןתסקירי
ההליךשלכילכלזהותהראיותדינימבחינתוהןהפליליהדיןסדרמבחינתהןהחלותהדין

חיבור)וראייתייםדיוניםהיבטים-הדיןגזירההליךהורביץעגת:זהלענייןראו.הפלילי
.(2003,העבריתהאוניברסיטה,דוקטורתוארקבלתלשם

מאחוריאלכניסתוולמעשההבסיסיותזכויותיומעברייןנשללותשלפיהןדעותרווחובעבר4
;הענישהמהליךכחלק-זאת,כאדםזכויותיוכלשלמשלילהחלקהינההכלאחומות

,69-32(1977):זהלענייןראו

MkWJL

,

FO

"CAttT

, Dlsc

~Lila .AND .-

PUWSH

חולקאין,כיום;

הזכותהיאשבהןכשהעיקרית,מאדםבסיסיותזכויותהואששוללהגם,המאסרעונשכי
הזכויותשלילת.לאסירההופךהעברייןשלזכויותיוכללאתלשלולכדיבואין,לחירות
,גולן'נישראלמדינת97/6172ב"רעראו;והמאסרהענישהלתכליתהנדרשתלזומוגנלת

ד"פ,הפניםשר'נהוקמה84/337ץ"בג;(גולןעניין:להלן)(1998)1,8-9(1)נבד"פ
.(1984)826,830-831(2)לח

חוקהוראותמכוחמינהליבמעצרונעצריםעבירהלביצועבכוונהשנחשדיםמינגדלרבות5
.1979-ט"התשל,(מעצרים)חירום-שעתסמכויות
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החלטה.בהתאםעונשעליוונגזרשהורשעמישלבמאסרוכלה,ההליכיםלתום
,מאסרעונשגזירתבמסגרתוביןמעצרלצורכיבין,אדםשלחירותושלילתבדבר
ביתאתמסמיךהחוק.לחירות6הזכות,חוקתיתיסודוכותהשוללתהחלטההיא

ההולםבחוק"מפורשתהסמכהמכוחורקאךאדםשלחירותואתלשלולהמשפט
עלעולהשאינהובמידה,ראויהלתכליתשנועד,ישראלמדינתשלערכיהאת

7".בומפורשתהסמכהמכוחכאמורחוקלפיאוהנדרש

כלליםהפליליבדיןנקבעוהחירותעלהחוקתיתההגנהאתלהבטיחכדי
פעולותעלהשיפוטיהפיקוחאתהמתוויםראיותודינידיןסדרישלנוקשים
מסגרת,ובהמשךאחדיםחקירהוגופיישראלמשטרתידי-עלהמבוצעותחקירה
ובירורהאמתחשיפתשמטרתם,אלודיוןכללי.אדםשלאשמתולהוכחתדיונית

והןהחקירהבשלביהן,ומחייביםנוקשיםראיותודינידיןסדריקובעים,האשמה
.8האשמהבירורבשלבי

הטיעוןבהליךגם,ראיותדינישלוהןדיןסדרישלהן,זהיםכלליםקובעהחוק
הדיוןשלאופיומשתנהזהדיוניבשלבכי,נראהזאתעם.הדיןוגזירתלעונש

,9זהלענייןהבחנהכלקובעאינושהדיןאףועל,בפועלכאשר,המשפטבבית

ביתלפניהראיותהצגתלהליךהנוגעבכלבמיוהד,המשפטניהולאופןמשתנה

אףועל,זאתעם.הראיות0ןדיניועלהדיןסדריעלהדווקניתוההקפדההמשפט

ההליךכפוף,שייגזרהעונששלובמידותיובטיבוהדיוןאתהמאפיינתהגמישות
כלעללעמודהזכויותכלשמורותשלנאשםזהבמובן,הפליליהדיןלהוראותכולו

שלהליךלאחרהדיןאתלגזורמצוויםהמשפטובתי,הראיותודיניהדיןסדרכללי
,התביעהמטעםראיותלהבאתלהתנגדההזדמנותלנאשםניתנתבוראיותאיסוף

.מטעמוראיותולהביאעדיםלחקור
במסגרת,מקנים,ככללהמשפטניהולשיטתועקרונות,בפרטהפליליההליך

הזכות.הוגןמשפטיהליךשלקיומולהבטחתכלים,והמהותיתהפרוצדורלית
האדםכבוד:יסוד-חוקהוראותעלהנשענתחוקתיתכזכותהוכרההוגןלהליך

לקיומועילהמהווים,דיןעיוותלכדיהמגיעים,הוגןבהליךפגמים.וחירותו11

.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק5'ס6
.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק8'ס7
מכלליםלהשתחררהמגמהמתגברתנוקשיםראייתודינידיןסדרכללישלקיימםכצד8

באה,למשל,כך."הישרהשכל"על,הפליליתבמסגרתגם,שיפוטיותהכרעותולבססנוקשים
משקלשעניינםלמבחניםקבילותממבחניהראיותבדינילעבורהמגמהבפסיקהביטוילידי

].[.:למשלראו.הראיה

.

CANADIAN9,1ע1ע~

Refoandation

oftthe Evidence%7ש,A

~

ex Stein

(1996)281,279,IURISPRUDENCE8נ.
,("הראיותפקודת":להלן)1971-א"התשל,[חדשנוסח],הראיותלפקידת60'סהוראתראו9

ההליךעלהחליםהראיותלדינינוגעשהדברככלהשוניםהדיוןשלביכיןמטחינהשאינה
.המשפטבביתהמתנהל

.3ש"הלעיל,הורביץ,בכללותהבתופעהנרחבדיוןראו10
פרשנותברקאהרן;(2002)354,374-375(3)נוד"פ,ישראלמדינת'נברנס99/3032ח"מ11

עמוספרשתבעקבות"ויגרדוד;(ד"התשנ)432שלישיכרךחוקתיתפרשנות-במשפט
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ולהשמיענגדךהנטעןאתלשמוע,בדיוןנוכחלהיותהזכות.חוזרםמשפטשל
השימועזכותהוכרההמינהליבהליך.הפליליבמשפטבסיסיתזכותהיאטיעונים
אשראדםלכלשישהיסודמזכויותהינההטיעוןזכות.בסיסיתכזכותכןגםוהטיעון
מינהליתרשותכי,מורההמשפטבשיטתהבסיסיהכלל.הרשותלפנינדוןעניינו
אתלהשמיענאותההזדמנותלותעניקבטרםאדםשלבזכויותיומהחלטהתימנע

במקריםאלאתישלללאאשרמהותיתבזכותמדוברכי,הואהכלל.טענותיו13

,בלבדממליץאומייעץבגדרשהואבגוףמדוברכאשרגםחלהזווכות.חריגים
הטיעוןזכות.יסוד14בזכויותלפגועבהחלטותיהעלולהאשררשותשכןכללא
מוחלטתזכותהיאאין.הטבעיתהצדקבכללינטועיםששורשיהיסודזכותהיא

עלעובדותבירורשלתקיןלהליךמובהקלביטוינחשבתהיאואולם,סייגיםונעדרת
מינהליתרשותלפנילטיעוןהזכותשלילתכי,היאהלכה.המינהלית16הרשותידי

לפירושיםניתנתהחוקשהוראתמקום.ומפורשתברורהבלשוןלהיותצריכה"
זכות.7י"אותהיסתורולאהטיעוןלזכותתוקףייתןאשר,הפירושעדיף,מספר

פגיעהבהןשישמינהליותהחלטותעלחלהמימושהאתלאפשרוהחובההטיעון
.מובהקותםריבונויותשלטוניותפעולותלמעט,בפרט
היאלייצוגהזכות.דיןעורךבידימיוצגלהיותהזכותאתלהוסיףישאלועל
שלזכותםגם.20בפרטפליליובהליך,בכלל19הישראליבמשפטמוכרתיסודזכות

ועודדאוקוןבעז;(2004)4,169המשפטקרית"הוגןפלילילהליךהחוקתיתהזכות:ברנס
.(1996)265גהמשפט"הפליליההליךועיכובראויהליך"שחם

,כרנסענייןגםראו.1984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק(4)(א)31'סהוראות12
.(1999)529(1)נגד"פ529(1)נגר"פ,ישראלמדינת'נקוזלי96/7929ח"מ;שם

שר'נברמן58/3ץ"בג;(1952)696,703וד"פ,והתעשיההמסחרשר'נזקס52/113ץ"בג13
ורשתותברזלחוטי"ברזלית-המגדר"76/361ץ"בג;(1958)1493,1511יבד"פ,הפנים

,ירושליםעיריתמבקרת'נאלוני00/7805ץ"בג;(1977)281(3)לאד"פ,רפאלי'נמ"בע
.(2003)1121(2)2003על-חק

לזכויותהאגודה90/4112ץ"בג;(ו"התשנ)796-801בכרךהמנהליתהסמכותזמיריצחק14
.(1990)626(4)מדד"פ,הדרוםפיקודאלוף'נבישראלהאזרח

מינהל'נמ"בעשיתופיהחקלאיתלהתיישבותצעירמכביקבוצתהסוללים60/7574ץ"בג15

.(2007)758,760(1)2007על-חק,ישראלמקרקעי
,481,724-725(2)נטד"פ,הממשלהראש'נעזהחוףהאזוריתהמועצה05/1661ץ"בג16

(2005)79,81(3)2005על-תק,ישראלמדינת'נפלוני05/1769ב"רע;(2005)421'פס

,4604(3)2006על-תק,הסוהרבתישירות'נ'ש'י06/6104ב"רע;(פלוניעניין:להלן)
4607(2006).

.(1979)649,657(2)להד"פ,לעבודההארציהדיןבית'נגינגולד78/654ץ"בג17
,ת'ג-יאנוחהמקומיתהמועצה03/7138ץ"בג;422-423'בפס,16ש"הלעיל,עזהחוףעניין18

Nimrodi[6פ89/9758ץ"בג;(2004)709(5)נחד"פ,הפניםשר'נהמועצהוחברי .Development

Ltd

.(1991)154(3)מהד"פ,הכנסתר"יו'נ
,746(2)נחד"פ,פניםלביטחוןהשר'נבישראלהאזרחלזכויותהאגודה02/1437ץ"בג19

763-764(2004).
שיפוטיתביקורת"מןקנת;(1998)770(3)98על-תק,ישראלמדינת'נמנבר98/5136פ"בש20

עיוני"הישראליהמשפטופיתוחהאמריקניבמשפטהייצוגזכות:הפליליבהליךיסודוערכי
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.21חוקתיאופיבעלתיסודכזכותהוכרהדיןעורךעםלהיפגשהאסירושלהעציר
,האחרותהזכויותשלקיומןלהבטיחשמטרתוכלי,למעשה,היאלייצוגהזכות

זכויותיוומוכרעותנדונותשבהןאחרותבמסגרותוהןהפליליההליךבמסגרתהן
אם-אלהבזכויותהפגיעהכילהבטיחמנת-עלדרושהמשפטיהייצוג.אדםשל

.הדיןפי-ועלהוגןהליךלאחראלאתיעשהלא-תיעשה
הוגןבהליךפגיעהלמנועהואהמשפטיהייצוגשלתפקידו,הפליליבהליך

במפורשעוגנההמשפטיהייצוגזכות.עצמו22ההליךרזישלהבנההיעדרמחמת

כבוד:יסוד-חוקהוראותמכוחגםחוקתיבסיסלהרואים.23שוניםחקיקהבדברי
עילהבגדרוהוא,דיןמעיוותחלקגםלהוותעלולבייצוגכשל.וחירותו24האדם
.חוזר25משפטשללקיומו
האשמהקביעתכלליאתלקבועהבאים,אלויסודוזכויותדיניםשמערכתאלא
החוקתיתזכותותישלללבל,השלטוניהכוחמפנינאשםזכויותעלהגנהבצדוהעונש
בדיוןתפקידואתהמשפטביתשסייםמעתמשתנה,בדיןצידוקללאלחירות

עונשריצוידרכיקביעתעוברת,מאסרשלעונששנגזרוככל,הבאבשלב.הפלילי
קבלתהליך-מכךיוצאוכפועל,האסירכלפישינקטוהכליאהואמצעיהמאסר
,26במשפטמוכרמעמדבעלותנוספותוזכויותהחירותבשלילתשעניינןהחלטות

הזכות.(1999)243מדהפרקליט"בפליליםלייצוגהזכות"מגןאיתן;(1999)557יגמשפט
,ישראלמדינת'ננחום01/5889פ"עראו;מיוצגלהיותשלאהזכותגםמשמעהלייצוג

על-חק,הראשיהצבאיהתובע'ניששכרוב98/5121פ"ע;(2005)1569(1)2005על-תק
2006(2)1093(2006).

;(1993)843,847-848(2)מזר"פ,בעזהל"צהכוחותמפקד'נסופיאן91/3412ץ"בג21

('חימחוזי)נ"עמ;(1993)209,212(1)מזד"פ,ישראלמשטרת'נרומחיה92/6302ץ"בג
.(2007)2862(1)2007מח-חק,הפניםמשרד'נ64768מוחזק.מס(קטין)פלוני06/379

שיפוטיתביקורת"מןקנת;(ל"התש)42בוהפרקליט"הנאשםזכויותעל"כהן'החיים22
עיוני"הישראליהמשפטופיתוחהאמריקניבמשפטהייצוגזכות:הפליליבהליךיסודוערכי
.(1989)557(3)יגמשפט

הסניגוריהלחוק18'ס;1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק15'ס23
(א)18'ס;1991-א"התשנ,נפשבחוליטיפוללחוק15-17'ס;1995-ו"התשנ,הציבורית

הגנהלחוק24-ו(1)(ד)6'ס;1971-א"התשל,(טיפולודרכיענישה,שפיטה)הנוערלחוק
חוק;ממאסרתנאי-עלשחרורלחוק(ד)16'ס;2006-ו"התשס,מיןעבריינימפניהציבורעל
עורכילשכתלחוק22'ס;1996-ו"התשנ,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדר
.1972-ב"התשל,המשפטיהסיועחוק;1961-א"התשכ,הדין

ולעניין;843'בעמ,21ש"הלעיל,סופיאןענייןראוהאישיתהחירותעלהזכותביסוסלעניין24
המחוזיהועד'נלודאו93/4330ץ"בגראוהאישיהרצוןשלהאוטונומיהעלהזכותביסוס
.(1996)221(4)נד"פ,הדיןעורכילשכתשל

.569-570'בעמ,12ש"הלעיל,קוזליעניין25
ההתייהדותזכית,קריאהחומרלהחזיקהזכות,משפחהקרוביעםלמפגשהזכיתכגון,זכויות26

.ס"שבגורמיידי-על,המאסרבתקופת,נקבעתמימושןשאפשרותזכויותכולןהן,וכדומה
המקוםכאןלא.גבוההדרגהבעלותכזכויות-וחלקןיסודכזכויותהוכרמהזכויותחלק

בעלותבזכויותמדובר,הכוללדעת,כישנאמרבכךודיהללוהזכויותשלבסיווגןלעסוק
.עליונהחשיבות
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הפליליתהענישהשלומסגרתהגבולותיהאתכקובעמינהליהליך

בעניינוהחלטותמתקבלות,זובמסגרת.הסוהרבתישירותשלהמינהליתלמערכת
שלהסדרהוללאברוריםדיןסדריהכוללהליךשלבמסגרתשלאהאסירשל

הליכיםשלבהיעדרם.לייצוג27וזכותשימוע,הטיעוןזכותכמו,בסיסיותזכויות
שמשמעותוענייןבכלהוגןלהליךהבסיסיתבזכותלפגיעהגםחששקייםמוסדרים

והגבלהשלילה-מכךיוצאוכפועל,ומשכוהמאסרתנאיקביעתהיאהאופרטיבית
.ממנההנגזרותולזכויותלחירותהבסיסיתהזכותעל

ס"שבעלהשיפוטיהפיקוח.ג

לפיהופעלוסמכויותיואםבוחנתהשיפוטיתוהביקורתמינהליתרשותהינוס"שב

הדעתבשיקולמלהתערבנמנעהמשפטבית.28המינהליותהסמכויותהפעלתכללי
מסמכותבחריגה,זריםמשיקולים,כהלכה29שלאהופעלכןאםאלא,ס"שבשל
ומדרישותהסבירותממתחם,ראויהממידתיותהחורגותהחלטותקבלתתוךאו

הכפופיםועלהסוהרבתינציבעלמוטלתהסוהרביתלניהולהאחריות.החוק30

עלביקורתהיאהשיפוטיתהביקורת.הסוהרבתיאתמנהלאינוהמשפטבית.לו
.נ3השוניםהכליאהגורמיושלהנציבשלהחלטותיהםחוקיות
רגילהמינהליתרשותביןהבדלשקייםבכךהכירוהמשפטבתי,זאתעם

במהות,לכלראשית,נעוץההבדל.הסוהר32בתיבשירותתפקידיםממלאילבין
התפקידיםוממלאיהנציבבידימקנהסוהרביתלנהלהסמכות.ובהיקפההסמכות

לשבטמינהליתברשותותלוישכפוףאדםאין.האסירחייעלמלאהשליטהס"בשב
לרשות.ס"כשבלאדםחייםאורחותשמכתיבהרשותואין,אסירכמולחסדאו

לייצוגאסירשלזכותוהוכרהלא,1995-ו"התשנ,הציבוריתהסניגוריהבחוקכייצוין27
ועדתלפניבדיוןלמעט,ס"בשבבעניינוהנדוניםבהליכיםהציבוריתהסניגוריהידי-עלמשפטי

ראו;ציבוריסניגורלולמנותהוועדההחליטהאם,וזאת,מיוחדתשחרוריםועדתאושתרודים
בהליכיםמשפטילייצוגהאסירשלזכותוסוגיית;הציבוריתהסניגוריהלחוק18'סהוראות

לדיוןזכתה,זוברשימההדיוןבמסגרתנדונהשאינה,הכלאבתחומיהמתקיימיםמשמעתיים
זכותשלחשיבותהעל;ובאנגליהב"בארההוגןמשמעתיהליךשלקיומובחינתבמסגרתנרחב
לעיל,האזרחלזכויותהאגודהענייןראו,ס"שבבמסגרתפנימייםבהליכיםלאסיריםהייצוג

(3)2002מח-חק,הסוהרבתיקצרות'נשטרית02/966('חימחוזי)א"עעראוכן;19ש"ה

1137(2)2004מה-תק,הסוהר?כהשירות'נורדי04/376('חימחוזי)א"עע;(2002)8307

,8116(4)2006מח-תק,הסוהרבתישירות'נסביחאת06/451('חימחוזי)א"עע;(2004)
8117(2006).

.(1996)492,504(4)נר"פ,קונטאר'נישראלמדינת95/7488א"עע28
.6-7'בעמ,4ש"הלעיל,גולןעניין29
.(1997)456(2)97על-תק,אוזן'נישראלמדינת97/2529ב"רע30
'נסיכוני03/8916כ"רע;(1993)802(3)מזד"פ,לוי'נישראלמדינת93/2410כ"רע31

,הסוהרבתישירות'נשכורי00/7522ב"רע;(2004)370(1)2004על-תק,הסוהרבתישירות
(3)2000על-תק,ישראלמדינת'נמישלכ00/7424ב"רע;(2000)2550(3)2000על-תק

2538(2000).
.(1996)136(4)נד"פ,הסוהרבתישירות'נגולן94/4463א"עע32
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ס"שבלנציב.מסוימיםבתנאיםמסויםלעניין,נקודתיתסמכותישרגילהמינהלית
מחייבהוא,והביטחון33הסדרעללשמירהונמשכתגורפתסמכותישולאנשיו
עליוומוטלתחינוכית/שיקומיתומטרהתפקידגםלכלא.האדםכבודעלשמירה

.עונשותאתלרצותשיסייםלאחר,בחברהתקיניםלחייםהאסירלהכנתהאחריות
מינהליתלסמכות,וההיקףהמהותמבחינת,דומהאינהס"שבשלשהסמכות,מכאן
.רגילה

בביקורתגםלהתבטאצריךהסמכותובהיקףבמהותההבדלכי,נקבעבפסיקה
והחשש,בסוהריםאסיריםשלהגדולההתלות.הסמכותהפעלתעלהשיפוטית

צורךיוצר,גבוהותחומותמאחוריהסוהריםשבידיבכוחלרעהשימושמפני
המגןזהלהיותהמשפטביתשלחובתו.ס"שבעלשיפוטיתבביקורתמוגבר

נשללות,מצויהואבוהסטטוסמעצם,בההמיוחדתבמציאותהאסירזכויותעל
.35ס"שבשלהמוחלטתלמרותונתוןוהואזכויותיו
עלבפיקוחהמשפטביתמעורבותהיקףאתגםהפסיקההגבילה,זאתעם

בתיבניהוליתרמעורבותמפנילהיזהרהמשפטבתיעלכי,נפסק.ס"שברשויות
קיצונייםבמקריםתתבצעהכלארשויותבהחלטותהתערבותכי,נקבעעוד.הסוהר

עלולה,הכללמןסטייהתוך,אחדבמקרההחלטה.מצומצם36ובאופןבלבד
לפניורואהאינואסירשלבעתירתוהדןהמשפטבית.רביםמקריםעללהשליך

המשפטביתחייב,נקודתיתהחלטהמקבלכשהוא.אחדבענייןאחדאסיראלא
הצפויותההשלכותאתולשקול,יכולשהואככל,הכלליתהתמונהאתגםלבחון
האסירשלעניינוביןהראויהאיזוןאתלמצואעליו.אחריםמקריםעלההחלטהשל
ביתניהולשלהסמכותמהות.הסוהרביתשלתקיןבניהולהציבורשלעניינולבין
הסבירותמתחםצמצוםלמנועכדי,רבהבזהירותהמשפטביתאתמחייבתסוהר
.הסוהרביתשלתקיןניהולשימנעבאופן,ס"שבהחלטותמצויותבגדרואשר

לביןהאסיריםזכויותעללהגןהחובהביןבפועלהמתבצע,האיזוןבבחינת

עלהגנהשלבהיבטרקלא,הכלאניהולאתהמכתיבחיוניגורםהיאביטחוןעלשמירה33
לענייןראו;הסוהריםשלהאישיבטחונםעלשמירהשלבהיבטגםאלא,ככללהציבורשלומ

,ההמודדותודרכיתוצאות,גורמים:ס"בשבושתיקהלחץפיינס-מלאךואיילהקינןגיורא:זה
.(2003יולי,פניםלביטחוןהמשרדשלהראשיהמדעןלשכתהוצאת)4

ענישהאמצעישלמטרתםבדברהגישהושינויהכלאשלתפקידיובדברהמודרניתהתפישהעל34
:ראו

EVOLUgON

סעד_

'

SUFFERING : EXECUTIONS .AND0י(hETER :SPERENBURG,~
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SPECTACLE

;(1984)

EUROPEANi

EXPERENCE:שוד

'
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' TO;5טDI4~PRE4FROM,10א

REPRESSI

:!0
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(1998)294,STATE.
,739(2)2001על-חק,הסוהרבתיסדרות'נשדות98/1163ץ"בג;4ש"הלעיל,גולןעניין35

754(2001).
ב"רע;(2004)1151,1152(3)2004על-תק,הסוהרבתישירות'נסרסאוי04/3664ב"רע36

דקל04/1058ב"רע;(2004)35,36(2)2004על-תק,הסוהרבתישירות'נכלב04/104
מדינת'נכהן03/1430ב"רע;(2004)3443,3444(1)2004על-תק,הסוהרבתישירות'נ

.(2003)2374(2)2003על-תק,ישראל
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כי,נראה,ס"בשבהמוסמכיםהגופיםבהחלטותבהתערבותלהמעיטהמדיניות

.מצומצמת37אכןס"שבבהחלטותההתערבותמידת

אסיריםשלבעניינםהחלטותלקבלתכבסיסמינהליותראיות.ד

האיסוף.מינהלית38החלטהלכלכבסיסעובדותלקבועמחויבתמינהליתרשות
בלתיחלקהםהמינהליתההחלטהמתןלצורךהרלוונטיותהעוברותשלוהקביעה

הנתוניםאתבחשבוןהמביא,ולהגינותולתקינותוותנאיהחלטותקבלתמהליךנפרד
עללהתבססיכוליםאינםמשקלכבדישיקולים.הרשות39להחלטתהרלוונטיים
חובהמוטלתהרשותעל.40בדוקיםעובדתייםבנתוניםלעגנםויש,בלבדהשערות

אתלהכירועליה,העובדתיתהתשחיתקביעתלצורךהראיותאיסוףאתליזום

.4!עליהןבהתבססדעתהשיקולאתולהפעילהעובדות
רשות.מינהלית42רשותעלחליםאינםהמשפטבבתיהחליםהראיותדיני
קבילותשאינןראיותבסיסעלגםעובדותלקבוערשאית,ככזהס"ושב,מינהלית
כללא,זאתעם.43מודיעיןומידעיהשמועהמפיעדויותלרבות,שיפוטיבהליך

עבודת)רוביןטלי:ראוהמתקבלותאסיריםעתירותשלהנמוךהאחוזבענייןלממצאים37
חסיןיעלר"דבהדרכת"אסיריםעתירות"בנושאבקרימינולוגיהמוסמךלתוארגמר

היקף.(!995ינואר,העבריתהאוניברסיטהשללמשפטיםבפקולטהלקרימינולוגיהמהמכון
למציאותייחודיאינוהכליאהרשויותבהחלטותהמשפטבתישלהמצומצםההתערבות
MACDONALD:זהלענייןראו.בישראלהמשפטית . PRISON.11]1OWEN:ד.LIYB~GSTDNE.5

(2003)551.LAW.
.(1986)505,556(3)מר"פ,ישראלממשלת'נברזילי86/428ץ"בג38
.(1983)29,59(3)לזד"פ,הפניםשר'נגרגר82/297ץ"בג39
.(1989)5-54!,1(2)מאד"פ,המשפטיםשר'נאלוני86/852ץ"בג40

(1992)זהבקווייורונט94/987ץ"בג;(ו"התשנ)282-283בכרךמינהלימשפטברכהברוך4!

.(1994)412,423-424(5)מחד"פ,התקשורתשרת'נמ"בע
מאלההמינהללרשויותשונים"ראיותדיני"שלקיומם.הראיותלפקודת60'סהוראתראו42

סימניםישהעבריבמשפטעוד.המודרניהמשפטשלחידושאינוהמשפטבבתיהחלים
,דהיינו,"המינהל"אתחייבואשרראיותלביןשיפוטיבהליךשחייבוהראיותביןלהבחנה

מעמדוקביעתבעניין,למשל,ראו.שלטוניאופיבעלותהחלטותבקבלת,השלטוןגופיאת
ראשוןהעלאתודוגמת)טקסיותחלקן,זהממעמדהנגזרותהזכויותכלעל,ככהןאדםשל

.(התבואהמןתרומהכגון,"כהונהמתנות")ממוניותוחלקן,(הכנסתבביתהתורהלקריאת
בזמןבתרומהלהאכילונאמן,עליומעידאחדעדהיה[אם]"ש,ההלכהנקבעהזהבעניין
מעליןמשטרותואפילו.עליונאמןאביוואפילו,כפיואתוליטאראשוןבתורהולקרותהזה

חתומיםועדים,מנהמפלונילוהכהןפלוני:בשטרכתובשהיההרי,כיצד.הזהבזמןלכהונה
ראשוןבתורהומקריאהכפיםמנשיאותמעליםוכן.זהזמןככהניכהןבחזקתזההרי,עליו

,א"הרמכךעלומוסיף.(בסעיף'גסימן,העזראבן,ערוךשולחן)"זהזמןככהניכהןלהיות
כתובותמסכתעלן"הר,"הזהכזמזמהני'עדכהזפלוניאני:עצמוחתםדאםאומריםיש"ש

הראיותבדינימקילים,סכסוךאיןשכאשרמהאמורללמודניתן;ב'עמכדדף,בפרק
היותעלתומםלפיהמעידיםבשטרותאפילוודי,קרובהואאםוגם,אחדבעדאףומכשירים

.כהןפלוני
'נהשחרוריםועדת87/2א"עע;(1981)325(2)להד"פ,ס"שבנציב'נאמסלם58!/80ץ"בג43
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נתמכותשאינן,כשלעצמןשמועות.עובדותלקביעתתשתיתלשמשיכולהראיה
רשאיתהרשות.עוברותיילקביעתתשתיתלהוותיכולותאינן,אחרותבראיות
יוכלולאלבדןהשמועותואולם,המינהליותהראיותבמכלולהשמועותאתלשקול
.נוספות45בראיותנתמכולאאם,זאתכל,בזכויותהפוגעתלהחלטהבסיסלהוות

אין.הוכחתי46ערךבהןשישראיותעלהעובדתיתהתשתיתאתלסמוךהרשותעל
בסיסושעלבחומרנתמכתלהיותהעובדתיתהתשתיתעל.מידעבשברילהסתפק

.47עמדהלגבשהסבירהאדםיכול
.הסבירותמבחןהואהמינהליתהראיהקבלתלצורךבפסיקהשגובשהמבחן

רשותשתובילזוהיא,עובדתיממצאקביעתלצורךהנדרשת,ההוכחהמידת
לבססרשאיתהרשות.ראיותאותןבסיסעלהממצאלקביעתסבירהמינהלית

אותהקבלתלצורךעליהמסתמךהיהסבירשאדםראיהכלעלהחלטותיהאת
יכולהאינההרשותאף,משקללהמייחסהיהלאסבירשאדםראיה.48החלטה
ולהבחיןלסנן,הראיותאתלאסוףהמינהליתהרשותעל.להחלטתהכבסיסלהביאה

אתולקבוע,ערךכלבהןשאיןראיותלביןהוכחתיערךבהןשישראיותבין
.49בהתאםהעובדות
הההלטהלטיבלבבשיםנבחנתהמינהליתלראיהשניתץהמשקלסכירות
ישכך,יותררבהבזכויותהפגיעהשעוצמתככל.ראיהאותהבסיסעלהמתקבלת

משמעותכאשר.יותר50טובותראיותעלהנסמכותבעובדותההחלטהאתלבסס

,השחרוריםועדת'נלממשלההמשפטיהיועץ89/550ץ"בג;(1987)445(2)מאר"פ,סויסה
474(1)לגד"פ,השחרוריםועדת'נכהןשמעוןבן79/21ץ"בג;(1991)739(2)מגד"פ

(1979).
,המשטרהשר'נסופר48/21ץ"בג;(1949)80,84בד"פ,המשטרהשר'נרנו'בז49/1ץ"בג44

,821(2)כוד"פ,גןרמתעירייתראש'נדעבול71/287ץ"בג;(1949)365,381-383בד"פ

828(1971).
.ואילך750'בעמ,14ש"הלעיל,זמיר45
השחרוריםועדת83/2א"עע;(1972)337,357(2)כוד"פ,הפניםשר'נלנסקי71/442ץ"בג46

.(1983)688,694(2)לזד"פ,אסיאס'נ
225,249(2)לטד"פ,עשרההאחתלכנסתהמרכזיתהבחירותועדתר"יו'נסיימן84/2ב"ע47

(1984).
1982,2034(3)2003על-חק,הממשלהראש'נהשלטוןאיכוהלמעןהתנועה03/1993ץ"בג48

(2003).
.424'בעמ,41ש"הלעיל,זהבקווייורונטעניין;46ש"הלעיל,לנסקיענייןראו49
ד"פ,גרינוולד'נלממשלההמשפטיהיועץ55/232פ"בעשנאמרודבריםזהלענייןראו50

חומרתלפיהראיותבטיבהאבחנהיישוםבענייןהמחלוקתעל;(1958)2017,2063(3)יב
דיוןראוכן;(1988)650(4)מזד"פ,ישראלמדינת'נדמיאניוק88/347פ"עראוהעבירה
כמו;(2003)1501שלישיכרךהפסיקהבראיהדין-הראיותעלקדמייעקבשלבספרו

המינהליותהראיותבטיבהמכריעכגורםהנדונותהזכויותחשיבותביןההקבלהעל,כן
בסוגייתבדיון.העבריבמשפטהמלחמהבדיניגםללמודניתןהרשותלהחלטתהמשמשות

בהחלטהלפטורזכאותלהוכחתהראייתיותהדרישותהוקשחובמלחמהמהשתתפותפטורים
הכרםועלהביתעלעדיםשיביאו":זובדרךהנדרשתהראיהאתפירשן"הרמב.מינהלית
,הנדרשתשהראיה,משתמעמדבריו."לחזוררשותלוייתןואזהצבאשרלפניוהאישה
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לבססישאזכי,יסודבזכויותפגיעהובעיקר,קיימותבזכויותפגיעההינהההחלטה

.51ומשכנעותברורותמינהליותבראיותשנתמכותבעוברותההחלטהאת
אותהבסיסעלשמתקבלתההחלטהוסבירותהמינהליתלראיהשניתןהמשקל

.המינהליתההחלטהניתנהשבתחומובדיןבהתחשבגם,היתרבין,נמדד,ראיה
שהפגיעהככלשלפיה,לנוסחהמובילהמינהליתהראיהסבירותמבחןשליישומו
.המינהלית52ההחלטהלביסוסשנדרשהראיותטיבגםכך,יותררבהיסודבזכויות
המינהליתהרשותהחלטתכאשררקיאושר,בזכויותחמורהפגיעההפוגע,מעשה
אין,יסודבזכויותחמורהפגיעהשלבמקרים.ביותרמשמעותיותבראיותנתמכת
הספק"במבחןמדובראין.שבספקעובדתיתתשתיתעלמינהליתהחלטהלבסס

להסתפקיכולההמינהליתהרשותאין,ואולם,הפליליבמשפטהמקובל"הסביר
.53ולכאןלכאןהמתפרשותבראיות

אלמובילהלאסירס"שבשביןהיחסיםמערכתעלל"הנההלכותהחלת
בסיסעל,אסיריםשלזכויותיהםבעניין,החלטותיואתלבססס"שבשעלהמסקנה
הכול.מינהליתמרשותהנדרשתהראיותרמתמביןגבוההברמהמינהליותראיות
הצרכיםמולאלבוהפגיעהולחומרתמהאסירהנשללתהזכותלטיבבהתייחס-

מינהליבהליךמדובר,אמנם.הסוהרביתשלהתקיןלניהולוהנדרשיםהמיוחדים

עניינן.הפלילילמשפטהנושקיםבתחומיםהואמצויאך,החלטותקבלתשל
זכויותיומימושתחומיבקביעתמאסרשמרצהלמיהנוגעותס"שבהחלטותשל

עונשגזירתמעצםנפרדבלתיכחלקהוגבלהכברשמסגרתןזכויות,החוקתיות
הראיותלרמתבזיקהלהיבחןצריכההמינהליותהראיותרמת,בהתאם.המאסר

הראיהשנטלמכאן.הפליליבהליךזכויותשלילתבדברהחלטהלביסוסהנדרשת
חובהאיןהמינהליבהליך,אמנם.הגבוהבמדרגמצויהרשותעלהמוטלהמינהלית

לספקמעברהנטעןאתלהוכיחכדיבהןשישראיותבסיסעלההחלטותאתלקבל
צריכהס"שבשלהמינהליתהחלטתוואולם,הפליליבמשפטכמקובל,הסביר

לכאןלפירושיםניתנותאינןאשר,54סבירהברמהמינהליותבראיותמעוגנתלהיות

היאזולדרישהשהסיבהמדגישן"הרמב,אולם.המקובליםהראיותכלליבכללעמודצריכה
הכלליםהקשחתאתמנמקאינון"הרמב."שקרבטענותחוזריםהעםמרביתהיוכןלולי"ש

הביןן"שהרמב,ייתכן."דבריקוםעדיםשניםפיעל",התורהדיןפישעלבכךהראייתיים
דיניאתלהקשיחישזהשבמקרה,נימקכךומשום,המינהלעלחליםאינםאלושכללים
ראו;שונותבתואנותמחובתולהשתמטיבקששהחיילסבירחשששקייםמשום,הראיות

.8,כ,לדברים,ן"רמב
.(2002)1021,1031(3)2002על-חק,ל"צהכוחותמפקד'נורי'עג02/7015ץ"בג51
98/3615ץ"בג;(2003)497,503(4)2003על-תק,הפניםמשרד'נמקסימוב99/394ץ"בג52

,הפניםשר'נמלבסקי98/1227ץ"בג;(2000)780,787(5)נדד"פ,הפניםמשרד'ננימושין

.(1998)690,704(4)נבד"פ
ד"פ,ישראלכנסת'נפנחסי93/1843ץ"בג;297-307'בעמ,41ש"הלעיל,ברכהראו53

.(1995)661,698-699(1)מט
Superintendent,'-בסוהרבבתימשמעתיתלענישהכבסיסמינהליותלראיותפחותהדרישהראו54

(1982)445.u. s472,ז1עאMassachusetts Correctional hstitution, Walpole.
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הנבחנתולשאלהלאסירהנוגעבכלספקסבירהבמידההשוללותראיות,55ולכאן
.בעניינו

החללדיןבהתייחסגםנבחנתהמינהליתהראיהסבירותשלפיו,הכללהחלת
בבחינתהנוהגיםבכלליםבהסתייעותתומכת,שימושבהנעשהבוהתחוםעל

סבירותההערכתלשם,הראיותפקודתהוראותפיעלראיותשלוטיבןמשקלן
מדיניההיקשדרךעל,זאת.מינהליותראיותאותןבסיסעלההחלטותקבלתשל

טובתלמנועהחלטהמבססותשהראיותוככלהפליליבהליךהנוהגיםהראיות
,יותרחשובהזכותבשלילתההליךשלשעניינוככל.מאסיראחרתזכותאוהנאה
השמירה,הדיוןכלליעללהקפידהחובהגדליםכך,מוכרחוקתימעמדבעלת
מוצקהראייתיתתשתיתעלההחלטהוביסוס,והמהותיותהדיוניותהזכויותעל

.56יותר
,מודיעינייםמידעיםעלשבהסתמכותלקושימודעיםס"שבגורמי,כאמור

באסירלפגועאולימעונייניםשחלקם,שוניםענייןמבעליהנאספיםכאלוובמיוחד

פקודתבכללישימושלעשותמניעהאיןאלובנסיבותכי,נראה.57שוניםמטעמים
טיבןלהערכת,ומחייבכובללאכיאם,ומסייעמכווןככליבהםולהיעזרהראיות

תנאישלהמיוחדותולנסיבותלהליךהכלליםהתאמתתוך,מינהליותראיותשל
.הכלא
העבירהלדברשותפיםשעניינםמידעבמקורותבזהירותלנהוגראוי,למשל,כך

נבחןשבגינוהכלאבתחומילמעשהשותפים,עונשואתהאסירמרצהשבגינה
,שינסוייתכןאשר,עבירהנפגעילרבות,אחריםענייןבעליואףהאסירשלעניינו
כליאתותנאיאתלהחמיר,האסיראודותס"לשבשלילימידעהעברתשלבדרך

הראיהשלתקינותהלהבטחתהמשמשים,הראיותבדיניאלוכללים.ומצבות

למסירתשיגרמויחסיםממערכותיושפעראיהאועדותשלשתוכנהמצבולמניעת
.המינהליתהראיהשלסבירותהלבחינתמסייעככליגםטובים,אמתשאינומידע
.ומקרהמקרהבכללנסיבותוהתאמתםאלהבכלליםמתאיםשימושתוך,הכול

104,107(1)2005על-חק,השחרוריהועדת'נלממשלההמשפטיהיועץ04/10031כ"רע55

גםוראו;(1992)765,772-773(2)מור"פ,ישראלמדינת'נארביב91/1613א"עע;(2005)
שלדינו-לפסק11'פס,(1997)106(2)97על-תק,השחרוריםועדת'נשטרית97/2018ב"רע

,צדנגדטענהמועליתכאשרכינקבעהאזרחיבמשפטגםכי,זהלענייןיוזכר;ברקהנשיא
מוגברהטועןעלההוכחהנטל,מרמהטענתכגון,פליליאופיבעלתטענהבמהותהשהיא
המשפטיתהטענהטיבכאשרכי,ללמודניתן.רגילאזרחיבהליךעליוהמוטללנטלמעבר
.יותרגבוההתהאהנדרשתהראיותרמת,לפליליהנושקבתחוםהוא

.(2000)497,548-549הוממשלמשפט"הציבוריבמשפטהוודאותחוסרעילת"טמירמיכל56
.לעיל55ש"בההמצויניםהדיןפסקיראו57
4993(1)2004מח-תק,הסוהרבתישירות'נכהן03/348('חימחוזי)א"עע:למשלראו58

(2004).
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הוגןהליךשלקיומועלושמירההעובדותוכהינתבירור.ה

בסיסשישמשועובדותלקביעתהנחוצותראיותהשגתליזוםהיאס"שבשלחובתו
בשינוילהתעדכןהחובהגםמוטלתס"שבעל.ואסיראסירלכלכליאהלמדיניות
שלמאסרובתנאישינוינשקלכאשר.הכליאהסמכויותלהפעלתהנוגעבכלנסיבות
לשם.59השינויאתהמצדיקותעוברותעל,היתרבין,ההחלטהאתלבססיש,אסיר
החלטותוקבלתכליאתםתנאיקביעת,אסיריםמיוןשעניינו,אבחוןנוהלקייםכך

ושחרורתעסוקה,שיקוםהליכי,אסיריםחופשות,כלאבתיביןהעברותבעניין
,גורמיםשלממכלולשוטףמידעאיסוףכוללהאבחוןהליך.ממאסר60מוקדם
,מוגדריםהחלטהלצמתיוהןהשוטפיםהכליאהלצורכיהןנתוניםלספקבמטרה
,העובדותמבחן,בהתאם.6['וכדאסירבסיווגשינוי,חופשותבדברהחלטותכגון

,בסיסןעלהמתקבלותההחלטותוסבירותהמינהליותבראיותהשימושסבירות
ההשערהבסיסעלוהןעברפניהצופהעובדתיתלקביעהבהתייחסהןנמדדים

.עתידפניהצופה,האסירשלמהתנהגותואפשרילסיכוןהמתייחסתהעובדתית
עברעלנתונים.האסיר62שלמסוכנותובהערכתחשובנתוןמהווהפליליעבר

,הנפשכריאותגורמיכגון,בכלאמקצועייםגורמיםשלדעתחוותעםיחד,63פלילי
אתהמשמשותעובדותלקביעתבסיסמשמשים,סוציאלייםועובדיםרפואהאנשי

תנאילקביעתגם-ובהתאם,ולסיווגוהאסירלאבחוןהנוגעבכל,ס"שברשויות
והןס"שברשויותידי-עלהןולבקרהלבחינהניתניםאלומידעמקורות.כליאתו

,מודיעיןמידעי.המינהליתהההלטהסבירותאתלבחוןבבואם,המשפטבתיידי-על
המשמשותהידיעותבתשתיתמרכזיחלקמהווים,משטרהשלוהןס"שבשלהן
בטחוןשיקולישלהמכריעההיבטבשל,וזאת,החלטהכלבקבלתס"שבאת

בדרך,קודמיםביטחוןשיקולי.גיסאמאידךהאסירובטחון,גיסאמחדהציבור
שלהעיקריותמתכליותיהאחתמהווההביטחוןעלשמירה.אחריםלשיקולים,כלל

.הסוהר64בתיפקודת

.כלליתמדיניותשינויכגון,נוספיםגורמיםגםייתכנו59
הראשיהמדעןלשכתהוצאת)בישראלהסוהרכתיבשירותאסיריםומיוןאבחוןסתרדן60

.(1999,פניםלבטחוןכמשרד
.233-303'בעמ,שם61
98/1326פ"בש;(1994)1246,1250(3)94על-חק,ישראלמדינת'נאלון94/6253פ"בש62

,זכור'נישראלמדינת99/6761פ"בש;(1998)1(1)98על-תק,ישראלמדינת'נפלוני
.(1999)1173(3)99על-חק

ראיותלבחוןהמינהליתמהרשותמונעאינופליליבהליךלושיוחסהמעבירהנאשםזיכוי63
ממשלת'נחמדאן03/9993מ"עעראו.פליליתעבירהביצועשללאפשרותבנוגעמינהליות
.(2005)1230,1234(1)2005על-תק,ישראל

גםראו;(2005)968(3)2005על-תק,שיקמהסוהרכיחמנהל'נואנונו04/8630ץ"בג64
מדינת'נפלוני01/4890פ"ע;(1979)421(2)לדד"פ,ישראלמדינת'נפלוני79/212פ"ע

.(2001)ואילך594,601(1)נוד"פ,ישראל
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מערךשלחשיבותוגםמכאן.65ס"שבשלפעולותיובבסיסמצויהזותכלית
במסגרתרבמשקלס"שבלהמלצות.החלטהכללגביבהמלצההמעורבהמודיעין
.אסיר66שלבעניינוהחלטהקבלתכלעלהמשפיעיםהשיקולים

להיותעלוללעתיםאשר,מודיעינימידעשבבחינתבקושימכיריםהמשפטבתי
במסגרת.67אסיריםביןהתחשבנותשעניינההלשנהעלאורכילותעלמבוסס
מידתואתהצלבתםאת,המידעיםכמותאתהמשפטביתבוחןהשיפוטיהפיקוח

הערכתעלהאמוניםהמקצועייםהגופיםכיהמשפטביתרואהכאשר.68עדכניותם
לא,ושקילהבחינהלאחרמסקנתםאתוגיבשוהמידעיםאתבחנומודיעיןמקורות
כאשר,זאתעם.69החלטתםבמסגרתלמידעיםשניתןבמשקלהמשפטביתיתערב

למסוכנותבנוגעשמסקנתן,שונותמוסמכותרשויותידי-עלנבחןאסירשלעניינו
ובמיוחד,ס"שבגורמיהערכתאתהמשפטביתיקבלתמידלאאזכי,שונהאסיר

.בלבד70קלושיםמידעיםעלמבוססיםכשאלו
מבוססותכשאלוובמיוחד,עובדותלבירורס"שבעלהמוטלתהחובהקיום

מחייבים,המשפטשלהיסודעקרונותעםיחד,חסוייםמודיעינייםמידעיםעל
.לגופןלהןולהשיבנגדוהמועלותהטענותעםלהתעמתהזדמנותלאסירליחן
הליךיושלםלא,נגדוולטענותלעובדותלהתייחסלאסירההזדמנותשתינתןבלא

ענישהשלבהליךזכויותבשלילתמדוברכאשר.71עובדתיבירורשלתקיןמינהלי

קהלני97/6531ב"רע;(1996)492,500(4)נר"פ,קונטאר'נישראלמדינת95/1076א"עע65
,ישראלמיינת'נמועד98/1728ב"רע;(1998)167(1)98על-חק,איילוןסוהרבית'נ

,678(6)נזד"פ,הסוהרבתישירות'נעביד-אל01/6481א"עע;(1998)746(2)98על-תק

;(2004.11.4,פורסםלא)הסוהרבתישירות'נסלימאןאבו04/8469ב"רע;(2003)714

.(2005)145(6)נטד"פ,הסוהרכתישירות'נעמיר04/4714א"עע
.242'בעמ,60ש"הלעיל,סתר66
1580,1581(4)2003מח-תק,ישראלמשטרת'נעבדאללה03/714('נצמחוזי)א"עעד6

4471(2)2001מח-תק,הסוהרבתישירות'נריכרה01/1590(א"תמחוזי)א"עע;(2003)

(2)2004מח-תק,הסיחרוריםועדת'נשימשילשווילי04/1214('נצמחוזי)א"עע;(2001)

3375,3376(2004).
(1)2003מח-תק,השחרוריםועדת'נלממשלההמשפטיהיועץ03/1147(א"תמחוזי)א"עע68

(3)2004מח-תק,ישראלמשטרת'נבאריה'אע04/477('חימחוזי)א"עע;(2003)1170,1171

;(2003)2124(2)2003על-תק,הסוהרבתישירות'נחמד03/3318ב"רע;(2004)4225,4226

.(2004)3829(4)2004מח-תק,ישראלמשטרת'נאיסקוב04/1573('נצמחוזי)א"ע
03/10426ב"רע;(1998)743,746-747(2)נבד"פ,ארזי'נישראלמדינת98/3019ב"רע69

שירות'נמקסימוב04/3630ב"רע;(2004)39(3)2004על-תק,פרנסואה'נישראלמדינת
מחוזי)א"עע;67ש"הלעיל,ריברהפרשת;(2004)2986,2987(2)2004על-תק,הסוהרבתי
.(2000)2693(4)2000מח-תק,הסוהרבתישירות'נפרושינובסקי00/2208(א"ת

עניין;(2004)1223(4)2004מח-תק,הסוהרבתישירות'נ'ש04/515('חימחוזי)א"עע70
.58ש"הלעיל,כהן

03/3379ץ"בג:ראו,תקיןמינהלימהליךכחלק,וכויותשלילתלפניהשימועזכותעל71

באקי94/2911ץ"בג;(2004)2709,2723(1)2004על-תק,המדינהפרקליטות'נמוסטקי
א"עע;17ש"הלעיל,גינגולדעניין;(1994)291,305(5)מחד"פ,הפניםמשרדל"מנכ'נ
.(2005)1044,1045(1)2005מח-תק,הסוהרבתישירות'ננזאר05/510('חימחוזי)
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בפקודהטענותיוולהשמיעלהתגונןהאסירשלזכותומעוגנת,עבירהביצועעקב

דומותהוראותאין.72בגינןהענישהואתלבירורןההליךאת,העבירותאתהמגדירה
מהליךיוצאכפועל,זכויותשלילתמפנילהתגונןלאסירהזדמנותמתןהמחייבות

כגון,שוניםבהליכיםמאסרובמהלך,מכןולאחרלמאסרקליטתובעתומיוןסיווג
.73וכדומהמיןעבריינישלמסוכנותסיווג,במשפחהאלימותלענייןועדותלפני

הזכותשל,לשימועהאסירזכותשל,ברוריםדיןסדרישלבחוקהסדרההיעדר
זכויותעלההגנהאתהמותירחסרמהווה,לייצוגהזכותושלנגדובראיותלעיין
ביתעלמטילזהחסר.מטעמהוהפועליםהמינהליתהרשותבידיחוקתיותיסוד

,יותררחבהשהיאככלאשר,הסמכותהפעלתעלבשמירהלהקפידחובההמשפט
.74לצורךשלאבהלהשתמשהפיתויגםבהגלום

הסוהרבתינציבותפקודתבהוראותעוגנהאסיריםשלהשימועאוהטיעוןזכות
,מינהליתרשותהסוהרביתשלהיותומעצםהסוהרבתישירותעלחלהוהיא

,זאתעםיחד.חוקתיות75יסודבזכויותפגיעהשעניינןהחלטותומבצעהמקבל
בהיעדרו,וזאת,מוגבלתטיעוןזכותקובעס"בשבהפקודותפיעלשהוסדרההליך

שמיעת.הדיוןבמהלךדיןעורךידי-עללייצוגזכותובהיעדרעצמוהאסירשל
לטענותוהתייחסותו,ס"שבשלמקצועיותבוועדותהנדוןבענייןאסירשלעמדתו

.76בכלאהסוציאליהעובדבאמצעותבכתבטיעוןשלבדרךנעשות,נגדוהמועלות
עם.ומקצועיתחופשידיוןולאפשרראיותחסיוןעללהגןבאהזוטיעוןשיטת

לנדרשבהתאםממששלשימועזהבהליךלראותמהקושילהתעלםניתןלא,זאת

טיעוניוהשולחהאסיר.הוגןולייצוגלטיעוןהזכותומימוש,מינהלית78מרשות
בסיסועלנגדושםמועלותטענותאלויודעאינובעניינוהדנהלוועדהבכתב
טענותלאותןלהתייחסמסוגלהואאין,ממילא.הןמועלותעובדתיתתשתיתאיזו

מתן.נגדוהנטעןאתלסתורטענותאוראיותמטעמוולהביאממששלהתייחסות
,כלליבאופןולו,נגדוהטענותעיקריאתלאסירשישבלא,וטיעוןשימועזכות
הטיעוןזכותאתלממשהאסירשליכולתוואתהשימוע79זכותאת,למעשה,מעקר

.הסוהרבתילפקודת56-62'ס72
הליך,הסוהרבתילפקודתבוסימןלהוראותבהתאם,בהפרדהאסירהחזקתבענייןלמעט73

.זהבענייןהחלטותלנמקהחובהאתגםס"שבעלומטילהמשפטביתשלאישורואתהמחייב
.(1974)686,690-691(2)כחר"פ,הסוהרבתישירותנציבות'נלבנה74/144ץ"בג74
.1508'בעמ,13ש"הלעיל,ברמןעניין75
(2)2003על-חק,השחרוריםועדת'נרבי'אלג02/10949ב"רע;16ש"הלעיל,פלוניעניין76

:להלן)(2004)1089(3)2004על-תק,הסוהרבתישירות'נ'כ04/3892ב"רע;(2003)2379

,2041(3)2004על-תק,הסוהרבתישירות'נפלוני04/4581ב"רע;(הסוהרבתישירות:עניין

.(2004פלוניעניין:להלן)(2004)2043
ראיותחסידןעלשמירהביןהראויהאיזוןומגבלותההליךשלטיבולענייןמחלוקתראו77

מח-תק,הסוהרבתישירות'נורדי04/411('חימחוזי)א"עע,האסירזכויותעלהגנהלבין
.68ש"הלעיל,איסקובעניין;(2004)5266(2)2004

.793-832'בעמ,14ש"הלעיל,זמיר78
הצדטענותאת,הדבריםבעיקריולו,לדעתהזכותאת,טיבהמעצם,כוללתהשימועזכות79
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נימוקיאתללמודלאסירהניתנתבהזדמנותראתהאמנםהפסיקה.אפקטיביבאופן
יידוןבוהבאהמועדלקראתטיעוניואתולהכיןבעניינושדנההוועדהשלההחלטה

בהיעדרזאת,לרשותושעומדתהמוגבלתהטיעוןלזכותתרופהמשום,שוב80עניינו
שלתרופהלהוותכדיבכךאין,זאתעם.נגדוהמועלותהטענותעלמראשמידע

.נגדוהמועלותהטענותמפנילהתגונןלאסירשישלקושיממש
לבחוןמוגברתחובההמשפטביתעלמטילבהליךהטבועזהקושי,לגישתי

רקכאשר,אלובנסיבות.ממשיותראיותעלהתבססוכיולוודאההחלטותאת
לקבלתתשתיתהיווואשרנגדושהועלוטענותעללהגיבהאסיריוכלהבאבדיון

נשללתבוהזמןמשךאתלקצובהחובהקמה,קודםבדיוןבעניינוהחלטה
כאשרבמיוחד,זאת.מידתישיהיהכך,בעניינוהבאלדיוןעד,זכותמהאסיר
מענישהלהבדיל,עתידפניהצופהמודיעינימידעבסיסעלזכותבשלילתמדובר

לשלילתהזמןפרקאו,זכותלממשהאסיררשאיבו,המועדכאשר.משמעתית

,הזכותאתהשוללתבהחלטהבבירורמוגדריםאינםאובחוקקבועיםאינםהזכות

בכלס"שבעינילנגדשעמדההעובדתיתהתשתיתואתההחלטהאתלבחוןיש

ככל,מידעואותומינהליותראיותאותןאםלבדוקהמשפטביתעל.סבירזמןפרק
בהיעדרם.הזכותשלשלילתההמשךאתמצחיקים,דעכואוהזמןעםשהתאמתו

שלילתבדברההחלטהצדקתאתמחדשלבחוןיש,עדכנייםומידעראיותשל
כדיבהיהיהלאכדיןהחלטהבעברהתקבלהאםשגםזהבמובן,81מאסירזכות

המשפטבתיועל,חקיקהבדברהוסדרולאאלונושאים.הזכותשלילתאתלהנציח
בהיותה,תחולתהמועדובקציבתההחלטהקבלתאופןעלבפיקוחלהקפידהחובה
בדרךהאסירעלהמוטלותהמגבלותכי,אניסבור.יסודזכויותהשוללתהחלטה
מוגברתולרגישותלזהירותחובההמשפטביתעלמטילותס"בשבההליךקיום

.ס"שבהחלטותעלהשיפוטיתהביקורתבהפעלת

חסויותראיות.ו

בפניהחסוידיוןבמסגרתאסירשלבעניינואחתלאדניםס"שבגורמי,כאמור
.חסויותראיות,כללבדרך,הןס"שבגורמילפניהמוצגותהראיותכאשר,האסיר

652,658(2)כחד"פ,מוניותלעניניהערריםועדת'נשעשע74/28ץ"בגראו;שכנגד

'נמאור86/831א"ע;291-293'בעמ,13ש"הלעיל,ברזלית-המגדרעניין;(1974)

.816'בעמ,שם,זמיר;(1990)762,770(1)מדד"פ,מיכאלי
.16ש"הלעיל,פלוניעניין80
מפקד'גמלאמה03/5784ץ"בג:מינהלימעצרבענייןמהחלטותההיקשדרךעלראו81

שר'נעובייד00/5652מ"עמ;(2003)383,386(3)2003על-חק,ש"יובאזורל"צהכוחות

'נאוזן05/534('חימחוזי)א"עעגםראו;(2000)913,921-922(4)נהד"פ,הביטחון
בתישירות'נאוחיון05/558('חימחוזי)א"עע;(2005.3.21.פורסםלא)הסוהרבתישירות
.(2005)5948(1)2005מח-תק,הסוהר
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מודיעיןוממקורותמשטרתייםמודיעיןממקורותמידעיםבגדרהןהראיות,בעיקרן

.הכלאשבתחומי
הבאתנטלמוטלועליהההליךאתהיוזמתהיאהמאשימה,פליליבהליך
שלהליךננקטחסויהבראיהשימושלעשותהמאשימהמבקשתכאשר.הראיות
כתבשמוגשולאחר,בהמשך.82הממונההשרבידיחתומהחיסיוןתעודתהוצאת

ראיות.חלקו83אוכולו,החיסיוןלהסרתבבקשהלפנותהנאשםזכאי,האישום
בהליך.בפניוחסויותשהראיותהצדשלבהגנתו,טיבןמעצם,פוגעותחסויות

מולאלמידעמקורותעללהגןהצורךביןבאיזון.בנאשםפוגעהחיסיון,הפלילי
עשיית"כי,נקבע84,להתגונןנאותההזדמנותתינתןלנאשםכילהבטיחהצורך
האמתאתלחשוףכדיבושיש,הוגןפליליהליךניהולפירושהזהבהקשר"צדק
,החקירהחומראם,כן-על.לדיןהעומדספציפינאשםלאותודיןלעיוותלגרוםולא
אתדורשהצדק,בוודאי,אזכי,הנאשםלהגנתהואחיוני,החיסיוןחללגביואשר
.אפשרייםמידעמקורותאבטחתשלשיקולכלפניעלעדיףזהושיקול,גילויו
,יותרשוקלאינו,ביותרהנכבדהואויהא,מידעמקורותאבטחתשלנימוקשום

עדיף.מפשעחףשלהרשעתוממשקל,נתוןפליליהליךשלהיחסיותבמשקלותיו
אינטרסשישראיהלגלותהצורךבשללהוכיחאיןאשמתושאת,נאשםשלזיכויו

בשללהוכיחאיןחפותושאת,נאשםשלהרשעתופניעל,לגלותהשלאבטחוני
האינטרסיםשניאתלשקולהמשפטביתעל,כמובן.חסויהראיהלגלותשלאהצורך

.היחסיתהעדיפותפיעליחליט,כןמשעשה.מהםאחדלכלמשקלמתןתוך,יחדגם
ביתיקייםלאאזכי,הנאשםלהגנתהיאחיוניתהפלוניתהראיהשאם,הואהכלל

ביןלאזןהמשפטביתעל.הראיה85גילויעליורהאלא,החיסיוןאתהמשפט
שהסכנהככל.גיסאמאידך,המידעמקורותעלהגנהלבין,גיסאמחדהנאשםהגנת

תוך,זאת,ואולם.החיסיוןעללהגןהמשפטביתייטהכךתגברהמידעלמקורות
.לו86המיוחסהאישוםמפנילהתגונןסיכוייוועלהנאשםזכויותעלשמירה

הגורמיםמולאסירשלבעניינוהמתנהלהדיוןעלחליםאינםאלוכללים
שביתשעההחיסיוןלבחינתככלליםאומצולאגםוהם,ס"שבשלהמקצועיים

.אסיריםעתירותשלבמסגרתס"שבשלהחלטותיותקינותאתבוחןהמשפט

.הראיותלפקודת44-45'ס82
.הראיותלפקודת46'סלהוראותבהתאם83
.(1984)738(3)לחר"פ,ישראלמדינת'נליבני84/838ש"ב84
בלביסי97/6392פ"בש;(1997)433,445(1)נאד"פ,ישראלמדינת'נמאזריכ96/889פ"ע85

ד"פ,וולפא'נפניםלבטחוןהשר98/2629א"ע;(1997)176(5)נאד"פ,ישראלמדינת'נ

פ"בש;(2001)374(4)נהד"פ,ישראלמדינת'נעסאף99/568פ"ע;(2001)786(1)נו
'נמוזס03/4796פ"בש;(2000)2434(3)2000על-חק,ישראלמדינת'נהטיב00/7403

על-תק,ישראלמדינת'נמוךאבו05/10508פ"בש;(2003)139(5)נזד"פ,ישראלמדינת
2891,2893(3)2006על-תק,ישראלמדינת'נפלוני06/987פ"בש;(2006)2460(1)2006

(2006).
.(2004)687(4)2004על-תק,ישראלמדינת'נפחימה04/8607מ"עמ86
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לבחוןישאסירשלבעניינוהמידעומקורותהראיותחסיוןסוגייתאת
הננקטיםהליכיםאותםכלאתכוללהראשון.שוניםמסוגיםלהליכיםבהתייחס
,הכליאהמקוםקביעת,סיווגוכגון,המאסרעונשריצויבעתהאסירשלבעניינו
והליכיםבהפרדההחזקתו,לחופשהיציאתואישורלשםהמסוכנותהערכת

לפניהמתקייםהליךהוא,במהותוהשונה,השניההליך.נגדוהננקטיםמשמעתיים
,ממאסרתנאי-עלשחרורחוקלהוראותבהתאםאסירשלבשחרורוהדנהועדה
.2001-א"התשס
המקצועייםהגורמיםלפניהמתנהלים,הראשונהמהקבוצהלדיוניםהנוגעבכל
החזקתובעניין.מטעמונציגאוהאסירנוכחותללאהדיוןמתנהלאזכי,ס"בשב
הפרדה-שעות96חלוףלאחרשימועלערוךחובהקיימת,בהפרדהאסירשל

,אולם.בהפרדההחזקתוטעמיאתהאסירבפנילנמקגםחובהקיימת.87ראשונות
בטחוןשלמטעמיםההחלטהעלחיסיוןולהטילנימוקיםממתןלהימנעניתן

התקיןוניהולוסוהרים,אסיריםשלשלומםעלושמירההסוהרביתבטחון,המדינה
בעבירותשהורשעמישלמסוכנותולהערכתבוועדותבדיונים.הסוהרתביתשל

במעמדוהדיוןאתלקייםחובהכללאין,מיןבעבירותאובמשפחהאלימות
העובדבאמצעותלוועדהטענותיומעבירהאסירשלפיו,נוהלגובש.האסירשל

למתןעדלפחות,בפניוהןחסויותנגדוהמועלותטענותואולםשבכלאהסוציאלי
אושרזהנוהל.הוועדהלפניהמוצגתהראייתיתהתשתיתשכןכללא.ההחלטה
הזדמנותלאסירניתנתאין,זהנוהלפיועל,ממילא.העליון89המשפטביתבפסיקת
שהוטלככל,החיסיוןלהסרתהליךלנקוטשכןכללא,שנגדוהראיותאתלברר
החזקתובהארכתהדיוןבמסגרתכי,עוריצוין.כולו90הדיוןעלאוהראיותעל
מדינילסטותהמשפטביתרשאיחודשיסישישהלתקופתמעברבהפרדהאסירשל

שלמטעמיםנחוץהדברכישוכנעאם,אחדצרבמעמדראיותולשמועהראיות
שלמטעמיםהחיסיוןבענייןזהההוראהנקבעהלאכי,יודגש.המדינהבטחון
בהתבסס,זאת.האסירמפניחסויותראיותנשמרות,בפועל,ואולם,הציבורבטחון

,שלומוועלהציבורבטחוןעלהגנהשעניינןראיותלחסותהכלליתהסמכותעל
.לפקודה19בסעיףמהוראותגםהנובעת
בקשההגשתבעצםטכניקושיגםהאסירבפניניצב,שגובשולכלליםמעבר
אסירבעתירתלדוןבבואוהמשפטביתידי-עלנבחןעניינוכאשר,חיסיוןלהסרת

בעת,ממילא.האסירידי-עלמוגשתהעתירה-כאמור.ס"שבהחלטתנגד
ממנולשלולשהחליטעתס"שבאתששימשוהראיותלאסירידועותלאהגשתה

הליךשעניינוהראיותלפקודת719'סוהוראותהסוהרבתילפקודתבוסימןהוראותראו87
.השימוע

.הראיותלפקודת19ב'וס19יא'סהוראותראו88
,2004פלוניעניין;76ש"הלעיל,הסוהרבתישירותעניין;76ש"הלעיל,רבי'אלגעניין89

.16ש"הלעיל,פלוניעניין;76ש"הלעיל
.1140'בעמ,27ש"הלעיל,ורדיעניין90
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מובאההחלטההתקבלהבסיסןשעלהראיותטיב.אחרתאוזוהנאהטובת
ידי-עלמועברהואכללובדרך,בעתירההדיוןביוםהמשפטביתלפנילראשונה

לבטלהמשפטביתמתבקשהעתירותברוב.הדיוןלפניקצרזמןלפרקליטותס"שב
פונההדיוןביום.וקצובקצרלזמן,ממילא,שתוקפה,ס"שברשויותשנתנוהחלטה

חסויותלהיותאמורותאשרראיותבידהכיומצהירההמשפטלביתהפרקליטות
גורמי,סוציאלייםעובדים,מודיעין)ס"בשבמקצועייםגורמיםשלהערכתםפיעל

לעייןהאסירמבקשאםכי,מודיעההפרקליטות.ובמשטרה('וכד,הנפשבריאות
לשרפנייהלאפשרכדיהדיוןמועדאתלדחותהמשפטביתמתבקשאזכיבראיות
-קושיבפניהאסירניצב,זהדבריםבמצב.חיסיוןתעודתלהוצאתהממונה

בקשהשלהליךויתקייםחיסיוןתעודתשתוצאכדיהדיוןאתלדחותיבקשאם
אם.חיוניתבקשתועודתהיהלאההליךשללסיומושעדייתכןאזכי,להסרתו

שמטעמים,נראה.בפניוחסויותהראיותנשארותממילא,ההליךעלהואמוותר
המשפטבביתמבטחםושמיםההליךאתלמצותשלאהעותריםרובבוחריםאלה

.בעתירתםויכריעהחסויותהראיותאתשיבחן
לחשוףאסירשללזכותוהנוגעבכלשונותדעותהובעוהמשפטבתיבפסיקת

.עניינושנדוןבעתס"בשבהמקצועייםהגורמיםאתששימשוחסויותדאיות
זכותלאסיראין,יסודזכותהיאלהתגונןשזכותו,פליליבהליךמנאשםלהבדיל
בעניינופלילימהליךלהבדיל.מאסרובמהלךאחריםאואלומתנאיםליהנותקנויה
עלההגנההמאסרשבמסגרתהרי,יסודזכויותעםמתנגשהחיסיוןבו,אסירשל

.יסודתזכויותבגדרשאינןהנאהלטובותאסירשלבזכותומתנגשתהחיסיון
המידעמקורותעללהגןהצורךיגברכללובדרך,משתנההאיזוןשנקודתגםמכאן

.החיסיון92אתלהסירהאסירזכותפניעלס"בשבהתפקידיםממלאיועלהחסויים
אתלעומקןלבחוןהמשפטביתעלהמוטלתהחובה,זהדבריםבמצב,לגישתי
אותןס"בשבהמקצועייםהגורמיםבחנושבוההליךואת,שלפניוהחסויותהראיות
בחיסיוןהצידוקבחינתשלמוסדרהליךבהיעדרזאת,מוגברתחובההינה,ראיות
שיבטיחוכלליםהחלתלשקולראוי,אלובנסיבות.ס"שבגורמיהדיוןלפניבשלב

רקשימושבוייעשהוכילכללהחריגיהיהוראיותמידעמקורותעלשהחיסיון
זכותלאסיריקנהשהכללמחייביםההוגןוההליךהצדקעקרון.חיונייםבמקרים
,בעניינומקצועיותדעתחוותשללתוכנןלרבות,נגדוהראיותלטיבהשוףלהיות

בפניהחסויותראיותלהיותצריךלכללהחריג.הראיותבחומרלעייןלוויתאפשר
מסויםחומרעלחיסיוןלהטיללבקשהסמכותשלפיו,נוהללהסדירראוי.האסיר
לבקשהנטלס"שבעלמוטליהיהכךלשם,ואולם.ס"שבלרשויותמסורהתהיה

שלסיווגה91
~

האסירבזכותהדיוןאתלמשלראו.מאליוברורדבראינו"יסודזכות"ככות
(3)מאר"פ,ישראלמיינת'נוייל86/114ץ"בג;65ש"הלעיל,עמירבענייןלהתייחדות

.81ש"הלעיל,אוחיוןעניין;(1987)477,483-484
(2)2000מח-חק,ס"שב'נמנבר00/1711(א"תמחוזי)א"עע;68ש"הלעיל,איסקובעניין92

1431(2000).
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.93חיסיוןשבהטלתהצידוקבדברמתאיםהליךבכלולשכנעהחיסיוןתעודתאת
אפשרותלאסיראיןובפועל,חסויהחומרעיקר.הפוךהואהמצב,למעשה,כיום

.בעניינוהמתנהליםבהליכיםהחיסיוןבענייןעמדתולהשמיע
ללמודניתן,והסרתובחיסיוןהנחיצותלבירורמוסדרהליךבקביעתהצורךעל

זהחוקשלעניינו.2001-א"התשס,ממאסרתנאי-עלשחרורחוקמהוראות
תנאיעלבשחרורוועדהדנה,לחוקבהתאם.אסיריםשלמוקדםלשחרורבהליכים

שלבשחרורולדוןבבואהלשקולהוועדהשעלהנתוניםאתמפרטהחוק.אסירשל
.מקצועייםגורמיםשלדעתחוותלרבות,לפניהשיובאוהראיותסוגיואת,אסיר
וההליך,מידעומקורותראיותחסיוןבדברמפורשותהוראותהחוקקובע,היתרבין
להציגרשאילממשלההמשפטיהיועץכוחבאכי,קובעהחוק.החיסיון94נדוןבו

,המדינהבבטחוןלפגוע,לדעתו,עלולכוחוולבאלאסירשגילויומידעהוועדהלפני
להםלגלותובליכוחוובאהאסירבנוכחותשלאאף,אחרחשובציבוריבענייןאו
הוועדה.כוחולבאאולאסירהבקשהעלהודעהשנמסרהבתנאי,זאת.תוכנואת

המשפטיהיועץבבקשתהחלטהלשם,כחסוילפניהשהוצגבמידעלעייןרשאית
שלא,המידעלענייןנוספיםפרטיםממנוולקבל,החיסיוןאתלהטיללממשלה
שישהענייןאם,לבחוןהוועדהעלשיקוליהבמסגרת.כוהווכאהאסירכנוכחות

.צדקעשייתלשםלגלותומהצורךעדיףלפניהשהוצגחסוימידעשלגילויובאי
האסירבנוכחותשלאאףהאסירשלבעניינוהדיוןאתלקייםהיארשאיתכךלשם
אולאסירתודיעהוועדה.החסויהמידעשלתוכנואתלהםלגלותובליכוחוובא
שימושלאשרבבקשההחלטתהעללממשלההמשפטיהיועץכוחולבאכוחולבא

.חסוייםיהיו,מקצתםאוכולם,ההחלטהשנימוקילקבועהיאורשאית,חסויבחומר
כולו,חסוימידעשלתוכנוכוחוולבאלאסירלגלותשלאהוועדההחליטה,זאתעם

שניתןככל,החסויהמידעשלתמציתאופרטיםלאסירהוועדהתעביר,מקצתואו

הסיבההייתה;האחרהציבוריבענייןאוהמדינהבבטחוןלפגועבליכןלעשות
המידעאתלגלותהוועדהרשאית,האסירשלטובתועלהגנההמידעגילוילאי

כפופההוועדההחלטת.האסירשללהסכמתוכפוף,האסירשלכוחולבארקהחסוי
.שיפוטיתלביקורת
הצורךאתהוגנתבחינהלבחוןאפשרותמבטיחותאלוהוראותכי,נראה

באנגליההכלאבבתיהנוהגיםמשמעתייםהליכיםבדברבכלליםביטוילידיבאהדומהגישה93
Discipline~-השל2.20'ס) Manual(,גלויותתהיינהאסירשלבעניינוהראיותכיהקובע,

עלחלאמלמעטזאת,הראיהלמקורממשיתלסכנהלגרוםעלולהחשיפתןכןאםאלא
מתןמחייבהצדקעקרוןכיפסקואףהמשפטבתי.חוקהוראתמכוחמפורשחיסיוןהראיה

אינהלאסירעיוןזכותממתןהימנעות,זאתעםיחד.כנגדובראיותלאסירעיוןאפשרות
חומרמחשיפתהימנעותכינוספתבפסיקהנקבעזאתעם.ההליךבתקינות,בהכרח,פוגמת
הכלאלרשויותמקוראותוידי-עלשנמסרודעתוחוותעדויותביןפערקייםבובשעהחסוי

,MACDONALD,6LIVWGS]DNE-בראו;ההוגןבהליךפגיעהמהווה OWEN,37ש"הלעיל

.93-94ש"המולשםהמאוזכריםהדיןובפסקי9.46בפרק
.ממאסרתנאי-עלשחרורלחוק17'ס94
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לראיותהוועדהלפניבטיעוניולהתייחסלאסיראפשרותמתןבצד,זאת.בחיסיון
בענייןמוסדרהליךשלקיומו.בתמציתלונמסרותוכנןשטיבןככל,החסויות
מוסדרבהליךהחסראתממחישאסירשלמוקדםשחרורבענייןבדיוןחיסיון
אלובדיוניםשישאףעל,זאת.מאסרובעתלאסירהנוגעיםאחריםבענייניםבדיון

אימוץכי,נקבעבפסיקה.המאסרבתקופתוזכויותיוכליאתותנאיעללהשפיעכרי
,אסיריםעתירתשלבהליךהנדוניםאחריםבענייניםבדיוניםזהבחוקהקבועהליך
הנראיתבדרךענייןבכללדוןהמשפטביתשלסמכותומכוח-וזאת,ראויהוא
ייעשההנוהלשלשאימוצוהראוימן,זאתעםיחד.95הענייןבנסיבותמועילהלו

שישאסיריםשלאחריםלענייניםבהתייחסגםהחסראתשתמלאמפורשתבחקיקה
.כליאתםתנאיועלזכויותיהםעלממשיתהשלכהבהם

אסיריםבענייניהנדוניםנושאיםעללעילשפורטוהעקרונותהחלת.ז

ס"שבבהחלטותביטוילידיהבאיםנושאיםלהלןאבחן,לעיללאמורלבבשים
שלבמסגרתשיפוטיתלביקורתוהעומדיםבמסגרתוהפועלותהוועדותובהחלטות

.אסיריםעתירות

שירותבעבודותמאסרעונשריצויהפסקת.1
,חודשיםשישהעלעולהשאינהלתקופהבפועלמאסראדםעלשגזר,משפטבית

.96שירותבעבודת,חלקואוכולו,המאסרעונשאתיישאשהנידוןלהחליטרשאי
.שירות97עבודותעלהממונהשלחיוביתדעתחוותבקבלתמותניתזוהחלטה
לאחרשירותבעבודותהמאסרעונשריצויאתהמשפטביתמתיררביםבמקרים
אתששקללאחרוכןהנאשםשלבעניינוחיובייםתסקיריםהמבחןמשירותשקיבל
עברואת,גילואת,נאשםשלהמיוחדותהאישיותנסיבותיואת,העבירהחומרת

הדיןאתשגזרהמשפטביתלפנישהוכחוכפי,רלוונטייםנתוניםועודהפלילי
.הפליליבהליךכנדרשלראיותבהתאם
שריצוייכול,שירותבעבודותעונשואתלרצותלנאשםמשפטביתאישראםגם
עבודותהפסקת.כליאהבמתקןעונשואתלרצותהנאשםעלויהיה,יופסקהעונש

.3449'בעמ,65ש"הלעיל,עמירעניין95
.1977-ז"התשל,העונשיןלחוק51ב,ס96
ורקהממונהשלדעתוחוותאתתחילהלבקשהמשפטבתיאתהנחתההפסיקהכייצוין97

שנגזרלאחראםבפועלמאסרבגזירתכבוליהיהשלאכדי,זאת.הדיןאתלגזורכך-אחר
89/537פ"עזהלענייןראו;שירותעבודותעלמהממונהשליליתדעתחוותתתקבלהדין

מנסור06/935פ"רע;(1989)772,778-779(4)מגד"פ,אכרהמיןמשהכן'נישראלמדינת
גםהמשפטביתכינפסק,זאתעם;(2006)2675,2676(2)2006על-חק,ישראלמדינת'נ

עלמבוססתבהיותהלקבלהייטהואולם,שירותעבודותעלהממונהבהמלצתכבולאינו
,560(2)2006על-תק,ישראלמדינת'נאללהחביב06/2994פ"רעראו;מקצועייםשיקולים

561(2006).
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נוספתמהרשעהכתוצאה,שיפוטית98הפסקהשלבהליךלהיותיכולההשירות

.הסוהר99בתישירותנציבשלהחלטתועקב,מינהליתבהפסקהאו,אחרתבעבירה
.אסיר100עתירתשלבהליךהמשפטלביתלעתורניתןס"שבנציבשלהחלטתועל

מדובר,השירותבעבודותהעונשריצוישלמינהליתלהפסקההנוגעבכל,כאמור
שלהמינהליתלהפסקההעילות.הסוהרבתישירותנציבידי-עלהמתקייםבהליך
הקשורותהוראותבהפרתהעילותשלעיקרן.בחוקמפורטותהשירותעבודות
חקירהפתיחתהיאנוספתעילה.שירותבעבודותהנאשםשלהעסקתולעצם
החלטהמקבלס"שבנציב.'01עבירהעברהשירותשעובדבחשד,בעניינופלילית
בסיסעלשיפוטיבהליךשהתקבל,דיןגזרשלמעשיתתוצאההמשנהמינהלית
שהורשעמישלעונשולקביעתהפליליבמשפטהנדרשתבמידהשהוכחוראיות

השירותעובדשלכליאתומשמעההשירותעבודותשלמינהליתהפסקה.בדין02ן

שלילתשתוצאתהבהחלטה,כןאם,מדובר.וענייןדברלכלכאסירסוהרבבית
להורותניתןבסיסןשעלהמינהליותהראיותטיבנגזרגםמכאן.אדםשלחירותו

ראיותכי,הואראוי.בכלאהמאסרעונשריצויועלהשירותעבודותהפסקתעל
אתביטוילידיהמביאהסבירותברמת,ומאומתותבדוקות,משמעיותחדיהיהאלו

.הדיןגזירתבעתבפועלמאסרלגזירתהנדרשותלראיותהזיקה
מעסיקהוראותהפרתשעניינן,השירותעבודותלהפסקתלעילותהנוגעבכל

כי,נראה,העבודהבמקוםהולמתשאינהוהתנהגות,שירותעבודותעלמפקחאו
.העילותפירוטמעצםעולההחלטהלקבלתהנדרשתהמינהליותהראיותתשתית
להוכחתהנדרשתהתשתיתהםהממונהומהמפקחמהמעסיקהמתקבליםנתונים
לאופןלבבשיםנבחןההליךשלשעיקרו,מכאן.בהתאםהחלטהולקבלתהעילות
עובדלפנימוצגותהטענותואם,שימוענערךאם.השירותעובדנגדהטענותבירור

החלטתואזכי,נגדולטענותלהשיבוהוגנתנאותההזדמנותלווניתנתהשירות
לעתיםרק.סמכותוובתחוםסבירהתהיה,הנסיבותכלשנשקלותלאחר,הנציבשל

.המשפטביתשלהתערבותואתמצדיקהההחלטהכילטעוןיהיהניתןרחוקות
שעברבחשדהשירותעובדנגדחקירהפתיחתשעניינהבעילההמצבשונה
הואהחוקהוראתנוסחכיאעיר,בחינתהולדרךלעילהאתייחסבטרם.עבירה
.אחרתאוזוחומרהבדרגתעבירותשלבמסגרותחקירהפתיחתמגבילואינורחב

עלעבירות:לדוגמה)חטאמסוגעבירהלביצועבחשדחקירהפתיחת,לכאורה

.1977-ז"התשל,העונשיןלחוק51י'ס98
.1977-ז"התשל,העונשיןלחוק51ט,ס99

ביתידי-עלנוספתבעבירההרשעהשבבסיסובהליךמדובר,שיפוטיתלהפסקההנוגעבכל100
במסגרתבהלדוןאדרשולאהפליליבמשפטכנדרשראיותעלמבוססתזוהחלטה.משפט
.זורשימה

.1977-ז"התשל,העונשיןלחוק(5)-(1)(א)51ט'ס101
גזירתהליךבמסגרתהנדרשתהראיותברמתבפועלהקייםההבדלאתשובאצייןזהלעניין102

,הורביץאצלראוומקיףנרחבלדיון;הדיןוהכרעתהאשמהקביעתלהליךבהשוואה,הדין
.3ש"הלעיל

506



הפליליתהענישהשלומסגרתהגבולותיהאתכקובעמינהליהליך

שלא,נראה.השירותעבודותלהפסקתעילהלהוותעשויה(עירונייםעזרחוקי
במקריםשירותעבודותשלעונשריצוימופסקגםובפועל,המחוקקהתכווןלכך
.פשעמסוגעבירההשירותעובדביצעבהם

פתיחתשלאובמשטרהתלונההגשתשליוצאפועלהיאחקירהפתיחת
שירותעובד.103עבירהנעברהכישנודעלאחרהמשטרהידי-עליזומהחקירה
,כך.העבירהלביצועכללקשוראינוכאשרגםכחשודנחקרעצמולמצואעלול
נמצאובחקירה,העבירהלביצועאותושקשרמידעעלבהסתמךנחקראם,למשל
לזירתשנקלע,ישראלמשטרתשלבדוקאיבהיותונחקראםכך:בסיסלמידעשאין

המבקשענייןבעלידי-עלסרקתלונתנגדומוגשתאםגםוכך,באקראיהעבירה
מאסרעונששלריצויוהפסקתעללהורותהמתירההחקיקהמטרת.בולפגוע

מניעתהיא,עבירהלביצועבחשדחקירהפתיחתשלבנסיבות,שירותבעבודות
ויפגענוספותעבירותלבצעימשיךשירותבעבודותעונשוהמרצהאדםבומצב

השירותעובדשלבזכויותיולפגועכוונהבחוקאין.עונשוריצויבמהלךבציבור
לביצועקשרלואיןכאשר,וזאת,שמונקשרבהחקירהשנפתחהמהטעםורקאך

.הנחקרתהעבירה
לבססיש,אדםשלחירותושלילתהינההאפשריתשתוצאתו,זהשבהליךמכאן

עלהמצביעותמינהליותראיותעלהשירותעבודותהפסקתבדברההחלטהאת
.חקירהנפתחהשבגינןעבירותאותןבביצועהשירותעובדשל,לכאורה,מעורבות

כילקבועאמורהאסירבעתירתהדןהמשפטביתאוס"שבנציבאיןכי,ברי
להרשעתולהמתיןצורךגםואיןהשירות104יעובדשללהרשעתומוצקבסיסיש

עם.(שיפוטיתבהחלטההשירותעבודותאתלהפסיקניתן,ממילא,אזהריכי)בדין
להפסקתעילההשירותעובדנגדחקירהשלפתיחתהבעצםלראותניתןלא,זאת

,המצביעהראייתיתתשתיתישאםבדיקהללא,וזאת,שירותבעבודותעונשוריצוי
שבהבמידהלהשתכנעס"שבנציבעל.העבירהבביצועמעורבותועל,לכאורה

כי,להשתכנעצריכה,אדםבזכויותפוגעתהחלטתהאשר,סבירהשלטוניתרשות

ריצויתקופתבמהלךעבירההשירותעובדעברשלפניוהמינהליותהראיותפיעל

.שירות105בעבודותעונשו
ההליכיםלתוםעדמעצרושכןכללא,השירותעובדנגדאישוםכתבהגשת

מעורב,לכאורה,היההשירותעובדכימספיקהראיהיהוו,בדיןהרשעתואו
מבוססתעילהגםיהוו,בהתאם.שירותבעבודותעונשוריצויבתקופתבפלילים
שעובדבחשדחקירהנפתחהאם,גיסאמאידך.השירותעבודותלהפקעתכנדרש

הפליליהדיןסדרלחוק59'ס103

~

.1982-ב"התשמ[משולבנוסח
.1234'בעמ,63ש"הלעיל,חמדאןענייןוחומרקלדרךעלראו104
ש"הלעיל,שטריתעניין;772-773'בעמ,55ש"הלעיל,ארכיבענייןההיקשדרךעלראו105

שללסוגיהבהתייחסנאמרואלודברים;55ש"הלעיל,לממשלההמשפטיהיועץעניין;55

למקרהגםונכוניםברישיוןמוקדםבשחרורשוחררבהבתקופהאסירידי-עלעבירהמעבר
.שירותבעבודותמאסרשלעונשריצויהפסקתשל
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אישוםכתבשהוגשללא,פתיחתה06ממועדרבזמןוחלףעבירהביצעהשירות
לאאזכי,העבירותלביצועהשירותעובדאתהקושרותראיותכלשנמצאווללא
חקירהשנפתחההטכנימהטעםרקהשירותעבודותהפסקתעללהורותיהיהניתן

,ממששלעוצמהבעלותמינהליותראיותסמךעל,להצביעניתןאםרק.ך10בעניינו
עללהורותיהיהניתןאזכי,העבירותלביצוע,לכאורהולו,קשורהשירותעובדשאכן

בעבודותהעונשריצויהפסקת.שירות08ןבעבודותעונשוריצוישלמינהליתהפסקה
קשרשלבדיקהכלללא,עבירהלביצועבחשדחקירהשלפתיחתהמחמתרקשירות

הדיןגזרשלתכליתותסוכלבהלתוצאהתביא,העבירהלביצועהשירותעובדבין
.יסודבזכויותפגיעההמצדיקעובדתיביסוסללא,הפליליבהליךשנפסק

מהאסירהנאהטובות/זכויותושלילתמשמעתיתענישה.2

בהענקתולחלופין-בענישהוהשימושמשמעתייםהליכים,התנהגותכללי
-מזאתיתירה.הסוהרבתילניהולומקובלהכרחיכלימהווים-הנאהטובות
האופןעלהמשפיעמשמעותיגורםמהווההמשמעתאמצעישלאכיפתםאופן
גםמכאן.09ןכלפיהםההוגןהיחסואתהכלאבתיניהולאתבוחניםאסיריםבו

מאפשר,לאסירהוגןיחסמתןלצד,אשרמשמעתימשטרשלבניהולוהחשיבות
.הכלאשלהתקיןניהולואת

המהוויםמעשיםומפרטתהתנהגותכללישלסדרהקובעתהסוהרבתיפקודת
לדיןאסירלהעמידניתן,הפקודהלהוראותבהתאם.הכלא110בתחומיעבירות

גם,מתאימיםבמקרים,וניתן,מוסמךוי1קציןלפני,הכלאביתבתחומימשמעתי
אסירעללגזורקציןשמוסמך,הענישה.משפטמןביתלפניפלילילדיןלהעמידו
האסירוכאיבהמהתקופהימיםשלילתלכדיעדומגיעהמגוונת,משמעתיבהליך

ביתלפניפליליבהליך.ברישיון13ןמוקדםלשחרוראומוקדםמינהלילשחרור
בעתהאסירמרצהשאותולמאסרשיצטברמאסרשלעונשלגזוראףניתןמשפט
.העבירה114ביצוע

לתקופה,בעניינוחקירהשנפתחהמאסירחופשותלשלולניתןכי,קובעותס"שבפקודות106
הואזהזמןשפרק,נראה;זהזמןבפרקאישוםכתבהוגשלאאם,חודשיםשישהשל
עילה,אישוםלכתבהבשילהשלא,חקירהפתיחתבעצםאיןכילקבועסבירזמןפרקגם

.שירותכעכירותמאסרשלעונשריצוילהפסקת
.(2003)1337(4)2003מח-תק,הסוהרבתישירות'נדודבן03/316('חימחוזי)א"עע107
06/4973ב"רע;(2006)3425(1)2006על-תק,הסוהרכתישירות'נחווא06/426ב"רע108

.(2006)1053,1055(3)2006על-תק,הסוהרבתישירות'נאדרי
~:ראו109 MACDONALDנLIVINGSTONE, OWEN,312'בעמ,37ש"הלעיל.
חלק;עבירההמהוויםמעשיםהמפרטיםמשנהסעיפי41לרבות,הסוהרבתילפקודת56'ס110

.העונשיןמוקפיעלעכירהגםמהווהמעשיםמאותם
.הסוהרבתילפקודת57'ס111
.הסוהרבתילפקודת61'ס112
.הסוהרבתילפקודת58-59'ס113
.הסוהרבתילפקודת61'ס114
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לאחראלאאסירעלעונשיוטללא"כי,קובעתהסוהרבתיפקודת

נגדווהראיותהאישוםאתלשמועהזדמנותלושניתנהולאחרמתאימהחקירה

לרבות,הוגןהליךשלקיומוהבטחתשעניינהלשוןנוקטזהסעיף.115"ולהתגונן
במסגרתווהןהחקירהבשלבס"שברשויותידי-עלהן,ראיותובחינתעובדתיבירור

.המשמעתיההליךשל
,הראשוןהשלב.שלביםלשנילחלקניתןהסעיףשלהוראותיואתכי,נראה

,הסוהרבתישירותמחויב,שלבבאותו."מתאימהחקירה"שלקיומהשלבהוא
הליךינקוטבטרםעודהמוקדםהעובדתיהבירוראתלערוך,116מינהליתרשותככל
בתוצאותיוובהתחשבלהליךלבבשיםתיעשהעובדתילבירורהחובה.האסירנגד

להארכת-ובפועל,מוקדםלשחרורהזכותשלילתכדיעדלהגיעשעלולות
אחרהולכתהמינהליתהראיהסבירותכי,לכלללבשבשים,מכאן.המאסרתקופת
בירורלקייםחובהמוטלתס"שבעלכי,נראה,ההחלטהמתקבלתשבתחומוהדין

משתמעתשאינהסבירהראייתיתתשתיתלגיבוששתביאוחקירהמוקדםעובדתי
.ולכאןלכאן

דרךעלמתאימהחקירהשללקיומהס"שבעלהמוטלתהחובהאתלבחוןניתן
.פליליתחקירהלקיוםשנקבעולכלליםלבבשים,המתחייבתובהתאמהההיקש

משמעתי/שיפוטיהליךשלקיומושעניינוהסעיףלהוראותלבבשיםגם,זאת
:יסוד-חוקמהוראותהנגזרתחוקתיתיסודכזכותהוכרההוגןלהליךהזכות.הוגן

החוקרתהרשותעלהחובהגםמוטלת,מכךיוצאכפועל.1!וחירותו7האדםכבוד
עלמוטלתזוחובה.האמתלחקרלהביאכדיבהןשישראיהוכלגרסהכללבחון
יוגשבטרםהראיותחומראתלבחוןבבואההתביעהעלומוטלתהחוקרתהרשות
,הראיותאתלבחוןוחובתההציבורכשלוחפועלתהתביעה.בפליליםהאישוםכתב
לאחשודיםשלשזכותםלהבטיחכדיהכול,ולתקנםהחקירהמחדליאתלאתר
ס"שבשלבבואואלהעקרונותלאמץישכי,נראה.לאור8י1תצאוהאמתתקופח
משמעתיהליךשעניינהחקירה,הפקודהבהוראתכנדרש,"מתאימהחקירה"לבצע

שמשמעותועונשוגזירתלדיןהאסירהעמדתכדיעדלהגיעעלולהשתוצאתו
ולמגבלות,הכלאבתחומיהמשמעתיהדיוןשללמגבלותיולבבשים.בפועלמאסר
החקירהקיוםעלההקפדהכי,נראה,האסירבפניחסויותראיותשלחשיפתןעל

ממשיאמצעימהווה,משמעתיהליךשלנקיטתובטרם,ס"שבידי-עלהמתאימה

.1!יקופחו9לאהאסירשלזכויותיוכיהמבטיח

.הסוהרבתילפקודת60'ס151
.אלוש"בההנדוניםהדיןופסקי11-14ש"בהדיוןלעילראועובדתילבירורהחובהעל116
,11ש"הלעיל,ברק;375-376'בעמ,11ש"הלעיל,פרנסעניין,ההיקשדרךעלראו117

הגנתסיכוייעלחקירהבתיעודהמחדלבהשפעתדיקראו;11ש"הלעיל,וינד;432'בעמ
על-חק,ישראלמדינת'נקוזלי02/3268פ"ברעהוגןמשפטיהליךשלקיומוועלנאשמים

.הדיןלפסק32'בפס,(2005)2542(1)2005
.(1996)173הפלילים"פליליבהליךהתובעשלתפקידו"קרמניצרמרדכי118
~:בבאנגליהדומהגישהראו119 MACDONALDנGSIDNE. OWENL4IVE,בעמ,37ש"הלעיל'
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השחרורשלוביטולוברישיוןתנאיעלמוקדםשחרור,מאסרתקופתקציבת.3
המוקדם

סעיפיםשלבמקומםבאאשר,2001-א"התשס,ממאסרתנאי-עלשחרורחוק
ולקבללשקולניתןפיהםשעלהדיוןסדריאתקובע,הסוהרבתילפקודת28-34

החוקקובעכן.הדיןבגזרשנקבעלמועדקודםשחרורועללהורותאסירבקשת
מאסרשלעונשלרצותעליושנגזרמישלמאסרותקופתלקציבתהכלליםאת

קובע,מוקדםשחרורשוחררוהוא,אסירשלבקשתונעתרהבהםבמקרים.עולם
ועלהמוקדםהשחרורשלביטולועללהורותניתןבהםהתנאיםאתגםהחוק

.הסוהרביתאל,ברשיונושפורטובתנאיםששוחרר,האסירשלהשבתו
בהוראותיוואימץ,לחקיקתוקודםהוסדרושלאתחומיםבכמהחידשהחוק
זהבמאמר.!העליון20המשפטביתבפסיקתלחקיקתוקודםשנקבעוהלכות

,למעשההלכה,הקובעחוקבהיותולרבות,החוקשלחירושיובמכלולאדוןלא
בהליךיתמקדהדיון.עונשלגזירתהמידהאמותבענייןשיפוטידעתלשיקולכללים

לחוקבהתאםהמינהליתההחלטהמתקבלתפיהןשעלהמינהליותובראיותהמינהלי
.הראיותשללבחינתןהדיוןולסדרי
קציבתעלהמדינהלנשיאהמלצהובענייןתנאיעלמוקדםשחרורבענייןהדיון
.מיוחדתשהרואיםועדתאושחרוריםועדתלפנימתנהלעולםמאסרשלעונשים
שבבית,מינהלייםלענייניםהמשפטביתשלשיפוטיתלביקורתנתונותהוועדות
החלטותיועלערעורהליכיבמסגרת,העליוןהמשפטביתושל,המחוזיהמשפט

השחרוריםועדתשעלנתוניםמפרטהחוק.121מינהלייםלענייניםהמשפטביתשל
,כי,החוקקובעכןכמן.!תנאי22עלמוקדםשחרורעללהורותבבואהלשקול

במשפחהאלימותבעבירותשהורשעואסיריםשלבעניינםהחלטהלמתןכתנאי
מסוכנותבענייןמקצועיותמוועדותמוקדמתרעתחוותלקבליש,מיןובעבירות

.123הנדוןהאסיר

בהליכיםלהתערבהמשפטבתינדרשובה,ב"בארההפסיקהגםכי,נראה;311-343
החקירההליךשלתקינותועלהשיפוטיתהביקורתאתמצמצת,הכלאבתחומימשמעתיים

המשפטביתכאשר,הראיותטיבמבחינתהימנעותתוך,בהמשכוהננקטהמשמעתיוההליך
שאוזכר,Walpoeבענייןהדיןפסקאתזהלענייןראו.סבירותראיותשלבקיומןמסתפק
RUBDg41F:גםראו;54ש"בהלעיל

~

ELEY,ראוכן;273-ו40'בעמ,34ש"הלעיל"wo

(1974)539.u.s418.McDonnell1.
אינטרסשלמטעמיםמוקדםלשחרורבקשהדחייתשעניינן,לחוק10'סהוראות,לדוגמה,ראו120

הציבוריהוועד01/89ץ"בבגהעליוןהמשפטביתשלפסיקתואתאימץזהסעיף;ציבורי
גםראו;(שקולניקפרשת:להלן)(2001)838(2)נהר"פ.השחרוריםועדת'נעינוייםנגד
.(2004)2802(3)2004על-חק,יפו-אביב-בתלהמחוזיהמשפט-כיח'נל'אנג04/6803ב"רע

.ממאסרתנאי-עלשחרורבחוקדפרק121
מוגבלזהבעניין.עונשיםקציבתלענייןדומההוראהאיןכייצוין.לחוק9-10'סהוראות122

ממניעיםממשלהראשרצחשלבעבירההאסירהורשעבהםלמקריםרקדעתהשיקול
.פוליטיים

העבודהמשרדשלנציגיםהכוללת,מוועדהדעתחוותלקבלהחובהאתקובעלחוק11'ס123
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נתוניםאיסוףהמחייבשיקוליםמכלולאלהוועדהאתמפנות9סעיףהוראות
להחלטות,הקודמותלהרשעותיו,אסירשללעברוהנוגעבכל.מינהליותוראיות
,הנדרשתהראיהבהגדרתקושיכל,למעשה,אין,וכדומה124בעניינוקודמות
לגביגםכך.במסמכיםהמתועדותמוסדיותאושיפוטיותהחלטותאלושלבהיותם
ושירותהאסירלשיקוםהרשות,ס"שב,ישראלממשטרתהנדרשותהדעתחוות

.,25המבחן
שלהתנהגותושעניינםנתוניםגםלשקולהוועדהעלמטיל(6)קטןסעיף
בסמיםשימוש,טיפוליותבתכניותהשתלבותוובהם,מאסרותקופתבמהלךהאסיר

מעורבות,שליליתאוחיוביתהתנהגותאירועי,בסמיםמשימושגמילהלחלופיןאו
הראיותטיבהחוקבהוראתפורטלאאלהבעניינים.'וכדבריחהאירועי,בפלילים

שהראיותהואאלובענייניםהמתבקשהפירושכי,נראה.הוועדהלפנילהביאשיש
שלדעתהלשיקולרלוונטייםרכיביםאותםכלתיעודיהיושיובאוהמינהליות

וכפועל,בהתאם.האסירשלהאישיבתיקוס"שבידי-עלהמתנהלברישוםהוועדה
עלמוטלת,השחרוריםועדתלפניראיותבהבאתומהצורךהסעיףמהוראותיוצא
לוועדתהעתבבואשיידרשונתוניםאותםכלשלהולםתיעודלנהלהחובהס"שב

יתקייםלאבובמקרהכי,נראה.האסיר26ןשלמאסרותקופתלאורךהשחרורים
לראות,החלטותיהאתהבוחןהמשפטביתויוכל,הוועדהתוכלאזכי,כנדרשתיעוד

תיעודשלמהיעדרוולהקישהאסירשללטובתומינהליתכראיההתיעודהיעדראת
.תנאי27ןעלהמוקדםבשחרורוהתומכותמסקנותהולם

אואלימותבעבירתשהורשעאסירשלמסוכנותבעניין,הסוהרבתיושירותוהרווחה
אומיןבעבירתשהורשעמילגביהחלטהמתןמתנהלחוק12'ס.במשפחהמיןבעבירת
ידי-עללכךשהוסמךמיידי-עלשתוכןהאסירמסוכנותלענייןדעתבחוותבנפשוהלוקה

,מיןעבריינימפניהציבורעלהגנהלחוק(3)(א)6'סהוראותזהלענייןראו;הבריאותשר
וחלק06/10/1ביוםלתוקףשנכנס,(מיןעבריינימפניההגנהחוק:להלן)2006-ו"התשס

.לתוקףכניסתוממועדשניםחמששיימשךמדורגבהליךלתוקףייכנסומהודאותיו
.מיןעבריינימפניההגנהלחוק(5)-(1)9'ס124
.מיןעבריינימפניההגנהלחוק(10)-(7)9'ס125
תיקניהולבדברלחובהאזכורכלהסוהרבתיפקודתשלבהוראותיהאיןכי,זהלענייןיצוין126

דווקא.לפקודה4'בספרטיורישוםשלאזכורלמעט,אסירשלבעניינומידעותיעודאישי
שלפירוטכלאין,ואולם,מידעמאגרלקייםהאפשרותבפקודהמצוינת,הסוהרבתיבעניין
לרבות,האסירנתונימרוכזיםבובתיקשוטףרישוםמתנהלבפועל.והרישוםהתיעודחובות

.מיןעבריינימפניההגנהלחוק(6)9'בסהמפורטיםנתוניםאותםכל
,תיעודשלהיעדרובשלהראייתיהנזקדוקטרינתאתלהרחיבמניעהאיןזהשלעניין,נראה127

הנזקדוקטרינתהרחבתשלזוגישה.לעריכתולדאוגהיהשאמורגורםאותונגדהפועלת
(1)2005על-חק,יואב'נהאר'ד00/361א"בעשניתןהדיןבפסקביטוילידיבאההראייתי

'נישראלמדינת05/1912א"דנראו,נוסףלדיוןבקשהנדחתהשבעניינו;(2005)1253
ונעשההראייתיהנזקדוקטרינתנדונהלאחרינהעד.(2005)144(2)2005על-תק,אהר'ד

התיעודבשמירתומחדלרפואיתרשלנותשעניינןנזיקיןלתביעותבהקשרבעיקרשימושבה

במקריםגםהדוקטרינהלהחלתמניעהאיןכיכברנאמרדיןפסקיבמספר,ואולם.הרפואי
(2)2004על-תק,לאור'נמאיר02/9328א"בעאורלנשיאהמשנהבדבריראו.אחרים

,היתרבין,שהפנתהתוךיחידבדעת,דורנרהשופטתציינהדומהברוח;(2004)837,843
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מיןשלבעבירותאואלימותבעבירותשהורשעולאסיריםהנוגעבכל,כאמור

,בנפשםלוקיםהםכישנמצאאומיןבעבירותשהורשעואסיריםאו,במשפחה

שהוא,מסוכנותמעריךשלדעתחוותתונחהשחרוריםועדתלפניכיהחוקדורש
שלטיבהעצם.128קליניקרימינולוגאוסוציאליעובד,פסיכולוג,פסיכיאטררופא
בכל.!כתובה29דעתחוות-דהיינו,מיןעבריינימפניההגנהבחוקקבועהראיה
לתוקפושנכנסמאזדיןפסקיניתנוטרם,הדעתחוותשלהראייתילמשקלההנוגע

שלחשיבותהכי,נפסק,החוקנחקקבטרם,בעבר.מיןעבריינימפניההגנהחוק
היא(לתוקףהחדשהחוקשלכניסתוטרםהמוסמךהגורם)ן"מבשלהדעתחוות
מוקדםשחרורעללהורותהוועדהשלסמכותהאתלהתנותאיןאך,רבהאמנם

אתלהחליףיכולותאינןן"מבהמלצות.ן"מבשלחיוביתדעתחוותשלבקיומה
,האסירשלבעניינוהמחליטהאחרוןהגורםהיאהוועדה.הוועדהשלדעתהשיקול
מסוכןהאסירשאיןהחליטלאן"מבאםגם,שחרורועללהחליטהמוסמכתוהיא

ומסור,מקצועישופטשבראשושיפוטי-מעיןגוףהיאהוועדה.ישוחרראםלציבור
כי,נקבעזאתעם.ן130"מבלעמדתבניגודאף,האסירשחרורבדברדעתשיקוללה

.הכללמןהיוצאהיא,בהיעדרהאון"מבדעתלחוותבניגודהוועדהשלהחלטה
,שיירשמומיוחדיםבנימוקיםהחלטתהאתלנמקכאלהבמקריםתידרשהוועדה
אלהמקרים.31ןהאסירשלמסוכנותוהיעדראתשיבטיחומנגנוניםלקבועותידרש

הליךליצורנועדהמיןעבריינימפניההגנהחוקשלחקיקתוכי,נראה.נדיריםיהיו
אינוהחדשהחוקגם,זאתעם.מיניתמסוכנותכבעלעברייןשללסיווגומוסדר

;(2004)2588(2)2004על-חק,זהווה'נישראלמדינת02/8858א"בעמאירלפרשתגם

בתביעהאלא,רפואיתרשלנותשעילתהבתביעההיהלאזהווהבפרשתשהמדובריצוין
בשללהוכיחהתובעהתקשההמדויקגודלושאת,פרטישטחהפקעתבגיןהמדינהנגד

א"ע:גםראו;השטחאתלמדודהאפשרותאתממנומנעוואשרהצבאבושזרעמוקשים
(4)2006על-תק,מנחםדורהי"על"יאלברטמנחםר"דהמנוחעזבון'נגולן02/8279

,4084(4)2006על-תק,מימוני'נירושליםעיריית05/1068א"ע;(2006)4160,4167
הנזקדוקטרינת"שסייןואלבטפורתאריאל:ראוהראייתיהנזקדוקטרינתעל;(2006)4096

עיוני"נזקיםבגרימתודאות-אישלטיפוסייםבמצביםויישומהלאימוצהההצדקות:הראייתי
,STEIN;(1998)191,241-254כאמשפט TORT

LIABDLITY

UNDER UNCERTAINTY1

~

PORAT

שפירארוןראו,פלילייםבהליכיםהדוקטרינהאתלהחילהאפשרותעל;167-165(2001)

.(2005)97-98,5ממגור"המשטרהכחקירתמחדלים"
.מיןעבריינימפניהגנהלחוק(ג)5'ס128
מסוכנותהמעריכהדעתחוותכי,מיןעבריינימפניההגנהלחוק6,סמהוראותללמודניתן129

,זאתעם.שוניםלגורמיםהדעתמחוותהעתקיםלהעברתמההתייחסות,זאת.בכתבתהיה
.בחוקבמפורשהדברצויןלא

בענייןנוסףלדיוןבקשה.(2003)603(2)נזר"פ,ישראלמדינת'נאסלאן02/10059ב"רע130
;(2003)3060(2)2003על-תק,אסלאן'נישראלמדינת03/2353ץ"דנגראו;נדהתהזה

98/5925ב"רע;(1999)7(1)99על-תק,הסוהרבתישירות'נדריהם99/216ב"רעגםראו

מדינת'נפלוני98/8136כ"רע;(1998)577,579(4)נבד"פ,הסוהרבתישירות'נעלאונה
.(1999)117(1)99על-תק,ישראל

.(2003)424(3)נזד"פ,ישראלמדינת'נשוורץ03/1723ב"רע131
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משאירוהוא,מסוכנותהערכתלשםהנדרשיםוראיותדיוןסדריברורבאופןמגדיר

פיקוחסדרישנקבעובלא,מקצועייםגורמיםשלהרחבדעתםלשיקולהקביעהאת

.החלטותיהםעלברורים
חסויותראיותבענייןלרבות,דיןסדריקובעממאסרתנאי-עלשחרורחוק

מכלולפיועלשלפניההתיעודבסיסעלבוחנתהשחרוריםועדת.ערעור132והליכי
כי,במסקנההתומכותמינהליותראיותדיקיימותאם,המקצועיותהדעתחוות

אל,זאת.("הפרטתקנת")לשיקומוסבירסיכויקייםוכילקחואתלמדהאסיר
הראיותבסיסעלאם,הינההשאלה.ושלומוהציבורבטחוןעלהשמירהמול

האסירישההבה,השליששבתקופתסבירסיכויקייםכילהסיקניתןהמינהליות
.("הכללתקנת")"עברייניתפעילות"לישובלאהוא,הסוהרביתלכותלימחוץ
.לחוק10בסעיףכמפורט,ציבוריאופיבעלישיקוליםהוועדהמוסיפהאלהעל

והחלטתההדיןלסדריבהתאםדנההשחרוריםשוועדתשככל,עולהמהפסיקה
.בהחלטתה133המשפטביתיתערבלא,כנדרששתועדומינהליותבראיותנתמכה

הייתההמינהליתמהראיהשנלמדההמשפטיתהמסקנהכיהמשפטביתמצאאםגם
מכלולאתשובשתשקולכדילוועדההדיוןאתלהחזירהמשפטביתנוטה,שגויה

.לסמכותהבהתאםותחליטלפניהשהונחוהנתונים
השחרוריםועדתרשאית,ברישיוןתנאיעלמוקדםשחרוראסירשוחרראםגם

בתקופתנוספתעבירהעבראם,זאת,למאסרוהחזרתושחרורוביטולעללהורות
עבירהלביצועהנוגעבכל.134הרישיוןתנאיאתהפראםאוברישיוןמשוחררהיותו

עונשריצויהפסקתלענייןסוגיהאותהלבחינתבהקשרשצוינודבריםראו,נוספת
גזירת,למעשה,שעניינה,ההחלטהלטיבלבבשיםכי,נראה.שירות135בעבודות

בראיותתיתמך,הרישיוןתנאיאתהאסירהפרשלפיה,החלטהשגםראוי,מאסר
החלטתהאשר,סבירהשלטוניתרשותשבהבמידה,להשתכנעניתןבסיסןשעל

.הרישיוןתנאיהופרוכי,להשתכנעחייבת,אדםבזכויותפוגעת

.זולרשימהופרקלעילראוחסויותראיותלעניין132
06/4878ב"רעהשוו;(2006)1527(1)2006על-חק,פלוני'נישראלמדינת06/314כ"רע133

תקינותבחינתשל,דומהגישה;(2006)4187(3)2006על-תק,ממיר'נישראלמדינת
גםרווחת,לגופןהשחרוריםועדותבהחלטותמצומצמתהתערבותתוך,המינהליההליך

על;412-424'בעמ,37ש"הלעיל,[Macdonald1Owen,18851000~1ראו,באנגליה
עללבקרהפרוצדורלייםכליםבפיתוחוהצורךב"בארההשונותבמדינותהנוהגתהמדיניות

לעיל,FhELEYש!RuB~gשלבספרםראוהסוהרבתיבמסגרתמקצועייםגופיםשלדיונים
.34ש"ה

.מיןעבריינימפניההגנהלחוק20-21'ס134
פרוצדורהקיימתבאנגליה.67ש"כהשאוזכרוהדיןופסקי,66-68ש"המולדיוןלעילראו135

ביתידי-עלהןברישיוןששוחרראסירשלוהשבתוהשחרוררשיוןהפקעתשלמקבילה
שלסמכותם.הפניםשרידי-עלוהן,הנוספתבעבירההאסיראתהרשיעאשר,משפט
האחרשלסמכותואתשוללתאינההאחדשלהחלטתואך,שונההשרושלהמשפטבית

:ראו.המקבילההרשותשלהחלטתהאתבחשבוןשיביאובלבד,נוספתהחלטהלהחליט

0838EWHC Admin[2001]Home Secretary11.
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שפירארק

שטרםחדשחוק,כאמור,הוא,2001-א"התשס,ממאסרתנאי-עלשחרורחוק
,שמטרתםומהותייםדיונייםכלליםיצירת-בבסיסו.בפסיקהבהרחבהלובן
ולקציבתםמאסרעונשילקיצורמהותיותמידהואמותדיןסדרילקבוע,היתרבין
דעתשיקוללהפעלתכלליםקביעתשל,זהרקעעל.השחרוריםועדותידיעל

ההליךאתלהזכירראוי,השחרוריםועדתאצלההחלטותבקבלתמסודרוהליך

ועדותשלסמכויותיהןביטולשעניינו,ב"בארההפדרליתבמסגרתשהתפתח
שלמשכוולקביעתהדיןלגזירתמנחיםוכלליםנוקשיםתנאיםוקביעתשחרורים

.המאסרעונש
משפטבתיוסטייתבענישהאחידותהיעדרעלהציבוריתלביקורתבהמשך

Sentencing(1984)-הנחקקבחוקהקבועותענישהמרמות Reform Act.החוק
מוקדםשחרורסוהרמביתאסיריםלשחררהשחרוריםועדותשלסמכותןאתביטל
המפרטיםמנחיםכלליםלקבועשתפקידהציבוריתמועצהכוננה.וברישיוןתנאיעל

Sentencing(השוניםהשיקוליםואתהעובדתיותהנסיבותאת Guidelines(שבתי
Federal'-הקובץ.עונש136ולקבועהדיןאתלגזורבבואםלשקוליחויבוהמשפט

Sentencing Guidelinesהמוסמכתהמועצההנחיותשלקובץהוא,שהתקבל,
גזירתבעתבהשבוןלהביאהמשפטביתחייבשאותן,עובדותשלפירוטהמכיל
רלוונטיתעובדהלכללהעניקשישהמשקלאתהקובץקובע,לכךנוסף.העונש

Policy(מדיניותהכרזותלוומצורפים statements(פרשנותודברי)(Commentary

,חשבונאיתדרךמעין,מחייבתנוסחהגםקובעהקובץ.המוסמכת137המועצהשל
המשפטביתאתלהביאאמורבנוסחאותשימוש.נתוןלכלמשקללתתישבסיסהעל

,לוהמסורהדעתשיקולמרווחכאשר,ומקרהמקרהבכלשתיגזרהענישהלרמת
.ביותרמוגבל,בקובץשנקבעוהנתוניםמשקלולכתוצאהשנקבעבטווח

חוקייםאינםכיבטענה,המנחיםהענישהכללישלקביעתםהליךתקיפת
כמקובלחקיקהבהליךושלאהציבוריתהמועצהידי-עלשנקבעוכלליםבהיותם

העליוןהמשפטביתקבע,זאתעם.138נדחתה,פליליתסנקציהלקביעתהנוגעבכל

גםבחשבוןלהביארשאינאשםשלבעונשוהדןמושבעיםחברכיב"ארהשל

המשפטביתפסקולאחרונה,המנחים139הענישהכלליבקובץנכללושלאעובדות

והם,המשפטבתיאתמחייביםאינםל"הנהדיןגזירתכלליכיב"ארהשלהעליון

בבתיהקיימתהענישהפרקטיקתעלרבהבמידההסתמכה,וניסוחןהעובדותאיתורמלאכת136
הבריתבארצותשנערכוהשוניםהניסוייםושלאלהמעיןהנחיותשלטיבןלהבהרת.המשפט
מחקרי"העונשבקביעתדעתושיקולבהפעלתלשופטהנחיות"קנאירותראו,אימוצןבטרם
.(1987)234המשפט

United,5113.ם(1913(1993)ראו137 StatesןStinson,שלהפרשנותדבריכינקבעשם
חוקאו,החוקהאתסותריםהםכןאםאלא,המשפטבתיאתמחייביםהמוסמכתהמועצה
.הנדונהההנחיהשלהלשוןאתבוטהבאורחסותריםאופדרלי

Mistretta,5109.ו6470(1989)138 , United States.
139(2004).u. s542,WashingtonזBlakely.
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בסמכויות,זהבשלב,התערבלאב"ארהשלהעליוןהמשפטבית.!בלבד40מנחים
גזריעלערעוריםלשמיעתהקשורבכל,המנחיםבכלליםשנקבעוביותררחבות
.האזורייםהפדרלייםהמשפטבתישלהדין

הפעולהוחופשב"בארההמשפטבתישלעצמאותםמידתבענייןכי,נראה
לבלשיםיש,זאתעם.האחרונההמילהנאמרהטרם,המנחיםלכלליםבהתייחס

והעברתההשחרוריםמוועדותהמאסרריצוימשךאתלקבועהסמכותלהפקעת

האפשרויותאתהדיןגזרבמסגרתכברלקבועהמשפטבתיעל.המשפטלבתי
.ברישיוןמוקדםלשחרורהאפשרותואתהאסירעלהנגזרתהמאסרמתקופתלסטות
עונששלגבולותיולקביעתהנוגעבכלהמינהליתהרשותסמכויותבצמצוםמדובר
להליךמינהליגוףלפניהמתנהלמהליךהעונשקציבתהליךוהעברת,המאסר

הליכילרבות,דיןסדריעלשמירהותוךהפליליההליךבמסגרתהמתנהל,שיפוטי
פיעלשלאהחלטותקבלתהליכיעלמביקורתנבעב"בארהההליך.ערעור
.ברוריםשיקוליםשמופעליםובלאאחידיםדיןסדריללא,ברורותמידהאמות

זובמסגרתוגםהשופטתלרשותהמינהליתמהרשותסמכויותהועתקו,למעשה

ניתןכי,נראה.מאסרעונשיקציבתבענייןהמשפטבתיאתהמנחיםכלליםנקבעו
לענייןגםומהותייםדיונייםכלליםבגיבושהצודךעלב"בארהמהניסיוןללמוד
עלהשיפוטיתהביקורתודרכיהשחרוריםועדתשלהמינהליתהסמכותהפעלת

חוקשלהחלתולאחרלרבות,בישראלהנוהגתהמשפטבשיטתגם,החלטותיה
.2001-א"התשס,ממאסרתנאיעלשחרור

הסוהרביתבתחומיאחידהבאכיפהוהצורך"הענישהאחידות"עקרון.ח

,הואהכלל.!4!הדיןגזירתבשלבמנחהעיקרוןהוא"הענישהאחידות"עקרון
מכלולעודכל-זאת,זההיהיהמעשהבאותושהורשעושנייםשלשעונשם
השוויוןמעקרוןנפרדבלתיחלקהואזהעיקרון.!דומים42האישייםנתוניהם

לכלאינדיווידואליתמהתייחסותהמשפטביתאתלמנועכדיבואין.!43החוקבפני
מיועדהענישהאחידותעקרון.!44המקרהשלובנסיבותיוהאישיותבנסיבותיונאשם
עקרון,ואולם;במשותףשחטאולאלהאחדדיןולהבטיחנאשמיםביןהפליהלמנוע

,זהותעבירותבביצוענאשמיםמורשעיםבהםבמקריםחלאינו"בענישההאחידות"
,בחוקהקבועיםהעונשים.נפרדיםובמשפטיםמשותףדברביניהםשאיןבמקרים

140(2004).u .s543,Fanfan ; United States , Bookerז~Unittd States

הדיןופסקי,(2003)441,446-447(2)נחד"פ,ישראלמדינת'נקמינסקי03/6672פ"ע141
.שםשאוזכרו

.(1981)701,707-708(4)להד"פ,ישראלמדינת'נפייביש81/419פ"ע142
.(2003)753,761-762(6)נזד"פ,ישראלמדינת'נרפייב03/7686פ"בש143
כהן77/348פ"ע;(2002)327(1)2002על-חק,ישראלמדינת'ניחיא'חג00/7802פ"ע144

(3)90על-תק,ישראלמדינת'נרזם89/434פ"ע;(1978)517(1)לבד"פ,ישראלמדינת'נ

.(1999)433(2)נגד"פ,ישראלמדינת'נרפאל97/5640פ"ע;(1990)1378
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את,מידהכאמת,מנחים,בהםשנקבעהוהענישההעליוןהמשפטביתשלדיןופסקי
וקיימים,וברורהמוצהרתענישהמדיניותבישראלאין,זאתעם.המשפטבתיכלל

.דומות145בעבירותשהורשעונאשמיםשלדיןבגזריניכריםענישהפערי
והותבעבירותהרשעהאו,במשותףנגזרשדינםאלהשלהענישהאחידות
המאסרבתנאיאחידותמחייבותאינן,מאסרשלעונשלריצוירינםשנגזרלאסירים
למידת,האישייםלנתוניולבבשיםנקבעיםאסירשלכליאתותנאי.ירצושאותו

נתוניםשלמכלולועוד,והנפשיהבריאותילמצבו,ממנוהנשקפתהמסוכנות
.כליאתותנאיסיווגעלהמשפיעים

לאאםגם,השוויוןעקרוןשללהחלתוחשיבותנודעתכי,נראהזאתעם

האסיריםהתנהגותכלליעללשמירההנוגעבכל,מאסרבתנאיהאחידותלעניין
סיווגם,כליאתםשתנאיאסיריםלגביבהחלטותאחידותעלולשמירההסוהרבבית

.דומיםונתוניהם
אמצעיםהם,גיסאמאידך,הנאהטובותומתן,גיסאמחדמשמעתיתענישה
לאחידות,מכךיוצאוכפועל,הסוהרבביתההתנהגותלהכוונתולגיטימייםמוכרים

כלליעללומדהאסיר.באסיריםבטיפולו,ס=שבזהולעניין,המינהלבפעולות
למעשיותגובותיהןהכלארשויותהתנהגותאחרמעקבמתוךבעיקרההתנהגות

שלאכיפתםמנהגיעלמתבססותס"משבהאסירשלציפיותיו.146שוניםאסירים
.יוםהיוםבחיילהםעדשהאסירכפי,ההתנהגותכללי

בהכוונתמסייעתממונהרשותידי-עלהתנהגותכללישלאחידהאכיפה
בהירותהיעדר.רשותאותהשללפעולתההרלוונטיתהאוכלוסייהשלההתנהגות
הרשותשלהאפשריתלתגובתהבאשרודאותחוסרליצורעלולהאכיפהבמדיניות
כדיעד,לגיטימיתבציפייהבפועללפגוע-מכךיוצאוכפועל,נתונהלהתנהגות

.הוגן147בהליךפגיעה
שוניםסוהרובבתישוניםאסיריםכלפיהתנהגותכללישלבררניתאכיפה

ונסיבותיהםשנתוניהםלאסיריםשונהטיפוליינתןבולמצבלגרוםעלולה
וביןזריםמשיקוליםנעשיתשהיאבין,באכיפהסלקטיביות.דומיםהאישיות

פעריםלענייןראו;(1985)172-188חברתיופיקוחסטייה,פעפעהשוהםגיוראשלמה145
לכלצדק"פישמןוגדעוןרטנראריהשלבמחקרםגם,שונותאוכלוסיותעלהחוקבאכיפת

כעניןההסדריםלבחינתהועדהוחשבוןדין"בישראלהמשפטבמערכתוערביםיהודים-
מידתנבחנה,שם;(ס"התש)אחריםסטטוטורייםחקירהוגופיהמשטרהמחקירותפרסומים
בכלכי,נמצא.בישראלויהודיםערביםאזרחיםעלהפליליהדיןבהחלתשישהשוויון
.אישייםמאפייניםאותםבעליליהודיםביחסהערביםלרעתניכרפערקייםשנבחנוהחתכים
;היהודיםשלמזונמוכהערביםעברייניםשלתיקיםלסגירתההסתברותכי,מצאהמחקר

ההסתברותגם.היהודיםשלמאלהגבוהיםמורשעיםלהיותערביםנאשמיםשלסיכוייהם
.יהודיםשלמזוגבוההערביםעברייניםעלמאסרעונשילגזירת

.(2003)209,224בזמשפטעיוני"המנהליבמשפטהציפייההגנת"ארז-ברקדפנה146
קבלתלשםחיבור)136-155סלקטיביתאכיפהטמירמיכל,ראוזובסוגיהנרחבלדיון147

.(2004-ה"התשס,העבריתהאוניברסיטה,למשפטיםדוקטורהתואר
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שלהיסודעקרוןאתנוגדת,שונהבאופןרלוונטייםשיקוליםבשקילתשיסודה

מינהליתרשותהמחייביםבסיסייםצדקבכלליפגיעהומהווה148החוקבפנישוויון
.49ןבפעולותיה

שוויוןעללשמורלחובתובכפיפותלפעול,מינהליתכרשות,ס"שבעל
ביצועי151ועיקרוןהציבורכנאמןמחובותיוחלקהואמינהלישוויון.מינהלי150

לפעול,המינהליהמשפטכללימכוח,החובהעליו.המינהלפעולתאתהמנחה
בסבירות,בשוויון,ביושרסמכויותיוהפעלתתוךמהותיתובהגינותדיוניתבהגינות
.מפלה152בדרךושלאשרירותללא,לבובתום

שלהשונהוסיווגם,האישייםלנתוניהםלבבשים,אסיריםשלהשונהסיווגם

,טיבםמעצם,יוצרים,בהםהכלואההאוכלוסייהלטיבלבבשים,כליאהמתקני
ראויגםכך,זהיםהכליאהשנתוניוככל,זאתעם.התנהגותכלליבאכיפתהכדלים

תכליתםאתלשרתכדיישבכך.זההתהיהאסיריםעלהתנהגותכללישאכיפת
וקיוםראויההתנהגותהכוונתשלבדרך,הכלאבתחומיההתנהגותכללישל

ציפיותיהםאתהמגשיםבאופן,לאסיריםמראשהידועועונששכרשלהוגןמשטר
דומיםנתוניםבעליאסיריםכלפיהתנהגותכללישלסלקטיביתאכיפה.מהמערכת

.הוגןליחסהאסירשלבזכותופגיעהומהווהבמערכתהאסיריםבאמוןפוגעת
מורכבהינוס"שבידי-עלהתנהגותכלליבאכיפתאחידותעלשיפוטיפיקוח

המיועדיםסוהרבתילביןהאישייםנתוניהםלפיאסיריםשביןההבחנהמעצם
לאכיפהטענהכלבהוכחתלקושימעבר,זאת.אסיריםשלשונותלאוכלוסיות

.לציבור153נגישיםובלחיהרשותשלבידיהבעיקרמצוייםהנתוניםבהיותבררנית
המעידותלכאורהראיותשבהצגתהקושימולאלהמינהלפעולתשלחוקיותהחזקת
עלמקשה,דומיםשנתוניהםאסיריםעלשוניםהתנהגותכללישלבררניתאכיפהעל

זהולעניין,המינהליתמהרשותלדרושהסמכותהמשפטלביתאמנם.הטענההוכחת

,האסיריםכללעלהתנהגותכללילאכיפתהנוגעבכלנוספים154פרטים,ס"שב-
לפיקוחאפשריתדרך.הטענהבחינתבעצםהמובנהלקושיתרופהאיןבכךואולם

;(1998)1,9(2)נבד"פ,והמסחרהתעשיהשר'נמ"כעאלוני.חתשלובת96/53ץ"בג148

26-27'פס,(2005)4756,4777(1)2005על-חק,ן"בורוב'נישראלמדינת02/4855פ"ע

פ"דנראו;פסולהבררניתאכיפהבגדרהיאחלקיתאכיפהכללאכי,יודגש;הדיןלפסק
474,481(2)2006על-תק,ישראלמדינת'נמ"כעלביטוחחכרה-אילון05/5189

(2006).
המשפטביןהתפרקועל-אישוםלביטולכיסודהצדקמןהגנות"זמירואביסגלזאב149

.(2004)42,72מזהפרקליט"הציבורילמשפטהפלילי
שללשוויוןהזכות"טמירמיכלראו"מינהלישוויון"ל"חוקתישוויון"ביןההבחנהעל150

.(2000)94,109-111מההפרקליט"ולסביותהומוסקסואליים
.(2000)165הוממשלמשפט"החוקבפניהשוויון"סובלומשהזמיריצחק151
.(1982)85(4)לד"פ,הבריאותשר'נמ"בעמיגרה81/688ץ"בג152
.289-325'בעמ,147ש"הלעיל,טמיר153
בביתהדיןסדרלתקנות11'ס;2000-ס"התש,מינהלייםלעניניםמשפטבתילחוק8'ס154

.1984-ד"התשמ,לצדקהגבוההמשפט
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בהעברתהיא,דומהשעניינםאסיריםעלזהיםהתנהגותכלליאכיפתעלשיפוטי
מוצגותכאשר,זאת,ס"שבמצדבררניתאכיפהשלקיומהלהיעדרההוכחהנטל
.ל155"כנבררניתאכיפהשלקיומהעלהמצביעותלכאורהראיותהמשפטביתלפני
יעילבאופןלפקחהקושיאתממששלהפחתהלהפחיתכדייהיהלאבכךגם,ואולם

שלסלקטיביתלאכיפהנתוניםעצמםימצאולאשאסיריםכדי,אחידהאכיפהעל

הפוגמיםאחריםמטצמיםאופסוליםמשיקולים,הכלאחומותביןהתנהגותכללי
.הוגןמאסרשללקיומובזכותם
תוך,אסיריםשלבעניינםנאותיםדיוןסדרישלקיומם,זהבענייןשגם,נראה
עורךידי-עלהולםלייצוגאפשרותמתןותוךולטיעוןלשימועזכותםעלשמירה

,ראוישאינובאופןהתנהגותכלליאתסלקטיביתלאכוףהאפשרותאתימעיט,דין
יחס-הרחבבמובנוהענישהאחידותמעקרוןהתעלמותותוך,פסוליםמטעמים

.העונשריצויבעתהאסיריםלכללואחידהוגן

מנהלסדריחוקהצעת.ט

החלטותעלהשיפוטיתהביקורתשלעיקרהכי,ללמודניתןובספרותבפסיקהמעית
ערכאתשלמביקורתלהבדיל.ס"שבאצלהדיוןסדרישלבבחינתםמתמקדס"שב

דלמטההמשפטביתשעשההשימושובחינת,משפטביתשלהחלטותיועלערעור
ובסבירותהמינהליההליךבתקינותהמינהליתהביקורתהתמקדה,שלפניובראיות

הראיותוסבירותההחלטהסבירות.ס"שבלפנישעמדולנתוניםבהתאםההחלטה
תפקודעלשמירהשעניינםלשיקוליםבהתאםנמדדותלהחלטהבסיסשהיוו

הסמכות.טהוריםמשפטייםאינםאלהשיקולים.הציבורבטחוןועלהמערכת
,בפסיקהשעולהוכפי,בהתאם.ס"בשבהמקצועייםלגופיםנמסרהאותםלשקול

שהביקורת,העובדה.חריגיםלמקריםמצומצמתס"שבבהחלטותההתערבות
המקצועייםהגורמיםואצלס"שבאצלהדיוןסדריבבחינתמתמקדתהשיפוטית
ראיותודינידיוןסדרישלבקביעתםהצורךאתמדגישה,כמסגרתוהפועלים
,במקביל,ויצרו,חוקתיותיסודזכויותעלשמירהתוךהוגןהליךקיוםשיבטיחו
.עליויעילשיפוטיפיקוח
הנוגעבכלדיוןסדריקבע,2001-א"התשס,ממאסרתנאי-עלשחרורחוק

בענייןכללייםדיוןסרריקובעתהסוהרבתיפקודת.השחרוריםועדותשללעבודתן
ביןאסיריםשלבעבירותלדיוןכלליםקובעתוכן,בהפרדהאסירשלהחזקתו

שלפעולתודרכישלכלליתהסדרההחוקבהוראותאין,ואולם.הסוהרביתכותלי
המינהליתהרשותאתהמנחים,פעולהכלליהיעדר.האסירשלבעניינוהדןס"שב

כלליםכקביעתוהןהדיוניכהיבטהן,אסירשלבעניינוהחלטהלקבלבבואה
שלקיומואופןאתהמותיר,דיוניחסריוצר,עובדותולקביעתהראיותלבחינת

.(1999)289,307(3)נגר"פ,שבע-בארעיריתראש'נזקין96/6396ץ"בג155
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הוגןהליךשלקיומואתומסכןבשטחהממונהשלדעתולשיקולס"בשבההליך
כליגםיוצרראיותודינידיוןסדרישלקיומם.וברורותידועותמידהאמותפיעל

החסר.ס"שב-זהבמקרה,המינהליתהרשותהתנהגותעלמהותיתלביקורת

מבחןפיעל,החלטותסבירותעלהשיפוטיהפיקוחלצמצוםמובילדיוןבכללי
ההחלטותמתקבלותשבוהוגןהליךשלקיומועצםעללפקחומקשה,התוצאה

.המוסמכתהרשותידי-על
היהניתן,לעילהצבענושעליהן,בעיותמאותןחלקכי,נראהזהלעניין
'פרופידי-עלשהוכנהמנהלסדריחוקהצעתשלהוראותיהאומצולולהסדיר

הדיוןאתמכפיפהאינה,חקיקהדברלכדיהבשילהשלא,זוהצעה.56ןקלינגהופר
שלמשקלןקביעתאתמשאירהוהיאהראיותפקודתלהוראותהמינהליתברשות
ההצעהקובעת,זאתעםיחד.והענייניתהסבירההבנתולפי,הציבורלעובדהראיות
ותיעודפרוטוקולרישוםנהלי,לייצוגלזכות,הליכיםלקיוםנהליםלרבות,דיוןסדרי
לטעוןהמינהליתהרשותזכותעלשמירהתוך,בראיותלעיוןכלליתזכות,הריון

.הטיעוןוכותעלהסברליחןהחובהלרבות-שימועסדרי,לחיסיון
הוגןהליךעללשמירהבסיסייםכלליםמציעה,שפורסמהכפי,החוקהצעת

נתוניםאותםלכלמתייחסתאינה,טיבהמעצם,ההצעה.חוקתיותיסודזכויותועל
ולקבלתדיוןלניהולבסיסייםכלליםקובעתאלא,הסוהרבתימשטרשלייחודיים
בהתאםאסירשלבעניינודיוןקיום,ואתעם.המינהלרשויותכללאצלהחלטות

זכויותשבבסיסןדיוניותזכויותכימבטיח,החוקבהצעתהמפורטיםהדיןלסדרי מהותיות57ן
מינהליותוראיות,יישמרו(וכדומה,ייצוגזכות,טיעוןזכות:כגון)

שלבדרךס"שבהחלטותעלשיפוטילפיקוחכליםיצירתמאפשרוהוא,ייבחנו
.בהצעההמפורטיםהדיןסדרישלקיומםבחינת

ודינידיוןסדריוקביעתקלינגהופר'פרופשלשלהצעתושלשאימוץנראה
המינהליתהרשותבידימנחהכליליצורהיהיכולחקיקהבדברמינהלייםראיות
הגורמיםלכללהתייחסותתוך,ידהעלההחלטותוקבלתהדיוןניהוללאופן

יששלהחלטה,הצדדיםשלזכויותיהםולשמירתההחלטהלקבלתהרלוונטיים
המשפטביתשלהפיקוחכליאתלשפרכדיגםישבכך.זכויותיהםעלהשלכה

איבעקרוןיפגעשהדברמבלי,זאתכל,ס"שב-בענייננו,המינהליתהרשותעל
.המינהליהדעתבשיקולהמשפטביתשלההתערבות

סיכום.י

עללהגן-ובראשונהבראש,המאסרתכליתאתלקייםהואס"שבתפקיד
זכויותעלשמירהתוךלהיעשותצריכהזומלאכה,ואולם.העברייןמפניהציבור

.(1982)348-357יבמשפטים"מנהלסדריחוקהצעתהוראות"קלינגהופרה"י156
פורת-בןמריםראו,מהותיותזכויותהמבטיחים,פרוצדורלייםכליםשלקיומםלעניין157

.(1988)5-17לחהפרקליט"דיוניתאוכמהותיתבדיןהוראולסיווגמבחנים"
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שפירארון

אופיבעלתיסודזכותשהיא,הוגןלהליךהזכות.המאסרמגבלותבמסגרתיסוד

היותןמעצם,בהחלטותיוס"שבאתמחייבתוהיאהמאסרעםפוקעתאינה,חוקתי
שבוההליךגםכך.הפלילילדיןוהמשיקותמהותיותזכויותהשוללותהחלטות
שבבסיסהמינהליותהראיותשלטיבןגםוכךאסירשלבעניינוהחלטותמתקבלות
לאפשרוהחובה,גיסאמחדהאסירזכויותעלשמירהשביןהאיזון.ההחלטות

ביקורתלהפעילחובההמשפטבתיעלמטילים,גיסאמאידך,פעולהחופשס"לשב
שלטיבןועלהחלטותקבלתהליכיעלמתמדתבקרהכדיתוך,זהירהשיפוטית
בוהליךבמסגרתבפועלהאסירייענששלאכדי,זאתכל.המינהליותהראיות
למידהמעבר,מינהליותוהחלטותראיותבסיסועלהוגןלהליךזכותונשללה
.הפליליבהליךשנקבעההראויה
עלשמירהתוך,החלטותלקבלתתקיןמינהליהליךשלקיומולהבטיחכדי
הרשותשאכןשיבטיחוראיותודינידיןסדריבחוקשייקבעוראוי,האסירזכויות

ונותנתהנדרשותהראיותאתבוחנת,הרלוונטייםהשיקוליםאתשוקלתהמינהלית
תסייעמחייביםדיןסדריקביעת.הנבחןלנושאבהתאםלראיותמתאיםמשקל

ואתהכלאבתיבכלזהיםהליכיםשלקיומםאתלהבטיחס"שברשויותבידי
הואבובכלאתלוייהיהלאהאסירשלשעניינוכך,אחידבנוהלההלטותקבלת
.בעניינוהדןהתפקידבממלאאועונשואתמרצה

לבחינתןמנחיםכלליםשלואימוצם,ואחידיםברוריםדיןסדרישלקיומם
מאחוריהנעשהעליעילהשיפוטיתביקורתשלבקיומהגםיסייעו,הראיותשל

שלקיומןוהבטחת,גיסאמחדס"שבשלפעולתויכולתעלשמירהתוך,החומות
.גיסאמאידך,האסירוכויות
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