
?טיעוןוהסדריהאמתחקר,צדקביןמה

נמרודי1'ני"מ99/40450(א"ת)פ"תבעקבות

*מזרחיכפיר

דברפתח.א

כתב,אביב-בתלהמחוזיהמשפטלביתהמדינהפרקליטותהגישה99.12.27ביום
ומימעריבעיתוןעורך,נמרודיעופרנגד,במדינהרביםהדיםשעוררחמוראישום
נמרודיהואשםהמקוריהאישוםכתבפיעל.היישובהכשרתחברתל"כמנכשכיהן
;מחמירותבנסיבותבעדותהדהה;שוחדמתן;לרצחקשרקשירת:אישומיםבתשעה

הליכישיבוש;מחמירותבנסיבותעדהטרדת;מחמירותבנסיבותבחקירההדחה
כוזבורישוםחקירהשיבוש;עדהטרדת;בתאגידאמוניםוהפרתמרמה,משפט

עלחלש...בכיריםמשטרהלדרגיזרועותיושלח'"שנמרודינטעןעוד.תאגידבמסמכי
.2"עדיםהדחתלצורך'שימושבוועשה,ביותרמסווגמידע

היהלאנמרודישללמעשיו=כיהאישוםכתבהגשתבמועדשהצהירה,התביעה
באושיותולפגועלהשחית,לשבשכדיבאמצעיםבחללאנמרודי...בישראלורעאח

כתבתוקןשבו,הנאשםעםטיעוןהסדרעל2001באוקטוברחתמה,'"החוקשלטון

ביתרהנאשםשלהודאתותמורת,אישוםסעיפימספרנמחקובובאופןהאישום הסעיפים4
.

M.שניותוארבמשפטיםראשוןתוארללימודיהמשולבבמסלולהרביעיתהשנהסטודנט* .B .A המסלול,עסקיםבמינהל
.המשפטהעתכתבשלהמשנהועורך,למינהלהמכללהשלהאקדמי

קודמתלטיוטההמועילותהערותיהםעלשנייובלר"לדוכמיוחדמריןיובלר"לדלהודותברצוני
הרשימה.המשפטהעתכתבמערכתחברתפרידמןליעללהודותברצוניכןכמו,זורשימהשל

.המחברשלדעתואתמשקפת
.(נמרודיעניין:להלן)(כמערכתשמורעותק)(פורסםטרם)נמרודי'ני"מ99/40450(א"ת)ס"ת1

,שופטיםתשעהבפני,העליוןהמשפטבכיתניתן,זורשימהשללדפוסהבאתהלמועדסמוך
ביןהנרקםהטיעוןהסדראתיקבלהמשפטביתשככללנקבעבוטיעוןלהסדריבנוגעד"פס

,טיעוןבהסדריהמשפטביתהתערבותמידתבהיבטדןלאהדיןפסקזאתעם.לנאשםהתביעה
:להלן)(במערכתשמורעותק)(פורסםטרם)י"מ'נפלוני98/1958פ"עראו,זורשימהנשוא

.(פלוניעניין
עופרנגדישראלמדינת"צימוקי'וטגרייבסקי'מגםראו.11פסקה,1הערהלעיל,נמרודיעניין2

.1999.12.27אחרונותידיעות"לצמרתהחדירה-נמרודי
.1999.12.27אחרונותידענות"גבולידעולאמעשיו"ירקוניד3
.בהמשךיעשההמתוקןהאישוםבכתבמפורטדיון4

627ג"תשסן'חהמשפט



מזרחיכפיר
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אך,טיעוןהסדרישלבקיומם-ההכרחאתואף-הצורךאתממחיש,זהבהקשר
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המפורטיםהתנאיםאתולקיים,למשטרה9מידעלספקאואחרינגדלהעיד,האתרום

,לתביעהנתונהלבצעושהסמכותטיעוןהסדרביןלהבחיןיש,וובמסגרת.בהסכם
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נתנהשמאאופסוליםשיקוליםסמךעללהסדרהגיעההתביעהאםאלא,הסדרלאותו
כללבדרךכילהניחמותרהמשפטלבית.!!השיקוליממןלחלקסבירבלתימשקל
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בפניוהעומדתוהשאלה,!הנאשם3עלהעונשאתלהטילבבואוטיעוןהסדרלכלקשור
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שכן,הטיעון4ילהסדרהסכימהשהתביעהלכךמשקלהמשפטביתנותןזובמסגרת

מהוהםיודעיםכי,החוקשמירתעלהאמוניםוהמשטרההתביעהרשויותעלחזקה
בהמלצתהמשפטביתיתחשבזומהצעהלסטותסביריםנימוקיםבאין.הראויהעונש

לקרבןהזדמנותלתתהתובערשאיאלושיקוליםבמסגרתכינציין.הכלליתהתביעה
פגיעה,אלימות,מיןבעברותרקזאתאך,הטיעוןהסדרלענייןעמדתואתלהביע

.ישע15ובחסריבקטינים

,פישכך'ני"מ87/593פ"עראו.עדותותוכןלנאשםתוכתבשלאכךעלדגשניתןזהבעניין8
.661,664(4)סבד"פ

.162,164(3)לחד"פ,י"מ'נמאיה84/188פ"ע9
Jigarette:ראו,הברית-בארצותגםנהוגהזוהבחנה10 Merchandisers(ןInited States(

(1995)213%21.supp.136ץ,.ASSO

'נמרקובים93/1274פ"דנ;(נקןעניין:להלן)397,417(5)מטד"פ,י"מ'נזקן94/6967פ"ע11
.558,561(2)מזד"פ,י"מ

.556'בע,6הערהלעיל,בחמוצקיעניין12
ד"פ,י"מ'נכסלוח95/6675פ"ע;283(2)כבד"פ,י"מ'נגולוברג68/313פ"ע;549'בע,שם13

of-בקיימתדומההוראה;672(2)נ the Federal Rules Of Criminal(4)(0)11Rule

.Procedure,18ט.5.ם.נ(.
.417'בע,11הערהלעיל,נקןעניין14
חוקלהצעת(ד)155ג'בסוכן;2001-א"תשס,עבירהנפגעיזכויותלחוק17'בסמעוגנתזוזכות15

בענייןלהרחבה;2374ח"ה,1995-ה"תשנ'(טיעטהסדרי)(19מספרתיקון)הפליליהדיןסדר
'ואחברק'א)שמגרספר-"כישראלעברהנפגעיזכויות"גל'וטסבה'לראוהקרבןזכויות
בעתתאוצהתופסתהפליליבהליךהקרבןמעורבות.157(מאמריםבכרך,ג"חשס,עורכים
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"וחשיבותהטיעוןהסדריבנושאהחוקהצעתלהגשתהרקע.ד
הסדרינושאאתלעגןהמליצה,!מצאיהשופטבראשות,הפליליהדץלסדרהוועדה
ההצעה.בפסיקהשפותחועקרונותראשיתבחקיקהלעגןמנתעל,בחקיקההטיעון
בקריאהעברה,ליבאידוד,דאזהמשפטיםשרידיעל1995בשנתלכנסתהוגשה
הסדריעיגוןחשיבות.ומשפטחוקחוקהועדתבפניועומדתתלויההיאומאז,ראשונה

,התביעהרשויותשללפעולתןברוריםגבולותלקבועברצוןנעוצהבחקיקההטיעת
לביקורתבמענהנוצרזהצורך.ראוייםבלתיהסדריםעריכתשלהאפשרותשתימנעכך

כיהטועניםיש.טיעוןהסדריעריכתשלהנרחבתהפרקטיקהעלהנמתחתהנוקבת
השובקיםשלחששם.הפלילכןההליךבמסגרתטיעוןהסדריבצשייתמוסריפגםקיים
בעקרוןמוסרית-ערכיתפגיעהמפניהואסיעתהסדריעריכתשלהפרקטיקהאת

לנבועשעלול,המשפטמערכתשלהאובייקטיביהדימויומפנינאשמים9יביןהשוויון
עםופרקליטוהנאשםשלהמיקוחביכולתומותנה"סחיר"הואשהצדקהתחושהמן

הסדריאתההופכתשיפוטיתפרקטיקהיצירתמפניהואנוסףחשש.התביעה20רשויות

ורףהפליליההליךשלמתוכןריקתתוך,הפליליהדיןבסדרעיקרילמרכיבהטיעון
עמדת,למשל,הברית-בארצות.החברתיותמטרותיומגווןעל,בוהקבועהענישה

עלגורףבאיסוראףהמצדדיםויש,קיצוניתהנהטיעוןהסדרילעריכתהמתנגדים
.נ!אלוהסדריםעריכת

,בהסכמהלהסדרמגיעיםהצדדיםשכו,הפלילילמשפטהגישורהליךשלכניסתועםהאחרונה
M:ראו.מגשר,שלישיצדבהנחיית .S . Umbreit The Handbook of Vktim Qfendi~r

(2001,Francisco-5תפ)Mediation;שלהרצאתםוכן:Claassen

~

he.)5!שWright.14

Paradigm ofRestorative. Justitt,אביב-תלבאוניברסיטתבפליליםגישורבכנסשהתקיימה
.(במערכתשמורעותק)!.2002.5

:להלן)2374ח"ה,1995-ה"תשנ,(טיעוןהסדרי)(19מספרתיקון)הפליליהדיןסדרחוקהצעת16

.("החוקהצעת"
.(ה"תשנ,ירושלים)מצאהשופטבראשותהפליליהדיןלסדרהוועדהח"דו17
.251(ג"תשנ)גפלילים"האמתוחקרטיעוןעיסקות"גרוס'עראו18
שללכבודומאמריםקובץ:ליצחקמגחה"הפליליהדיןלאכיפתמוסרייםגבולות"גרוס'ע19

.40,436!(ט"תשנ,עורכיםשאווה'ומברק'א)בגבורותיוערלהיצחקהשופט
הסדר"המושגשלהטרמינולוגיתלמשמעותבאשרהרנון'אשלעמדתוזהבהקשרעינחםמאירה20

עלמעיד"טיעוןעסקת"המונחדווקאשכן,"טיעוןעסקת"המקובלהמינוחאתשהחליף"טיעון

טיעון-עסקות"הרנון'אראו,כהסדרולאמשמעויותיהכלעלכעסקההצדקשל"סחירותו"
"הקורבןשלומעמדוהמשפט-לביתהתביעהשביןהראויההתפקידיםחלוקת-בישראל
לעשותצריך,פגומיםהיבטיםישאם"כיבציינו,*השולייםבהערת,543(ז"תשנ)כזמשפטים
."אותםירפאלאהשםשינוי.עצמהבשיטהמהותחםתיקונים

Rev.1.Cal69"A.:למשלראו21 .W . Alschuler

'

"The Changing:

Plea

Bargaining Debate

.Rev.ן.Haw97"?Plea Bargaining Inevitable15"Schulhofer.3.5;652(1981)

1037(1984).

630



?טיעוןוהסדריהאמתחקר,צדקביןמה

הצעתהוצעהזהבהקשר.בנשיםהסחרעברתהיאאלוחששותהממחישהדוגמה
הסדריאתלהגבילמטרהמתוךהעברהלמבצעמינימוםעונשקביעת,שמטרתהחוק22

הכנסתחברתמציינתכךבתוך.זהבענייןלנאשמיםהתביעהביןהנרקמיםהטיעון
נרקמות,החוקאתפלסתרעושיםבעצםהמשפט-בתי"כיהחוקבהצעתבדיוןגלאון

.23"מגוחכיםעונשיםיש,הרתעהמהוויםלאהם,לקולאהםוהעונשיםטיעוןעסקאות
התקשו"מסויםשבענייןכךכדיעדחמורהמצבכידיין'אמצייןאףזהבהקשר

.24"הסנגורומיהתובעמילקבועבאולםהנוכחים
אלההסדריםואכן,יגונה-בלהכרחהטיעוןבהסדרילראותניתןאלהחששותחרף
היתרונותכילטעוןניתן,לכךמעבר.המקובלתהמשפטשיטותבכלביותרנפוצים

כידיומקנים,בכללותוהציבוריהאינטרסעםאחדבקנהעוליםאלההסדריםשבבסיס

שבהםבמקריםהפליליהדיןסדראתלהגמישלהןהמאפשרחשובכליהחוקרשויות

השופטתמציינתזהבהקשר.צדק26-לאיתובילהרגילההפרוצדורהכיחששקיים
אלא,משפטיםשלשמיעתםלהחשתאמצעירקאינוההסדר"כינקןבענייןדורנר

בהסדרשכן,27"יותרצודקותלתוצאותלהביאטיעון-הסדרייכוליםהכלליבחשבון
עללשמוריכולצדכל,הצדדיםבהסכמתונחתםומתןמשאתוךהמתנהלטיעון

שנראהמהעלאועבורוחשוביםפחותנושאיםעלולוותרלוהחשוביםהאינטרסים

מגבלותהטיעוןלהסדרילקבועהראוימןאלויתרונותחרף.להשגה28ניתןכבלתי
השופטמעורכותמידתאתיגדירואשרבחקיקהלהפעלתםראוייםוכלליםברורות
תוךזהבכלישימושבעשייתהתביעהשלהפעולהחופשמידתואתהטיעוןבהסדר
הצעתשלחשיבותהומכאן,אלוהסדריםעלהמשפטביתשלהפיקוחמידתהגדרת

.החוק
המועד:טיעוןהסדרילעריכתעקרונותמספרמוסדריםהחוקהצעתבמסגרת

סמכויות;(155גסעיף)הטיעוןהסדרבמסגרתהתובעחובות;(155בסעיף)לעשייתם
שלותוקפו(1155סעיף)טיעוןהסדרלעשייתהדרכים;(7155סעיף)המשפטבית

בענייןלהתמקדאבקשזורשימהבמסגרת.)nlssסעיף)ממנווהחזרההטיעוןהסדר
.זהבהקשרהחוקלהצעתהתייחסותתוך,הטיעוןבהסדרהשופטמעורבות

.2806ח"ה,2001-א"תשס,(כנשיםבסחרמינימוםעונשקביעת-תיקון)העונשיןחוקהצעת22
,2001-א"תשס,(בנשיםבסחרמינימוםעונשקביעת-תיקון)העונשיןחוקבהצעתהכנסתדברי23

.2001.11.14מיוםדיון
.2001.12.13הארץ"כעונשסוחרתהפרקליטות,בנשיםסוחריםהסרסורים"דיין'א24

.2002.7.11אחרונותקטעות"סיעתעסקתכקבלתנסכלתהכלתיהקלות"גםראו
Criminal,18ט.25.11.0.5 Procedure'!0ofthe Federal Rules(8)11Rule.
,539(כ"תשס)זהמשפט"הפליליהדיןסדרבמסגרתוחירויותיוהפרטזכויותמימוש"קירש'מ26

540.
.416-417'בע,11הערהלעיל,זקןעניין27
.117-139(ו"תשנ)ליישוםמתיאוריהומתן-משאשלדינמיקהנלין'אראו28
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בפסיקהולהתפתחותוהחוקלהצעתבהתאםהטיעוןבהסדרהשופטתפקיד.ה

למעורבותוהכלליםאתראשיתנבחן,הטיעוןבהסדרהשופטבתפקידהדיוןבמסגרת
כלליםאםנבחן,שנית.החוקובהצעתבפסיקהביטוילידיבאיםשאלוכפיהשופטשל
.מהםלסטותמקוםישואם;נמרודיבענייןהתקיימואם;בפועלמתקיימיםאלו

פיצלבאשמההמודהלנאשםהגנהלהבטיחבאיםטיעוןהסדרילעריכתהכללים
הורגהטיעוןהסדרכאשרהמשפטביתהתערבותאתומאידך,מחד,הטיעוןהסדר

בגיןולהענישולדיןהנאשםאתלהעמידהציבוריבצורךופוגעהסבירותממתחם
,מידשנסבירכפי,היאאלוכלליםמטרתכןכמו.בפועלשביצעהעברייניתההתנהגות
:הטיעוןבהסדרהשופטשלמעורבותו-איהבטחת

ומתןמשא"כיקובעהחוקלהצעת(155תבסעיף:להסכםצדאינוהשופט.1
."חלקבויטוללאהמשפטובית,המשפטביתבפנייתנהללאטיעוןהסדרלקראת
,ההסכםבתוצאתקשוראינוהשופטשלפיההקביעהאתורקאךמבטאאינוזהכלל
הנאשםביןומתןמשאבכלהמשפטביתשלמעורבותלמנועהרצוןאתגםאלא

יודהשבמסגרתוטיעוןלהסדרלהגיעלחץהפעלתמהשופטלמנועוכן,לתביעה
הנאשםוהחלטת,ומתןהמשאמעלעומדהמשפטבית.האישוםמכתבבחלקהנאשם

אםבשאלההצדדיםעםדןהשופטאיןכןכמו.בלבדעניינוהיאבעובדותלהודותאם
נהוגההטיעוןבהסדרהשופטמעורבות-איגישת.הרשעה29לבססכדיבראיותדייש

.ובאנגליה30הברית-בארצותהמשפטבשיטתגם
שהנאשםהמשפטביתיוודא"כיקובעהחוקלהצעת7155סעיף:לנאשםהסבר.2
הודיתואתלמסורלנאשםשיאפשרלפני...משמעותוואתההסדרתוכןאתהבין

עליוהטיעוןהסדרעלהמשפטלביתשנודעמרגע."הטיעוןהסדרלפיבעובדות

הנתונהאחרתהנאהטובתאובעונשהפחתהלוהובטחהשאםלנאשםלהסביר
ללאזאתכל,ועיקרכללהמשפטביתאתקושרההסכםאין,המשפטביתדעתלשיקול

.עצמותהטיעוןהסדרעלהמשפטביתדעתהבעת
במסגרתשנתקבלהנאשםהודאתלקבליסרבהמשפטבית:הודאהקבלת-אי.3
המשפטביתיבחן,לדוגמהכך.זהסירובהמצדיקהעילהמצאאםטיעוןהסדר

.הנאשם32שלהחופשימרצונובאהאכןההודאהאםזובמסגרת

.525,528(מע3ד"ס,פלוני'ני"מ91/5518פ"ע29
ofthe,0.8.018.,4.:ראו30 Federal Rules ofCriminal Prncedure(1%0)11Rule,האוסר

יקבלאותוהעונשמהלנאשםלומראו,טיעוןבהסדר,דיוןבכללהשתתףבמפורשהשופטעל

Werker1United,429ט.United;(1976)926.8;הטיעוןלהסדריסכיםאם States

;(1986)5262d.F635,Narris1UnitedStates;(1981)8432d.F655Mack1States

.ע.Turner1[1970]2ף.321.8
'4אסים90/3971פ"ע;(חאלדיעניין:להלן)836,837(1)להד"פ,י"מ'נחאלדי84/180פ"ע31

.661,667(1)מהד"ת,אוסטרובסקי
United,423ן.25226(1970);552'בע,6הערהלעיל,בחמוצקיעניין32 ~' States!1lones"
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ביתכיקובעהחוקלהצעתד155סעיף:המשפטביתשלענישהמסמכותחריגה.4
בהסדראיןאך,הצדדיםהגיעושאליוההסדרפיעלהדיןבגזירתעצמוינהההמשפט
יוגששלאברוראםאף,המשפטביתשלהענישהמסמכותחריגהלהתירכדיהטיעון
המשפטבבתיהנקבעיםהקליםהעונשיםולאור,כךבתוך.הדין33גזרעלערעור

,טיעוןהסדריבנושאחוקהצעתדייןיעלהכנסתחברתהגישה,טיעוןהסדריבמסגרת
לפימזעריעונשחלשעליהןבעברותשניתןדיןבגזרטיעוןהסדראישורכיהקובעת

וכי;בדיןהיושבההרכבחבריכלדעתעליהיה,הרכבבפנינדונותוהן,העונשיןחוק

.בלבד34המדינהפרקליטתבאישוריעשואלהבעברותנאשמיםעםטיעוןהסדרי
מזעריעונשיהיהמסוימותבעברותשלפיההמחוקקשלהמפורשת-אמירתו,לטענתה
המוותרטיעוןהסדרלאשרבבואוהמשפטביתשליותרמחמירההתייחסותמחייבת

בלבדהמינימוםעונשאתלהטילבבואואואלועברותהכולליםאישוםסעיפיעל
.התביעהבהמלצת

"למעשהמעורבות"או"פורמליתהימנעות"-הטיעוןבהסדרהשופטתפקיד

הדיןבעליבעידודניכרחלקלוקחיםהשופטיםבפועל,לעילהמתואריםהכלליםחרף
לאלחץ,התובעיםעלובמיוחד,עליהםמפעיליםאףולעתיםטיעוןהסדרילערוך
מןוקנתהרנוןאליהוהפרופסוריםידיעלשנערךממחקר.אלוהסדריםלעריכתמבוטל

ביתמשופטי%5.82-והשלוםמשפטביתמשופטי%84כיעולהשנהכעשריםלפני
למעלהכינמצא,כןכמו.טיעוןלהסדרלהגיעלצדדיםלעזורמנסיםהמהוזיהמשפט
משאלניהולישיבותמתקיימותבלשכותיהםכיאישרו,שנבדקוהשופטיםממחצית

.רחוקותלעתיםרקזאתאך,אלוהסדריםיוזמיםאףהםוכי,טיעוןהסדרלקראתומתן
לחץלעתיםמפעיליםשהשופטיםטענומהתובעים%89-ככימצביעיםנוספיםנתונים
לחץלעתיםעליהםמפעיליםהשופטיםכיציינואףמהם%53-וכ,להסדריםלהגיע

-.הטיעון35הסדרילעריכת
:באומרוזומעורבותעלביקורתמתחהעליוןהמשפטבית

היאסיעת-עסקתסביבומתןבמשאהמשפט-ביתשלהשתתפותו"
שביךלעסקה'תרומתואתלהעלות'המשפטלביתאל...פסולה

העונשלענייןדעתו-שיקולאתלהפעילועליו,לסניגוריההתביעה

.304,308(1)מדד"פ,י"מ'נאדרי88/564פ"ע33
.4027ח"ה,2002-ב"תשס'(טיעתהסדרי-תיקון)(משולבנוסח)הפליליהדיןסדרחוקהצעת34

,טיעוןהסדריבנושאהחוקלהצעתהתיחסותכוללתואינה2002.7.22כיוםהוגשההחוקהצעת
.זהדיוןנשוא

כיהרנון'אמצייןמאוחרבמאמר;101-104(א"תשמ)בישראלטנטוןעיסקותמן'וקהרנון'א35
,20הערהלליל,הרנון'אראו.והתשעיםהשמוניםכהזנותגםלנהוגממשיכהזופרקטיקה

.560'בע
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שמובאתלאחר,[הטיעוןבהסדרחלקולהיותאמורזהשכן]הראוי
.36"ממנוכחלקאוומתןהמשאבשלבולא,גמורהעיסקהלידיעתו

ביתנשיא,למשלכך.נוספותצורותהיוםלובשתהטיעוןבהסדריהשופטיםמעורבות
ידיעל,הצדדיםבהסכמת,רבזמןהמנוהליםבתיקיםמתערבבירושליםהשלוםמשפט
המרכזבמחוזהמשפטבבית.להסדר37להגיעלצדדיםהצעותומתןהראיותבחינת

להקראהרביםתיקיםקובעיםשלפיה,"מוקדשופט"בשםהנהוגהפרקטיקההתפתחה
.התיקאתיסתמואשרלהסכמותלהגיעמנסיםוהסנגוריםהתובעיםשבו,אחדביום

,המשפטביתלאולםמחוץלהסכמההגיעושלאלצדדיםמסייע"המוקדשופט"
.הראיות38חומרבחינתידיעלהמשפטלביתכניסתםעםלהסכמהלהגיע

להסדרבנוגעמתפקידוהמשפטביתחרגנמרודיבענייןכינראה,זובמסגרת
עלללחוץהמשפטביתהחל,המשפטשלהראשוניםמהשלביםכבר,שכן.הטיעון
התביעהעדישמיעתתוםטרםעודוזאת,טיעוןלהסדרלהגיעלהםולרמוזהצדדים
מצדןאשר,בפרשההתובעותעלהשפיעזהלחץכינראהואכן.הראיות39והצגת
במיוחדגבר"אשרלחץ,טיעוןלהסדרלהגיעהמדינהפרקליטתעללחץהפעילו
אתלסייםבצדדיםהאיצהשהשופטתאחרי,המדינהעדיחמשתשמיעתתוםלקראת
בהתייחסותורובינשטיין'א'פרופמצען,טיעוןלהסדרלחץ.40"טיעוןבעסקתהמשפט
החפותחזקתבדברהפליליהמשפטשלהבסיסיהעיקרוןאתסותר",נמרודילפרשת
שיפוטילחץ.הנאשםאשמתאתסבירספקלכלמעברלהוכיחהתביעהוחובת
לתוצאתלהגיעכדיןשלאוהנאשםהתביעהנלחצושמאחשדמעוררגםטיעוןלעסקת

.אלהבהסדריםהמוסריהפגםנובעמכאןוגם,(.מ.כ-שליההדגשות)י4"אמת-אי
,שופטלפסלותעילהחריגים42במקריםמהווה,בתורו,שכזהלחץכילטעוןאףניתן
ניתןשכן,1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק77אלסעיףבהתאםזאת

.בפניוהעומדלענייןבאשרהשופטשלעמדההבעתבכךלראות

.837'בע,31הערהלעיל,חאלדיענייןגםראו;525,527(מת3ד"פ,פלונירי"מ91/5518פ"ע36
בעסקאותשיפוטיתלמעורבותהצעה-?אקטיבישופטאופסיבישופט"מולר-אבמן'ועכהן'א37

.745(א"תשס)לאמשפכרם"טיעון
.2001.3.12אחרונותירחיות"טיעוןבעיסקאותלתווךרשאיםשופטים:ניסוי"ירקוני'יראו38

יש"לפיה,2001.8.21גלוכס"הפקקאתפותחים"יצחק"ראו,זופרקטיקהעללביקורת
השולחןבניקויעניינהוכל,משפטלעשותשתפקידהשכחההמשסט-בתישמערכת,חחחסה
."תיקיםובחיסול

.13פסקה,1הערהלעיל,נמרודיענייןראו39
הארץ"טיעוןלעסקתלהגיעלהיאפשרולאאםלפרושאיימהנמרודיבמשפטהתובעת"הראל'צ40

2001.10.15.
.2002.2.1הארץ"נמרודיבפרשתפגמים"רובינשטיין'א41
שמורעותק)(פורסםטרם)י"מ'נשטלק02/4492פ"בעברקהנשיאדבריראוזהבעניין42

בהסדרהמשפטביתבהתערבותישבהםמקריםבאותםתקוםפסלותעילתלפיהם,(במערכת
שבענייןלומרהכוונהאיןכיונדגיש,9פסקה,שם.פניםלמשואממשיחששליצורכדיהטיעון
.שכוהחריגבמקרהמדוברנמרודי
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השופטשלמעורבותואתלהגבילראויתמידהאם-השאלהמתעוררתזהבהקשר
ביןהשופטישלבמעורבותויתרונותיששבהםמצביםאיןוהאם?הטיעוןבהסדר
שדווקאייתכן,כלומר?אחרתדרךבכלובין,טיעוןהסדרעללהסכיםהצדדיםבהאצת

עלולהמשפט,כבדיםההוכחהשקשיירואהאכןהואאם-יתערבשהשופטראוי
,לוהצפויהדיןעינויאתמהנאשםלחסוך,וכך-מראשידועוסופו,רבזמןלהתארך
אתאשרארוךמשפטבניהולהכרוכיםוהזמזהמשאביםאתהמשפטממערכתולחסוך
שימושנעשהלשמההמטרהזושכן,עצמוהמשפטבמהלךעודלחזותניתןתוצאתו

עדישלהסתירותרצופותעדויותיהםכימעידאכןנמרודיעניין.טיעון43בהסדרי
הסכמותידיעלההליכיםאתלקצרלצדדיםלהציעהשופטתאתהובילו,המדינה
במעורבותהקייםהיתרון.שנים44פניעלהתיקאתלגרורהצורךאתשייתרו,דיוניות

מתאפשרכזושבצורהבכךהוא,השופטממעורבותההימנעותלגישתבניגוד,זו
מנתעלוזאת,המשפטביתלבחינתהמרכזיותהראיותאתלפחותלהעמידלתביעה
.האישוםכתבאתלבססבהןשישלכאורהראיותקיימותאםיקבעהמשפטשבית
,המקוריהאישוםכתבהגשתמועדבעת,התביעהנציגיהאמינונמרודיבעניין,ואכן

הייתהחובהואשר,בוהנטעניםהאישומיםאתלבססשעשויחקירהבחומרמדוברכי
.המשפטתביתשללמבחנולהעמידםעליהם

החוקמהצעתחלקהנה,כאמור,הטיעוןבהסדרהשופטשלמעורבותוהגבלת
זהעיגון.החוקבהצעתביותרהקריטיהואזההיבטכיונראה,לעיל'דבחלקשנדונה

ניתןשלאהמציאותהכרחהיאזומעורבותאכןכינמצאאם,הכרחיואף,ביותרחיוני
.בחוקבמפורשגבולותיהאתלהגדירהצורךומכאן,מסוימיםבמצביםממנהלהימנע

נמרודיבענייןהטיעוןהסדר.ו

שניתן46הדיןוגזרהטיעוןבהסדרהוסכםעליהםהפרטים.1
אישוםכתבהוגשובמקומו,תוקן,אישומיםתשעהשכלל,המקוריהאישוםכתב.1.1

האישומים.הצדדיםלהסכמתבהתאםמחדששנוסחובלבדאישומיםארבעהבן,שונה
,מחמירותבנסיבותבעדותהדחה,שוחדמתן,לרצחקשרקשירת:הםשהושמטו

הודההנאשם.מחמירותבנסיבותעדוהטרדתמחמירותבנסיבותבחקירההרחה

.מהםהנובעותבעברותהודאתופיעלוהורשע,האחריםהאישומיםבארבעת
ושישהמשלושיםפחותלאהנאשםעלשיטילהמשפטמביתביקשההתביעה.2.1

ועשרה,הנוכחיהתיקבגיןחודשיםושישהעשריםמתוכם,בפועלמאסרחודשי

-כ"תשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק144מסעיףכהיקשלמצואניתןזולגישהביסוס43
הסכמתםלבררכדיהתובעואתוסנגורוהנאשםאתלזמןהמשפטטיתאתהמסמיך,1982

.הראיותולקבילותשבעובדהלשאלות
.13פסקה,1הערהלעיל,נמרודיעניין44
.שם,שם45
.1פסקה,שם46
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בנוסף.במצטברהנאשםנגדועומדהתלויתנאיעלמאסרעונשהפעלתבגיןחושמים
ההגנה.זהבתיקהורשעשבהןהעברותעלתנאיעלמאסרלעונשהתביעהעתרה
בגיןהמאסראתהןבתוכוהכולל,חודשיםעשר-חמישהשלכוללמאסרלעונשעתרה

,לחפוףביקששאותהתנאיעלהמאסרתקופתאתוהן,הנאשםהורשעשבהןהעברות

.חודשיםעשר-חמישהעלתעלהלאהכוללתהמאסרשתקופתבאופן,חלקהאוכולה
מכתבשנמחקוהעברותבגיןלדיןהנאשםאתלהעמידשלאהתחייבההתביעה.3.1

.אישוםכתבלכדיהבשילושלאנוספיםהקירהתיקיובגין,האישום
כוללתלתקופהנידוןהנאשם,המתוקןהאישוםכתבלאור,שניתן47הדיןבגזר.4.1
תנאיעלהמאסרתקופתנכללהשבהם,בפועלמאסרחודשיוחמישהעשריםשל

.הימיםעשר-ואחדהחודשיםעשר-חמישהבןהמעצרתקופתקוזזהומהם,המופעל
הקנסשהואח"ש200,349שלבסכוםמוסכםכספיעונשהנאשםעלהושת,בנוסף

.האישוםכתבנשואלעברותבחוקהקבועיםהמקסימלייםהקנסותמןהמצטבר

המשפטביתאתהנחוואשרטיעוןהסדריהמצדיקיםהשיקולים.2
הסדראתבקבלו,המשפטביתאתשהנחוהשיקוליםעיקראתאבחןזובמסגרת
עיקראתמחצניםאלושיקוליםכילצייןישזהבהקשר.נמרודיבענייןהטיעון

.הטיעוןהסדרישלקיומםלהצדקתבאשרוהיחרתותהשיקולים
הנחהנמרודיבענייןהמשפטבית:טיעוןהסדרילקבלתהשיפוטיהעיקרון.1.2
byy481הטיעקהסדראתלקבלנוהגיםהמשפטבתישלפיוהנוהגלעיקרוןבהתאם

.הפליליהדיןמסדרילחלקשהפךמשפטימנוהגכחלקלתביעההנאשםביןהמתגבש
ההסדרהואראוי,טיעוןהסדרשעשתהפרקליטות":נקןבענייןחשיןהשופטכדברי
המלחמהבמשולשקודקודהפרקליטותבהיות,ולו,לכיבודויעשההמשפטשבית

.49"והמשטרההמשפטביתהםהאחריםשקודקודיומשולש,בפשיעה
התבררוהתביעהעדישלומעדויותיהםהואשנוצרהדבריםמצב:ראיתיקושי.2.2

מערךאתמהדשולבחוןלשובמקרהבכלהתביעהאתוחייבו,רצוץקנהכמשענת
עדויותיהםושמיעתהעדיםלדוכןהמדינהעדישלעלותםעםרק"שכן.ראיותיה

אותםנשענועליוהבסיסהיהרעועכמהעדלהביןהיהניתן,הסתירותרצופות

.50"שנמחקואישומים
הסתירותעקב,הדיוןנקלעשאליוהבעפתיהמצב:ויעילותשיפוטיזמן.3.2

לצדדיםלהציעתום-אופירהשופטתאתאףהובילו,התביעהעדיבעדויותהרבות

ראו.העליוןהמשפטביתידיעלאושר,המדינהוהןנמרודיהןערערושעליו,זהדיןגזרמנציין47
.(במערכתשמורעותק)(פורסםטרם)נמרודי'ני"מ01/8754פ"ע

.12פסקה,1הערהלעיל,נמרודיעניין48
הטיעוןלהסדרהמתייחסכהן'ה'חהשופטדבריגםראו.410'בע,11הערהלעיל,נקןעניין49

.543,549'בע,6הערהלעיל,בחמיצקיבענינןשהשתרשכמנהג
.13פסקה,1הערהלעיל,נמרודיעניין50
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שתגרומנהדיוניותהסכמותידיעלאם...ההליכיםקיצורעללחשובשיתחילו"
ושיבעיםכמאהבולהעידהיוצפוייםשעוד,בתיקהעדיםמספרשלדרסטיתלהפחתה
לאבדרך,שניםפניעלהתיקגרירתשתייתראחרתהסכמהידיעלואם-במספר

-רבימרכיביםהםיקרשיפוטיבזמןוהחיסכוןהייעול,השופטתלדברי.5!"דרך
.ותוצאותיוהטיעוןהסדראלההתייחסותבקביעתחשיבות

לדחחתואולקבלתוכבסיסהטיעוןהסדרסבירותבחינת.3

המקוריהאישוםכתבמולאלהמתוקןהאישוםכתבחומרה.1.3
עלתום-אופירהשופטתמניחה,דחייתואולקבלתוהטיעוןהסדרבחינתבמסגרת

זהבהקשר.המקוריהאישוםכתבלעומת,המתוקןהאישוםכתבאתהמאזנייםמשקל
תמונהמצייר,המקוריהאישוםכתבלעומת,המתוקןהאישוםכתבכיהשופטתלומדת

חרף,ביצע52אותםהמעשיםולחומרתהנאשםשללדמותובאשרלחלוטיןאחרת

ביותרחמוריםהנםהמתוקןהאישוםבכתבהמתואריםהמעשיםשגםלכךהתייחסותה

שבמסגרתה,המשפטהליכישיבושעברת;האמוניםהפרתעברת,כך:לכשעצמם
וכך;רבותמחוליותהמורכבתמשפטהליכישיבוששלכוללתפעילותהנאשםביצע

מחומרתהמרחק,ואתעם.תאגידבמסמכיכוזבלרישוםהמתייחסהאישוםבסעיף

האישוםכתבפיעלהנאשםמעשילחומרתהמתוקןהאישוםכתבנשואהמעשים

,למשלכך.מהותיותשהשלכותיועקרוניבשינויהמדובר.רבמרחקהנוהמקורי
המהותיהשוניעלמעיד,לרצחקשרלקשירתהמתייחסהאישוםסעיףעלהוויתור
מעידהזועובדה,בהמשךשנסבירכפי.המשפטתביתידיעלהנאשםדמותבתפיסת

בוויתורהמדוברשכן,הצדדיםהגיעואליוהטיעוןהסדראתלדחותצורךעלדווקא
אתלבחוןמנתעלבראיותמעמיקדיוןהמחייב,ביותרחמוראישוםסעיףעל

נתןהמשפטשביתנראה,הסיעתלהסדרהתביעהשיקוליבבחינתזאתעם.אמיתותו
עקבנגרםשהיההשיפוטיהזמןולבזבוזהתביעהשלההוכחהלקשייביותררבמשקל

ההבדלאףעלהמתוקןהאישוםכתבאתקיבלמכךיוצאוכפועל,ההליךהתמשכות

השופטתוכדברי.למתוקןהמקוריהאישוםכתבביןהנאשםמעשיבחומרתהניכר
,לבדו[לרצחקשרקשירת]הראשוןהאישוםשלבמחיקתודי=:הדיןבגזרתום-אופיר
נוראכתםאותו,הנאשםמןלהסירכדי,ביותרהקשההפיזיתהאלימותבמדוריהשוכן

רקעעל":בהמשךמציינתאףהשופטת.5'"לושהודבקואליםמסוכןעברייןשל

,לסגתהתביעההחליטהבדיןאם,בשאלהלדוןהצורךכמעטמתייתר,כאןעדהדברים

.שם,שס51
.פסקה11,שם52
.שם,שם53
.שם,שם54
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החמוריםהאישומיםומן[לרצחקשרקשירת]הזההאישוםמן,בתיקהדיוןבמהלך
.55"המקוריהאישוםבכתבשנכללוהאחרים
שכן'הטיעטהסדרשללקבלתובאשרמסוימתבעייתיותמעוררתזונקודהכינראה
ראוילאאםלבחוןאמיתיצורךעלמעידהאישוםכתבישניביןהתהומיההבדלדווקא

קשייאףעלהאישוםכתבאתולבחוןהנאשםעםהטיעוןהסדראתלדחותהיה
צורךשהיהלטעוןניתן.השופטתכדברי-זובשאלההצורךאתמייתרולא,ההוכחה

ולבחוןהתביעהויתרהשעליהםלאישומיםהמתייחסותבראיותמעמיקבאופןלדון
שיובילראויהאישוםכתביכיןשכזהתהומיהבדל.אשםביסוסלכדיבהםאיןאכןאם
מצדהטיעוןהסדרמוסדשלראוילאשימושבדברהמשפטביתמצד"חשדנות"ל

בסיסעלנעשתההחמורהאישוםכתבשהגשתהיאהמוצאשהנחתכיוון,התביעה
כפי,זובנקודהלהדגישחשוב.אמיתותובחינתאתלמצותשיש,מספקראיות

ההנחהוזו,לבבתוםנעשתההתביעהכשפעולתשגם,ביינישהשופטתשמציינת

.התביעה56בשיקוליפגםמצאבוטיעוןהסדרלדחותהמשפטביתעל,נמרודיבעניין
שיקולרקיהיוראייתייםשקשייםהראוימן"כיהרנון'א'פרופמצייןזהבהקשר

לגיטימיגורםשלכללומראפשר-אי...המכריעהשיקולדווקאולאו,שיקוליםבין
גםזההמשקליהיה[ראייתיקושידוגמת]טיעוןעסקתלערוךהתביעהעלהמשפיע
.(.מ.כ-שליההדגשה)ז5"המשפטביתבעיני

טיעוןהסדרשלבקבלתוהטמונותהסכנות.2.3

שבאו,הםמשקלכבדישיקולים,ההוכחהוקשייהיעילותבדברהמשפטביתשיקולי

הסדרשלקבלתואתהצדיקוכיונראה,עצמתםבמלואנמרודיבענייןביטוילידי
שיקולעלהמבוססתסבירות-הדיוןנקלעשאליוהמצבלאורסבירבהיותוהטיעון

שבאותהבכךקושימעוררנמרודיעניין,בפתיחהכאמור,זאתעם.הראייתיהקושי
גםכך,זהבמקרהביטוילידיבאיםהטיעוןהסדריבעדהשיקוליםשבהמידה

במלואביטוילידיבאים,זהבחלקאעמודשעליהם,הטיעוןהסדרינגדהשיקולים

,הםבאשר,הטיעוןבהסדריהטמונותהסכנותעלמעידיםאלושיקולים.עצמתם
:בחוקועיגונםבהגבלתםוההכרחהצורךאתומעוררים

לדיןבהעמדתםהפליליהמשפטבמטרותנעוץזהעניין:הציבורבאינטרספגיעה
שלהשוניםגלגוליועל,ותכנםהאישוםכתבסעיפיהיקף,זהבהקשר.עברייניםשל
מעמיקדיוןהכוללמשפטעריכתתוךהפרשהבבירוררבצורךמעלים,האישוםכתב

הרבהשיפוטיהזמזאףעלהאישוםבכתבמלאדיוןלקייםראוי,כלומר.בראיות
עיקריתנאישהואהאמתלחקרלהגיעמנתעלוזאתהמשפטמביתגוזלשהוא

.פסקה12,שם55
.18פסקה,1הערהלעיל,פלוניעניין56
.579'בע,20הערהלעיל,הרנון57
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בהתאם,הטיעוןמהסדרסטייהלהצדיקצריךהיהשהדברייתכן,כןעל.צדק58לעשיית

טובתעםאחדבקנהעוליםשאינםלהסדריםהמתייחס,החוקלהצעת7155לסעיף
ביתמשבאכי"דיןגוזרים"במאמרולוין'דהשופטמצייןזובמסגרת.הציבור
לגמורהדיןבעלישליתרשלהיטותמכךלהימנע"עליו,טיעוןהסדרלקבלהמשפט

אשר,נורמטיביתענישהממדיניותהמשפטביתאתתסיטנוחבהסדרההתדיינותאת
עניין,כלומר.59"קונקרטימקרהשללפתרוןמעברחשוביםחברתייםיעדיםלהיש

-דווקאהואועיקר,אלא,הסוהרלביתהעברייןהכנסתשלהתוצאהרקאינוהציבור

הוכחתשבו,האמתלחקרהחותרמשפטעריכת,קרי-זותוצאהלהגשמתהדרך
בקיוםולאעצמוהמשפטיההליךלאורךומתבררתהולכתחפותואוהנאשםאשמת

בספרו'קליוסףהכומראומרכךואכן.זוחפותאואשמהמידתאתהקובעת"עסקה"
עדבהדרגהמתקדםההליך,אחת-בבתבאאינוהדיןגזר"כי,המשפט,קפקאשל

.60"דיןלגזרהופךשהוא
,כאלובמקריםובעיקרטיעוןהסדרישלעריכתםעצם:הציבורבאמוןפגיעה

הציבורבאמוןפגיעהמהווה,השלטוןאשיותעלהנאשםלהשפעתרמזיםיששבהם
ידיעלוכי"סחיר"הואשהצדקתחושההמקנים,התביעהוברשויותהמשפטבמערכת

להגיעניתן,וסנגוריהםנאשמיםשלהמיקוחביכולתהתלויותמסוימותמניפולציות
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