
חודשימ··תשעה

מבואא.

מעצרימ),-אכיפה(טמכויותהפליליהדיןטדרלחוק 61טעיף

במעצרהנתוןאדמשללמעצרוזמןמגבלת,קובע 11996-תשנ"ו

עדבמעצרהנתוןנאשמבטעיף,האמורפיעלההליכימ,תומעד

תשעהבתוךניתנהלאבעניינו 2הדיןהכרעתואשרההליכימתומ

לחוק 62טעיףהוראתזאת,עמהמעצר,מןישוחררחודשימ,

מעצרואתלהאריךהעליוןהמשפטביתשלשופטמטמיכההמעצרימ

להגיעיכולהההארכהכשתקופתחודשימ,לתשעהמעברהנאשמשל

הארכה,תקופתבכלימימלתשעימ

שלמעצרומוארךבפועלכיצדלבחוןהיאזהמאמרשלמטרתו

השפיעה-בכללאמ-וכיצדחודשימ,לתשעהמעברנאשמ

מעברמעצרהארכתעלהמעצרימלחוק 61טעיףשלחקיקתו

כלאתבדקנוזו,שאלהעללהשיבמנתעלחודשימ,לתשעה

מעצרלהארכתבבקשותהעליוןהמשפטבביתשנתקבלוההחלטות

 ,-1,11,2001ל 1,8,2001שביןבתקופהחודשימלתשעהמעבר

מעצרהארכתומבטאתיומ,תשעימבתהיאשנבחרההתקופה

שנתקבלוההחלטותכלאתדבקנוההשוואה,לשמכן,כמוטיפוטית,

בתקופהלשנהמעברמעצרלהארכתבבקשותהעליוןהמשפטבבית

שללתוקףלכניטתמעוברהיינו , 997-322,12,1ל 23,9,1997שבין

 , 4המעצרימלחוק-62ו 61טעיפימ

החקיקתיתוההיסטוריההמשפטיתהמסגרתב.

תקופתעלהמגבלותנקבעוהמעצרימ,חוקשללחקיקתוקודמ

הדיןטדרבחוקבעניינו,דיןפטקלמתןהממתיןנאשמשלמעצרו

הדיןטדר"חוק(להלן: 1982-תשמ"במשולב],[נוטחהפלילי

הנתוןנאשמכיקבע,הפליליהדיןטדרלחוק 53טעיףהפלילי"),

נטתיימלאומשפטואחת"שנה"כדיהמצטרפתתקופהבמעצר

ניצב 53טעיףלצדזאת,עמהמעצר,מןישוחררדין,פטקבמתן

ביתשלשופטהטמיך 54טעיףהפלילי,הדיןטדרלחוק 54טעיף

לשנה,מעברהנאשמשלמעצרוהארכתעללצוותהעליוןהמשפט

פעמ,בכלחודשימלשלושהלהגיעיכלהההארכהתקופת

העבודהעומטבשלהמחוקק,שלהאמורותהוראותיואףעל

מעטימ,לאבמקרימשבומצבאטאטנוצרהמשפט,בתיעלהרב

ובכל , 5בעצלתיימהתנהלובמעצר,הנתונימנאשמימשלמשפטיהמ

בכירטגןירושלים;העברית,האוניברטיטהלמשפטים,הפקולטהלמשפטים,דוקטור

הפרטיתעמדתהאתמבטאותזהבמאמרהמובאותהעמדותהמדינה.לפרקליטתא'

המחברת.של

להיווצרלמשל,היה,שיכולכךלשנה,מעברהוארךמעצרמזאת

שנהאותהובמהלך ,)!(שלמהשנהבמעצרשהההנאשמשבומצב

במעצרכשנתיימ(!)שההאדמשבומצבאו ; 6אחדעדולונשמעלא

העליוןהמשפטביתשבומצבאו ;ךנובענייהדיןפטקשניתןלפני

שבכלשידעאףחודשימ,בשלושההנאשמשלמעצרואתהאריך

הוכחותשלאחתישיבהולותתקיימלאהללוהחודשימשלושת

 , 8המשפטבבית

מ-עצורנאששלבעניינוההליכימהתמשכותשלזהקשהמצב

המעצרימ,לחוק 61טעיף-1997במשנחקקלשנות,המחוקקביקש

אמורשבההתקופהאתביותרמשמעותיקיצורהמחוקקקיצר

התקופההועמדהשנהובמקומלהטתיימ,נאשמ-עצורשלמשפטו

לחוק"' )א( 61טעיףשללשונוהייתהוכך , 9בלבדחודשימשישהעל

הערותיהםעלרחמים,יוטילמרובמיוחדהמשפט,העתכתבמערכתלחברינתונהתודתי ••

 .החשובות

תשנ"ז-(תיקון),מעצרים)-אכיפה(טמכויותהפליליהדיןטדרבחוקשתוקןכפי

תשנ"ח-(תיקון),(תיקון)מעצרים)-אכיפה(טמכויותהפליליהדיןטדרובחוק ; 1997

המעצרים")."חוק(להלן: 1998

"פטקהביטוימן,להדבילהמעצריםלחוק 61בטעיףדין""הכרעתבביטויהשימושעל

281בבש"פהדעותחילוקיראודין", / בש"פ ; 45 ) 1 ( 98עליוןתקדין ,מנדודינ' '''מ 98

6237 / בבש"פההלכהפטיקתראוכן . 885 ) 3 ( 98עליוןתקדיןכהן,נ' '''מ 98

433 / /7736בבש"פהעמדהראואבל . 592 ) 1נב(פ"דאיבדיוב,נ' '''מ 98 נ' '''מ 99

 . 1793 ) 3 ( 99עליוןתקדיןאוסלאן,

 .(תשט"ד)טבהמשפטשיפורטםלמאמרכנטפחיופיעהנתוניםריכוז

 . 1.1.1998ביוםלתוקףנכנטוהמעצריםלחוק-62ו 61טעיפיםכינעיר,הדיוקלמען

מיוםכברכיהעלה,הרלוונטיתבתקופהמעצרלהארכתבבקשותהעיון ,זאתעם

טעיףעלבהתבטטאדםשלמעצרואתלהאריךלבקשהפרקליטותהתלה 23.12.1997

 ,חודשיםשלושהשלבתקופהבחרנוהטקטט,בגוףכאמורכן,עלהמעצרים.לחוק 62

 2בטעיףהקבועההמעברהוראתגםזהלענייןראו . 23.12.1997ביוםשמטתיימים

תשנ"ת-(תיקון),(תיקון)מעצרים)-פהיאכ(טמכויותהפליליהדיןטדרלחוק

1997 . 

שלפיההמשפט,רציפותדבברהפליליהדיןטדרלחוק 125טעיףהוראתלמרותזאת

אםזולתגמירא,עדיוםיוםברציפות ]המשפט[יבתימשיךהראיות,בגביית"הוחל

 .כך"לנהוגאפשרותכלאיןכישיירשמו,מטעמיםראה,

5155בש"פראו 6 / אבועניין(להלן: 98 ) 4 ( 90עליוןתקדיןרמאדן,אבונ' '''מ 90

51בש"פרמאדן); /  . 405 ) 1מד(פ"דיוסף,מורנ' '''מ 90

/6616בש"פראו תקופהבמעצרהנאשמיםשהושם 796, ) 4מט(פ"ד ,שאהיןני '''מ 95

תביעה.עדי 46מתוךבלדבעדים 12רקנשמעוזותקופהכשבמשךשנתיים,של

308בש"פראו /  . 25 ) 1 ( 96עליוןתקדיןיושבייב,נ' '''מ 96

פליליהדיןטדרחוק(הצעתהחוקבהצעתלאקיימתאינההשינויהצעתכיכאןנעיר

בהצעתולא ) 306ה"ח ,-1995תשנ"הושחרור)מעצרעיכוב,-אכיפה(טמכויות

בראשותהציבוריתהוועדהשלהמלצותיהפרישהיאתזכירהצעתלה,שקדמההתזכיר

 ,-1993תשנ"גמשטרתיים),(אמצעיםהפלילידיןטדרחוק(תזכירלויןד'השופט

שמורעותק , 23.5.1993מיום 2-1404מט'לממשלההמשפטיליועץהמשנהמטמך

שהוא,כפיהמצבאתלהותירהציעוהתזכירהצעתוהןהחוקהצעתהןבמערכת).

 59ט'(ראוהמעצרמעתאחתשנהחלוףלאחריהיהמעצרבהארכתהצורךכיהיינו

התזכיר).להצעת 60וט'החוקלהצעת

 27המשפט



קי Dקחינירווצילום:

אישוםכתבהגשתשלאחר"נאשם,שנחקק:לאחרמידהמעצרים

המצטרפתתקופהאישוםכתבאותובשלבמעצרנתוןהיהנגדו,

בהכרעתנגמרלאהראשונהבערכאהומשפטוחודשים,ששהכדי

ערובהי.'ללאאובערובההמעצר,מןישוחררדין,

מנגנוןחדש,הארכהמנגנוןהמחוקקקבעזו,הוראהשלבצדה

הארכה:"מדרגות"שתישכלל

חודשיםלשישהמעברהארכהסמכותעניינהראשונה,מדרגה

משפטומתנהלשבפניוסגנו),(אוהמשפטביתנשיאבידיהנתונה

מדרגה . 1יוםסתשעיםעדשללתקופההוגבלהזוסמכותהנאשם.של

חודשיםשישה(שהםחודשיםלתשעהמעברהארכהעניינהשנייה,

שלשופטבידיהנתונהסמכותכמקודם,וזאת,יום),תשעיםועוד

 • 11העליוןהמשפטבית

לרשותהמחוקקהעניקהנ"ל, 61סעיףשלמהפכניותובשל

רקלתוקףייכנס 61סעיףכיוהורההסתגלות","תקופתהמבצעת

 • 12הסעיףשנחקקלאחרחודשיםכשמונההיינו , 1.1.1998ביום

כךועלדי,היהלאהאמורהההסתגלותבתקופתכינראהאולם

השופטהעליון.המשפטביתשופטישלחריגותהתבטאויותיעידו

כי: , 61סעיףשלחקיקתולאחררבלאזמןאמרלמשל,זמיר,

ככל ,] 61סעיףלהוראתהיתר,בין[הכוונה,אלומעין"הוראות
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להוסיףכדיבהןישישראל,מדינתשלהערכיםמבחינתראויותשהן

לרבותהחוק,אכיפתשלהמערכתעלכברהרובץהעומסעלעומס

העומסכילהניחהיאטעותמכך.להתעלםהואמשגההמשפט.בתי

צריךקרבה.אלבאכינודעולאמעצמובמערכתייספגהנוסף

המשאביםאתלהקצותהשיקולים,בחשבוןהנוסףהעומסאתלקחת

התקנהאחרתזמן.מבעודלכךולהיערךבעומסלעמודכדיהנדרשים

הציבורשלוםועלהחוקשלטוןעלהמופקדיםהאם ...תקלהתצמיח

 • 13לכךן"מודעים

עמד 61שסעיףלפניקצרזמןדומיםדבריםאמרחשיןוהשופט

לתוקף:להיכנס

שתיכנסנהשעה , 1998בינואר-1היוםעלבחושבינחרד"אני

(סמכויותהפליליהדיןסדרלחוק-62ו 61הסעיפיםהוראותלתוקפן

המעצרשנתשלפיהןהוראות ,-1996התשנ"ומעצרים),-אכיפה

חודשים.שישהתהפוךהפליליהדיןסדרלחוק 53בסעיףהאמורה

הוראותביןתאימותלחלוטיןנעדרתכימהרגשהלהשתחרראוכללא

לעמודבתי-המשפטשליכולתםלבין-לחוקבתיקון-המחוקק

 • 14כתפיהם"עלהמוטללמאודעדהקשהבעומס

הציעהלתוקף,להיכנסעמד 61שסעיףלפניבלדבכשבועייםואכן,

 61סעיףשללתוקףכניסתותאריךאתולדחותלהוסיףהממשלה



גמהמוצע,לפי , 2000לשנתעדנוטפות,בשנתיימהמעצרימלחוק

בלדב:חלקיבאופןלתוקףלהיכנט 61טעיףהיהאמור 2000בשנת

תשעהתוךיטתיימהמקוריהמעצרהמוצע,לפיכך , 2000בשנת

רקלעיל,שתוארהמדורגההארכהמנגנוןיחולובטיומוחודשימ,

היהאמורשבומהיומשנימארבעבחלוףהיינו- 2002בשנת

לפי , 61טעיףהיהאמור-לתוקףמלכתחילהלהיכנט 61טעיף

 ,! sמלאלתוקףלהיכנטהממשלה,הצעת

ולבטוף,נתקבלה,לאהממשלהשלזולכתמרחיקתהצעהאולמ

להיכנט 61טעיףשעמדלפניבלדבימימשלושה , 28,12,97ביומ

בוטלההתיקון,לפי ,! 6פשרהשלתיקון 61טעיףתוקןלתוקף,

שעניינה(מדרגהשתוארההארכהמנגנוןשלהראשונה""המדרגה

המשפטביתנשיאבידיחודשימלשישהמעברהמעצרהארכת

נאשמ-שלמשפטושכיומכךהנאשמ),שלמשפטוהתנהלשבפניו

מעברנאשמשלומעצרוחדושים,תשעהתוךלהטתיימצריךעצור

העליון,המשפטביתשופטשלאישורוטעוןחודשימלתשעה

נדרשנושאליההשאלהאתשאתביתרמעוררותהחקיקהטלטלות

מעברמעצרבהארכתבפועלהנוהגהמצבמהלאמור:זה,במאמר

ונעייןנפנהבעניין,מחקרנואתנציגבטרמאךחודשימ,לתשעה

המשווה,ובמשפטהמנחהבפטיקה

המגחההפסיקהג.

באשרזרמימבשנילהבחיןניתןהעליוןהמשפטביתבפטיקת

לתשעהמעברמעצרלהארכתבקשהבמטגרתהמשפטביתלשיקולי

חודשימ,

תשעהבחלוףכיגורטהפטיקהשלאחדזרמשחריר,,הגישה: 1

המעצרוהארכתהכללהואממעצרהנאשמשלשחרורוחודשימ,

בהתנהגותושמקורההליכימהתמשכותזו,גישהלפיהחריג,היא

הארכתשמצדיקה-היאובעיקר-היאהנאשםשלהפטולה

המוטלבעומטשמקורההליכימ,התמשכותזאת,לעומתהמעצר,

המעצר,הארכתרוב,פיעלמצדיקה,אינההמשפט,בתימערכתעל

בתוצאותיויישאמפשע,חףבחזקתשהואשהנאשמ,ראויזהאיןשכן

שלדבבריונמצאזולגישהביותרהמובהקהביטויזה,עומטשל

/3838בבש"פאלוןהשופט כדלקמן:שיליוכיי nמ 90

המשפט,היקףאוהמשפט,יבתנתוןשבוהעומטבגללהזמן"חלוף

איןאךהמשפט,ביתבשליטתכלל,דברךשאינמ,נתונימאמנמהמ

לתקופהמשפט,בטרמאדמ,שלחירותושלילתלהצדיקכדיבהמ

זהמצערדבריממצב ..האישומ,כתבהגשתמיומשנהעלהעולה

והתמשכותהעיכובטיבתאתלהטבירכדיבוישרב]עומט[של

בטרמאדמשלחירותושלילתלהצדיקכדיבואיןאךנימ,הדיו

הגשתמיומלשנהמעברמפשע,וחףזכאיבחזקתשהואמשפט,

 ,!?האישומ"כתב

כיזאת,לעומתגורט,הפטיקהשלהאחרהזרממעצר,הגישה: , 2

המקורית,המעצרהחלטתניתנהמאזהנטיבותנשתנולאעודכל

-נטיבותשינויבלא-שכןהמעצר,הארכתעללצוותמקומיש

מ,וקיימיהמשרירימהמקוריתהמעצרהחלטתאתשיבטטוהטעמימ

מערכתעלהמוטלהרבבעומטלהתחשבנכונותזהזרמגילהבמיוחד

לעמדהמובהקביטוימ,הליכיהלהתמשכותכהטברהמשפט,בתי

3538בבש"פגולדברגהשופטשלדבבריולמצואניתןזו / כיי nמ 90

שודשלבעברהשהואשמובנאשמימדוברטירקבענייןן, 8טירק

נערכההמשפט,ביתעלמוטלשהיההעבודהעומטבשלאלימ,

לאחרחודשיממשמונהלמעלהבעניינמהראשונהההוכחותישיבת

בעניינמ,ההוכחותמישיבותרבותבוטלומכןלאחרוגמשנעצרו,

מעצרמאתגולדברגהשופטהאריךזאת,בכלהעומט,בשלשוב,

בתקופתיטתיימלאשמשפטמהיהברורכיאףמ,נאשמיהשל

זו:החלטתואתגולדברגהשופטמנמקוכךהאמורה,ההארכה

בשעתובית-המשפטאתשהיבאוהטעמימכיטפקלהיותיכול"לא

בחלוףבעצמואיןהיומ,אףוקיימימשרירימהמשיבימ,אתלעצור

להביןאיןכיטבורני ..טעמימ,באותמלכרטמכדיהשנהתקופת

מקרהבכללהשתחררהנאשמשלדינוכילומרכבא 53טעיףאת

הנטיבותזותקופהמשךנשתנו,לאאמגמהמעצר,שנתבתומ

כזהאשרפירושההליכימ,תומעדמעצרואתשהצדיקווהטעמימ

המשפטביתשלשופטהמטמיכה , 54טעיףהוראתעממתיישבאינו

שלשהעלתעלהשלאלתקופההמעצרהארכתעללצוותהעליון

בשניההוראותשלצרופןלזמן,מזמןכךולצוותולחזורחודשימ,

שנהמשךבמעצרהנתוןנאשמכימשמיענוהאמורימהטעיפימ

שבגינןטעמיממאותממעצרו,להמשךהצדקהעודאיןאמישוחרר,

בינתיימ,.שחלמשינוישיינבעיכולכזאתאשרהצדקההעדרנעצר,

נשיארשאי )א(קטןטעיףהוראותאף"עלהמעצרימ:לחוק )ב( 61ט'לשוןהייתהזו 10

הארכתעללהורותהנאשמ,שלמשפטומתנהלשבוהמשפטביתשלנשיא,טגןאו

ימימ". 90עלתעלהשלאלתקופההנאשמשלמעצרו

המעצרימ.לתוק 62ט'ראו 11

הריןטררבחוק 10.4.1997ביומשתוקןכפיהמעצרימ,לחוק ) 3 (-ו ) 1 ( 23ט'ראו 12

 .-1997תשנ"ז(תיקון),מעצרימ)-אכיפה(טמכויותהפלילי

2846בש"פ 1 3 /  . 3 ) 2 ( 97עליוןתקריןמתרום,נ'מ"י 97

6309בש"פ 14 /  . 838 ) 3 ( 97עליוןתקריןתוהמי,נ'מ"י 97

(תיקון),(תיקון)מעצרימ)-אכיפה(טמכויותהפליליהריןטררחוקהצעתראו 15

הפלילי").הריןטררחוק"הצעת(להלן: 159ה"ח , 1997-תשנ"ח

 .-1997תשנ"ח(תיקון),(תיקון)מעצרימ)-אכיפה(טמכויותהפליליהריןטררתוק 16

14בבג"צנתאשרה 61לטעיףהתיקוןשלחוקתיותו /  . l) 97נב(פ"רמ"י,נ'מנבר 98

3838בש"פ 17 / שהוראותבתקופהנכתבוהרברימ . 365 , 360 ) 4מר(פ"רשילון,נ'מ"י 90

עורוראוכיומ,הקיימזרמגממבטאימהמאןבתוקףשהיוהןהפליליהריןטררתוק

3267בש"פ /  ; 6הערהלעילרמאדן,אבועניין ; l) 221מו(פ"רוישניצקי,נ'מ"י 91

/3360בש"פ 6240בש"פ ; 518 ) 3מח(פ"ראלון,נ'מ"י 94 / עליוןתקריןחמ,דנ' '''מ 95

5919בש"פ ; 727 ) 3 ( 95 / 5727בש"פ ; 156 ) 3 ( 95עליוןתקריןשאהין,נ'מ"י 95 / 95 

7515בש"פ ; 111 ) 3 ( 95עליוןתקריןקוצ'מנקו,נ' '''מ / עליוןתקריןניסנוב,נ' '''מ 01

1779בש"פ ; 1955 ) 3 ( 01 /  • 120 ) 1 ( 02עליוןתקריןאור,בןנ'מ"י 02

3538בש"פ 18 /  .טורק)עניין(להלן: 266 ) 3 ( 90עליוןתקריןטורק,נ' '''מ 90
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אוהמשפט,שלתקיןבלתיבניהולנעוץשיהאויכולבנטיבות,

שעצםמכאןהתביעה,"מטעםבומוצדקיםבלתיעיכוביםבגרימת

שנגרמומוצדקיםבלתיעיכוביםאוהמשפט,שלבניהולוהליקוי

מעברהדיוןשללהתמשכותוהביאואשרהתביעה,שלבעטייה

המעצרהמשךעללצוותהצידוקאתששומטיםהםהמעצר,לשנת

מדרךשינויתכליתשונותאלהנטיבות ..לחוק, 54טעיףפיעל

כתפיועלהמוטלהרבהעומטאכןדנן,במקרההמשפטשלניהולו

לאכךובשלזה,במקרהגםאותותיואתנתןקמאהמשפטביתשל

לאכילומראיןאולםלמשפט,שנועדוהישיבותבכלהדיוןנתקיים

בית-נתוןבהםבאילוציםבהתחשבהדיון,אתלקדםמאמץנעשה

 , 19המשפט"

מןלפחותגבר,וחירותוהאדםכבודחוק-יטוד:בעקבותכינראה

כמתחייבהשחרור,גישתשלמשקלההעיונית-תאורטית,הבחינה

537בבש"פשנקבעהמההלכה / /2316ובדנ"פי l/מניגנימאת 95 95 

נראההעודבתית,במציאותהואכךאכןכמהעד , 20י l/מניגנימאת

הקיימיםהזרמיםשניכאןעדמקום,מכלדברים,שלבהמשכם

השוואה,לשםונעיין,נפנהוכעתהישראלי,במשפטבטוגייתנו

האמריקאי,במשפט

האמריקאי.המשפטד

זכתהבפלילים,הנאשםשלמזכויותיוכזכותמהיר",ל"משפטהזכות

וכךלחוקה,השישיבתיקוןמפורשחוקתילעיגוןבארצות-הברית

לענייננו:הנוגעיםבחלקיםהשישיהתיקוןלשוןהיא

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy " 
," the right to a speedy .. , trial 

שבהמהשאלהרחבהבשאלהרבה,במידהעוטק,השישיהתיקון

שהואביןבמהירות,משפטולטיוםנאשםשלבזכותוהיינועטקינן,

חשיבותמהיר"ל"משפטלזכותזאת,עם , 21שלאווביןבמעצרנתון

בארצות-הבריתהפדרליהמחוקקחוקק 1974בשנתבטוגייתנו,גם

מוגדרותזמןתקופותנקבעוזהבחוק , 22המהיר"המשפט"חוקאת

נאשםשלעניינועל , 23להתחילנאשםשלמשפטוצריךשבמהלכן

זהטעיףהמהיר,המשפטלחוק 3164טעיףחולשבמעצר,השוהה

הנתוןנאשםשלבמשפטוההוכחותגבייתכי ) b (קטןבטעיףקובע

מוטיףעוד , 24הראשוניהמעצרמיוםיוםתיעשםתוךתתחילבמעצר,

מעברבמעצרהנתוןנאשם-עצורכי ,) cכקטןבטעיףוקובעהטעיף

שלמחודשתלבחינההמשפטביתבפנייובאהאמורה,לתקופה

במעצרהנאשםאתלהשאירהמשפטלביתלואלוכימעצרו,טוגיית

זמןבתקופתמדוברלכאורה, , 25האמוריםהימיםלתשעיםמעבר

המעייןאולםבישראל,הנוהגתמהתקופהכמהפיקצרהביותר,קצרה

שונה,המצבתמונתכייראהמקרובדבברים

הימיםתשעיםמגבלתכיבמפורשקובעהפדרליהמחוקקראשית,

 " fault (טנגורואוהנאשםבאשמתאירעהעיכובכאשרחלהאינה
" 26(ofthe accused or his counsel , לעמודהראוימןזה,בהקשר

 30המשפט

טנגורכיקובע,המהירהמשפטלחוק 3162שטעיףכךעלכאן

אתלעכבהיחידהשתכליתהבטיט,חטרתבקשהביודעיןשמגיש

עלזמנילאיטוראולקנטוצפויעברהבכךמבצעהמשפט,תחילת

הנאשם,שלייצוגו

תשעיםבמנייןבמפורש,הפדרליהמחוקקקובעזאתוגםשנית,

שבפועלכךמפטיקים","אירועיםמטפרנכלליםלאהאמוריםהימים

האירועיםרשימתמאו.דעדלהתארךיכולההימיםתשעיםתקופת

המשפטלחוק 3161טעיףשל ) h (קטןבטעיףמנויההמפטיקים

עיכובהיתר,ביןהכוללת,מאו,דעדארוכהברשימהמדובר , 27המהיר

מניהולהנובעעיכוב ; 28הנאשםשלהנפשימצבומדביקתהנובע

שונות,מקדמיותמבקשותהנובעעיכוב ; 29הנאשםנגדאחרמשפט

בינייםמערעוריהנובעעיכוב ; 30המשפטתחילתלפניהמתבררות

מאמציםשנעשומרכזי,עדשלמהיעדרוהנובעעיכוב ; 31למיניהם

נגדמתנהלשהמשפטמכךהנובעטבירעיכוב ; 32לאתרוטבירים

 , 33יחדנאשמיםמטפר

טל","אירועגםנכללהמפטיקיםהאירועיםברשימתכן,עליתר

אינהשופט,צופיעלהמשפטנדחהשבמהלכהתקופהכלשלפיו

כלומר , 34להתחילהמשפטאמורשבהםהימיםתשעיםבמנייןנכללת

טפקאיןהימים,תשעיםתקופתאתלהאריךכדישופטצובמתןדי

המחוקקקבעשכך,מכיווןלכת,מרחיקהואזהטל""אירועכי

שלתחילתולדחייתצוליתןשופטשללטמכותוגדריםהפדרלי

הגדרים:הםואלוהמשפט,

לדחייתצוליתןאםהמתחבטהשופט,-האיזוןמנחן )א(

לעשייתהתרומהאתגיטא,מחדלשקול,צריךהמשפט,שלתחילתו

המשפט,בתחילתהדחייהבעקבות ) the ends of justice (הצדק

אינטרט(היינווהפרטיהציבוריהאינטרט,אתגיטא,ומאידך

 the best interest of the public (מהירמשפטבניהולהנאשם),
and the defendant in a speedy trial (, האינטרטכאשררק

ביתעלשומההאחרון,האינטרטעל ) outweigh (גוברהראשון

 , 35הדחייהלבקשתלהיעתרהמשפט

לפרטלנכוןרואההפדרליהמחוקק-המנחיםהשיקולים )ב(

האיזון,מבחןבמטגרתלשקולהשופטעלששומההשיקוליםאת

היתרהמורכבותווכןהפלילי,ההליךשלניהולולאפשרהרצוןובהם

האישוםשלמאופיוהנאשמים,ממטפרנובעתשהיאכפיהמקרה,של

 , 36והעודבתיותהמשפטיותהשאלותשלוממורכבותן

שיקוליםכיבמפורשמבהירהפדרליהמחוקק-העומסישקלו )ג(

לדחייתצולמתןהצדקהאינםהמשפטבמערכתעומטשלכלליים

מצויותזו,הוראהבצדכילהעירהמקוםכאן , 37המשפטשלתחילתו

למערכתלאפשרשנועדוהוראות,מטפרהמהירהמשפטבחוק

עליהשהוטללעומטומנהלית,מערכתיתמבחינהלהיער,ךהמשפט

 , 38המהירהמשפטבחוק

חייבהמשפטשלתחילתולדחייתצו-ההנמקהחונת )ד(

 , 39מנומקלהיות

הראיות"גבייתיכולההאמריקאיבמשפטבפועל,כן,כיהנה



הםאךבתוקף,היוהפליליהריןםררחוקשהוראותבזמןנכתבוהרברים .שםשם, 19

2610בש"פנםוראו .כיוםהקייםזרםנםמבטאים / עליוןתקריןאמזלג,נ'מ"י 91

5098בש"פ ; 140 ) 2 ( 91 / 49ב"ש ; 143 ) 4 ( 90עליוןתקריןטורק,נ'מ"י 90 / ג'מ"י 86

/3986בש"פ ; 165 ) 1מ(פ"רשושן,בן ב"ש ; 250 ) 3 ( 90עליוןתקריןדהאן,נ'מ"י 90

307 / 8119בש"פ ; 640 ) 2לו(פ"ראברג'ל,נ'מ"י 82 / עליוןתקריןעי,דנ'מ"י 01

01 ) 3 ( 2218 . 

537בש"פ 20 / 2316ורנ"פ 355 ) 3מט(פ"רמ"י,נ'גנימאת 95 / פ"רמ"י,נ'גנימאת 95

חוק-בעקבותכירוב,דבעתכירוע,נפסק,שםננימאת),הלכת(להלן: 589 ) 4מט(

החשורזכויותשלהערפהלטובתהאיזוןנקורתהשתנתהוחירותוהארםכבוריסור:

4039בש"פעורוהשווראובפשיעה.המלחמהאינטרספניעלוהנאשם / בןנ'מ"י 95

3775בש"פ ; 1741 ) 2 ( 95עליוןתקריןשטרית, /  ) 2 ( 95עליוןתקריןתורנ'מן,נ'מ"י 95

/1730בש"פ ; 1550 7013בש"פ ; 782 ) 1 ( 95עליוןתקרין ,מזרחינ'מ"י 95 / נ'מ"י 94

6312בש"פ ; 43 ) 4 ( 94עליוןתקריןמזרחי, /  ) 3 ( 94עליוןתקריןנריפאת,נ'מ"י 94

 • 2001-תשס"אעיברה,נפנעיזכויותמחוקהעולההננריתהמנמהראוכן . 1395
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Wingo, (1972) 407 U.S. 514, 33 L. Ed. 2dl01 . מאניננ, ,נוסףוארםבארקר

בארקר . 1958ביוליבוצעהרצחמעשהקשישים.זונשלבאכזריותברציחתםהואשמו

הונשוננרםהאישוםכתבימכן.לאחרקצרזמןבמעשהכחשודיםנעצרוומאניננ

אולם . 1958באוקטוברלהתחילהיואמוריםהשנייםשלומשפטיהם , 1958בספטמבר

שמאניננמעוניינתהייתההתביעהשכןלכ,ךשנקבעבמועדהחללאבארקרשלמשפטו

בארקרשלמשפטוכיהתיבעהביקשהולפיכךבארקר,שלבמשפטותביעהכעדיעיד

194לע"פבישראלוהשוו(ראויסתייםמאניננשלשמשפטולאחררקיתחיל / קינזי 75

בשל .) 63הערהלהלןנםראוקינזי],ענייןאו ,קינזיהלכת[להלן: 477 ) 2ל(פ"רמ"י,נ'

עת,אותהכל . 1962דצמברערונתנלנלמאניננשלמשפטו,נמשךראייתייםקשיים

אכןבארקרשלומשפטובארקר,שלמשפטובניהולרחיותוביקשההתביעהשבה

נתוןבארקרהיהבתחילהכיכאןנרנישבארקר.שלבהסכמתורובפיעלנרחה,

שוחררהחל,לאעדייןבארקרשלומשפטוחודשיםעשרהשחלפולאחראולםבמעצר,

שלמשפטולתחילתהביאלאמאניננשלמשפטוסיוםנם ,זאתעםבערבות.בארקר

לרחייתשובהביאההערשלמחלתוחלה.המרכזייםהתביעהמעריאחרשכןבארק,ר

המשפט,שלבסופו . 1963באוקטובדרקלבסוףהחלהמשפטבארקר.שלהמשפט

הניענלנולים,מספרלאחר .עולםלמאסרונרוןלושיוחסובעברותבארקרהורשע

בביתבארקרשלטיעונוארצות-הברית.שלהעליוןהמשפטלביתבארקרשלעניינו

 ,"רימהל"משפטבזכותופנעהבעניינוההליכיםשלהתמשכותםכיהיההעליוןהמשפט

(בעיקרנרחהבארקרשלזהטיעונויבוטל.ננרוהאישוםכתבכיהיההראוימןכןועל

שלהעליוןהמשפטשביתתוך ,הרחייה)בקשותלמרביתהתננדלאשבארקרכךבשל

מהיר".ל"משפטהזכותשלועיקריהטעמיהעלבהרחבהעומדארצות-הברית

22 3161-§3174 The Speedy Trial Act of 1974, 18 USC § המשפט"חוק :(להלן

 .המהיר")

המשפט,בניהולעיכוביםבענייןהריוןשלעיקרובארצות-הבריתכילכךלבלשיםראוי 23

מהריוןבארצות-הבריתהדיוןשונהבכך .המשפטתחילתלפנישאירעובעיכוביםהוא

 .המשפטניהולבמהלןשאירעוכוביםיבעהואהדיוןשלעיקרוכשבישראלבישראל,

ששיטתבכךיסודוהאמריקאיתלזוהישראליתהמשפטשיטתביןזההדבלשלטעמו

הרנילחייהםמאורחלהטרידםשקשהמושבעים,שלשיטההיאהאמריקאיתהמשפט

בארצות-הפלילייםבמשפטיםהעיכוביםשלעיקרםכן,עלמשמעותית.תקופהבמשך

המושבעים,שלוהתכנסותםהמשפטתחילתלאחד .המשפטתחילתלפניהםהברית

 .במהירותרוב,פיעלמתנהל,המשפט

ההוכחותנבייתכיקובעהמהירהמשפטלחוק ) c ( ) 1 ( 3161ס'כיכאןונעירנוסיף 24

חלהזו.הוראההאישוםכתבהנשתמיוםיוםשבעיםתוךתתחילהנאשםשלבמשפטו

שלאו.וביןבמעצרנתוןשהואביןנאשם,כלעל

לענייננו:הנונעיםבחלקיםהמהירהמשפטלחוק ) c (-ו ) b ( 3164סעיפיםשללשונםזו 25

b) The trial of [a detained person who is being held in detention solely ( 

because he is "awaiting trial"] .. . shall commence not later than ninety 

days following the beginning of such continuous detention ... The periods 

of delay enumerated in section 316 (h) are excluded in computing the 

time limitation ... specified in this section . 

,) c) Failure to commence trial ofa detainee as specified in subsection (b ( 

through no fault ofthe accused or his counsel ... shall result in the autolnatic 

review by the court of the conditions of release. No detainee ... shall be 

held in custody pending trial after the expiration ofsuch ninety-day period 

required for the commencement of his trial . 

 .שםראוהמהיר,המשפטלחוק ) c (קטןסעיףשלהמלאלנוסחו 26

 " Theכי:המורה , 25הערהלעילהמהיר,המשפטלחוק ) b (קטןסעיףשלהסיפאראו 27

periods ofdelay enumerated in section 3161 (h) are excluded in computing 

" the time limitation specified in this section . 

 .המהירהמשפטלחוק A)(I)(h)3161 (ס' 28

 .המהירהמשפטלחוק D)(I)(h)3161 (ס' 29

המהיר.המשפטלחוק F)(I)(h)3161 (ס' 30

המהיר.המשפטלחוק E)(I)(h)3161 (ס' 31

 .המהירהמשפטלחוק h)3161 () 3 (ס' 32

 .המהירהמשפטלחוק h) 3161 () 7 (ס' 33

לשוןוזוהמהיר.המשפטלחוק h) 3161 () 8 (בסעיףמופיעהאמורהסל""אירוע 34

לענייננו:הנונעיםבחלקיםהסעיף

h) The following periods of delay shall be excluded in computing the ( 

: time within which ... the trial of any such offense must commence 

8) (A) Any period or delay resulting from a continuance granted by any ( 

judge on his own Inotion or at the request ofthe defendant or his counsel 

or at the request ofthe attomey for the Govemment, ifthe judge granted 

such continuance on the basis of his findings that the ends ojJustice 

served by taking such action olltweigh the best interest oj the public and 

the dej endant in a speedy trial. No such period of delay resulting from a 

continuance granted by the courting accordance with this subsection 

unless the court set forth , in the record of the case, either orally or in 

writing, its reasons for finding that the ends ojJustice served by the 

granting oj such continuance outweigh the best interests oj the pllblic 

and the dejendant in a speedy trial . 

המהיר,המשפטלחוק A)(8)(h)3161 (סישלהמלאבנוסחוהמורנשיםהקטעיםראו 35

שם.

המהיר.המשפטלחוק B)(8)(h)3161 (בס'המפורטיםהמנחיםהשיקוליםראו 36

 " No continuance under :לאמור C)(8)(h)3161 (בסיקבועהזוהוראה 37

subparagraph (A) of this paragraph shall be granted because of general 

" congestion of the court's calendar . 

המהיר.המשפטלחוק 3165-3174בס'המפורטותההוראותראו 38

לעילידינועלשהובאהיכפהמהירהמשפטלחוק h)(8)(A 3161 (לסיהסיפאראו 39

 • 34בהעדה

 31המשפט
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ולעתימארוכה,זמןתקופתלאחרלהתחילנאשמ-עצורשלבמשפטו

שנתייםואף , 40נאשמ-עצורשלמשפטומתחילבטרמכשנהחולפת

השיהוינחשבשבעטיוהמרכזיהטעמהמשפט.לתחילתעד 4lרחצי

זאת,עמטנגורו.אוהנאשמבהתנהגותשיטודוהטעמהואמוצדק

ובהמנוטפימ,טעמימהשיהוי.אתהמצדיקהיחידהטעמזהאין

אתלהצדיקיכולימההלי,ךשלומורכבותועדימבאיתורקושי

אתהמצדיקטעמאינוכשלעצמו,העומט,טיעוןאולמהשיהוי.

עליהשנכפההעומטעמלהתמודדלמערכתלאפשרכדיהשיהוי.

הטדרימנקבעוהמהיר,המשפטבחוק

מפורטימ.ומנהלייממערכתיימ

לפנותכעתניתןאלו,כללאחר

מחקרנו.לתוצאות

העבודהשיטתהמחקר:ה.

עיינו,לאשורו,המצבאתלבחוןמנתעל

 42שנתקבלוההחלטותבכלכאמור,

ביתידיעלמעצרלהארכתבבקשות

לבין 1.8.2001ביןהעליוןהמשפט

לשמ"התקופה").(להלן: 1.11.2001

ההחלטותבכלגמעיינוהשוואה

עוברהעליוןהמשפטבביתשנתקבלו

 62- 61טעיפימשללתוקףלכניטתמ

ל- 23.9.1997ביןהיינוהמעצרימ,לחוק
43 22.12.1997 • 

נתקבלוההחלטותמןשרבותמכיוון

בהחלטההופיעהתמידלאבהטכמה,

הנאשמ.הואשמשבהלעברההתייחטות

באתרימנוטףחיפושנעשהלפיכך,

ובתיהעליוןהמשפטביתשלהשונימ

גמכמוהנמוכות,הערכאותשלהמשפט

פרטימולבררלנטותמנתעלב"תקדין",

 • 44לנאשמשיוחטההעברהעלנוטפימ

ממצאימו.המחקר:

הרלוונטיימהטעיפימשללתוקףלכניטתמעוברהשוואה,לשמ

 76במהלךבקשות 80שלבעניינןהחלטותניתנוהמעצרימ,בחוק

בבקשותהחלטות-1.05לקרובניתנובממוצע,היינו, .עבודהימי

 .) 80:76 = 1.05 (יוממידימעצרלהארכת

ליותרכמובן,התייחטו,הבקשותמןחלק-הנאשמיםמספרנ.

-145בעטקושנבדקוהבקשות 108הכול,בטךאח.דמנאשמ

הטעיפימשללתוקףלכניטתמעוברהשוואה,לשמנאשמימ.

-101בעסקושהוגשוהבקשות 80המעצרימ,בחוקהרלוונטיימ

נאשמימ.

לעתימשנבדקה,בתקופהמנגד,

שלבעניינואחתמבקשהיותרהוגשה

כשבראשית(למשל,נאשמאותו

הארכהבקשתהוגשהשנבדקההתקופה

הוגשהשנבדקההתקופהובטוףאחת,

לאותובנוגעשנייההארכהבקשת

שנבדקה,בתקופההכול,ובטך .נאשמ)

במשךבמעצר 46נאשמימ 135שהו

 4כיאמחודשימ,מתשעהלמעלה

לאחרבמעצרשהומתוכמנאשמימ

לגזרהמתנהתוךמרשיעה,דיןהכרעת

 • 47דין

 108מתוך-ההארכהמספרג.

כ-שהןבקשות, 46שנדבקו,הבקשות

43 היו ,) 46:108 = 0.43 (מהבקשות %

לתשעהמעברראשרנהמעצרלהארכת

 • 48חודשימ

מהבקשות-18%כשהןבקשות, 19

מעצרלהארכתהיו ,) 19:108 = 0.18 (

היינוחודשימ,לתשעהמעבר 49שנייה

להארכתבבקשותמדובר , 50בהכללה

לשנה.מעברמעצר

מהבקשות-13%כשהןבקשות, 14

מעצרלהארכתהיו ,) 14:108 = 0.13 (

5שלישית l בבקשותמדוברבהכללה,היינוחודשימ,לתשעהמעבר

חודשימ.לחמישה-עשרמעברמעצרלהארכת

להארכתהיו ,) 10:108 = 0.09 (מהבקשות-9%כשהןבקשות, 10

בבקשותמדוברבהכללה,היינוחודשימ,לתשעהמעברריביעתמעצר

רחצי.לשנהמעברמעצרלהארכת

להארכתהיו ,) 5:108 = 0.05 (מהבקשות-5%כשהןבקשות, 5

מדוברבהכללה,היינוחודשימ,לתשעהמעבר 52חמישיתמעצר

חודשימ.חדלעשרים-ראמעברמעצרלהארכתבבקשות

להארכתהיו ,) 8:108 = 0.07 (מהבקשות-7%כשהןבקשות, 8

מדוברבהכללה,היינוחודשימ,לתשעהמעבר 53שישיתמעצר

לשנתיים.מעברמעצרלהארכתבבקשות

ר 117רבזצילום:

המחקר.שלהמרכזיימהממצאימריכוזיופיעלהלן

החלטותניתנושנדבקה,בתקופההכול,טך-הנקשרתמספרא.

כשמתוכמימימ, 92היושנבדקהבתקופה . 45בקשות 108שלבעניינן

לעומתעבודה.כימיחושבולאושבתונימשבת(ימיעבודהימי 74

עבודה,כימיחושבוכןהמועדחולוימיחגערבישישי,ימיזאת,

אלו).בימימגמלעתיממתקיימיממעצרימבענייןשדיוניממשומ

בבקשותהחלטות-1.5לקרובניתנותבממוצעכיהיאהמשמעות

 .) 108:74 = 1.46 (יוממדימעצרלהארכת

 32המשפט



להארכתהיו ,) 3:108 = 0.03 (מהבקשות-3%כשהןבקשות, 3

מדוברבהכללה,היינוחודשים,לתשעהמעבר 54שביעיתמעצר

חודשים.לעשרים-רשבעהמעברמעצרלהארכתבבקשות

להארכתהיו ,) 2:108 = 0.02 (מהבקשות-2%כשהןבקשות, 2

מדוברבהכללה,היינוחודשים,לתשעהמעבר 55שמיניתמעצר

רחצי.לשנתייםמעברמעצרלהארכתבבקשות

להארכתהייתה ,) 1 : 1 08 = 0.01 (מהבקשות 1 %כ-שהיאבקשה, 1

בבקשהשםדוברהיינוחודשים,לתשעהמעבראחעדשרמעצר

חדרשים.רשלרשהשניםלשלרשמעברמעצרלהארכת

61(כהבקשותשלהאריחלקכן,אםהכול,בטך במעצרעטק )-%

שלהמוחלטורובןשנה,דעשלתקופהבמעצרששהונאשמיםשל

עדבמעצרששהונאשמיםשלבמעצרעטק ) >83°I(ההבקשות

18(הבקשותמעטלאישנןעדיין,רחיצ.שנה °I< ( במעצרםשעוטקות

רתשעהשנהעלהעולהתקופהבמעצרששוהיםנאשמיםשל

השוהיםנאשמיםשעניינהבקשהגםכאמור,ומצאנו,חדרשים,

מדובר,הארוכותהמעצרבתקופותשנים.משלרשלמעלהבמעצר

להארכתבקשותמוגשותשבעניינםנאשמים,אותםעללעתים,

ושמינית.שביעיתשישית,חמישית,מעצר

הרלוונטייםהטעיפיםשללתוקףלכניטתםעוברהשוואה,לשם

כ-שהןבקשות, 39שנבדקו,הבקשות 80מתוךהמעצרים,בחוק

מעברראשרנהמעצרלהארכתהיו ,) 39:80 = 0.49 (מהבקשות 50%

23כשהןבקשות, 18לשנה; היו ,) 18:80 = 0.23 (מהבקשות-%

15כשהןבקשות, 12שנייה;מעצרלהארכת מהבקשות-%

-6%כשהןבקשות, 5שלישית;מעצרלהארכתהיו ,) 12:80 = 0.15 (

בקשות, 4רביעית;מעצרלהארכתהיו ,) 5:80 = 0.06 (מהבקשות

חמישית;מעצרלהארכתהיו ,) 4:80 = 0.05 (מהבקשות-5%כשהן

להארכתהייתה ,) 1 : 80 = 0.01 (מהבקשות 1 %כ-שהיאבקשה, 1

 ,) 1:80 = 0.01 (מהבקשות-1%כשהיאבקשה,-1ושישית;מעצר

שמיני.תמעצרלהארכתהייתה

ב-כאמור,עטקו,שנבדקוהבקשות 108-הסנגרריהעמדת.ד

נאשמים,-92לבנוגעהריהללו,הנאשמים 145מתוך . 56נאשמים 145

להארכה.ריההטנגוהטכמתניתנה ,) >63°I (0.63=92:145השהם

התנגדה ,) 52:154 = 0.36 (-36%כשהםנאשמים,-52לבנוגע

 • 57המעצרלהארכתהטנגוריה

הרלוונטייםהטעיפיםשללתוקףלכניטתםעוברהשוואה,לשם

-66לבנוגעהרישנדבקו,הנאשמים 101מתוךהמעצרים,בחוק

83כשהםנאשמים, ריההטנגוהטכמתניתנה ,) 66:80 = 0.83 (-%

להארכה.

מעצר.להארכתהראשרנהבבקשההטנגוריהבעמדתעתהנתמקד

ראשונה.מעצרלהארכתבקשות 46הוגשושנדבקהבתקופהכאמור,

נאשמים,-38לבנוגעוהנה,נאשמים.-61להתייחטואלובקשות

62כשהם המעצר.להארכתהטכימההטנגוריה ,) 38:61 = 0.62 (-%

התנגדההטנגוריה ,) 23:61 = 0.38 (-38%כשהםנאשמים,-23לבנוגע

 ....המעצרלהארכת

 United States v. Ditommaso, 817 F.2d 201 (2"' Cir . 1987 (; :למשלראו, 40

-A. W. Alschuler "Preventive Pretrial Detention and the F ailure of Interest 

, 510 ) 1986 ( . BalancingApproaches to Due Process" 85 Mich. L. Rev 

515ff . 984 ) 1993 ( :ראוכן Unites States v. Me/endez-Carrion, 790 F.2d 

). 2"' Cir (. 

 . United States v. Mi//an, 4 F.3d 1038 ) 1993 (ראו: 41

הבקשה.הגשתמועדלפיולאההחלטהמתןמועדלפינעשתההדביקה 42

 ] http://www.court.gov.il [העליוןהמשפטביתשלהאינטרנטבאתרנעשההעיון 43

) 16.4.2003 Iast visited on (. 

 .(תשט"ד)טבהמשפטשיפורטםלמאמרכנטפחיופיעהבקשותפירוט 44

הטופיתההחלטה .בלדבזמנילמעצרהחלטותהיוהמעצרמהחלטותשתזוםכיאם 45

אחתבנוסף,שנדבקה.התקופהלאחרניתנהמעצר)(החלטתאלובקשותבשתי

ולאחרמכן,לאחראךכחודש.שללתקופהמעצרהחלטתהיאהמעצרמהחלטות

מעצר.בחלופתלשחרורהחלטההנאשםשלבענזונוניתנהשנבדקה,התקופה

שנדבקה,התקופהלאחרנתקבלהמהנאשמיםשנזוםשלבענזונםהטופיתהמעצרהחלטת 46

 .שםראו

ובנוגעאוטלן,סרגזומלאך,אריקאברמוביץ,אליהועטל,יוטי :הםהנאשמיםארבעת 47

יששלפיההפטיקהעלמעצר.להארכתבקשותשששנדבקהבתקופההוגשואליהם

אךמרשיעה,דיןהכרעתלאחרגםהמעצריםלחוק 62טעיףלפימעצרבהארכתצורך

ראוהמקורזום,המעצרחודשיתשעתשחלפולאחרניתנההדיןהכרעתאםרקזאת

 . 2הערהלעיל

בהטכמהמעצרלהארכתבבקשותשכןמסוימת.הטעיהישזהבנתוןכילהעירהראוימן 48

במרביתואמנם, .ההחלטהבכותרתהאמורפיעלרוב,פיעלנקבע,ההארכהמטפר

בענזוןתקלותנפלולעתיםאולם,הנכון.ההארכהמספראתמבטאתהכותרתהמקרים

טעותנתגלתה.כאשרלנאשםשיוחטההעברהאתלאתרניסינוכאשרשגילינוכפי ,זה

טעויותנפלועדזוןכילשערניתןאולם ,בהתאםההארכהבקשותמספרתוקןכאמור,

 .מסוימות

 . 50הערהלהלן,ראו 49

המעצרהארכתתמידלאשכןלשנה,מעברמעצרבהארכותמדוברבהכללהכיצזונו 50

הןהמעצרהארכותרוב,פיעלעדזון, ,אולם .הימיםתשעיםלמלואהזותההראשונה

 .נכונההיאהדבריםבגוףשהבאנוההכללהכן,ועלהימיםתשעיםלמלוא

לכן,קודםעודהוגשהאליהםשבנוגע ,נאשמיםשלושהענזונןהבקשות,מןשתזום 51

קורקוט.שחרשמש,אלוןאחת:(בקשהשנזוהמעצרלהארכתבקשהשנדבקה,בתקופה

אלקובי).אברהםשנזוה:בקשה

 . 53הערהלהלן,ראו 52

בתקופהלכן,קודםעודהוגשהשבענזונם ,נאשמיםארבעהענזונן ,בקשותשלוש 53

שנזוה:בקשהאל-אמיטל.קאיד :אחת(בקשהחמישיתמעצרלהארכתבקשהשנדבקה,

ענזונהאחתבקשהכן,כמוקיט).איברהיםשלישית:בקשהטאהא.מופידעי,דאחמד

מעצרלהארכתבקשהלכןקודםעודהוגשהשבענזונו ,אברמוביץ)הוי(אלנאשם

הערהלהלןגםוראויום.מתשעיםקצרזמןלפרקחמישית,גםהנראהוכפירביעית,

54 . 

 ,שנדבקהבתקופה ,לכןקודםעודהוגשהשבענזונו ,אחדנאשםענזונהאחתבקשה 54

 . 55הערהלהלןגםראו .מלאך)(אריקשישיתמעצרלהארכתבקשה

 ,שנדבקהבתקופה ,לכןקודםעודהוגשהשבענזונו ,אחדנאשםענזונהאחתבקשה 55

 .עטל)(יוטישביעיתמעצרלהארכתבקשה

בקשהשבאותהיששכןהבקשות,למטפרולאהנאשמיםלמטפרכאןלהתזוחטהקפדנו 56

גםכאןהתזוחטנוכן,כמו .להמטכיםשניונאשםהמעצר,להארכתמתנגדאחדנאשם

יששכןשנדבקה,בתקופהאחתהארכהמבקשתיותרהוגשהאליהםשבנוגעלנאשמים

מאוחראומוקדםשבשלבאףנגדו,שהוגשוהבקשותמןלאחתמתנגדאחדשנאשם

ולהפך. ,לבקשההטכיםהואיותר

עמדתהובאהלאאליהובנוגע ,התביעהלבקשתנמחקהמעצרלהארכתאחתבקשה 57

הטנגוריה.
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בידינועלהשנדבקו,הבקשות 108מתוך-העברהחימרתה.

להלןבקשות.-90לבנוגערקלנאשםשיוחטההעברהמהילברר

 : 58לנאשמיםשיוחטההעברהתמציתשלפירוט

מןמשלישלמעלהשהןבקשות, 31האמורות,הבקשות 90מתוך

ברצח.שהואשמובנאשמיםעטקו ,) 31:90 = 0.34 (הבקשות

עטקו ,) 19:90 = 0.21 (מהבקשות-21%כשהןבקשות, 19

ניטיוןשו,ד(כגוןחמיריתאלימיתבעבריתשהואשמובנאשמים

יפנית,בטכיןפניםחיתוךמארובותיהן,זונהשלעיניההוצאתלרצח,

במשפחה).אלימות

עטקו ,) 18:90 = 0.20 (מהבקשות-20%כשהןבקשות, 18

דסים.במעשהאו/ובאיניסשהואשמובנאשמים

עטקו ,) 1 0:90 = 0.11 (מהבקשות 11 %-כשהןבקשות, 10

עצמית).לצריכה(שלאסמיםבעבריתשהואשמובנאשמים

בנאשמיםעטקו ,) 5:90 = 0.06 (מהבקשות-6%כשהןבקשות, 5

מגוניםמעשים(כגוןמחמיריתבנסיביתמיןבעבריתשהואשמו

 .מגונה)ומעשהחטיפההזדמנויות,במטפרבקטינים

בנאשמיםעטקו ,) 4:90 = 0.04 (מהבקשות-4%כשהןבקשות, 4

פלילי).רקעעלנפץחומרהנחת(כגוןבנשקבעבריתשהואשמו

בנאשמיםעטקו ,) 2:90 = 0.02 (מהבקשות-2%כשהןבקשות, 2

ביטחין.בעבריתשהואשמו

בנאשםעטקה ,) 1 : 90 = 0.01 (מהבקשות 1 %-כשהיאאחת,בקשה

בהצתה.שהואשם

הבקשותשלהאריבחלקכאמור,-המשפטביתהחלטתי.

ניתנהשבהןהבקשותבכלהמעצר.להארכתהטנגוריההטכמתניתנה

לבקשהכמובן,העליון,המשפטביתנעתרהטנגוריה,הטכמת

הטנגוריההתנגדהשבהןבבקשותאפואנתמקדמעצר.להארכת

המעצר.להארכת

נאשמים,-145בעטקוואשרשנדבקו,הבקשות 108מתוךכאמור,

בנוגעהמעצר.להארכתהטנגוריההתנגדהבלדבנאשמים-52לבנוגע

כדלקמן:העליוןהמשפטביתהחלטתהייתהאלונאשמים-52ל

88שהםנאשמים, 46שלבעניינם בעניינםשניתנהמהנאשמים %

בהןוהנאשמיםהבקשות,התקבלו ,) 46:52 = 0.88 (מהותיתהחלטה

שנתבקשההתקופהלמלואהיההמעצרתמידלאכיאם , 59נעצרו

הפטיקה).נימוקיניתוחבמטגרתעודכךעלשנעמוד(כפי

בעניינםשניתנהמהנאשמים-12%כשהםנאשמים, 6שלבעניינם

בהןוהנאשמיםהבקשות,נדחו ,) 6:52 = 0.12 (מהותיתהחלטה

 • 60מעצרבחלופתשוחררו

הטעיפיםשללתוקףלכניטתםעוברבתקופההשוואה,לשם

אליהםשבנוגעהנאשמים, 35מתוךהמעצרים,בחוקהרלוונטיים

כ-שהםנאשמים 27נעצרוהמעצר,להארכתהטנגוריההתנגדה

77 23כשהםנאשמים,-8ו ,) 27:35 = 0.77 ( % %-) 0.23 = 8:35 (, 

בתנאים.שוחררו

עללהלןנעמוד-המעצרבהחלטיתהמשפטביתנימיקיז.

בהחליטוהעליוןהמשפטביתאתששימשוהמרכזיים,הנימוקים

 34המשפט

 : 6הנזכריםןהנאשמים-46לבנוגעזאתנאשם,שלמעצרולהאריך

בקשות,-20בהמעצרלהארכתכנימוקשימשה 62העברהחימרת

נאשמים.-32בשעטקו

בקשות,-17במעצרלהארכתכנימוקשימשמכבדיפליליעבר

נאשמים.-25בשעטקו

מעצרלהארכתכנימוקשימשהלהסתייםעימדשהמשפטהעודבה

נאשמים.-24בשעטקובקשות,-16ב

בקשות,ך-4במעצרלהארכתכנימוקשימשההסנגיירההתנהגית

נאשמים.-22בשעטקו

שעטקובקשות,-6במעצרלהארכתכנימוקשימשהקינזיהלכת

 • 63נאשמים-9ב

להארכתכנימוקשימשהבעריבהשחרירתנאישלקדומתהפרה

נאשמים.-3בשעטקובקשות,-3במעצר

וכיוצארבותראיות , 64ואישומיםנאשמים(צירוףהתיקמירכבית

ב-מעצרלהארכתכנימוקשימשוהמשפטבתיעלוהעימסבאלו)

נאשמים.-12בשעטקובקשות, 5

מעצרלהארכתכנימוקשימשמסיכנית)(שקבעמעצרתסקיר

נאשמים.-5בשעטקובקשות,-2ב

בעניינםרקכאמור,-השחרירבהחלטיתהמשפטיבתנימיקיח.

העליוןהמשפטוביתמעצר,להארכתהבקשהנדחתהנאשמים 6של

נאשמים,-3לבנוגעמעצר.בחלופתהנאשםשלשחרורועלהורה

עטקת(בעקבותהפרקליטותבהטכמתהייתההשחרורהחלטת

שחרורהחלטתניתנהנאשמים-3לבנוגערקכינמצאטיעון).

בעניינםשניתנובנימוקיםלראותניתןכמהעדאפואטפקמהותית.

להלןניגעזאת,בכלמייצגים.נימוקיםמשוםהללו,הנאשמים 3של

 : 65השחרורלהחלטותהמרכזייםבנימוקים

נאשמים.שנישללשחרורםכנימוקשימשהמשפטניהילקצב

לשחרורוכנימוקשימשוגמילה)(גיל,הנאשםלשאישייתנסיבית

אחד.נאשםשל

שללשחרורונימוקשימששחרור)על(שהמליץמעצרתסקיר

אח.דנאשם

שעטקהאחת,בבקשההנאשםלשחרורנימוקשימשהקינזיהלכת

 • 66אחדבנאשם

הראוישמןחשובהתופעה-המשפטניהיללזיריזפעילהט.

ניהולובזירוזהעליוןהמשפטביתשלמעורבותוהיאעליהלעמוד

הארכתהליךבמטגרתוזאתהראשונה,הערכאהידיעלהמשפטשל

ביתכאשרלדוגמהמינורית,להיותיכולהזומעורבותהמעצר.

(לרגלהגישההפרקליטותכיהחלטתובנימוקימצייןהעליוןהמשפט

היאהראשונה.בערכאההדיוןלהחשתבקשהההארכה)בקשת

ממליץהעליוןהמשפטביתכאשרלמשלמשמעותית,להיותיכולה

חדה,להיותיכולהוהיאהדיון.קצבהחשתעלהראשונהלערכאה

וממתיןזמני,מעצרעלמורההעליוןהמשפטביתכאשרלמשל

אףלעתים,יש,באלו.וכיוצאהוחש,המשפטקצבאכןאםלבדוק

לערכאההעליוןהמשפטביתביןפונג""פינגבמעיןשניתקל



קצבאתלהחישהראשונהבערכאהלהאיץתכליתושכלהראשונה,

 • 67הדיון

מעורבותוניכרתנאשמימ, ,-4בשעסקו,בקשות,ב-סהכול,בסך

הערכאהידיעלהמשפטניהולבקצבהעליוןהמשפטביתשל

הראשונה.

J . מpo נות

המעצרימ,חוקשלתיקונולמרותברורות.המחקרמסקנותכידומה

בקשותהוגשושנדבקה,בתקופה .מהמשפטיניהולקצבהוחשלא

כניסתןלפנישהוגשומהבקשותכמהפירבותמעצר,להארכתרבות

בהתחשבואולמהמעצרימ.בחוקהרלוונטיותההוראותשללתוקף

במצב.שינויחללאלמעשהכילומרייתכןהמעצר,תקופתבקיצור

לאשהמחוקקלומרניתןכיאפואנראהשיהיה.הואשהיהמה

בסוגייתנו.מטרתואתהשיג

רובפיכשעלנתקבלו,הבקשותרובאמנמ,להעיר:ישזאת,עמ

הסכמתשכיומנדמהכן,פיעלאףהסנגוריה.בהסכמתנעשההדבר

בעבר.מאשרקלותבפחותניתנתהסנגוריה

לכישלוןאפשרייםברים Oהמ.

מערכתכיהואהאחדלכישלון:אפשריימהסברימשניקיימימ

ביקשהמעצרימחוקשמחוקקהערכימאתהטמיעהלאהמשפט

מערכתעלנכפובענייננוהמעצרימחוקהוראותכיהשני,לקדמ.

הדרושימהמשאבימלמערכתשיוקצומבליכגיגית,הרהמשפט,

לשובראויזהאחרוןבענייןעליה.שהוטלהבמשימהלעמודכדי

חקיקתועמשמ,בארצות-הברית.למצבבישראלהמצבאתולהשוות

ומנהלייממערכתיימהסדרימנקבעוהמהירהמשפטחוקשל

החוק.בהוראותלעמודהמשפטלמערכתשיאפשרו

בהחלטותעיוןהנכון.ההסברהואהשניההסברלדעתי,ואכן,

המוחלטרובמראויות.בהחלטותמדוברכידעתי,כךמעלה,ההארכה

דיביותר.מסוכנימלכאורה,היו,הואר,ךשמעצרממ,נאשמיהשל

הואר,ךשמעצרממהנאשמיממשלישלמעלהכיכאןנזכיראמ

הרצח.עברתהיאהחוקימ,שבספרביותרהחמורהבעברההואשמו

שחרורויבןהייתההדילמהדביןשישבוהשופטיממבחינתכינמצא

המשאבימלמערכתהוקצושלאכךעללתרעומתכביטוינאשמשל

מפשע,החפותחזקתקשותנפגעהזאתשבעקבותכךועלהנחוצימ

בעיניי,תמה,איןהנאשמ.ידיעלהציבורשלהחמורסיכונוובין

חמורה,בסכנההציבוראתלסכןשלאהעדיפוהשופטימשמרבית

חשין:השופטוכדברי

בעומסהנושאהואהמשפטביתהערב.הואהמשפט"בית

לטעון-חייבאף-רשאיסניגוראחר.ולאהוא-האחריות

אנשישאינממיוגממשפט,אנשישייטען.הראויכלאתלמרשו

ביטויולתתבית-משפטלהכרעותלהסכימשלארשאיממשפט,

ביתהואבאחריותהנושאכילזכורהכלהמחייבימאולמלדעתמ.

כולנואשרהמקרהבהיקרותאכן,זולתו.אחרולאהואהמשפט,

 • 68איש"איןוהנהוכהכההמשפטביתומשייפןיקרה,לאכימקווימ

בזכויותיהמהמתמשכתהפגיעהעמלהשלימגמקשהזאת,עמ

כהעתנמשךומעצרממפשע,חפימבחזקתשהמנאשמימ,של

בהארכתמקלה"גישהלאחרונה:דורנרהשופטתכדבריארוכה.

מןהיוצאאתתהפוךהמערכת,באילוציהתחשבותתוךמעצרימ,

 • 69מתה"לאותהחוקהוראותואתלכללהכלל

שלפיההדעהאתנקבלאמהמצבעמלהשלימקשהשכן,כללא

לדעתי,דברימ,שלכללמ . 70החוקתית""המהפכהלאחראנומצויימ

למערכתמשאבימהקצאתידיעלבבעיה,מערכתימטיפולמנוסאין

דוגמתבעייתיותהלכותעמהתמודדותידיעלגמכמו , 7המשפטן

 • 72קינזיהלכת

העברותמביןביותרהחמורהלעברההפשטות,למעןהתייחסנו,התמציתיבתיאור 58

לנאשם.שיוחסו

המעצרהחלטתזמנית.מעצרהחלטתניתנהשנרנקהבתקופהנאשמים,לשניבנוגע 59

החלטתניתנהאחדלנאשםבנוגעכן,כמושנרנקה.התקופהלאחרניתנההסופית

עלהחלטהניתנהשנרנקה,התקופהולאחרמכן,לאחראךכחודש,שללתקופהמעצר

מעצר.בחלופתהנאשםשלשחרורו

בהסכמתהיהמעצרלחלופתהשחרורנאשמים,בשלושהשעסקהאחת,בבקשה 60

הפרקליטות.

הנאשמים.מספרעלעולההנימוקיםסיכוםולכןאח,דמנימוקיותרניתןרבותפעמים 61

מעצרכעילתהעבירה"חומרתזנדברגחיבהרחבהראומעצרכעילתהעברהחומרתעל 62

 . 323תשס"א)(תש"ס-לאמשפטיםהדרך?"סוףהאמנם-

נפרדיםמשפטיםשנימתנהליםכאשרכיכידוע,קבעה, , 21הערהלעילקיכזי,הלכת 63

אםהנאשמים,אחדשלמשפטולסיוםעדלהמתיןישעבירה,לדברשותפיםשניכנגד

בנאשםשדנההבקשות,מןלאחתבנוגעהאחר.הנאשםכנגדיעידשהואמעוניינים

אךקיכזי,בענייןלנסיבותרנומהזמנית,נעצר,אמנםהנאשםשנרנקה,בתקופהאח,ד

בש"פראוקיכז.'הלכתבשלממעצרשוחררשנרנקה)התקופה(לאחרמכןלאחר

7971 / טיקמן).עניין(להלן: 25 ) 4 { 01עליוןתקדיןטיקמן,כ'מ"י 01

זנדברגחיבהרחבהראוהמשפט,ניהולקצבעלכמכבידואישומיםנאשמיםצירוףעל 64

 . 116-93(תשס"ב)כפודלמשפטהזכותכאשמים:זכויות

הנאשמים.מספרעלעולההנימוקיםסיכוםולכןאח,דמנימוקיותרניתןלעתים 65
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