
בערובה*משוחררים

מבואא,

שללדיןהתייצבותםבענייןאמפירייםנתוניםבחנו lקודםבמאמר

שלבחינתםאגבבערובה,ששוחררוהשטחים,תושבינאשמים,

החלטתבעניינםשניתנהמעטים,לאנאשמיםכיראינו,אלונתונים

הערובה,אתלגייטיכולתםחוטרבשלבמעצרנותרובערובה,שחרור

בטופולפיכך,בערובה,השחרורהחלטתבמטגרתעליהםשהושתה

אחרלעקובהצורךועלהחשיבותעלעמדנוהקודם,המאמרשל

בערובה,שחרורהחלטתבעניינםשניתנהמישלשחרורם

בטופולקייםקיווינואשראתלקייםהיאזהמאמרשלמטרתו

בעניינםשניתנהנאשמים,אחרעקבנואחר,לשוןהקודם,המאמרשל

המעצרמןבפועלשוחררמתוכםמיובחנובערובה,שחרורהחלטת

המבטטיםהאמפירייםוהנתוניםשערכנוהמעקבזמן,כמהובתוך

השלוםמשפטבביתשניתנובערובהשחרורהחלטותעניינםאותו,

המעקבובפרטהדביקה,כאשר , 1,10,00- 1,07,00ביןבירושלים

ליוםנכוניםבפועל,השחרורואחרהחוזרבעיוןההחלטותאחר

1,3,2001 , 

שלהראותמנקודתרחבהזהמאמרשלהראותנקודתזאת,עם

השטחיםתושבישלבערובהבשחרורעטקנובוהקודם,המאמר

אוכלוטייתכללשלבערובהבשחרורנעטוקזהשבמאמרבעודבלדב,

הנאשמים,

בטוגייתנו:בפטיקההעולותהשאלותבשתינעטוקכךמתוך

המעצר,בהתמשכותלהתחשבמקוםישכמהעדהיא,האחתהשאלה

השחרורבתנאילהקלהכטעםבערובה,שחרורהחלטתלמרות

תוךהמתקייםחוזר,עיוןלהליךמוגבלתהשנייההשאלהבערובה,

באשר , 2המעצריםלחוק 47טעיףהוראתלפישעות, 48או 24

לאחרקצרזמןתוךהמתקייםזה,"אוטומטי"חוזרעיוןלהליך

ביתעלאםהיא,הנשאלתהשאלההמקורית,השחרורהחלטת

אומהותית,בבחינההמקוריתהשחרורהחלטתאתלבחוןהמשפט

לבחון,היאזההליךשלתכליתושחלף,הקצרהזמןלאורשמא,

בניטיוןקרוביועםקשרליצורהתאפשרלנאשםאםטכנית,בחינה

טכניות,דביקותבאלוכיוצאוכלהערובה,אתלגייט

זה,למאמרהעינייםמאירותהערותיהםעלהמשפטמערגתלחברינתונהתודתנו •

בירושלים,השלוםמשפטביתשופטת ••

בגירטגןירושלים,העברית,האוניברטיטהלמשפטים,הפקולטהלמשפטים,דוקטור •••

שלהפרטיתעמדתהאתמבטאיםזהבמאמרהמופיעיםהדבריםהמדינה,לפרקליטת

הגותבת,

 40המשפט

המשפטיתהמסגרתב,

אכיפה-מעצרים),(טמכויותהפליליהדיןטדרלחוק ) 1 ()ב( 21טעיף

נגדושהוגשאדם,בערובהלשחררשופטמטמיך-31996תשנ"ו

 , 4פליליתעברהשלבביצועהנאשםהואובמטגרתואישום,כתב

אוכספיכ"ערבוןהמעצריםלחוק 4 1בטעיףמוגדרת"ערובה"

ערבותבצירוףוביןלדבםביןנאשם,שלאוחשודשלעצמיתערבות

שלנו(ההדגשותערבים"שלכספיערבוןאוערבותשהוא,טוגמכל

ערובהכתבכלהמעצרים,לחוק 48בטעיףכקבוע ,),כ,בוח,ז-

והמשפטהחקירהלהליכייתייצבבערובהשהמשוחררתנאיעלהוא

ביתרשאיבנוטף, , 5משפטהליכימשיבושויימנענגדוהמתנהלים

בערובה,שחרורתנאימתאימים,במקריםלהוטיף,המשפט

בערובה,המשוחררשלחירותועלשונותמגבלותתוטלנהבמטגרתם

בחלקאוהיממהכלבמשךמגוריםממקוםיציאה"איטורכגון

 , 6ממנה"

המשפטביתמוטמךבערובה,השחרורמתנאיתנאיוהופרהיה

השחרורמתנאיתנאיהפרתכן,כמו ,ךהערובהחילוטעללצוות

 , 8הנאשםשללמעצרועילהלהקיםיכולהבערובה

שלאי-המצאתההומצאה?לא(הכטפית)הערובהאםהדיןומה

לאי-אוכבר),שוחרר(אםאדםשללמעצרועילההיאהערובה

הורהששופטאףבמעצרעדייןנתוןהוא(אםהמעצרמןשחרורו

המציאשלאכךבשלבמעצרהמצוי,אדם 9בערובה)שחרורועל

 , lשעותס 48אושעות 24תוךשופטבפנימובאלהיותחייבערובה,

כשלעצמה,היא,הערובהאי-המצאתבשלבמעצרההימצאותכן,כמו

חוזרעיון , llבערובההשחרורבהחלטתחוזרלעיוןעתבכלעילה

העניין,לפיהתובע,אוהנאשםפונהבמטגרתוהלי,ךכידוע,הוא,

"אםבערובהשחרורהחלטתאומעצרהחלטתלשנותבבקשה

מתןמעתניכרזמןעבראונטיבותנשתנוחדשות,עודבותנתגלו

 , 12ההחלטה"

טעיףהערובה?גובהלקביעתהמחוקקשקובעהשיקוליםמהם

כדלקמן:קובעהמעצריםלחוק 46

ערובה,עליולהטילאובערובהאדםלשחררשופטציווה )א("

ומשךהערובהתנאיאתוכןהערובה,גובההערובה,טוגאתיקבע

מטרותאתלהשיגכדיהנדרשעלעולהשאינהבמדיהוהכלתוקפם;

הערובה,הטלת

אתגםהשופטישקול )א(קטןטעיףלפיבהחלטתו )ב(

-אלה

 ;העבירהמהות ) 1 (

התביעה;שבידיהמידע ) 2 (



האדם;שלהפליליעברו ) 3 (

הערובהאתלהמציאויכולתוהאדםשלהכלכלימצבו ) 4 (

הנדרשת;

הערובה"בתנאילעמודיוכלשהאדםהאפשרות ) 5 (

 .).כ.בוח.ז.-שלנו(ההדגשות
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 . 20 ) 200(וווהמשטפשטחים"תושבישלבערובה"שחרורזנדברגוח'כהנאב'ו.

{להלן:ו-996תשנ"ואכיפה-מעצרים),(טמכויותהפליליהדיןםדרלחוק 47טעיף . 2

המעצרים")."חוק

לשונו:שזוהמעצרים,לחוק )ו{)ב{ 2וסעיף . 3

אתששמעלאחרנוכח,כןאםאלא ,)א(קטןסעיףלפימעצרצוייתןלאהמשפט"יבת

יצווהלא ,)ו {)א(קטןטעיףולענייןהאשמה,להוכחתלכאורהראיותשישהצדדים,

מטרתאתלהשיגניתןלא )ו(אלה:גםנתקיימוכןאםאלאכאמו,רהמשפטבית

שפגיעתםשחרור,ותנאיבערובהשחרורשלדברךהמעצר

פחותה".הנאשם,שלבחירותו

שופטמטמיךאשרהמעצרים,לחוקו{ב) 3טעיףעו,דוראו . 4

פלילית,עברהשלבביצועהשנחשדאדם,בערובהלשחרר

 ,)ב{ 44סעיפיםראו,כןכמואישום.כתבנגדוהוגשושטרם

בהיעדרערובההטלתלענייןהמעצרים,לחוק 6ו , 60,59

לענייןהמעצרים,לחוק 42טעיףמעצר;עללצוותטמכות

טעיףהחקירה;עלהממונההמשטרהקציןיבדיערובהקביעת

לערעור.עדבערובהשחרורלענייןהמעצריםלחוק 22

המעצרים.לחוקרישא )א{ 48טעיף . 5

המעצרים.לחוק ) 9 {)א{ 48טעיף . 6

המעצרים.לחוק 5וטעיף . 7

לחוק 52טעיףראו,כןהמעצרים.לחוק ) 2 {)א{ 2וטעיף . 8

נראהכאשרהמשפט,ביתבהחלטתחוזרבעיוןהדןהמעצרים,

עילהבוודאיהיאבערובההשחרורמתנאיתנאיהפרתכי

טעיףראו,בערובה.שחרורעלשהורתהבהחלטהחוזרלעיון

תנאיאתהפראדםבובמקרה,לפיוהמעצריםלחוק 5ו

עילתהתגבשה"אםהמשפטביתרשאיבערובה,השחרור

מטעיףשייקבע".בתנאיםבערובהלשחררואולעצרומעצר,

 ) 2 {)א{ 2ובסעיףלאמורבניגודכילכאורה,עולה,הנ"ל 5ו

עילתאינהבערובההשחרורתנאיהפרתהמעצריםלחוק

עצמאית.מעצר

שההוראהבכךיטודהזהבהקשרשעולהנוספתתמיהה

ולפיההמעצרים,לחוק ) 2 {)א{ 2ובטעיףהקבועההנזכרת,

מעצרעילתהיאנאשםידיעלבערובהשחרורתנאיהפרת

לחוקו 3בטעיףחשוד;שלבעניינוקיימתאינהנגדו,עצמאית

סעיףאףכי,ונראהזו,לטוגיההתייחטותכלאיןהמעצרים

שהפרמישלמעצרובטוגייתדןאינוהמעצריםלחוקו 4

נמלטשלבמעצרדןו 4טעיףשכן,בערובה.שחרורתנאי

היאבערובהשחרורתנאיהפרתאםוטפקחוקית,ממשמורת

 36וו/ 93בש"פראוחוקית.ממשמורתהימלטותבבחינת

עלמורהו 4סעיףכן,כמו . 860 , 855ו)מח{פ"ד ,'·מניפרץ

נמלט"ממנההמשמורתלאותההחזרתו"לשםאדםשלמעצרו

 .).כ.בוח.ז-שלנו(ההדגשות

לחוק ) 2 {)א{ 2וטעיףראו,כןהמעצרים.לחוק 47טעיף . 9

המעצרים.

תוךשופטבפניהעצוריובאהמעצרים,לחוק 47טעיףלפי .ו 0

ונעצ,רשבמכןולאחרבערובה,שוחררכברהואאםשעות 24

ציווהבערובה,העצורשלשחרורועלשציווההשופט,אםאו

הערובה.אי-המצאתשלבמקרהשעות 24תוךבפניולהביאו

בפניהערובה,אתהמציאשלאעצור,יובאאחר,מקרהבכל

לפנימעצרעלביןחלה 47טעיףהוראת .שעות 48תוךשופט

אישום,כתבהגשתלאחרמעצרעלוביןאישוםכתבהגשת

העצוראתלהביאהחוקאכיפתרשויותעלחובהמטילהוהיא

 )ם-י(ב"שלמשל,זה,בענייןראוהאמור.במועדשופטבפני

930 / 697 )ם-י(ב"שבמערכת);שמור(עותקפורטם)(לא '·מניבושיהו 98 / ו 98

במערכת).שמור(עותקפורטם)(לאמ·ינימוסא

 )ב{ 52טעיףוביןהמעצרים,לחוק 47טעיףביןהיחטעלהמעצרים.לחוק )ב{ 52טעיףוו.

2066 )ם-י(בב"שפרוקצייהא'השופטתשלהחלטתהראו,המעצרים,לחוק / 98 

n הנ"ל,בהחלטההאמורלפיו. 403ו{ו) 998מחוזיתקדיןפורטם),(לאמ·יניל'אילה

המציאשלאהעצור,אתלהביאהרשותעלחובהמטילהמעצריםלחוק 47טעיף

שלאלעצור,מאפשרהמעצריםלחוק )ב{ 52טעיףלעומתו,שופט.בפניכטפית,ערובה

פרוקצייה,השופטתשללגישתהכן,כמובעניין.משפטיהליךליזוםכספית,ערובההמציא

האפשרותלעצורניתנהאםהמעשית,השאלהבעיקרתידבק 47סעיףלפיבהליך

טעיףלפיבהליךזאת,לעומתהערובה.אתלהמציאשיוכלכךטביבתו,עםקשרליצור

אתלהמציאכלכלית,מסוגל,אינוהעצוראםוהיאהמהותית,השאלהתידבק )ב{ 52

בערובה.השחרורתנאיאתלשנותמקוםכן,אםיש,ואםהערובה,

המעצרים.לחוק )א{ 52סעיףו. 2

חוקתית)פרשנות :גכרך(תשנ",דבמשפטפשרנותברקא'בהרחבה,ראוזהבענייןו. 3

535 -547 . 

ו) 890 (ואו-גור '(צי(ר:האסירים""מעגל

 , 46בטעיףהמופיעהנדרש",עלעולהשאינה"במידההביטוי

לחוק- 8בטעיףהקבועההפגיעה,למידתיותהדרישהאתמזכיר

קובעלחוק-היטוד 5טעיףכידוע,שכן,וחירותו.האדםכבודיטוד:

במעצר,במאטר,אדםשלחירותואתמגביליםואיןנוטלים"איןכי

אתומטייגלחוק-היטו,ד 8טעיףבאאחרת".דרךבכלאובהטגרה

"איןכיבקובעולחוק-היטו,ד 5בטעיףהמופיעההכללית,הקביעה

ערכיהאתההולםבחוקאלאזהחוק-יטודשלפיבזכויותפוגעים

עלעולהשאינהובמידהראויה,לתכליתשנועדישראל,מדינתשל

(ההדגשותו. 3בו"מפורשתהטמכהמכוחכאמורחוקלפיאוהנדרש

 ~ .).כ.בוח.ז.-שלנו

 41המשפט



המשי /בערובהמשוחרריםשלשחרורםאחרמעקב

המנחההפסיקהג.

בערובההשחרורבתנאילהקלהכטעםהמעצרהתמשכות . 1

התמשכותכמהעדלשאלההתייחסותשלסקאלהקיימתבפסיקה

בערובה,השחרורבתנאילהקלהטעםלשמשיכולההמעצר

לשופטמשופטלהשתנותיכולהסקאלהעלהמדויקכשהמיקום

אתלהציגננסהאםזאת,עםלנסיבות.בהתאםלמקרה,וממקרה

שלהאדחהדצמןזאת:אתלומרנוכלהסקאלה,שלקצותיהשתי

להובילצריכהשחרורהחלטתלפיההעמדה,מצויההסקאלה

המעצרהתמשכותעםזו,גישהלפיהנאשם.שלבפועללשחרורו

לשחרורהכספייםבתנאיםלהקלחוזר,עיוןבמסגרתהוא,ההכרחמן

מןבפועלישוחררשהנאשםמנתעלערבויות)(הפקדה,בערובה

המעצר.

שחרורהחלטתלפיההעמדה,מצויההסקאלהשלהאחרהדצמן

המעצר,מןבפועלהנאשםשללשחרורובהכרח,להוביל,חייבתאינה

זו,גישהלפיהערובה.שלמטרותיההשגתהואהעיקראלא

הכספייםבתנאיםלהקלהבהכרח,מובילה,אינההמעצרהתמשכות

קצותאתהמייצגותהגישות,שתיעלנעמודבערובה.לשחרור

מקרוב.הסקאלה,

הגישה,אתהמייצגותההחלטות,הןשתייםהשחרור.גישתא.

שחרור.החלטתכמשמעו,פשוטופירושה,שחרורהחלטתלפיה

2137בבש"פדורנרהשופטתשלהחלטתההיאהאחתההחלטה / 96 

השופטתשלהחלטתההיאהשנייהההחלטה . 14י nמנירודמן

3153בבש"פפרוקצ'יה /  • 15י nמנישלומוב 00

היקף.רבותמרמהבעברותשנחשדבאדם,דובררדומןבפרשת

שחרורהחלטתהחשודשלבעניינוניתנהמעצר,הארכותשתילאחר

השופטתש"ח.מיליון 4.7שלהסךאתשיפקידובלדבבערובה,

אתקיבלהבערובה,השחרורגובהעלהעררנתבררבפניהדורנר,

ש"ח. 800,000שלהסךעלההפקדהסכוםאתוהעמידההערר,

במיוח.דחשובהדורנרהשופטתשלהנמקתה

המנחההדיןפסקעלוחירותו,האדםכבודחוק-יסוד:עלבהתבסס

537בבש"פ / קובעתהמשווה,המשפט,ועל 16י IIמניגנימאת 95

כי:בחדותדורנרהשופטת

המתבטאת ...וחירותו]האדםכבוד[שבחוק-יסוד:הדרישה"מן

ערובהתנאיקביעתעלאיסורהשאר,ביןמתבקש,המידתיות,ביסוד

אינושהעוררערובהלקבועמקוםהיהלאמקרה,בכל ...מופרזים

 • 17בה"לעמודמסוגל

בעברותשהואשםבנאשם,דוברשלומובבפרשתדומה,באופן

לידילרצונןבניגודוהעברתןבזנות,שעסקונשים,שלחטיפתןשל

לאורהיתרביןהמחוזי,המשפטביתבזנות.אותןשיעסיקואנשים

ובלדבבית",ל"מעצרהנאשםאתשחררבראיות,שגילהתמיהות

לגייסהנאשםהצליחלאחודשבמשךבמזומן.ש"ח 30,000שיפקיד

לעיוןבקשהבמסגרתבמעצר.נותרכןועלהאמור,הסכוםאת

השופטתיופחת.ההפקדהסכוםכיהנאשםאפוא,ביקש,חוזר

הסךעלההפקדהסכוםאתוהעמידההבקשה,אתקיבלהפרוקצ'יה

 42המשפט

לרוחוהתייחסותוכוללתמפורטת,לכךכשהנמקתהש"ח, 5,000של

וחירותוהאדםכבודלחוק-יסוד:המעצרים,חוקשלהליברלית

פרוקצייה:השופטתשלמסקנתהוזוהיגנימאת.בפרשתהדיןולפסק

עדיםנהיהלאשוב ...כי][היאהמעצריםבהסדרהטמונה"המגמה

הטעםמןרקארוכותתקופותבמעצרשוהיםעצוריםשבהםלמצבים

בניסיוןשובנשקלשעניינםומבליערובותלמצואהצליחושלא

ולאפשרויותליכולתשהוטלוהכספייםהתנאיםהיקףאתלהתאים

ן. Sהנאשם"בפניהעומדותהאובייקטיביות

השופטתשלהברוריםהדבריםלעומתהערובה.מטרותגישתב.

מביעשלומוב,בפרשתפרוקצייההשופטתושלרדומןבפרשתדורנר

9276בבש"פזמירהשופט / שונה.דעה 19י nמניעיני 96

המחוזיהמשפטביתהיקף.רבותמסעברותבביצוענחשדעיני

סךעלבנקאיתערבותשיפקידבתנאיבערובהשחרורועלהורה

זמירהשופטאולםהערובה,גובהעלעררהגישעיניש"ח. 400,000

לאמור:בקובעוהערראתדחה

צפויוהואחמורהעבירהבביצועהחשודאדם,כיסבירזה"אין

ידושאיןמפנירקנמוכה,בערבותהמעצרמןישוחררכב,דלעונש

 • 20יותר"גבוההערבותלהפקידמשגת

שטרסברג-השופטתגםמבטאתזמירהשופטשללזודומהעמדה

7767בבש"פכהן / עזה,תושבבנאשם,שםדובר . 21י nמניבכיי 95

בישראל.מכוניותובגניבתבישראלכדיןשלאבשהייהשהואשם

השחרוראתהתנהאךבערובה,שחרורועלציווההשלוםמשפטבית

עלעררהגישההתביעהבמזומן.ש"ח 15,000שלהסךבהפקדת

שסכוםזהבמובןרקנתקבלעררהאולםהשחרור,החלטתעצם

הנאשםהגישזוהחלטהעלש"ח.-35,000להוגדלבמזומןההפקדה

סכוםאתלגייסביכולתושאיןבטיעוןהעליוןהמשפטלביתערר

מעצרו.המשךהואההחלטהשלהמעשיפירושהולפיכךההפקדה,

הלשון:בזושטרסברג-כהןהשופטתידיעלנדחהעררואולם

ראויאינוהנאשםכיפירושהאיןמעצרחלופתעל"החלטה

להסתובברשאיהנאשםכיהנחהבתוכהמגלמתהיאואיןלהיעצר

הנכון.הואההיפךזה.חופשעלהגבלותהצבתתוךאםגםחופשי

הדיןסדרלחוקא(א) 21בסעיףהנקוביםהתנאיםמתקיימיםכאשר

שבכלאלאלהיעצר,הנאשםשלודינומעצרעילתקמה , 1221הפלילי

הולמתחלופהקיימתאםלבדוקהמשפטביתעלחובהכזהמקרה

אומנם,המעצר.מטרתאתלהשיגכדיבהשיהיהובלדבלמעצר,

שהנאשםשחרורתנאיהמשפטביתידיעלשייקבעוראויבעקרון,

תכליתהשגתחשבוןעליבואולאאלהאולםבהם,לעמודיכול

 • 23החלופה"ידיעלהמעצר

ה"אוטומטי"החוזרהעיון . 2

החוזר,העיוןלהליךכאמור,נוגעת,בסוגייתנוהעולהנוספתשאלה

המקורית,השחרורהחלטתמיוםשעות 48או 24תוךהמתקיים

הוראתפיעלוזאתבמעצר,נותרוהנאשםאוהחשודבובמקרה

הסעיף:לשוןהיאוכךהמעצרים.לחוק 47סעיף



ייעצרשנקבע,במועדהמציאהולאבערובהאדמשוחרר )א("

מעצרו.מעתשעות 24תוךשופטבפניויובא

הומצאהולאערובה,בהמצאתהשחרוראתהשופטהיתנה )ב(

שעות 24תוךשופטבפניהעצוריובאשנקבע,במועדהערובה

האמור.המועדמתומ

הערובה,הומצאהולאהערובהלהמצאתמועדהשופטקבעלא )ג(

ההחלטה.מתןמעתשעות 48תוךשופטבפניהעצוריובא

הערובה,תנאיומילויהנדרשתהערובההמצאתעממיד )ד(

ממעצרו".האדמישוחרר

לחוק 47בסעיףהקבועה"אוטומטי",החוזרהעיוןהליךהאמ

להידרשניתןשבמסגרתו"רגיל,"חוזרעיוןהליךהואהמעצרימ,

בהליךמדוברשמאאובערובה,השחרורתנאישלמהותיתלבחינה

האפשרויותבענייןבלדב,טכניתלבחינהשנועד"מיוחד",חוזרעיון

שאלההערובה?לגיוסמשפחתובניעמקשרליצורלעצורשניתנו

ההתחבטותאךהעליון,המשפטביתבפסיקתנדונהלאעדייןזו

עדייןזהבענייןכשאיןהנמוכות,הדרגותבפסיקתניכרתזהבעניין

 • 24הכרעהכל

ה"אוטומטי"החוזרהעיוןבהליךגמכיהיאזובשאלהעמדתנו

בערובה,השחרורתנאישלמהותיתלבחינהלהידרשהראוימן

זועמדההשחרור.החלטתמתןמאזשחלףהקצרהזמןלמרות

כילהלן,שנפרטכפיעולה,מהמהאמפיריימהנתוניממןמתחזקת

השחרור.החלטתניתנהבוביומשוחררהנאשמימשלהאריחלק

המשווה.המשפטד

המשווהבמשפטחוקתיותהוראות . 1

במשפטלמצואניתןבפסיקתנוהקיימתלזודומההתחבטות

התייחסותקיימתהקנדית,בזווהןהאמריקאיתבחוקההןהמשווה.

כ,ןסבירה.להיותחייבתאדמ,עלהמושתתשערובה,לכךמפורשת

מופרזת:ערבותהטלתעלאוסרהאמריקאיתלחוקההשמיניהתיקון

 ." Excessive bail shall not be requiredיי

 The Canadian (הקנדילצ'ארטר e) 11 (סעיףדומה,ובאופן

Charter ofRights and Freedoms (, בערובהלשחרורזכותקובע

סבירה:

... Any person charged with an offence has the right " 

 not to be denied reasonable bail without causeיי 25 .

-1966מהחוקבארצות-הברית:.ההתפתחות 2

יכולבערובה,שחרורהחלטתבעניינושניתנהאדמ,האמבשאלה,

מעניינת,התפתחותבארצות-הבריתמצויהבמעצר,לשהותשימשיך

החשובותהמרכזיותהחקיקההוראותאליה.להתייחסהראוישמן

26בהמופיעותההוראותהןלענייננו 1984-, Bail Reform Act . 

בהוראותגמלעייןחשובאלוהוראותשלהמלאהלהבנתןאולמ,

 ..הנוגעבכל . 27Bail Reform Act , 1966והןלהן,שקדמוהחוק
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537בש"פ . 16 / 2316דנ"פ ; 355 ) 3מט(פ"ד ,'"מכינכימאת 95 / פ"ד ,'"מכינכימאת 95

כבודחוק·יסוד:בעקבותלפיה,העמדה,כידוע,נתקבלה,נכימאתבפרשת . 589 ) 4מט(

לביןוהנאשםהחשודזכויותעלהשמירהביןהאיזוןנקודתנשתנתהוחירותוהאדט

והנאשט.החשודשלזכויותיוהעדפתשללכיווןבפשע,המלחמהאינטרס

השופטתשלזו,ברוחנוספת,החלטה . 508 , 507בע' , 14הערהלעילרדומן,פרשת . 17

4849בבש"פהחלטתההיארב,לפרסוטזכתהאשרדורנר, / (לאמי"כילכילאבו 98

התייחדהלכילאבופרשתלכיל).אבופרשת(להלן: 162 ) 3 ( 1998עליוןתקדיןפורסט),

אבופרשתבענייןעודמשפטייט.דיוניטשמונה!שטעברהערובהנובהשנושאבכן

קליננא'ראו,כן . 18- 17 ) 1998 ( 19בהטכינורהמופיעההמפורטתהתמציתראולכיל,

 • 5 ) 1999 ( 27הסכינורערובות""דביקת

למשל,ראוזו,ברוחנוספותלהחלטות .)ד( 4,פסקה 15הערהלעילשלומו,בפרשת . 18

242בבש"פביינישהשופטתהחלטת / עליוןתקדיןפורסט),(לאמ"יכיאלכסכדר 97

7923בבש"פחשיןהשופטהחלטתתמצית ; 489 ) 2 ( 1997 / (לאמ"יכייחיאחאני 96

1092(חיי)ב"ש ; 17 ) 1997 ( 2בהסכינורשפורטמהכפיפורטט), / משטרתכיפיכמן 00

 )'יח(בב"שההחלטהתמצית ; 8953 ) 1 ( 2000מחוזיתקדיןפורסט),(טרםישראל

1473 /  . 20 ) 1999 ( 27בהסכינורשפורסמהכפיפורסט),טרט (מי"כיכחום 99

9276בש"פ . 19 / פרשת(להלן: 133 ) 1 ( 1997עליוןתקדיןפורסט),(לאמי"כיעיכי 96

 .יעכי)

6591בבש"פזמירהשופטשלהחלטתואתנטזוברוח.וראו 133בע'שם, . 20 / 97 

 . 851 ) 3 ( 1997עליוןתקדיןפורסט),(לאמי"כיחאכה

7767בש"פ . 21 / פרשת(להלן: 47 ) 4 ( 1995עליוןתקדיןפורטט),(לאמי"כיבכרי 95

בכיר).

הוא 1982תשמ"ב-משולב],[נוסחהפליליהדיןסדרלחוק )א(א 21סעיףשלחליפו . 22

המעצריט.לחוק )א( 21סעיףהיוט

שטרסברנהשופטתהחלטתזוברוחנט,וראו . 4פסקה , 21הערהלעילבכיר,פרשת . 23

7560בבש"פ / בש"פ ; 13 ) 4 ( 1995עליוןתקדיןפורסט),(לא '"מכ"הרוש 1995

4597 / 5784בש"פ ; 67 ) 2 ( 1998עליוןתקדיןפורסט),(לא '"מכיפלוכי 98 / דכיאל 97

1776בש"פ ; 537 ) 4 ( 1997עליוןתקדיןפורסט),(לא '"מכי / (לאמ"יכיניאבר 98

2072בבש"פחשיןהשופטהחלטת ; 88 ) 1 ( 1998עליוןתקדיןפורסט), / מ"יכילוי 98

614בבש"פביינישהשופטתהחלטת ; 23 ) 2 ( 1998עליוןתקדיןפורסט),(לא / מ"י 98

בבש"פמצאהשופטהחלטת ; 141 ) 1 ( 1998עליוןתקדיןפורסט),(לאיירבכי

7530 / השופטהחלטת ; 295 ) 1 ( 1998עליוןתקדיןפורסט),(לאמי"כימוסטפאבן 97

9075בבש"פאור /  • 635 ) 5נ(פ"דפורסט),(לאמי"כיטופול 96

2066 )ט-י(ב"שלמשל,ראו,הנמוכות,הדרנותשללהתחבטותן . 24 / מ"יכי"ילאילה 98

2472 )ט-י(ב"ש ; 1403 ) 1 ( 1998מחוזיתקדיןפורסט),(לא / (לאמ"יכיטכטאווי 98

2752 )ט-י(ב"ש ; 745 ) 3 ( 1998מחוזיתקדיןפורסט), / פורסט),(לאמי"כיזייכהאבו 99

 • 566 ) 3 ( 1999מחוזיתקדין

קנדה,שלהעליוןהמשפטבית ) R. v. Pearson [1992] 3 S.C.R . 665 (פירסוןבפרשת . 25

הזכות :והןזכויות,שתימעניקלצ'ארטר ) e ( 11סעיףכי , Lamerהנשיאמפיהבהיר

"טיבהללאתישלללאשהערובהלכןוהזכות ,) reasonabie baii (סבירהלערובה

המושתתהערובהשלוסיברותהתנאיהעניינההראשונההזכות .) just cause (מוצדקת"

עניינההשנייההזכותלעומתההנאשט.עלהושתהאכןכזושערובהבהנחהאדט,על

בערובה.להשתחררהזכותעצט
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26 . 1985 . 18 U.S.C.A §§ 3141-3156, Pub. L. 98-473, 98 Stat . 

27 . 214 . Pub. L. No. 89-465, 80 Stat . היינו,-1966מלהוראותשקדמוההוראות)

בתוכנן,דומותהיו ) Federal Rules ofCriminal Procedureל- 46שבסעיףההוראות

החקיקתיתההיסטוריהשליותרמקיפהלסקירה .-1966מלהוראותלענייננו,הנונעבכל

 S. Frankowski & H. Luepke "Pre-ראו:תנו,בסונייבארצות-הבריתתיתוהפסיק

triai Detention in the U.S. " Preventive. Detention (Boston, S. Frankowski 

53 ) 1992 ,. D. Shelton eds &. 
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המשי /בערובהמשוחרריםשלשחרורםאחרמעקב

היהבערובהשהשחרורבכן-1966מההוראותהתייחדולענייננו,

מפורשתהוראההייתהלאבחוקבישראל,המצבמןבשונההכלל;

המעצרסמכותמוות),שעונשןבעברות(למעטבמעצרשעסקה

ניתןלאכאשרהנוצרתמשתמעת,סמכותבבחינתלמעשה,הייתה,

בערובהשחרורבאמצעותלמשפטהאדמשלהתייצבותואתלהבטיח

בעניינושניתנהנאשמ,שלדינומהלשאלהבאשר , 2Sובתנאימ

המנחההפסיקהבמעצר,נותרהואאןבערובה,שחרורהחלטת

הדיןופסק 29Stack v, Boyleהדיןפסקהיאבארצות-הברית

30Bandy v. United States , להוראהדבומהנקבע,אלודיןבפסקי

ערובהכיהמעצרימ,לחוק 46לסעיףברישאבישראלהיומהקבועה

היאהערובה,מטרתאתלהגשימכדיהדרושעלעולהשגובהה

לחוקה,השמיניבתיקוןכאמור"מופרזת",בהיותהפסולהערובה

ממשיןאדמבומצבעמלהשלימאיןכיאלודיןבפסקינקבעעוד

הערובה,אתלגייסמצליחאינושהואבגללרקבמעצרלשהות

-1984מהחוקבארצות-הברית:.ההתפתחות 3

התחושה,בעקבות 984-1בשינויחלהמתוארתהפדרליתבחקיקה

להיאבקכדידיבהןאיןלעילשתוארובערובההשחרורהוראותכי

 Bailה-את-1984בהאמריקאיהקונגרסחוקקוכ,ןבפשיעה,

1984 , Reform Act מהוראותשונות-1984מהחוקהוראות , 3ן

קיימת,-1984משבהוראותבכןלענייננו,הנוגעבכל-1966מהחוק

הוראתמעצר,עללצוותלסמכותמפורשתהתייחסותלראשונה,

לאאמכי , eקטןבסעיףבמפורשקובעת 984-1מלחוק 3142סעיף

החששאתבערובהשחרורותנאיערובהבאמצעותלמנועניתן

שהנאשמלכןהחששואתהדיןמןהנאשמשלהימלטותומפני

 )" shall "(חייבהמשפטביתאזכיהציבור,אתאואחראדמיסכן

בגדרהאנומצויימעודכלאולמ , 32הנאשמשלמעצרועללצוות

דבברהחלטהשלבגדרהולאבערובהשחרורדבברהחלטהשל

שתביאכספית,ערבותלקבועאיןכיהיאהמחוקקהוראתמעצר,

 , 3142סעיףהוראתהיאוכןבמעצר,נתוןיישארשהנאשמלכן

 : Bail Reform Act-1984ל ) cכ ) 2 (קטןסעיף

The judicial officer may not impose a financial condition " 

." that results in the pretrial detention of the person 

בארצות-כיומקיימתהחוק,הוראותפיעלדברימ,שלכללמ

בערובה,שחרורדבברהחלטהוביןמעצרהחלטתביןהבחנההברית

להימנעישבערובה,שחרורדבברהחלטהשניתנהברגעולכאורה

לאורה , 33כלכליתמבחינהבערובהלשאתיוכללאהנאשמשבוממצב

שאספנו,האמפיריימבנתונימעתהלעייןיהיהמענייןזוהבחנהשל

האמפירייםהגתוגיםה.

שניתנובערובה,השחרורהחלטותכלאתדבקנוהידבקה,היקףא,

השלוממשפטבביתההליכימתומעדמעצרבקשותבמסגרת

פרקבמשןהיינו , 341,10,2000- 1,07,2000הימימביןבירושלימ

 44המשפט

 46הבדיקהכללההכול,בסן(רבעון),חודשימשלושהשלזמן

בפרטנאשמימ,-51לשהתייחסובערובה,שחרורדבברהחלטות

אכןבערובה,שחרורהחלטתבעניינושניתנהנאשמ,אמבדקנו

השאלהשלובחינתההדביקהזמן,כמהתוןכןואמבפועל,שוחרר

 , 1,3,2001ליומנכונההאמורה,

כיהעלתההדביקהבפועל,השחרורומודעההחלטהמודעב,

השחרורהחלטתניתנהבוביומשוחררהנאשמימשלהאריחלק

בוביומשוחררו , I63°סכ-שהמ ,) 51(מתוןנאשמימ 32בעניינו,

נאשמימ 19כן,אמנותרו,במעצרבעניינמ,השחרורהחלטתניתנה

37כשהמ ,) 51(מתון %-, 

במעצר,שנותרוהנאשמימ 19מתוןחחר,עיוןשלקיומוג,

מדוברלמעשה,נאשמימ,-18לבנוגעחוזרעיוןשלהליןנתקיימ

שנבדקהבתקופההוגשהלאמנג,ד , 35במעצרהנותרימשל-100%ב

כן,כמוהתביעה,מטעמחוזרלעיוןבקשהאף ) 1,10,00-1,7,00 (

בקשההגישבלדבאחדנאשמבערובה,ששוחררוהנאשמיממבין

 , 36בית")ב"מעצרלהקלה(בקשהחוזרלעיון

בעניינמשהתקייממ,נאשמיה 18מתוןהחוזר,העיוןמודע.ד

33כשהמנאשמימ,-6לבנוגעבמעצר,שנותרולאחרחוזרעיון %-

כדרישתיומיימ,תוןהדיוןהתקיימבמעצר,שנותרוהנאשמיממתון

המעצרימ,לחוק 47סעיף

67כשהמנאשמימ), 12 (הנאשמימלשארבנוגע מתון-%

-10 3תוןהחוזרבעיוןהדיוןהתקיימבמעצר,שנותרוהנאשמימ

39כשהמנאשמימ,-7לבנוגעמתוכמ,ימימ, הנאשמיממתון-%

היינו,ימימ, 3תוןהחוזרבעיוןהדיוןהתקיימבמעצר,שנותרו

33 (במעצרשנותרוהנאשמיממתון-72%לכבנוגע העיון ,) 39%+%

לכן,בסמוןאושעות 48תוןהתקיימהחוזר

בעניינמההחלטההנאשמימ, 18מתוןהחוזר,בעיוןההחלטהה,

ששתמתוןכינצייןהחוזר,העיוןבמסגרתשונתהנאשמימ, 8של

ההחלטהיומיימ,תוןהתקיימבעניינמהחוזרשהעיוןמ,נאשמיה

החוזר,בעיוןשונתהבלבדנאשמימשנישלבעניינמ

מןשוחררונאשמימ 4החוזר,בעיוןההחלטהשינויבעקבות

לעומתהשחרור,תנאיאתהמשנהההחלטהניתנהבוביומהמעצר

תנאיבדברההחלטהשינוילמרותבמעצרנותרונאשמימ, 4זאת,

השחרור,

החוזר,בעיוןשונתהלאבעניינמשההחלטהמ,נאשמיה 10מבין

השחרורבתנאילעמודשהצליחולאחרממעצרשוחררונאשמימ 3

החליטבוביומשוחררמתוכמאחדהמקוירת.השחרורהחלטתשל

השחרורתנאיאתלשנותשלאהחוזר,העיוןבמסגרתהמשפט,בית

לאחרוחציח"השימארבעהשוחררוהאחרימהשניימבערובה.

 • 37המקוריתהשחרורהחלטת

לאבעניינמשההחלטהמ,נאשמיה 10מביןשני.חחרעיוןו.

חוזרלעיוןבקשההגישאחדנאשמהחוזר,העיוןבמסגרתשונתה

בקשההראשון.החוזרבעיוןההחלטהלאחרשבועיימוזאת , 3Sשני

שוחרר.והנאשמהתקבלה,זו



ולמרותהחוזר,בעיוןשונתהבעניינמשההחלטההנאשמימ, 4מבין

שני.חוזרלעיוןבקשההגישונאשמימ 2במעצר,נותרוהמזאת

נדחו.אלובקשות

העיוןמתוךהמצטיירתהתמונהממצער.השחרןרלענייוסיבןסז.

כדלקמן:היאשנדבקו,הנאשמימ-51ב

השחרורהחלטתניתנהבוביומשוחררו )-63%(כנאשמימ 32

 . Bail RefoחAct n , 1966 §§ 3146הוראתראו . 28

29 . ) 1951 ( 1, 96 . Stack v. Boyie, 342 U.S . 

30 . ) 1960 ( 218 Brandy v. United States, 81 S.Ct. 197, 5 LEd. 2d . 

ראו, , Bail RefoחAct n ,-1984השללחקיקתוכטעמבפשיעהלהילחמהצורךעל . 31

 United States v. Saierno, 481 U.S .דיןבפמק Rehnquistהנשיאשלדבריו

 .) Saierno caseאו Saiernoפרשת(להלן: 739 , 742 ) 1987 (

עלאושרההנ"ל 3142טעיףשלחוקתיותו . 32

ארצות-הבריתשלהעליוןהמשפטביתדיי

זאת,עמ . Saierno case, supra note-32ב

בשאלההיה Saiernoבענייןהדיוןמוקד

המעצרעילתהיאחוקתיתכמהעד

לשמורברצוןשיטודהזוהיינותית,המניע

 the safety of any other (הציבורשלומעל

person and the community (. 

לאחרגמדבר,שללאמיתוכי,נעירזאתעמ . 33

החלטתביןההבחנההפדרלי,החוקתיקון

אינהבערובהשחרורדבברהחלטהויבןמעצר

שכן,ראשון.במבטשנדמהכפיחדהכה

כיהואמעצרצושללהוצאתותנאיכנזכר,

ותנאיערובהבאמצעותלמנועניתןלא

הימלטותומפניהחששאתבערובהשחרור

לכךהחששואתהדיןמןהנאשמשל

ומההציבור.אתאואחראדמיטכןשהנאשמ

להטירכדיבהשישהערובה,אמהדין

שהנאשמכזוהיאהאמורימ,החששותאת

עדייןנדונהלאזושאלהלגייט?יכולאינו

אמארצות-הברית,שלהעליוןהמשפטבבית

(הפדרליימ)המשפטבבתינדונההיאכי

 United States v. Jessup, 757 F.2d 378 (1" Cir.1985); Unitedלערעורימ:

, States v. Szott, 768 F.2d 159 (7'h Cir.1985); United States v. McConneii 

842 F.2d 105 (5'h Cir.1988); United States v. Mantecon-Zayas, 949 F.2d 

) 1991 . 548 (1" Cir . 

 ) 18791חיה Iד 'הציור:ההגנה""פרקליט

במטגרתשובנדוןבמעצר,שנותרוהנאשמימ,כלשלעניינמבעניינמ;

 4חוזר,עיוןבמטגרתשוחררו )-10%(כנאשמימ 5 ; 39חוזרעיון

שוחרר )-2%(כאחדונאשמשבוע,תוךשוחררו )-8%(כמתוכמ

שוחררו, )-6%(כנאשמימ 3שני;חוזרעיוןבמטגרתכחודש,תוך

חוזר,עיוןבמטגרתבעניינמשונולאבערובההשחרורשתנאיאף

האחרימוהשניימיומיימ,תוךשוחרר )-2%(כמתוכמאחדכאשר

נותרוכן,אמדבר,שלבטופווחצי.חודשימארבעהתוך )-4%(כ

שניתנהנאשמימ 51(מתוך 20° };השהמנאשמימ, 10במעצר

שחרור).החלטתבעניינמ

תנאיביןהקשרבחינתבית"."מעצרבערן~:השחרןרתנאיח.

ל"מעצרשחרורכימגלהבפועלהשחרורוביןבערובההשחרור

שמנעתנאי,בבחינתהיהלאשדבקנומהמקרימאחדלאבאףבית",

מכךנובעשהדברלהעריךניתןבפועל.הנאשמשלשחרורואת

"מעצרשלהתנאיאתהכוללתשחרור,החלטתמתקבלתשכאשר

האפשרותאתהחלטתו,למתןעוברהמשפט,ביתבודקבית",

איןאחר,לשוןבית".ל"מעצרהנאשמשללשחרורוהמעשית

לשחרורהןההחלטותאלאבעלמא,בית"ל"מעצרשחרורהחלטות

שלוהתאמתונכונותושנבחנהלאחרמטוימ,בביתבית"ל"מעצר

 ~ • 40בערובההמשוחררעלכ"משגיח"לשמשהביתבעל
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הבקשותכלאתדבקנוכאמור,אלא,מדגמית,דביקההייתהלאשביצענוהדביקהנדגיש: . 34

המשפט.ביתבמחשבהנתונימריכוזעלהתבטטהדביקתנוזאת,עמלענייננו.הנוגעות

לאחרבלדבשבועיימהודאתו,פיעלוהורשעהודהבמעצר,נותראשראח,דנאשמ . 35

חוזר.לעיוןבקשההגישלאמדועמובןולכןשנעצר,

נדחו.ושתיהןחוזר,לעיוןבקשותשתילמעשה,הגיש,זהנאשמ . 36

השחרורהחלטתלאחריומיימהתקיימהחוזרהעיוןהנ"ל,הנאשמימלשלושתבנוגע . 37

 .המקורית

 . 1.3.2001הדביקה:ליומנכון . 38

 . 35הערהלעיללאמור,בכפוף . 39

בבש"פבךהשופטשלהמנחהההחלטהאתלמשל,זה,בענייןראולנהוג.ראויכךואכן, . 40

819 /  . 371 ) 1מז(פ"דסןיןקצי,נימ" 93

 45המשפט



המשי /בערובהמשוחרריםשלשחרורםאחרמעקב

להשתחררמהמהמונענאשמימ,שלהקושיעיקרכן,כיהנה

הנדרשתהערובהשלגובההראשית,אלו:משניימנובעבערובה,

שאינממיבעיקרנאשמימ,ישאשרג,צדערבותשנית,מהמ.

גצדערבהמקובל,פיעלשכןלגייטה,המתקשימישראל,תושבי

נתונימלנתחניטינו . 41קבועההכנטהבעלישראלתושבלהיותצריך

להלןהערובה.שלגובההבענייןהנתוןאתובפרטמקרוב,אלו

שקיבלנו.הנתונימפירוט

הערובה:גונהבערובה:השחרורתנאיט.

 15שלבעניינמהפקדה:ללאאוכולל,ש"ח, 1,500דע.הפקדה 1

29כשהמ ,) 51(מתוךנאשמימ שכללהשחרורהחלטתניתנה ,-%

87 (מתוכמ 13הנ"ל.בגובההפקדה נאשמימ-2וביומ,בושוחררו ) %

13 (בלדב במעצר,שנותרוהנאשמימשנימביןבמעצר.נותרו ) %

המעצרמןשוחרראחדנאשמ

לאחריומיימ,כעבור

שונולאחוזרעיוןשבמטגרת

בערובה.השחרורתנאי

ממעצרשוחררהשניהנאשמ

לאחרכחודש,כעבור

חוזר,לעיוןבקשהשבמטגרת

כלומר,ההפקדה.טכומהופחת

לאאףהבדיקהשלבטופה

 .) 0% (במעצרנותראחדנאשמ

 1,500רכיותרלש.הפקדה 2

כולל:ש"ח, 5,000ודעש"ח

(מתוךנאשמימ 20שלבעניינמ

I39סכ-שהמ ,) 51 ניתנה , °

הפקדהשכללהשחרורהחלטת

55 (מתוכמ 11הנ"ל.בגובה % ( 

הנאשמימ-9ויבומ,בושוחררו

45 (הנותרימ במעצר.נותרו ) %

שנותרוהנאשמימ 9מבין

חודשימימ, 6ימימ, 3לאחרממעצרשוחררונאשמימ 5במעצר,

בתנאיהקלהבעקבותשוחררומתוכמ 3וחצי.חודשימוארבעה

מהמלשניימבנוגע(ההקלהחוזרעיוןבמטגרתבערובההשחרור

ההקלההתבטאהלשלישיובנוגעההפקדה,טכומבהפחתתהתבטאה

תנאילשינויהבקשהדחייתלמרותשוחררוושניימ ,)גצדבערבות

 3הדביקה,שלבטופההחוזר.העיוןבמטגרתבערובההשחרור

שניימשלבעניינמבמעצר.נותרו , 51מתוך-6%כשהמנאשמימ,

עיוןבמטגרתההפקדהטכומהופחתבמעצר,שנותרומהנאשמימ

במעצר.נותרוהמכן,פיעלאףחוזר.

בעניינמכולל:ש"ח, 10,000ודעש"ח OOO,5רכיותרשל.הפקדה 3

25כשהמ ,) 51(מתוךנאשמימ 13של שחרורהחלטתניתנה ,-%

-6וביומ,בושוחררו ) 54% (מתוכמ 7הנ"ל.בגובההפקדהשכללה
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במעצר,שנותרו-6המתוךבמעצר.נותרו ) 46% (הנותרימהנאשמימ

הקלה,לאחרמ-שלושה,יומייכעבורהמעצרמןשוחררונאשמימשני

לאחדבנוגע(ההקלהבערובההשחרורבתנאיחוזר,עיוןבמטגרת

התבטאהלשניובנוגעההפקדה,טכומבהפחתתהתבטאההנאשמימ

-8%כשהמנאשמימ, 4הבדיקה,שלבטופה .)גצדבערבותההקלה

הנאשמיממארבעתשלושהשלבעניינמבמעצר.נותרו , 51מתוך

בערובה.השחרורבתנאילהקלהבקשהנדחתהבמעצר,שנותרו

ההפקדהטכומהפחתתלמרותבמעצר,נותרהרביעיהנאשמ

חוזר.עיוןבמטגרת

נאשמימארבעהשלבעניינמש"ח: 10,000מעלשלהפקדה • 4

הפקדהשכללהשחרורהחלטתניתנה ,-8%כשהמ ,) 51(מתוך

25 (מתוכמאחדנאשמהנ"ל.בגובה ושלושהביומ,בושוחרר ) %

75 (הנותרימהנאשמימ % ( 

מןאחדלאאףבמעצר.נותרו

בטופהשוחררהללוהנאשמימ

ששלושהכךהבדיקה,של

6כשהמנאשמימ, מתוך-%

במעצר.נותרוואח,דחמישימ

הנאשמימשלושתמתוךשניימ

במעצרנותרובמעצר,שנותרו

טכומהפחתתלמרותכאמור

עיוןבמטגרתבעניינמההפקדה

הנאשמשלבעניינוחוזר.

במעצר,שנותרהשלישי

בתנאילהקלהבקשהנדחתה

בערובה.השחרור

גונהלענייוטיכוסי.

ההיגיון,מןכמתחייבהערובה.

גבוהההיאשהערובהככל

יותרמעטימכןיותר,

לגייטה.המטוגלימהנאשמימ

עלעולההערובהכאשר , 42אחרבמקומכךעלעמדנושכברכפי

עמלגייטה.המטוגליממ,נאשמיההממעטימרקש"ח, 10,000

עלמורההמשפטביתמהמקרימ-92%בשממילאמענייןזאת,

המקרימברובכאשרש"ח, 10,000עלעולהשאינובטכומהפקדה

 5,000עלעולהשאינובטכומהפקדהעלמורההמשפטבית ) 68% (

קיימתגבוהימבטכומימבהפקדותדווקאכידומהכן,כמו .ש"ח

בערובה.השחרורתנאילשינוילבקשותלהיעתרשלאמטוימתנטייה

עלהמשפטביתהורהבהמשבמקריממכךנובעהדברלהערכתנו,

הייתהמלכתחילה,המשפט,ביתהערכתגבוהימ,בטכומימהפקדה

בנקללאכןועלמשקל,כבדתהיאהמקרהבנטיבותהמעצרשעילת

השחרור.בתנאילהקללבקשותהמשפטביתנעתר



והמסקנותהממצאימו.

שחרורמדבברהנתוןהואלברר,ביקשנושאותוהמרכזי,הנתון

בערובה.שחרורהחלטתבעניינמשניתנהנאשמימ,שלבפועל

63 (הניכרחלקמברורה:זהבענייןשקיבלנוהתשובה של ) %

בעניינמ.השחרורהחלטתניתנהבוביומבושוחררהנאשמימ

חוזר.עיוןהתקיימבמעצרשנותרוהנאשמימכלשלבעניינמ

72בכ אושעות 48תוךהחוזרהעיוןהתקיימהמקרימ,מן-%

בערובההשחרורתנאיהוקלוהחוזר,העיוןבמטגרתלכך.בטמוך

אינהבערובה,השחרורבתנאיההקלהזאת,עממ.מהמקרי I500סב-

להקלהבקשהדחייתגממנדג,בפועל.בערובהלשחרורתמידמביאה

יישארהנאשמכיבהכרח,פירושה,איןבערובה,השחרורבתנאי

מהנאשמימ,-20%כבמעצרנותרויומ,שלבטופומקומ,מכלבמעצר.

 .שחרורהחלטתבעניינמשניתנהנאשמימ 51מתוך

שחרורדבברהחלטהכיהיאאלומנתונימהמתחייבתהמטקנה

בפועלשחרוראכןהמקרימ,במרביתהוא,המעשיפירושהבערובה

פירושהשחרורהחלטתמקרימ,שלבמיעוטמאולמ .הנאשמשל

החוזרלעיוןכיהאמפיריימהנתוניממןעולהעודמעצר.החלטת

לדעתנו, .בערובההשחרורהליךעלבפיקוחונכדבחשובתפקיד

לפיההחוק,הוראתעללהקפידהראוימןכיהוא,הדברפירוש

להטתפקאיןזוובמטגרתשעות, 48תוךיקוימהחוזרהעיוןהליך

גמלהידרשניתןאלאבערובה,השחרורהחלטתשלטכניתבבחינה

שלה.מהותיתלבחינה

בוביוממשוחררימהנאשמימשמרביתהעודבהלאורזאת,עמ

מעיןלקייממקומלדעתנו,אין,בעניינמ,השחרורהחלטתניתנת

שכןהשחרור,החלטתמתקבלתבוהראשוןבשלביכולת""חקירת

אמנמ,האפשרית.במהירותתתקבלההחלטהזהשבשלבהראוימן
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הערובה.שלהראויגובההדבברההחלטהבשלביכולת""חקירת

בנתונימלהטתפקניתןהראשוןבשלבכאמור,לדעתנו,אולמ,

עדשלבגובהבהפקדההיינו:אצבע",כ"כלליידינועלשהובאו

87 (הנאשמימשלהמוחלטהרובש"ח 1,500 בומשתחררימ ) 0/0

55 (הנאשמימרובש"ח 5,000עדשלובהפקדהביומ, משתחררימ ) %

היאש"ח 5,000עדשלבגובההפקדההשלוממשפטבביתביומ.בו

בפרשתטירקלהשופטגמכינראהואכן, .) 68% (הטיפוטיתההפקדה

"חקירתאתלקיימהראויהמועדכיהדעהאתלקבלנכוןמוחמד

הראשונהההחלטהשלבולאהחוזרהעיוןשלבהואהאמורההיכולת"

בערובה.השחרורדבבר

ראוי,בוהשלבכאמור,הוא,החוזר,העיוןשלבהשני,השלב

הערובה.אתלגייטהנאשמשלהכלכליתיכולתואתלבחוןלדעתנו,

החוזר)העיוןמבקשות 50% (רבימשופטימכינראהזו,במטגרת

אתלגייטיכולאינושהנאשמלכךראיההמעצרבהתמשכותראו

אולמהשחרור.בתנאיהחוזר,העיוןבמטגרתהקלו,ולכןהערובה,

מכרעת,נטיבההיוותהלאכשלעצמה,היאהמעצר,התמשכות

זהנתוןאלאבערובה,השחרורבתנאיההקלהאתשהצדיקה

המעצרעילתשלעצמתהובהמהאחרימ,הנתונימעמהשתקלל

מהשחרור.כתוצאההצפויהחששומידת

 . 1הערהלעילוזנדברג,כהנאעו,דזהבענייןראו . 41

 . 1הערהלעילוזנדברג,כהנאראו . 42
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המטמיכה , Bail ReformAct 1984 3142(g (:ל ) g (קטןטעיףלהוראתוהשוודמ). mמ

נכטיוהםמהבשאלהלחקורבערובה,ושחרורמעצרשלבענייןהדןהמשפט,ביתאת

הנאשם.שללמימושהניתנים

 ~הבאבעמודנטפח

 47המשפט



המשי /בערובהמשוחרריםשלשחרורםאחרמעקב

 . 11.10.00-1.7.00ביואישוםכתבהגשתלאחרבירושליםהשלוםמשפטבביתבערובהשחרורנטפח:

חוזרעיווהשחרורהחלטתתארוךהשחרורתנאוהעברהתוק 'מט

שוחרר 18.7.00ש"ח 1,500הפקדהסמיס 4438/00 1

שוחרר 4.7.00בנו,אצלביתמעצר 2אלמ"ב 4439/00 2

ש"ח 8,000ערבות

שוחרר 2.7.00ש"ח, 1,000הפקדהבית,מעצרסמיס 4449/00 3

 .ש"ח 7,700ערבות

שוחרר 17.7.00ש"ח, 12,000הפקדה , 3שבל"ר 4453/00 4

ש"ח 15,000ערבותלשוטרהפרעה

שוחרר 6.7.00ח, JJש 10,000הפקדה 4שב"ח 4477/00 5

ש"ח 10,000ערבות

שוחרר 5.7.00ש"ח, 3,000הפקדהשב"ח, 4483/00 6

ש"ח 7,000ערבותסמיסהחזקתסמיס

והורשעהודה- 25.7.00שוחרר 11.7.00ש"ח, 4,000הפקדהשב"ח, 4529/00 7

ש"ח 7,000ג'צדערבותהתפרצות

שוחרר 10.7.00בית,מעצרסמיס 4536/00 8

ש"ח 2,500ערבות

 19.7.00- 1משיבשוחרר,לא- 1משיב 17.7.00ש"ח, 12,000הפקדה- 1משיבשב"ח, 4739/00 9

הופחתההפקדהסכוםשוחרר- 2משיבש"ח, 3,000הפקדה- 2משיבשבל"ר

שוחררלאש"ח,-10,000לש"ח 10,000ערבויות

שוחרר 21.7.00ש"ח, 10,000הפקדהבית,מעצרסמיס 4746/00 10

ש"ח 10,000ג'צדערבות

הערבות 19.7.00-שוחררלא 13.7.00ש"ח, 2,000הפקדהשב"ח, 4750/00 11

אביולערבותשונתהש"ח 20,000ג'צדערבותשבל"ר

הופחתוכןהמשיב.של

שוחררההפקדה.סכוס

 26.7.00- 2 , 1משיביס 2,1משיביס 24.7.00ש"ח, 2,500הפקדה- 2 , 1משיביםשבל"ר 4771/00 12

התנאיס.שונולא-שוחררו.לא-ש"ח, 1,500- 3משיב

 11.12.00ביוסשוחררושוחרר- 3משיבאחדכלש"ח 10,000ערבויות

שוחרר 20.7.00ש"ח, 3,000הפקדהשב"ח, 4832/00 13

ש"ח 20,000ערביס 2זיוףהתחזות,

- 7.11.00 , 31.10.00שוחרר 26.7.00בית,מעצרסמיס 4976/00 14

הביתמעצרלביטולבקשותש"ח, 10,000הפקדה

ש"ח 15,000ערבות

שוחרר 25.7.00בית,מעצראלמ"ב 4979/00 15

ש"ח 5,000ערבות

ערבותסכוס- 31.7.00שוחררלא 28.7.00ש"ח, 7,000הפקדההתחזותשב"ח, 4990/00 16

ש"ח-10,000להופחתג'צדש"ח 10,000ערבות

שוחרר

שוחרר 27.7.00גמילהבמרכזביתמעצרסמיס 5008/00 17

התנאיס,שונולא- 3.8.00שוחררלא 1.8.00ש"ח, 15,000הפקדהגניבהשב"ח, 5010/00 18

שוחררולאש"ח 10,000ערביס 2

שוחרר 30.7.00ש"ח, 10,000הפקדהשב"ח 5097/00 19

ש"ח 10,000ערביס 2

 48המשפט



חוזרעוווהשחרורהחלטתתארורהשחרורתנאוהעברהתוקמס'

20 5215/ שוחרר 13.8.00ש"ח, 2,000הפקדהבית,מעצררכוש 00

ש"ח 25,000ערבות

שוחרר 13.8.01ח,"ש 8,000הפקדהרכושח,"שב 5218/00 21

ש"ח 12,000ערבים 2

22 5251/ שוחרר 21.8.00ח"ש 10,000ערבותבית,מעצרב"אלמ 00

16ש"ח, 7,000הפקדההתפרצותשב"ח, 5337/00 23 הפקדה- 18.8.00שוחררלא 8.00.

 ,ש"ח-3,000להופחתהש"ח 7,000ערבים 2

הועלוהערבויות

שוחררש"ח-20,000ל

24 5341/ שוחרר 4.9.00ש"ח, 5,000הפקדהבית,מעצראיומים ,פציעה 00

ש"ח 10,000ערבות

סכום- 20.8.00שוחררלא 17.8.00 ,ש"ח 5,000הפקדהשיבוששב"ח, 5344/00 25

הופחתהערבותש"ח 7,000ערבות

שוחררש"ח-500ל

26 5383/ שוחרר 28.8.00 ,ש"ח 5,000הפקדהסמים 00

ש"ח 15,000ערבות

23 ,ש"ח 1,000הפקדהרכושאלימות, 5389/00 27 שונולא 3.9.00שוחררלא 8.00.

 .שוחררלא-התנאיםש"ח 5,000ערב

סכום 17.9.00

הופחתההפקדה

שוחררש"ח,-770ל

28 5397/ הופחתו- 27.8.00שוחררולא 24.8.00מעצר)- 1(משיב,התפרצותשב"ח 00

ההפקדה.סכומיש"ח, 7,500הפקדה- 2משיב

 .שוחררולאש"ח 20,000ערבות

שונולא 30.8.00-ש"ח, 5,000הפקדה- 3משיב

שוחררולא .התנאיםש"ח 10,000ערבות

שוחרר 27.8.00ש"ח, 1,500הפקדהשב"ח 5410/00 29

ש"ח 5,000ערבות

30 5415/ שוחרר 3.9.00ש"ח, 8,000הפקדהזיוף ,גניבההונאה, 00

ש"ח 10,000ערב

שונולא- 3.9.00שוחררלא 31.8.00ש"ח, 10,000הפקדההתפרצותשב"ח, 5482/00 31

שוחררלא .התנאיםש"ח 10,000ערבים 2

32 5529/ 5.9שוחררלא 3.9.00ש"ח, 1,500הפקדהרכוש 00 שונולא 00.

שוחרר .התנאיםש"ח 10,000ערבות

שוחרר 1.9.00ש"ח, 2,000הפקדהשבל"רשב"ח, 5531/00 33

ש"ח 20,000ערבות

34 5695/ שוחרר 7.9.00ש"ח, 2,000הפקדהשבל"רשב"ח, 00

ש"ח 5,000ערב

21ש"ח, 1,000הפקדהבית,מעצרתקיפה 5700/00 35 שוחרר 9.00.

ש"ח 5,000ערבות
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המשי /בערובהמשוחרריםשלשחרורםאחרמעקב

חוזרעיווהשחרורהחלטתתארוךהשחרורתנאוהעברהתוק 'מס

הפחתת 27.9.00שוחררלא 20.9.00ש"ח, 20,000הפקדהשב"ח, 5789/00 36

ש"ח-10,000לההפקדהש"ח 30,000ערבותוזיוףהתחזות

 .ש"ח-20/000לוהערבות

שוחררלא

שונולא 28.9.00שוחררלא 20.9.00- 2משיבמעצר)- 1(משיבשב"ח, 5797/00 37

שוחררלאהתנאים. ,ח//ש 10,000הפקדהפריצה/כליהחזקת

ש//ח 20/000ערבותתעבורהשיבוש,

שוחרר 20.9.00ש//ח 2,000-עצמיתערבותנניבה 5799/00 38

שוחרר 4.11.00ש//ח 2,500הפקדהבית/מעצראלמ//ב 5855/00 39

ש//ח 10/000ערבות

21.9ש//ח 10,000-הפקדהשב//ח, 5856/00 40 שונולא 25.9.00שוחררלא 00.

שוחררלאהתנאים.ש//ח 10,000-ערבים 2רכושהתחזות/

שוחרר 21.9.00 ,ח//ש 3/000הפקדהשב//ח,שבל//ר/ 5907/00 41

ש//ח 15,000ערבים 2לשוטרהפרעה

שונולא- 28.9.00שוחררולא 25.9.00 /ח//ש 2/000הפקדה- 1משיברכוש/שב//ח/ 5921/00 42

שוחררולאהתנאים. ,ח//ש 3/000הפקדה- 2משיבאיומים

ש//ח 5/000ערבות

שוחרר 20.8.00 ,ח//ש 3/000הפקדהרכוש 6054/00 43

ש//ח 5,000ערבות

שוחרר 27.9.00 /ח//ש / 6/000הפקדהאלמ//ב 6248/00 44

ש//ח 15/000ערבות

שוחרר 28.9.00ש//ח 10/000ערבותנניבה 6066/00 45

שוחרר 28.9.00 /חלקיביתמעצרסמים 6688/00 46

 ,ח//ש 5/000הפקדה

ש//ח 10/000ערבות

 . 1.3.2001ליוםנגונההנאשם,שלאי-שחרורואושחרורווכברהנחוניםובפרטהוכיקה 1

במשפחה.אלימות =אלמ"ב 2

רשות.ללאברגבשימוש =שבל"ר 3

חוקית.בלתישהייה = nשב" 4
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