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א .תקציר
על פי המודל התאורטי הקלסי – "מיקוח בצל המשפט" – המושל בכיפת המחקר
המשפטיכלכלי ,המשפטי מייצרי אמות מידה רצויות וצל כבד .צל זה מבטיח לכאורה
שעסקת הטיעו +תקצה ענישה ראויה ,ג במצטבר וג בתיק המסוי  .תפיסה זו משמשת
לגיבוי עסקאות טיעו +לא מפוקחות ולדחיית דרישות לאמצעי בטיחות חדשי לעסקאות
הטיעו +בטענה שבתוצאותיה +כבר משולבי ומגולמי ערכי הבטיחות של המשפט.
המודל התאורטי – "משפט בצל המיקוח" – המפותח ומוצג במאמר הופ /על ראש +את
מסקנות תאוריית "המיקוח בצל המשפט" .יותר מאשר עסקת הטיעו +משקפת את תוצאת
המשפט הצפויה ,התנהלותו של המשפט משקפת את הצור /לקיי את עסקאות הטיעו,+
האופ +הכמעט בלעדי שבו מוכרעי המשפטי  .כלומר ,יותר מאשר עסקת הטיעו +נערכת
בצל המשפט ,המשפט עצמו נער /בצל ה)צור /ב(מיקוח על עסקאות הטיעו.+
אפקט מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו ,+לבלבה של תאוריית "צל המיקוח" והמוקד
של עבודה זו ,מעלה כי תופעת עסקאות הטיעו +נובעת מתו /עצמה ,מזינה ומעצימה את
עצמה ואת התופעות הכרוכות בה .אפקט מחזורהמשוב מסביר כיצד עסקאות הטיעו+
יוצרות תמריצי לתובעי להסיט יותר ויותר משאבי לפחות ופחות משפטי  ,ומדוע
התארכות המשפטי נגרמת דווקא בגלל עסקאות הטיעו .+התארכות המשמשת – בהיפו/
סיבה ומסובב – צידוק לקיומ.+
התובנה כי משפטי ועסקאות טיעו +מקריני זה על זה ,היא הבסיס להבנה כי תופעת
עסקאות הטיעו +יוצרת דינאמיקה של מחזורהמשוב; האינטראקציה ברמת המיקרו הכרוכה
בעסקת טיעו +מצטברת לרמת המקרו כתופעה חברתית ,ובתגובה התופעה ברמת המקרו
משפיעה על רמת המיקרו של העסקאות1.
מודל מחזורהמשוב נשע +על המודל שהוצג במאמרו של ויליא לנדס "ניתוח כלכלי
של בתי המשפט" ) ,(1973תו /שהוא מביא בחשבו +את השפעת עסקאות הטיעו +על הסטת
המשאבי של התביעה – השפעה שלנדס בחר להזניח ,2ופוזנר מתאר בספרו ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙È
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“Left out of this literature are analyses of how the micro level interactions involved in
plea bargains aggregate into a macro level social phenomenon, and in turn how this
macro level phenomenon influences the micro level bargains”. Douglas Savitsky, Is
Plea Bargaining a Rational Choice? Plea Bargaining as an Engine of Racial
Stratification and Overcrowding in the United States Prison System, 24 RATIONALITY
).AND SOCIETY 131 (2012
“A settlement that releases resources from any one case will increase the Ri*s in other
cases. Thus, the Ri*s that initially satisfy (4) are not the final equilibrium values because
adjustments take place as cases are settled. Moreover, these adjustments raise the So's in
”.cases not yet settled. I largely ignore these secondary effects in the analysis
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˘ .3ËÙ˘Ó‰ Ïהמודל מוכיח ,בי +השאר ,כי צדק פוזנר בקובעו כי עסקאות הטיעו +אינ+
מביאות לירידה בענישה.
התאוריה עשויה להעניק ביסוס לביקורת הקיימת בקרב חוקרי מתחו המשפט על
המסקנות האופטימיות הנגזרות מ"צל המשפט" ,ואפשר שג תביא להכרעת הכ 6בדיו+
הנורמטיבי נגד הקניית האפשרות לנאש לוותר על זכותו למשפט ולהודות באשמה ,ובעד
מזעור השפעותיה השליליות על מערכת המשפט ועל החברה כולה.
המחקרי הקיימי המבוססי על תאוריית "מיקוח בצל המשפט" מנתחי את
התמריצי לקיומ +של עסקות הטיעו +ומראי מדוע עסקאות אלו ה +תופעה נפוצה .ה אינ
מציעי הסבר לגידול הניכר בשיעור עסקות הטיעו ,+לירידה בתפוקת מערכת המשפט,
להאשמות ולפליליות יתר ,להחמרה בענישה ,לפערי בענישה ,לירידה הנמשכת בשיעור
הזיכויי במשפטי ולתופעות נוספות במערכת המשפט הפלילי.
תאוריית "משפט בצל המיקוח" כורכת את הסיבות לתופעות אלו תחת הסבר גג אחד,
ומובילה למסקנה המנוגדת לחלוטי +לפרדיגמה המקובלת שעל פיה עסקאות הטיעו +נערכות
ב"צל המשפט" ומסייעות להתמודדות ע העומס על מערכת המשפט הפלילית .מודל
תאורטי זה עשוי להעניק כלי לבחינת יעילות של חלופות ותיקוני אפשריי בחוק
שנועדו לשפר את איכותה של מערכת המשפט הפלילי ולהעשיר את השיח הציבורי בנושא
אקטואלי זה.

ב .מבוא
א 6על פי שרק בכ 4%מכתבי האישו שמוגשי לבתי המשפט מתקבלת הכרעת די+
לאחר משפט ראיות מלא בישראל 4ובכ 3%בלבד בארצות הברית 5,ועל א 6הביקורת על
תאוריית ה"מיקוח בצל המשפט" )להל" +צל המשפט"( ,המושלת בכיפת המחקר המשפטי
כלכלי ,עדיי +אי +בנמצא תאוריה חלופית המעניקה הסבר להשתלטות עסקאות הטיעו +על
מערכת המשפט והכורכת יחדיו הסבר לתופעות נוספות כגו +התארכות המשפטי  ,ירידה
בשיעור הזיכויי במשפטי  ,החמרה בענישה ,חוסר אחידות בענישה וכו'.
במחקר זה ננסה לבחו +קשרי שטר נבחנו ואשר עשויי לבסס את ההשערה כי
התהליכי מתרחשי בהיפו /סיבה ומסובב ממה שנהוג לחשוב ,ואת "המשפט בצל
3

“Given a fixed prosecutorial budget, average sentences [given at trial] will probably be
heavier rather than lighter if plea bargaining is allowed, because the prosecutor can use
the money saved in plea bargains ...to build a stronger case when bargaining fails – and
knowing this defendants will give better terms in bargaining”. RICHARD A. POSNER,
).ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 578 (2003

5

U.S. District Courts – Criminal Defendants Disposed of, by Type of Disposition and
.Offense, During the 12-Month Period Ending March 31, 2011

4

אור גזלאייל ,ענבל גלו וקר וינשל מרגל "שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכי פליליי"
)אוניברסיטת חיפה ומחלקת המידע והמחקר של בית המשפט העליו" מאי .(2012
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המיקוח" )להל" +צל המיקוח"( כתאוריה מתאימה יותר להבנת תופעת עסקאות הטיעו,+
וההחצנות הקשורות בה.
תאוריית "צל המשפט" קובעת כי ההחלטה על עסקת הטיעו +מתבססת על תוחלת
תוצאת המשפט ,שהיא מכפלת העונש הצפוי במקרה של הרשעה ,בהסתברות החזויה
להרשעה במשפט ,הסתברות הנגזרת מעצמת הראיות )לנדס  6,1971רודס  71979ואחרי (.
תאוריית "צל המשפט" מנבאת עבור כי ההנחה בעסקת הטיעו ,+בהשוואה לגזר הדי+
במקרה של הרשעה ,תהיה גדולה יותר ע הירידה בהסתברות להרשעה .תחזית זו תואמת
ממצאי כמותיי על התנהגות התובע ,המראי כי התובעי מציעי הנחה משמעותית יותר
לנאשמי כאשר אי +לה ראיות מספיקות להבטחת הרשעה במשפט )קרמר ואולמר
8.(2002
א 6שהמחקרי הקיימי המבוססי על תאוריית "צל המשפט" מנתחי את התמריצי
לקיומ +של עסקות הטיעו +ומראי מדוע עסקאות אלו ה +תופעה נפוצה ,ה אינ מציעי
הסבר לגידול הניכר בעסקות הטיעו ,+גידול שלא הגיע לכדי מיצוי.
בכל תקופה ותקופה הביקוש לעסקאות טיעו +עולה ע הירידה במחיר +כפי שתאוריית
"צל המשפט" מנבאת ,וכל עסקה מקצרת את מש /המשפט .בר כאשר נוס 6על ניתוח
התופעה ממד הזמ ,+מתגלה כי מתרחשת אנומליה :מחיר עסקאות הטיעו +דווקא עולה ע
הביקוש לה ,+והמשפטי מתארכי במקו להתקצר.
את ההסבר לאנומליה לכאורה הזו ,המוכלת בתאוריית "צל המיקוח" ,אנו תולי באפקט
מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו ,+לבלבה של תאוריית "צל המיקוח" והמוקד של עבודה
זו .אפקט מחזורהמשוב מעלה כי תופעת עסקאות הטיעו +נובעת מתו /עצמה ,והיא מזינה
ומעצימה את עצמה ואת התופעות הכרוכות בה.
השערת המחקר היא שהשתלטות עסקאות הטיעו +על מערכת המשפט נובעת מ+
התמריצי שה +יוצרות לתובע ולנאשמי  .התמריצי מניעי דינמיקה של מחזורהמשוב
במערכת המשפט ,המשפיעה על הצדדי להעדי 6מתקופה לתקופה יותר ויותר עסקאות על
פני משפט .גורמי חיצוניי לתובע ולנאשמי  ,כגו +השופטי  ,החוקרי והמחוקק ,פועלי
בזיקה לתופעה זו ומעצימי אותה.
השערה נוספת של המחקר היא שע העלייה בשיעור עסקאות הטיעו +תגרו השפעת
הלוואי של התופעה שג לתובע שאינו מונע מאינטרסי עצמיי יהיה כדאי להקצות
משאבי רבי יותר לכל משפט באופ +שעשוי – מעבר לשיעור עסקאות מסוי – להקטי+
את ס /התיקי שבה הוא יכול לטפל.

6
7
8
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).William M. Landes, An Economic Analysis of the Courts, 14 J. L. & ECON. 61 (1971
William M. Rhodes, Plea Bargaining: its Effect on Sentencing and Convictions in the
).District of Columbia, 70 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 360 (1979
John H. Kramer & Jeffery T. Ulmer, Downward Departures for Serious Violent
Offenders: Local Court ‘Corrections’ to Pennsylvania’s Sentencing Guidelines, 40
).CRIMINOLOGY 897 (2002
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על יסוד המודל המקורי ופור@ הדר /שהוזכר לעיל ) ,(1971ואשר הצמיח מחקרי רבי
לניתוח כלכלי של מערכת המשפט ,פותח ויוצג במאמר מודל המדמה את אפקט מחזור
המשוב של עסקאות הטיעו.+
המודל מציע הסבר אנדוגני )פנימי( לתופעות שנצפו במערכת המשפט ,ובה +גידול
בשיעור עסקאות הטיעו ,+גידול בס /הענישה הכללית ,עלייה בשיעור ההרשעות במשפטי
שלא הסתיימו בעסקת טיעו +והסבר להתארכות ולהתייקרות של המשפטי ולירידה
בתפוקת הכרעות הדי.+
באמצעות המודל ננסה להסביר כיצד אות גורמי המשפיעי על הבחירה בי +עסקת
טיעו +לניהול משפט משתני מעצמ תו /כדי העלייה בשיעור עסקאות הטיעו +ומעצימי
את הנטייה לבחור בעסקת טיעו +מתקופה לתקופה .בנוס ,6נבח +כיצד השפעת תהליכי
אקסוגניי )חיצוניי ( לתובע ולנאשמי  ,כגו +החמרה בענישה ,פועלי בזיקה לדינמיקה
המתרחשת ביניה ומעצימי אותה ,ונמחיש כי יש בה מרכיב אנדוגני ביחס לתופעת
עסקאות הטיעו.+
במערכת המשפט שהמודל מייצג המשאבי המושקעי בתיק על ידי הצדדי  ,מחיר
עסקאות הטיעו +שיציע התובע ,שיעור עסקאות הטיעו +שיתממשו וההסתברות להרשעה
במשפטי שיתנהלו – נקבעי כול בעקבות תהלי /אנדוגני כתלות בפרמטרי נתוני .
המודל שפותח ממחיש ,תו /הרחבת מודלי בסיסיי מ +הספרות של משפט וכלכלה,
חלק מהבעיות שהצביעה עליה +הספרות המשפטית ,ומסביר מדוע עסקאות הטיעו +נכשלות
ככלי שנועד לחולל הקצאה יעילה של משאבי  .המודל רלוונטי לשתי הסוגות המחקריות
ומאיר כמה מ +הפינות של הדינמיקה של עסקאות הטיעו ,+פינות שהוחמצו ה +במחקר
הכלכלימשפטי וה +במחקר המשפטי.
הדמיית מחשב המבוססת על מאפייני התואמי את הנחות המודל ממחישה את תופעת
מחזורהמשוב במערכת המשפט הפלילי ואת ההשערה כי ג לתובע שאינו מונע
מאינטרסי עצמיי כדאי להקצות משאבי רבי יותר לטיפול בתיקי מעטי יותר מעבר
לשיעור עסקאות הטיעו +מסוי  .מכא +שדווקא צמצו השימוש בעסקאות הטיעו +יאפשר
התמודדות טובה יותר ע העומס וע הצור /להבטיח את מזעור הטעויות בהלי /הפלילי.
במקו לאסור את עסקאות הטיעו +נית +לשנות את חוק סדר הדי +הפלילי סעי 154 6כ/
שעובדה שנאש הודה בה ‡Ï ,יראוה כמוכחת כלפיו והשופט יידרש לערו /הלי /מקוצר
של בירור ראיות" ,הלי /שיתנהל על בסיס חומר החקירה ועדות הנאש "9.
ביטול כוחה של ההודאה לאיי +את המשפט עשוי לשמוט את התמריצי מחלק ניכר
מעסקאות הטיעו +ולרס +את התופעה ואת השפעותיה ,כיוו +שהודאה ,ואפילו כניעה
מוחלטת ,של הנאש לא תפסיק את המשפט ואת הלי /בירור הראיות .לכ +סביר לצפות
שיפחתו ,ואולי א 6ייעלמו ,התמריצי לניהול משאי ומתני ותופעות הלוואי הכרוכות
בה ,+ובעקבות זאת יחולו שינויי אשר ישפיעו לטובה על התנהלות המערכת.
9

אור גזלאייל ואבישלו תור "השפעת חפות על הסדרי טיעו :ממצאי אמפיריי ,תובנות
פסיכולוגיות ,והשלכות נורמטיביות"  ÌÈËÙ˘Óלט .(2009) 115
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א נכפה עלינו לאפשר את קיומ ,+למצער יש לחייב את השופט לבקר את עסקת הטיעו+
שגובשה ג מצד האמת שבה )ביקורת שיפוטית על הראיות (10ולברר את הבסיס העובדתי
שעליו היא נסמכת .זאת בניגוד לעמדת של נציגי התביעה הכללית והסנגוריה הציבורית,
בוועדת סדר הדי +הפלילי אשר ניסחה את הצעת החוק ,המעדיפי להגביל את שיקול הדעת
של השופטי 11.

ג .תופעת עסקאות הטיעו
"על א 6המינוח בו נאחז בית המשפט העליו ,+ברור כי הסדר טיעו +הוא
עסקה לכל דבר ועניי ,+עסקה שבסיסה הוא חוזה בי +התביעה לבי +הנאש .
עסקת טיעו ,+ככל עסקה אחרת ,היא תוצאה של משא ומת ,+מיקח וממכר
שיש בה שילוב של ידע בתחו המשפט הפלילי וידע בתחו ניהול המשא
ומת +לקראת כריתתו של חוזה"12.
מאז אושרה בפסיקה בשנת  131972האפשרות לעקו 6את המשפט הפלילי באמצעות
עסקת טיעו ,+עברה מערכת המשפט הפלילי בישראל שינוי רצי 6של ויתור הול /וגובר על
ניהול משפט שעיקרו קביעת האמת המשפטית בתהלי /של בירור ראיות ,וכיו כבר כ93%
מהכרעות הדי +מבוססות על הודאה שנמסרה בבית משפט 14,שיעור הקרוב לשיעור
ההודאות במערכת המשפט בארצות הברית15.
הסברה הרווחת היא שהשימוש ההול /וגובר בעסקאות הטיעו +נועד להתמודד ע עומס
התיקי הפליליי בבתי המשפט ,ושבלעדיה +מערכת המשפט תקרוס 17,16.אול מסתבר

10

11
12
13
14
15
16
17
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"בדיקת הראיות עלידי השופט עשויה להובילו למסקנה כי הראיות שבידי התביעה ,על
פניה ,אינ כה חלשות ,או למסקנה הפוכה ,כי הראיות כה חלשות עד שאינ עומדות במבחנו
של סעי  62לחוק סדר הדי הפלילי ,וכלל לא הצדיקו הגשת כתב אישו"; אליהו מצא
"הסדרי טיעו – עבר ועתיד" ) 11 ,5 ,171 ¯Â‚ÈÒ‰יוני .(2011
ראו פרק עסקאות הטיעו ,הרתעה והאינטרס הציבורי.
מנח גלברד "המודל הפסיכולוגי של תהליכי קבלת החלטות המתקבלות על ידי עורכי די
בהקשר של 'עסקת טיעו'" )חיבור לש קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת חיפה ,יולי .(2009
ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' È˜ˆÂÓÁ· 532/71פ"ד כו).(1972) 543 (1
ראו גזלאייל ,גלו ווינשל מרגל ,לעיל ה"ש .4
נכו למרס  2011בבתי המשפט הפדרליי בארצות הברית ,כ 96.9%מהכרעות הדי מבוססות
על הודאות באשמה .ראו www.uscourts.gov/uscourts/Statistics/FederalJudicialCaseload
.Statistics/2011/tables/D04Mar11.pdf
דליה דורנר "בלעדי עסקאות הטיעו מערכת המשפט הפלילית תקרוס" )כינוס לציו יו
החפות הבילאומי  ,2007שנער בתאטרו הקאמרי בתל אביב ב.(23.3.2007
“If every criminal charge were subjected to a full-scale trial, the States and the Federal
Government would need to multiply by many times the number of judges and court
).facilities”; Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 260 (1971
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שהעומס איננו תוצאה של ריבוי התיקי הפליליי המגיעי אליו 18אלא ככל הנראה תוצאה
של התארכות מש /הטיפול בה .
הודאה באשמה בבית המשפט מסיימת את הלי /הוכחת האשמה בפלילי בשיטת
המשפט האדוורסרית )יריבותית/פלוגתאית( הנהוגה בישראל ובמדינות האנגלוסקסיות19.
בעסקת הטיעו ,+שהיא הסכ בי +התביעה לבי +הנאש  ,הנאש מודה באשמתו ומורשע
בתמורה להפחתה בסעיפי האישו או בעונש המלא .מכא +התמריצי לעריכת עסקת
הטיעו .+היא חוסכת לצדדי משאבי ומבטיחה את תוצאת המשפט ,את הרשעת הנאש
ואת העונש המושת עליו.
חשוב להבי +כי "ביסוד שיטה זו )השיטה האדברסרית( מונחת האמונה ,שא כל יריב
)באמצעות באי כוחו( יפעל בכל כוחו להראות את צדקתו ולהוכיח את רשעת יריבו ,מבי+
שני הצדדי תצא האמת לאור ...הודאה באשמה כפעולה עצמאית או כחלק מעסקת טיעו,+
יש בה כדי לבטל את ההלי /כולו :בטלה היריבות – בטל המשפט"20.
בעסקת טיעו +התביעה מקבלת החלטות מאחורי דלתיי סגורות .כשהתביעה מחליטה
לשנות כתב אישו  ,אי +הנמקה לכ ,/ואי +שו פיקוח על כ ./מכא +שאי +דר /לציבור לבדוק
את ההחלטה הזאת ,לדעת עליה ,וודאי ודאי שלא לערער עליה .יתרה מכ ,/א 6שהעונש
אחרי עסקת טיעו +צרי /להלו את חומרת העברה ,אי +בכ /דבר כי את סעיפי האישו עדיי+
מותירי לחלוטי +בשליטת התובע .בית המשפט אמנ בוח +את סעיפי האישו ונות +עונש
בהתא  ,א /העסקה כבר עיוותה את שיקול דעתו ,כיוו +שבעסקת הטיעו +התביעה מתאימה
את העבירה לעונש )המוסכ ( במקו להתאי את העונש לעבירה.
בארצות הברית ,בשני פסקי די +של בית המשפט העליו +מ +ה 21למרס  ,2012מבטא
בית המשפט את ההבנה כי כיו השיטה המשפטית היא בעיקרה שיטה של הודאות ולא של

18
19

20

מספר השופטי עלה בעשור החול יחסית יותר משגדלו האוכלוסייה ומספר החשודי )תיקי
גילויי( ,ואילו מספר הכרעות הדי ביחס לגודל האוכלוסייה ירד .ראו בטבלאות הנתוני
שלהל.
ראו סעי  154לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב–" :1982עובדה שנאש
הודה בה יראוה כמוכחת כלפיו זולת א ראה בית המשפט שלא לקבל את ההודיה כראיה או
שהנאש חזר בו מ ההודיה לפי סעי  ."153ועל פי סעי  ,156רק כאשר "לא הודה הנאש
בעובדות שיש בה כדי להרשיעו באישו או באחד האישומי שבכתב האישו ,או שהודה
ובית המשפט לא קיבל את הודייתו ,תביא התביעה לפני בית המשפט את ראיותיה לעובדות
שלא נתקבלה עליה הודיה".
ראו אהר קירשנבאו ˙ÈÓˆÚ‰ ‰ÏÏÙ‰‰Â ÌÈÏÈÏÙ· ‰‡„Â‰‰ ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰
·.(2005) ˙È„Â‰È‰ ‰ÎÏ‰
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משפטי  21,ומכא +את ההכרה כי יש צור /להרחיב את הביקורת השיפוטית על מערכת
המשפט22.
לעומת ארצות הברית בישראל חל בבית המשפט העליו +תהלי /הפו :/בשנת ,1972
בפסק הדי ,È˜ˆÂÓÁ· +אשר אישר את קיומ ,+ביטא השופט )כתוארו אז( לנדוי את הסתייגותו
מעסקאות הטיעו 23,+ואילו בשנת  2002בפסק די ,È"Ó ' ÈÂÏÙ +ובראש הרכב של תשעה
שופטי  ,ביטאה השופטת )כתוארה אז( ביניש גישה אוהדת כלפי מוסד עסקאות
הטיעו 25,24+וא 6רצו +להעניק לו לגיטימיות באמצעות שינוי המינוח להסדר טיעו26.+
הגישה הזו זוכה לביקורת מפי חלק משופטי העבר .לעומת השופטת ביניש ,נשיאת בית
המשפט העליו +עד לאחרונה ,נשיא בית המשפט העליו +לשעבר מאיר שמגר ,אשר מקבל
את השימוש בעסקאות הטיעו +במקרי הספורי שבה קושי בראיות אולי מצדיק זאת,
מסתייג מהשתלטות +על מערכת המשפט27.

21
22

23

24
25

26
27
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;”“Criminal justice today is for the most part a system of pleas, not a system of trials
).Missouri v. Frye, No. 10-444 (U.S. Mar. 21, 2012
;”“decisions that vastly expanded judges’ supervision of the criminal justice system
Adam Liptak, Justices’ Ruling Expands Rights of Accused in Plea Bargains, THE NEW
YORK TIMES (March 21, 2012) www.nytimes.com/2012/03/22/us/supreme-court-saysdefendants-have-right-to-good-lawyers.html?adxnnl=1&adxnnlx=1382008181-7rbKmy
.WLqqbhBPt+CYqPVA

עניי · ,È˜ˆÂÓÁלעיל ה"ש  ,13בעמ' " :559אי צרי לומר שהנפש היפה סולדת מכל אלה
ובשיטה אידיאלית של עשיית צדק אי מקו לפשרות אלא משמצאה התביעה שיש בידה
ראיות מספיקות להעמדת אד לדי ,חייב הדי להתברר עד תומו ,א עלפי הודאה של
הנאש שמקורה בהרגשת אשמה ובידיעה שאי לו מה לטעו נגד האישו ,וא אחרי הבאת
הראיות המסתיימת בפסקדי של זיכוי או של הרשעה .עסקה הנעשית ע עבריי בחדרי
חדרי והמסתיימת בהטלת עונש קל יותר ממה שראוי היה להטיל עליו ,יש בה טע לפג
והיא עלולה לעורר בציבור רוש של איפה ואיפה בעשיית די בפושעי ,ושל משיכת חוטי
מאחורי הקלעי עלידי בעלי השפעה".
"בתי המשפט אינ מתייחסי עוד להסדרי טיעו כהכרח לא יגונה אלא מכירי בערכ
ובתרומת"; ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 1958/98פ"ד נז).(2002) 592 ,577 (1
נסיגה מסוימת מעמדה זו ביטאה ביניש בישבה כנשיאת בית המשפט העליו בתיק קצב )בג"
 ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' (‡) ˙ÈÂÏÙ 5699/07פ"ד סב) ,(2008) 550 (3כשעמדה על כ
ש"נקודת המוצא לעריכתו של הסדר טיעו היא כי מתקיימת תשתית ראייתית לכאורית מספקת
לצור הגשת כתב אישו בהעדר הסדר טיעו בי הצדדי" )פס' .(5
"ברבות השני קנה לו מוסד זה מעמד לגיטימי בשיטת המשפט שלנו ,ונראה כי אי מקו עוד
לכנותו בביטוי המבטא נימה שלילית .על כ ,נראה כי ראוי יותר לכנותו "הסדר טיעו" וכ
נעשה מעתה ואיל" .ש ,פס' .3
"לא ראיתי פג בהפעלת דר דיונית זו במקרי מיוחדי ויוצאי דופ .אול כאשר אנו
עומדי מול סח כולל בדר הטיפול באישומי פליליי ,והמדינה המירה את הענישה אשר
צריכה להיות מודרכת עלידי האינטרס הציבורי ,לפי מדיניות שנועדה לשרש תופעות נלוזות
מסוימות ,במשאומת ,אי לי אלא להסתייג מ הדר האמורה"; מאיר שמגר "שימוש מופרז
בעסקות טיעו" .(2011) 9 ,8 ,93 ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ
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בירור ההשפעה של עסקאות הטיעו +על עומס מערכת המשפט ,כמו ג על היק6
ההרשעות המוטעות והזיכויי המוטעי  ,חשוב במיוחד במועד זה בעת שהכנסת עומדת
לעג +את השימוש בעסקאות הטיעו +ולקבוע את אופ +השימוש בכלי זה.
בשני האחרונות נעשו כמה ניסיונות של משרד המשפטי למסד את עסקאות הטיעו+
בחקיקה .תזכיר החוק ,כפי שכתוב בו" ,יוצא מנקודת ההנחה של פסק די È˜ˆÂÓÁ· +ופסקי
הדי +שבאו בעקבותיו ,לפיה נוכח היתרונות הטמוני בהסדרי הטיעו ,+נית +לראות בה
הכרח בל יגונה" 28.ביולי  2010עברה הצעת החוק בקריאה ראשונה בכנסת ,ובינואר 2012
החלו הדיוני בוועדת החוקה ,חוק ומשפט לצור /הכנתה לקריאה שנייה ושלישית29.
התפיסה כי עסקאות הטיעו +ה +אמצעי יעיל להשגת מטרות מערכת המשפט הפלילי
משמשת כיו השיקול המרכזי לאימוצ  .כפי שציי +בית המשפט העליו +בהרכב מורחב:
"הסדרי טיעו +אינ בהכרח מחלישי את יסוד ההרתעה בענישה ,אלא
עשויי לתרו להרתעה אפקטיבית בכ /שמביאי ה להרשעת של
נאשמי רבי יותר ,ובה נאשמי שמטעמי שוני עלול היה להתעורר
קושי בביסוס אשמת בראיות קבילות"30.
בהצעת החוק הממשלתית המבקשת להסדיר את מוסד הסדרי הטיעו +אומ@ שיקול זה.
בי +הנימוקי להצעה נכתב כי "אי +חולק כי הסדרי הטיעו +מביאי לחסכו +במשאבי
החקירה ,התביעה ,ובתי המשפט" 31.כבסיס לקביעה זו משמשת הספרות הרחבה של
הניתוח הכלכלי של עסקאות הטיעו ,+המציגה כיצד הסדרי אלו מאפשרי להשיא את
ההרתעה כשקיימת מגבלת משאבי 32.
עיו +בטבלה שלהל ,+המציגה נתוני על תיקי פליליי והכרעות די +במערכת המשפט
בישראל בארבעת העשורי שחלפו ,מלמד שהצידוק של חיסכו +במשאבי מוטל בספק
ודורש בחינה מדוקדקת ,הואיל והוא עלול להוביל להתעלמות מסכנות מוחשיות הטמונות
בעסקאות הטיעו33.+

28

29

הביטוי "הכרח בליגונה" נשמע כמו נלקח מספרו של פרנ קפקא ) ËÙ˘Ó‰אברה כרמל
תרג .(1992 ,בפרק 'בקתדרלה' מספר הכה ליוז ק .את המשל 'לפני החוק' שאמור לסייע לו
להבי את הסיטואציה אליה נקלע .יחדיו ה מנתחי את המשמעות ומסכמי במשפטי
הבאי" :לא ,אמר הכה ,אי בהכרח שתקבל הכול כאמת לאמיתה ,די שתקבל הכול כהכרח
בליגונה .דעה עגומה ,אמר ק' ,השקר הופ לסדרו של עול".
לדיו במליאה בקריאה ראשונה בהצעת החוק ראו www.knesset.gov.il/huka/Law
PlenumProtocol.asp

30
31
32
33

השופטת ביניש בראש הרכב של תשעה שופטי בבית המשפט העליו בשנת  ,2002בעניי
 ,ÈÂÏÙלעיל ה"ש  ,24בעמ' .593
ראו הצעת חוק סדר הדי הפלילי )הסדרי טיעו( ,יולי www.knesset.gov.il/co ,2010
.mmittees/heb/material/data/H19-10-2010_11-28-37_536.pdf
ראו פרק סקירת ספרות.
ראו טבלאות נתוני מפורטות בחלק שלישי.
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הכרעות
יחס הכרעות שיעור
שיעור
הכרעות הדין דין
הכרעות הדין הדין /
במשפטים
מהתיקים
מסך התיקים אוכלוסייה
פליליים
הגלויים
באלפים
הפליליים

21%
12%
13%
12%
10%
-53%

9.19
7.58
6.94
6.94
4.74
-48%

65%
52%
47%
30%
22%
-66%

27,772
29,718
33,478
44,198
36,491
31%

תיקים גלויים
)מפוענחים,
שיעור
שיש בהם
התיקים
המפוענחים חשוד(

31.6%
23.2%
28.1%
38.9%
44.0%
39%

42,500
57,300
71,000
147,511
164,628
287%

תיקים פליליים
לא כולל תיקי
אוכ' באלפים
אי-תביעה

134,545
247,084
252,374
379,546
373,852
178%

3,022
3,922
4,822
6,369
7,695
155%

שנה
1970
1980
1990
2000
2010

נתונים
אוכלוסייה והרשעות :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מספר הכרעות הדין לשנה מחושב ממספר ההרשעות לחלק לשיעור ההרשעות
תיקים פליליים ותיקים מפוענחים :אתר משטרת ישראל
נתון  2010מבוסס על נתון הרשעות 2009

למעשה ,בעוד העומס הפלילי על מערכת המשפט הנמדד כשיעור התיקי הפליליי
הנפתחי על ידי המשטרה ביחס לגודל האוכלוסייה ,קרוב לשיעורו בשנות השבעי  ,תפוקת
בתי המשפט ירדה בכמחצית או יותר על פי המדדי האלה :שיעור הכרעות הדי +מס/
התיקי הפליליי  ,שיעור הכרעות הדי +מס /התיקי הגלויי )שיש בה חשודי ( ומספר
הכרעות הדי +ביחס לגודל האוכלוסייה.
המשמעות היא שא בשנות השבעי נער /בירור די) +במשפט הוכחות או בעסקת
טיעו (+ע קרוב לשני שלישי מהחשודי  ,הרי שכיו נער /בירור די +רק ע כחמישית
מהחשודי )!(
למרות הגידול העצו בשימוש בעסקאות הטיעו +כחלופה לניהול משפט מלא ,ההלי/
המשפטי הפלילי התאר /בממוצע מחודשי ספורי למעל שנה ויותר ,ומכא +הירידה
התלולה בתפוקת בתי המשפט .התוצאה היא לא רק עינוי די +מתמש /לנאשמי ולקרבנות
אלא הקטנה במספר התיקי שבה המערכת מסוגלת לטפל ,הקטנה שמשמעותה שלא נער/
בירור די +ע אלפי חשודי  ,ונית +זיכוי עקי 6לאשמי רבי שהדי +עמ לא מוצה.
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר העברייני שחויבו בדי +בשנת 2009
)התפרסמו באוקטובר  34(2011מלמדי שמגמת הירידה בתפוקת הכרעות הדי +בפלילי
במערכת המשפט נמשכת.
א 6שבעשור החול 6מספר השופטי עלה בקצב מהיר יותר ממספר החשודי  ,ניתוח
הנתוני  35מלמד כי שיעור הכרעות הדי +ביחס למספר החשודי )תיקי גלויי ( ירד בשנת
 2009בהשוואה לשנת  2000בכ ,28%ומכא +שהתפוקה לשופט ירדה א 6יותר – בכ38%

34
35
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ראו דוח פני החברה בישראל לשנת  ,2009פרק  :7חוק וסדר,
.text_page.html?publ=54&CYear=2009&CMonth=1#7
ראו נתוני נוספי בחלק שלישי טבלאות הנתוני.

www.cbs.gov.il/webpub/pub/
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בעשור אחד בלבד .א המערכת הייתה מצליחה לשמור על שיעור של כ 30%הכרעות די+
ביחס למספר החשודי  ,כפי שהיה בתחילת העשור ,היו ניתני עוד כ 14אל 6הכרעות די+
בשנת (!)2009
נתוני מדויקי על היק 6עסקאות הטיעו +אינ מתפרסמי  36.ההערכה היא כי המש/
מגמת הירידה בתפוקת הכרעות הדי +התרחשה תו /כדי המש /המגמה של עלייה בשיעור
עסקאות הטיעו .+נתוני אינדיקטיביי אלו מלמדי כי חר 6העלייה המסתמנת בהיק6
עסקאות הטיעו +ושיעור ההרשעות ,בפועל המערכת אינה ממצה את הדי +ע יותר ויותר
עברייני  ,ולמעשה מעניקה לה זיכוי עקי.6

ד .מיקוח בצל המשפט
“…what the guilty plea system guarantees is that when you have
miscarriages of justice, the victim of it is going to face staggering
sentences because those sentences are not a consequence of justice. Those
sentences are a consequence of the need to grease the wheels of the
system…”.37

הרעיו +והמינוח "מיקוח בצל המשפט" חדר לראשונה לספרות ע המאמר של מנוחי+
וקורנהאוזר מ 38,1979אשר הציג את הרעיו +בהקשר של הסדרי גירושי .+החידוש במאמר
הוא התובנה כי א 6שרוב הסדרי הגירושי +מתגבשי באמצעות משאי ומתני פרטיי ,
החוק עדיי +משפיע עליה  .לחוק עדיי +יש כוח משו שכל צד יכול בסופו של דבר להשפיע
על תביעתו באמצעות איו בהתערבות שיפוטית.
את מודל הצל הרחיבו וניסחו פורמלית מאמרי שנכתבו סמו /לאחריו :וימר )39,(1978
רודס ) 40,(1979קוטר ,מארקס ומנוחי 41,(1982) +פריסט וקליי 42(1984) +ואחרי  ,והוא
התקבל כמודל המיוש ג במשפטי פליליי .

36

37
38
39

ראו פסק הדי של השופט מרזל מה 6ביולי  ,2011בעתירה המנהלית לחייב את המדינה
למסור מידע על היק עסקאות הטיעו שהיא עורכת .העתירה הוגשה בחודש יולי  2010ע
התנועה לחופש המידע .קישור לעתירה ולפסק הדי נמצא באתר התנועה לחופש המידע
בקישור  .www.meida.org.il/?p=2591טבלאות ובה נתוני על עסקאות הטיעו בשני
 2009–2007בבתי המשפט המחוזיי ,שהתקבלו מפרקליטות המדינה בתגובה לעתירה ,אפשר
למצוא בחלק שלישי.
Stephen Schulhofer, Professor of Law at New York University, From the documentary
film “The Plea” Frontline (Written, Produced and Directed by Ofra Bikel, June 17,
).2004
Robert Mnookin & Lewis Kornhauser, Bargaining in the Shadow of the Law: The Case
).of Divorce, 88 YALE L.J. 950 (1979
David L. Weimer, Plea Bargaining and the Decision to go to Trial: The Application of a
).Rational Choice Model, 10 POLICY SCIENCES 1 (1978
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ניסיו +להבי +את תהלי /המיקוח והיבטי נוספי של בתי המשפט קד בוודאות
לעבודת  .ויליא לנדס ביטא כבר ב ,1971בעבודתו המקיפה "ניתוח כלכלי של בתי
המשפט" ,שהוזכרה במבוא ,את מהות התפיסה של צל המשפט .לנדס לא רק שהציג את
המסגרת הכללית להבנת תהלי /בחירת התיקי והמשאבי המוקצי לה  ,הוא ג סיפק
כמה מבחני אמפיריי באותו מחקר.
לנדס הסביר את ריבוי קיומ +של עסקאות הטיעו +בכ /שכדאי לצדדי להתפשר 43כאשר
ה שותפי להערכת את ההסתברות להרשעה במשפט או מסכימי על תוצאת המשפט
הצפויה ,בכ /שעלות המשפט לצדדי עולה על עלות העסקה ובכ /שהנאשמי ה בדר/
כלל שונאיסיכו.+
מודל "צל המשפט" במשפט הפלילי מנבא כי ההחלטה על עסקת הטיעו +מתבססת על
הערכת ההסתברות לתוצאת המשפט אשר נגזרת בעיקר מעצמת הראיות ומזמינות+
ומהמשאבי המוקצי למשפט על ידי הצדדי  .ע השני זכה המודל לאישוש אמפירי.
במחקרי של לנדס ) ,(1971וימר ) ,(1978רודס ) (1979ואחרי הוכח בי +השאר כי הביקוש
לעסקות טיעו +עולה ע העלייה בהסתברות להרשעה ,והביקוש למשפט יורד ע העלייה
בהנחה הגלומה בעסקת הטיעו.+
על יסוד תאוריית "צל המשפט" הסיקו חוקרי שוני  ,שעליה נסמכי חוקרי רבי
עד היו  ,כי תוצאות עסקת הטיעו +ראויות כש שתוצאת המשפט ראויה )צ'ר@' ,441979
סקוט וסטאנ@  451992ואחרי ( ,ושיקול הדעת של התביעה בהקצאת המשאבי בי+
משפטי ועסקאות נתפס כיעיל בדומה למנגנו +הקצאת המשאבי בשוק ,ומכא +שאסדרה
)רגולציה( או פיקוח וביקורת על עבודת הפרקליטות יפגעו ביעילותו )איסטרברוק 46,(1983

40
41
42
43

44
45
46
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 ,Rhodesלעיל ה"ש .7
Robert Cooter, Stephen. Marks & Robert Mnookin, Bargaining in the Shadow of the
).Law : A Testable Model of Strategic Behavior, 11 J. LEGAL STUD. 225 (1982
Georg L. Priest & Benjamin Klein, The Selection of Disputes for Litigation, 13 J. LEGAL
).STUD. 1 (1984
“We observed in the introduction that a large fraction of cases are settled before trial.
Our analysis predicts this if in most cases the prosecutor and suspect agree on the
expected outcome of a trial, the costs of a trial to both parties exceed their settlement
”.costs, and suspects are generally risk averse in their trial versus settlement choice
 ,Landesלעיל ה"ש  ,6בעמ' .171
Thomas W. Church Jr., In Criminal Defense of “Bargain Justice”, 13 L. & SOC’Y REV.
).509 ( Special Issue on Plea Bargaining, 1979
Robert E. Scott & William J. Stuntz, A Reply: Imperfect Bargains, Imperfect Trials, and
).Innocent Defendants, 101 YALE L.J. 2011, 2013 (1992
Frank H. Easterbrook, Criminal Defense of ‘Bargain Justice’, Procedure as a Market
).System, 12 J. LEGAL STUD. 289 (1983
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והתביעה יכולה וצריכה להשתמש בכוחה ,ג ככלי במיקוח ,כדי לקד את מטרות מערכת
המשפט הפלילי47.
הטענה כי עסקאות הטיעו +מתרקמות בצל תוצאת המשפט חשובה מכמה סיבות:
ראשית ,נובע מכ /שאי +צור /לאסור על עסקאות הטיעו +אשר משרתות את רוב הכרעת
הדי .+א משפטי מוסדרי ומפוקחי ביסודיות משמשי לגיבוי עסקאות טיעו +לא
מפוקחות ,איננו צריכי אמצעי בטיחות חדשי לעסקאות הטיעו ,+כיוו +שבתוצאותיה +כבר
משולבי ומגולמי ערכי הבטיחות של המשפט.
שנית ,המשאי והמתני מכווני את הענישה כ /שאלו אשר בוודאות גדולה יותר
אשמי בפשעי חמורי יותר ,יקבלו עונש חמור יותר .מכא +שהענישה משקפת את רמת
האשמה.
שלישית ,א אנו מניחי כי המשטרה והתביעה מעוניינות להשיג את הענישה המרבית
בתיקי שברשות  ,יש לה התמריצי לרדו 6אחר הפושעי אשר עומדי בפני האשמות
מבוססות יותר .בניגוד לכ ,/תמריצי אלו צריכי להרחיק את המשטרה ואת התביעה הרחק
מאלו אשר עשויי להיות חפי .
רביעית ,הגנות במשפט אמורות להרתיע התנהגות לא ראויה של המשטרה .א עסקאות
הטיעו +אכ +משקפות את המשפט ,אז חוקי הגנה ימשיכו לעבוד כהלכה ג בעול של
הודאות באשמה .בקצרה ,המודל הקלסי מניח כי המשפטי מייצרי אמות מידה רצויות
וצל כבד .הצללי הללו מבטיחי לכאורה שעסקת הטיעו +תקצה ענישה ראויה ,ג
במצטבר וג בתיק המסוי .
המלומדי מתחו המשפט חולקי על קביעות אלו וטועני שהתובעי מונעי
מרתיעה מסיכו +מהפסד במשפט ,מיחסיה ע השוק הפרטי וממניעי שוני ומשוני
אחרי )שולהופר  48.(1988הטיות אלו עלולות לעודד תובעי להבטיח את עסקאות הטיעו+
באמצעות הצעות מקלות ומפתות אשר פוגעות באינטרס הציבורי של הרתעה .לדעתו ,א6
שלעתי שיקולי התביעה עשויי להיות מתואמי ע טובת הציבור ,לעתי קרובות ה לא.
בעיות הסוכ +הללו יכולות להיפתר על ידי מערכת רגולטורית שאינה נשענת בלעדית על
שיקול הדעת של התובעי ועל שוק חופשי ,אלא על ביקורת שיפוטית על החלטות לתבוע
ועל בקרה פנימית על ההחלטות מה לא לתבוע.
במקרי מסוימי תובע מגיש כתב אישו באישו חמור יותר מהאישו שהיה מגיש א
היה צרי /להוכיח את האשמותיו במשפט ,מתו /הנחה סבירה שבמסגרת עסקת הטיעו +יוכל

47

הספרות הכלכלית על פשיעה רואה את ההרתעה כמטרה העיקרית של המשפט הפלילי .ראו

48

Gary Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, 76 JOURNAL OF
).POLITICAL ECONOMY 169 (1968
).Stephen J. Schulhofer, Plea Bargaining as Disaster, 101 YALE L.J. 1979 (1992
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להתפשר ולוותר על האישו החמור ולהגיע להסכמה של הרשעה באישו קל יותר )גיפורד
49.(1983
במערכת משפט עמוסה ,תוספת של רגולציה והגנות לנאשמי אשר לכאורה נועדו להג+
על כל הנאשמי  ,מעודדת את הגורמי המעורבי בהלי /לפעול באופ +המקטי +את המתא
בי +האחריות הפלילית וחומרת העברה לבי +הרשעה ועונש ועלול להיטיב ע נאשמי
עשירי ולרע את סיכוייה של נאשמי עניי )סטאנ@ 50.(1997
מגנות על
עסקאות הטיעו +ופליליות יתר מזינות זו את זו ,כיוו +שעסקאות הטיעוִ +
פליליות היתר מבחינה בבית המשפט ,ופליליות היתר יוצרת את התמריצי שגורמי
לעסקאות הטיעו +כה להתפשט )דרוו51.(2011 +
תופעות אלה עלולות להיות מסוכנות יותר ככל שהפיקוח השיפוטי על התביעה
בהחלטתה בדבר עמדה לדי +מוגבל יותר .האשמת יתר יוצרת לח@ פסול להודות ,ולעתי א6
שוללת את רצונו החופשי של הנאש  .אמנ בכל מקרה של פער ענישה בי +הודאה לכפירה
נוצר לח@ להודות ,אול כאשר אפילו התובע סבור שהעונש שיוטל במקרה של הרשעה
אחרי כפירה אינו מוצדק ,התופעה לוקה בחוסר הגינות אינהרנטי )קובו 52.(2009
ביבס ) 53(2004מטיל ספק בלב פרדיגמת "צל המשפט" ומספק טיעוני משכנעי מדוע
מודל זה אינו נות +הסבר מלא לשונות בענישה .לטענתו ,כשלי כגו +הגנה לא יעילה,
עלויות סוכני  ,ערבויות ומעצר עד תו הליכי מחד וקיומ +של הטיות וסכנות פסיכולוגיות
אחרות הפוגעות בשיקול הדעת של הנאשמי להתמקח באופ +רציונלי בצל תוצאת המשפט
מאיד ,/מסיטי באופ +ניכר את התפלגות העונשי בעסקאות הטיעו +מהתוצאה החברתית
הרצויה ,ומטילי ספק ביעילות הכלכלית המיוחסת לה.+
רייט ) (2005מצביע על עיוותי במערכת המשפט הפדרלית בארצות הברית ,אשר
לדעתו גרמו לכ /שמהסיבות הלא נכונות נעלמו הזיכויי ממערכת המשפט .לדבריו,
התובעי הגבירו את "עונש המשפט" )הכולל את עלות ניהול המשפט( עד כדי כ /שג
נאשמי ע הגנה חזקה מרגישי מאולצי להודות באשמה ,באופ +שחותר תחת תפקידה
של המערכת הפלילית בחקר האמת .לדבריו ,באופ +מפתיע ,למרות הגידול במשאבי
התביעה ,מספר התיקי שבה שמטפל כל תובע ירד54.
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Donald G. Gifford, Meaningful Reform of Plea Bargaining: The Control of
).Prosecutorial Discretion, U. ILL. L. REV. 37, 47–49 (1983
William J. Stuntz, The Uneasy Relationship between Criminal Procedure and Criminal
).Justice, 107 YALE L.J. 1 (1997
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).Bargaining and Overcriminalization, 7 J. L. ECON. & POLICY 645 (2011
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).(2004
“However, the most important cause of rising guilty pleas and falling acquittals in recent
decades has been a dramatic increase in prosecutorial resources. Surprisingly, federal
prosecutors today handle far fewer cases per attorney than they did in the middle of the
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( מטיל ספק ביעילות התוצאה של אימו@ עסקאות2008) +מחקר של גרופה וסטפ
 את ההערכות+ מסקנת היא שיש למת.  במערכת המשפט האירופית במקרי רבי+הטיעו
55.+הכלליות על אופטימיות בנוגע ליעילות עסקאות הטיעו
 חברתי+ א התובע פועל כמתכנ, בפועל+על שאלת המטרות שהתביעה מנסה לקדמ
 השאת שיעור+ מטרה זו לבי+ בי+ להשיא את הענישה הפלילית או שהוא מאז+המעוניי
 רגהב ורמסייר,+ ובה רסמוס,  מנסי להשיב רבי,ההרשעות ומטרות אישיות אחרות
56.(2008)
 חוזי+ ה+ שעסקאות הטיעו+ מאמר זה מביא בחשבו,בדומה למודל מחזורהמשוב
 כל נאש שמקבל עסקה משחרר משאבי לתובע לתבוע נאשמי:בעלי השפעות חיצוניות
/ א,+ המודל שפותח מסביר את התגברות כוחו של התובע ואת ריבוי עסקאות הטיעו. אחרי
 את, את מחיר העסקה,+אינו מנתח את התפתחות הגורמי הכרוכי בעסקאות הטיעו
.  ואינו מנבא את שיעור,המשאבי שיוקצו למשפטי ואת ההסתברות להרשעה בפועל
מסקנת היא שתגובת התובעי ללח@ הציבורי מתבטאת בהפחתת מספר התיקי
+הנתבעי כדי לאפשר הקצאת משאבי להגדלת שיעורי ההרשעה מעבר לרמה שמתכנ
57.חברתי היה בוחר
, על שאלת אמינותו של איו התובע שיש לו משאבי מוגבלי לתבוע נאשמי רבי
.(2009) שחר+ מנסי להשיב ברגיל וב,  הכרוכות בעונשי קשי+ולהשיג עסקאות טיעו
 אינו משפר את+ מוסד עסקאות הטיעו,ה מגיעי למסקנה כי בניגוד לתפיסה הרווחת

twentieth century”; R.F. Wright, Trial, Distortion and the End Of Innocence in Federal
.Criminal Justice, 154 U. PA. L. REV. 79, 85 (2005)
“We are skeptical that plea-bargaining can lead to or is consistent with the desirable
outcome in many circumstances. Therefore, our point is not to reject an efficiency
assessment of plea-bargaining, or criminal procedure in general, but rather mitigate any
general optimism about the result of such assessment”; Nuno Garoupa& Frank H.
Stephen, Why Plea-Bargaining Fails to Achieve Results in So Many Criminal Justice
.Systems, 15 MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW 323 (2008)
“We begin with two models of prosecutorial behavior: (a) a prosecutor who, as social
planner, maximizes criminal sentences, and (b) a prosecutor who balances that goal
against a high conviction rate and other personal objectives. We then use U.S. countyand prosecutorial-district-level data to explore the relationship between prosecution
rates, conviction rates, and budgets”; Eric Rasmusen, Manu Raghav & Mark Ramseyer,
Convictions versus Conviction Rates: The Prosecutor’s Choice, 11 AM. L. & ECON.
.REV. 47, 51 (2009)
“Ultimately, we show that elected prosecutors may respond to electoral pressure by
using resources to raise their conviction rates beyond the levels a social planner would
choose, and thereby (by reducing the number of cases pursued) to lower the total
.51 ' בעמ,; שpunishment imposed”
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רווחת של הנאשמי  .לטענת  ,אלמלא עסקאות הטיעו ,+נגד נאשמי רבי לא היה מוגש
כלל כתב אישו .58
המודל שפיתחו אמנ מסביר יפה את עליית כוחה של התביעה הכללית ,א /ג הוא אינו
מציע דר /לניבוי הק 6עסקאות הטיעו +שהמערכת תגיע אליה ,+אינו אומד את מחיר עסקאות
הטיעו +הצפוי ואינו מסביר את הקשר שבי +שיעור עסקאות הטיעו +ובי +השקעת המשאבי
במשפטי  ,ובי +שיעור עסקאות הטיעו +להסתברות להרשעה.

ה .משפט בצל המיקוח
"א רעיו +בתחילה אינו נשמע אבסורדי ,אי +לו תוחלת".
אלברט איינשטיי+
תאוריית "המשפט בצל המיקוח" מבקשת להעניק הסבר חלופי ,נכו +ושל יותר ,להסבר
שמציגה תאוריית "המיקוח בצל המשפט" ,שעדיי +מושלת בכיפת המחקר המשפטיכלכלי
חר 6הביקורות שהוטחו בה .יומרתו של ההסבר החלופי שמעניקה תאוריית "צל המשפט"
היא לשנות את תפיסתנו את התהוות המציאות המשפטית ולהשפיע על הדרכי שבה +אנו
רוצי לטפל בה.
"צל המיקוח" גורסת את ההפ /מתאוריית "צל המשפט" – יותר משעסקת הטיעו+
נערכת בצל המשפט ,המשפט עצמו נער /בצל עסקאות הטיעו .+כלומר ,התנהלותו ותוצאתו
של המשפט מושפעות מעסקאות הטיעו ,+אשר מרחיקות אותו מכל צורה ואופ +שלפיה
הוא נהג ללא קיומ .+במילי אחרות ,לא רק שעסקאות הטיעו +מתרחקות מצל המשפט,
המשפט עצמו מתרחק מעצמו כדי לקיי את עסקאות הטיעו +שה +המתכונת העיקרית לסיו
המשפטי הפליליי .
תפיסה דומה לתאוריית "צל המיקוח" במשפט הפלילי מציג דפורטר ) 59(2010בנוגע
להסדרי במשפט האזרחי .לדבריו ,בניגוד למקובל להניח ,הסכמי פרטיי הופכי נחלת
הכלל דר /דיווחי תקשורת ,רשתות עורכי די ,+קבוצות אינטרסי וארגוני מקצועיי  .לכ+
ההסכמות שהושגו בהסכמי המוקדמי מגבירות את הביקוש לתגמולי העתידיי ,
והתובעי בתיקי העתידיי הופכי לתובעניי יותר ומוכני פחות לקבל הסדר מתחת
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“…despite the common view to the contrary, the institution of plea bargains may not
improve the well-being of defendants. Absent the plea bargain option, many defendants
would not have been charged in the first place. Thus, we can no longer count on the fact
that plea bargains are entered voluntarily to argue that they are desirable for all parties
involved” (Oren Bar-Gill & Omri Ben-Shahar, The Prisoners’ (Plea Bargain) Dilemma
)Summer, 1 J. LEGAL ANALYSIS 737 (2009
Ben Depoorter, Law in the Shadow of Bargaining: The Feedback Effect of Civil
).Settlements, 95 CORNELL L. REV. 957 (2010
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למה שהושג בעבר בתיקי דומי  .בנוס ,6הסכמי חדשי ומגמות בהסכמי עשויי
להשפיע ג על הפסיקה.
תומכי מודל "צל המשפט" מצייני כי גורמי נוספי כגו +גישה לסיכו ,+עלויות,
משאבי  ,יכולת להשתחרר בערבות ועוד ,אמנ משפיעי על תוצאת עסקת הטיעו ,+א/
בגדול "צל המשפט" הוא הגור הקובע לדעת במדויק את תוצאת עסקת הטיעו ,+ולשאר
הגורמי ה מתייחסי כבעלי חשיבות משנית.
הקרימינולוגי תולי את ההסבר לפערי בעסקות הטיעו +בהבדלי מבניי ברמת בית
המשפט )איינשטיי +וג'ייקוב  ,(601977א /לא ברמת הנאש בתו /בית משפט .מחקרי
אמפיריי מ +השני האחרונות )אולמר וברדלי  61,2006אולמר ואחרי  (622010מיקדו את
תשומת לב של קרימינולוגי בניסיו +לזהות ולהסביר פערי בעסקאות הטיעו +הנערכות
ע נאשמי שוני הדומי מבחינה משפטית.
משו ההתמקדות בהסברי שוני לפערי בעסקאות טיעו +אי +למעשה מחלוקת
מפורשת בי +מודל "צל המשפט" לתאוריה המבנית בקרימינולוגיה.
כיוו +שעסקאות הטיעו +יוצרות לתביעה תמריצי לבחור בתיקי בעלי תשתית ראייתית
רעועה ,עולה החשש שבשל יכולתו של התובע להציע עסקת טיעו +מקלה ,שתבטיח
הרשעה ,יעלה שיעור החפי המורשעי )גזלאייל  .(632005הדבר נובע מהעובדה שבשל
עסקאות הטיעו +תובעי יכולי להימנע מהצור /לבחו +את התאוריות שלה במשפט
ולהשתמש במכפיל הכוח שבידיה כדי לכפות אפילו על נאשמי חפי  ,ובוודאי על אלו
שאשמת מוטלת בספק ,להודות באשמה )ריבשטיי.(642011 +
מחקר אמפירי עדכני אמד את ההסתברות להרשעה הנגזרת מתוצאת עסקת הטיעו +ומצא
כי א 6שראיות משמשות גור מסביר מצוי +להסתברות להרשעה לנאשמי שהולכי
למשפט ,ראיות אינ +יכולות להסביר באותו אופ +את תוצאת עסקת הטיעו +לאלו שבחרו בה.
מכא +מסיקי החוקרי כי ההטיות מאפילות על חוזק הראיות וגורמות להחלטות על
עסקאות הטיעו +להתקבל למעשה שלא ב"צל המשפט" )בושוואי ורדלי.(652011 /
תאוריית "צל המיקוח" מציעה הסבר לתופעות שהתגלו במחקרי האמפיריי השוני ,
ואשר חלק +אינ +מתיישבות ע "צל המשפט" .על פי תאוריית "צל המיקוח" ,התוחלת
והשונות – ה +של תוצאת המשפט וה +של תוצאת עסקת הטיעו – +הצפויות בתיק מסוי
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עולות ע העלייה בשיעור עסקאות הטיעו .+המשמעות היא שהמשא ומת +על עסקת טיעו+
עלול להביא לתוצאה רחוקה מזו הנגזרת מהראיות בתיק.
במילי אחרות ,באוכלוסיית תיקי דומי נתונה הביקוש לעסקת טיעו +אכ +מתנהג על
פי עקרונות תאוריית "צל המשפט" ,ואילו ברמת התיק הבודד העלייה בפערי הענישה
)והעלייה בשונות הענישה באוכלוסיית התיקי ( – ע העלייה בשיעור עסקאות הטיעו– +
גוברת על השפעת הראיות שאמורה על פי "צל המשפט" לקבוע את תוצאת המשא ומת +על
עסקת הטיעו.+
באופ +אבסורדי משתמע מכ /כי רק בעול ללא עסקאות טיעו +מודל צל המשפט יעבוד,
ועסקת טיעו +תשק 6בקירוב טוב את תוצאת המשפט.
בכל תקופה ותקופה המכניקה של עסקאות הטיעו) +האופ +שבו התופעה פועלת(
מתנהגת על פי חוקי הביקוש וההיצע )הביקוש לעסקאות טיעו +עולה ע הירידה במחיר,+
כפי שתאוריית "צל המשפט" מנבאת( ,וכל עסקה מקצרת את מש /המשפט .בר כאשר
נוס 6על ניתוח התופעה ממד הזמ ,+מתגלה כי מתרחשת אנומליה ,מחיר עסקאות הטיעו+
דווקא עולה ע הביקוש לה ,+והמשפטי מתארכי במקו להתקצר.
את ההסבר לאנומליה לכאורה הזו ,המוכלת בתאוריית "צל המיקוח" ,אנו תולי באפקט
מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו ,+שהוא מוקד עבודה זו .אפקט מחזורהמשוב מעלה כי
תופעת עסקאות הטיעו +נובעת מתו /עצמה ,והיא מזינה ומעצימה את עצמה ואת התופעות
הכרוכות בה.
מחזורהמשוב מעניק הסבר פנימי )אנדוגני( למצב העובדתי שנהוג להסבירו בשינויי
חיצוניי )אקסוגניי ( .עוד מעלה מחזורהמשוב כי השינויי החיצוניי פועלי בזיקה
להסבר הפנימי ומחריפי את התופעה .מכא +שלהסברי הנתפסי חיצוניי מרכיב פנימי
מובהק כשמדובר בתופעת עסקאות הטיעו.+
ככל שעסקאות הטיעו +רבות יותר ,התובע עשוי להביא בחשבו +שההסתברות שהשופט
יבח +את חומר הראיות בתיק תרד .לפיכ /טווח המיקוח מבחינת התובע עולה ע העלייה
בשיעור עסקאות הטיעו ,+כיוו +שמחד כדאי לו יותר "לנפח" כתבי אישו ) 66ופחות כדאי לו
לחשו 6את הראיות במשפט( ,ומאיד /קל לו יותר לוותר לנאש במסגרת עסקת הטיעו.+
כיוו +שהיא כבר אינה משקפת תוצאה צפויה של משפט אלא תוצאה של משא ומת +על פני
טווח מתרחב של אפשרויות ,עלייה בשיעור עסקאות הטיעו +עלולה להחמיר את הפערי
בענישה.
לסיכו  :על פי "צל המשפט" ,פערי בענישה )שמבטאי למעשה חוסר אחידות
בענישה( אמורי להיות שוליי  ,ומחיר עסקת הטיעו +נקבע בעיקרו מהערכת ההסתברות
להרשעה הנגזרת מעצמת הראיות בתיק .זאת ועוד ,הפערי בענישה אינ אמורי להיות
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בכירה בפרקליטות מאזור המרכז "זה אחד הטריקי שלנו .הרבה פעמי הקלפי שלנו
כתביעה מועטי ,אבל בהחלט יכול להיות שלצור המיקוח מגישי כתב אישו על סעי
חמור יותר" .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3213272,00.html ,9.2.2006 ynet
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תלויי בשיעור עסקאות הטיעו +ואינ צפויי לגדול או לקטו +בשל העלייה בביקוש
לעסקאות הטיעו.+
ומכא +שלפי תאוריית "צל המשפט" ,לסוג תיק מסוי ועצמת ראיות נתונה ,כ /צפוי
להיראות הקשר שבי +מחיר עסקת הטיעו +לשיעור עסקאות הטיעו) +הקו העבה מייצג את
ממוצע המחיר ,והקווי הדקי את תחו פיזורו(:

”“Shadow of Trial
מחיר
עסקת
הטיעו

100%

שיעור עסקאות הטיעו

על פי תאוריית "צל המיקוח" ,שיעור עסקאות הטיעו +שוא 6ע הזמ +להגיע ל.100%
בנוס 6צפויה לעלות ההסתברות להרשעה ,והתוחלת והשונות – ה +של תוצאת המשפט וה+
של תוצאת עסקת הטיעו – +צפויות לעלות ע העלייה בשיעור עסקאות הטיעו.+
ומכא +שלפי תאוריית "צל המיקוח" ,לסוג תיק מסוי ולעצמת ראיות נתונה ,כ /צפוי
להיראות הקשר שבי +מחיר עסקת הטיעו +לשיעור עסקאות הטיעו) +הקו העבה מייצג את
ממוצע המחיר ,והקווי הדקי את תחו פיזורו(:
”“Shadow of Bargain

מחיר
עסקת
הטיעו

100%

שיעור עסקאות הטיעו

המש /המאמר מאורג +כ:/
בחלק השני מוצג ומוסבר מודל מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו ,+מנותחת הדינמיקה
האנדוגנית ,מוסברת ההיתכנות לפגיעה בתפוקת הכרעות הדי ,+ומוצגי הגורמי
האקסוגניי העשויי להעצי את תופעת עסקאות הטיעו .+בהמש /מועלות לדיו +סוגיות
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בראי מסקנות המודל :שאלת הח ,6היק 6עסקאות הטיעו +הרצוי ,שאלת ההרתעה והאינטרס
הציבורי .בנוס 6נבחני פתרונות אפשריי לבעיות שמעלות עסקאות הטיעו .+בסו 6החלק
השני מוצג סיכו תוצאות המחקר ומסקנותיו.
החלק השלישי נפתח בהוכחה פורמלית של הדינמיקה האנדוגנית של עסקאות הטיעו,+
לאחריו מנותח מקרה פרטי של מודל מחזורהמשוב ומוצגת הדמיית מחשב של הדינמיקה,
ובסו 6מוצגי טבלאות נתוני על היק 6עסקאות הטיעו +בישראל ועל תפוקת הכרעות הדי+
של מערכת המשפט בישראל לאור /שני .

חלק שני
"א אינ /יכול להסביר זאת במילי  ,זה לא שווה הרבה ,אבל א אתה
מסוגל להסביר זאת ¯˜ במילי  ,ג זה לא שווה הרבה".
ישראל אומ67+

א .מודל מחזור המשוב של עסקאות הטיעו
בפרק זה יוצג ויוסבר המודל התאורטי .הוכחת הדינמיקה האנדוגנית )שנובעת
מתהליכי פנימיי ( של המודל והדמייתה נמצאות בחלק שלישי .ראוי להעיר שתפקידו של
מודל הוא לנסות לתפוס פ +של תופעה מ +המציאות המורכבת לאי +שיעור ,להבי +את
תפקידו ולהסיק ממנו על התופעה .המתמטיקה דורשת פישוט המציאות באמצעות הנחות.
הרעיו +הוא שככל שהנחות המודל קרובות יותר לתיאור המציאות ,כ /עצמת ההסבר של
המודל צפויה לגבור ,והתחזיות שלו עשויות להתממש.
ערכו של המודל נובע מהאפשרות להוכיח באמצעותו תאורטית שההשערה עשויה
להעניק חלק מההסבר לתופעה ,וייתכ +שא 6חלק ניכר .כמו כ ,+וחשוב לא פחות – המודל
מאפשר לבחו +את השפעת של שינויי בגורמי שוני על התופעה.
כאשר עורכי הדמיה בעזרת המודל ,יש לזכור כי א 6שהפונקציות המשמשות את
ההדמיה והפרמטרי שנקבעו בה תואמי את הנחות המודל ,בשו אופ +אי אפשר לומר כי
ה מייצגי את המציאות במדויק ,וודאי שלא את ריבוי רבדיה .ומכא +לענייננו ,איננו
יכולי לפסוק שמחזורהמשוב אכ +מתרחש במציאות ,אלא בס /הכול לטעו +שזהו הסבר
אפשרי לתופעות הנצפות.
מכא +ג נובעת חשיבותו של מחקר אמפירי אשר יבח +את הנתוני בשטח ,את
היתכנותה של דינמיקת מחזורהמשוב ואת הקשר ,א קיי  ,בי +עסקאות הטיעו +לתפוקת
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“If you cannot explain it in words, it is not worth very much; but if you can only explain
it in words, it also is not worth very much”; Yisrael Aumman, Economic Theory and
Mathematical Method: An Interview, in ARROW AND THE ASCENT OF MODERN ECONOMIC
).THEORY 136 (G.R. Feiwel ed., 1987
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הכרעות הדי +במערכת המשפט הפלילי .מחקר כזה עשוי לקבוע ,באופ +שאינו משתמע
לשני פני  ,א אכ +קיי קשר שכזה ,א התמריצי לקיו עסקאות הטיעו +אכ +מתעצמי
מתקופה לתקופה ,וא ה משפיעי על התארכות והתייקרות של המשפטי באופ+
שעלול לפגוע בתפוקת מערכת המשפט .לצערנו המדינה מתנגדת לספק נתוני סטטיסטיי
על עסקאות הטיעו +שנערכו בעבר68.
 .1דינמיקה של מחזורמשוב
דינמיקה של משוב חיובי ,או כפי שתכונה להל +דינמיקה של מחזורמשוב ,היא תופעה
המזינה ומעצימה את עצמה .רעיו +המחקר להסביר את תופעת התפשטות עסקאות הטיעו+
באמצעות דינמיקה זו נולד בהשראת ספרו של פרופ' תומס שלינג ,חת +פרס נובל לכלכלה
לשנת 69.“Micromotives and Macrobehavior” ,2005
באמצעות מודלי של מחזורמשוב מסביר שלינג בספרו תופעות חברתיות שבה+
פרטי הרודפי אחר האינטרס הצר שלה גורמי – בניגוד למצופה ,כמו במצב של שוק
חופשי שבו רדיפת של הפרטי אחר האינטרס הצר פועלת לטובת החברה ומגדילה את
הרווחה – לתוצאה שדווקא אינה רצויה לחברה.
השוק החופשי מתנהל כמנגנו +הפועל על עקרונות דינמיקה של משוב שלילי .הרעיו+
הבסיסי של חוק ההיצע והביקוש ממחיש זאת :כאשר יש עוד 6ממוצר מסוי מחירו יורד,
בעקבות זאת הביקוש עולה ,והעוד 6מהמוצר מתנקה; כאשר יש מחסור במוצר מחירו עולה,
הביקוש יורד ,והעוד 6מהמוצר ג הוא מתנקה .במילי אחרות ,בשווקי החופשיי
מתקיימת )או אמורה להתקיי ( דינמיקה בעלת אופי מאז.+
תופעת הדינמיקה של מחזורהמשוב ,שאפשר לצפותה בטבע ובחברה ,מתאפיינת
בחוסר שיווי משקל יציב ובתוצאות קיצוניות .מירו@ החימוש בי +מעצמות ובי +ובתו /סוגי
בעלי חיי  ,מסה קריטית ,אפקט החממה ,נפילת קווי מתח ,הכחדת קבוצות אוכלוסייה של
בעלי חיי והתחלפות +בקבוצות אחרות ,70חוסר יציבות בשווקי  ,משברי כלכליי 71
ועוד – כל אלה ה רק מזעיר התופעות שאפשר לתאר בעזרת מודל מחזורהמשוב החיובי.
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69
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ראו פסק הדי של השופט מרזל מה ,6.7.2011בעתירה המנהלית לחייב את המדינה למסור
מידע על היק עסקאות הטיעו שהיא עורכת .העתירה הוגשה בחודש יולי  2010ע התנועה
לחופש המידע .קישור לעתירה ולפסק הדי נמצא באתר התנועה לחופש המידע בד הזה:
.www.meida.org.il/?p=2591
).THOMAS C. SCHELLING, MICROMOTIVES AND MACROBEHAVIOR (1978
המגאלוקרוס הענק ,המכונה "האייל האירי' ,היה האייל הגדול מסוגו מעול .הוא נישא לגובה
של מעל שני מטרי ,ומוטת קרניו המרשימה התפרסה מעל לשלושה מטרי וחצי.
המגאלוקרוס התפתח בתקופת הקרח במיליו השנה האחרונות ונכחד לפני כאחדעשר אל
שני .את מגמת התפתחות של קרני הענק מסבירי מנגנוני אבולוציוניי המפעילי,
בתגובה לשינויי בסביבה ,מחזורמשוב בדומה ל"מירו חימוש" במלחמה הקרה שבו הייתה
מעצמה אחת מגיבה לפיתוחו של נשק חדיש על ידי מעצמה אחרת ,בפיתוח נשק חדיש יותר,
וחוזר חלילה .תגובה אבולוציונית בימינית אפשר לראות בדוגמה של הצ'יטה ,המשפרת את
מהירותה ,ובתגובה האנטילופה לומדת לרו מהר יותר ,וחוזר חלילה .במקרה של
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במערכות חברתיות המתאפיינות בדינמיקה של מחזורמשוב הפרטי מגיבי לבחירות
האחרי באופ +שבו התופעה אינה מאזנת אלא מזינה ומעצימה את עצמה .דוגמה לדינמיקה
במערכות חברתיות שאינה מאזנת ,ואשר אפשר להסבירה באמצעות מודל מחזורהמשוב,
היא תופעת הסגרגציה החברתית )הפרדה על רקע גזעי ,דתי ואחר( בשכונות מגורי 72.
כשמנתחי ומביני את הגורמי המפעילי ומעצימי תופעות חברתיות מסוג זה ,לעתי
אפשר להגיע לפתרונות ישימי לריסונ73.+
 .2מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו
מודל מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו +הנשע +על ספרות נכבדה שבבסיסה הרעיו+
שהחלטתו של נאש )או נתבע( על הסדר ,הסכ או עסקה )ג במשפט אזרחי( נעשית ב"צל
המשפט" 74,קרי בצל תוצאת המשפט הצפויה ,הופ /את מסקנותיה .יותר משעסקת הטיעו+
נערכת בצל המשפט ,המשפט עצמו נער /בצל ה)צור /ב(מיקוח על עסקאות הטיעו.+
השערת המחקר היא שבשל מניעי השחקני השוני במערכת המשפט הפלילי
)החוקרי  ,הנאשמי  ,הסנגורי  ,התובעי  ,השופטי והמחוקק( והתמריצי הפועלי
עליה וביניה נוצרת דינמיקה של מחזורמשוב המגבירה את תופעת עסקאות הטיעו.+
משמחזורהמשוב של עסקאות הטיעו +מתחיל ,הוא מקבל תנופה המזינה את עצמה.
עצ קיו העדפה ראשונית של כמה נאשמי לעסקה על פני ניהול משפט עלול להוביל לכ/
שבכל מערכת משפטית הנמצאת במצוקת משאבי ואשר תאפשר עסקאות טיעו ,+במוקד
או במאוחר ,למעט במשפטי ספורי  ,הכרעות הדי +בתיקי פליליי יסתיימו תמיד
בהודאה.
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המגאלוקרוס ההסבר המקובל הוא שככל הנראה התרחשה תגובה תומינית ,שבה שימשו
הקרניי לאיתות חזותי על כוחו ועצמתו במהל החיזור .בשל הבררה הטבעית ,ככל שהצמיח
קרניי גדולות וחזקות יותר מדי שנה ,כ הצליח האייל הזכר להזדווג יותר ,ונולדו צאצאי
רבי יותר בעלי קרניי גדולות .ההשערה היא שהתפתחות של קרני הענק של המגאלוקרוס
עד לממדי שלא אפשרו לה להרי את ראש או שסיבכו אות בי העצי היא שגרמה
להכחדת.
J. Bradford De Long, Andrei Shleifer, Lawrence H. Summers & Robert J Waldmann,
Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation, 45
).JOURNAL OF FINANCE 374 (1990

דינמיקת מחזורהמשוב ממחישה כיצד העדפה קלה של דיירי לגור ליד אנשי בעלי רקע
חברתי ,דתי או גזעי דומה לשלה ,עלולה לגרו להפרדה חברתית מוחלטת שאינה רצויה
לרוב .ראו Thomas C. Schelling, Dynamic Models of Segregation, 1 JOURNAL OF
).MATHEMATICAL SOCIOLOGY 143 (1971
ביטוח מפני ירידת מחירי עשוי למנוע נטישת דיירי המעדיפי הטרוגניות חברתית א
חוששי מפני ירידת המחירי הצפויה בגלל נטישת שכניה בעלי העדפה חברתית אחרת.
זוהי דוגמה לפתרו חברתי שאינו עולה לחברה כיוו שעצ ההכרזה עליו עשויה למנוע את
השימוש בו.
 ,Bibasלעיל ה"ש  ,53בעמ' .2463
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במילי אחרות ,האפשרות לסיי את המשפט בהודאה בעסקת טיעו +מחוללת תהלי/
שגור שהחלופה – מאבק על חפותו או אשמתו של הנאש ומשפט הוכחות מלא – הופכת
למבוקשת פחות ופחות .האופ +שבו תהלי /זה מתממש יתואר ויוסבר בהמש /ויגובה
בהוכחה לוגית ובהמחשה בהדמיה ממוחשבת.
בנוס ,6לדינמיקת מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו +החצנות )השפעות חיצוניות(
הגורמות לגידול בענישה הכללית ,לעלייה בשיעור ההרשעות ג במשפטי שלא הסתיימו
בעסקאות טיעו ,+להתארכות התהלי /המשפטי ולייקורו ולפגיעה בתפוקת הכרעות הדי +של
מערכת המשפט הפלילי.
מכא +שא השערת המחקר נכונה ,תפיסת של משפטני בכירי רבי  ,ובה שופטי
בית המשפט העליו ,+את עסקאות הטיעו +כרע הכרחי 75,שבלעדיה +המערכת המשפטית
הייתה קורסת ,עשויה להסתבר כשגויה ,וכמוה ג המסקנה שעסקאות הטיעו +מעצימות את
ההרתעה ומשרתות את המלחמה בפשיעה.
לבלבה של תופעת מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו +היא הדינמיקה הפנימית
)האנדוגנית( המתרחשת בי +הנאשמי ובאי כוח לבי +התובע .המודל מסביר את היתכנות
התופעה ג ללא השפעת של גורמי חיצוניי )אקסוגניי ( כגו +הציבור ,המחוקק,
השופטי וכו' על התופעה ,וממחיש כי גורמי אלו פועלי בזיקה לדינמיקה בי +הנאשמי
והתובע ,ולפיכ /יש בה מרכיב אנדוגני כשמדובר בתופעת עסקאות הטיעו.+
בעשור האחרו +אנו עדי למגמה של הצעות חוק )שחלק +כבר אושרו( המבקשות
להחמיר בענישה ולקבוע עונשי מינימו בסוגי שוני של עברות .מגמה זו כבר מקבלת
ביטוי בפסקי די ,+ובישיבות הממשלה עולות הצעות לזרז חקיקה שתחמיר את ענישת
הפושעי  76.החמרה בענישה ,למותר לציי ,+ממנפת את כוחה של התביעה להשיג עסקאות
טיעו +מנאשמי ומקטינה את מספר התיקי שמופני לניהול משפט77.
המודל מציע הסבר להתהוות )להתנעת התהלי (/של הלחצי האקסוגניי )כדוגמת
מגמת ההחמרה בענישה( כתגובה לדינמיקה האנדוגנית הנוצרת בי +התובע לנאשמי  ,לדר/
שבה ה משפיעי על הדינמיקה האנדוגנית ועל העלייה בשיעור עסקאות הטיעו,+
ולהתחזקות של לחצי אלו ע העלייה בשיעור עסקאות הטיעו .+מכא +שהדינמיקה
האקסוגנית פועלת כמחזורמשוב בזיקה לדינמיקה האנדוגנית ומעצימה אותה ,ומכא+
שהלחצי האקסוגניי ה למעשה בעלי מרכיב אנדוגני כשמדובר בתופעת עסקאות
הטיעו.+

75
76
77

"כ לא נוכל כנראה בלעדי השימוש במכשיר זה ,למרות היותו פגו מבחינת מוסרית ,וג
בתיהמשפט אינ יכולי להתעל מהכרח שלא יגונה"; עניי · ,È˜ˆÂÓÁלעיל ה"ש  ,13בעמ'
 ,558השופט לנדוי.
ראו הדר אביר ויוס זהר "תראו מה קורה בקליפורניה"  ı¯‡‰חלק ב ,8.11.2009 ,2
.www.haaretz.co.il/hasite/spages/1126532.html
Richard A. Oppel, Sentencing Shift Gives New Leverage to Prosecutors, NYT
.September 25, 2011
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הדמיית מחשב המבוססת על מאפייני ההולמי את הנחות המודל ממחישה כי
הדינמיקה האנדוגנית המתרחשת בי +הנאשמי ובאי כוח לבי +התובע עשויה להסביר
לבדה את התפשטות תופעת עסקאות הטיעו.+
כמו כ +ממחישה הדמיית המחשב שפגיעה בתפוקת מערכת המשפט הפלילי עלולה
להתממש ג א ננטרל את השפעות הלחצי האקסוגניי  ,וג א נניח שהמשאבי
הנחוצי לסגירת עסקת טיעו +נשארי קבועי ואינ עולי ע התארכותו והתייקרותו של
ניהול המשפטי .
מודל מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו +מתמקד בהשפעת הדינמיקה על הקצאת
המשאבי  ,א /האפשרות להכריע את הדי +במשא ומת +משנה את התנהלות המערכת באופ+
הפוגע בדרכי נוספות ביכולות המערכת ותור למסוגלותה של המערכת לטפל בפחות
ופחות תיקי .
סינו +התיקי נפגע 78כיוו +שאפשר להרשיע נאשמי שהראיות נגד חלשות 79,מוגשי
כתבי אישו מופרזי כדי שהתביעה תוכל להתפשר בהמש 80,/נעשה שימוש הול /וגובר
במעצרי ממושכי  81כדי ללחו@ על הנאשמי ולהכריע ללא משפט ,ומנגד נאשמי רבי
מנסי לעכב את ההליכי ככל יכולת כדי לשפר את מעמד במשא ומת +ע התביעה.
הפגיעה בתפוקת התיקי של המערכת נובעת ג מכ /שעסקת טיעו +אורכת כיו ככל
הנראה זמ +רב מזה שאר /משפט של עד לפני עשר או עשרי שנה .להתארכות המשפטי
ועסקאות הטיעו +על פני זמ +רב יותר ודיוני רבי יותר יש השפעה על עלות ,+שהרי כאשר
פורסי את הדיוני על פני זמ +ה בהכרח יעילי פחות ממשפט המתנהל מיו ליו .
תוצאה זו קשורה בטבורה בתופעת התארכותו והתייקרותו של ניהול המשפט ,משתי
סיבות מרכזיות הכרוכות זו בזו :א( ככל שהמשפט יקר יותר לניהול וההסתברות להרשעה
עולה ,כ /כדאי יותר להשקיע משאבי רבי יותר במשא ומת +על עסקת טיעו ;+ב( ככל
שניהול המשפט ארו /יותר ,כ /רבות יותר ההזדמנויות לנהל משאי ומתני  ,שמטבע
מתארכי ככל האפשר עד שאי +בררה אלא להחליט לכא +ולכא.+
המשפטי עצמ מתייקרי משתי סיבות נוספות הקשורות בתופעת עסקאות הטיעו :+א(
בעבר הסתיימו חלק ניכר מהמשפטי בהודאה בבית משפט ללא עסקה פורמלית; 82ב( חלק

78
79
80
81

82
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"היו מגישי יותר כתבי אישו מבעבר ג במקרי גבוליי" ,ענבל רובינשטיי "היו
מגישי יותר כתבי אישו מבעבר ג במקרי גבוליי" .23.12.2007 ı¯‡‰
"קרוב ל 90%מהתובעי השיבו ,כאמור' ,ספקות לגבי טיב הראיות' ה הגור החשוב ביותר
לעריכת הסכמי אלה"; אליהו הרנו וקנת מ .(1976) 132 Ï‡¯˘È· ÔÂÚÈË ˙Â‡˜ÒÚ
בכירה בפרקליטות מאזור המרכז ,לעיל ה"ש .66
בעשור האחרו עלה מספר המעצרי בכ – 45%מכ 40אל בשנה לכ 58אל בשנה .מתוכ
עלה שיעור המעצרי עד תו ההליכי ב – 150%מכ 6,000בשנה ,שהיו כ 15%מס
המעצרי ,לכ 15אל בשנה ,שה כ 26%מס המעצרי .ראו השנתו הסטטיסטי של
המשטרה.
"א יוחלט לאסור עריכת עסקות ,ההערכה היא שמספר ההודאות יקט ,א ספק א הצמצו
יהיה דרסטי .התנהגות הנאשמי ועצות הסניגורי מבוססות כנראה על ההנחה ,שג ללא
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מהזמ +ומהמשאבי המוקדשי לדיוני המקדמיי נשאב לגישושי בי +הצדדי ולמשאי
ומתני במקו להתמקד בדיוני עצמ .
מסיבות אלו ואחרות יוצא שכאשר אנו בוחני עלות משפט ממוצע במערכת משפט
שבה אי +לצדדי אפשרות לנהל משא ומת +על עסקה ,לעומת עלות משפט במערכת שבה
עסקת טיעו +היא פרקטיקה יו יומית ,ייתכ +שניהול משא ומת +עד להגעה לעסקת טיעו+
יהיה ארו /ויקר מניהול משפט עד תומו במערכת משפטית ללא עסקאות טיעו+
 .3הנחות המודל
הערות כלליות :מודל מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו +נשע +על בסיס מודל לנדס83,

שהוא מודל חדתקופתי ,שבו משאבי הצדדי נתוני והמערכת מגיעה לפתרו +יחיד .מודל
מחזורהמשוב הוא מודל רבתקופתי שבו המשאבי שהצדדי משקיעי נקבעי אנדוגנית
בכל תקופה.
הנחות היסוד במודל ה +שג התובע וג הנאש משיאי את תועלת באילוצי של
משאביה  ,והנאשמי לומדי את התנהגות התובע בתהלי /אדפטיבי מתקופה לתקופה.
ההחלטה ללכת לעסקה או לניהול משפט תלויה בגורמי האלה :הסתברות ההרשעה
במשפט ,חומרת העברה ועונשה ,זמינות ותפוקתיות של משאבי התובע והנאש ,
הבדלי בי +עלויות משפט לעלויות הסדר וגישה לסיכו.+
המודל מנתח את הדינמיקה בסוג תיק אחד ומשלי /ממנו על הדינמיקה שבכל סוגי
התיקי .
התובע ,א 6שאינו יודע את הערכת הנאש הספציפי את תוצאות המשפט ,מכיר את
התפלגות ההערכות כלל הנאשמי  ,ולפיכ /הוא מסוגל להערי /כמה מה יסכימו להודות
במסגרת עסקת טיעו +לכל עסקה שיציע ,כמה משאבי ישתחררו לו כתוצאה מכ ,/מה תהיה
תוחלת ההרשעה במשפטי  ,ומה צפוי להיות ס /הענישה המצרפי.
כיוו +שכ) /התובע אינו יודע את הערכותיו של נאש ספציפי בתיק( ,התובע נוקט
מדיניות אחידה ומציע עסקת טיעו +זהה לכל הנאשמי בתיקי מאותו סוג.
אלא א הוגדר אחרת ,מדיניות התובע נקבעת באופ +שמשיא את ס /הענישה המצרפי
בכל תקופה.
כמו במודל לנדס ,השאלה א הנאש באמת ביצע את הפשע שהוא נאש בו איננה
נכנסת לניתוח זה .הונח כי התובע והנאש מגיבי לסיכוי להרשעה ולמשתני נוספי
בבחירת בי +עסקת טיעו +ובי +הליכה למשפט ,והתנהגות אינה מושפעת ישירות מאשמתו
או מחפותו של הנאש  .את ההנחות המפורטות והמבוארות של המודל אפשר למצוא בחלק
שלישי הוכחת המודל.

83

הסכ ע התביעה יכול נאש המוסר הודאה לצפות ל'רווח' ,להקלה ,מבית המשפט בעניי
העונש"; הרנו ומ ,לעיל ה"ש  ,79בעמ' .46
 ,Landesלעיל ה"ש .6
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 .4טענות המודל
ÌÈÓ˘‡Ï Ú·Â˙‰ ÔÈ· ·Â˘Ó¯ÂÊÁÓ Ï˘ ˙È‚Â„‡ ‰˜ÈÓÈ„ ˙ÓÈÈ˜˙Ó – ‡ ‰ÚË
בהינת +שכל הפרמטרי שאינ תלויי בתובע ובנאשמי נשמרי בכל תקופה )ceteris
 ,(paribusהתמריצי שיוצרי עסקאות הטיעו +לשחקני מניעי לבד דינמיקה של מחזור
משוב המביאה להתרחבותה של תופעת הודאות נאשמי במסגרת עסקאות טיעו.+

:ÔÂË˜Ï ‰ÈÂ˘Ú ÔÈ„‰ ˙ÂÚ¯Î‰ ˙˜ÂÙ˙ ÌÈÂÒÓ ÔÂÚÈË ˙Â‡˜ÒÚ ¯ÂÚÈ˘Ï ¯·ÚÓ – · ‰ÚË
מעבר לשיעור עסקאות טיעו +מסוי מספר התיקי שיבחר התובע לטפל בה עשוי
לקטו ,+ובמצבי מסוימי לקטו +א 6ממספר התיקי שיטפל בה תובע בעול ללא
עסקאות טיעו.+
ÌÈˆÚ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ˙È‚Â„‡‰ ‰˜ÈÓÈ„Ï ‰˜ÈÊ· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈ‚ÂÒ˜‡ ÌÈÓ¯Â‚ – ‚ ‰ÚË
‡‰˙Â
כאשר גורמי אקסוגניי לדינמיקה האנדוגנית ,המתחוללת בי +התובע לנאשמי  ,נוטי
להגיב לתהליכי שהיא יוצרת באופ +שמשפיע על הגורמי האנדוגניי לדינמיקה לפעול
בכיוו +הדינמיקה – תופעת מחזורהמשוב האנדוגנית תועצ .

ב .הדינמיקה האנדוגנית
"אמנ דבריו ה שיגעו ,+א /יש בה שיטה".
ויליא שייקספיר ˜¯Ó„ ÍÈÒ – ËÏÓ‰
 .1טענה א – מתקיימת דינמיקה אנדוגנית של מחזורמשוב בי התובע
לנאשמי
בהינת +שכל הפרמטרי שאינ תלויי בתובע ובנאשמי נשמרי בכל תקופה )ceteris
 ,(paribusהתמריצי שיוצרות עסקאות הטיעו +לשחקני מניעי לבד דינמיקה של מחזור
משוב המביאה להתרחבותה של תופעת הודאות נאשמי במסגרת עסקאות טיעו.+

 .2תיאור מילולי של הדינמיקה האנדוגנית המתרחשת בי התובע לנאשמי
– האפשרות בחוק להרשיע אד על סמ /הודאתו ללא הלי /של משפט מלא מאפשרת
לתובע לנתב חלק מהתיקי לעסקאות ,לשחרר משאבי לטיפול בתיקי רבי יותר
ולהגביר את ההשקעה בכל אחד מהתיקי שהוא בוחר לנהל בו משפט.
– ע הגברת ההשקעה בכל אחד מהתיקי שהתובע בוחר לנהל בו משפט עולה
ההסתברות להרשעה ,ועמה תוחלת העונש.
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– הגידול בהשקעת התובע בניהול כל משפט מקרי +על ציפיות הנאש בתקופה שלאחר
מכ – +מה תהא השקעת התובע בתיק וההסתברות להרשעה .בעקבות זאת קט +הביקוש
למשפט ועולה נטיית נאשמי אדישי או שונאיסיכו +להסכי לעסקת טיעו– +
משאבי נוספי משתחררי לתובע ,וחוזר חלילה.
 .3היכ תיעצר הדינמיקה?
השאלה היכ +תיעצר הדינמיקה תלויה ג בשאלה כיצד הנאש האופטימי ביותר )זה
המערי /נמו /מכל השאר( שיסכי לעסקת טיעו +מערי /את הראיות שבידי התובע.

במקרה זה  ,Ziהערכות הנאשמי את הראיות שבידי התובע * ,Zמתפלגות באופ +שווה
מסביבו) .אפשר להניח אחרת(.
כיוו +שעלות המשפט גבוהה מעלות עסקת הטיעו ,+לפחות ל 50%מהנאשמי
)הפסימיי  ,אלה המעריכי ש* ,Zi ≤ Zכלומר שיש בידי התובע ראיות חזקות ממה שיש לו
בפועל( כדאי לקבל עסקת טיעו +השווה לתוחלת המשפט.
שחרור המשאבי מייקר את המשפט ומעלה את תוחלת העונש ,ודוח 6יותר ויותר
נאשמי אופטימיי להעדי 6עסקת טיעו +על פני משפט.
 .4מרחב ההחלטה של התובע )איזו עסקת טיעו להציע ,והשפעתה על
המשאבי שיופנו למשפטי(
כדי להקל את הבנת התהלי /נפשט את הדינמיקה ונבח +כיצד היא מתרחשת בסוג תיק
מסוי  .ÌÈ˜È˙ ¯ÙÒÓ Â˙Â‡· ‰ÙÂ˜˙ ÏÎ· ÏÙËÓ Ú·Â˙‰ Â·˘ ÌÏÂÚ· ,בכל תקופה כל בחירה
של התובע איזו עסקת טיעו +להציע לנאשמי – ^ – Sמשליכה על שיעור הנאשמי
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שיסכימו לעסקה ,על המשאבי שיתפנו לו לנהל משפטי ועל תוחלת תוצאת המשפטי –
.PS
כל עקומה מייצגת את מרחב האפשרויות שבפני התובע באותה תקופה; מחיר עסקת
הטיעו +ותוצאת תוחלת המשפט )הנגזרת מכמות המשאבי שישתחררו לתובע בעקבות
שיעור הנאשמי שיסכימו לעסקה ,ההסתברות להרשעה הנובעת מכ /והעונש במשפט(.

תוחלת המשפט בתקופה  t1גדולה מבתקופה  ,t0ומכא +שמשאבי התובע לתיק גדולי
מבתקופה  ,t0ובעקבות זאת ציפיית הנאשמי להשקעת התובע בתיק בתקופה  t2גדולה
משהייתה בתקופה  .t1לפיכ /א התובע יציע בתקופה  t2את אותה עסקה שהציע בתקופה
 ,t1נאשמי רבי יותר יסכימו לקבלה ,וישתחררו משאבי להעלות את תוחלת המשפט ג
בתקופה  .t2בעקבות זאת יתאפשר לדינמיקה להמשי /ג בתקופה .t3
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נבח +כעת החלטה חלופית של התובע ואת השפעתה על מרחב ההחלטה שלו:
א עסקת הטיעו +שיציע התובע בתקופה  t2תהיה מחמירה יותר ,כ /שתתקבל עלידי
אותו שיעור נאשמי כמו בתקופה  ,t1לא ישתחררו לתובע משאבי רבי יותר למשפטי ,
תוחלת המשפטי לא תעלה ,ולכ +הדינמיקה תיעצר.
)מרחב ההחלטה של התובע בתקופה  = t3לתקופה  .(t2כיוו +שציפיות הנאשמי
להשקעת התובע בתיק בתקופה = t3לציפיות בתקופה  = t2השקעה בפועל בתקופה .t1
מקרה זה ממחיש כי התובע יכול להציע עסקת טיעו +מחמירה יותר ובכל זאת נאשמי
רבי יקבלו אותה והדינמיקה תמשי./
מניתוח הדמיות המחשב לדינמיקה האנדוגנית שנציג בהמש /עולה שככל הנראה
המדיניות האופטימלית בכל תקופה שכדאי לתובע לנקטה ,היא כזו שמאפשרת לו "להרי
את שני הדגלי " ,קרי להחמיר בעסקאות הטיעו +מחד ולאפשר עסקאות טיעו +רבות יותר
מאיד ,/בעת ובעונה אחת .מדיניות זו עשויה להביא לתוצאה אופטימלית מבחינת התובע ג
בטווח הארו ./כמו כ +הדמיית מחשב ממחישה שככל שהתובע מונעהצלחה יותר ,כ/
נטייתו להציע עסקאות טיעו" +מיטיבות" יחסית המביאות לשיעור עסקאות טיעו +גדול
יותר ,גדולה יותר ,ג במחיר פגיעה בס /הענישה המצרפי.
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ג .הפגיעה בתפוקת הכרעות הדי
 .1טענה ב – מעבר לשיעור עסקאות טיעו מסוי תפוקת הכרעות הדי
עשויה לקטו
מעבר לשיעור עסקאות טיעו +מסוי מספר התיקי שיבחר התובע לטפל בה עשוי
לקטו ,+ובמצבי מסוימי לקטו +א 6ממספר התיקי שיטפל בה תובע בעול ללא
עסקאות טיעו.+
הפע ננתח את הדינמיקה ·˙‡ Ì‚ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙˘˜ Ú·Â˙‰ ÈÙ· Â·˘ ÌÏÂÚ
 ,‰ÙÂ˜˙ ÏÎ· ÏÙËÏ ÌÈ˜È˙ ‰ÓÎ· ‰Ï‡˘‰וננסה לבחו +את השפעת תוספת הממד של מספר
התיקי על מרחב ההחלטה של התובע.
כפי שהוזכר לעיל ,תובע הבוחר "להרי את שני הדגלי " מעלה את ס /הענישה .כאשר
למרחב ההחלטה של התובע מתווספת השאלה בכמה תיקי לטפל ,מסתבר שמעבר לשיעור
מסוי של עסקאות טיעו ,+כדי להמשי /להעלות את ס /הענישה ,על התובע להסיט
משאבי רבי יותר לתיקי מעטי יותר שהולכי למשפט באופ +המקטי +את ס /התיקי
הכללי ובכל זאת מעלה את ס /הענישה.
על פי הנחת המודל ,התפוקה השולית של משאבי התובע חיובית ופוחתת .מכא +שככל
שהתובע ישקיע פחות בתיק – ער /התפוקה של משאביו בתיק יהיה גדול יותר .לפיכ /יקצה
התובע בעול ללא עסקאות טיעו +לכל תיק את המשאבי המינימליי הנדרשי  ,ובכ/
ישיא את ס /ער /התפוקה של משאביו ,כלומר את ס /הענישה המצרפי ,ומכא +ש·ÌÏÂÚ
 ÔÂÚÈË ˙Â‡˜ÒÚ ‡ÏÏכדאי לתובע לטפל בכמה שיותר תיקי אפשריי .
הפניית החיסכו +להשקעה גדולה יותר בכל תיק מאפשרת לתובע להמשי /ולהשיג
עסקאות טיעו +רבות יותר בכל תקופה ללא הפחתת מחיר עסקת הטיעו ,+ולעתי ג במחיר
גבוה יותר ,כפי שהוכח בטענה א .מכא +שבמצבי שבה תוספת הענישה במשפטי
ובעסקאות הטיעו +שהתובע משיג מהעלייה בהשקעה בכל תיק עולה על ההפסד מהתיקי
שלא טופלו ,בהכרח כדאי לתובע לטפל במספר תיקי קט +מהמספר המרבי האפשרי.
כאשר עלות המשאבי המינימלית הנחוצה לתובע לצור /טיפול בכל תיק במשפט שווה
לעלות המשאבי הנחוצי לעסקת טיעו ,+מספר התיקי המרבי שבה התובע יכול לטפל
שווה למספר התיקי המרבי בעול ע עסקאות טיעו .+במצבי אלו ,שלא נגר בה
חיסכו +לתובע מהפניית תיקי לעסקאות טיעו ,+ותוספת הענישה שהתובע יכול להשיג
מעלייה בהשקעה בכל תיק שהול /למשפט עולה על ההפסד מהתיקי שלא טופלו ,כדאי
לתובע לטפל בתיקי מעטי מאלה שבעול ללא עסקאות טיעו.+
השפעת הסטת משאבי מתיק אחד שהול /למשפט לשאר התיקי על ס /הענישה
המצרפית:
) 1*PSפחות תיק אחד שהול /למשפט  xתוחלת הענישה במשפט(
) +ΔPS*Tעלייה בתוחלת הענישה במשפטי  xמספר המשפטי (
*) Ŝ +/-ΔPBשינוי במספר עסקאות הטיעו x +מחיר עסקאות הטיעו(+
) *PBŜ +Δעלייה במחיר עסקאות הטיעו x +מספר עסקאות הטיעו(+
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כאשר שיעור עסקאות הטיעו) +וחלק +בענישה המצרפית( עובר ס 6מסוי  ,כדאי לתובע
להסיט את המשאבי מהתיק האחרו +שטופל להשקעה במשפטי שמתקיימי  ,באופ+
שיעלה בה +את ההסתברות להרשעה ויקרי +על מחיר עסקאות הטיעו +שישיג באופ +שס/
ההרשעה המצרפי יעלה .זאת כיוו +שחלק +של עסקאות הטיעו +בס /הענישה הוא כזה
שתוספת ענישה שאפשר להשית על כל עסקה )בשל הקרנת העלייה בהסתברות להרשעה
במשפטי על מחיר עסקאות הטיעו (+עשויה להיות גדולה מ +הענישה שמתקבלת מהתיק
האחרו +שטופל.
במילי אחרות ,כאשר שיעור עסקאות הטיעו +גדול משיעור מסוי  ,כדאי יותר לתובע
למצוא דר /להעלות את מחיר ,+ג תו /הקטנת מספר התיקי הכולל שהוא מטפל בה .
 .2דוגמה מספרית
נניח שתקציב התביעה מספיק ל 2,400דיוני  ,ולניהול תיק ממוצע נדרשי מינימו 10
ימי דיוני  .בעול ללא עסקאות טיעו +התביעה יכולה לטפל לכל היותר ב 240תיקי .
כיוו +שהונח כי למשאבי התביעה תפוקה שולית פוחתת ,נקבל שעל התביעה להשקיע
משאבי רבי יותר ויותר כדי להגדיל את ההסתברות להרשעה במשפט באחוז אחד ,ע
העלייה בהסתברות להרשעה.
מכא +שבהינת +שכל השאר קבוע ,וכיוו +שהנאשמי מושפעי מההסתברות להרשעה
בבחירת בי +ניהול משפט לעסקת טיעו ,+על התביעה להשקיע משאבי רבי יותר )בניהול
כל משפט( כדי להביא נאשמי רבי יותר לערו /עסקת טיעו ,+ע העלייה בשיעור עסקאות
הטיעו.+
בנוס ,6המשאבי הנדרשי לסגירת עסקת טיעו +עולי ע העלייה במשאבי המוקצי
לניהול משפט .תוצאה זו נובעת מכ /שע העלייה בעלות המשפט והסיכו +להרשעה עולה
הכדאיות להשקעה במשא ומת +על עסקת טיעו ,+ומסיבות נוספות.
בדוגמה שלהל +מתקבל כי בעול ע עסקאות טיעו +התביעה יכולה לטפל לכל היותר
ב 357תיקי  .תוצאה זו מושגת כאשר שיעור עסקאות הטיעו +הוא .63%
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כיוו +שתופעת עסקאות הטיעו +היא תופעה מתפרצת ,היא איננה נעצרת בשיעור
העסקאות המרבי מבחינת תפוקת התיקי שבה המערכת מסוגלת לטפל .התוצאה הסופית
עשויה להיות תפוקה גדולה או קטנה מתפוקה בעול ללא עסקאות טיעו ,+א /בכל מקרה
קטנה מהתפוקה המרבית.
 .3סיכו ביניי של הדינמיקה האנדוגנית בי התובע לנאשמי
–

–
–
–

–

מתקופה לתקופה מצבו של התובע משתפר ,ואילו מצב הכללי של הנאשמי מורע.
בניגוד לאינטואיציה ,הדינמיקה מאפשרת לתובע להגדיל את מחיר העסקה )העונש
שכלול בעסקה( תו /כדי העלייה במספר +ובשיעור +של עסקאות הטיעו.+
המשאבי שמשתחררי לתובע מקני לו את היכולת להחליט כמה משאבי להקצות
למשפטי באופ +שיקרי +על מספר עסקאות הטיעו +ומחיר ,+על מספר התיקי הכולל
שבה הוא בוחר לטפל ועל ס /הענישה המצרפית שישיג.
כאשר החלק של עסקאות הטיעו +בס /הענישה המצרפית עולה על שיעור מסוי
)משתנה ממערכת למערכת( ,כדאי לתובע המעוניי +בהשאת ס /ההרשעה המצרפית
להקטי +את מספר התיקי הכולל שבה הוא יטפל כדי להפנות יותר משאבי
למשפטי ולהעלות את מחיר עסקאות הטיעו.+
במילי אחרות ,כאשר המשאבי המתפני בעקבות הוויתור על התיק השולי מאפשרי
להעלות את מחיר עסקאות הטיעו +באופ +שתוספת הענישה בתיקי האחרי עולה על
ההפסד בענישה מהתיק השולי ,כדאי לתובע לוותר עליו וס /התיקי המטופלי יורד.
הסבירות שתוצאה זו תתממש גדולה ככל ששיעור עסקאות הטיעו) +והחלק שלה בס/
הענישה המצרפית( גדול יותר.

ד .הדינמיקה האקסוגנית
 .1טענה ג – גורמי אקסוגניי הפועלי בזיקה לדינמיקה האנדוגנית
עשויי להעצי אותה
כאשר גורמי אקסוגניי לדינמיקה האנדוגנית המתחוללת בי +התובע לנאשמי נוטי
להגיב לתהליכי שהיא יוצרת באופ +שמשפיע על הגורמי האנדוגניי לדינמיקה לפעול
בכיוו +הדינמיקה ,תופעת מחזורהמשוב תועצ .
בפרק זה נתאר בקצרה את השפעת האפשרית של כמה גורמי מרכזיי על מערכת
המשפט בהקשר של תופעת עסקאות הטיעו ,+ובה הציבור ,החוקרי והשופטי  .בניגוד
למצופה או לחשיבה האינטואיטיבית ,השפעת של גורמי אלו במקו להיות מרסנת
עשויה להחרי 6את תופעת עסקאות הטיעו ,+ובמקו שיאזנו ויעצרו את התפשטות התופעה,
ה מקציני אותה בתגובת .
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להל +תיאור קצר של הזיקה בי +הציבור ,החוקרי והשופטי לתופעת עסקאות הטיעו,+
תיאור התגובה שלה לתופעת עסקאות הטיעו +והסבר כיצד תגובת איננה מאזנת את
התופעה אלא מחריפה אותה.
 – ¯Â·Èˆ‰הציבור חש אינוחות מההקלות שמקבלי פושעי במסגרת עסקת טיעו,+
והוא לוח@ על המחוקק להחמיר בענישה 84ולהרחיב את תחולת המשפט הפלילי )פליליות
יתר .(85החמרה בענישה גורמת באופ +טבעי לנאשמי רבי יותר להסכי לעסקת טיעו,+
וחוזר חלילה86.
 – ÌÈ¯˜ÂÁ‰עסקאות הטיעו +נותנות תמרי@ שלילי לחוקרי  87.ה +מרפות את ידיה
ומנוונות את מקצועיות  88.החוקרי יודעי שהראיות שיאספו לא יגיעו לכדי בירור
במשפט ,ומכא +שאי +צור /לאסו 6את כל כמות הראיות הדרושות להרשעה במשפט של .
לכ +התיקי שהתובעי מקבלי ושבה קשיי בראיות – רבי יותר 89וגורמי לה אפוא
ללחו@ יותר לעסקה ,וחוזר חלילה90.
 – ÌÈÚ·Â˙‰ככל ששיעור ההרשעות גבוה יותר כ /הלח@ על התובע להשיג הרשעה
במשפט גובר ,דבר הגור לה להסכי יותר לעסקאות טיעו ,+המעלות את שיעור ההרשעה
וחוזר חלילה91.
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“How many times is a mandatory sentence used as a chip in order to coerce a plea? They
don’t keep records,” said Senior Judge John L. Kane Jr. of United States District Court
in Denver, who believes that prosecutors have grown more powerful than judges. But it
is very common, he added. “That’s what the public doesn’t see, and where the statistics
” ,Oppel ;become meaninglessלעיל ה"ש .77
“plea bargaining and overcriminalization perpetuate each other, as plea bargaining
shields over-criminalization from scrutiny and overcriminalization creates the incentives
” ,Dervan .that make plea bargaining so pervasiveלעיל ה"ש  ,51בעמ' .646
” ,Oppel ;“We hardly have trials anymoreלעיל ה"ש .77

"במקרי רבי מגלה התביעה שקיי קושי בראיות ,וכי יקשה עליה להוביל את התיק לתוצאה
של הרשעה .תופעה שכיחה היא שככל שהתביעה ניצבת בפני קשיי רבי יותר ,וככל שהתיק
של התביעה חלש יותר ,כ התביעה מסכימה להקלה גדולה יותר לנאש א יסכי להודות
במסגרת הסדר טיעו ,וכ גובר הלח על הנאש ,לרבות על נאש ח מפשע ,להודות
באשמה"; קובו ,לעיל ה"ש  ,52בעמ' .92
לדברי בכיר במערכת אכיפת החוק" ,הגידול במספר ההרשעות היה בעיקר במקומות שקל
לחקור בה ולהרשיע בה ,על חשבו עבירות משמעותיות יותר ,שקשה יותר לחשו.
הנתוני על גידול משמעותי במספר ההרשעות בישראל לא מעיד על כ שהמשטרה טובה
יותר ,אלא להפ"; יובל יועז "מספר האסירי עלה ב 40%מאז .8.7.2007 ı¯‡‰ "97
"קרוב ל 90%מהתובעי השיבו ,כאמור' ,ספקות לגבי טיב הראיות' ה הגור החשוב ביותר
לעריכת הסכמי אלה"; הרנו ומ ,לעיל ה"ש  ,79בעמ' .132

“…prosecutors can avoid the need to test their theories at trial by using significant
leverage to virtually force even innocent, or at least questionably guilty, defendants to
plead guilty”; Larry E. Ribstein, Agents Prosecuting Agents (Illinois Public Law
).Research Paper No. 10–25, January 10, 2011
William J. Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Law, 100 MICH. L. REV. 505
).(2001
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 – ÌÈËÙÂ˘‰השופטי רואי נאשמי רבי יותר שהתחילו את המשפט בכפירה
ולבסו 6מודי באשמה ,ולכ +ה עלולי פחות ופחות להאמי +לנאשמי ולהרשיע ביתר
קלות .92דבר שגור ליותר נאשמי להימנע מניהול משפט וחוזר חלילה.
על  ÌÈ¯Â‚Ò‰המייצגי את הנאשמי פועלי תמריצי שוני העלולי לגרו לה
לנסות ולשכנע את הנאשמי להעדי 6עסקת טיעו +על פני ניהול משפט .הסנגורי
הפרטיי  93מונעי משיקולי של סיכו ,+מוניטי +ותמריצי כלכליי  ,והסנגורי
הציבוריי  94מונעי משיקולי דומי וממגבלת תקציב.95
בנוס ,6מדיניות · ËÙ˘Ó‰ ˙Èהעליו ,+כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסיקה 96לאור/
השני  ,תומכת בעסקאות הטיעו +ומעודדת את קיומ .+שופטי בתי המשפט המחוזיי ובתי
משפט השלו מושפעי באופ +טבעי מפסיקות בית המשפט העליו ,+אשר למעשה כובלות
אות לאישור עסקאות הטיעו .+דוגמה בולטת לכ /אפשר לראות בדברי שופט בית המשפט
המחוזי בתלאביב צבי גורפינקל בגזר די ,·ÈÈ‡ÏÂÓ +אשר התקבל בתחילת שנת 97:2011
"כבר בעת הצגת הסדר הטיעו ,+הודעתי לצדדי כי דעתי אינה נוחה מהסדר
מקל בצורה קיצונית זה ,אול הפרקטיקה הנהוגה בעקבות ע"פ 1958/98
פלוני נ' מ.י .פד"י נ"ז חלק  1עמ'  ,577היא שרק במקרי קיצוניי ונדירי
ביותר ,יסטה ביהמ"ש מהסדר הטיעו +המוצג לפניו ,כאשר יש לכבד את
הצעת התביעה המופקדת על האינטרס הציבורי".
כפי שכבר נאמר לעיל ,המציאות מורכבת לאי +שיעור ,ואי +בידינו להפריד את
התהליכי השלובי זה בזה .מודל מחזורהמשוב וההדמיה שנערכה עליו ממחישי כי

92

93
94

95
96

97

“Judges who at the beginning of their career display a neutral attitude as to the question
of guilt or innocence of the defendant, get used to the fact that the great majority of
defendants plead guilty… As a result of which the judge arrives at the conclusion that
most defendants are indeed guilty”; MILTON HEUMANN, PLEA BARGAINING: THE
).EXPERIENCES OF PROSECUTORS, JUDGES, AND DEFENSE ATTORNEYS 138–139 (1978

ראו "מבנה שכר הטרחה בתיק פלילי הוא כזה שעור הדי ירוויח יותר לשעת עבודה א יסיי
את התיקי שלו בהסדר טיעו"; רו שפירא "לסניגורי יש נטייה ללכת על בטוח ,ולכ ה
בוחרי בהסדר טיעו" .6.4.2010 TheMarker
ראו "לא כדאי להחליש את מעמד רשויות התביעה" ו"לאפשר לתביעה הכללית לחתו על
עסקאות טיעו" ,ענבל רובינשטיי ,הסנגורית הציבורית הארצית ,בכתבה "היו מגישי יותר
כתבי אישו מבעבר ג במקרי גבוליי"; יובל יועז "היו מגישי יותר כתבי אישו מבעבר
ג במקרי גבוליי" .23.12.07 ı¯‡‰
דרור ארדאילו "תודה – תיוצג; לא תודה – לא תיוצג" .(2002) 34 ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ
ב 1972קבע בית המשפט העליו בעניי · ,È˜ˆÂÓÁלעיל ה"ש  ,13בעמ'  ,558מפי השופט
משה לנדוי ,כי "הנפש היפה סולדת מכל אלה ,ובשיטה האידיאלית של עשיית צדק אי מקו
לפשרות" .ע זאת ,הוסי לנדוי ,לא נית להשיג צדק מוחלט ,ו"לא נוכל כנראה בלעדי
השימוש במכשיר זה למרות היותו פגו מוסרית ,וג בתי המשפט אינ יכולי להתעל
מהכרח שלא יגונה".
ת"פ )מחוזי ת"א( ) ·ÈÈ‡ÏÂÓ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 392710810פורס בנבו.(11.1.2011 ,
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הדינמיקה האנדוגנית לבדה עשויה להסביר חלק ניכר מהתרחבות תופעת עסקאות הטיעו,+
וכי בתנאי מסוימי היא מספיקה לבדה כדי להביא להשתלטותה של התופעה על
המערכת.
כשלוקחי בחשבו +את השפעת המחריפה של גורמי אקסוגניי אלו ואחרי ,
וחסרונ או מיעוט השפעת של גורמי מאזני ומרסני  ,נית +להבי +מדוע תופעת עסקאות
הטיעו +הינה תופעה מתפרצת ,98ומדוע במערכות משפט מסוימות כבר כמעט לא מתנהלי
משפטי .99
 .2תיאור סכמטי של דינמיקת מחזורהמשוב המלאה של עסקאות הטיעו

שופטים

x
ציבור

תובע /נאשם
S, P*, P

^R*, R, R

Z

חוקרים

שיעור עסקאות הטיעוX = +
השקעת משאבי של התובע ושל הנאש  ,בהתאמה ,לתו /התיק או בעסקה = ^R*, R, R
הערכות התובע והנאש  ,בהתאמה ,את ההסתברות להרשעה במשפט = P*, P
ענישה = S
גורמי אחרי המשפיעי על  Piו* Piכגו +עצמת הראיות וכו' =Z

98
99
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;”“…it is not yet clear whether the process converges towards long run equilibrium
).REINHARD SELTEN, THEORY OF SLACK-RIDDEN IMPERFECT COMPETITION vol. I 95 (1982
” ,Oppel ;“But one result is obvious, he said: “We hardly have trials anymoreלעיל ה"ש
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ה .דיו
"חוקי ומדיניות ציבורית המנוסחי היטב עשויי לרתו את האינטרס
הפרטי לטובת הכלל .אבל תמריצי הקוסמי לאינטרס הפרטי עשויי
להיכשל כאשר ה מחלישי את הערכי המוסריי המניעי את האנשי
לפעול באופ +אלטרואיסטי או ברוח ציבורית אחרת".
אד סמית
הספרות העוסקת בנושא עסקאות הטיעו ,+מנתחת אותו וסוקרת אותו ,רחבה ועמוקה
כאוקיינוס .מטרת פרק זה הוא לבחו +סוגיות מרכזיות בספרות מהזווית של השאלות העולות
ממסקנות המודל .אי +כא +בשו אופ +יומרה למצות את הנושא וא 6לא להציע תשובה
מוחלטת לסוגיות הספורות שיעלו.
מזווית הראייה של המודל ,קרי התובנה שתופעת עסקאות הטיעו +היא בעלת מאפייני
של מחזורמשוב ע החצנות )השפעות חיצוניות( שליליות בעלות השלכה על היבטי
רבי במערכת המשפט ,נבח +זו בצד זו את שאלת הח 6ואת שאלת ההרתעה ,נשאל א
הבחירה להעדי 6את השימוש במתכונת של עסקאות הטיעו +על פני ניהול משפטי
מתלכדת ע האינטרס הציבורי ,וננסה לבחו +פתרונות קיימי וחלופיי .
 .1שאלת הייצוג של המודל
ראשית נבח +את תוק 6מסקנותיו של מודל המנתח דינמיקה בסוג תיק אחד ומבקש
להסיק ממנה על הדינמיקה של כלל התיקי  .אנו נדרשי לשאלת הייצוג של המודל כיוו+
שאי +לנו מודל הפותר את בעיית האופטימיזציה לכלל התיקי ג יחד.
הא הדינמיקה המתרחשת בסוג תיק מסוי מתרחשת בהכרח ג בתיקי אחרי ? וליתר
דיוק ,הא ע העלייה בשיעור עסקאות הטיעו +הכללי תתרחש ג עלייה בשיעור עסקאות
הטיעו +בכל סוגי התיקי  ,יושקעו משאבי רבי יותר במשפטי  ,וההסתברות להרשעה
תעלה?
שאלה זו נובעת מכ /שהתובע במודל ממקס את הענישה הפוטנציאלית מס /התיקי
המגיעי אליו ולא מתיק אחד .ייתכ +שע שחרור המשאבי בתיק מסוג אחד הוא יעדי6
לנתב את המשאבי המתפני לתיק מסוג אחר.
ננסה לאפיי +את סוגי התיקי בשלוש קטגוריות על פי ההסתברות שיטופלו .לאור/
עקומות הגבול בי +סוגי התיקי שבתרשי שלהל ,+המכפלה – SZהמבטאת שקלול של Z
)עצמת הראיות בתיק( ע ) Sחומרת העבירה( – קבועה .א נניח שההסתברות להרשעה
היא לינארית ע עצמת הראיות ,נקבל שתוחלת הענישה שווה בכל התיקי על העקומות,
ומכא +שהתובע הממקס ענישה אדיש בי +כל התיקי על אותה עקומת גבול.
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מרחב אפיון התיקים וההסתברות שיטופלו )יגיעו להכרעת דין(
30

S
25
20
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10
5

Z

0
2

1.5

1

0.5

0

הסטטיסטיקה הפלילית של שנת  2009מלמדת כי מתו /כ 420אל 6תיקי פליליי
שנפתחו במשטרה התגלו חשודי בכ 160אל 6תיקי  100.מספר חשודי זה גדול בהרבה
מהיכולת הנוכחית של המערכת להביא את כול לבירור די ,+ולכ +בשנת  2009לדוגמה,
התקבלו הכרעות די +נגד כ 36אל 6נאשמי )בעסקת טיעו +או במשפט מלא( ,שה כ22%
בלבד מתו /ס /החשודי .
רוב התיקי ה מסוג ג – תיקי המסונני במשטרה או מגיעי מהמשטרה לפרקליטות
ומסונני מידית בפרקליטות .תיקי אלו מיוצגי בתרשי בשטח שמתחת לעקומה
התחתונה בחלק השמאלי התחתו +של התרשי .
חלק קט +מהתיקי הוא מסוג א – תיקי שבה עצמת הראיות וחומרת העברה ה כאלו
שמצדיקי שכול יטופלו על ידי התובעי ויוגשו בה כתבי אישו  .תיקי אלו מיוצגי
בתרשי מעל העקומה העליונה ,בחלק הימני העליו +של התרשי .
חלק הארי של התיקי ה מסוג ב – תיקי שבה עצמת הראיות וחומרת העברה
דורשות שיקול דעת באשר לעצ הטיפול בה  .תיקי אלו עוברי תהלי /סינו +מורכב יותר
)שבמודל אנו מתעלמי מעלותו( ,ומפאת מגבלת תקציב מטופלי טיפול חלקי ,ולא בכול
מוגשי כתבי אישו  .תיקי אלו מיוצגי בתרשי בתוו /שבי +שתי העקומות.
המודל המנתח סוג תיק מסוי עשוי לייצג את כלל התיקי מסוגו .מהמודל שעור/
אופטימיזציה לשני סוגי תיקי )אחד שאמור לייצג תיקי מסוג א והשני שאמור לייצג
תיקי מסוג ב( עולה כי בעול ע עסקאות טיעו +תיתכ +הסטת משאבי לתיקי מסוג א
)הכבדי והחזקי שמספר מוגבל( מעבר למשאבי האופטימליי שהיו מוקצי לה
בעול ללא עסקאות טיעו.+

 100ראו טבלאות נתוני בחלק שלישי.
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הסטת משאבי זו באה על חשבו +התקציב לתיקי מסוג ב ,שרק חלק מטופלי ,
ומחריפה את התוצאה של ירידה בתפוקת התיקי הכללית )אלמלא הייתה הסטת משאבי
מסוג תיק למשנהו( ,כפי שיוצא כאשר מנתחי את הדינמיקה בסוג תיק אחד בלבד .תוצאה
זו הולמת את הממצא העולה מנתוני הלמ"ס בעשור האחרו ,+ולפיו שיעור תיקי פשע חמור
מתו /ס /הכרעות הדי +עלה.
א מתקיימת הסטת משאבי הפוכה ,קרי ע העלייה בשיעור עסקאות הטיעו +מוסטי
משאבי מתיקי חזקי וכבדי  ,שמספר מוגבל ,לתיקי חלשי שרק חלק מטופלי ,
ייתכ +שעשוי להתקבל דווקא אפקט הפו ,/ולפיו ע העלייה בשיעור עסקאות הטיעו+
ימשי /ויעלה ס /התיקי המטופלי הכולל.
זהו אפקט מעניי ,+וחוזרת ונשאלת השאלה א התוצאה הזו מייצגת ומאפיינת את
התנהגות המערכת כולה ,כלומר א ע מת +תוק 6לאפשרות לערו /עסקאות טיעו+
והתפתחות דינמיקה של מחזורמשוב תיתכ +הסטת משאבי לתיקי הכבדי והחזקי
שמספר מוגבל ,וא כ ,+כיצד אפשר להסביר תוצאה זו.
הסבר אפשרי לכ /הוא שבתיקי מסוג א כדאי לתובע לטפל בכול לפני טיפול בכל סוג
אחר ,ואילו כשהיק 6עסקאות הטיעו +בתיקי מסוג ב עולה מעל לשיעור מסוי  ,כדאי
לתובע לנתב את המשאבי שמתפני בי +כלל התיקי  ,כולל התיקי מסוג א ,שמספר
קבוע ,במקו לנסות לטפל בתיקי נוספי מסוג ב.
א 6שניתוח זה אינו של ודורש המש /חקירה ,הוא עשוי להיות חלק מההסבר לירידה
המתמשכת בהיק 6התיקי בפשיעות קלות המוגשי לבתי המשפט בישראל בעשור האחרו.+
 .2שאלת הח
“The Protection of the Innocent from conviction is a central theme of
the law of criminal evidence… The importance of protecting the
innocent from conviction is not justified only on the basis that it will
produce the best social results”.
Adrian A.S. Zuckerman101

"החיפוש אחר האמת כמפתח להשגת צדק נית +להצדקה ה +במונחי דאונטולוגיי וה+
במונחי תועלתיי  .את ההצדקה הדאונטולוגית נית +לתאר בקצרה כ :/על המערכת
הפלילית להעניש את האש ולזכות את הח ,6באופ +שמביא לידי ביטוי את מעמדו של
האד כסובייקט .ענישת האש כגמולו מכבדת אותו משו שהיא מציבה אותו כמטרה וכמי
שנית +להטיל עליו אחריות למעשיו .לעומת זאת ענישת הח 6מציבה אותו כאובייקט של
ההלי /הפלילי ,אשר היחס אליו אינו נגזרת של מעשיו הוא .מאחר ששאלת אשמתו של
האד נגזרת מ +ההתרחשות העובדתית ,הרי שיש להבטיח כי ההלי /הפלילי יחשו6

.ADRIAN A.S. ZUCKERMAN, THE PRINCIPLES OF CRIMINAL EVIDENCE 125 (1989) 101
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התרחשות זו באופ +אמי .+ההצדקה התועלתית משקיפה על ענישת האש ועל זיכוי הח6

כעל ממקסמות של הרווחה החברתית בעיקר על ידי ערכ +המניעתי ,המשק והמרתיע"102.

במודל הונח כי התובע והנאש מגיבי להסתברות להרשעה ולמשתני נוספי
בבחירת בי +עסקת טיעו +ובי +הליכה למשפט ,והתנהגות אינה מושפעת ישירות מאשמתו
או מחפותו של הנאש  .מכא +שהחלטת הנאש א להסכי לעסקת טיעו +מתקבלת ב"צל
המשפט" ,דהיינו על בסיס חישוב סיכויי הרשעתו במשפט והעונש הצפוי לו א יורשע,
ולחפותו אי +השפעה ישירה על מידת ההקלה שהוא ידרוש בתמורה להודאתו.
כמו כ +הונח 103כי בכל תקופה קיימי נאשמי חדשי זהי במאפייניה ובמאפייני
התיק שלה לנאשמי תקופה קודמת .א 6כי סביר שכמות ואיכות הראיות נגד נאש יהיו
פחותות יחסית במקרה של אד ח ,6הניסיו +מלמד שחפי מפשע מורשעי על לא עוול
בכפ  ,ומכא +שבקרב אוכלוסיית החשודי והנאשמי בכל תקופה מצויי ג נאשמי
חפי מפשע.
המודל מנבא שע העלייה בשיעור עסקאות טיעו +יעלה לא רק שיעור ההרשעה הכללית
אלא ג שיעור ההרשעה במשפטי שמתנהלי  .תחזית זאת התממשה בישראל :לפני
כארבעה עשורי  ,כשתופעת עסקאות הטיעו +החלה לצמוח ,שיעור ההרשעות הכללי היה
כ) 80%א נניח ששיעור ההודאות היה כ ,50%אזי שיעור ההרשעות במשפטי היה כ
 60%בלבד( .כיו כאשר קרוב ל 95%מהכרעות הדי +מבוססי על הודאה ,ושיעור
ההרשעות הכללי גדול מ ,99.5%יוצא ששיעור ההרשעות במשפטי גבוה כיו מ90%
) 0.5%זיכויי מתו /כ 5%משפטי (104.
ההסתברות הכללית להרשעת ח 6תלויה בשיעור האפריורי של חפי באוכלוסיית
הנאשמי  ,בחומרת הראיות נגד ובמשאבי שהצדדי משקיעי בתיק .בהנחה ששיעור
החפי והראיות אינ משתני מתקופה לתקופה ,והיות שעל פי תוצאות המודל ע העלייה
בשיעור עסקאות הטיעו +גדלי המשאבי המושקעי על ידי התובע בתיקי שהולכי
למשפט ,ועולה ההסתברות להרשעה – גדל החשש שנאשמי חפי יודו במסגרת עסקת
טיעו ,+ושיורשעו במשפט.
וילא לנדס העלה השערה כי אד ח 6מפשע עשוי להירתע מהודאה באשמה יותר
מנאש אש  ,והציע לפרש זאת כהפסדי פסיכולוגיי המושתי עליו ,גורעי מ +התועלת
שבעסקת הטיעו +ומעלי את הסבירות למשפט105.
ג א נאמ@ השערה זו לתו /המודל ונניח שמבחינתו של נאש ח 6לעסקת טיעו +יש
עלות נוספת בהשוואה לנאש אש  ,עדיי +המודל יגיע לתוצאה שלפיה ע העלייה בשיעור
 102מרדכי קרמניצר וליאת לבנו "ביקורת שיפוטית על הסדרי טיעו בעקבות ע"פ  1958/98פלוני
נ' מדינת ישראל"  ,289 ÈÏÈÏÙ ÔÈ„ ¯„Ò·Â ˙ÂÈ‡¯ ÈÈ„· ˙ÂÓ‚Óה"ש .(2009) 63
 103במודל אקסוגני ייתכנו שינויי שישפיעו על הרכב התיקי.
 104ראו נתוני מדויקי בחלק שלישי.
would have a greater “… an innocent person may have an aversion to lying so that he 105
reluctance to plead guilty to an offense than a guilty person. This can be interpreted as
imposing psychic losses on a guilty plea for an innocent suspect… and hence increase
” ,Landes ;the likelihood of a trialלעיל ה"ש  ,6בעמ' .173
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עסקאות הטיעו +נאשמי חפי רבי יותר מודי במסגרת עסקת טיעו +פשוט משו
שהחלופה הופכת יקרה ומסוכנת יותר ויותר.
גרוסמ +וכ@ שילבו במודל את השערתו זו של לנדס בדבר אפקט הח 6במאמר
המפורס משנת  106.1983על פי המודל שבנו ,כאשר התובע מודע לאפקט הח 6הוא יכול
לסנ +את החפי על ידי הצעת עסקאות טיעו +כאלו שחפי יסרבו לה .+בסיפה של מאמר
ה עצמ מטילי ספק בהיתכנותה של תוצאה זו ומצייני שא הנאשמי שוני בגישת
לסיכו ,+לא יוכל התובע להבחי +בי +נאש ח 6ושונאסיכו +לבי +נאש אש אבל שונא
סיכו +פחות107.
מכא +שסינו +החפי באמצעות עסקאות הטיעו +אינו אפשרי ,כיוו +ששנאת הסיכו +של
חפי ככל הנראה גדולה משנאת הסיכו +של אשמי  ,והיא עשויה לאיי +את השפעת חפות ,
א קיימת כזו ,על בחירת בעסקה או במשפט לעומת אשמי  .בנוס 6עלינו להביא בחשבו+
שא קיימת מדיניות של מחיקת תיקי לנאשמי אשר דוחי עסקאות טיעו ,+קרוב לוודאי
שהיא תיוודע במהרה ,ונאשמי אשמי יביאו בחשבו +שכדאי לה לחקות – בהתנהלות
ע התובע – התנהגות כשל נאש ח.6
על סמ /כמה וכמה מחקרי אמפיריי  ,המשתמשי במתודולוגיות שונות ,בחנו חוקרי
את השפעת החפות והגיעו למסקנה כי כשקיימי סיכויי וסיכוני דומי  ,נאשמי חפי
נוטי לדחות עסקאות טיעו +שנאשמי אשמי מקבלי  .מסקנה זו התגבשה בי +השאר
מניתוח מאגרי מידע של עיוותי די 108+שמה עלה כי שיעור החפי מכלל המורשעי
במשפט גבוה לאי +שיעור משיעור מכלל המורשעי במסגרת עסקאות הטיעו109.+
מחקר אמפירי מעודכ +יותר 110נעזר בנתוני אחרי ומגיע למסקנה שמערערת את
מסקנת הגורפת של מחקרי אלו .המאמר אינו סותר את תזת השפעת החפות אלא טוע+
שמאגרי המזוכי שנבחנו אינ מייצגי אלא פלח קט +מהמשפטי הפליליי  ,ומכא +שאי+
להסיק ששיעור ההרשעות המוטעות בעסקאות טיעו +נמו /משיעור ההרשעות המוטעות
במשפטי .

Gene M. Grossman & Michael L. Katz, Plea Bargaining and Social Welfare, 73 AM. 106
).ECON. REV. 749, 752 (1983
“when defendants may differ in their aversion to risk, the prosecutor may be unable to 107
distinguish an innocent, but highly risk-averse defendant from guilty, but less risk” ;averse oneש.
 108מאגר הנתוני של אדמונד היגנס זמי בכתובת .www.dredmundhiggins.com :המאגר מכיל
 316מקרי של הרשעות מוטעות .השני ,רשימת נאשמי במאמר Samuel R. Gross, Kristen
Jacoby, Daniel J. Matheson, Nicholas Montgomery & Sujata Patil, Exonerations in the
) ,United States 1989 through 2003, 95 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 523 (2005כולל,

בקיזוז מקרי שהופיעו במאגר הראשו 199 ,מקרי של טעויות בדי שהתגלו בי השני
 1989ו 2003בארצות הברית.
 109גזלאייל ותור ,לעיל ה"ש .9
Russell D. Covey, Mass Exoneration Data and the Causes of Wrongful Convictions 110
).(Georgia State University College of Law, July 08, 2011
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חיזוק לטענה שנאשמי חפי מודי במסגרת עסקת טיעו +אפשר למצוא אולי ג
בבחינת הנתוני שעלו במחקרו של עמי קובו מ 111.2008מתו /כ 400נאשמי אשר
רואיינו בבתי משפט השלו בישראל ,כ 75%הודו באשמת )שיעור ההודאות במדג זה
גדול יותר שכ +יתכ +שחלק מהכופרי הודו בשלבי מאוחרי יותר( .כרבע מתו /המודי
באשמת עשו זאת ללא עסקת טיעו +פורמלית .מתו /אלו אשר הודו במסגרת עסקת טיעו,+
כ 30%טענו בריאיו +לחפות  .א 6לא אחד מהנאשמי אשר הודו ללא עסקת טיעו+
פורמלית טע +בריאיו +לחפותו!
 .3עסקאות הטיעו ,הרתעה והאינטרס הציבורי
"לעתי קרובות מאוד אויבה הגדול של האמת איננו השקר – מחושב,
מתוכנ +ורמאי ,אלא המיתוס – המתמיד ,המשכנע והחוזר על עצמו".
ג'ו +פ' קנדי
לפני שננסה לבחו +חלופות למתכונת עסקאות הטיעו +הנהוגה כיו  ,ניגע בכמה סוגיות
הכרוכות יחדיו :עסקאות הטיעו ,+הרתעה והאינטרס הציבורי .השאלות שייבחנו ה +אלה:
מהו היק 6עסקאות הטיעו +הרצוי ,א משיגי הרתעה באמצעות עסקאות טיעו ,+וא
עסקאות הטיעו +ה +אינטרס ציבורי.
מת +לגיטימציה משפטית לקיומ +ועידוד השימוש בעסקאות הטיעו +הוא ,כפי שנראה
בהמש ,/תוצאה של העדפה חברתית של יעילות על פני איכות מתו /אמונה ,שעלולה
להתברר כאמונת שווא ,שהפרקטיקה של עסקאות הטיעו +מאפשרת להגביר את ההרתעה,
ובכ /תועלתה עולה על עלותה.
מודל מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו +מוכיח שהתפשטות עסקאות הטיעו +היא
תוצאה אפשרית של התמריצי הפועלי על השחקני במערכת המשפט הפלילי ,וכי
הדינמיקה האנדוגנית בי +התובע לנאשמי עשויה לבדה לגרו להשתלטות עסקאות הטיעו+
על המערכת המשפטית הפלילית .כשמביאי בחשבו +את הלחצי האקסוגניי הפועלי
בזיקה לדינמיקה האנדוגנית ומעצימי אותה ,אפשר להסיק שבכל מערכת משפטית
שתאפשר את קיומ +של עסקאות הטיעו ,+במוקד או במאוחר כמעט שלא יתנהלו
משפטי 112.
מ +המודל עולה כי השפעת הלוואי של התופעה היא שג לתובע שאינו מונע
מאינטרסי עצמיי כדאי להקצות – ע העלייה בשיעור עסקאות הטיעו – +משאבי רבי
יותר לכל משפט ,באופ +שעשוי מעבר לשיעור עסקאות מסוי להקטי +את ס /התיקי
שבה הוא יכול לטפל .כלומר ,מספר התיקי שיבחר לטפל בה התובע עשוי להיות נמו/

 111קובו ,לעיל ה"ש .52
 ,Oppel ;“But one result is obvious, he said: “We hardly have trials anymore” 112לעיל ה"ש
.77
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ממספר התיקי המרבי האפשרי ,ובמצבי מסוימי א 6נמו /ממספר התיקי שיטפל בה
התובע בעול ללא עסקאות טיעו.+
כדי להבי +את משמעות +של מסקנות המודל הללו ולאפשר בעזרת +לבחו +את כדאיות+
של הצעות שונות ,כדאי לסקור קוד את המחלוקת בשאלות של התפשטות עסקאות
הטיעו ,+הרתעה והאינטרס הציבורי ,כפי שעולה מ +הספרות שנכתבה עד כה.
במאמרו משנת  1131968ניתח הכלכל +גארי בקר את המשפט הפלילי במונחי העדפות
ותו /שימוש בכליה של הכלכלה הנאוקלאסית .מאמר זה פותח בהנחה שלפיה העבריי+
הוא ממקס רציונלי של תועלת :הוא מחשב את התועלת הצפויה מ +הפשע ומשווה אותה
לעלות הצפויה של ביצוע הפשע.
הסנקצייה הפלילית נתפסת כתמרי@ המיועד להבטיח שאד לא יבצע פעולה לא רצויה
מבחינה חברתית .המשפט הפלילי הוא צופה פני עתיד ,ותפקידה של הסנקצייה הפלילית
הוא למנוע התנהגות אנטיחברתית בעתיד )בדר /כלל בדר /של הרתעה ולעתי ג בדר/
של מניעה( .יש למזער את השימוש בעונש ולהשתמש בו רק כאשר הוא מבטיח צמצו
ההיק 6של פעילות אנטיחברתית.
מחקרי קרימינולוגיי מעידי כי להגדלת הסתברות התפיסה של העברייני יש אפקט
חזק על הפשיעה הרבה יותר מלהחמרת העונש הפלילי .להחמרת העונש יש אפקט שולי
בלבד )א בכלל( על ההרתעה.
הארכת מאסר משנה לשנתיי איננה מכפילה את האפקט ההרתעתי של הסנקצייה בשל
התופעה הפסיכולוגית הידועה בכינוי ) discounting of the futureקיטו +משקלו של
העתיד( 114.מכא +שכאשר עברייני ה שונאיסיכו ,+הקנס האופטימלי נמו ,/והסתברות
התפיסה גבוהה מבמצב שבו עברייני אדישי לסיכו +או אוהביסיכו115.+
עקרו +ההרתעה הוא שמכריע את הכ 6בדילמה הקשה והמורכבת בדבר השימוש
בעסקאות הטיעו +בפסיקות בית המשפט לאור /השני  ,למ +הפסיקה הראשונה שאישרה
אות +ועד היו  .כ /נכתב מפי השופט לנדוי בשנת :1972
"לא נוכל כנראה בלעדי השימוש במכשיר זה ,למרות היותו פגו מבחינה
מוסרית ,וג בתיהמשפט אינ יכולי להתעל מהכרח שלא יגונה .לשו+
אחרת ,טובת הציבור דורשת לעתי לוותר על הענשתו המלאה של עבריי+
)או אפילו על הענשתו בכלל ,כאשר עושי אותו עד המדינה( ,כדי לחסו/
מזמנ של עובדי הציבור ולהחיש את הליכי המשפט בכלל  ,או כדי להביא

 ,Becker 113לעיל ה"ש .47
 114ראו Alon Harel & Uzi Segal, Criminal Law and Behavioral Law and Economics:
& Observations on the Neglected Role of Uncertainty in Deterring Crime, 1 AM. L.
).ECON. REV. 276, 295–297 (1999
 115ראו A. Mitchell Polinsky & Steven Shavell, The Theory of Public Enforcement of Law,
).in HANDBOOK OF LAW AND ECONOMICS vol. 1 403 (2007
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לידי הרשעת של עברייני אחרי שאלמלא כ +לא היו מובאי לדי +כלל
והיו ממשיכי בפעילות הפושעת"116.
ומפי השופטת ביניש בראש הרכב של תשעה שופטי בבית המשפט העליו +בשנת
:2002
"הסדרי טיעו +אינ בהכרח מחלישי את יסוד ההרתעה בענישה ,אלא
עשויי לתרו להרתעה אפקטיבית בכ /שמביאי ה להרשעת של
נאשמי רבי יותר ,ובה נאשמי שמטעמי שוני עלול היה להתעורר
קושי בביסוס אשמת בראיות קבילות".
ועוד:
"ככלל ,ע חלו 6השני מאז פסק הדי +בפרשת בחמוצקי ,בתיהמשפט
אינ מתייחסי עוד להסדרי הטיעו +כהכרח לאיגונה כפי שנאמר באותה
פרשה ,אלא מכירי בערכ ובתרומת "117.
ובהצעת החוק נטע +ש"אי +חולק כי הסדרי הטיעו +מביאי לחסכו +במשאבי החקירה,
התביעה ובתי המשפט" ונימוקי תועלתניי נוספי כגו‰˘ÈÚ‰ ˙Â¯È‰ÓÂ ˙ÂÈ„ÈÈÓ" +
 "˙È˘ÂÚ‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ˙Â˜ÊÁÓו"Ô˙È ÔÂÚÈË‰ È¯„Ò‰· ÌÈÂÓË‰ ˙ÂÂ¯˙È‰ ÁÎÂ
118."‰Â‚È Ï· Á¯Î‰ Ì‰· ˙Â‡¯Ï
בספרות המשפטיתקרימינולוגית נהוג לבחו +שני מודלי עיקריי  :מודל ההלי /ההוג+
) (process Dueלעומת מודל המלחמה בפשיעה ) 119.(Crime controlעל פי מודל ההלי/
ההוג ,+כיוו +שלרשויות יש הרבה מאוד כוח ,תפקידו של ההלי /הפלילי להגביל את הכוח
הזה .מוטב שנשל מחיר מסוי במלחמה בפשיעה – יעילות פחותה – ולא נחשוש מטעות
והרשעת חפי מפשע .מטרת מודל ההלי /ההוג +היא לפיכ /קידו ערכי כגו +חזקת
החפות והזכות להלי /הוג.+
לעומת זאת על פי מודל המלחמה בפשיעה ,המטרה העיקרית של ההלי /הפלילי היא
להילח בפשיעה ,לפני ערכי של הגינות .המסר הוא יעילות ,סופיות הדיו ,+איהגבלת
צעדיה של המשטרה והפרקליטות .יישו מודל זה יביא למעצרי  ,להרשעות רבי יותר
ולעונשי ארוכי יותר.

116
117
118

119
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עניי · ,È˜ˆÂÓÁלעיל ה"ש  ,13בעמ' .558
עניי  ,ÈÂÏÙלעיל ה"ש  ,24בעמ' .592
הביטוי החוזר "הכרח בליגונה" נשמע כמו נלקח מספרו של פרנ קפקא "המשפט" .בפרק
"בקתדרלה" מספר הכה ליוז ק' את המשל "לפני החוק" שאמור לסייע לו להבי את
הסיטואציה שאליה נקלע .יחדיו ה מנתחי את המשמעות ומסכמי במשפטי האלה" :לא,
אמר הכה ,אי בהכרח שתקבל הכול כאמת לאמיתה ,די שתקבל הכול כהכרח בליגונה .דעה
עגומה ,אמר ק' ,השקר הופ לסדרו של עול"; קפקא ,לעיל ה"ש .28
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תפיסת העול השמה במרכז את עקרו +ההרתעה ,כפי שצ 6ועולה מהפסיקה ומהצעת
החוק ,משקפת העדפת המלחמה בפשיעה על פני הלי /הוג ,+העדפה של כמות ויעילות על
פני איכות וזהירות .קרמניצר ולבנו 120+טועני שמעבר למודל של לחימה בפשיעה מסיט
את מוקד הבירור הפלילי מבירור אשמתו של הנאש לעבר מקסו היעילות:
"כאשר המטרה היא יעילות ,המערכת הופכת מכזו שיש בה עירנות מתמדת
לסכנה הממשית לפגיעה בזכויות נאשמי למערכת נטולת מנגנוני
מרסני ; מכזו שערוכה להתמודדות ע כשלי אפשריי בהתמודדות ע
התופעה העבריינית לכזו שמתעלמת מכשלי כאלה .על כ ,+היא הופכת
למערכת פוגענית מאד".
באותו מאמר קרמניצר ולבנו +סוקרי בהרחבה את הביקורת על השימוש בעסקאות
הטיעו ,+ומצייני " :בפרקטיקה של הסדרי הטיעו +טמוני זרעי פורענות ,העלולי לסכל את
מטרותיו של ההלי /הפלילי" ,וכי" :אי +משמעות לחזקת החפות כאשר ככלל וכשגרה,
אירוע פלילי מטופל במסגרת של הודאה והסדר טיעו."+
ביקורת זו לא נעלמה מעיניה של חברי ועדת סדר הדי +הפלילי בראשות השופטת נאור,
הוועדה אשר המליצה לשר המשפטי למסד את הלי /עסקאות הטיעו +בחקיקה .בהצעת
החוק אשר ניסחה הוועדה מוזכרות סכנות כגו" +פגיעה באינטרס הציבורי שבהענשת
עברייני  ,בעקרו +השוויו +בפני החוק ,בתחושת הצדק של הנאשמי ושל הציבור הרחב
מכ /שהצדק נית +למיקוח ,באמו +הציבור בבתי המשפט ...הסדרי הטיעו +אינ משקפי את
המעשה הפלילי המהווה עילה להרשעת הנאש  ,אלא את כישורי המשא ומת +של באי כוח
הצדדי  ...הנאש הוא שיוצא לרוב נשכר ואינו מקבל עונש ההול את התנהגותו
הפלילית ...חשש מפני הרשעת חפי מפשע ,העלולי להודות בעבירה שלא ביצעו בשל
חשש מהרשעה בהלי /מלא ,ממש /הזמ +של ההלי /ומההוצאות או מתוצאות הלוואי
שעלולות לנבוע מעצ קיו ההליכי " ,ואחרות שנסקרו בפני חברי הוועדה על ידי מומחי
רבי בתחו אשר הופיעו בפניה.
הא כול מסכימי כי עסקאות הטיעו +אכ +חוסכות במשאבי ומעצימות את ההרתעה
עד כדי הצדקת +של הסכנות הטמונות בשימוש בה ?+אליהו הרנו +וקנת מ +מטילי ספק
בתפיסה שבלעדי עסקאות הטיעו +רבי מ +המשפטי יתארכו ויגזלו משאבי רבי ,
ומצייני כי "א יוחלט לאסור עריכת עיסקות ,ההערכה היא שמספר ההודאות יקט ,+א/
ספק א הצמצו יהיה דרסטי .התנהגות הנאשמי ועצות הסנגורי מבוססות כנראה על
ההנחה ,שג ללא הסכ ע התביעה יכול נאש המוסר הודאה לצפות ל'רווח' ,להקלה,
מבית המשפט בעניי +העונש"121.
ג בקרב מי שאינ חולקי על הקביעה שעסקאות הטיעו +תורמות להרתעה הכללית
באמצעות אכיפה המוגברת דר /ריבוי הרשעות ,וענישה מידית מהירה ,מנקרי ספקות
 120קרמניצר ולבנו ,לעיל ה"ש  ,102בעמ' .122
 121ש ,בעמ' .47
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באשר לצידוק .+קרמניצר ולבנו +טועני כי "ההרתעה קשורה בקשר הדוק לקיומו של
משפט פומבי .עצ הקיו המפורט והדרמטי של הלי /משפטי פומבי הוא אשר שולח מסר
לציבור הרחב לפיו החוק נאכ 6והצדק נעשה ,ועל כ +מרתיע עברייני פוטנציאליי  .אי +די
בקיו הליכי פומביי בודדי 'לדוגמה' ,שכ – +מעבר לפגיעה בעקרו +השוויו +הכרוכה
בשיטה כזו – קשה להניח שהציבור אינו מודע למצב הדברי לאשורו ,בעיקר במציאות בה
התקשורת מדווחת באופ +תדיר על שכיחות של הסדרי טיעו122."+
באשר לתפקיד השופט ובית המשפט בפיקוח על עסקאות הטיעו +קיימת מחלוקת
נוספת :בי +מנסחי הצעת חוק עסקאות הטיעו +בוועדת סדר הדי +הפלילי ,בראשות השופטת
נאור ,התגלעה מחלוקת בדבר שיקול הדעת שיש להטיל על השופט כשמוגשת לו עסקת
טיעו +על ידי הצדדי  .המחלוקת הוכרעה על ידי נציגי התביעה והסנגוריה בוועדה ,אשר
העדיפו להגביל את שיקול הדעת של השופטי  .בנוס ,6בנוסח הראשו +של הצעת החוק123
ג הוגדר כי תפקיד השופט הוא לוודא שההודאה בעסקת הטיעו +היא הודאת "אמת
ומרצו ,"+ואילו בנוסח הסופי השמיטו את המילה "אמת"124.
האינטרס של נציגי התביעה והסנגוריה ברור .השאלה היא א הוא מתלכד ע האינטרס
הציבורי .כדאי לזכור שעסקאות הטיעו +מבטלות לא רק את המשפט אלא ג את העיקרו+
המשפטי החשוב של פומביות הדיו" :+אור השמש הינו המחטא הטוב ביותר; אור החשמל
הוא השוטר היעיל ביותר'' )השופט לואיס ברנדייס .(1913 ,מאחר שרוב ההלי /מתבצע
בחדרי חדרי  ,הציבור אינו זוכה לדעת מהו הבסיס הראייתי להרשעה.
עצ ריבוי עסקאות הטיעו +ג הוא עלול לפגוע באינטרס הציבורי .במאמר שהתפרס
בגיליו +אפריל של "עור /הדי ,"+ביטאו +לשכת עורכי הדי ,+כתב נשיא בית המשפט העליו+
לשעבר מאיר שמגר כי "לא ראיתי פג בהפעלת דר /דיונית זו במקרי מיוחדי ויוצאי
דופ .+אול כאשר אנו עומדי מול סח 6כולל בדר /הטיפול באישומי פליליי  ,והמדינה
המירה את הענישה אשר צריכה להיות מודרכת עלידי האינטרס הציבורי ,לפי מדיניות
שנועדה לשרש תופעות נלוזות מסוימות ,במשאומת ,+אי +לי אלא להסתייג מ +הדר/
האמורה" ,והוסי 6כי "כדי להסיר כל ספק אפשרי ,ברצוני להבהיר בצורה שאינה משתמעת
לשתי פני שאני אינני מכוו +בדברי לתיק קונקרטי זה או אחר ,אלא חושש מפני זניחת
העיקרו +המנחה את תורת המשפטי שלנו מאז ומתמיד ,ולפיו ההלי /הפלילי משק 6את
תפקידו הנוש +של בית המשפט כמייצג האינטרס הציבורי".
שמגר מותח ביקורת ג על חובת של השופטי לאשר אות +בצורה אוטומטית" :אני
ג מסתייג ממצב אשר בו בית המשפט הופ /לחסר יכולת להביע את דעתו בעניי +פלילי,

 122ש ,ש.
 123תזכיר חוק שהוכ במשרד המשפטי ,שמספרו  .803102009000897התזכיר התפרס ב
.14.7.2009
" 124האמת איננה הער היחיד .המשפט אינו מבוסס על הגישה כי תתגלה האמת ,ג א ייחרב
העול" ,על משפט ,שיפוט ואמת ,אהרו ברק "על משפט ,שיפוט ואמת"  ÌÈËÙ˘Óכז 14 ,11
).(1995
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המושאר כולו למו"מ בי +הקטגוריה לסנגוריה .בית המשפט הופ /לבובה אילמת חסרת
השפעה ,ואחד תפקידו – והוא לאשר כל מה שהוסכ על ידי הצדדי למשפט .הסנקציה
העונשית מ +הראוי שתושת לפי סוג העבירה ושיקולי רלוונטיי אחרי  ,ושתיקת בית
המשפט שוות משמעות לביטול מעמדו השיפוטי".
ראוי להזכיר שוב שמ +הפסיקה והחקיקה עולה כי קיימת ערנות לסכנות הטמונות
בעסקאות הטיעו +ואמונה כי באמצעות כללי מתאימי אפשר לגבור על הסכנות .פסק די+
· ,È˜ˆÂÓÁשביטא הסתייגות מקיומ +של עסקאות הטיעו ,+קבע סייגי לעריכת +וחייב את
התביעה להביא את ההסכ לידיעת בית המשפט .בר אור +גזלאייל טוע +כי "כפי שהובהר
בפסיקות מאוחרות יותר ,אי +לבית המשפט סמכות להתערב בהחלטת התביעה לעניי+
האישומי  ,מכיוו +שלתביעה שליטה כמעט מוחלטת על תוכ +כתב האישו ועל הראיות
שיובאו מטעמה... .התוצאה היא שאי +לבית המשפט אמצעי אפקטיבי לפקח על הסדרי
טיעו +ביחס לאישומי  ,והביקורת השיפוטית מוגבלת בפועל לפיקוח על הסדרי טיעו +ביחס
לעונש"125.
בתזכיר החוק נקבע כי "יש למת +את החסרונות שבה באמצעות כללי ראויי " .מה
אות כללי ראויי שנועדו למת +את החסרונות שבעסקאות הטיעו ?+פסק הדי +שנית+
בע"פ  ,È"Ó ' ÈÂÏÙ 1958/98שעליו נשענת הצעת החוק ,מציע להתמודד ע ה"'סיכוני
]ה[טבועי ' במוסד מעצ אופיו" באמצעות הביקורת השיפוטית" ,על רקע שינוי גישתו
העקרונית של ביתמשפט זה באשר למוסד הסדרי הטיעו ,+ובהתחשב בריבויי של הסדרי
אלו ובתפקיד החשוב אותו ה ממלאי באכיפת החוק בישראל ,יש הצדקה לבדיקה
מחודשת של היק 6הביקורת השיפוטית על הסדרי אלה .יש מקו לבחינת שיקולי גזירת
הדי +בהתקיי הסדרי טיעו ,+ולהכרעה בדבר תוצאותיה של דחיית הסדר הטיעו126."+
בפועל פסק הדי +מצמצ במידה ניכרת את מרחב הביקורת השיפוטית שאמור בית
המשפט להפעיל על עסקאות הטיעו +בנוגע לגזירת הדי .+הגישה המאומצת בפסק הדי+
מכונה בפי בית המשפט "גישת האיזו ,"+ולפיה "על בית המשפט לבחו ,+א נעשה בעיסקה
איזו +הול בי +טובת ההנאה שהיא מעניקה לנאש – בי +העונש המוצע בה ,בהשוואה
לנורמת הענישה המקובלת בהתחשב בחומרת העבירה ונסיבותיה ובנסיבותיו של הנאש –
לבי +התועלת שיש בה לאינטרס הציבורי ,בהתחשב במטרה שלשמה נעשתה העיסקה"127.
בסופו של דבר ,העמדה שבית המשפט מבקש לקד מעודדת את עריכת +של עסקאות
הטיעו +באמצעות הגבלת מעורבותו של בית המשפט128.

125
126
127
128

לעיל ה"ש  ,63בעמ' .9
עניי  ,ÈÂÏÙלעיל ה"ש  ,24פס'  8לפסק דינה של השופטת בייניש.
ש ,פס'  13לפסק דינה של השופטת בייניש.
"שני שיקולי אלו מובילי את בית המשפט לקבל ג הסדרי שלדעתו מקלי ע הנאש
יתר על המידה ,והתוצאה היא שנוצר למעשה מעי 'מתח של סבירות' של הסדרי שיאושרו
על ידי בית המשפט"; גזלאייל ,לעיל ה"ש  ,63בעמ' .12–11
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הפרשנות המעשית של פסק הדי +היא מת +אישור גור 6כמעט לכל עסקת טיעו .+דוגמה
מייצגת אפשר נית +למצוא בעניי 129,·ÈÈ‡ÏÂÓ +מפי השופט גורפינקל:
"כבר בעת הצגת הסדר הטיעו ,+הודעתי לצדדי כי דעתי אינה נוחה מהסדר
מקל בצורה קיצונית זה ,אול הפרקטיקה הנהוגה בעקבות ע"פ 1958/98
פלוני נ' מ.י .פד"י נ"ז חלק  1עמ'  ,577היא שרק במקרי קיצוניי ונדירי
ביותר ,יסטה ביהמ"ש מהסדר הטיעו +המוצג לפניו ,כאשר יש לכבד את
הצעת התביעה המופקדת על האינטרס הציבורי".
עד כה הליכי המשא והמת +לקראת עסקת טיעו +הוסדרו במסגרת הנחיות פרקליט
המדינה .הנחיה  8.1להנחיות פרקליטת המדינה קובעת כי ככלל ,הסדרי ייערכו ויאושרו
במשרד לאחר שקילת הנסיבות והשיקולי הנוגעי לעניי .+על ההסדר להיער /בכתב
ולהיחת על ידי הנאש ובא כוחו .התובע ירשו בגיליו +הרישומי שבתיק הפרקליטות או
בתיק המשטרה את ההנמקה המפורטת להסדר .עוד קובעות ההנחיות כי אי +להגיע לעסקת
טיעו +כאשר הנאש טוע +לחפות ומודיע כי הוא מעוניי +בהסדר רק בגלל חשש מתוצאה
חמורה יותר במשפט .הגורמי המאשרי את הסדר הטיעו +ה בדר /כלל פרקליטי מחוז או
ממוני בכירי בתיקי המיוצגי על ידי פרקליטות המדינה ,וראש לשכת התביעות או ראש
השלוחה בתיקי המיוצגי על ידי התביעה המשטרתית.
על יישומ +בפועל של הנחיות פרקליט המדינה אפשר ללמוד מדוח מבקר המדינה לשנת
תשס"א 130,שבו צוי +כי –
"בביקורת הועלה ,שבמובח +מהפרקליטות ,במרבית יחידות התביעה
המשטרתית נעשי הסדרי טיעו +בידי התובע ללא אישור מראש של ראש
הלשכה ...מניתוח נתוני המדג עולה ,שבכ 70%מהתיקי של התביעה
המשטרתית לא פורטו בתיק ובבית המשפט הסיבות והשיקולי לעריכת
הסדר הטיעו .+במצב זה אי +אפשרות לממוני על התביעה לדעת את
הסיבות להסדר הטיעו +ולהערי /הא הוא ראוי וסביר".
כ +צוי +כי –
"עוד הועלה ,שבתביעה המשטרתית ובפרקליטות אי +נתוני מרוכזי על
התיקי שהסתיימו בהסדרי טיעו ,+על הסיבות והשיקולי לעריכת וכיוצא
באלו נתוני כמפורט בהנחיות ,המאפשרי פיקוח על הסדרי טיעו .+לא
נער /מעקב אחר אופ +יישו ההנחיות של פרקליטת המדינה בתחו זה,
ואי +לדעת א אחידות הענישה מיושמת".

 129עניי  ,·ÈÈ‡ÏÂÓלעיל ה"ש .97
 130דוח שנתי מס' 51ב) 380 ,תשס"א(.
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התוצאה היא מערכת משפטית פגיעה מאוד ופערי עצומי בי +מסכת הראיות ,כתבי
האישו ועסקאות הטיעו .+לא מפתיע שהתוצאה של מת +שיקול דעת עצו לתובעי  ,כמעט
ללא פיקוח ,חוזרת ומתדפקת על דלתות בית המשפט העליו .+דוגמה לכ /אפשר למצוא
בפסק די +בע"פ ) 5699/07אישור עסקת הטיעו +ע הנשיא לשעבר קצב( 131,שבו מתארת
השופטת ביניש את התוצאה ומבטאת את עמדתה על כ:/
"גיבוש כתב אישו במסגרת הסדר טיעו +שאינו משק 6כראוי את ליבת
המעשי העברייניי כעולה מחומר הראיות לכאורה שבידי התביעה ,אינו
נות +משקל הול לאינטרס הציבורי באכיפת החוק ,ועלול לכרס בחובת
הנאמנות כלפי הציבור] ...יש להבטיח כי[ הנאש יורשע לפי מעשיו ולא
לפי מסכת עובדתית מלאכותית ופיקטיבית שאינה משקפת באופ +הול
ומידתי את המציאות בהתא לראיות הלכאוריות שבידי התביעה"132.
 .4פתרונות אפשריי
"לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו בה
כשיצרנו אות"+
אלברט איינשטיי+
מתברר אפוא כי השאלות שבה +פתחנו דיו +זה :מהו היק 6עסקאות הטיעו +הרצוי ,א
משיגי הרתעה באמצעות עסקאות טיעו ,+וא עסקאות הטיעו +ה +אינטרס ציבורי ,נתונות
במחלוקת עמוקה ,וא 6כי הסכנות הטמונות בעסקאות הטיעו +ידועות לכול ,האמצעי
לצמצומ +אינ מוסכמי .
ממודל מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו +עולה ,כמוזכר לעיל ,שבכל מערכת משפטית
שתאפשר את קיומ ,+במוקד או במאוחר כמעט לא יתנהלו משפטי  ,וכי מספר התיקי
שיבחר לטפל בה התובע עשוי להיות נמו /ממספר התיקי המרבי האפשרי ,ובמצבי
מסוימי א 6עלול להיות נמו /ממספר התיקי שיטפל בה התובע בעול ללא עסקאות
טיעו.+
אפשר אפוא לדמות את עסקת הטיעו +לתרופת הרגעה שתופעת הלוואי שלה מחריפה
את הסימפטו שאותו היא אמורה להרגיע ,והופכת תרופה שמתמכרי אליה:
"עצ ידיעתו של החולה שהוא חולה וידיעתו במה מתבטאת מחלתו –
הידיעה עצמה מהוה מחצית הרפואה ,ועתידה היא ,בהמש /הזמ ,+להביא
את מחציתה השניה של הרפואה ,עד שהחולה יבריא לגמרי"133.

 131בג"  ,(‡) ˙ÈÂÏÙלעיל ה"ש .25
 132עניי  ,ÈÂÏÙלעיל ה"ש  ,24פס'  9לפסק דינה של השופטת בייניש
 133מנח מענדעל שניאורסו  ˙ÂÁÈ˘ ÈËÂ˜ÈÏחלק ב ) 76הוצאת ארגו תורת חב"ד לבני הישיבות,
.(2011
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מכא +שא מסקנות המודל נכונות ,יש דווקא לחייב את צמצו השימוש בעסקאות
הטיעו +לצור /התמודדות טובה יותר ע העומס וע הצור /להבטיח את מזעור הטעויות
בהלי /הפלילי.
תופעת עסקאות הטיעו +כפי שמעלה המודל כתופעה של מחזורמשוב חיובי ,היא
תופעה מתפרצת ,השואפת להשתלט על המערכת ואינה נעצרת בשיעור כזה או אחר של
עסקאות טיעו .+מכא +שבחינת הצעות חלופיות לפתרו – +כגו +ביטול מוחלט של עסקאות
הטיעו ,+הגבלת +לעברות קלות ,הגבלת עסקאות הטיעו +לשלב קד משפט )טר הגשת
כתב אישו ( וכו' – דורשת לגשת אליה +בעיניי פקוחות ,כשטבעה של התופעה ידוע,
וחקירה נוספת בטר החלטה.
מערכת אנושית מעצ טבעה חשופה לפגמי האנושיי של החברי המרכיבי אותה.
תפיסה זו עלולה להוביל למסקנה השגויה שאילו רק היו התובעי מקצועיי יותר ,אתיי
יותר  134או משכילי יותר 135,טעויות ועוולות לא היו נעשות .וא מדובר על תובע מקצועי
מאוד ומנוסה ,אתי ומשכיל – הא אי +להטיל ספק בעבודתו ,וחובה על השופט לכבד כל
עסקת טיעו +ככתבה וכלשונה?!
אי +לנו ,בשרוד  ,היכולת לתק +אחרי ; יש בידינו הזכות והחובה לבחו +אילו אמצעי
ימנעו ,או לכל הפחות ימזערו ,סכנות אלו .את הבעיה הזו ועקרונות הפתרו +לה ניסח
הפילוסו 6אד סמית:
"חוקי ומדיניות ציבורית המנוסחי היטב עשויי לרתו את האינטרס
הפרטי לטובת הכלל .אבל ,תמריצי הקוסמי לאינטרס הפרטי עשויי
להיכשל כאשר ה מחלישי את הערכי המוסריי המניעי את האנשי
לפעול באופ +אלטרואיסטי או ברוח ציבורית אחרת"136.
כללי המשחק קובעי אפוא את הדר /שבה יפעלו השחקני  ,או לכל הפחות משפיעי
עליה .בתזכיר חוק עסקאות הטיעו +נקבע כי "יש למת +את החסרונות שבה באמצעות
כללי ראויי " .כללי ראויי מובילי לתוצאות ראויות; בהקשר של סוגיית ההודאה,
מיכל ריזל ,מייסדת התנועה להפחתת מעמד ההודאה 137,ניסחה את הבעיה כ" :/האפשרות
להרשיע חשודי על סמ /הודאה שאינה נתמכת בראיות מוצקות מנוונת את מערכת החקירה
והמשפט ,ועלולה להותיר את האשמי האמיתיי מחו@ לכותלי בית הכלא" .ובמילי

134
135
136
137
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ראו דרור ארד אילו "אתיקה מקצועית והודאות שווא" ‡˙.(20.1.2005) 1 ,12 ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜È
ראו הצעת חוק לתיקו פקודת המשטרה )השכלה גבוהה כתנאי לגיוס חוקרי פשעי חמורי(,
התשע"א– ,2011מרינה סולודקי.
אד סמית .(1759) È¯ÒÂÓ‰ ˘ÂÁ‰ Ï˘ ‰È¯Â‡È˙‰
התנועה להפחתת מעמד ההודאה יזמה חקיקה המבקשת לשנות את החוק ופרשנותו,
המאפשרי הרשעה עצמית ללא ראיות תומכות – לחוק המחייב לפחות ראיה מוצקה אחת,
חיצונית למער ההודאות )הצעת חוק  1780לתיקו פקודת הראיות )דרישת סיוע להרשעה על
פי הודאה(.
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אחרות ,לבלבה של הבעיה נעו@ במעמדה המשפטי של ההודאה ,המקנה לה את האפשרות
לסיי את המשפט מבלי לבחו +את הראיות.
לפני שגוזרי איסור על עריכת עסקאות טיעו +צרי /לחזור ולבחו +את ראשית .+בשנות
השישי נעשו עסקאות הטיעו +בהיחבא" .בראשית הדר ,/נרתעו הצדדי מפני חשיפת
קיומ של הסדרי טיעו +ומפני פירוט נסיבות עריכת של ההסדרי שהתגבשו ,ואלה
הוסתרו מביתהמשפט" 138.מכא +שהצלחת יישומו של איסור עצ עריכת +של עסקאות
טיעו +מוטלת בספק ועלולה ליצור בעיות חדשות.
גישה מעניינת אחרת שיש לציי +וחשוב לזכור מובנית בעמדת חז"ל האוסרת קבלת
הודאה של אד על עצמו 139.את העמדה הקיצונית לכאורה הזו ,את ההיגיו +שמאחוריה
ואת תוצאות יישומה חקר אהר +קירשנבאו כמפעל חיי  .בספרו ËÙ˘Ó· ˙ÈÓˆÚ ‰Ú˘¯‰
 140È¯·Ú‰קירשנבאו סיכ את עמדת חז"ל:
"לפי הדוקטרינה ההלכתית נשלל מההודאה הפלילית על כל צורותיה
)הודאה באשמה ,הרשעה עצמית והפללה עצמית( כל מעמד משפטי – ה+
בדיני נפשות ומלקות ,ה +בדיני קנסות ,ה +בפסילת אד לעדות .לא רק
כ'מודה' לא יישמעו דבריו של האד  ,הוא ג לא ייחשב כעד אחד אשר
ראוי להצטר 6לעד שני לצורכי בירור ואישור נשוא הודאתו... .א 6על פי
שההיגיו +מאחורי הדוקטרינה העברית עטו 6בערפלי גזרות הכתוב ,יש
תוצאות חיוביות רבות לאיקבילות ההודאה הפלילית .התועלת החשובה
ביותר היא יצירת תריס כנגד עינויי אד כאמצעי שיפוטי להוציא את
ה'אמת' מפיו; יש בתריס זה כדי לשמור על כבוד האד שנברא בצל ".
אליבא דחז"ל ,האיסור על הרשעת אש על סמ /הודאתו הוא "גזרת הכתוב" ,א /לדברי
קירשנבאו  ,זהו איסור שתוצאה חיובית לצדו – איו +התמריצי לחילו@ ה"אמת" מפי
הנאש המביאי  ,כפי שהמציאות מלמדת ,לכפייה ולעינויי .
הרנו +ומ ,+וקרמניצר ולבנו +אחריה  ,מגיעי למסקנה כי "מתבקשת בקרה שיפוטית
ממשית על הסדרי הטיעו ,+שיהא בה כדי לאז +נטיות טבעיות להפרזה בתחו הסדרי
הטיעו 141"+ותוקפי את הגישה המעודדת אות:+
"ע כל הכבוד לדוגלי בשיטה זו ,לנו נראה כי היא מוטעית ומאד בלתי
רצויה ...מסתבר כי זוהי הגישה הקיצונית ביותר ,בעד אימו@ עסקות טיעו+

138
139

140
141

עניי  ,ÈÂÏÙלעיל ה"ש  ,24פס'  6לפסק דינה של השופטת ביניש.
מסכת סנהדרי ד ט ,ב גמרא" :ואמר רב יוס פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפי להרגו
לרצונו רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד רבא אמר אד קרוב אצל עצמו ואי אד
משי עצמו רשע אמר רבא" .רש"י :דאד קרוב אצל עצמו ,הלכ אי אד יכול לשו עצמו
רשע ,כלומר על עדות עצמו אינו נעשה רשע ,שהרי תורה פסלה קרוב לעדות".
קירשנבאו ,לעיל ה"ש  ,20בעמ' .187
קרמניצר ולבנו ,לעיל ה"ש  ,102בעמ' .37
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ונגד פיקוח שיפוטי של ממש .קשה ליישב דברי אלה ע ההלכות שנפסקו
וההשקפות שהובעו על ידי שופטי אחרי בבית המשפט העליו ...+יתירה
מזו :ספק א גישה זו תואמת את מטרות ההלי /הפלילי ואת חלוקת
התפקידי המקובלת והראויה שבי +התובע מטע המדינה ובי +השופט,
במיוחד על פי השיטה האדברסרית"142.
כדי למנוע מצב שבו יהיה לחפי עדי 6לקבל עסקת טיעו +במקו להילח על חפות ,
נבחנה רבות ההצעה להגביל את שיעור ההקלות שיכול התובע להציע במסגרת עסקת
הטיעו 143.+הקושי ביישו הצעה זו נעו@ בכ /שלמעשה הגבלות על הקלות אינ +ניתנות
לאכיפה ,כיוו +שלתובעי שיקול דעת בבחירת ובביטול של סעיפי האישו  ,תהלי/
המכונה "התאמת סעיפי האישו לעונש" 144.לפיכ /שיקול הדעת של התביעה חסי+
מביקורת145.
כדי להתמודד ע הבעיות שעלולה ליצור חסינותה מביקורת של עבודת התביעה ,יש
המציעי לבחו +את הראיות לגופ 146,+יש שמציעי "לקבוע כי ג הסדר טיעו +לאישומי
)יהיה( כפו 6לאישור בית המשפט" וכי "רק לאחר שבית המשפט יאשר את ההסכמה יתוק+
כתב האישו והנאש יודה בעובדות של כתב האישו המתוק 147,"+ויש הסבורי כי
הפתרו" +הוא הקניית סמכות מפורשת לשופט ,להתלות את החלטתו – א לאשר את הסדר
– בהסכמת הצדדי להעמיד לעיונו את חומר הראיות שברשות "148.
לדעתו של השופט בדימוס אליהו מצא" ,בדיקת הראיות עלידי השופט עשויה להובילו
למסקנה כי הראיות שבידי התביעה ,עלפניה ,+אינ +כה חלשות ,או למסקנה הפוכה ,כי
הראיות כה חלשות עד שאינ +עומדות במבחנו של סעי 62 6לחוק סדר הדי +הפלילי ,וכלל
לא הצדיקו הגשת כתב אישו " .מצא טוע +כי "אי +יסוד לחשוש כי הקניית סמכות כזאת
לשופטי תכביד על ההלי ,/או תגרע מיכולת הצדדי לשכנע את בית המשפט כי הסדר
הטיעו +ראוי להתאשר" ,ומוסי 6ש"עצ קיומה בידי השופט של סמכות ,להתנות את

142
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145
146
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148
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אליהו הרנו "עסקות טיעו בישראל – חלוקת התפקידי הראויה שבי התביעה לבית המשפט
ומעמדו של הקורב"  ÌÈËÙ˘Óכז .(1997) 546–545 ,543
"א בית המשפט ידחה הסדרי טיעו שבמסגרת מוצע לנאש עונש קל באופ חריג )הסדר
חורג מקל( ,לא תוכל התביעה להגיע להסדר טיעו בתיקי שבה סיכויי ההרשעה אינ
גבוהי"; גזלאייל ,לעיל ה"ש  ,63בעמ' .51
"אי לבית המשפט סמכות להתערב בהחלטת התביעה לעניי האישומי"; ש ,בעמ' .64
"באמצעות התאמת סעיפי האישו והטיעו לעונש ובהסתמ על המשקל הרב שבית המשפט
מחויב לתת להסדרי טיעו ,הצעת התביעה תהיה חסינה כמעט לחלוטי מביקורת"; אור גזל
אייל "נגד הנחיות לענישה ,עבריינות וסטייה חברתית :תיאוריה ויישו" )טר פורס.(2011 ,
ראו Russell D. Covey, Fixed Justice: Reforming Plea Bargaining With Plea-Based
).Ceilings, 82 TULANE L. REV. 1237 (2007
גזלאייל ,לעיל ה"ש .145
מצא ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .11
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החלטתו בדבר אישור ההסדר בהסכמת הצדדי להגיש לעיונו את חומר הראיות ,חזקה
שתרתיע את הצדדי מפני התקשרות בהסדרי שאינ עומדי במחנה של גישת האיזו."+
גישה אחרת לפתרו +הבעיה מציג עמי קובו ,המבקש לאפשר קיומ +של הודאות מסוג
 149Alford Pleaו 150Nolo Contendereהנהוגות במשפט האמריקאי כאשר הנאש מבקש
לוותר על המשפט ולהסכי להרשעה אול אינו מוכ +להודות בביצוע המעשי  .כ17%
מהאסירי במערכת המדינתית בארצות הברית סיימו את התיק בדר /של הודאות מסוג
זה 151.לדעתו של קובו:
"כאשר לשופט אי +שו שיקול דעת לקבל את הודאתו של מי שטוע+
לחפותו ,לעתי התוצאה תהיה העדר בירור ,כדי להימנע מתוצאה שה+
השופט וה +הצדדי אינ רוצי בה .לכ ,+דווקא שיקול דעת לבית-המשפט
מתיישב יותר ע בירור מעמיק .אשר על-כ ,+איסור על קבלת הודאות Alford
מוביל לכ /ששופטי נמנעי מלשאול שאלות שהתשובה עליה +עלולה
להוביל אות לתוצאה בלתי רצויה ,לנאשמי מועבר מסר שמוטב לה
שלא לומר את האמת שלה בבית-המשפט ,והסניגורי פשוט מתעלמי
מהאיסור .כ ,/איסור זה מוביל לתוצאה שבה הכל עוצמי עיניה מלראות
את המציאות"152.
כאשר ערי לכ /שאי +דר /לוודא מפי הנאש א ההודאה שבכוונתו למסור היא
מרצו 153,+קל יותר לקבל את הגישה המבקשת לאפשר הודאות מסוג זה ולהבי +כי היא

 149בית המשפט העליו בארצות הברית קבע בעניי
) ,25 (1970שקבלת בית המשפט הודאת נאש שטוע לחפותו אינה לא חוקתית .בית המשפט
לא קבע מבחני להפעלת שיקול דעתו של בית המשפט בהחלטתו א להתיר לנאש להודות
באשמה ,למעט הדרישה לקיומו של בסיס עובדתי חזק .קבלת הבסיס העובדתי אינה יכולה
להיעשות מפיו של הנאש שטוע לחפות ,אלא מפי התובע.
 150פירוש המונח הוא זה ,“I do not wish to contend” :כלומר איני חולק/מתמודד .המשמעות
המשפטית של המונח היא שהנאש מסכי להרשעתו בדי ,אול אינו מוכ להצהיר שביצע
את העברה ,כלומר הנאש אינו רוצה להודות ,א ג אינו רוצה להתדיי ,ולכ יורשע על סמ
הצהרתו זו.
North Carolina v. Alford, 400 U.S.

Caroline Wolf Harlow, U.S. Dep't of Justice, Bureau of Justice Statistics, Defense 151
)Counsel in Criminal Cases, NCJ 179023, 8 tbl. 17 (2000

 152קובו ,לעיל ה"ש  ,52בעמ' .60
 153בסרט התיעודי ” “The Pleaמאת הבמאית ממוצא ישראלי עפרה ביקל ,מוצגות פרשיות
שהתרחשו במערכת המשפט בארצות הברית .בקישורwww.pbs.org/wgbh/pages/frontline/ :
 ,shows/plea/view/3hi.htmlנית לצפות בעדותו של טוני גמפרו ,הממחישה את הבעיתיות
שבדרישה לוודא א ההודאה שמוסר הנאש היא מרצונו .כמו שאמר גמפרו..." :זה כבר
הפסיק להיות הסיפור שלי .השופט פשוט תיאר את השתלשלות הענייני מבחינתו ,ואני רק
אמרתי 'כ'".
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משתלבת נכו +ע הטלת החובה על בית המשפט להעביר ביקורת שיפוטית ראייתית על
עסקאות הטיעו ,+משרתת יפה את מטרות ההלי /ומשפרת את הצלחתו154.
כדי לצמצ את הסכנות שבעסקאות הטיעו ,+ובכל זאת להחיש את התהליכי
המשפטיי  ,מציעי אור +גזלאייל ואבישלו תור לאפשר לנאשמי לבחור – במקו
בעסקת טיעו ,+בהסדר על הליכי פשוטי יותר .לדעת " ,במרבית העבירות הפליליות,
הלי /שיתנהל על בסיס חומר החקירה ועדות הנאש  ,בדומה למקובל בחלק ממדינות יבשת
אירופה ,יכול להסתיי בישיבת דיוני אחת .בהלי /כזה הנאש מוותר על זכויותיו לאי
הפללה עצמית ,הזכות לשמוע את עדי התביעה וזכויות נוספות הנובעות מהשיטה
האדברסרית ,ומאפשר לשופט לנהל את החקירה בצורה בלתי פורמאלית .השופט ינהל את
ההלי /על בסיס חומר החקירה שיועבר לעיונו ותשאול הנאש שיהיה למעשה עד ראשו.+
כיוו +שהשופט יכיר את החומר ,הוא יוכל לצמצ את היק 6החקירות על ידי הצדדי  ,כפי
שמקובל בחלק ממדינות אירופה בה +השופט חשו 6לחומר הראיות .בדר /זו נית +להשיג את
היעד העיקרי של הסדרי טיעו – +חסכו +במשאבי  ,א /בלי לכפות על הנאש להודות"155.
מקלי את בירור
ההצעה לאמ@ מרכיבי המקובלי בשיטות משפט אירופיות ואשר ִ
האמת בהלי /הפלילי בישראל מחזירה לדיו +את הצעתו של מרדכי קרמניצר במאמרו משנת
 – 1987להגדיר את תפקיד השופט "כמי שממלא חלק פעיל בחקר האמת וגילויה" ,ולש
כ /להעמיד את "חומר החקירה לעיונו של השופט לפני תחילת המשפט" 156.אל לנו
להירתע משינוי שיטת המשפט הגלומה בהצעות אלו ,שכ" +נית +לומר ,כי עצ הרעיו +של
עיסקות טיעו +מהווה התרחקות מ +ההלי /האדברסרי המסורתי; שהרי במקרי רבי הבסיס
העיקרי להכרעת הדי +ולגזר הדי +אינו חומר הראיות הנובע מבירור המשפט ,אלא תוצאת
המשא ומת +שבי +התובע לסניגור"157.
לדעתו של קרמניצר ,היתרו +של השינוי הוא לא רק בהגברת הסיכוי לגילוי האמת אלא
ג בהחשת ההלי /הפלילי וייעולו ,והוא עדי 6בבירור על "מניעת ההלי /בחלק נכבד מ+
המשפטי באמצעות עסקאות הטיעו158."+
לסיו אנו מבקשי לבחו +את האפשרות לשלב את שתי ההצעות יחדיו :את ההצעה
להעמיד את "חומר החקירה לעיונו של השופט לפני תחילת המשפט" ואת ההצעה "לאפשר

154

155
156
157
158
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"אי דר פלא לוודא שהודאה היתה מרצו"" .אמנ אי לצפות להוכחה מעבר לספק סביר
במסגרת עסקת טיעו ,א חייבי לקבוע בחוק שכל החומר של המשטרה והתביעה יועבר
לבית המשפט ,אחרת תימש תעשייה שלמה של הרשעות ללא הוכחות ,ה של אשמי וה של
חפי מפשע"; בועז סנג'רו "היו בכנסת :הצעת חוק להסדרת עסקות הטיעו"  ı¯‡‰חדשות
.16.1.2012
גזלאייל ותור ,לעיל ה"ש  ,9בעמ' .27
מרדכי קרמניצר "התאמת ההלי הפלילי למטרה של גילוי האמת ,או הא לא הגיעה העת
לסיי את עונת המשחקי"  ÌÈËÙ˘Óיז .(1987) 475
ש ,ש.
ראו ש ,ה"ש .89
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לשופט לנהל את החקירה" 159.נשאלת השאלה כיצד מתכונת זו תיוש במקרה של עסקת
טיעו.+
במקו לאסור את עסקאות הטיעו +או לעודד את קיומ של הסדרי על הליכי
פשוטי  ,נית +לשנות את חוק סדר הדי +הפלילי סעי 154 6כ /שעובדה שנאש הודה בה,
 ‡Ïיראוה כמוכחת כלפיו והשופט יידרש לערו /הלי /מקוצר של בירור ראיות" ,הלי/
שיתנהל על בסיס חומר החקירה ועדות הנאש "160.
ביטול כוחה של ההודאה לאיי +את המשפט עשוי לשמוט את התמריצי מחלק ניכר
מעסקאות הטיעו +ולרס +את התופעה ואת השפעותיה ,כיוו +שהודאה ,ואפילו כניעה
מוחלטת ,של הנאש לא תפסיק את המשפט ואת הלי /בירור הראיות .לכ +סביר לצפות
שיפחתו ,ואולי א 6ייעלמו ,התמריצי לניהול משאי ומתני ותופעות הלוואי הכרוכות
בה ,+ובעקבות זאת יחולו שינויי אשר ישפיעו לטובה על התנהלות המערכת.
כפי שתיאר קרמינצר במאמרו ,שילוב מוצע זה עשוי להביא לכ /ש"יתאפשר סינו+
מוקד של מה שמוצע כראיות ,באופ +שבמהל /הבירור הפומבי של האמת תובאנה רק
הראיות הרלבנטיות הנחוצות .יוכנס אלמנט של ריסו +עצמי על מה שהצדדי  ,בעיקר
ההגנה ,יכולי להרשות לעצמ בתחו החקירות הנגדיות הארוכות ...ומה שלא יעשה
הריסו +הפנימי ,יעשה הריסו +החיצוני עלידי השופט... .עקב כ /יגבר יסוד ההרתעה של
הנורמות העונשיות ...השינוי עתיד לסנ +מתו /המערכת העמוסה לעייפה שלנו בשלב
התחלתי את כל מה שאינו ראוי לברור ,ובאופ +זה יוקט +העומס הרוב@ על המערכת.
...מעורבותו של השופט בהלי /תגדיל את השוויו +המהותי בפני החוק; ולהערכתנו ,כאמור,
תעלה את קרנו של המשפט בעיני הציבור ...ולכ /יש להוסי 6כי בית המשפט ,הפועל ללא
אילוצי חיצוניי )דוגמת מגבלות זמ +קשיחות ,הנקבעות על ידי גור חיצוני אשר קביעותיו
מחייבות( ,א 6עשוי לייצג טוב יותר מ +התביעה את האינטרס הציבורי בגזירת הדי."+
כפי שעולה ממודל מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו ,+התמריצי שה +יוצרות
לתובעי גורמי לה להסיט משאבי רבי יותר למשפטי המעטי שבכל זאת מתנהלי .
מכא +שיישו ההמלצה לערו /הלי /מקוצר של בירור ראיות בכל מקרה של הודאה עשוי לא
רק לשמוט את התמריצי לקיומ +של עסקאות טיעו ,+אלא ג לגרו שהמשפטי הרגילי
יחזרו להיות פחות צורכי משאבי ויעילי יותר .כאשר ניהול הלי /של בירור ראיות יהיה
חובה בכל מקרה של הודאה ,נוכל ג להיות בטוחי שכאשר נאשמי מודי ה עושי
זאת לא משו שהמערכת מספקת לה את התמריצי לכ./
א נכפה עלינו לאפשר את קיומ +ולא נית +לדרוש מהשופט לערו /הלי /מקוצר של
בירור ראיות ,למצער יש לחייב את בית המשפט לערו /ביקורת שיפוטית על עסקת הטיעו+
שגובשה ג מצד האמת שבה ולברר את הבסיס העובדתי שעליו היא נסמכת.

 159אור גזלאייל "הסדרי טיעו והסדרי על דיו מקוצר" .(2005) 28 ,95 ¯Â‚ÈÒ‰
 160גזלאייל ותור ,לעיל ה"ש .9
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ו .סיכו ומסקנות
" ...ברא אלהי  ...בהופעת ההויה בפועל נתקלקלו הדברי  ,והכחות
נסתבכו זה בזה ,והנ עוסקי במלחמה חריפה ,עד שתנצח המחשבה
המוחלטת האי +סופית של הטוב ,ויתוק +הכל ,בצרו 6העילוי של נתינת
מקו להשלמתה של עליה בלתי פוסקת ,שזהו ג +עד +מיוחד ,שבזה הבריאה
משלמת את כבוד בוראה".
הרב אברה יצחק הכה +קוק ,אורות הקודש ג ,תקלא
המודל התאורטי – "משפט בצל המיקוח" – המפותח ומוצג במאמר הופ /על ראש +את
מסקנות תאוריית "המיקוח בצל המשפט" המושלת בכיפת המחקר המשפטיכלכלי .יותר
משעסקת הטיעו +משקפת את תוצאת המשפט הצפויה ,התנהלותו של המשפט משקפת את
הצור /לקיי את עסקאות הטיעו ,+האופ +הכמעט בלעדי שבו מוכרעי המשפטי  .כלומר,
יותר משעסקת הטיעו +נערכת בצל המשפט ,המשפט עצמו נער /בצל ה)צור /ב(מיקוח על
עסקאות הטיעו.+


אפקט מחזור המשוב של עסקאות הטיעו ,+לב לבה של תאוריית "צל המיקוח" והמוקד
של עבודה זו ,מעלה כי תופעת עסקאות הטיעו +נובעת מתו /עצמה ,והיא מזינה ומעצימה
את עצמה ואת התופעות הכרוכות בה .אפקט מחזורהמשוב מסביר כיצד עסקאות הטיעו+
יוצרות תמריצי לתובעי להסיט יותר ויותר משאבי לפחות ופחות משפטי  ,ומדוע
התארכות המשפטי נגרמת דווקא בגלל עסקאות הטיעו .+התארכות המשמשת – בהיפו/
סיבה ומסובב – צידוק לקיומ.+
על בסיס מודל לניתוח כלכלי סטטי של מערכת המשפט הפלילי ,אשר הוצג במאמרו
פור@ הדר /של ויליא לנדס ,ובהשראת מודלי דינמיי של מחזורמשוב לניתוח תופעות
חברתיות שער /תומאס שלינג ,פותח מודל המדמה את אפקט מחזורהמשוב של עסקאות
הטיעו .+המודל הוא רבתקופתי ,והנאשמי לומדי בו את התנהגות התובע בתהלי/
אדפטיבי מתקופה לתקופה.
המודל מציע הסבר אנדוגני לתופעות שנצפו במערכת המשפט ,ובה +גידול בשיעור
עסקאות הטיעו ,+גידול בס /הענישה הכללית ,עלייה בשיעור ההרשעות ג במשפטי שלא
הסתיימו בעסקת טיעו +והסבר להתארכות ולהתייקרות של המשפטי ולירידה בתפוקת
הכרעות הדי.+
הדמיית מחשב המבוססת על מאפייני ההולמי את הנחות המודל ,ממחישה את
תופעת מחזורהמשוב במערכת המשפט הפלילי ,את האפשרות כי ג לתובע שאינו מונע
מאינטרסי עצמיי )מעבר לשיעור מסוי של עסקאות טיעו (+כדאי להקצות משאבי רבי
יותר לטיפול במספר תיקי קט +יותר ,וכי הדינמיקה האנדוגנית שבי +הנאשמי ובאי כוח
לבי +התובע עשויה להסביר לבדה את התפשטותה של תופעת עסקאות הטיעו.+
הדמיית המחשב ממחישה ג את מסקנת המודל ,שהגדלת שיעור עסקאות הטיעו+
מתקופה לתקופה מתאפשרת ג תו /כדי שמירה על מחיר עסקאות הטיעו +או א 6תו /כדי
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העלאתו .מסקנה זו נוגדת את האינטואיציה שרק הפחתה במחיר עסקאות הטיעו +תאפשר
עלייה בביקוש לה ,+וסותרת את תאוריית "צל המשפט".
המסקנות העיקריות שעולות מ +המודל ה +אלה:
האפשרות בחוק להרשיע אד על סמ /הודאתו ללא הלי /של משפט מלא יוצרת
תמריצי לעריכת עסקאות הטיעו ,+כיוו +שהיא חוסכת לצדדי משאבי ומבטיחה את
תוצאת המשפט; את הרשעת הנאש ואת העונש המושת עליו .ע העלייה במשאבי
שמפנה התובע לניהול כל משפט עולה ההסתברות להרשעה ועמה תוחלת העונש ,ולכ+
עולה נטיית הנאשמי להסכי לעסקת טיעו .+תוצאה זו מתניעה תהלי /דינמי של מחזור
משוב המזי +ומעצי את תופעת עסקאות הטיעו.+
לבלבה של התופעה הוא הדינמיקה האנדוגנית שבי +הנאשמי ובאי כוח לבי +התובע.
הדינמיקה האנדוגנית עשויה להסביר לבדה את התפשטות תופעת עסקאות הטיעו +ג א
כל השאר נשאר ללא שינוי )קטריס פריבוס( .כיוו +שקיימת זיקה בי +הדינמיקה האנדוגנית
שנוצרת בי +התובע לנאשמי לתהליכי אקסוגניי כגו +החמרה בענישה ,היק 6עסקאות
הטיעו +עלול להתרחב עד להשתלטות מוחלטת על מערכת המשפט.
במערכת משפטית שמתחילה ממצב של היעדר עסקאות טיעו ,+ואשר פועל בה תובע
המבקש למקס את ס /הענישה המצרפי ,כדאי לתובע להציע לנאשמי בכל תקופה
עסקאות טיעו +אשר יאפשרו לו להגדיל ה +את שיעור עסקאות הטיעו +וה +את ההשקעה
בכל תיק שיל /לניהול משפט בכל תקופה.
כלל ההחלטה הזה מעניק לתובע אפשרות להשיא את הענישה המצרפית מתקופה
לתקופה ג א אי +ביכולתו לחשב את המדיניות האופטימלית המדויקת בכל תקופה; כל
עוד יפעל "להרי את שני הדגלי " בכל תקופה בוזמנית ,קרי ג להחמיר במחיר עסקאות
הטיעו +וג להגדיל את מספר ,+יבטיח עלייה מתמדת בס /הענישה המצרפי.
יכולת התובע להוביל את המערכת לכיוו +המועד 6עליו נובעת מכ /שמול תובע אחד
קבוע )או רבי הכפופי למרותו של תובע מרכזי( עומדי נאשמי שוני שאינ מאוגדי ,
ואשר כל אחד מה פועל באופ +לא תלוי באחרי כדי למקס את תועלתו בתיק הפרטי
שלו .כ /יוצא שלעומת התובע המשפר את מצבו מתקופה לתקופה ,תועלת הנאשמי
בהכרח תפחת מתקופה לתקופה.
מעבר לשיעור עסקאות מסוי  ,ג לתובע שאינו מונע מאינטרס פרטי )להבטיח הרשעה
בתיקי אשר יגיש בה כתב אישו ( כדאי לטפל במספר קט +יותר של תיקי  ,להקצות את
המשאבי להעלאת ההסתברות להרשעה במשפטי שינהל ולהשיג עסקאות טיעו+
מחמירות יותר בשאר התיקי באופ +שס /הענישה המצרפי יגדל .מספר התיקי שבה
יטפל התובע בפועל עשוי להיות נמו /א 6ממספר התיקי שכדאי לו לטפל בה בעול ללא
עסקאות טיעו.+
נאשמי חפי רבי יותר מורשעי  ,כיוו +שע העלייה בשיעור עסקאות הטיעו +גדלי
משאבי התביעה המוקצי לכל משפט יחסית למשאבי ההגנה ,ועולה ההסתברות להרשעה,
ומכא +שעולה ההסתברות שנאשמי חפי יורשעו במשפט ,וג כדאי לנאשמי רבי יותר,
ובה נאשמי חפי  ,להודות במסגרת עסקת טיעו.+
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עסקאות הטיעו +אינ +משיגות את החיסכו +במשאבי המצופה )א בכלל( ,ולכ +אינ+
מעצימות את ההרתעה ואינ +מצדיקות את הסכנות הטמונות בשימוש בה .+משו כ/
מדיניות עידוד השימוש בעסקאות הטיעו +כחלופה לניהול משפטי איננה מתיישבת ע
האינטרס הציבורי .ממסקנות המודל עולה כי יש דווקא לחייב את צמצו השימוש
בעסקאות הטיעו +לצור /התמודדות טובה יותר ע העומס ,וע הצור /להבטיח את מזעור
הטעויות בהלי /הפלילי.
עוד עולה מ +המודל שבשל טבעה של תופעת עסקאות הטיעו +כתופעה מתפרצת,
הצעות לייעול ההלי /הפלילי עלולות שלא להשיג את מטרת +כיוו +שהלחצי הפנימיי
האנדוגניי יגברו על היתרונות המגולמי בהצעות אלו ויאיינו ,או ימוססו ,את השפעת.+
במקו לאסור את עסקאות הטיעו +נית +לשנות את חוק סדר הדי +הפלילי סעי 154 6כ/
שעובדה שנאש הודה בה ‡Ï ,יראוה כמוכחת כלפיו והשופט יידרש לערו /הלי /מקוצר
של בירור ראיות ,הלי /שיתנהל על בסיס חומר החקירה ועדות הנאש .
חיוב השופטי לערו /הלי /של בירור ראיות בכל מקרה של הודאה ,ולבקר את הבסיס
העובדתי שעליו התביעה נסמכת ,עשוי לשמוט את התמריצי מחלק ניכר מעסקאות
הטיעו ,+לרס +את התופעה ,את השפעותיה ואת סכנותיה.

חלק שלישי
"כמוב +שחייבי להוסי 6מיידית שכשיש מודל ,וכשיש סט של הנחות
ומסקנה ,א זה נשאר בגדר מתמטיקה ,זה לא שווה הרבה .עלי /להיות
מסוגל לתרג אותו בחזרה למילי ".
ישראל אומ161+

א .הוכחת הדינמיקה האנדוגנית
 .1הנחות
 .1בכל תקופה קיימי  Nחשודי חדשי הזהי במאפייניה ובמאפייני התיק שלה
לחשודי תקופה קודמת ,ותובע אחד קבוע )או הרבה תובעי הנשמעי למרות תובע
אחד קבוע(.

“Of course, one must add immediately that once one has a model, and one has a set of 161
assumptions and a conclusion, if it remains in mathematical form, it is not worth very
” ,Aumman ;much. You have to be able to translate it back into wordsלעיל ה"ש ,67

בעמ' .136
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 = nמספר התיקי שהתובע מגיש בה כתבי אישו  n< N .התובע אינו חייב להגיש
כתבי אישו בכל  Nהתיקי .
 nהנאשמי מתאפייני ב jסוגי תיקי  ,השוני זה מזה בעצמת +ובחומרת +של הראיות
אשר בידי התובע.j≤n ,
התובע והנאש מגיבי לסיכוי להרשעה ולמשתני נוספי בבחירת בי +עסקת טיעו+
לבי +הליכה למשפט ,והתנהגות אינה מושפעת ישירות מאשמתו או מחפותו של
הנאש .
ההסתברות להרשעה  Pבמשפט של הנאש ה (i=1, . . . , n) iתלויה בהשקעת משאבי
של התובע ושל הנאש  Ri* ,ו ,Riבהתאמה ,לתו /התיק.
ומכא Pi* = f*(Ri*, Ri, Zi) +ו) Pi = f(Ri*, Ri, Ziה +הערכות התובע והנאש  ,בהתאמה,
את ההסתברות להרשעה במשפט Pi* .ו Piיכולי להיות שווי זה לזה או שוני זה
מזה ,ו Ziמבטא גורמי אחרי המשפיעי על * Piו ,Piכגו +עצמת הראיות ,עבר
פלילי ,זמינות עדי וכו' .השקעת משאבי ב* Riייטו להעלות את * Piו ,Piואילו
השקעת משאבי ב Riייטו להוריד את * Piו .Piהתפוקה השולית פוחתת ה +למשאבי
התובע וה +למשאבי הנאש .
 Wהוא העושר התחילי של הנאש קוד המעצר s ,הוא הער /הנוכחי של ההפסדי
מיחידת עונש r ,הוא המחיר הממוצע ליחידת  Rכפי שהוגדרה קוד  .מניחי ש Wcלא
שלילי.
א הנאש הול /למשפט ,התוצאה היא אחת משני המצבי הייחודיי האלה:
מצב הרשעה:
)Wc = (W –s.S – r.R
או מצב זיכוי:
)Wn = (W – r.R

נניח ש Uהיא פונקציית תועלת רציפה על אפשרויות העושר של הנאש  .התועלת
הצפויה מהליכה למשפט היא אפוא זו:
)E(U) = PU(Wc) + (1-P)U(Wn

הנאש יבחר רמה של  Rשממקסמת את ).E(U
מכא +שההשקעה האופטימלית של הנאש במשפט נגזרת מתנאי שיווי משקל FOC
)במונחי תועלת :ההחזר השולי מהשקעה של  = Rהעלות השולית של :(R
])-P`[U(Wn) - U(Wc)] = r [PU`(Wc) + (1-P)U`(Wn

מסקנה :השקעת המשאבי של הנאש בתיק קשורה בחומרת הענישה א יורשע
ובמשאבי העומדי לרשותו ,וברמה האופטימלית ער /התפוקה השולית של R
להקטנת סיכוי ההרשעה יהיה שווה לעלות השולית של .R
 Ŝ .7הוא מחיר עסקת הטיעו R̂ ,+ה המשאבי הנחוצי לניהול והגעה לעסקת טיעו.+
בעול ע עסקאות טיעו +הנאש בוחר באפשרות המעניקה למשאביו את התועלת
הגדולה יותר – בי +משפט )תועלת התוחלת( לעסקת טיעו) +הפחתה בעונש וקיצור
ההלי /בתמורה להודאתו באשמה(:
})Max : {U (W − rRˆ − sSˆ ), PU (Wc) + (1 − P)U (Wn
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 .8ציפיות הנאש להתנהגות התובע )השקעה בתיק( מתעדכנות מתקופה לתקופה .הנאש
מערי /בתקופה  t+1שהשקעת התובע בתיק  R*t+1תהיה שווה להשקעת התובע בתקופה
*
הקודמת .R t
 .9התובע יודע את התפלגות הערכות הנאשמי את תוצאות המשפטי ומסוגל להערי/
במדויק כמה נאשמי יסכימו להודות במסגרת עסקת טיעו +לכל עסקה שיציע ,כמה
משאבי ישתחררו לו בעקבות זאת ,ומה תהיה תוחלת ההרשעה במשפטי  ,ולפיכ /ג
מה יהיה ס /הענישה המצרפי .כיוו +שהתובע אינו יודע את הערכותיו של נאש ספציפי
בתיק ,התובע נוקט מדיניות אחידה ומציע עסקת טיעו +זהה לכל הנאשמי בתיקי
מאותו סוג 162.j
 .10מבחינת התובע המטרה היא למקס את ס /הענישה המצרפי בעסקה ובמשפט:
N
⎧x
⎫
⎬ Max ⎨∑ Ŝi + ∑ Pi*Si
i = x +1
⎩ i =1
⎭

תחת מגבלת התקציב:
N

*
i

∑R

i = x +1

x

B = ∑ R̂ i +
i =1

 .11קיימת עלות מינימלית לתובע בטיפול בכל תיק.
 .12מבחינת נאש ‡„ ÔÂÎÈÒ˘Èהמטרה היא להגיע לתוצאה ה"זולה" מבי +תוחלת המשפט
וההסדר:
)Min : (rRˆ + sSˆ ), (rR ex + sPS

מכא ,+שא ) ) + PS R̂ < (r/s(R-Ŝאז נאש אדישסיכו +או שונא-סיכו +יעדי 6הסדר.
ומכא +ג שנאש אדישסיכו +או שונאסיכו +עשוי להעדי 6הסדר <  ŜPSא 6מחמיר
מתוחלת העונש הצפויה.
 .13כיוו +שעלויות העסקה של התובע על הסדר קטנות מהוצאת המשאבי האופטימלית על
משפט ,הוא יהיה מוכ +להציע לנאש עונש מתחת ל P*iSiבתמורה להודאה באשמה
)אשר הופכת את .(P*i = Pi = 1
העונש המינימלי בעסקת טיעו +שהתובע עשוי להציע הוא זה*/R*)P*S R̂ (> *Ŝ :
)העונש ליחידת השקעה בהסדר גדול מזה שבמשפט(.
עונש זה קט +מתוחלת תוצאת המשפט >. *ŜP*S

" 162התביעה תתקשה להבחי מהו העונש הקריטי של כל חשוד ,ותאל להציע עונשי דומי
לעברייני בנסיבות דומות .כדי להבטיח כי מרבית החשודי אכ יסכימו לעונש המוצע ,יהא
על התביעה להציע בהסדרי עונש נמו מתוחלת העונש .ככל שהעונש יהיה נמו ,כ יגדל
שיעור החשודי שיסכימו לחלופה"; גזלאייל ,לעיל ה"ש .63
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מכא +שהתובע יהיה מוכ +להציע הפחתה נוספת ככל שאפשר להפנות את החיסכו+
במשאבי להעלאת ההסתברות להרשעה בתיקי אחרי באופ +שס /הענישה המצרפי
יעלה.
 .14התנאי ההכרחיי והמספיקי לעסקת טיעו +ה שג הנאש וג התובע יחדיו ירוויחו
מעסקת טיעו +לעומת הציפיות שלה מתוצאת משפט .א כ ,+עולה כי הדבר קורה
בתנאי שהענישה המינימלית שהתובע מוכ +להציע בעסקה עדיפה בעיני הנאש על
הליכה למשפט.
מכא +שא התובע והנאש מעריכי באופ +שווה את ההסתברות להרשעה ,העונש
המינימלי שיהיה התובע מוכ +להשית על הנאש –  – * < P*iSiŜיהיה בטווח הפשרה
שאותה יהיה נאש אדישסיכו +או שונאסיכו +מוכ +לקבל.
If: Ŝ * < Ŝ = > PB

לכ +א שני הצדדי שותפי להערכת את ההסתברות להרשעה במשפט ),(P* = P
יושג הסכ ע נאשמי שונאיסיכו +או אדישיסיכו ,+בדומה למסקנה העולה ממודל
לנדס163.
מודל לנדס עוצר בהוכחת האינטרס המשות 6בקיומ +של עסקאות טיעו +כאשר הצדדי
שותפי להערכותיה את תוצאת המשפט .טענתנו היא שהמשאבי המשתחררי
לתובע מקיומ +של עסקאות אלו יניעו דינמיקה שתהפו /לכדאית את קיומ +של עוד ועוד
עסקאות טיעו +ג כאשר הצדדי אינ שותפי להערכותיה את תוצאת המשפט.
 .2טענות
א .בהינת +שכל הפרמטרי שאינ תלויי בתובע ובנאשמי נשמרי בכל תקופה
) ,(ceteris paribusהתמריצי שיוצרות עסקאות הטיעו +לשחקני מניעות דינמיקה של
מחזורמשוב שמביאה להתרחבותה של תופעת הודאות נאשמי במסגרת עסקאות טיעו.+
ב .מספר התיקי שיטפל בה התובע עשוי להיות נמו /ממספר התיקי המרבי
האפשרי ,ובמצבי מסוימי נמו /א 6ממספר התיקי שיטפל בה התובע בעול ללא
עסקאות טיעו.+
˙ :˙¯ÂÎÊהתובע ) ÔÂÚÈË‰ ˙˜ÒÚ 164¯ÈÁÓ· ‰˙ÁÙ‰ ÚÈˆ‰Ï ÔÎÂÓ ‰È‰Èבהשוואה לעונש
הצפוי מהפסד במשפט( באופ +שיאפשר לו להפנות את החיסכו +במשאבי להעלאת
הסתברות להרשעה בתיקי האחרי באופ +שס /הענישה המצרפי יגדל.
מהל /ההוכחה נבנה באופ +הבא :ראשית נבח +את טענת קיומה של דינמיקה בעול
שבו התובע מטפל בכל תקופה באותו מספר של תיקי  ,ומספר התיקי יהיה חלק מאות
פרמטרי קבועי של המערכת שאות התובע והנאשמי מקבלי כנתוני .

 ,Landes 163לעיל ה"ש .6
 164מחיר עסקת טיעו מוגדר כעונש המושת על הנאש בתמורה להודאתו באשמה במסגרת עסקת
טיעו.
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בשלב השני נבח +את הדינמיקה בעול שבו בפני התובע קשת אפשרויות הכוללת ג
את השאלה בכמה תיקי לטפל בכל תקופה.
 .3הוכחת טענה א
טענה א :בהינת +שכל הפרמטרי שאינ תלויי בתובע ובנאשמי נשמרי בכל תקופה
) ,(ceteris paribusהתמריצי שיוצרות עסקאות הטיעו +לשחקני מניעי דינמיקה של
מחזור משוב שמביאה להתרחבות תופעת הודאות נאשמי במסגרת עסקאות הטיעו.+
 .1א ) Rj*t ≤ Rj*t+1בתיק שהתנהל בו משפט( ,אז תיק מאותו סוג  jשהסתיי בעסקה
בזמ t+1 +יכול להסתיי באותה עסקה ,או מחמירה ממנה ,ג בתקופה .t+2
 :‰ÁÎÂ‰נניח על דר /השלילה שנאש בתיק  iהעדי 6עסקה על משפט בתקופה ,t+1
דהיינו

)

(

( )

(

U W − rRˆ − sSˆ > U (W − rRt +1 − sPt +1S ) , ∀Rt +1 > 0

אבל נאש זהה העדי 6משפט על אותה עסקה בתקופה  ,t+2דהיינו
~
U W − rRˆ − sSˆ ≤ U W − rRt + 2 − sPt + 2S
~
עבור רמת ההשקעה האופטימלית  Rt + 2שהוא מערי /שנדרשת במשפט בתקופה .t+2
~
כיוו +שעל פי ההנחה מתקיי  , Rt* ≤ Rt*+1לאותה רמת ההשקעה האופטימלית , Rt + 2

)

ההסתברות להרשעה שאותה מערי /הנאש גדלה בי +שתי התקופות העוקבות ,דהיינו
 . Pt +1 ≤ Pt + 2מכא +נובע שהנאש היה יכול להגיע במשפט בתקופה  t+1לתועלת גבוהה
~
לפחות כמו זו שהגיע אליה בתקופה העוקבת באמצעות השקעת  , Rt + 2ולכ +קיבלנו:

)

( )

(

( )

~
~
U W − rRˆ − sSˆ ≤ U W − rRt + 2 − sPt + 2S ≤ U W − rRt + 2 − sPt +1S
~

בסתירה להנחה .כמו כ +א  Rt* < Rt*+1לאותה רמת ההשקעה האופטימלית  , Rt + 2הסתברות
ההרשעה המשוערת על ידי הנאש תגדל ממש ,כלומר  , Pt +1 < Pt + 2ולכ +העדפתו של
הנאש עסקת טיעו +על משפט בתקופה  t+1תוכל להישמר ג לעסקת טיעו +חמורה ממנה
בתקופה .t+2
‡Ï ,t+1 ‰ÙÂ˜˙· ‰˜ÒÚ· ÌÈÈ˙ÒÓ t ‰ÙÂ˜˙· ‰˜ÒÚ· ÌÈÈ˙Ò‰˘ j ‚ÂÒÓ ˜È˙ ÏÎ Ì‡ .2
˙.Rj*t ≤ Rj*t+1 ¯ÓÂÏÎ ,ÌÈËÙ˘ÓÏ ÌÈÙÂÓ‰ Ú·Â˙‰ È·‡˘Ó· ‰„È¯È ÔÎ˙È
 :‰ÁÎÂ‰הדבר נובע ישירות מכ /שמשאבי התובע הפנויי לניהול משפטי ה ס/
התקציב שלו בניכוי ההוצאה על עסקאות טיעו) +שתלויה א /ורק במספר העסקאות( ,מכ/
שהונח כי מספר התיקי קבוע ומכ /שעלויות העסקה של התובע על עסקת טיעו +אינ+
גדולות מהוצאת המשאבי האופטימלית על משפט.
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.¯ˆÚÈ˙ ‰˜ÈÓÈ„‰ t ‰ÙÂ˜˙· Â¯ÙÒÓÏ ‰ÂÂ˘ t+1 ‰ÙÂ˜˙· ÔÂÚÈË‰ ˙Â‡˜ÒÚ ¯ÙÒÓ Ì‡ .3
 :‰ÁÎÂ‰א מספר התיקי שמסתיי בעסקה אינו משתנה בתקופה  ,t+1לא נוצר חיסכו+
אשר מאפשר להגדיל את משאבי התובע ,ונקבל ש  . Rt*−1 < Rt* = Rt*+1לכ +ציפיות הנאשמי
שהשקעת התובע בתקופה  t+1תהיה זהה לתקופה  tמתממשות  , Rt* = Rt*+1ההסתברות
להרשעה במשפטי בתקופה  t+1נשמרת  , Pt = Pt +1מספר הנאשמי הבוחרי באותה עסקת
טיעו +ג בתקופה  t+2אינה משתנה ,והדינמיקה נעצרת.
מכא +נגזרות המסקנות האלה:
א .כאשר העלייה בהשקעת התובע בכל משפט תביא לגידול של ממש במספר העסקאות
האפשריות ,תעמוד בפני התובע בתקופה הבאה קשת רחבה של אפשרויות בחירה ,החל
משמירה על מחיר העסקה וניצול מלא של הגידול במספר הנאשמי המוכני לקבל את
אותה העסקה ,וכלה בניצול המצב לשמירה על מספר עסקאות הטיעו +כפי שהיה תו/
העלאת מחיר העסקה )אשר מבטיח לו גידול בס /הענישה וע זאת מוביל את המערכת מיד
לעצירה כי לא ישתחררו משאבי חדשי בתקופה הבאה ]ראו משפט  .([3ע זאת יש לשי
לב שלא כל קשת האפשרויות הזו אטרקטיבית בהכרח ,כי ייתכ +בהחלט ששמירה על מחיר
עסקת הטיעו ,+המתבטאת במעבר של פלח נאשמי כלשהו מניהול משפט לעסקאות ,עלול
להוריד את ס /הענישה א הוא נמו /מתוחלת הענישה במשפט בפועל .אול א מניחי
רציפות ,אזי מהעובדה שהפתרו +של שמירה על מספר העסקאות והעלאת מחיר העסקה
גור בהכרח לעלייה בס /הענישה ,נובע שקיי פתרו +שבו יש ג גידול במחיר העסקה וג
גידול במספר העסקאות )ובעקבותיו שחרור משאבי שמאפשר את המש /התהלי /הדינמי(.
ב .באות מקרי שבה מספר עסקאות הטיעו +לא השתנה )ראו משפט  (3המערכת
תיעצר )לאו דווקא במצב אופטימלי מבחינת התובע( ,כיוו +שמשאבי התובע יישארו זהי
מתקופה לתקופה .ע זאת התובע יוכל להניע את הדינמיקה מחדש באמצעות שינוי מחיר
עסקת הטיעו.+
ג .במערכת משפטית שמתחילה ממצב של היעדר עסקאות טיעו ,+ואשר פועל בה תובע
המבקש למקס את ס /הענישה המצרפי ,יציע התובע לנאשמי בכל תקופה – עד להגעה
לשיווי משקל האופטימלי – עסקאות טיעו +כאלו אשר יאפשרו לו להגדיל את מספר
עסקאות הטיעו +בכל תקופה ,ולכל הפחות לא להקטי +את מספר ואת ההשקעה בכל תיק
שיל /למשפט.
ד .כלל ההחלטה הזה מעניק לתובע כללי אצבע להתקרב לאופטימו ג א אי+
ביכולתו לחשב את המדיניות האופטימלית בכל תקופה .כל עוד יפעל "להרי את שני
הדגלי " בכל תקופה בוזמנית ,קרי ג להחמיר במחיר עסקאות הטיעו +וג להגדיל את
מספר  ,יבטיח עלייה מתמדת בס /הענישה המצרפי.
ה .יכולתו של התובע להוביל את המערכת לכיוו +המועד 6עליו נובעת מכ /שמול תובע
אחד קבוע )או רבי הכפופי למרותו של תובע מרכזי( עומדי נאשמי שוני שאינ
מאוגדי  ,וכל אחד מה פועל באופ +בלתי תלוי כדי למקס את תועלתו בתיק הפרטי שלו.
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כ /יוצא שהתובע משפר את מצבו מתקופה לתקופה ,ואילו תועלת הנאשמי בהכרח תפחת
מתקופה לתקופה.
 .4הוכחת טענה ב
דינמיקת מחזורהמשוב בעול שבו בפני התובע קשת אפשרויות הכוללת ג את
השאלה בכמה תיקי לטפל בכל תקופה.
.ÔÂË˜Ï ‰ÈÂ˘Ú ÔÈ„‰ ˙ÂÚ¯Î‰ ˙˜ÂÙ˙ ÌÈÂÒÓ ÔÂÚÈË ˙Â‡˜ÒÚ ¯ÂÚÈ˘Ï ¯·ÚÓ :· ‰ÚË
 .1כאשר העלות המינימלית לתובע בטיפול בכל תיק גבוהה מעלות עסקת טיעו ,+מספר
התיקי שבה יטפל התובע עשוי להיות נמו /ממספר התיקי המרבי.
 :‰ÁÎÂ‰על פי הנחה  2התפוקה השולית של משאבי התובע חיובית ופוחתת .מכא+
שככל שהתובע ישקיע פחות בתיק ,ער /התפוקה של משאביו בתיק יהיה גדול יותר ,ולכ+
בעול ללא עסקאות טיעו +כדאי לתובע לטפל בכמה שיותר תיקי אפשריי  .לפיכ /יקצה
התובע לכל תיק את המשאבי המינימליי הנדרשי ובכ /ישיא את ס /ער /התפוקה של
משאביו ,כלומר את ס /הענישה המצרפי.
לכאורה היינו מצפי שתמיד יטפל התובע במספר התיקי המרבי האפשרי כי מכל תיק
התובע משיג עוד ענישה ,אבל במצב שבו תוספת הענישה במשפטי ובעסקאות הטיעו+
שהתובע יכול להשיג מהעלייה בהשקעה בכל תיק במשפט עולה על ההפסד מהתיקי שלא
טופלו ,בהכרח כדאי לתובע לטפל במספר קט +יותר של תיקי .
נניח שהתובע בוחר לטפל במרב התיקי האפשריי )במשפטי ובעסקאות טיעו.(+
במקרה כזה הוא משקיע בכל תיק שהול /למשפט את המשאבי המינימליי הנדרשי )כפי
שהשקיע בעול ללא עסקאות טיעו ,( Rt* = Rt*+1 +וכל החיסכו ,+הנובע מהיותה של העלות
המינימלית לתובע בטיפול בכל תיק גבוהה מעלות עסקת טיעו ,+מופנה לטיפול בתיקי
רבי יותר בעסקאות טיעו.+
כיוו +שהתובע משקיע בכל תיק את אות משאבי כפי שהשקיע בעול ללא עסקאות
טיעו ,+על פי טענה א ,משפט  ,3הדינמיקה תיעצר לאחר תקופה אחת ,ושיעור הנאשמי
שיקבלו את עסקת הטיעו +שיציע התובע כפו 6לציפיותיה שהתובע ישקיע במשפטי
שמתנהלי את אות משאבי שהשקיע בעול ללא עסקאות טיעו.+
א התובע מעוניי +בעסקאות טיעו +רבות יותר ,עליו להוריד את מחיר עסקת הטיעו+
שהוא מציע לנאשמי  .מנגד התובע יכול לחלק את המשאבי הנחסכי לו באופ +שיאפשר
להשקיע משאבי רבי מבתקופה קודמת .במקרה כזה מספר התיקי הכולל שיטפל בה
התובע יהיה בהכרח קט +ממספר התיקי המרבי.
הפניית החיסכו +להשקעה גדולה יותר בכל תיק מאפשרת לתובע להמשי /ולהשיג
עסקאות טיעו +רבות יותר בכל תקופה ללא הורדת מחיר עסקת הטיעו ,+ולעתי ג במחיר
גבוה יותר ,כפי שהוכח בטענה א ,משפט  .1מכא +שבמצבי שבה תוספת הענישה
במשפטי ובעסקאות הטיעו +שהתובע ישיג מהעלייה בהשקעה בכל תיק עולה על ההפסד
216

עלי משפט יא תשע"ד

משפט בצל המיקוח :אפקט מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו

מהתיקי שלא טופלו ,בהכרח כדאי לתובע לטפל במספר תיקי הקט +מהמקסימו
האפשרי.
 .2כאשר העלות המינימלית לתובע בטיפול בכל תיק במשפט שווה לעלות עסקת טיעו,+
מספר התיקי שבה יטפל התובע עשוי להיות נמו /ממספר התיקי בעול ללא עסקאות
טיעו.+
 :‰ÁÎÂ‰כאשר עלות המשאבי המינימלית הנחוצה לתובע לצור /טיפול בכל תיק
במשפט שווה לעלות המשאבי הנחוצי לעסקת טיעו ,+מספר התיקי המרבי שבו התובע
יכול לטפל שווה למספר התיקי המרבי בעול ע עסקאות טיעו .+במצבי אלו ,שלא היה
בה חיסכו +לתובע מהפניית תיקי לעסקאות טיעו ,+ותוספת הענישה שהתובע יכול להשיג
מעלייה בהשקעה בכל תיק שהול /למשפט עולה על ההפסד מהתיקי שלא טופלו ,כדאי
לתובע לטפל במספר תיקי קט +מזה שבעול ללא עסקאות טיעו.+
 – ‰˜ÒÓÏ ˙ÙÒÂÂ˙Ó Ô‡ÎÓשהתובע יהיה מוכ +להציע הפחתה במחיר עסקת הטיעו+
)בהשוואה לעונש הצפוי מהפסד במשפט( באופ +שיאפשר לו להפנות את החיסכו+
במשאבי להעלאת ההסתברות להרשעה בתיקי האחרי באופ +שס /הענישה המצרפי
יגדל – המסקנה שלתובע כדאי לטפל במספר תיקי קט) +מהמקסימו האפשרי ולעתי ג
פחות מבעול ללא עסקאות טיעו (+באופ +שיאפשר לו להפנות את החיסכו +במשאבי
להעלאת הסתברות להרשעה בתיקי האחרי ולהשגת עסקאות טיעו +מחמירות יותר,
באופ +שס /הענישה המצרפי יגדל.

ב .הדמיית הדינמיקה האנדוגנית
ֲצ ִתי ָתק ו ְָכל ֶח ְפ ִצי
ֲר לֹא ַנעֲ א ֵֹמר ע ָ
מ ֶֶ Lד א ֶ
ֲרית ִ
ֵאית Kח ִ
" ַמ ִIיד ֵמר ִ
ֱה".
ֶאע ֶ
ישעיהו מו 10
בפרק זה נבצע הדמיה של הדינמיקה של מקרה פרטי .חשיבות הדינמיקה במקרה הפרטי
נובעת מ +המסקנות הכלליות שאפשר לגזור ממנו לגורמי המשפיעי על קיומו ותוצאתו
של מחזורהמשוב .במקרה הפרטי התקבלו תוצאות אשר שופכות אור על אופ +התלות של
הדינמיקה הפנימית בגורמי החיצוניי .
 .1כללי
נבנה מודל מחשב רבתקופתי שבו התובעי לומדי את התנהגות התובע בתהלי/
אדפטיבי מתקופה לתקופה .המודל מדמה את הדינמיקה שתיווצר בי +התובע לנאשמי על
פי התמריצי הפועלי על כל אחד מה .
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במודל ,הפרמטרי שאי +לשחקני יכולת השפעה עליה )אקסוגניי ( ,נקבעי מראש
ונשארי קבועי  ,ה אלה – B :תקציב התובע;  – Sהעונש במשפט;  – sהער /הנוכחי של
ההפסדי מיחידת עונש;  rהוא המחיר הממוצע ליחידת .R
הפרמטרי אשר בשליטת השחקני או אשר מושפעי מהחלטותיה נקבעי מבפני
)אנדוגניי ( ומשתני לפי תגובותיה  ,עד שהדינמיקה נעצרת ,ה אלה – Ŝ :מחיר עסקת
הטיעו R* ;+השקעת התובע בתיק שהול /למשפט;  – Rהשקעת הנאש בתיק שהול/
למשפט.
הנאשמי אדישי לסיכו +וזהי בינ לבי +עצמ ובכל תקופה לבד מהערכותיה את
הראיות שבידי התובע.
על סמ /ההנחות הנוספות של המודל הפרטי נקבעו:
– הנוסחאות לחישוב הערכות הנאשמי להסתברות להרשעה במשפט ולהסתברות
להרשעה בפועל165:
Zi

*R
*+ R

Riex

= Pi

ו
*R
* Z
* Ri + R

= *P

בהתאמה.
– הנוסחאות לחישוב ההשקעה האופטימלית הצפויה במשפט וההשקעה בפועל:

R * Zi sS
*− R
r

= Riex

ו
R * Z i sS
*− R
r

= Ri

בהתאמה.
– הנוסחאות לחישוב העדפה של כל נאש בעסקת טיעו +או במשפט מבוססות על
הבחירה:
) Min : (rRˆ + sSˆ ), (rRex + sPS

 165הסבר על הנוסחאות בד הבא.
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על פי הנוסחאות הללו המודל מחשב לכל עסקת טיעו +שהתובע מציע כמה נאשמי
מעדיפי אותה על משפט )ומכא +כמה עסקאות טיעו +יתקיימו( ,כמה משאבי יוקצו לתובע
לכל משפט ,כמה ישקיע כל נאש  ,מה תהיה תוחלת תוצאת המשפטי  ,ומה תהיה הענישה
המצרפית הכוללת בעסקאות הטיעו +ובמשפטי .
 .2הנחות נוספות
 .1ההדמיה מתייחסת לרצ 6של נאשמי בתיק מסוג אחד )כל אחד בתיק נפרד בעל
אות מאפייני בדיוק( ,ולכ +הראיות * Zשבידי התובע זהות עבור כל הנאשמי  .הנאשמי
זהי בכל מאפייניה פרט ל :Ziהערכותיה הסובייקטיביות את חוזק הראיות שבידי
התובע ,ומכא +שההבדלי בהערכותיה את תוצאת המשפט נובעי א /ורק מהפערי
בהערכותיה .Zi

בשל זהות התיקי  ,הערכי של הענישה –  Sבהרשעה במשפט ו ̂ Rעלות ניהול משא
ומת +לעסקה לתובע ולנאש – שווי וקבועי בכל התיקי .
 .2כזכור ,על פי הנחה  5במודל ,התובע יודע את התפלגות הערכות הנאשמי את
תוצאות המשפטי ומסוגל להערי /במדויק כמה נאשמי יסכימו להודות במסגרת עסקת
טיעו +לכל עסקה שיציע ,כמה משאבי ישתחררו לו ,ומה תהיה תוחלת המשפטי  ,ולפיכ/
מה יהיה ס /הענישה המצרפי .בניתוח שלהל +התובע מחשב כמה משאבי יהיו לו למשפט
בודד בהפחתתו מהתקציב הכללי את המשאבי הנדרשי לעסקאות הטיעו +ובחלוקה
במספר המשפטי שנותרו.
 Riex .3היא ההשקעה המתוכננת במשפט של הנאש ה ,iאשר נקבעת על פי  Ziועל פי
 . Rt*−1השקעה זו היא אשר נכנסת לשיקולי הנאש בשלב ההחלטה א ללכת למשפט או
לחתו על עסקת טיעו R .+היא ההשקעה בפועל של הנאש א אכ +הגיע למשפט .השקעה
זו זהה אצל כל הנאשמי  ,כי מאפייני התיק זהי לכול  ,ואנו מניחי שנאש שהגיע
למשפט יתאי את השקעתו בפועל לחוזק הראיות שבידי התובע – * – Zאשר הוא חוזק
הראיות הרלוונטי לקביעת סיכויי ההרשעה בפועל .כמו כ R +נקבע על פי השקעתו בפועל
של התובע –  – R*tכפי שמתגלה במשפט )ולא על פי  .(R*t-1אנו נרשו בקיצור *R
כשנתייחס להשקעה בפועל .R*t
 .4ההסתברות המשוערת על ידי הנאש ה (i=1, . . . , n) iלהרשעתו במשפט היא זו:
Zi

Rt*−1
Riex + Rt*−1

= Pi

ההסתברות להרשעתו בפועל של הנאש ה (i=1, . . . , n) iהיא זו:
*R
*Z
* Ri + R

= *P
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)כאמור ,זהה לכל הנאשמי  ,ונקבעת על פי הערכות התובע( .שתי הנוסחאות מתבססות
על מודל ) 166Gordon Tullock (1980ותואמות את הגדרת הנחה  2במודל :הגדלת * R
נוטה להעלות את * Piו ,Piואילו הגדלת  Rו  Riexנוטה להוריד את * Pו ex Pבהתאמה.
ובנוס 6התפוקה השולית פוחתת למשאבי התובע ולמשאבי הנאש .
 .5מניחי כי עלות העסקה  Rˆ = 0לנאשמי  ,או לחלופי +היא תקורה קבועה שאינה
תלויה במוכנות הנאש לחתו על עסקה .הנחה זו מתאימה לדפוס פעולה שעל פיו התובע
מציע לכל הנאשמי את העסקה לפני הגשת כתב אישו  ,וא ה מסכימי לה ,היא נחתמת
ללא עלויות נוספות מבחינת  .לפיכ /עלות העסקה איננה תלויה בשאלה א הנאש מסכי
לעסקה או בוחר ללכת למשפט .הנחה זו תואמת את ההנחה שהמשאבי הנחוצי למשפט
גדולי מאשר מאלה הנחוצי לעסקת טיעו ,+ומכא +שעסקאות הטיעו +חוסכות משאבי
לנאש .
 .6כזכור ,הנאש מעוניי +למקס את התועלת שלו במשפט )תועלת התוחלת( או
בעסקת טיעו) +הפחתה בעונש – וקיצור ההלי – /בתמורה להודאה(:
})Max : {U (W − rRˆ − sSˆ ), PU (Wc) + (1 − P)U (Wn

)השקעת המשאבי של הנאש בתיק קשורה בחומרת הענישה א יורשע ובמשאבי
העומדי לרשותו(.
מכא +שמבחינת נאש אדיש לסיכו +המטרה היא להגיע לתוצאה ה"זולה" מבי +הערכתו
את עלות תוחלת המשפט ועלות עסקת הטיעו +המוצע לו:
) Min : (rRˆ + sSˆ ), (rRex + sPS

 .7יחסית לנאש אדיש לסיכו ,+נאש שהוא שונאסיכו +ייטה עוד יותר להעדי6
עסקאות טיעו ,+כיוו +שמבחינתו חוסר הוודאות מתוצאת המשפט גורע מ +התועלת ממנו
)העסקה משמשת לו מעי +ביטוח נגד הסיכו +בהפסד ממשפט( .בעיקר הוא יסכי לכל עסקה
אשר נאש אדיש לסיכו +יעדי 6על משפט.
מכא +שא

r
} Sˆ < { ( Riex − Rˆ ) + PS
s

אז הנאש ה iיעדי 6עסקה א הוא אדיש לסיכו +או שונא סיכו .+כתוצאה מכ ,/הנאש
ˆ
עשוי להעדי 6עסקה אפילו כאשר העונש בצידה גבוה מתוחלת הענישה במשפטS > PS ,
)נכו +אפילו לנאש אדיש לסיכו .(+הניתוח יתמקד מעתה בנאשמי אדישי לסיכו.+

 166על ” “Proportional Probability of Winningראו G. Tullock (ed.), TOWARDS A THEORY OF
THE RENT-SEEKING SOCIETY 97–112, College Station: Texas A&M University Press,
Moreover, a number of recent papers have explored the use of proportional contests as
incentive mechanisms (Cason et al., 2010; Masters, 2005; Masters and Delbecq, 2008,
).among others
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א נאש  iבוחר במשפט ,הוא מביא בחשבו +השקעה  Riexבאופ +שימקס את הביטוי:
Z

Rt*−1
Riex + Rt*−1

U = W − rRiex − sS

ומכא +שה  Riexהאופטימלי שכדאי לו להשקיע במשפט מקיי את התנאי:
Z =0

)

2

Rt*−1
+ Rt*−1

ex
i

(R

= − r + sS

∂U
∂ Riex

ולכ +ה  Riexהאופטימלי מבחינת נאש  iהוא זה:
Rt*−1Z i sS
− Rt*−1
r

= Riex

 .8משמתחיל המשפט הנאש מביא בחשבו +את ה* Zשבידי התובע אשר מתגלה לו
במהל /המשפט ,בבחירתו את  ,Rולכ +ה Rהאופטימלי מבחינת נאש  iבמשפט הוא זה:
R * Z * sS
*− R
r

=R

 .3הגדרות
 Zc .1הוא חוזק הראיות ש"הנאש הקריטי" – זה אשר אדיש בי +משפט לבי +עסקת
הטיעו +המוצעת לו – מערי /טר משפט.
 = F(Zc) .2שיעור הנאשמי המעדיפי משפט .ככל ש Ziשל הנאש ה iגבוה יותר,
המשמעות היא שהנאש מערי /שיש בידי התובע ראיות רבות יותר נגדו ,ולכ +הוא פסימי
יותר באשר לתוצאת המשפט )מערי /את  Pההסתברות להרשעה כחמורה יותר( יחסית
לנאש ע  Ziנמו /יותר .מכא +נובע שכל הנאשמי ע  Zi < Zcיעדיפו משפט ,וכל אלו ע
 Zi > Zcיעדיפו עסקה.
השקעת התובע בכל תקופה תלויה ב Zcהתקופתי ,אשר קובע את שיעור התיקי
שיתקיי בה משפט ושביניה יחולק ס /התקציב:
* ˆB − n[1 − F (Z c )]R
= *R
]) n[F (Z c
כש nהוא מספר התיקי שבה התובע מטפל.
 .3מתו /אדישותו של הנאש הקריטי בי +משפט לבי +עסקת טיעו +נקבל ביטוי למחיר
העסקה . rRˆ + sSˆ = rR + sPS :אנו מניחי כי עלות העסקה לנאשמי היא ) 0או לחלופי +היא
תקורה קבועה שאינה תלויה במוכנות הנאש לחתו על עסקה – ראה פרק הנחות( ,ולכ+
נקבל מתו /מאפייני הנאש הקריטי את הביטוי הזה ל:Ŝ
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Rt*−1 rSZ c rRt*−1
*R
r
r
−
Sˆ = R ex + PS = R ex + ex t −1 * Z c S = 2
s
s
s
s
R + Rt −1

 .4התובע מודע לכ /שמחיר העסקה  Ŝמגדיר חדמשמעית את מספר הנאשמי אשר
מקבלי אותו )בכ /שיגרו לנאש הקריטי להיות אדיש( ,ולכ +ביכולתו לבחור את הזוג
) ,(Zc, Ŝאשר ימקס את ס /הענישה  ,TSאשר נתו +בביטוי:
TS = n[1 − F (Z c )]Sˆ + nF (Z c )P * S

נשי לב ש* ,Pהסתברות ההרשעה שמניח התובע ,מביאה בחשבו +השקעת נאש
שמתאימה לכובד הראיות שבידי התובע בפועל )* ,(Zולכ +התובע ממקס בכל תקופה את
הביטוי הזה:
*R
Z *S
*R + R

) [1 − F (Z c )]Sˆ + F (Z c

כאשר ה Rבביטוי הוא ההשקעה בפועל של הנאשמי .
 .5בכל תקופה התובע מטפל במספר תיקי קבוע בתיק זהה מבחינת כובד הראיות
שבידי התובע וחומרת .+אסטרטגיית התובע היא להחמיר במחיר עסקאות טיעו +ולהגדיל
את מספר ,+כ /שג ס /הענישה המצרפי יעלה.
 .6בכל תקופה ההדמיה מחשבת למחירי עסקה שוני שהתובע יכול להציע ,כמה
נאשמי יסכימו לכל עסקה ,ומה תהיינה תוצאות המערכת לאותה עסקה .מחיר העסקה
שנבחר קובע את תוצאות המערכת באותה תקופה ,ומשמש תנאי ההתחלה לתקופה הבאה
וכ +הלאה – עד לעצירת הדינמיקה.
 .4תוצאות
בהדמיות שערכנו קבלנו כי התובע מסוגל "להרי את שני הדגלי " בכל תקופה בו
זמנית ,קרי ג להחמיר במחיר עסקאות הטיעו ,+ג להגדיל את מספר ובה בעת להעלות
את ס /הענישה המצרפי מתקופה לתקופה ,עד להשתלטות עסקאות הטיעו +על המערכת.
בכל המצבי שנבחנו שיפר התובע את מצבו בעול ע עסקאות טיעו ,+כלומר עסקאות
הטיעו +אפשרו לו להגדיל את הסתברות ההרשעה במשפט ואת ס /הענישה המצרפי.
כ /יוצא שלעומת מצבו של התובע ,מצב הנאשמי בעול ע עסקאות הטיעו +נפגע
יחסית למצב במשפט בעול ללא עסקאות טיעו .+זאת כיוו +שתוחלת העונש במשפט
והעונש בעסקת הטיעו +מחמירות מעונש בעול ללא עסקאות טיעו ,+ומכא +שמצב
הנאשמי בעול ע עסקאות טיעו +בכל מקרה מורע ,בי +שיבחרו בעסקת טיעו +ובי +שילכו
למשפט.
כמו כ +עולה כי ע הגורמי האקסוגניי המאיצי את עסקאות הטיעו +נמני אלה:
הגדלת תקציב התביעה ,החמרה בענישה ,ירידה בראיות שבידי התביעה ,עלייה בהערכות
הנאשמי את עצמת הראיות שבידי התובע ,ירידה ביחס ) r/sמחיר ליחידת השקעה במשפט
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ביחס למחיר יחידת עונש( ,ירידה בעלות עסקת טיעו ,+ירידה בשונות הערכות הנאשמי את
הראיות שבידי התובע.
מכא +שא קיימת זיקה בי +הדינמיקה האנדוגנית שנוצרת בי +התובע לנאשמי ,
לתהליכי אקסוגניי  ,כגו +הקטנת תקציב התביעה ,החמרה בענישה ,ירידה בראיות שבידי
התביעה וכו' ,הגורמי הללו במקו לרס +את עסקאות הטיעו +מאיצי את העלייה בשיעור.+

ג .טבלאות נתוני
"הראיות הסטטיסטיות לכישלוננו היו צריכות לטלטל את ביטחוננו ב,....
אבל זה לא קרה .זה ג היה צרי /לגרו לנו למת +את תחזיותינו ,אבל זה לא
קרה .ידענו שבאופ +כללי ,התחזיות שלנו היו מעט יותר טובות מניחוש
אקראי ,אבל המשכנו להרגיש ולפעול כאילו כל תחזית ספציפית היא תקפה.
נזכרתי באשליות אופטיות ,שעדיי +מושכות אותנו ג כשאנחנו יודעי שמה
שאנו רואי הוא שקרי .כל כ /נדהמתי מהאנלוגיה עד שטבעתי מונח
לחוויה שלנו' :אשליית התקפות' .גיליתי את הכשל הקוגניטיבי הראשו+
שלי".
דניאל כהנמ167+

 167דניאל כהנמ "תיאוריית הכשל" .4.11.11 ı¯‡‰
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 .1הודאות והרשעות בישראל 2010–1970
2010

2000

1990

1980

1970

שנה

גידול 2010/1970
24%

99.4%

97.4%

95.4%

92.3%

80.0%

שיעור ההרשעות הכללי
מהלמ"ס

86%

93.0%

83.0%

73.0%

63.0%

50.0%

שיעור ההודאות מהכרעות
הדין  -הערכה

53%

91.8%

84.7%

83.0%

79.2%

60.0%

שיעור ההרשעות במשפטי
הוכחות  -חילוץ

נתוני שנת  2010מבוססי על מחקר שער /מדג מייצג 168.נתוני שיעור ההרשעות
נלקחו מדוחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .שיעור ההודאות בשני שלפני כ +מבוסס
על הערכה גסה בלבד .שיעור ההרשעות במשפטי מבוסס על חישוב שיעור ההרשעות
שאינו מבוסס על הודאות חלקי שיעור משפטי ההוכחות )שהוא המספר המשלי את שיעור
ההודאות ל .(100%
 .2שיעור עסקאות הטיעו מתו ס הכרעות הדי בבתי המשפט המחוזיי
בשני 2009–2007
מחוז פרקליטות
מחוזי באר שבע
מחוזי חיפה
מחוזי ירושלי
מחוזי נצרת
מחוזי תל אביב–יפו
מחוזי מרכז )פ"ת(
ממוצע שנתי ללא ירושלי
שיעור ההרשעות הכללי של הפרקליטות

2009
92%
85%
0%
78%
82%
84%
85%
98.6%

2008
80%
68%
0%
67%
59%
56%
68%
97.8%

2007
77%
66%
0%
53%
27%
58%
59%
97%

בישראל אי +מתפרסמי נתוני רשמיי על היק 6עסקאות הטיעו .+בעזרת התנועה
לחופש המידע התקבלו נתוני חלקיי ממשרד המשפטי  169.מעיו +בנספחי שהגישה
המדינה אפשר ללמוד ששיעור עסקאות הטיעו +בבתי המשפט המחוזיי הוא מעל .85%
כפי שהסתייגות המדינה מלמדת ,בעיות בדיווח מקשות על קבלת נתוני מהימני  .העלייה
 168גזלאייל ,גלו ווינשל מרגל ,לעיל ה"ש .4
 169קישור לד www.meida.org.il/?p=2164 :באתר התנועה לחופש המידע.

224

משפט בצל המיקוח :אפקט מחזורהמשוב של עסקאות הטיעו

עלי משפט יא תשע"ד

הדרמטית לכאורה בשני  2009–2007מלמדת ככל הנראה על שיפור במשמעת הדיווח,
ומכא +שהנתו +של  85%עסקאות טיעו +כנראה מתקרב לנתו +האמיתי .אישוש לכ /התקבל
במחקר המוזכר לעיל170.
נתוני אלו קרובי לנתוני התביעה המשטרתית בבתי משפט השלו  .במחקר שערכה
הסנגוריה הציבורית בסו 6שנת  2000עלה כי "מתו /ס /כל התיקי שהגיעו לסיומ  ,כ
 92.9%מהנאשמי הודו בעובדות מרשיעות ואילו כ 7.1%מהנאשמי ניהלו את דיוני
ההוכחות עד תו וניתנה הכרעתדי +בעניינ "171.
 .3תיקי פליליי והכרעות הדי בישראל בשני 2010–1970

תיקים גלויים
הכרעות
יחס הכרעות שיעור
שיעור
)מפוענחים,
שיעור
הכרעות הדין דין
הכרעות הדין הדין /
שיש בהם
במשפטים התיקים
מהתיקים
מסך התיקים אוכלוסייה
המפוענחים חשוד(
פליליים
הגלויים
באלפים
הפליליים

21%
12%
13%
12%
10%
-53%

9.19
7.58
6.94
6.94
4.74
-48%

65%
52%
47%
30%
22%
-66%

27,772
29,718
33,478
44,198
36,491
31%

31.6%
23.2%
28.1%
38.9%
44.0%
39%

42,500
57,300
71,000
147,511
164,628
287%

תיקים פליליים
לא כולל תיקי
אוכ' באלפים
אי-תביעה

134,545
247,084
252,374
379,546
373,852
178%

3,022
3,922
4,822
6,369
7,695
155%

שנה
1970
1980
1990
2000
2010

נתונים
אוכלוסייה והרשעות :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מספר הכרעות הדין לשנה מחושב ממספר ההרשעות לחלק לשיעור ההרשעות
תיקים פליליים ותיקים מפוענחים :אתר משטרת ישראל
נתון  2010מבוסס על נתון הרשעות 2009

שיעור הכרעות הדי +ביחס למספר החשודי ירד מכ 65%ב 1970לכ 22%ב.2009
ירידה של כ 66%תו /ארבע עשורי )!(

 170בה"ש .4
 171קנת מ "היק ייצוג של נאשמי במשפטי פליליי" .(1.1.2003) 58 ¯Â‚ÈÒ‰
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 .4תפוקת הכרעות הדי ביחס לפרמטרי שוני במערכת המשפט
1722009–2000
כפי שמראי הנתוני בטבלה שלהל ,+בעשור החול 6מספר השופטי עלה בקצב מהיר
יותר ממספר החשודי  ,שיעור הכרעות הדי +ביחס למספר החשודי )תיקי גלויי ( ירד
בכ ,28%ומכא +שהתפוקה לשופט ירדה א 6יותר – בכ .38%א המערכת הייתה מצליחה
לשמור על שיעור של כ 30%הכרעות די +ביחס למספר החשודי  ,כפי שהיה בשנת ,2000
היו ניתני עוד כ 14אל 6הכרעות די +בשנת (!)2009

הכרעותדין
הכרעות הכרעותדין
דין /סה"כ  /פשיעה הכרעותדין /תיקים סה"כ
שופטים מדווחת  /אוכלוסייה גלויים שופטים
415 30%
0.69% 9.11%
106.5
30%
0.68% 9.10%
454 34%
0.73% 9.96%
106.3
467 27%
0.63% 8.38%
90.7
24%
0.58% 7.62%
490 27%
0.63% 8.84%
89.5
484 27%
0.60% 8.93%
88.3
524 24%
0.54% 8.73%
74.3
526 22%
0.48% 8.51%
68.3
552 22%
0.48% 8.90%
66.1
33% -28%
-30%
-2%
-38%
שיעורההרשעות ב 2009לאפורסם

תיקי
אחוז
מפשיעה חשיפה
40,290
8%
42,925
9%
51,195
11%
57,980
11%
61,962
12%
58,709
12%
57,021
12%
60,574
14%
62,718
15%
67,988
17%
69%

תיקים
גלויים /
אחוז
מפשיעה שישבהם
מדווחת חשודים
147,511
30%
147,268
30%
143,833
30%
156,200
31%
167,611
32%
163,691
33%
158,505
33%
158,860
36%
163,028
39%
168,827
41%
14%

פשיעה
מדווחת
כוללתיקי
אי-תביעה
485,406
489,402
484,446
505,895
519,894
495,735
478,122
445,938
421,692
410,085
-16%

שנה
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

אוכ'סוף
תקופה
באלפים
6,369
6,509
6,631
6,749
6,870
6,991
7,117
7,244
7,412
7,552
16%

 172החישובי מבוססי על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל אתר משטרת ישראל.
הנתוני משקפי את המשפטי הפליליי בדרגה ראשונה על עברות שנרשמו על ידי
המשטרה )"עברות רציניות"( ושנתבררו בבתי המשפט האלה :בתי משפט מחוזיי ,בתי
משפט השלו ,בתי משפט השלו לנוער ובתי הדי הצבאיי .בעיבודי הסטטיסטיי של
האשמות והרשעות לא כלולי משפטי פליליי על עברות שלא נרשמו בפנקס ההאשמות.
משפטי על עברות תנועה קלות אינ כלולי.
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