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‡˙˜È˜ÁÏ „Ú ‰Ó‚Ó‰ :Ì„˜ÂÓ‰ ¯Â¯Á˘‰ ÍÈÏ‰· ¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡ ÈÏÂ˜È˘ .· .‡Â·Ó .
˙‚ˆ‰ :Ì„˜ÂÓ‰ ¯Â¯Á˘‰ ÍÈÏ‰· ¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡ ÈÏÂ˜È˘ .‚ .ÂÈ¯Á‡ÏÂ ˜ÂÁ‰
 .1 ;ÌÈ‡ˆÓÓ‰מישור עומק היישו;  .2מישור היק היישוÒ¯ËÈ‡ ÈÏÂ˜È˘ .„ .
 .1 ;È·ÈËÈÊÂÙ-ÈËÙ˘Ó ÁÂ˙È :Ì„˜ÂÓ‰ ¯Â¯Á˘‰ ÍÈÏ‰· ¯Â·Èˆ‰רכיב ראשו  :מקרי
בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות;  .2רכיב שני :פגיעה באמו הציבור במערכת
המשפט ואכיפת החוק;  .3רכיב שלישי :פגיעה בהרתעת הרבי;  .4רכיב רביעי:
פגיעה בדרישת ה"מידתיות בפועל" בענישהÂÓÂ˘ÈÈ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈÈËÂÙÈ˘ ÌÈÈÁ·˙ .‰ .
˘ .1 ;˜ÂÁÏ (‡)10 ÛÈÚÒ Ïעניי גרסיה :חזרה לדעת המיעוט בעניי שקולניק וצמצו
ל"מקרי חריגי ונדירי";  .2עניי יתח :הפני הכפולות של דרישת המידתיות
וחשש מחוסר ודאות;  .3עניי שלו :הפני הכפולות של דרישת אמו הציבור וצמצו
לפי אור המאסרËÙ˘Ó :Ì„˜ÂÓ‰ ¯Â¯Á˘‰ ÍÈÏ‰· ¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡ ÈÏÂ˜È˘ .Â .
ÌÂÎÈÒ .Á .˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ¯„Â ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙Úˆ‰ :ÂÓÂ˘ÈÈ· ˜ÂÁÏ (‡)10 ÛÈÚÒ .Ê .‰ÂÂ˘Ó
.˙Â˜ÒÓÂ

א .מבוא
הטלת עונש מאסר דורשת מאמ מצטבר של הרשות החוקרת ,התביעה ,הסנגוריה ,בית
המשפט ורשויות בתי הסוהר כדי להעמיד את הנידו לדי ,להטיל עליו עונש וליישמו .אול
בכ לא נסתיימה מלאכת עיצוב העונש .לקראת תו שני שלישי מתקופת המאסר המאמ
מתנקז לצומת מרכזי בגדרו אמורה להתקבל החלטה א לשחרר את האסיר טר מלוא
העונש שנגזר עליו בבית המשפט ובאילו תנאי )להל Ì„˜ÂÓ ¯Â¯Á˘ :או ˘ÏÚ ¯Â¯Á

*

תלמיד לתואר שלישי ,הפקולטה למשפטי אוניברסיטת בר איל .תודות לרות קנאי ולנתי
רונאל על הנחיה ,עידוד וליווי .תודות למשתתפי הסדנה על דיוני ,הארות והערות טובות.
תודה לחגית לרנאו על ביקורת מעשירה ומועילה .תודה לאורי תימור ולרות אפודי על הערות
לטיוטת המאמר .תודה למערכת  ËÙ˘Ó ÈÏÚעל הערותיה.
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˙‡ 1.(Èשחרור מוקד מסווג כטובת הנאה או פריבילגיה 2.לאסיר אי זכות מוקנית כי
מאסרו יקוצר 3,והנטל להראות כי הוא ראוי לשחרור רוב על שכמו4.
פורמלית ,החלטת שחרור מוקד היא אוטונומית ונפרדת ממעשה קביעת העונש ,אול
מהותית היא חלק אינטגרלי מיישומו 5.בשיטת המשפט הישראלית שיקול הדעת לשחרור
על תנאי ממאסר מסור לפי חוק לידיה של ועדת השחרורי )להל 6,(‰„ÚÂÂ‰ :הוועדה דנה
במספר רב של אסירי .היא אחראית לחלק הארי מכלל השחרורי המוקדמי 7ולחלק
ממשי מכלל השחרורי ממאסר 8.הוועדה מחזיקה תחת ידה סמכות חשובה באשר למידת
העונש שהאסיר ירצה בפועל ולמידת ההגבלות שיחולו על חרותו .להחלטתה נודעת
חשיבות מיוחדת בשל היותה ,ככלל ,המילה האחרונה במלאכת עיצוב העונש9.

1
2

3
4
5

6
7
8
9
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ראו & Kevin Reitz, Modeling Discretion in American Sentencing Systems, 20 L.
POL'Y 389, 402 (1998) (“the last meaningful sanctioning decision is often made by the
)”.parole board

ראו רע"ב ) ÊÎ¯Ó ˘Â‚· ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' Ô·Ï Â·‡ 4856/12פורס בנבו ;(9.7.2012 ,השוו

Joan Petersilia, Employ Behavioral Contracting for “Earned Discharge”, 6 PUB. POL'Y
& CRIMIN'Y 807 (2007) (“No prisoner has a legal right to obtaining parole. Rather, it is a
privilege provided by state grants, through a contractual arrangement with a prisoner,
who signs a parole release contract in exchange for the promise to abide by these
)”.specified conditions
רע"ב ) ˙„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ‰¯ÈÓ‡ 910/10פורס בנבו.(7.2.2010 ,

ראו רע"ב  ,‰Ó‡‚ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 10349/08בפס'  13לפסק הדי )פורס בנבו.(20.7.2009 ,
ראו Peter A. Ozanne, Bringing the Rule of Law to Criminal Sentencing: Judicial Review,
)Sentencing Guidelines and a Policy of Just Deserts, 13 L. U. CHI. L. J. 721, 722 (1982
(“Parole boards and trial judges are both considered ‘sentencers’... The parole release
decision is as important as the judge’s sentence in the formal process of determining
)”.actual punishment in most felony sentencing systems

לרקע כללי ראו אלי שרו ˘ ;(2003) ¯Ò‡ÓÓ Ì„˜ÂÓ ¯Â¯Áמשה טלג "סימפוזיו על שחרור
מוקד של אסירי"  ;(1985) 38 ,1 ‰È‚ÂÏÂÈÓÈ¯˜· ÌÈÂÈÚאליעזר ל' סבה "שחרור מוקד של
אסירי :עקרונות ואידיאולוגיות"  ‰È‚ÂÏÂÈÓÈ¯˜· ÌÈÂÈÚו .(1986) 3
לצד שחרור מוקד בידי הוועדה זאת קיימי הסדרי שחרור מוקד בשיקול דעת רשויות בית
הסוהר במאסרי קצרי ) 6–3חודשי מאסר( לפי ס'  2לחוק ושחרור מינהלי לפי תק הכליאה.
ראו בנתוני הרשות לשיקו האסיר "אסירי שפוטי פליליי אזרחי ישראל :נתוני לשנת
 ;(2010) 13–12 "2010הנהלת ועדות שחרורי "ריכוז נתוני לשנת .(2013) "2012
השוו Jeremy Travis & Kirsten Christiansen, Failed Reentry: The Challenges of Back-
) ;end Sentencing, 13 GEO. J. POV'Y L. & POL'Y 249, 251 (2006לתפיסת מעשה הענישה
כרצ ראו בג"  ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ' ÌÈ˜ÒÚÏÂ ËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó‰ 2605/05בפס'  28לפסק
דינה של השופטת ביניש )פורס בנבו") (19.11.2009 ,שלב הענישה של עבריי פלוני,
שהורשע על ידי בית משפט מוסמ ונגזר דינו למאסר ,אינו שלב "יישומיטכני" בלבד של
הדי הפלילי; אלא מדובר בחלק מהותי ובלתי נפרד מההלי הפלילי בו נוקטת המדינה כלפי
הפרט ,שבלעדיו מאבדי החלקי הקודמי בהלי חלק ניכר ממשמעות"( .עיצוב נוס של
העונש עשוי להיעשות באמצעות חנינה .להלי זה מטרות שונות )ג א חופפות לעיתי(
ושיקול דעת שונה ראו אליעזר ל' סבה ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈË·È‰ :˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÈÁ‰Â ˙È˘È‡‰ ‰ÈÁ‰
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שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד

לפני הכניסה לעומק הדיו יוקד מבוא קצר ונדרש על תכליתו של השחרור המוקד
ושיקולי הוועדה .ככלל ,תכליות השחרור המוקד המקובלות ה תועלתניות וצופות פני
עתיד :מניעה ,שיקו ,הרתעת היחיד ומטרות מערכתיות 10.אפרט אות בתמצית:
)) ‰ÚÈÓ (1תכלית החופפת במידה רבה את התכלית השיקומית( :ההנחה היא שבמועד
גזר הדי אי אפשרות לדעת במדויק מהו העונש המתאי לנידו בהתא למסוכנות
המדויקת הנשקפת ממנו .לכ נדרשת סמכות נוספת שתעצב את העונש ותביא
בחשבו שינויי שאירעו מאז מועד גזירת הדי .מכ ג נגזר תפקידה של הוועדה:
עליה לבחו את התקדמותו השיקומית של האסיר ובעזרת מומחיותה לזהות הא
ומתי הוא הגיע לנקודה בה לא נשקפת ממנו מסוכנות – וממילא המש מאסרו אינו
נדרש 11.במקביל ,שחרור על תנאי מאפשר פיקוח על האסיר המשוחרר תו צמצו
המסוכנות הנשקפת ממנו .לעומת זאת ,אסירי שנחשבי מסוכני נותרי מאחורי
סורג ובריח לנשיאת יתרת מאסר בפועל;12
)) ÌÂ˜È˘ (2תכלית החופפת במידה רבה את התכלית המניעתית( :שחרור על תנאי
משמש תמרי להתמיד בתכניות שיקומיות .הוא מניח כי קיי סיכוי סביר לשיקומו
של האסיר ,וכי די בתקופת המאסר שנשא עד כה לצורכי שיקומו – אותו ימשי
בקהילה 13.לש כ ,הוועדה מעריכה את סיכויי שיקומו של האסיר ומשחררת אותו

10

) 105 ÌÈÈ‚ÂÏÂÙÂעבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלי – הפקולטה למשפטי,
.(1975
ראו Kevin Reitz, Questioning the Conventional Wisdom of Parole Release Authority, in
) .THE FUTURE OF IMPRISONMENT 199 (Michael Tonry ed., 2004במסגרת זו לא אדו
בשאלת הביסוס העיוני והאמפירי שלה .במשפט האמריקני הודגשה בשלביו הפורמטיביי ג
התכלית הגמולית ובעיקר הפחתת שונות בלתי רצויה בענישה .ה Parole Boardנתפסה
כמסייעת להפחית שונות בלתי רצויה בי נאשמי דומי במאפייניה ראו Norval Morris,
The Future of Imprisonment: Toward a Punitive Philosophy, 72 MICH. L. REV. 1161

11
12

13

) .(1974תכליות אפשריות נוספות להלי המוזכרות ש ה גילוי חסד ורחמי כלפי המשוחרר
באמצעות שחרור מוקד מטעמי של חולניות מתמדת ,הפחתת הצפיפות בבתי הסוהר ועוד.
למטרות אלו מיועדי בדר כלל או בנוס הסדרי קרדיטי ,שמאמר זה לא יתמקד בה.
לעניי הסדרי אלו ראו Dora Schriro, Is Good Time a Good Idea? A Practitioner’s
).Perspective, 21 FED. SEN. REP. 179 (2009
ראו Kevin Reitz, The “Traditional” Indeterminate Sentencing Model, in THE OXFORD
HANDBOOK OF SENTENCING AND CORRECTIONS 270, 277 (Joan Petersilia & Kevin Reitz
).eds., 2012
ראו JOAN PETERSILIA, WHEN PRISONERS COME HOME: PAROLE AND PRISONER REENTRY
) ;60–71 (2003בג" ,ÔÂÙˆ ˘Â‚ – ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 4681/97

פ"ד נא)") (1997) 684 ,679 (4על שניי אלה תית ועדת השחרורי את דעתה .על תקנת
הכלל ועל תקנת הפרט .על הסכנה הצפויה לציבור א ישוחרר האסיר מכלאו ,מזה ,ועל סיכויי
שיקומו של האסיר ,מזה .שניי אלה חד ה ,ואות נתוני ושיקולי יזינו אות"(.
ראו  ,PETERSILIAש ,בעמ' “In the long run, no one is more dangerous than a ) 18

criminal who has no incentive to straighten himself out while in prison and who returns
to society without a structured and supervised release plan. As ironic as it may seem, it
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במסגרת תכנית שיקומית ובתנאי נוספי .אלו אמורי לשמש ליווי שיקומי ע
שחרורו לקראת השתלבותו חזרה בקהילה כאזרח שומר חוק;14
) :„ÈÁÈ‰ ˙Ú˙¯‰ (3אפשר להגשי את התכלית ההרתעתית באמצעות אפשרות ביטול
השחרור המוקד במקרה שהאסיר הפר את תנאי שחרורו או ביצע עבירה נוספת
בתקופת התנאי )ההחלטה זו מכונה ג "הפקעת רישיו"(;15
) ,˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙Â¯ËÓ (4שחרור על תנאי עשוי לעודד התנהגות טובה של האסירי בזמ
מאסר ,שהיא תנאי לשחרור המוקד ולהרתיע אסירי שה עברייני משמעת ובכ
לקד ניהול משמעתי אפקטיבי של בית הסוהר16.
כנובע מתכליות השחרור המוקד החלטות הוועדה מבוססות על הערכתה בתחומי
השיקו והמסוכנות 17.לוועדה הוענק שיקול דעת רחב ,כאשר זו יכולה לשקול "כל מדיניות
פנאלוגית הנראית לה ,אפילו שונה היא ממדיניותו הפנאלוגית של בית המשפט הגבוה
לצדק ,ובכלל זאת מדיניות שאינה שיקומית בהכרח" 18.הפסיקה הדגישה כי הוועדה היא
הגו המקצועי האמו על יישו אמות המידה להפעלת שיקול הדעת בתחו זה ,ומהנחה זו
נגזר מתח התערבות שיפוטי צר בהחלטותיה 19.היכולת להתערב בשיקול דעתה של

14

15

16

17
18

19

622

is in the interests of public safety that discretionary parole system should be
”.(reinstituted

ראו והשוו חוק הרשות לשיקו האסיר ,התשמ"ג– ,1983ס"ח  ;49אורלי לוט "סקירה בנושא
תוכניות לשיקו אסירי" ) 11–6הכנסת ,מרכז המחקר והמידע ;(2005 ,שלי מזרחי ואורי טל
ספירו "תוכניות לשיקו אסירי :רקע וסקירה משווה" )הכנסת :מרכז המחקר והמידע(2010 ,
והספרות המובאת ש;  ,Reitz, Questioningלעיל ה"ש  ,10בעמ' .212–210
ראו ) ;PEGGY B. BURKE, PAROLE VIOLATIONS REVISITED (2004רע"ב ' ·¯Á 427/05
 ,Ï‡¯˘È ˙È„Óבפס'  16לפסק דינה של השופטת ארבל )פורס בנבו") (30.3.2005 ,החלטת
המחוקק להפו את ביטול השחרור לעניי שבחובה משמיעה מסר של הרתעה מוחשית
וממשית לאסיר ,מסר הבא לומר לו – משמעלת באמו שנית ב וחזרת לסור ,אחת דינ –
כלל הוא כי תשוב אל מאחורי סורג ובריח"(.
ראו למשל Joel M. Caplan, What Factors Affect Parole: A Review of Empirical
) .Research, 71 FED. PROB. 16, 16–19 (2007בהקשר לכ ,שחרור מוקד ,באמצעות שחרור
מנהלי ,מקד מטרות של הפחתת צפיפות בבית הסוהר וכליאה הומנית בהתא לתק הכליאה
ראו צו בתי הסוהר )שחרור מינהלי( )קביעת תק כליאה( ,התשע"ב–.2012
ראו יעל חסי "שחרור מוקד של אסירי :כישלו או הצלחה?"  ˙È˙¯·Á ‰ÈËÒÂ ˙ÂÈÈ¯·Úו
 ;(1978) 106 ,103יעל חסי "ניבוי קליני לעומת סטטיסטי"  ˙È˙¯·Á ‰ÈËÒÂ ˙ÂÈÈ¯·Úיב 66
).(1984
ראו עע"א  ,Ò‡ÈÒ‡ ' ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ 2/83פ"ד לז) ;(1983) 688 (2בג" „ÚÂÂ‰ 89/01
 ,Â‰È˘ÚÓ ¯‰ÂÒ ˙È·· ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' Ï‡¯˘È· ÌÈÈÂÈÚ „‚ È¯Â·Èˆ‰פ"ד נה)870 ,838 (2
)) (2001להל :עניי ˘˜") (˜ÈÏÂאי בית המשפט משי עצמו כוועדת שחרורי .השאלה
אינה מה היה ביתהמשפט פוסק אילו הוא היה פועל כוועדת שחרורי"(; שרו ,לעיל ה"ש ,6
בעמ' .155–153 ,77
ראו רע"ב  ,¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ·Èˆ ' ˙‡„È'‚ 873/07בפס'  8לפסק הדי )פורס בנבו,
") (21.2.2007ועדת השחרורי ...היא הגו המקצועי האמו על יישו אמות המידה להפעלת
שיקול הדעת בתחו זה ...שיקול הדעת המוקנה לרשות הוא רחב ,ובית המשפט יימנע
מהתערבות בהחלטתה ,אלא במקרי חריגי בה נפל בהחלטה פג משפטי מהותי"(; Jack

עלי משפט יא תשע"ד

שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד

הוועדה בעתירה לבית המשפט המחוזי ,בשבתו כבית משפט לענייני מנהליי ,מוגבלת
)להל .(ÈÏ‰Ó‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· :בית המשפט המנהלי ,ככלל ,אינו מתערב בהחלטת הוועדה
ואינו מחלי את שיקול דעתה בשיקול דעתו .תפקידו הוא לבחו א הוועדה פעלה במסגרת
סמכותה וא לא נפלו בשיקוליה פגמי מהותיי 20.אי מקו להתערבות שיפוטית בשיקול
דעתה של הוועדה כאשר שיקול דעת זה ,אפילו אינו מקובל על בית המשפט ,עומד במבח
הסבירות 21.ובתמצית ,התערבות שיפוטית בהחלטת הוועדה היא בגדר חריג לכלל )להל:
.(˙Â·¯Ú˙‰‰È‡ ÔÂ¯˜Ú
התפתחותו של השחרור המוקד בישראל מלמדת כי משלביו הראשוני ובמש שני
ארוכות ,הוועדה התנהלה ללא מסגרת חוקית מוגדרת להכוונת שיקול דעתה .בתקופה
ממושכת זו השיקולי ,הנתוני המזיני אות ואופי עבודת הוועדה הוסדרו באמצעות
שילוב של מקורות מגווני :דברי חקיקה שוני ,תקנות והנחיות של פסיקת בית המשפט
העליו .מצב זה יצר דיסהרמוניה נורמטיבית ,עורר קשיי אחידות ,הביא לתוצאות פרשניות
בלתי סבירות 22וגר לקושי חוקתי 23.הביקורת שנמתחה על מצב זה בפסיקה ובדוח קרפ
) 24(1991הובילו לחקיקת חוק שחרור על תנאי ממאסר ,התשס"א–) 2001להל :החוק(25.
עיקר חידושיו של החוק נגעו לכינוס כלל ההוראות הדנות בשחרור מוקד למסגרת אחת
וקביעת שיקולי הוועדה ,והנתוני אות תשקול ,באופ פורמאלי ומוגדר26.
בדומה למצב ערב חקיקתו ,החוק מעניק לוועדה שיקול דעת רחב .הוא מאפשר לוועדה
לשקול אסופה מגוונת של נתוני הקשורי באסיר ,בעבירה שביצע ונסיבות ביצועה,
בסיכויי שיקומו והסיכו הנשק ממנו לשלו הציבור .שיקול הדעת הרחב ורשימת הנתוני,

20
21

22
23
24
25
26

M. Seitz, Federal Parole Decisionmaking: Judicial Review for the Fortunate and Few,
).85 DICK. L. REV. 501, 513 (1981

ראו רע"ב  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ˜ÂÏÚˆ Â·‡ 1942/05בפס'  8לפסק הדי )פורס בנבו,
.(16.6.2005
ראו למשל רע"ב  ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' ÈÂÏÙ 5663/12בפס'  12לפסק דינו של
השופט שה )פורס בנבו") (21.8.2012 ,שיקול הדעת הנתו לועדת השחרורי בעניי זה
וגדר שיקוליה ,המונחי עלידי הוראת סעי  9לחוק שחרור עלתנאי ממאסר ,הינ רחבי.
על כ ,בית המשפט ,המעביר את החלטת הוועדה בשבט הביקורת השיפוטית יטה שלא
להחלי את שיקול דעתו בשיקול דעתה ,ויתערב א במקו בו שוכנע בית המשפט כי נפל
פג בהחלטתה של הועדה ,בשל אחת העילות המוכרות במשפט המינהלי ,ובכלל חריגה
ממשית ממתח הסבירות"(.
ראו דברי ההסבר להצעת חוק שחרור עלתנאי ממאסר ,התשס"א– ,2001ה"ח  ,518בעמ'
) 536 ,534להל :הצעת החוק(; ס'  77–69לפקודת בתי הסוהר ,1946 ,ע"ר  ,1946תוס' ;9 ,1
עניי ‡ ,Ò‡ÈÒלעיל ה"ש  ,18בעמ' .695
ראו רע"ב  ,ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ‰ÈÒ¯‚ 9837/03בפס'  4לפסק דינו של השופט טירקל )פורס
בנבו.(20.1.2004 ,
ראו הוועדה בנושא שחרור מוקד של אסירי בראשות י' קרפ „) (1991) 17 ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈלהל:
דוח קרפ(.
ס"ח .410
ראו דברי ההסבר להצעת החוק ,לעיל ה"ש .22
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הלא סגורה ,הכלולה בסעי  9לחוק ,משקפי בעיקר שיקולי שיקו ומניעה 27.ואכ ,ככלל,
כ ג הוא המצב בפועל .שיקולי שיקו ומניעה ה לב עבודתה של הוועדה הלכה למעשה
וברגיל היא מתמקדת באסיר הקונקרטי העומד שבפניה 28.אול לכלל זה יש יוצאי מ
הכלל .חריגי לשיקול הדעת השיקומימניעתי של הוועדה ה שיקולי "אינטרס הציבור"
כפי שכונו בפסיקה ונקבעו לאחר מכ בסעי )10א( לחוק )להל¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡ ÈÏÂ˜È˘ :
או ˘ .(˜ÂÁÏ (‡)10 ÛÈÚÒ ÌÈÏÂ˜Èשיקולי אלו ה שיקולי בעלי אופי כללי – גמולי
והרתעתי .מבט רחב א מעבר לעניינו של האסיר הספציפי העומד בפני הוועדה .ה
חריגי בנו השיקומימניעתי של שיקולי הוועדה ומיועדי ל"מקרי בעלי חומרה ונסיבות
מיוחדות" 29.יישו של שיקולי אינטרס הציבור משמעו כי ייתכ שאסיר לא ישוחרר על
תנאי ג א התנהג כראוי בתקופת מאסרו ,השתק ולא נשקפת ממנו מסוכנות בשל אינטרס
הציבור כי ירצה את מלוא העונש שנגזר עליו .שקילת שיקולי אינטרס הציבור מותנית ,לפי
לשונו של סעי )10א( לחוק ,בכ שהוועדה סבורה כי השחרור המוקד ישפיע לרעה
בשלושה מישורי :פגיעה באמו הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק; פגיעה בהרתעת
הרבי; והיווצרות יחס לא מידתי בי העונש שנגזר על האסיר לבי העונש שיישא בפועל לו
ישוחרר על תנאי30.
שיקולי אינטרס הציבור ה בעלי חשיבות מעשית וסמלית רבה .ה משרטטי את הקו
העדי בי נכונותה של הקהילה ,במקרה המתאי ,לשחרר אסיר בשחרור מוקד ,לבי
היעדר נכונות מצד הקהילה להקל בעונשו של מי שפגע באופ חמור בערכיה המשותפי
והורחק ממנה לתקופת המאסר .לש יישומ של שיקולי אינטרס הציבור נדרש שיקו של
תחושות החברה כלפי העבירה וניסיו לאמוד כיצד הקלה בעונש תשפיע על עמדת הקהילה
ביחס לשמירה על החוק והערכי המוסריי המוגני בו31.

27
28

29
30

31
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ראו ס'  12–9 ,7 ,3לחוק; רע"ב ) ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' È˘È Ô· 4518/08פורס בנבו;(4.6.2008 ,
דוח קרפ ,לעיל ה"ש  ,24בעמ'  ;114שרו ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' .21
ראו למשל בעניי ‡· ,˜ÂÏÚˆ Âלעיל ה"ש  ,20בפס'  7לפסק הדי )"התנאי הראשו מדגיש את
ההיבט האישי הנוגע לאסיר ,ובכלל זה התנהגותו בכלא ונכונותו להשתק ולהיטיב את דרכיו;
התנאי השני נות משקל לאינטרס הציבורי הכללי ונועד להבטיח כי שחרורו המוקד של
האסיר לא יסכ את שלו הציבור ...אמורה ועדת השחרורי לאז באורח ראוי בי ההיבט
האישי לבי ההיבט הציבורי הכללי ,בי משקל נסיבותיו האישיות של האסיר לבי עניינו של
הציבור להבטיח מפני הישנות עבירות והפרות חוק"(.
ראו עע"א )ת"א(  ,Á˙È ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1009/02בפס'  7לפסק הדי )פורס בנבו,
.(16.1.2002
ראו עע"א )ת"א(  ,ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ¯·Ó 3450/08בפס'  27לפסק הדי )פורס בנבו,
 ;(11.3.2009עע"א )נצ'( ) ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ÛÁ˘ 1584/06פורס בנבו ;(13.9.2006 ,עע"א
)נצ'(  ,ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ‰‡'‚ÁÓ 39/10בפס'  10לפסק דינו של השופט ארבל )פורס
בנבו ;(18.2.2010 ,עת"א )מרכז(  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏ‡ 129410510בפס'  4לפסק הדי
)פורס בנבו.(20.9.2010 ,
השוו ANTONY DUFF, PUNISHMENT, COMMUNICATION, AND COMMUNITY 99–100, 139–150
) ;(2001השוו ג מישאל חשי "אמו הציבור בבית המשפט :תגובה למאמרו של השופט
חיי כה ז"ל ולהרהורי הכפירה שלו במושג אמו הציבור"  ËÙ˘Ó‰ט (2004) 499–497 ,491
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שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד

המאמר יתמקד בבחינת יישומ של שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד
והערכת האתגרי בדר ליישומ ההול .המאמר יטע כי ג לאחר חקיקת סעי )10א(
לחוק טר נוצרה היציבות המשפטית הנדרשת ביישומ .המאמר יתאר מגמה זו ,יציע
גורמי לה ויבקש להציע דרכי לתיקונה .המאמר יכלול ניתוח שראשיתו הצגת נתוני
כמותיי ומשפטיי ,המשכו בניתוח משפטיפוזיטיבי ובחינה השוואתית של הנושא
בשיטות משפט מקבילות ,וסופו דיו בממצאי השוני.
מבנה המאמר יהיה כ :ראשית ,המאמר יסקור בקצרה את המגמה עד לחקיקת סעי
)10א( לחוק ואת השינוי שזה הביא עמו )סעי ב( .שנית ,המאמר יציג ממצאי כמותיי
ומשפטיי ראשוניי בנוגע ליישו שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד תו
בחינת היחס בי החוק עלי ספר והחוק בפעולה 32.ממצאי אלו ,שעיקר הוא הגמשת
עקרו איההתערבות בנוגע ליישו סעי )10א( לחוק ,יהוו מצע לדיו משפטי שייער
בהמש המאמר )סעי ג(; שלישית ,המאמר יציע ניתוח פוזיטיבי של יישו שיקולי אינטרס
הציבור בהלי השחרור המוקד .ניתוח זה ילמד על אופי הפעלת שיקולי אלו ,הרטוריקה
הנלווית ליישומ והפרשנות הניתנת לרכיבי הכלולי בה .זאת על סמ ההנחה כי קיימת
זיקה פנימית בי רטוריקה למהות )סעי ד( 33.רביעית ,המאמר יציג דרכי שהוצעו בבית
המשפט המנהלי על מנת לצמצ את מספר המקרי שנית לכלול במסגרת סעי )10א(
לחוק; תו זיהוי זר פסיקה המזדהה ע דעת המיעוט בהלכת ˘˜) ˜ÈÏÂסעי ה(; חמישית,
המאמר ידו ביחס לשיקולי אינטרס הציבור בשיטות משפט מקבילות ויבקש למק את
עמדת המשפט הישראלי במסגרת השוואתית )סעי ו(; שישית ,המאמר ידו בממצאי
השוני ויציע גורמי אפשריי למגמות שנמצאו ובראש היעדר יציבות מספקת ביישומו
של סעי )10א( לחוק )סעי ז( .שביעית ,המאמר יציע המלצות לשיפור המצב הקיי מתו
רצו להתאי בי סוג ההחלטה והסמכות המיישמת אותה )סעי ח(.

32

33

)"אשר לענישה בפלילי ,נתעוררה ביקורת ונפג האמת על כ שבתי המשפט אינ גוזרי
עונשי ראויי בעברות מסוימות ...בית המשפט אסור הוא לעשות מעשה כדי לרצות את
הציבור או חלקי בו .בה בעת לא יתעל בית המשפט מהלכי רוח שבציבור .בית המשפט לא
יכריע בדי – אסור הוא להכריע בדי – על פי הלכי רוח אלה ,ואול לא יהא זה לא אנושי ולא
נבו א נאמר לו להתעל מה כמו לא היו .יתר על כ :ג א ירצה ,לא יוכל בית המשפט
להתעל מאות הלכי רוח .כ הוא באשר לרמת הענישה ולסוגיות של חוקה .אמו הציבור
נדרש הוא לבית המשפט ,ובלבד שנדע ונזהיר עצמנו היטבהיטב כי מדברי אנו לא בהסכמה
של הציבור להכרעות בית המשפט אלא באמו הציבור בכ שבית המשפט שוקל בדעתו כל
שיש צור לשקול.("...
השוו Shai Danziger, Jonathan Levav & Liora Avnaim-Pesso, Extraneous Factors in
)) Judicial Decisions, 108 PRO. NAT'L ACAD. SC. 6889 (2011בניגוד למחקר זה – כא הפער
המוצע נובע מפרשנות ולא מגורמי חיצוניי(; חנו דג "התפיסה הריאליסטית של המשפט"
) 339 ,314 ,303 ¯¯Â„ ‰ÈÏ„ ¯ÙÒשולמית אלמוג ,דורית בינייש ויעד רות עורכי.(2009 ,
השוו ליאורה בילסקי "משפט ופוליטיקה :משפטו של יגאל עמיר"  ÌÈÏÈÏÙח 52 ,28–27 ,13
).(1999
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ב .שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד:
המגמה עד לחקיקת החוק ולאחריו
שאלת היחס הראוי לשיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד מלווה את
המשפט הישראלי עוד מראשית שנות ה .'60עובר להלכת ˘˜ ,(2001) ˜ÈÏÂוחקיקת סעי
)10א( בעקבותיה ,הוועדה הייתה רשאית לשקול שיקולי אינטרס הציבור בשני מקרי
בלבד :שחרור מוקד מטעמי רפואיי 34וביטול רישיו שחרור בשל הפרת תנאי
)"הפקעת שליש"( 35.להוציא שני מקרי אלו לא הייתה הוועדה רשאית לשקול שיקולי
אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד 36.לפי התפיסה ששררה אז חומרת העבירה
כשלעצמה ,בלא שתהא בכ השלכה על שיקו האסיר ,לא נחשבה כשיקול ראוי לוועדה
אלא לבית המשפט הגוזר את הדי 37.ההלכה שנשתרשה במש שני ארוכות הייתה כי על
הוועדה להתמקד בסיכויי שיקומו של האסיר ובמסוכנות הצפויה לציבור ממנו א ישוחרר
על תנאי )שיקולי "תקנת הפרט" ו"תקנת הכלל"( ולא בשיקולי עונשייכלליי38.
את תחילת היפו המגמה באשר לשיקולי אינטרס הציבור אפשר לזהות בדעת השופט
חשי בעניי „ 39.Ô˙Âעניי זה עסק בוועדה הצבאית לעיו בעונש )המקבילה לוועדה
האזרחית( ונשמעה בו אפשרות עקרונית לשקול שיקולי אינטרס הציבור ג בוועדה
האזרחית .ראשית המגמה שהובעה בעניי „ Ô˙Âהגיעה לכלל הכרעה בעניי ˘˜.˜ÈÏÂ
במקרה זה דובר על אסיר שהורשע ברצח בנסיבות חמורות והוטל עליו מאסר עול .עונשו
נקצב ולאחר הקלה נוספת עונשו עמד על כאחת עשרה שנות מאסר .לאחר הליכי נוספי
הוועדה קבעה כי האסיר אינו מסוכ לציבור והחליטה על שחרורו על תנאי כ שירצה
בפועל כשמונה שנות מאסר .נגד החלטת הוועדה הוגשה עתירה לבית המשפט העליו
לביטולה משיקולי אינטרס הציבור והסוגיה הגיעה לכלל דיו עקרוני בבית המשפט העליו.

34
35
36

37
38
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ראו בג"  ,˘ÂÚ· ÔÂÈÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ' Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ˙‰ 3959/99פ"ד
נג)) (1999) 752 ,721 (3להל :עניי „.(Ô˙Â
ראו בג" ) ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 223/96פורס בנבו.(30.7.1997 ,
ראו בג"  ,ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ·ÂË Ì˘ 281/61פ"ד טו ") (1961) 2062 ,2060מטרה ענשית
זו באה על סיפוקה כאשר נית פומבי לגזר הדי של בית המשפט ...תפקידה היחיד של הוועדה
הוא לשקול שיקולי הנעוצי במטרה של תיקו האסיר מזה ובאינטרס של בטחו המדינה
ושלו הציבור מזה"(.
ראו בג"  ,ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ÈÂ‡ÓÁÙ 281/66פ"ד כ) .(1966) 123 ,121 (4ע זאת ,בעניי
˘ ,·ÂË Ìש ,בעמ'  2063צוי כי ייתכנו סוגי עבירות "אשר אפיי החמור והמיוחד עשוי
להצביע ,הוא לבדו ,על הסיכו לאינטרסי של הציבור".
ראו בסקירת התפתחות הפסיקה בנושא בעניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש .18
ראו עניי „ ,Ô˙Âלעיל ה"ש  ,34בעמ'  ;742–741דנג" ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ˙‰ ' Ô˙Â„ 5404/99
) Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰פורס בנבו ;(30.1.2000 ,לדיו ביקורתי בפסיקה זו ראו הדר אביר "על
הקושי שבקביעת הלכות כלליות על בסיס מקרי קיצוניי" 357 ,351 ,343 14 ‡·ˆÂ ËÙ˘Ó
) ;(2003אריאל בנדור "אווירתצבא בביקורת שיפוטית :בי שפיטות לפופולאריות"  ÌÈÏÈÏÙט
.(2000) 440–435 ,413
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שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד

בפסק הדי נחלקו הדעות .דעת הרוב סברה כי הוועדה רשאית לשקול שיקולי אינטרס
הציבור במקרי חריגי ומיוחדי ,כאשר יש לאז את שיקולי תקנת הפרט והכלל ע
שיקולי אינטרס הציבור על פי נסיבות המקרה ומידת הקרבה לריצוי מלוא העונש 40.השופט
חשי הביע ,כ דומה ,עמדה מרחיבה יותר .לדעתו ,הוועדה רשאית לשקול את מכלול
שיקולי בית המשפט בגזר הדי .מדבריו נית להבי כי שיקולי אינטרס הציבור אמורי
להיות לנגד עיני הוועדה דר קבע ולא רק כחריג 41.לעומת זאת ,דעת המיעוט שללה
שימוש בשיקולי אלו משיקולי תיאורטיי ומעשיי ,ועל כל פני ללא הסמכה מפורשת
בחוק42.
דעת הרוב הציגה מגוו הנמקות לביסוס עמדתה .עיקר בתפיסה עקרונית של שיקול
דעת הוועדה כחלק משלי של מלאכת קביעת העונש .דעת הרוב ראתה בוועדה אחד
ממרכיבי ההלי הפלילי .משכ ,נבחנה עבודתה מתו התאמה להלי כולו .לגישה זו קיי
קושי להצדיק כיצד שיקול אחד ,המשוקלל ע יתר שיקולי הענישה במלאכת גזר הדי,
הופ לשיקול הנשלל קטגורית בוועדה .עוד נטע כי לא ראוי שהמטרות שגזר הדי מבקש
להגשי יסוכלו על ידי שחרור מוקד .טיעוני נוספי נתלו ביכולתה של הוועדה לשקול
שיקולי אלו בעת שחרור מוקד מטעמי חולניות או בשל הפקעת רישיו .בנוס ,הפסיקה
הוותיקה ,שלכאורה שללה את השימוש בה ,פורשה כעוסקת במצב שבו שיקולי אינטרס
הציבור ה שיקולי יחידי .לבסו ,הובעה הדעה כי אי חידוש רב בשקילת שיקולי
אינטרס הציבור בשל היות חלק משיקולי "תקנת הכלל" הקיימי43.
דעת המיעוט התנגדה לשימוש בשיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד ועל
כל פני בהיעדר קביעה של שיקולי אלו בחוק .דעה זו הציגה א היא מגוו נימוקי
לביסוס עמדתה .אפשר לחלק נימוקי אלו לשלושה ערוצי המקיימי ביניה זיקהıÂ¯Ú‰ :
 ÔÂ˘‡¯‰עסק בהיעדר התאמה לשיקול הדעת המאפיי את הוועדה .הוועדה אינה בית
משפט .לפיכ ,כ נטע ,עליה להתמקד בעבריי ולא בעבירה .הועלה החשש ,שכאשר
הוועדה שוקלת שיקולי אינטרס הציבור היא הופכת למעי מבקרת של גזר הדי ולמצער
שוקלת את שיקוליו בשנית .החשש שהובע ביקש למנוע מצב שבו הוועדה תהפו מגו
מנהלי בעל תפקיד משלי ,האמור לבחו את הנסיבות בפרספקטיבה של חלו הזמ,
לסמכות מבקרת ,הרשאית להתערב בשיקולי גזר הדי È˘‰ ıÂ¯Ú‰ 44.עסק בקושי חוקתי
הגלו בשימוש בשיקולי הרתעת הרבי .לדעת השופט אנגלרד שיקולי אינטרס הציבור
אינ מתיישבי ע חוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,שממנו נובע כי מניעת שחרור מוקד

40
41

42
43
44

ראו עניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש  ,18בעמ' .872–871 ,885–884
ראו ש ,בעמ'  883לפסק הדי )"על דר העיקרו ,כי לעת שהיא שוקלת א תעניק לאסיר
רשיו חופש א תסרב לו ,רשאית ומוסמכת היא ועדת השחרורי להביא במני שיקוליה אות
שיקולי עצמ שהביאו את ביתהמשפט לגזור על האסיר עונש כפי שגזר עליו .ומשרשאית
ומוסמכת היא לשקול אות שיקולי ,ממילא חייבת היא בדבר"(.
ראו בדעת השופטי אור ,ש ,בעמ'  ;893–892ואנגלרד ,ש ,בעמ' .906–905 ,876–875
ראו ש ,בעמ' .901–900 ,883–865 ,867–865
ראו ש ,בעמ' .893

627

נתנאל דג

עלי משפט יא תשע"ד

לש השגת מטרות חברתיות שאינ קשורות לאישיותו של האסיר ,יוצרת פגיעה חוקתית
בכבוד האד .הדבר עולה ג מהצו הקטגורי הקאנטיאני האוסר להתייחס אל אד כאל
אמצעי בלבד להשגת תכליות נלוות חיצוניות ,שכ בכ נעוצה פגיעה בכבודו;ıÂ¯Ú‰ 45
 È˘ÈÏ˘‰עסק בסיכוני אפשריי הנוגעי לאופייה של הוועדה .בגדרו הובע החשש
מהשפעות ציבוריות ולחצי על עבודתה .נטע כי הכנסת שיקולי אלו לעבודת הוועדה
עלולה לגרו לחוסר ודאות בכללי השחרור המוקד 46.לבסו ,נטע כי שימוש בשיקולי
אינטרס הציבור עלול לשלול את "הער החינוכי" הטמו בשחרור המוקד47.
דיו מורכב זה הגיע לסיומו ע הכרעת דעת הרוב בעניי ˘˜ ˜ÈÏÂשאפשרה להשתמש
בשיקולי אינטרס הציבור במקרי מיוחדי ,ונחת עת נחקק סעי )10א( לחוק בשנת
 48.2001סעי )10א( לחוק ,שכותרתו "שיקולי נוספי להחלטת הוועדה" ,מבטא את
שיקולי אינטרס הציבור וקובע כ:
"במקרי בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות שבה סברה הועדה כי שחרורו
של האסיר עלתנאי יפגע במידה חמורה באמו הציבור במערכת המשפט,
אכיפת החוק ובהרתעת הרבי ,משנוצר יחס בלתי סביר בי חומרת העבירה,
נסיבותיה והעונש שנגזר על האסיר לבי תקופת המאסר שיישא האסיר
בפועל א ישוחרר ,רשאית הועדה להביא בחשבו ג נתוני אלה
בהחלטתה ,נוס על הנתוני המפורטי בסעי  ;9משקל של הנתוני לפי
סעי קט זה בהחלטת הועדה יפחת ככל שיגדל החלק מעונש המאסר
שהאסיר כבר נשא".

45

46
47

48
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ראו עמנואל קנט ) 95 ˙Â„ÈÓ‰ Ï˘ ‰˜ÈÒÈÙ‡ËÓÏ „ÂÒÈ ˙Á‰משה שפי מתרג ,שמשו שטי
עור") (1965 ,הציווי המעשי יהיה כדלקמ :עשה פעולת כ שהאנושות ,ה שב ה שבכל
איש אחר ,תשמש ל לעול ג תכלית ולעול לא אמצעי בלבד"(; עניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש
 ,18בעמ' ") 876–875הפיכתה של אפשרות שחרורו ברישיו של אסיר להשגת מטרות
חברתיות שאינ קשורות לאישיותו של האסיר היא פגיעה בכבוד האד ובחירותו ,זכויות
המעוגנות כיו בחוק יסוד כזכויות חוקתיות"( .בנוס הדבר קשה לדעתו בשל עקרו החוקיות,
שלפיו יש להימנע מהחלה חריגה של עונש על נאש ספציפי ,בניגוד לנוהג הכללי.
ראו אביר ,לעיל ה"ש  ,39בעמ'  .355–352דוח קרפ ,לעיל ה"ש  ,24בעמ' .108–107
ראו עניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש  ,18בעמ'  867השופט ברק השיב על כ כי טיעו זה כשלעצמו,
על א היותו "טיעו רב חשיבות" ,אי בו כדי לשלול את ההתייחסות לשיקולי אינטרס
הציבור ,היות ששלילה מלאה כזו מבוססת על ההנחה כי השיקול החינוכי מוחלט ואינו נית
לאיזו .אול ככל שיקולי הוועדה ג השיקול החינוכי הוא יחסי וצרי לאז עצמו כנגד
שיקולי אחרי.
השוו הנחיות פרקליטת המדינה )" (12.1השיקולי שלפיה תיקבע עמדת בא כוח היוע
המשפטי לממשלה בוועדת השחרורי" ,ס' ") (1.1.2003) 9יש להדגיש בפני הוועדות את
תפקיד בהגשמת האינטרס הציבורי ...הא השחרור יפגע בערכי יסוד של החברה ומה תהא
השפעת ההחלטה על ערכי כיבוד החוק במדינת ישראל ועל גיבוש נורמות ההתנהגות
הראויות"(.
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סעי )10א( לחוק הוא סעי מורכב המציב שורה של מבחני ס מצטברי (1) :מקרי
בעלי חומרה או נסיבות מיוחדות; ) (2בה ,כתוצאה משחרורו המוקד של האסיר ,ייפגעו
המישורי הבאי) :א( אמו הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק; )ב( הרתעת הרבי;
) (2ייווצר יחס בלתי סביר בי העונש שנגזר ובי תקופת המאסר בפועל לו ישוחרר; )(3
בנוס ,הסעי כולל הוראת פיחות במשקל שיקולי אלו ככל שהאסיר מתקד לקראת ריצוי
מלוא העונש שנגזר עליו .ברי כי המבחני המצטברי שמציב המחוקק באי לצמצ את
השימוש בסעי )10א( לחוק .ואכ ,הפסיקה הדגישה בהמש ללשו החוק כי "יש לצמצ
עד מאוד את השימוש בסעי זה ולהשאיר את יישו החריגי לחריגי באמת" ולא "כדבר
שבשגרה" 49.הדבר עולה ג מהשוואה ללשונה של הצעת החוק – שהיא מרחיבה ביחס
לצמצו שנוקט בו סעי )10א( לחוק בשלושה מופעי ,˙È˘‡¯ :הצעת החוק הציעה את
הנוסח "סברה הוועדה במקרי מיוחדי" ,ואילו בחוק שנתקבל נוספה הדרישה ל"נסיבות
מיוחדות" ,˙È˘ .הצעת החוק הציעה את הנוסח "היחס בי העונש שנגזר לעונש שיישא
האסיר בלתי סביר" כרכיב נפרד ,אול בחוק שנתקבל לבסו ,מדובר ברכיב מצטבר.
˘ ,˙È˘ÈÏבהצעת החוק נכללה חלופה "או באינטרס ציבורי אחר" ,א בנוסח החוק שנתקבל
לבסו לא נכללה חלופה מרחיבה זו50.
הצמצו המובע בלשו סעי )10א( לחוק ופרשנות הפסיקה לגביו מקבלי חיזוק נוס,
בהשראה פרשנית ,מהוראות חוק העונשי )תיקו ) (113הבניית שיקול הדעת השיפוטי
בענישה( ,התשע"ב–) 2012להל :חוק ההבניה(51.במבט עונשי כולל דומה כי קיימת
קוהרנטיות עונשית במצב הקיי בכל הנוגע לשיקולי גמול והרתעה בהלי קביעת העונש.
חוק ההבניה מייחס משקל רב לעקרו השיקו .יש שראו בו כקובע את מעמדו של
השיקו כעיקרו השני בחשיבותו בגזירת הדי )לאחר עקרו הגמול שהוא העיקרו המנחה
בשלב גזר הדי( 52.דומה כי הדבר אמור בדר קל וחומר בנוגע לשלב השחרור המוקד –
שממוקד ממילא בשיקו האסיר ושילובו בקהילה.
בנוס ,חוק ההבניה מעניק משקל נמו יחסית לשיקולי הרתעה ומאפשר לשופט לשקול
אות רק בתו מתח העונש ההול שקבע ,ורק א מצא שקיי סיכוי של ממש כי אכ
הדבר יסייע להרתעה .לכ ומקל וחומר ,מקומ של שיקולי הרתעה אמור להצטמצ מאוד
בשלב השחרור המוקד ,הממוקד ממילא בשיקו ומניעה .מצב המשתק בהוראות סעי
49
50
51
52

ראו עניי ‚¯ ,‰ÈÒלעיל ה"ש  ,23ש.
ראו הצעת חוק שחרור על תנאי ,לעיל ה"ש  ,22בעמ'  ;520עניי ‚¯ ,‰ÈÒש ,בפס'  5לפסק
הדי.
ס"ח ) (10.1.2012) 102בתוק מיו  ;(10.6.2012הצעת חוק העונשי )תיקו מס' ) (92הבניית
שיקול הדעת השיפוטי בענישה( ,התשס"ו– ,2006ה"ח  .(12.6.2006) 241קנאי "הנחיות
לקביעת גזר הדי" ,להל ה"ש  ,108בעמ' .101
ראו והשוו חגית לרנאו וישי שרו "שמונה הכרעות ערכיות בחקיקת חוק הבניית שיקול הדעת
השיפוטי בענישה" ") (2012) 18–17 ,14 ,183 ¯Â‚ÈÒ‰ברוברוב של התיקי הפליליי ,אי
בית המשפט נדרש להצדקה מיוחדת או לשיקול דעת מיוחד ,והוא מונחה כי במקרי
המתאימי נית וא ראוי להעדי את שיקולי השיקו על פני העיקרו המנחה ועל פני יתר
השיקולי בענישה"(.
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)10א( לחוק 53.כלומר רק במקרי בה ישנו חשש מבוסס כי דחיית בקשת האסיר לשחרור
מוקד תתרו להרתעת הרבי ולכיבוד החוק בעתיד .כאשר אי להסתפק בהרתעה הגלומה
בגזר הדי ויש צור לתת לה ביטוי ג בשלב השחרור המוקד54.
בנוגע לשיקולי גמול ,העיקרו ההלימה שהוא העיקרו המנחה בשלב גזר הדי הופ
לחריג בשלב השחרור המוקד 55.עמדה זו מבטאת הכרה כפולה ,˙È˘‡¯ :הדרישה
הגמולית ,לפחות במקרה של נידו בעבירות שאינ חמורות במיוחד ,מקבלת את עיקר
סיפוקה עד למועד הדיו בוועדת השחרורי .נית לראות בכ איזו בנוגע לשיקולי גמול –
מרכזיות בשלב גזר הדי מאוזנת בחריגות בשלב השחרור המוקד .בנוס ,הדבר מלמד
על הכרה בצור של מעבר מגמול לשיקו בחלו הזמ .בפסיקה עקבית נקבע כי הוועדה
אינה בית משפט ,וכי היא איננה גוזרת עונש או משמשת ערכאת ערעור 56.עמדה על כ
השופטת ארבל בעניי :‰ÓÈÁÙ
"גזירת העונש נעשית בהתא לשיקולי הענישה ובשי לב לנסיבות העניי
ולנתוניו הקונקרטיי של הנאש .ג א נלקחי בגדר שיקולי שיקו,
מעשה הענישה מוסב אל העבר .על העונש לבטא באופ הול את המעשי
וחומרת .שחרור מוקד לעומת זאת ,נגזר במידה ניכרת ג מהתנהגותו של
האסיר ,מחוות הדעת המקצועיות בעניינו ומשיקולי שיקו .פניו של
השחרור המוקד אל העתיד ,ג א לוקח הוא בחשבו שיקולי הקשורי
בעבירה בה הורשע האסיר ונסיבותיה .כל הלי ותכליותיו"57.
גישה זו משתלבת ע עיקרו ההתקדמות בענישה ) (progression principleכהגדרת בית
הדי האירופי לזכויות אד בעניי  :Dicksonבשלביו הראשוני ,העונש מבוסס בעיקר על
גמול ולקראת סיומו הוא מבוסס בעיקר על שיקו רה אינטגרטיבי והכנה לשילוב מחדש
בקהילה .עמדה זו מביעה איזו בי הכרה בכ שמדובר ברצ אחד ,מצד אחד ,א ג שכל

53
54
55
56
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לניתוח ההול בכיוו זה ראו בפסק דינו של השופט שפירא בעת"א )חי'( Â·‡ 478641212
ˆ) ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ' ‰Âפורס בנבו ;(9.1.2013 ,השוו לרנאו ושרו ,ש ,בעמ'  ;19הנושא
טעו פיתוח נוס )ובמיוחד בכל הנוגע לשיקולי מניעה( שלא כא מקומו.
השוו עניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש  ,18בעמ' .858
ראו ס' 40ב לחוק ההבניה.
ראו עניי ˘ ,·ÂË Ìלעיל ה"ש  ,36בעמ'  ;2068רע"ב ' ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 10031/04
 ,ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂפ''ד נט) ;(2005) 307 ,305 (5עע"א ' ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 2024/96
‡· ,„ÚÒ‡ Âפ"ד נ) ;(1996) 95 (3ובהחלטות הוועדה ראו וש"מ )מעשיהו( ˙„ÚÂ ' ÈÂÏÙ
˘ ,˙„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Â¯Áבדברי השופט עמית )פורס בנבו ;(3.3.2004 ,וש"מ )צלמו( ' ÈÂÏÙ
 ,˙„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂבדברי השופט קדמי )פורס בנבו.(9.7.2003 ,
ראו ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ‰ÓÈÁÙ 1732/10בפסק דינה של השופטת ארבל )פורס בנבו,
 (30.3.2011במקרה זה דחה בית המשפט את טענת האסיר שלפיה היות שהוא מכחיש את
ביצוע העבירה וסיכויי שחרורו נמוכי ראוי להקל בעונשו במסגרת ערעור על חומרת העונש.
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)א( לחוק משק10  הצמצו בלשו סעי, בנוס58. מצד שני,שלב משק תכליות שונות
הספירה המיטבית לשקילת שיקולי גמול
ֵ הכרה ראויה כי שלב השחרור המוקד אינו
 סעי זה מבטא את,˙È˘ .והעברת מסר ציבורי ועל כ אלו ה החריג בו ואינ הכלל
 מתמידי באינרציה לאור הלי, ג א בעוצמה שונה,ההנחה כי כלל שיקולי הענישה
 בשלב השחרור, במקרי חמורי, לכ ג לשיקולי ענישה יש מקו59.קביעת העונש
 הדבר מבטא את מיקומו המרכזי של עיקרו ההלימה אינו מתאיי כליל בשלב.המוקד
. אלא מקבל מקו תחו במקרי מיוחדי,השחרור המוקד

Dickson v. U.K., App No 44362/04, [2007] ECHR 1051, par. 28 (“This objective is ראו
reinforced by the development of the ‘progression principle’, in the course of serving a
prison system thereby sentence, a prisoner should move progressively through the
be on punishment moving from the early days of a sentence, when the emphasis may
and retribution, to the latter stages, when the emphasis should be on preparation for
release”); Michael Davis, How to Make the Punishment Fit the Crime, 93 ETHICS 726
 המחבר מסביר כי שלב גזר הדי ממצה את ההיבט הגמולי ומותיר את שלב השחרור.(1983)
“The second stage in sentencing is not retributive. It cannot :המוקד לשיקולי אישיי
be because all retributive considerations are taken into account in the first stage. The act
has told us all it can. The second stage stands to retribution as promise breaking stands
to promising. The second stage concerns exceptions, not the general case. Here is the
place for considerations of personal character, family situation, hope of reform,
Whaling v. Canada : ראו ג בפסיקה הקנדית.overcrowding of prisons, and so on”
(Attorney General), 2012 BCCA 435, par. 64 (“While Parliament was undoubtedly
animated by the full range of sentencing principles in setting such threshold periods, it
appears to have been principally motivated by the sentencing goals of deterrence and
denunciation. By establishing a fixed formula for a minimum period of parole
ineligibility Parliament seems to have concluded that a minimum period of physical
confinement was necessary to advance the causes of general deterrence and
denunciation even if the offender was completely rehabilitated and posed absolutely no
.threat to society at the time of sentence”)

 )"לעת גוזרו883 ' בעמ,18  לעיל ה"ש,˜ÈÏÂ˜˘ השוו לפסק דינו של השופט חשי בעניי
: אמור ביתהמשפט להביא במני את שיקולי הענישה המקובלי כול,עונש על נאש
, שיקו העבריי, שיקולי שכר ועונש וגמול, הרתעת היחיד והרתעת הרבי,חומרת העבירה
 ביתהמשפט מכניס שיקולי. אמו הציבור בהליכי המשפט ועוד,חומרת הפגיעה בקורב
אלה כול אל קדירה אחת – כל אחד ואחד מה במינו הראוי לו בנסיבות הספציפיות של
 שיקולי אלה כול – וכל, ואול.המקרה הקונקרטי העומד לדיו – וכ גוזר הוא את הדי
–  מלווי ה את האסיר: נהפו הוא.אחד מה – אינ קופאי על מקומ לעת גזירת הדי
 אות.בדמות גזר הדי והמסר העולה ממנו – ומתקיימי ה והולכי כל שנות המאסר
 אות שיקולי עצמ,שיקולי שהביאו את בית המשפט לגזור על נאש גזרדי שגזר
, אלא שהזמ. בהצדק להחזקתו של הנאשהאסיר בכלא: קרא,ממשיכי לתמו בגזרהדי
 בענייננו יכרס הזמ בעוצמת של השיקולי שהולידו. דרכו שהוא מכרס בכל,ידענו כולנו
 אלא שהכירסו לא יהא זהה בכל אחד מ השיקולי שלעניי; יש מ השיקולי.את גזרהדי
שהכירסו בה יהא מעט – אולי א מעטמהמעט – ויש מ השיקולי שהכירסו בה יהא
.("עמוק וכוח ייתש וייל
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מאז חקיקת סעי )10א( לחוק חל למעלה מעשור .כיו שיקולי אלו מיושמי ,ג א
כחריג ,כחלק בלתי נפרד מהלי השחרור המוקד .חלו הזמ מאפשר פרספקטיבה
ראשונית לבחינת יישומ הפוזיטיבי .בשלב ראשו ולש העמקת הדיו בנושא יובאו
ממצאי כמותיי ראשוניי לבחינת עומק והיק יישומ .בהמש ,המאמר יבקש להראות,
על א ששיקולי אינטרס הציבור נקבעו במפורש בסעי )10א( לחוק ,הדי הדיו בשאלת
יישומ לא שככו ודומה כי טר נוצרה היציבות המשפטית הנדרשת בנושא.

ג .שיקולי אינטרס הציבור בוועדה ובבית המשפט המנהלי:
הצגת הממצאי
בחינה ראשונית של מעמדו של סעי )10א( לחוק בהלי השחרור המוקד תעשה בשני
מישורי ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â˘ÈÓ‰ :יבח את עומק היישו ,כלומר יבקש לאתר מגמה באשר
לחומרת המקרי שבה נשקלו שיקולי לפי סעי )10א( לחוק;  È˘‰ ¯Â˘ÈÓ‰יבח את
היק היישו ,כלומר יבקש לאתר מגמה באשר למספר של המקרי שבה שיקולי אלו
מיושמי – בוועדה בבית המשפט המנהלי.
 .1מישור עומק היישו
בשלב ראשו נבח עומק היישו של סעי )10א( לחוק .בחינה זו נעשתה באמצעות
ניתוח של החלטות הוועדה ופסיקת בית המשפט המנהלי )ובמקרה של ערעור על פסק דינו
של בית המשפט המנהלי – ג פסק דינו של בית המשפט העליו( בעתירות על החלטתה של
הוועדה .הממצאי מלמדי כי חומרת המקרי בה נשקל סעי )10א( לחוק מצוי במגמת
העמקה והנמכת ר החומרה .כלומר ,בחלו הזמ חלה ירידה מדורגת בחומרת העבירה בה
יוש סעי )10א( לחוק – כמשתק בסעי האישו שבו הורשע האסיר .אמנ ,סעי )10א(
לחוק עוסק ב"מקרי בעלי חומרה" ,ולא ב"עבירות חמורות" 60.ע זאת ,ולאור ההנחה כי
סעי העבירה הוא בעל משקל רב בהערכת חומרת העבירה יש בו אינדיקציה לעומק
השימוש בשיקולי אלו .ואכ ,שלא במפתיע ,השימוש בסעי )10א( לחוק מצוי בעיקר

 60ראו עע"א )ב"ש(  ,ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' ‚ÈÈÒ‡ 2697/01פ"מ התשס"א)(2001) 585 ,577 (2
)שיקולי אינטרס הציבור יש בה כדי להתאי לעברת סיוע ברצח ,א אי מתחייב כי חובה
לפעול לפיה בכל מקרי הרצח .ע זאת צוי ש כי "הג שסעי העבירה אינו קובע לבדו,
ודאי הינו בעל משקל רב"(; עניי  ,‰‡'‚ÁÓלעיל ה"ש  ,30ש )"לא רק סעיפי האשמה ה
הקובעי א להשתמש בסעי זה או לא ,אלא ג תוצאות העבירה והזעזוע שנגר על ידה
לחברה כולה"(; עע"א )נצ'( ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ‰ÁÂ‡ 724/03פורס בנבו") (1.1.2004 ,אכ,
המחוקק לא הבדיל לצור השחרור על תנאי בי סוגי עבירות שונות"(.
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בעבירות המתה 61.אול ,בחלו השני במספר מקרי לא מבוטל נעשה שימוש בסעי זה
ג בעבירות הנחשבות קלות באופ יחסי ,ה בעונש הקבוע לצד וה ביסוד הנפשי המלווה
את ביצוע .הנמכת "ר הכניסה" לשעריו של סעי )10א( לחוק מבוטאת באופ הבא :א
בימי ראשית החוק )בשנת  2001וסמו לה( ,הוא יוש בעיקר בעבירות המתה ,אלימות
ורכוש חמורות( ,הרי שבחלו הזמ )בשני  (2009–2008הוא יוש ג בעבירות שנחשבות,
באופ יחסי ,כחמורות פחות )כמו עבירות תקיפה ,סמי ,רכוש ותעבורה(62.
א כ ,מבחינה עקרונית ,בחלו הזמ הורחבה והועמקה האפשרות לייש את סעי
)10א( לחוק במישור חומרת העבירה .נקודת הראשית הנורמטיבית להחלת שיקולי אלו
היא כזכור בעניי ˘˜ .˜ÈÏÂמקרה זה עסק ברצח שבוצע בנסיבות קשות ,הוגדר "מקרה
חריג שבחריג" 63,ונוצר בו פער אפשרי בי גזר די של מאסר עול כעונש חובה לבי
שמונה שנות מאסר לריצוי בפועל לו האסיר שוחרר על תנאי .אול ,כעשור לאחר מכ יוש
סעי )10א( לחוק ,בי היתר ,ג בעבירות תעבורה שונות .כ למשל ,בשנת  2008יוש
סעי )10א( לחוק בשלושה מקרי שוני של עבירות תעבורה שאינ כוללות המתה(1) :
בעניי  ‰ÏÏ‡„·Úאושררה בבית המשפט העליו החלטת הוועדה לייש את סעי )10א(
לחוק בעניינו של אסיר שנדו ל 13חודשי מאסר לאחר שהורשע בעבירה של נהיגה
בפסילה והצתת מצלמת תנועה כדי להשמיד ראיות בשל "האינטרס הציבורי במלחמה בקטל
בדרכי" (2) 64.בעניי  ¯ÙÁהחליטה הוועדה לייש את סעי )10א( לחוק בעניינו של אסיר
שנדו ל 18חודשי מאסר בגי ארבעה מקרי של נהיגה בזמ פסילה ועבירות נלוות של אי

61
62

63
64

ראו וש"מ )כרמל( ) ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' ÈÂÏÙ 3/02פורס בנבו ;(24.3.2002 ,השוו וש"מ
) ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' ‰¯‡„· 12/02פורס באתר הרשות השופטת )להל,(˘"¯‡ :
.(19.9.2002
ראו בפירוט הבא :בעברת רצח ,ראו למשל בהחלטת הוועדה שצוטטה בעע"א )חי'( 485/08
) ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯˘ ' ÈÁ·ÂÒפורס בנבו ;(10.7.2008 ,בעבירות אלימות ,ראו למשל עע"א
)נצ'( ) ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' Û¯‡Ú 1040/04פורס בנבו ;(22.2.2004 ,בעבירות מי ראו למשל
עע"א )נצ'( ) ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ÔÈ˜Á 1324/07פורס בנבו ;(21.5.2007 ,בעבירות
ביטחוניות ,ראו למשל בעע"א )ב"ש( ) ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' ÈÁ·¯ 5882/05פורס בנבו,
 ;(1.2.2006בנידו קטי ,ראו למשל בעניי ˘ ,ÛÁלעיל ה"ש  ;30בעבירות תעבורה ,ראו למשל
עת"א )חי'( ) ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ·ÂÈ‡ 98381208פורס בנבו ;(8.1.2009 ,בעבירות סחר
בנשי ,ראו למשל עניי ‡ ,‰ÁÂלעיל ה"ש  ;60בעברת אימניעת פשע ראו למשל בעע"א
)ב"ש( ) ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 2981/03פורס בנבו(28.1.2004 ,
)להל :עניי ·¯‚ ;(È˙Âבעבירות רבות של גר מוות ברשלנות ראו עניי  ,‰‡'‚ÁÓלעיל ה"ש
.30
ראו עניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש  ,18בעמ' .884
ראו רע"ב ) ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ‰ÏÏ‡„·Ú 541/08פורס בנבו") (20.1.2008 ,מעשי אלו
הינ מעשי חמורי ביותר ,אשר לצד העבירות בה הורשע המבקש בעבר ,משקפי את
המסוכנות הנשקפת ממנו לציבור הרחב .לעניי זה אי בעובדה כי למרבה המזל לא גרמו
מעשיו של המבקש לפגיעות או לאבידות בנפש כדי להפחית מהסיכו הנשק מעצ המעשי,
המלמדי ג על זלזול בחוק"(.
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ציות לרמזור ונהיגה ללא ביטוח; (3) 65לבסו ,בעניי ‡ ·ÂÈהחליטה הוועדה לייש את
סעי )10א( לחוק בעניינו של אסיר שנדו לשנת מאסר בגי עבירות של נהיגה בפסילה
ובשכרות66.
 .2מישור היק היישו
בשלב שני נבח את שאלת היק יישומו של סעי )10א( לחוק בהלי השחרור המוקד.
בחינה זו נעשתה באמצעות ניתוח כמותי ראשוני של החלטות שניתנו לפי סעי )10א(
לחוק .לש כ יצר המחבר בשנת  2010מאגר מחקר שכלל  789החלטות שחרור מוקד
) ,(100%שהתקבלו ופורסמו בשני  .2009–2001ההחלטות שנסקרו פורסמו במאגרי
הפסיקה שוני ובאתר הרשות השופטת 67.המחקר בח את המקרי בה טע נציג היוע
המשפטי לממשלה כי על הוועדה לשקול את סעי )10א( לחוק בעבודתה )ולדחות על פיה
את בקשת האסיר לשחרור מוקד( .לאחר מכ נבחנה מידת יישו סעי )10א( לחוק
בהחלטות הוועדה .כלומר ,מספר המקרי שבה אימצה הוועדה את טיעוני נציג היוע
המשפטי לממשלה ודחתה בקשות לשחרור מוקד ,בי היתר ,על סמ שקילה מפורשת של
סעי )10א( לחוק .בשלב הבא נבחנו מקרי בה הוגשה עתירה על החלטת הוועדה ,בה
נדונה ,בי היתר ,סבירות ההחלטות לשימוש בסעי )10א( לחוק במקרה הנתו .במסגרת זו
נבחנה השאלה הא שקילת סעי )10א( לחוק בידי הוועדה "אושררה" על ידי הערכאה
המנהלית .כלומר ,מה המקרי בה יישומו של סעי )10א( לחוק צלח את מלוא המסלול
האפשרי :בוועדה ובמקרה של עתירה ג בבית המשפט המנהלי )ולעיתי א בבית המשפט
העליו( 68.ממצאי המחקר ה כדלקמ:
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ראו עע"א )ת"א( ) ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ¯ÙÁ 1538/08פורס בנבו) (9.4.2008 ,באותו עניי
הוסכ כי הדיו לא יתמקד בס' )10א( לחוק ,על א שכ ההחלטה נומקה בוועדה ,ויתרכז
בשאלת המסוכנות(.
ראו עניי ‡ ,·ÂÈלעיל ה"ש  ,62בעמ'  .1140השופטת ברלינר אימצה את עמדת הוועדה ,א
הוסיפה כי "אנו שמי את הדגש דוקא על הסיכו שבשחרור .איננו רואי ביסודו של דבר
הבדל ,בי סיכו הנובע מעבירות פליליות רגילות כמפורט בחוק העונשי לבי עבירות חמורות
של נהיגה בפסילה או בשכרות שיסוד בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה" .ייתכ כי הדבר
משק מגמה של החמרה בענישה בעבירות תעבורה חמורות )בי היתר כתוצאה של פאניקה
מוסרית( .ראו והשוו מרי גוראריה "המשפט הפלילי בפסיקת בית המשפט העליו בשנת
תשע"א – מגמה של הרחבת האחריות הפלילית והחמרת הענישה" „ ÌÈ¯·„Â ÔÈז 90–88 ,59
)) (2012לטענת המחברת ,החברה הישראלית מצויה בפאניקה מוסרית בנוגע לתאונות פגע
וברח(.
מאגרי המידע שמה מורכב מאגר המחקר ה :נבו ,תקדי ,פדאור ,סקירה משפטית ואתר
הרשות השופטת בכתובת.ethics.court.gov.il/releaseComdecisions/DecisionsList.aspx :
ראו נתנאל דג ) 124–122 Ï‡¯˘È· ÌÈ¯ÈÒ‡ ¯Â¯Á˘ ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰עבודת
מוסמ ,אוניברסיטת בר איל – הפקולטה למשפטי) (2010 ,המאמר מתמקד רק בהיבט
מסוי של הנושא לדיו .ממצאי נוספי ראו ש(.
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שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד

(ÌÈÈÂ˘‡¯) ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ‡ˆÓÓ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˙ÈˆÓ˙ – ‰„ÚÂÂ· ˜ÂÁÏ (‡)10 ÛÈÚÒ ÌÂ˘ÈÈ
N
התפלגות תיקי שחרור מוקד לפי סעי )10א( לחוק בוועדה
(100%) 789
מספר התיקי שנבחנו )מאגר המחקר(
תיקי רגילי )בה לא טע נציג היועמ"ש ,בי היתר ,לפי סעי )10א( (92.27%) 728
לחוק בוועדה(
מספר התיקי בה טע נציג היועמ"ש ,בי היתר ,לפי סעי )10א( לחוק (7.73%) 61
בוועדה

מספר התיקי בה הוועדה החליטה ,בי היתר ,לפי סעי )10א( לחוק (6.97%) 55
אחוז אימו טיעונו של נציג היועמ"ש ,בי היתר ,לפי סעי )10א( לחוק 90.16%
ודחיית הבקשה לשחרור מוקד על פי טיעו זה בוועדה

התפלגות לפי מידת "אשרור" קבלת סעי )10א( לחוק בבית המשפט
המנהלי
מספר התיקי בה הוגשה לבית המשפט עתירה על החלטת הוועדה (100%) 50
לייש ,בי היתר ,שיקולי לפי סעי )10א( לחוק מכלל מאגר המחקר
מספר התיקי בה "אשרר" בית המשפט את החלטת הוועדה לייש ,בי (36%) 18
היתר ,שיקולי לפי סעי )10א( לחוק
מספר התיקי בה לא "אשרר" בית המשפט את החלטת הוועדה לייש(64%) 32 ,
בי היתר ,שיקולי לפי סעי )10א( לחוק
N

אחוז התיקי ,מכלל מאגר המחקר ,בה "אושררה" החלת סעי )10א( 2.28%
לחוק בבית המשפט המנהלי )לא כולל מקרי בה כלל לא הוגשה עתירה
כנגד הוועדה(
אחוז המקרי בה יושמו שיקולי לפי סעי )10א( לחוק בוועדה ,מכלל 2.91%
מאגר המחקר )כולל מקרי בה לא הוגשה עתירה כנגד הוועדה(

הממצאי ה כדלקמ:
) :˜ÂÁÏ (‡)10 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÂÚÈË (1בתקופת המחקר טע
נציג היוע המשפטי לממשלה בפני הוועדה כי יש להשתמש בשיקולי לפי סעי )10א(
לחוק ב 7.73%מהתיקי שבאו בפני הוועדה )כלל מאגר המחקר( .במהל השני לא
נרשמה עלייה ממשית במספר של התיקי בה הושמעו טיעוני לפי סעי )10א( לחוק.
אלו נמצאו בטווח קבוע ונמו יחסית של כשמונה תיקי לשנה ומלמדי כי לאור השני
משתקפת מדיניות טיעו שהיא לרוב קבועה וזהירה בידי נציג היוע המשפטי לממשלה
בכל הנוגע למספר המקרי הראויי לבוא בגדרי סעי )10א( לחוק 69.בנוס ,רק ב 2.28%
מכלל מאגר המחקר יוש סעי )10א( לחוק בוועדה וההחלטה ליישמו אושררה בבית

69

ראו ש.

635

נתנאל דג

עלי משפט יא תשע"ד

המשפט המנהלי )שה  2.91%יחד ע מקרי בה לא הוגשה עתירה על החלטת הוועדה(.
הדבר מלמד על שיעור יישו נמו של שיקולי אלו ,התוא את לשו סעי )10א( לחוק
המורה ליישמו רק במקרי בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות.
) :‰„ÚÂÂ· ˜ÂÁÏ (‡)10 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰ËÏÁ‰ (2שיעור אימו טיעונו של נציג היוע
המשפטי לממשלה לפי סעי )10א( לחוק בוועדה הוא גבוה .ב 90.16%מהתיקי שבה
טע נציג היוע המשפטי לממשלה במקרה מסוי ,בי היתר ,שיקולי לפי סעי )10א(
לחוק הוועדה אימצה את עמדתו והחליטה לדחות את בקשת האסיר לשחרור מוקד ,בי
היתר ,לפי שיקולי אלו .הדבר מלמד כי הוועדה מביעה הערכה ואמו רב לעמדת נציג
היוע המשפטי לממשלה ולשיקול דעתו ,וככלל ,מאמצת אותה בהחלטתה ודוחה על פיה
את בקשת האסיר לשחרור מוקד;
) :ÈÏ‰Ó‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ‰¯È˙Ú (3שיעור העתירות שנתקבלו בבית המשפט המנהלי
ושביקשו לבטל החלטות שניתנו על בסיס סעי )10א( לחוק הוא גבוה יחסית .רק כבשליש
) (36%מהתיקי שבה הוועדה שקלה סעי )10א( לחוק והוגשה עתירה בנושא "אושררה"
ההחלטה בבית המשפט המנהלי .ביתר המקרי ) (64%בית המשפט המנהלי לא "אשרר"
את יישומו של סעי )10א( לחוק בוועדה .ממצא זה מלמד על הגמשת עקרו איההתערבות
בבית המשפט המנהלי בנוגע ליישו סעי )10א( לחוק בידי הוועדה .עוד הדבר מלמד על
פערי פרשנות אפשריי בנוגע לאופיו והיקפו של סעי זה – נושא שיורחב עליו להל.
ראוי להדגיש כי יש לנקוט זהירות כלפי הממצאי – שה בגדר ראשית דיו בנושא.
תוקפ של הממצאי עומד בפני מספר מגבלות :חוסר נגישות למלוא ההחלטות שניתנו
בשני אלו; חלו הזמ שבי שלב הדיו בוועדה לשלב העתירה – נתו המשפיע על עיצוב
ההחלטה ושיקוליה; שיקול הדעת הרחב של הוועדה; הסכמות שונות בי הצדדי ועוד .ע
זאת ,דומה כי ה מאפשרי ראשית עיו בנושא – הטעו עוד בחינה אמפירית מקיפה70.
בחלק הבא המאמר יעבור לבחו את הנושא בניתוח משפטיפוזיטיבי .המאמר ינתח את
פרשנותו של סעי )10א( לחוק בהלי השחרור המוקד .המאמר יטע כי פערי אפשריי
הנוגעי לשקילת סעי זה כפי שהתגלו בנתוני הכמותיי נובעי ,בי היתר ,מאופיי
הגמיש של הרכיבי הכלולי במסגרת סעי )10א( לחוק – המאפשר מרחב פרשני
ביישומ .לאחר מכ המאמר יעמוד על דרכי התמודדות שהוצעו בבית המשפט המנהלי כדי
לצמצ את השימוש בשיקולי אלו.
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ממצאי אלו חלקיי ,אול ה יכולי להראות תמונה ראשונית על מגמת השימוש בשיקולי
אלו לקראת מחקר אמפירי ממצה בעתיד .במסגרת מאמר זה לא נבח היחס בי קבלת עתירות
על עבודת הוועדה על יסוד שימוש בס' )10א( לחוק לבי קבלת עתירות על יסוד שיקולי
המנויי בס'  3או  9לחוק )התנהגות טובה ,הערכת מסוכנות או שיקו וכו'( .כ לא נבח היחס
הפנימי שבי אחוזי קבלת העתירות כאשר עותר היוע המשפטי לממשלה וכאשר עותר האסיר
נגד החלטות הוועדה על יסוד שיקולי המנויי בס'  3או  9לחוק .השוו נתנאל דג ,אורי
תימור ונתי רונאל "מתיר אסורי :מטרות חוק שחרור על תנאי ממאסר בעיני ראשי ועדת
השחרורי ושיקול הדעת ביישומו" ˆ) (2013) 75–72 ,62 ,15 ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ¯‰Âדיו ביחס של
יו"ר ועדות שחרורי לסעי )10א( לחוק על סמ ניתוח ראיונות עמ(.
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שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד

ד .שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד:
ניתוח משפטיפוזיטיבי
דיו ביישומ של שיקולי אינטרס הציבור דורש תיאור של אבני הבניי המרכיבי אות
וכיצד ה מתבארי בפסיקה ובהחלטות הוועדה .המושגי מה מורכב סעי )10א( לחוק
– חומרת העבירה ,אמו הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק ,הרתעת הרבי ומידתיות
בענישה – מקיפי ספרות ענפה החורגת ממטרות המאמר 71.במסגרת מאמר זה המיקוד
יהיה צנוע ויתמקד ביישומ ולא בניתוח העקרונימושגי .לש נוחות הדיו ,המאמר יבח
את יישומו הפוזיטיבי של כל רכיב בנפרד.
 .1רכיב ראשו  :מקרי בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות
לש סיווג של מקרי שראויי להיכנס בשערי אות "מקרי בעלי חומרה ובנסיבות
מיוחדות" – המצדיקי יישו של סעי )10א( לחוק – הוועדה שוקלת נתוני מגווני.
לש יישו רכיב זה נבחני השלכותיה הציבוריות והחינוכיות של העבירה; האש שליווה
אותה והתגובה החברתית ההולמת אותה; 72מידת הנזק שגרמה 73וההקשר הכולל שבה היא
בוצעה74.כ למשל נשאלת השאלה א העבירה עוררה "שאט נפש ותיעוב קשי
במיוחד" 75או הותירה זעזוע ו"רישו טראומטי" 76.לש כ מובא בחשבו שאלת נפגע
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למושג "אמו הציבור" במשפט והפגיעה בו ראו Robert F. Copple, From the Cloister to the
Street: Judicial Ethics and Public Expression, 64 DENV. U. L. REV. 549 (1988); Susan
Kenny, Maintaining Public Confidence in the Judiciary: A Precarious Equilibrium, 25
) ;MONASH U. L. REV. 209 (1999חשי ,לעיל ה"ש  ,31בעמ'  .499–497למושג "הרתעת
הרבי" והפגיעה בו ראו Steven N. Durlauf & Daniel S. Nagin, The Deterrent Effect of
) ;Imprisonment, in CONTROLLING CRIME: STRATEGIES AND TRADEOFFS 43 (2010למושג

"מידתיות בענישה" והפגיעה בו ראו רות קנאי "שמירה על מידתיות בענישה :סוגיה פלילית
או חוקתית"  ÌÈËÙ˘Óלה .(2005) 204 ,165–164 ,157–150 ,147
ראו עניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש  ,18בעמ' ") 874מהות המעשה החמור שביצע האסיר כתוצאה
של אידיאולוגיה קיצונית"(.
ראו ו"ש )מעשיהו( ) ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' ÈÂÏÙפורס באר"ש") (30.1.2012 ,הרשעות אלה
הינ הרשעות חמורות ביותר ,ה בנסיבותיה וה בתוצאות האמורות שנלוו אליה – מות 5
בני אד ופציעות חמורות לעשרות בני אד נוספי"(.
ראו עע"א )נצ'(  ,ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' È„‡ 1022/09בפס'  24לפסק דינו של השופט חשי
)פורס בנבו") (25.5.2010 ,המעשה בוצע עת התחוללה במקומותינו מערכה נגד ארגוני
החבלה אשר ניסו באמצעות מעשי כגו זה ,שבוצע במתח הדולפינריו ,וקטל של המוני
לגרו לפחד ולפניקה בקרב אזרחי המדינה ולהביא לשיבוש חמור בחיי היו יו של האזרח
הפשוט .במקרי כגו אלה נתפסו בעיני הציבור כמעשי חמורי ביותר ,הפוגעי בביטחונ
האישי של כלל האזרחי ומשבשי את אורחות חייה עד היסוד"(.
ראו ו"ש )מעשיהו( ‚¯) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ‰ÈÒפורס באר"ש.(22.6.2003 ,
ראו ו"ש )מרכז(  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÙ˘ ¯‰ 206/00בפס'  5 ,2להחלטה )פורס בנבו,
") (5.6.2011פשע שזעזע את אושיות המדינה ורישומו הטראומטי ימשי לפעפע ימי רבי
בלב כל אד ולא כל שכ כל אזרח שומר חוק שעתידה הדמוקרטי של המדינה בנפשו"(.
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העבירה :הא מדובר על נפגע עבירה פרטי או הציבור כולו; 77והא נפגע העבירה הוא ילד
או חסר ישע78.
 .2רכיב שני :פגיעה באמו הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק
בחינת יישו רכיב "הפגיעה ב"אמו הציבור במערכת המשפט" ו"אכיפת החוק" בהלי
השחרור המוקד מגלה כי לש הערכתו נעשה שימוש במגוו כלי עזר והדגשת
פרספקטיבות שונות במעשה העבירה .בעניי ˘˜ ˜ÈÏÂצוי כי רכיב זה מתקיי מקו שבו
שחרורו המוקד של האסיר "יזעזע קשות את אמו הציבור באפקטיביות המשפט הפלילי
ויפגע עמוקות בתחושת הצדק של הציבור" 79,וכי זו "עלולה לפגוע בתחושת הצדק של
הציבור ,להביא לזלזול בחוק ,ולפרו את הכבלי המחזיקי אותנו כחברה שומרת חוק"80.
בעניי  ÈÁ·ÂÒנקשרו זה בזה הפגיעה באמו הציבור והצור בשמירה על מידתיות בענישה
כאשר הודגש כי "לא נית לומר ג שתוצאה זו לפיה מי שאנס ונטל חייה של צעירה בת 21
ישוחרר לאחר חלו  24שני אינה פוגעת באמו הציבור במערכת אכיפת החוק ,על כל
רבדיה" 81.בעניי ‡ ÈÂÏנעשה צעד נוס .במסגרתו ,נשקלה קולת העונש שנגזר על האסיר
כנתו לחומרה .במקרה זה דובר על אסיר שהורשע ברצח בהיותו קטי ב  14ובעבירות
נוספות של שוד ורכוש בתיק אחר .האסיר נדו לעונש כולל של  21שנות מאסר בפועל .בית
המשפט המנהלי "אשרר" את עמדת הוועדה ,שהחילה את שיקולי אינטרס הציבור בעניינו,
וציי כי "מת רישיו חופש לעותר ,ובמיוחד מקו בו נגזר עונש קל מזה שמושת על
עברייני בגירי שמבצעי עבירות דומות ,יזעזע קשות את אמו הציבור באפקטיביות
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ראו עע"א )נצ'(  ,˙„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' ‰Ó‡‚ 80/10בפס'  46–45לפסק הדי )פורס
בנבו) (26.4.2010 ,להל") (ÈÏ‰Ó ‰Ó‡‚ :העבירה נועדה לפגוע בילד ,ללא אבחנה ,רק על
רקע מוצאו ,וזאת תו מגמה לפגוע בציבור כולו .בכ חורג היקפה של העבירה מגדרה של
עבירה "רגילה" – אשר נוגעת ,דר כלל ,לענייני שבי הרוצח לקורב או למרב ,לבני
משפחתו"(.
ראו ו"ש )איילו( ) ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' ˙ÈÂÏÙפורס באר"ש") (13.3.2012 ,על פי תיעוד
מצול ,וכעולה מגזר הדי התנהגה האסירה כלפי המטופלת התנהגות קשה ומצמררת .היא
הכתה בה בכל דר אפשרית ,ללא מחשבה וללא עילה נראית לעי ,התיעוד הראה כי המטופלת
חייתה בחשש מהמטפלת ,הושיטה את ידיה להג על עצמה ,התקיפה הייתה אלימה וחוזרת
ונשנית .אי להרבות מילי על חומרת מעשיה של האסירה כלפי מי שהייתה חסרת ישע ותחת
טיפולה"(.
ראו עניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש  ,18בעמ' .869
ראו ש ,בעמ'  ;872–871עניי  ,Á˙Èלעיל ה"ש  ,29בפס'  6לפסק דינה של השופטת קובו
)"במקרי אלו קיי חשש אמיתי ,כי מת רשיו חופש לאסיר ייפגע בתפיסת הציבור את
חומרת התנהגותו של האסיר וכ תפגע הרתעת היחיד והרתעת הכלל ,באופ העלול להביא
מהצד האחד לזלזול באיסור הפלילי ובשלטו החוק ומהצד השני לאבד תחושת הצדק של
הציבור ואמונו במערכת אכיפת החוק.("...
ראו עניי  ,ÈÁ·ÂÒלעיל ה"ש .62

עלי משפט יא תשע"ד

שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד

מערכת המשפט ויביא לפגיעה בתחושת הצדק בקרב הציבור" 82.ראוי לשי לב לעולה מבי
שיטי אמירה זו :העונש הקל שהוטל על האסיר על פי חוק ,בגי קטינותו הוא ,במפתיע,
דווקא שיקול להחמיר ע האסיר ולייש את סעי )10א( לחוק בעניינו83.
במקרי אחרי נוצרה זיקה בי המימד הציבורי שבמעשה העבירה מצד אחד ומידת
הפגיעה באמו הציבור הגלומה בה מצד אחר 84.כ למשל ,בעניי ‚‡) ‰Óפרשת רצח דני
כ( דובר על אסירי אשר הורשעו בעבירות של רצח אלי של קטי וחטיפה לש ביצוע
רצח .הוועדה דחתה את בקשת לשחרור מוקד וקבעה כי לצור בחינת הפגיעה באמו
הציבור יש לשקול לא רק את סעיפי האישו אלא ג את תוצאות העבירה בפועל תו
התחשבות בתדמית החוק בעיני האסירי עצמ ,עברייני פוטנציאליי אחרי והציבור
כולו 85.בית המשפט המנהלי ,שד בעתירה שהוגשה על החלטת הוועדה ,שב ואימ את
עמדתה .הוא הדגיש את האפקט הציבורי של מעשה העבירה ובעיקר את מגמתה לפגוע
בציבור כולו – דר נפגע העבירה הפרטי86.
ניתוח דומה נמצא בעניי ‡„ .Èבמקרה זה האסיר הורשע ,בי היתר ,בעבירות של סיוע
להריגה וגרימת חבלה חמורה בכוונה מחמירה לאחר שהסיע ברכבו מפגע שפוצ עצמו
וגר למות ופציעת של רבי .בית המשפט הדגיש את תפיסת העבירה בעיני הציבור
כאסו לאומי והציב אותו בהקשר כולל של מערכה נגד ארגוני הטרור 87.לפיכ ,קבע כי ג
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ראו עניי ‡ ,ÈÂÏלעיל ה"ש  ,30בעמ'  27–26לפסק הדי; עניי ·¯‚ ,È˙Âלעיל ה"ש ) 62דובר
על אסיר שהורשע בגי אימניעת עבירה לאחר שלאסיר נודע מפי אחר דבר פיגוע העומד
להתרחש ,והוא לא דיווח על כ ,ש צוי כי "שחרור של המשיב על תנאי יכול לשדר מסר
לציבור שבתי המשפט אינ מתייחסי בחומרה מספקת לעבירה שהמשיב עבר וכי נית לעבור
עליה לסדר היו"(.
השוו ע"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 4379/02פורס בנבו.(18.1.2006 ,
ראו עניי  ,‰‡'‚ÁÓלעיל ה"ש  ,30בפס'  12 ,5לפסק הדי )"כפי שלמעשה היה הד ציבורי,
רחב בהרבה מאשר למעשה רגיל ,ונוגע היה הוא בציבור כולו ,הרי ג שחרורו של העותר יצור
הד בסדר גודל כזה"(.
ראו וש"מ  ,˙„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' ‰Ó‡‚ 7/03בעמ'  25–24להחלטת הוועדה )פורס
בנבו") (7.12.2009 ,בתו עמנו אנו יושבי .אנו קוראי ורואי ,שומעי וחווי ,את רגשות
אמו הציבור במערכת הכוללת של המשפט ואכיפת החוק ,ואי לנו כל ספק לקבוע ,שחזרת
לבתיה של האסירי בטר שהשלימו עד תו את תקופת העונש ...תיראה בעיני עצמ ,בעיני
הסובבי אות ובעיני הציבור כולו – כחולשה והתרופפות של שלטו החוק במדינה – היא
תפגע בתדמית החוק ,בהרתעת הרבי ובכ באכיפת החוק ,וכתוצאה מכ ייפגע האינטרס
הציבורי בכללו"(.
בית המשפט עמד על הפער בי הגינות מערכת המשפט – שאפשרה לאסירי הליכי
משפטיי מרובי ובכלל משפט חוזר לאסירי – ובי חומרת העבירה והפגיעה באמו
הציבור באותה מערכת המשפט כתוצאה משחרורו המוקד טר השלמת מלוא העונש החמור
שנגזר עליה ראו עניי ‚‡ ,ÈÏ‰Ó ‰Óלעיל ה"ש  ,77בפס'  46לפסק הדי )"שחרור המוקד
של העותרי ,יהא בו כדי להשפיע על הציבור כולו – ולפגוע באמונו במערכת אכיפת המשפט
– אותה מערכת אשר יצאה מגדרה כדי לברר את אשמת של העותרי ,ולית לה כל
אפשרות לעמוד על חפות – ובכ כשלו"(.
ראו עניי ‡„ ,Èלעיל ה"ש  ,74ש.
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הפחתה קטנה בעונש עשויה לפגוע בערכי הקבועי בסעי )10א( לחוק .במסגרת יישו
סעי )10א( לחוק בית המשפט ביקש לשק מחדש את ההד הציבורי שמעשה העבירה יצר
והתחושות הקשות שזו עוררה ,ומה גזר את מסקנתו בדבר ציפיות הציבור כי האסיר ירצה
את מלוא העונש שנגזר עליו88.
לסיכו ,נית לראות במסגרת פרשנות רכיב "השמירה על אמו הציבור" בהלי השחרור
המוקד שימוש בכלי מגווני :שיקו של חומרת העבירה והשלכותיה בניסיו לדמות את
השפעתה הציבורית; התחשבות במניע לביצוע העבירה; ובחינת השאלה מהי מטרת ביצוע
העבירה – א היא מוכוונת נגד נפגע עבירה פרטי או הציבור כולו .ממבט כולל ,נית לראות
ביישומו של רכיב זה היבט קומוניקטיבי המשתלב בתפיסת עול גמולית .במסגרת יישומו
של רכיב זה מועבר מסר המגנה את העבירה לא רק לעבריי אלא ג לנפגעי העבירה
ולחברה כולה89.
 .3רכיב שלישי :פגיעה בהרתעת הרבי
בחינת יישו רכיב הפגיעה בהרתעת הרבי מגלה כי א בו נעשה שימוש מגוו.
במסגרת יישומו של רכיב זה בהלי השחרור המוקד נערכה הקבלה בי הפגיעה בכבוד
האד הטמונה בשימוש בשיקולי הרתעת הרבי ובי הפגיעה בכבוד האד של נפגע
העבירה הגלומה בעבירה .בכ נוצר מעי איזו בי השניי תו התמודדות מרומזת ע
הקושי הקאנטיאני עליו הצביע השופט אנגלרד בעניי ˘˜ 90.˜ÈÏÂכ למשל ,בעניי Á˙È
דובר על אסיר שהורשע ,בי היתר ,בעבירה של גרימת חבלה חמורה כנגד אשתו ונדו בגינה
ל 14שנות מאסר .בית המשפט המנהלי ,בדעת מיעוט ,נטע כי יש להחיל במקרה זה את
סעי )10א( לחוק כאשר "למול הפגיעה בכבוד האד של העבריי ,הטמונה בשימוש
בשיקולי הרתעת הרבי ,יש להעמיד באותה השורה את כבוד האד של הקורב" .עוד
הודגש כי הדבר נדרש במיוחד בשל ריבוי בעבירות אלימות במשפחה91.
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ראו ש ,בפס'  24לפסק דינו של השופט חשי )"מעשי אלה ותוצאותיה הנוראיות נתפסו
בעיני הציבור כאסו לאומי .אי ספק כי כלל הציבור מצפה כי מי שנטל חלק במעשי חמורי
ונבזי כאלה ירצה את מלוא תקופת המאסר שהוטלה עליו ,וכל הפחתה בעונש של כאלה,
קטנה כגדולה ,תפגע באופ חמור באמו הציבור במערכת המשפטית ,באכיפת החוק
ובהרתעת הרבי"; השוו עניי ‚‡ ,ÈÏ‰Ó ‰Óלעיל ה"ש  ,77בפס'  46לפסק הדי )"הדי
הפרשה זכו להד נרחב בציבוריות הישראלית – הד אשר הדהד מש שני רבות ,עד כי ג
כיו ,כשלושה עשורי לאחר ביצוע מעשה הרצח ,עדיי מהדהדי הדיה של הפרשיה
בתודעה הקולקטיבית של הציבוריות הישראלית"(.
השוו  ,DUFFלעיל ה"ש  ,31ש.
השוו דנ"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÎ¯„ 3750/94פ"ד מח)") (1994) 630 ,621 (4כבוד האד הוא
לא רק כבודו של הנאש אלא ג כבודו של המתלונ ,העד ,הקרב; ההגינות בהלי ,אשר
אחריה אנו תרי ,היא לא רק הגינות כלפי הנאש"(.
ראו עניי  ,Á˙Èלעיל ה"ש  ,29בפסק דינה של השופטת רובינשטיי )"צור ההרתעה וההגנה
על ציבור הקורבנות הפוטנציאלי הינו הכרח ילוד המציאות נוכח הפיכת של עבירות האלימות
במשפחה נגד נשי למכת מדינה"(.
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השימוש ברכיב הרתעת הרבי מוביל לעיתי לפרשנויות רחבות .כ למשל ,בעניי
‡‚' Ïדובר על אסיר שנדו לכ 11שנות מאסר בארצות הברית בגי עבירות הונאה בהיק
גדול .האסיר הוחזר לישראל על מנת לרצות את עונשו בהתא לדי הישראלי .בקשתו
לשחרור מוקד נדחתה .בית המשפט ציי כי הצור בהרתעת הרבי מופנה ג כלפי
עברייני פוטנציאליי המצויי מחו לישראל מחשש שמדינת ישראל תהפו "למדינת
מקלט לעברייני המצפי להקלה בעונשיה" 92.פרשנות רחבה נוספת לרכיב זה מצויה
בעניי  ¯‰‡Êבו דובר על מפקד בכיר לשעבר בצה"ל שהורשע ,בי היתר ,בסדרת עבירות מי
חמורות של פקידה שעבדה בפיקודו ונדו לשש שנות מאסר בפועל 93.הוועדה הצבאית
לעיו בעונש הורתה ,בדעת רוב ,על שחרורו המוקד לאחר שהגיש תכנית שיקו פרטית.
בית המשפט העליו ביטל את ההחלטה ,בי היתר ,משיקולי אינטרס הציבור .בפסק דינו
פרש בית המשפט את היקפ של שיקולי ההרתעה כ שיכללו ג הרתעת של נפגעות
עבירה עתידיות מלהתלונ תו העברת מסר קשה לעברייני פוטנציאליי .בית המשפט
הדגיש כי "דעת הרוב )בוועדה ,נ.ד (.איננה נדרשת למסר שהיא שולחת לנפגעות )ונפגעי(
עבירות המי :כי מסע החתחתי שה צפויות לעבור א תחלטנה להגיש תלונה במשטרה
ממילא לא ישיג את המטרה של מיצוי הדי ע העבריי עד תומו"94.
הפגיעה בהרתעת הרבי נתפסת כשיקול רלוונטי ליישו סעי )10א( לחוק בסוגי
שוני של עבירות ,כולל עבירות בעלות היבט אקספרסיבי ,אמוציונלי או אידאולוגי בולט.
זאת למרות שעבירות אלו נעדרות לעיתי שקילה רציונלית של הפסד ורווח במונחי
כלכליי "קרי" וההיבט ההרתעתי שלה חלש יחסית 95.כ למשל ,הובעה העמדה כי
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ראו רע"ב  ,ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ' Ï'‚‡ 6803/04פ"ד נט) ,186 (2בפס'  6לפסק הדי
).(2004
ראו בג" ) ¯‰‡ÊÂ ˘ÂÚ· ÔÂÈÚÏ ˙È‡·ˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ' È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ ËÈÏ˜¯Ù‰ 6067/11פורס
בנבו.(2.2.2012 ,
ראו ש ,בפס'  69–67לפסק הדי )"דעת הרוב איננה נדרשת למסר הקשה שהיא שולחת
לציבור ככלל ולחוטאיבכוח בפרט :כי עברייני המי יוכלו לזכות באופ אוטומטי כמעט
בהקלה בעונש ,חמורי מעשיה ככל שיהיו ,א א לא יודו במעשיה ויכו על חטא ,ובלבד
שיציגו תוכנית שיקו פרטית ...החלטת הוועדה ודאי עלולה להגביה עוד יותר את המשוכה
הנפשית שעל קורב עבירת המי לצלוח בטר תחליט להגיש תלונה ...א עסקינ בבחינת
מכלול שיקולי הענישה והשיקו )שמקומ העיקרי הוא בגזר הדי ,ולא בדיוני הוועדה(...
קשה לומר שאי 'כל תוצאה חברתית חיובית' בהרחקת אנס מורשע ומסוכ )לעת הזו( מ
הציבור לתקופה של שנתיי נוספות ,בשליחת מסר מרתיע לעברייני מי ,ודאי כאלה
הממשיכי להכחיש את ביצוע העבירה ביד ,בחיזוק אמו הציבור במערכת אכיפת החוק,
ובעידוד קורבנות של עבירת מי להתלונ נגד העברייני"(.
ראו ;)LARRY J. SIEGEL & JOSEPH J. SENNA, INTRODUCTION TO CRIMINAL JUSTICE 70 (2007
Ross L. Matsueda, Derek A. Kreager & David Huizinga, Deterring Delinquents: A
)Rational Choice Model of Theft and Violence, 71 AM. SOC. REV. 95, 103 (2006
(“instrumental crimes… are more susceptible to rationality and deterrence than
)” .expressive Crimesראו ש לקשיי האבחנה בי עבירות אלו ודיו אמפירי .בהקשר לכ,

דומה כי היותו של שלב השחרור המוקד בי כתלי בית הסוהר מפחית א הוא מעוצמת
ההיבט ההרתעתי הגלו ביישו ס' )10א( לחוק השוו  ,Reitz, Questioningלעיל ה"ש ,10
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הקלה בעונשו של מפגע שנתפס תפגע בהרתעת של מפגעי פוטנציאליי היות ש"‡ÔÈ
 ,˜ÙÒכי מרגע שידעו אלה כי העונש המושת עליה יהא בר הפחתה ,הרי ממילא תופחת א
רתיעת מביצוע העבירה" )ההדגשה אינה במקור ,נ.ד96.(.
לבסו ,נקבע כי אור העונש אינו קנה מידה בלעדי ליישו רכיב זה .כ למשל ,בעניי
 ÈÙ˘ ¯‰דובר על אסירה שהורשעה בעבירה של אימניעת פשע )במסגרת פרשת רצח ראש
הממשלה יצחק רבי ז"ל( .הוועדה קבעה כי ג מאסר קצר שהוטל בגי עבירות בנסיבות
מחמירות יישקל ,לפי הצור ,בבחינת רכיב הרתעת הרבי ,וכי אי במאסר קצר לכשעצמו
כדי לשלול את השימוש בו97.
לסיכו ,תפיסת רכיב הרתעת הרבי במסגרת שקילת סעי )10א( לחוק מלמדת על גיוו
פרשני בשקילתו :אור תקופת המאסר שהוטלה אינה משמשת קנה מידה בלעדי לבחינת
הצור בשימוש ברכיב זה .הוא מיוש בעבירות בעלות מניע כלכלירציונלי מצד אחד
ואמוציונלי מצד שני; כנגד עברייני פוטנציאליי בישראל ומחוצה לה; ובעבירות
הנחשבות "מכת מדינה" .עוד נמצא כי השימוש בשיקולי הרתעה משמש ג ככלי המעביר
מסר לציבור נפגעי העבירה ,וממבט כולל אפשר לראות בו ג מימד של רצו בהשפעה
חינוכיתמוסרית הקרובה לשק שיקולי גמול98.
 .4רכיב רביעי :פגיעה בדרישת ה"מידתיות בפועל" בענישה
הרכיב הרביעי והאחרו הנבח במסגרת סעי )10א( לחוק עוסק בבחינת "היחס שבי
העונש שנגזר על האסיר לבי תקופת המאסר שיישא האסיר בפועל א ישוחרר" .רכיב זה
משק דיו גמולי הממוקד ביחס שבי חומרת העבירות לחומרת העונשי שהוטלו בגינ.
זהו היבט פרגמטי של הדרישה למידתיות בענישה שנית לכנותו כ"מידתיות בפועל" .הוא
מבוסס על חשיבותו של עקרו המידתיות בענישה והיותו משק את ערכי היסוד של
המשפט הפלילי 99.היחס הנבח הוא בי שני משתני :מצד אחד מצוי הביטוי העונשי
ההול שנית בגזר הדי ושאמור לשק גינוי חברתי בהתא לחומרת העבירה; מצד שני
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בעמ'  .207–206בהקשר לכ ,נית לטעו כי חומרת של המקרי הנכנסי בשערי ס' )10א(
לחוק היא בעלת אפקט החורג מהאופי המרוחק והסמוי מ העי של שלב השחרור המוקד –
זאת על א שדיוני ועדת השחרורי נערכי בי כתלי בית הסוהר ובחלו הזמ.
ראו עניי  ,‰‡'‚ÁÓלעיל ה"ש  ,30בפס'  12לפסק דינו של השופט ארבל.
ראו עניי  ,ÈÙ˘ ¯‰לעיל ה"ש  ,76בפס'  3להחלטה; עניי  ,¯·Óש ,בפס'  49לפסק הדי.
השוו יוהנס אנדנאס "ההשפעה המוסרית או החינוכית של החוק הפלילי"  ÌÈËÙ˘Óה 209
).(1973
ראו בדעת השופטת ביניש בעניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש  ,18בעמ' ") 898הפגיעה בציבור נוצרת
ג באות מקרי חריגי שבה נפגע באופ קשה ובולט היחס בי העונש הראוי על פי גזר
דינו של בית המשפט לבי מועד שחרורו של האסיר; בנסיבות כאלה נוצרת פגיעה משמעותית
בערכי היסוד אשר ההלי הפלילי נועד להגשימ .על הוועדה לשקול ג נתו זה בגדר בחינתה
את אינטרס הציבור"(; השוו ס' 40ב לחוק ההבניה.
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שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד

מצוי הביטוי העונשי בפועל ,שנמו מזה שהובע בגזר הדי ועלול להביע גינוי חברתי חלש
יותר – שאינו משק את היחס ההול לחומרתו של אותו מקרה100.
בחינת רכיב הפגיעה במידתיות במסגרת יישו סעי )10א( לחוק מלמדת על דרכי
שונות להערכתה .בחלק מהמקרי הוצעה פרשנות מרחיבה לדרישת המידתיות ואופי
הפגיעה בה .כ למשל ,בעניי  ¯·Óדובר על עניינו של אסיר שנדו ל 16שנות מאסר ,בי
היתר ,בגי עבירות ביטחוניות .במקרה זה ולצור יישו דרישת המידתיות בפועל נבחנו
בידי הוועדה השלכות ארוכות טווח של העבירה על מדיניות הפני והחו של ישראל –
החורגות ממאפייני המקרה הקונקרטי של האסיר ונוגעות לשאלות כלליות של מדיניות
ענישה ראויה והמערכה המדינית שמנהלת ישראל 101.בדומה לכ ,בעניי ‡‚' Ïהובא
בחשבו ג עונש ראוי בקנה מידה זר כאמת מידה לתפיסת העונש הראוי .לש כ ,בנוס,
פורש הביטוי העונש "שנגזר על האסיר" באופ תכליתי ולא צומצ רק לעונשי שנגזרו על
ידי בתי המשפט בישראל 102.במקרה זה הודגש כי "שחרורו של המבקש ,שבשל מעשהו
נמצא ראוי למאסר של  136חודשי ,מק שלוש שנות מאסר וחצי הוא בבחינת דבר ההופ
לחוכא ואיטלולא את אכיפת החוק וש לקלס את מערכת המשפט"103.
פרשנות מרחיבה של דרישת הפגיעה במידתיות עולה מעניי  ‰‡'‚ÁÓבו נקבע כי
העונש ההול לא נקבע משיקולי פורמאליי כאשר "לא רק סעיפי האשמה ה הקובעי
א להשתמש בסעי זה או לא ,אלא ג תוצאות העבירה והזעזוע שנגר על ידה לחברה
כולה" 104.במקרה זה ,ולש הערכת הפגיעה בדרישת המידתיות בפועל בח בית המשפט
את היחס שבי העונש הפוטנציאלי האפשרי המרבי שאפשר היה לגזור על האסיר בנסיבות
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השוו עניי  ,Á˙Èלעיל ה"ש  ,29בפס'  9לפסק דינה של השופטת קובו; ו"ש )מעשיהו( ' ÈÂÏÙ
) ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂפורס באר"ש.(13.5.20001 ,
ראו עניי  ,¯·Óלעיל ה"ש  ,30בעמ'  6–5לפסק הדי )"שחרורו לאחר שריצה  10שני בלבד,
מתו  16שני שהוטלו עליו ,עלול לפגוע במערכה המדינית שמנהלת ישראל כלפי פני וחו
ביחס לאירא ,וכ עלול לגרו לפגיעה חמורה באמו שנות הציבור במערכת המשפט ואכיפת
החוק ,ובאינטרס של הרתעת היחיד והרבי מבית ומחו ,ועלול להעביר מסר סלחני כלפי
מבצעי פוטנציאלי של מעשי חמורי כמו שעשה העותר"( .בית המשפט המנהלי "אשרר"
את עמדת הוועדה וציי ש ,בעמ'  23לפסק הדי כי "שחרורו המוקד של העותר עלול לשדר
מסר שלילי ושגוי של פייסנות כלפי העוסקי בפרוליפרציה באשר ה ,וכ לעודד פעילות
כנגד בטחונה של מדינת ישראל" .כלומר שיקולי של פגיעה באמו הציבור ופגיעה בהרתעה.
ראו עע"א  ,ÊÎ¯Ó ˘Â‚ ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 1922/04בפס'  1לפסק
הדי )פורס בנבו) (22.6.2004 ,להל :עניי ‡‚'") (Ïלאחר שנקבע בארה"ב כעונש ראוי
מאסר בפועל ב למעלה מ 11שני הרי ששחרורו של המשיב לאחר תקופה בת  3.5שני
בלבד תביא לפגיעה חמורה באמו הצבור במערכת המשפט ,כאשר הצבור שאינו מתמצא
בנבכי עול החוק ישאל ,ובצדק ,כיצד במערכת מתוקנת ימצא עצמו עבריי ,אשר הורשע
בעבירה חמורה של מרמה בהיק חסר תקדי ונדו בארה"ב לעונש האמור ולתשלו פצוי
משמעותי ,מתהל חופשי ברחובה של עיר בטר ריצה אפילו שליש מעונשו המקורי ...ומבלי
ששיל מאומה מהקנס שהושת עליו .התוצאה מכל אלה כי המשיב שחטא בפלילי לא רק
שאינו מכפר על מעשיו ונענש כגמולו ,אלא יוצא נשכר"(.
ראו ש ,בפס'  3לפסק הדי.
ראו עניי  ,‰‡'‚ÁÓלעיל ה"ש  ,30ש.
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המקרה ,ובי העונש בפועל שיוטל עליו א ישוחרר 105.במילי אחרות :יש לשקול ,באות
מקרי חמורי ומרובי נפגעי ,ג את שאלת הצטברות העונשי הפוטנציאלית
והתקיימותה בנסיבות המקרה .כלומר ,היחס הנבח אינו רק הפער בי העונש הנגזר לעונש
המיוש ,אלא פער בי העונש ˘¯‡ ÈÂהיה ,או שיכול היה ,להיגזר לבי העונש בפועל106.
בנוס ,בעניי ‡„ Èהודגש כי יש לבחו התקיימותו של רכיב המידתיות ג במקרה
שנותרה לאסיר בעת הדיו בוועדה תקופה קצרה יחסית לנשיאה בפועל .ג כא נעשה
שימוש במבח היפותטי :איזה עונש מרבי )מצטבר( היה בית המשפט יכול לגזור על האסיר
ומכ נגזרת המסקנה כיצד יש לראות את העונש שירצה בפועל לו ישוחרר 107.נית לראות
במבח זה שיקול דעת המאפיי ברגיל ערכאת ערעור :העיסוק בשאלת העונש ההול ,הא
הוא במצטבר או בחופ ,מאפיינת דיו מקובל בערעור על גזר הדי108.
מקרה נוס שבו הופעל שיקול דעת המאפיי ערכאת ערעור הדנה בחומרת העונש מצוי
בעניי „ .Ô˙Âבמקרה זה דובר על אסיר ,קצי בכיר לשעבר בצה"ל ,שנדו ל 13שנות מאסר
במסגרת הסדר טיעו בגי עבירות שוחד ומרמה חמורות .הוועדה הצבאית הורתה על
שחרורו המוקד ,אול בית המשפט העליו ביטל את החלטתה משיקולי אינטרס הציבור.
השופט חשי הדגיש את קולתו של הסדר הטיעו שנער ע דות כשיקול להחלת שיקולי
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ראו ש ,בפס'  5לפסק הדי .בית המשפט תיאר כיצד תפגע דרישת המידתיות א ישוחרר
האסיר בשחרור מוקד" :העותר נטל חלק בקיפוד חייה של  21בני אנוש .משקבע בית
המשפט העליו ,כי נית לגזור עליו עונש מצטבר בנפרד בשל כל נפש ונפש שפתיל חייה
קופד ,הרי ,לכאורה ,עתיד היה לרצות עונש מאסר מירבי שהינו כפולה של העונש הקבוע
בחוק –  3שני – במספר הנפשות שמצאו את מות .קשה אמנ לערו חישוב אריתמטי של
נפשות חיות וכאב של בני משפחות ,אשר אי לו שיעור ,אול ,אי ספק כי ביחס למספר
הנפשות שנפטרו ,עונשו של העותר עונש קל הינו".
ראו עניי ‚‡ ,ÈÏ‰Ó ‰Óלעיל ה"ש  ,77בפס'  47לפסק דינו של השופט ארבל .בגזר הדי צוי
כי היה ראוי לגזור על האסיר עונש מאסר מצטבר לעונש מאסר העול שהוטל עליו .הוועדה
ציינה על סמ אמירה זו כי "ריצוי עונש מאסר של  23שני ביחס לעונש המקורי אשר קבע
בית המשפט כי מ הראוי היה כי יושת עליה ,עונה על התנאי השלישי שנקבע בסעי
)10א(".
ראו עניי ‡„ ,Èלעיל ה"ש  ,74בפס'  24לפסק דינו של השופט חשי )"אמנ העונש המירבי
על עבירת הסיוע להריגה הוא  10שנות מאסר .דא עקא ,שבענייננו העותר סייע בהריגתו של
לא רק אד אחד ,אלא של  21בני אד ,ובית המשפט העליו כבר פסק ,לא אחת ,כי נית לגזור
עונשי נפרדי בגי כל אחד ממעשה הקטילה ...העונש המירבי בעניינו של העותר יכול היה
להצטבר לעשרות רבות של שני בגי עבירת הסיוע להריגת של  21קורבנות .לכ יש
להוסי את העבירה הנוספת של סיוע בגרימת חבלה חמורה ל 110אנשי נוספי ...נכו
שתקופת המאסר שנותרה לריצוי הינה תקופה קצרה ביחס ,קצת יותר משנה ,כ שהמשקל
שיש לית לנתוני עפ"י סעי )10א( יפחת בהתא .יחד ע זאת ,בנסיבות החמורות כמפורט
לעיל ,ונוכח תקופת המאסר שנגזרה ,הרי שלטעמנו כל הפחתה בעונש המאסר שנגזר על
העותר ,תיצור יחס בלתי סביר בי חומרתה המפליגה של העבירה ,נסיבותיה והעונש שנגזר על
העותר ,לבי תקופת המאסר שיישא בפועל א ישוחרר על תנאי ,הג שתקופת המאסר
שנותרה לריצוי קצרה ביחס"(.
השוו רות קנאי "הנחיות לקביעת גזר הדי בפסיקת בית המשפט העליו"  ÌÈËÙ˘Óכד 99 ,97
).(1994
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אינטרס הציבור .לתפיסתו ,ההקלה שזכה לה דות במסגרת הסדר הטיעו בתוספת ההקלה
הגלומה בשחרור מוקד יוצרת פער לא סביר בי העונש הראוי לעונש בפועל109.
לסיכו ,נית לראות כי לש יישו רכיב המידתיות הוועדה ובית המשפט המנהלי
נעזרי במגוו כלי פרשניי :יצירת זיקה בי רכיב זה לרכיב הפגיעה באמו הציבור.
כלומר ,ענישה בלתי מידתית מובילה לפגיעה באמו הציבור ,ואי מדובר דווקא על שני
רכיבי הנבחני לחוד .דרישת המידתיות נתפסת כחלק מערכי היסוד של ההלי הפלילי.
כאשר לש בחינתה נשקלי לא רק סעיפי האישו אלא ג תוצאות העבירה; כ נית
להיעזר א בקנה מידה זר להערכת חומרת העבירה ובפרשנות מרחיבה של הביטוי "העונש
שנגזר" כולל העונש ההיפותטי האפשרי )כולל אפשרות לצבירת עונשי או עונש המוטל
שלא במסגרת הסדר טיעו( כקנה מידה להערכת העונש ההול .עוד אפשר לראות כי רכיב
זה מיוש ג ביתרת מאסר קצרה יחסית .לבסו ,לעיתי הוועדה יוצקת לתו רכיב זה ג
שיקולי רחבי של השפעת השחרור המוקד על מדיניות החו והפני הכללית של
ישראל.
לאחר הצגת יישומו ופרשנותו של סעי )10א( לחוק בהלי השחרור המוקד המאמר
יעבור להתמודדות הפסיקה ע עצ קיומ של שיקולי אלו ,הצור לצמצ את השימוש
בה והדרכי שהוצעו לש כ בפסיקה.

ה .תבחיני שיפוטיי לצמצו יישומו של סעי )10א( לחוק
ניתוח הפסיקה מלמד כי היחס כלפי שיקולי אינטרס הציבור עודנו מורכב .ג לאחר
חקיקת סעי )10א( לחוק ,הפסיקה טר הגדירה במדויק את היקפו הראוי 110.עיו בפסיקה
מגלה רצו לצמצ את השימוש בשיקולי אלו כמצוות המחוקק באמצעות פיתוח תבחיני
שיפוטיי שוני .לעיתי צמצו זה נעשה תו הזדהות – במפורש או במרומז – דווקא ע
דעת המיעוט בעניי ˘˜ ˜ÈÏÂהמבקשת לשלול לחלוטי את השימוש בה )ובמפתיע ,ג
לאחר חקיקת סעי )10א( לחוק( .מגמה מצמצמת כזו עשויה לבוא לידי ביטוי בהגמשת

 109ראו עניי „ ,Ô˙Âלעיל ה"ש  ,34בפס'  47לפסק דינו של השופט חשי )"בית הדי היה כאנוס על
פי הדיבור – על פי הסדר הטיעו – ומעיד הוא על עצמו כי חת על גזר הדי במעי כורח.
לאמירות אלו נודע משקל מכריע לעת דיוניה של הוועדה הצבאית .בית הדי כמו אומר לנו:
היינו גוזרי על דות שנות מאסר רבות ,רבות יותר ,א לאחר היעשות הסדר הטיעו אי אנו
רואי עצמנו בני חורי להתעל ממנו כמו לא היה .כ היה לעת גזר הדי .ואול ,קולו של
בית הדי הול מאז נית – ביו  27במארס  – 1991ועד לימינו שלנו .והקול משמיענו כי בית
הדי הקל בעונשו של דות א בשל הסדר הטיעו שנעשה .הא אי בדברי אלה ,כשה
לעצמ ,כדי לאצול – ובמישרי – על שיקול דעתה של הוועדה הצבאית ,ולחובתו של דות?
התשובה לשאלה היא ,לדעתנו ,בחיוב נמר"(; ראו ג בנדור ,לעיל ה"ש  ,39בעמ' .435–432
 110השוו עניי ‡ ,‚ÈÈÒלעיל ה"ש  ,60ש )נושא זה נחשב "קרקע בתולה מבחינה משפטית",
כאשר טר הוגדר תוכ לכלל זה(; עניי  ,¯‰‡Êלעיל ה"ש  ,93בפס'  67לפסק הדי )"לא נידרש
כא לקביעת תבחיני להכללת עניינו של אסיר פלוני במקרי אלה"(.
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עקרו איההתערבות ביחס ליישומו של סעי )10א( לחוק בוועדה .נית להדגי מגמה זו
והתבחיני השיפוטיי שמבטאי אותה באמצעות שלושה מקרי בעניינ של ‚¯;‰ÈÒ
 .ÂÏ˘Â ;Á˙Èהמקרה ראשו נדו בבית המשפט העליו )בד יחיד( ,ושני האחרי בבית
המשפט המנהלי כדלקמ.
 .1עניי גרסיה :חזרה לדעת המיעוט בעניי שקולניק וצמצו ל"מקרי
חריגי ונדירי "
הדוגמה הראשונה לפיתוח תבחיני שיפוטיי לש צמצו יישו סעי )10א( לחוק
מצויה בעניי ‚¯ .‰ÈÒבמקרה זה דובר על אסיר שנדו ל 10שנות מאסר בגי סדרת עבירות
מי חמורות שבוצעו בקטינה .הוועדה דחתה את בקשתו לשחרור מוקד וציינה כי זו
הזדמנות ראויה להביא בחשבו את סעי )10א( לחוק .הוועדה הבהירה כי "אי לנו עניי
במקרה מזדמ ,ואי לנו עניי בזילות הסעי ושיקול דעת הוועדה מונחה בזהירות רבה ותו
שיקול מעמיק ויסודי" 111.לאור זאת קבעה כי זהו "מקרה מובהק בעל חומרה יתרה" וכי
נסיבותיו מיוחדות ,ומשכ החילה את שיקולי אינטרס הציבור 112.אול בית המשפט
המנהלי קבע ,הג שדחה את בקשת האסיר לשחרור מוקד משיקולי מסוכנות ,כי:
"לא אחת הזדמ לנו לציי כי אי אפשר לנופ בסעי )10א( לחוק ולהעלותו
באופ שגרתי ,שכ הדבר יפגע בתכליתו ובמהותו .מדובר בסעי שיש
להשתמש בו במקרי חריגי ביותר ,כאשר הדברי אמורי בעיקר באנשי
שיש לה מעמד ציבורי וכאשר הפגיעה בציבור היא אכ פגיעה ברורה
ומוחלטת ,שא לא תאמר כ – אי ל מקרה של עבירה חמורה שלא נית
להישע על סעי זה"113.
אמירה זו מלמדת על רצו בקביעת מסגרת ליישו סעי )10א( לחוק באמצעות תחימתו
לפי זהות האסיר – אנשי בעלי מעמד ציבורי; ולפי סוג הפגיעה בציבור – פגיעה ברורה
ומוחלטת .האסיר עתר לבית המשפט העליו .החלטת בית המשפט העליו ניתנה לאחר
הלכת ˘˜ ˜ÈÏÂוחקיקת סעי )10א( לחוק .ע זאת ,היא הולכת דווקא בכיוו שהובע בדעת
המיעוט האוסרת את השימוש בשיקולי אינטרס הציבור .השופט טירקל ציי לעניי הלכת
˘˜ ˜ÈÏÂכי "דעת המיעוט באותה פרשה נראית לי מדעת הרוב .אי זה מ הצדק שאסיר
שנסיבותיו האישיות עושות אותו ראוי לשחרור לא יזכה לכ משו חשש של 'מה יאמרו
הבריות'" 114.אמנ השופט טירקל ציי כי "משאמר המחוקק את דברו אי אנו רשאי

111
112
113
114
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ראו עמ'  9–8להחלטת הוועדה בעניי ‚¯ ,‰ÈÒלעיל ה"ש .75
ראו ש.
ראו עע"א )ת"א(  ,ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ‰ÈÒ¯‚ 2073/03בפסק דינו של השופט גרוס )פורס
בנבו ;(15.9.2003 ,השוו עניי  ,¯·Óלעיל ה"ש  ,30בפס'  47לפסק הדי )"אי לראות בהוראת
סעי )10א( לחוק כ'אות מתה' ,ויש לעשות בה שימוש במקרי המתאימי"(.
ראו עניי ‚¯ ,‰ÈÒלעיל ה"ש  ,23בפס'  6–5לפסק דינו של השופט טירקל.
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להתעל ממנו" ,אול הוסי וציי כי סעי )10א( הוא "הוראת חוק מוקשה" .לכ ,הדגיש

כי "עלינו לפרש את הסעי פירוש צר ומצמצ וליישמו רק במקרי חריגי ונדירי"115.

בתמצית ,אפשר לראות כי במקרה זה ה בית המשפט המנהלי וה בית המשפט העליו
עשו מאמ לצמצ את השימוש בשיקולי אלו .לש כ הודר שיקול דעת הוועדה ביישו
סעי )10א( לחוק בתבחיני שוני :בבית המשפט המנהלי – באמצעות מבחני מצמצמי
לפי סוג האסיר )בעל מעמד ציבורי( ומידת הפגיעה באינטרס )ברורה ומוחלטת(; בבית
המשפט העליו ,תו הזהות מפורשת ע דעת המיעוט בהלכת ˘˜ ,˜ÈÏÂהועלה הר
להחלת שיקולי אלו מר של "מקרי בעלי חומרה ו"בנסיבות מיוחדות" עד לר של
מקרי "חריגי ונדירי" – שדומה כי הוא מצמצ א יותר מלשו החוק – המצומצמת
ממילא.
 .2עניי יתח :הפני הכפולות של דרישת המידתיות וחשש מחוסר ודאות

בעניי  Á˙Èדובר על אסיר שנדו ל 14שנות מאסר בגי חבלה בכוונה מחמירה לאחר
שהצית את אשתו .הוועדה הורתה על שחרורו המוקד א ש"התרשמה מהנסיבות
החמורות במיוחד של העבירה" 116.המדינה עתרה כנגד ההחלטה בטענה כי זו לא נתנה
משקל ראוי לשיקולי אינטרס הציבור בשל חומרתה יוצאת הדופ של העבירה ,אכזריותה
והשלכותיה על הנפגעת .בית המשפט המנהלי ,בדעת רוב ,ציי כי "אמו הציבור אינו עני
אוטומטי וסטנדרטי ולא יתכ לקבוע כי בכל מקרה של עבירה חמורה תהא פגיעה באמו
הציבור ולפיכ אי להעניק שחרור ברישיו" 117.ג בעניי  Á˙Èדעת הרוב בבית המשפט
המנהלי נטתה לכיוונה של דעת המיעוט בהלכת ˘˜ ˜ÈÏÂכאשר הודגש בה במפורש כי
"גישת של כב' השופטי אור ואנגלרד לא אומצה כלשונה בחוק שחרור על תנאי כמצוטט
בסעי )10א( דלעיל .ע זאת נראה לי כי יש לית את הדעת לדבריה" 118.בהמש הניתוח
בית המשפט המנהלי צועד שני צעדי נוספי מעבר ללשונו המצמצמת של סעי )10א(
לחוק ,˙È˘‡¯ :הוא קורא – כתנאי מקדי להחלת שיקולי אינטרס הציבור את הצור לשקול
את חוסר הוודאות שאלו מביאי לתו דיני השחרור המוקד ,˙È˘ 119.בית המשפט מציג
גוו נוס של אינטרס הציבור בהדגישו את מעמד האסיר באינטרס זה .לשו אחר ,אינטרס
הציבור מתפרש על ידי בית המשפט ג כאינטרס האסיר לשיקו ולא רק כאינטרס עונשי:

115
116
117
118
119

ראו ש.
ראו רע"ב  ,Á˙È ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 634/02בפסק דינו של השופט חשי )פורס בנבו,
.(31.1.2002
ראו עניי  ,Á˙Èלעיל ה"ש  ,29בעמ' .835
ראו ש.
ראו ש ,בפס'  8לפסק דינה של השופטת קובו )"במסגרת הפעלת שיקול דעתה על הועדה
הנכבדה לשי לנגד עיניה את הבעייתיות האמורה ככל שזו נוגעת לשיקול ההרתעתי ולפגיעה
הטמונה בו בכבוד האד ובחירותו וכ לכל יתר השיקולי לעני הגמול בראוי בדי ההתנהגות
הטובה והחדרת מרכיב של חוסר וודאות לכללי השחרור ברישיו ,וכי מ הראוי לשקול
בזהירות יתר את הפעלת השיקול של אינטרס הציבור תו שקילת כל הנסיבות כול"(.
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"ההלי הפלילי בכלל וקביעת השחרור על תנאי ,מטרת לא רק להביא לדי
את העבריי על מעשהו האסור ,אלא ג לשק את העבריי ,להג על
הציבור מפני חזרתו למעגל הפשע ,לעודדו להתנהגות טובה בכלא .הכל על
מנת שנית יהיה לקיי מסגרת חיי סבירה בתנאי הכלא הקשי שתקווה
בצידה ,לנצל את המסגרות השיקומיות והטיפוליות על מנת שהחברה כולה
תצא נשכרת .ג בכ רואה אני אינטרס ציבורי"120.
תוצאת הפרספקטיבה הרחבה והדוצדדית של המושג "אינטרס הציבור" מובילה,
באופ פחות צפוי ,לדיו בדרישת המידתיות לקולה – והפע ,בי היתר ,לטובתו של
האסיר:
"העונש שנגזר על המשיב של  14שנות מאסר ,הוא עונש ראוי לכל הדעות
למעשה שנעשה .הוא נשא את מרבית עונשו וישב בבתי הסוהר תקופה
ארוכה של כ 9שני ,ללא הקלה בעונש בתנאי שאינ כידוע קלי ,בלשו
המעטה .כעת הוא מבקש לחזור למוטב ולחזור לחברה .השארתו בבית
האסורי לתקופה נוספת של כ 5שני ,בהתחשב במש הזמ שחל
ובמהל השיקומי שנתקיי לאור השני הללו ,לא תהיה מידתית והינה
מעבר לנדרש .נית לקבוע שתקופת המאסר שהאסיר ריצה בהתחשב במאסר
שנגזר עליו ,עומדת ביחס סביר לחומרת העבירה .חומרת העבירה באה לידי
ביטוי במפורש ובמפורט בגזר הדי ובעונש שהוטל על האסיר"121.
בתמצית ,בעניי  Á˙Èנית לזהות גישה חיובית לדעת המיעוט בעניי ˘˜ ˜ÈÏÂעל בסיס
קושי חוקתי )"פגיעה הטמונה בו בכבוד האד וחרותו"( ופגיעה בציפייה של אסיר שהתנהג
כראוי לשחרור מוקד )"הגמול הראוי בגי ההתנהגות הטובה"( .בית המשפט המנהלי
מגביל את שיקול הדעת בנוגע ליישו סעי )10א( לחוק באמצעות שקלול מרכיב חוסר
וודאות שזה מביא עמו להלי השחרור המוקד .בנוס ,בית המשפט רואה במושגי
"אינטרס הציבור" ו"מידתיות" פני כפולות – שאינ מודגשות בדר כלל .בגינ יש לבחו
ג את האינטרס של האסיר .בנוס ,בעמדה זו גלומה ,כ דומה ,ג נקודת מבט חדשה:
במקו שנקודת המוצא לדיו בעונש המידתי תהיה העונש שנקבע בגזר הדי ,נקודת המוצא

 120ראו ש ,בפס'  9לפסק דינה של השופטת קובו.
 121השוו ש ,ש )"תחושתי היא כי במקרה דנ נוצקו שיקולי של ערעור לשיקולי האינטרס
הציבורי ויש להיזהר בכ שלא יהפו עני זה כדר עוקפת לערכאת ערעור .תחולתו היא
בנסיבות חריגות ביותר ,תו איזו נכו של כל השיקולי ולא תו צביעה בצבע עז של אחד
השיקולי ...המחוקק לא קבע ככלל כי בעבירות מסויימות כגו אלה שהמשיב הורשע בה
ירוצה העונש עד תו תקופת המאסר"(.
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לדיו בעונש ההול היא העונש לאחר נשיאת שני שלישי ממנו – זאת בניגוד לעמדה
המקובלת – הרואה בעונש הנגזר בבית המשפט כעונש ההול את חומרת העבירה122.
 .3עניי שלו :הפני הכפולות של דרישת אמו הציבור וצמצו לפי אור
המאסר
בעניי ˘ ÂÏנדו אסיר לשלוש שנות מאסר בגי עבירות אלימות 123.לאחר שהדיו
בעניינו של האסיר עבר מוועדה אחת לחברתה ,יושמו לבסו בעניינו שיקולי לפי סעי
)10א( לחוק .בית המשפט המנהלי ,שד בעתירה על החלטת הוועדה ,ציי כי:
"נראה כי הלבשת חריג זה על מקרה העותר הינה כניסיו להיכנס לנעליי
גדולות מדי .קשה לקבל שהחלטה להפחית את עונשו של העותר משלוש
שנות מאסר לשנתיי ,ונכו להיו ,משלוש שני לשנתיי וחצי ,בכוחו
לפגוע באמו הציבור במערכת המשפטית .התנאי המצטברי של סעי 10
בדבר קיומ של מקרי חריגי ופגיעה חמורה ,מלמדנו שיש לצמצ עד
מאוד את השימוש בסעי זה ולהשאיר את יישו החריגי לחריגי
באמת"124.
לפי קביעה זו ,במאסר קצר ,שבו בהתאמה ג תקופת התנאי קצרה ,יהיה קושי גדול
לקבוע כי קיימת פגיעה באמו הציבור 125.בהמש פסק הדי ניכרת המגמה שנמצאה בעניי
 – Á˙Èהצגת אינטרס האסיר כחלק מאינטרס הציבור .כ צוי בהערה על שינוי בעניי האסיר
מהחלטת ועדה אחת לחברתה ,ללא הצדקה מספקת:
"א עסקינ בשיקול של אמו הציבור ,נדמה שהוא עומד לצדו של העותר
דווקא .אמנ ,מטרתה העיקרית של ההחלטה המינהלית אינה להשיג את
אמו הציבור .יחד ע זאת ,עליה לקפל בתוכה ציפייה לגיטימית של הפרט,
כי ההחלטה מתייחסת אליו כחלק מהציבור126."...

 122השוו Michael M. O’Hear, Beyond Rehabilitation: A New Theory of Indeterminate
Sentencing, 47 AM. CRIM. L. REV. 1247, 1267 (2011) (“Although parole is sometimes
framed as ‘early release’, this convention is artificial. We could just as easily say that the
normal release date for a prison inmate is the time when he or she is first considered for
parole, and an initial denial of parole amounts to delayed release… as providing for
)” .delayed, not early, releaseהדברי נאמרו על השיטה האמריקנית )במסגרת מאסר לא

123
124
125
126

קצוב( .נושא זה חורג ממטרות המאמר.
ראו עע"א )ב"ש( ) ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ÂÏ˘ 2148/02פורס בנבו.(5.6.2002 ,
ראו ש ,בפס'  2לפסק דינו של השופט הנדל.
השוו עניי ‡„ ,Èלעיל ה"ש  ,74ש.
ראו ש.
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ג במקרה זה מדגיש בית המשפט )אמנ בהקשר שונה( את פניה הכפולות של הדרישה
לשמירה על אמו הציבור :לא רק תביעה המופנית לעבר האסיר ,אלא ג תביעה לעברה של
המדינה .פרשנות דרישת המידתיות לטובת האסיר מלמדת על שינוי המוב הקלסי של סעי
)10א( – מאמצעי המכוו כנגד האינטרס של האסיר לכזה הדורש ,בי היתר ,מהמדינה
לנקוט כלפיו באופ מידתי.
לסיכו ,דומה כי למרות ששיקולי אינטרס הציבור נקבעו בסעי )10א( לחוק עוד לפני
כעשור ,היחס הראוי כלפיה טר מצא את מקומו המוגדר .הדבר בא לידי ביטוי בהגשמת
עקרו איההתערבות .יתרה מכ ,לפחות זר פסיקה מסוי מזדהה ע דעת המיעוט בהלכת
˘˜ 127.˜ÈÏÂבמסגרת זו נית למצוא שלוש דרכי מרכזיות להדרכת שיקול דעת הוועדה
ביישומו של סעי )10א( לחוק ,˙È˘‡¯ :צמצו לשו סעי )10א( ,א יותר מההגבלה
הקיימת בו ממילא ,תו הצעה לצמצומו החמור במבח כפול :לפי סוג האסיר – בעל מעמד
ציבורי – וקביעת הר ליישומ ב"מקרי חריגי ונדירי" כאשר ה"פגיעה ברורה
ומוחלטת"; ˘ ,˙Èהצעת תבחיני נוספי ומצמצמי ליישו שיקולי אלו :בחינת חוסר
הוודאות הגלו בה כמכשול טר יישומ; בחינת מידתיות העונש המושת על האסיר
באופ דוכיווני – לא רק מנקודת מבט הבוחנת את ההקלה בעונש אלא ג מנקודת מבט
הרואה במועד השחרור המוקד את נקודת המוצא – ומניעתו כהחמרה )ג א שחרור
מוקד אינו זכות קנויה לאסיר(; ˘ ,˙È˘ÈÏצמצו ביישו שיקולי אלו במאסרי קצרי
וזיהוי משמעות כפולה ברכיב הפגיעה באמו הציבור :האחד – לדחיית בקשתו של האסיר
לשחרור מוקד; והשני – כלי לבחינת ההגינות כלפיו.
לאחר ניתוח הדי הפוזיטיבי ,המאמר ימשי בבחינת היחס לשיקולי אינטרס הציבור
במשפט המשווה .במסגרת זו המאמר יבקש לבחו את יחס של שיטות משפט מקבילות
לשיקולי אלו ולשב את עמדתו של המשפט הישראלי על רקע רחב.

ו .שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור המוקד :משפט משווה
ניתוח משווה מלמד על שלוש גישות מרכזיות ביחס לשיקולי אינטרס הציבור בהלי
השחרור המוקד .גישות אלו יכונו בתמצית‰˘È‚‰Â ˙ÓˆÓˆÓ‰ ‰˘È‚‰ ,‰·ÈÁ¯Ó‰ ‰˘È‚‰ :
 ˙¯ÒÂ‡‰על פי מידת השימוש שה מאפשרות בשיקולי ענישה בהלי השחרור המוקד.
הניתוח המוצע יטע כי השיטה הישראלית עברה מגישה אוסרת ,ששררה עד הלכת
˘˜ ,˜ÈÏÂלגישה מצמצמת המבוטאת בהלכת ˘˜Â ˜ÈÏÂסעי )10א( לחוק .קוד הניתוח
יוער כי ערכו של עיו משווה בנושא מוגבל .הדבר נובע מהשוני הבולט שבי הסדרי שחרור

 127לדיו בעניי ‚¯ ‰ÈÒראו עע"א )נצ'(  ,ÌÈ¯Â¯Á˘ ˙„ÚÂ ' Ò¯‡Ù 1030/07בפס'  11לפסק הדי
)פורס בנבו ;(28.2.2007 ,עע"א )ת"א( ) ÌÈ¯Â¯Á˘‰ ˙„ÚÂ ' ÂÈ¯˜ 1097/04פורס בנבו,
 ;(9.2.2004השוו עע"א )ת"א(  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ì‡‚ 2701/07בפסק דינו של השופט
מודריק )פורס בנבו.(27.11.2007 ,
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מוקד שוני :בהיק שיקול הדעת המוקנה לשופט ולוועדה; במודל המאסר – קצוב ולא
קצוב – לפי העניי; היחס העקרוני השונה לשיקולי השיקו בהלי קביעת העונש; במידת
הדגש בפיקוח לאחר השחרור ועוד 128.ע זאת דומה כי אפשר להפיק תועלת מעיו
השוואתי באשר ליחס העקרוני לשיקולי אלו והתאמת לתכליות ההלי כולו.
 .1הגישה המרחיבה
גישה זו מקבלת את שיקולי אינטרס הציבור כשיקול לגיטימי בהלי השחרור המוקד.
לגישה זו אי לייחד את השימוש בשיקולי אינטרס הציבור למקרי חמורי או נסיבות
מיוחדות אלא יש ליישמ כחלק אינטגרלי מהלי השחרור המוקד .בהכללה ,נית לזהות
גישה זו ע עמדת המשפט האמריקני .השחרור המוקד במשפט האמריקני עבר רפורמה
בשנות השבעי של המאה הקודמת .עד אז נעשה השחרור המוקד על ידי ה Parole
 Boardsכחלק בלתי נפרד משיטת מאסר לא קצוב כאשר מרב שיקול הדעת בענישה היה
בידיה 129.השחרור המוקד היה מבוסס שיקו תו הדגשת הפיקוח על האסיר ברישיו .ה
 Parole Boardsנהנו משיקול דעת כמעט בלתי מוגבל :העונש המדויק נקבע על ידיה בטווח
הרחב שבי עונש המינימו לעונש המקסימו שהטיל השופט בגזר הדי .אול מאז שנות
השבעי נרשמה אכזבה בידי משפטני ,קרימינולוגי וגורמי במערכת אכיפת החוק
מההצדקה השיקומית לקיומו ומהיעדר השוויו שיצר בענישה .על חשבו המגמה
השיקומית עלתה מגמה גמולית שהדגישה ענישה מידתית ושוויונית וקראה לשינוי יסודי
בהלי השחרור המוקד הקיי 130.בעקבות מגמות אלו החקיקה במדינות רבות בארצות
הברית )וברמה הפדראלית( עברה להכוונה וצמצו שיקול הדעת של ה Parole Boardוא
לביטולו המלא של השחרור ב131.Parole

128
129
130
131

ראו Keith Bottomley, Parole in Transition: A Comparative Study of Origins,
).Developments, and Prospects for the 1990s, 12 CRIM. & JUST. 319 (1990
ראו  ,Reitz, Questioningלעיל ה"ש  ,10ש.
ראו James Wootton, Truth in Sentencing: Why States Should Make Violent Criminals Do
).Their Time, 20 U. DAYTON L. REV. 779, 780–781 (1995
ראו The Sentencing Reform Act of 1984 (P.L. No. 98-473, 98 Stat. 1987); Robert
Howell, Sentencing Reform Lessons: From the Sentencing Reform Act to of 1984 the
Feeney Amendment, 94 J. CRIM. L. & CRIM'Y 1069, 1070–1071 (2004); Comprehensive
) .Crime Control Act, 98 Stat. (1984); 18 U.S.C § 4161 (1982חקיקה זו ביטלה את ה
 Parole Boardsהפדראלית; טיוטת ה) Model Penal Codeלהל (MPC :דוחה שחרור מוקד
ב .Paroleע זאת היא מותירה כלי להפחתת עונש מנהלית בידי רשויות בתי הסוהר;
בהתנהגות טובה ובביצוע מטלות בזמ המאסר ) ;(Good Time Lawsאו מסיבות מיוחדות

)חולניות מתמדת ,מצב משפחתי מיוחד( .מודל זה מבקש ,בי היתר ,לעודד רהאינטגרציה של
האסיר בחברה ראו ).Model Penal Code: Sentencing § 6.06 (Tentative Draft No. 2, 2011
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פתרו מקובל להכוונת שיקול הדעת במשפט האמריקני )במדינות שלא ביטלו כליל את
 ההנחיות132.(Parole Guidelines) השחרור המוקד( הוא קביעת הנחיות לשחרור מוקד
 הראשו מציי על פני סול את המסוכנות:מבוססות בדר כלל על שני צירי עיקריי
הנשקפת מהאסיר לפי משתני דינמיי וסטטיי; השני מציי על פני סול את חומרת
הגישה המרחיבה נמצאה בכמה מדינות בארצות הברית כשיקול לגיטימי ה של133.העבירה
 שפועלות בשיקול דעת רחב וה כאלו הפועלות לפי הנחיות וכ ברמהParole Boards
 הפדראלית יכולה לשקולParole Board ההנחיות הפדראליות קבעו כי ה134.הפדראלית
“that release would not depreciate the seriousness of his :טר שחרור על תנאי ג א
 דברי ההסבר להנחיות הבהירו כי משמעות135.offense or promote disrespect for the law”
: כ למשל הובאה בדברי ההסבר הדוגמה הבאה.ביטוי זה כוללת שני קריטריוני נפרדי
נבחר ציבור מורשע בעבירת הונאה הכוללת הפרה של אמו הציבור ונידו לשלוש שנות
 שחרורו על תנאי לאחר שנה אחת יכול לעודד בציבור חוסר כבוד לחוק ג א.מאסר
 דברי ההסבר הדגישו עוד כי136.העונש עשוי לעמוד בדרישת ההתאמה לחומרת העבירה
:שיקולי ענישה ה חלק אינטגרלי מהלי השחרור המוקד
“The Parole Commission, in making each parole determination, shall
recognize and make a determination as to the relative severity of the
prospective parolee's offense and that in so doing shall be cognizant of
the public perception of and respect for the law… Determinations of just
punishment are part of the parole process, and these determinations
cannot be easily made because they require an even-handed sense of
justice… it is important for the parole process to achieve an aura of

Joan Petersilia, Parole and Prisoner Reentry in the United States, 26 CRIM. & JUST.  ראו132
479, 479–451 (1999); Joan Petersilia, When Prisoners Return to Communities: Political,
.Economic, and Social Consequences, 65 FED. PROB. 3 (2001)
Albert W. Alschuler, Sentencing Reform and Parole Release Guidelines, 51 U.  ראו133
 שימשה לאחר מכ כמודלParole Board הצלחת ההנחיות ל.COLO. L. REV. 237 (1980)
.(Sentencing guidelines) לקביעת הנחיות לשופט הגוזר את הדי
Anne M. Payne, Pardon and Parole, 59 AM. JUR. § 88 (2009); Ill. Rev. Stat. 38 §  ראו134
1003-3-5(c) (1982); U.S. v. McGinnis, 734 F.2d 1193 (7th Cir 1984); 28 C.F.R. § 2.20
.(1979); 45 Fed. Reg. § 6379 (1980)

 האפשרות לשחרור מוקד ברמה הפדראלית אפשרית לקבוצה מצומצמת של אסירי, כיו135
 כאלו שנדונו למאסר קוד הרפורמה הגמולית או אסירי שנדונו בבתי משפט,)למשל
Parole Commission and Reorganization Act, Pub. Law 94-233, 1, U.S.C. §  ראו.(צבאיי
4206; United States Parole Commission Guidelines for Federal Prisoners, § 2.18 (2010)

 הנחיה זו קיימת מאז שנות ה.www.justice.gov/uspc/documents/uspc-manual111507.pdf
18 U.S.C. §  עד אז נקבע לפי. למצב שלפניו1976  נית להשוות את לשו התיקו משנת.'70
. לשקול שיקולי שיקומיימניעתיי ולא עונשייParole Boards כי על ה4203 (1970)
. בדברי ההסבר, ש,Parole Commission Guidelines  ראו136
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fairness by basing determinations of just punishment on comparable
periods of incarceration for similar offenses committed under similar
circumstances. The parole decision-makers must weigh the concepts of
general and special deterrence, retribution and punishment”.137

בהמש לכ ,הפסיקה האמריקנית ,ככלל ,ראתה בחיוב שקילת שיקולי אלו .כ למשל,
בעניי  Parterפורשה ההוראה שבהנחיות כמאפשרת שקילת שיקולי הרתעת הרבי כחלק
משיקוליה הרגילי של ה 138.Parole Boardעוד נקבע כי אי בשקילת שיקולי הרתעה
בהלי השחרור המוקד משו "סיכו כפול" וענישה כפולה על אותו מעשה 139.בעניי
 Greenholtzצוי כי על ה Parole Boardsלשקול ,בי השאר ,את שיקולי חומרת העבירה
וגרימת חוסר כבוד אפשרי למערכת המשפט כתוצאה מהשחרור 140.עמדה זו אומצה בחיוב
בפסיקה מדינתית באילינוי ,נברסקה ,ניו יורק ,רוד איילנד ועוד 141.מדינות אלו הפעילו
שיקולי ענישה בהלי השחרור המוקד במגוו מקרי – רוב ,כצפוי ,בעבירות אלימות
חמורות ,מי והמתה 142.יתרה מכ ,בעניי  Resnickנעשה צעד נוס ובו צוי כי בהלי
שחרור מוקד מבוסס שיקול דעת רחב ,שיקולי חומרת העבירה ופגיעה באמו הציבור ה
החשובי שבמער השיקולי 143.לבסו ,בעניי  Rosenkrantzקבע בית המשפט העליו
של קליפורניה כי שיקולי חומרת העבירה א יכולי להיות שיקול יחיד כאשר חומרת
העבירה חריגה בחומרתה 144,והדבר אינו פוגע בזכות החוקתית להלי הוג145.
ישנ מדינות היוצרות קריטריוני לשקילת שיקולי אינטרס הציבור בהלי השחרור
המוקד .הקוד הפלילי בקליפורניה מאפשר בנוגע לשחרור מוקד של אסירי עול שני

137
138
139
140

141

142
143
144

ראו ש ,בס'  ,2.20-01העוסק במטרות ההנחיות )ההדגשה הוספה(.
ראו ).Prater v. U.S. Parole Commission, 764 F.2d 1230 (1984
ראו ).Block v. Potter, 631 F.2d 233 (3d Cir. 1980
ראו Greenholtz v. Nebraska Penal Inmates, 422 U.S. 1, 8 (1979) (“The Board to assess
whether, in light of the nature of the crime, the inmate’s offense will minimize the
gravity of the offense, weakens the deterrent impact on others, and undermines respect
)”.for the administration of justice
ראו באילינוי ;Turner v. Klincar, 933 F.2d 1012 (1991) ,ניו יורקFrancis v. Fox, 838 F.2d ,
) ;1147 (1988רוד איילנד .R. I. Parole Board Policy Statement § A(2) (2007) ,חקיקה בניו
יורק דרשה עמידה על אמינות החוק ראו N.Y. Crim. Proc. Law § 410.91(3) (McKinney
2005) (“that imposition of such a sentence would not have an adverse effect on public
)”.safety or public confidence in the integrity of the criminal justice system
ראו למשל ).Wiley v. U.S., 380 F.Supp. 1194 (M.D.Pa.1974
ראו Resnick v. U.S. 835 F2d 1297 § 33 (1988); Herbert v. N.Y. 97 A.D.2d 128, 129
).(1983
ראו ;)In re Rosenkrantz, 59 P.3d 174, 184 (Cal. 2002); Cal. Code Regs. tit. 15 (1990
Daniel Weiss, California's Inequitable Parole System: A Proposal to Reestablish
)) Fairness, 78 S. CAL. L. REV. 1573, 1588–1591 (2005המחבר מבקר את ההשפעות

הגמוליות בשיטה זו והפיכת שלב השחרור המוקד לדיו גמולי נוס(.
 145ראו למשל ).Irons v. Carey, 479, 660 F.3d 658 (9th Cir. 2007
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מסלולי מקבילי :ה ה Parole Boardוה המושבעי בשלב גזר הדי יכולי לקבוע כי
העבירה שבוצעה חריגה בחומרתה ולא יתאפשר בעניינה שחרור מוקד 146.לש ההחלטה
בשאלה זו נקבעו בחוק קריטריוני) :א( מספר נפגעי העבירה; )ב( הא העבירה בוצעה
באופ מחושב וקר רוח; )ג( הא הנפגע נוצל לרעה ,כבודו חולל או גופו הושחת בזמ
ביצוע העבירה או לאחריה; )ד( הא העבירה בוצעה תו הפגנת חוסר רגישות בולט לסבלו
של הנפגע או בשל סיבה קלת ער .יצוי כי למרות קריטריוני אלו ,שיקול הדעת נותר בידי
ה .Parole Boardעליה לשקול שיקולי אלו לפי המקרה הקונקרטי שבפניה ,יתר הנתוני
בעניינו של האסיר ושאלת מסוכנותו הכוללת147.
א כ ,אפשר לראות כי קיימות שיטות משפט שלא זו בלבד שמקבלות את השימוש
בשיקולי אינטרס הציבור ,אלא א רואות בה שיקול מרכזי )ובמיוחד בעבירות חמורות(.
במדינות שבה שיקול הדעת בהלי מובנה בהנחיות שיקולי אינטרס הציבור משולבי בדר
כלל בשיקולי חומרת העבירה ומשוקללי לציר המכמת את חומרת העבירה; לעתי אפשר
להשתמש בה א ללא קביעה מפורשת בהנחיות ,מכוח הפרקטיקה הנוהגת 148.הגישה
המרחיבה ,המבוטאת במשפט האמריקני ,משתלבת ע מעמד הנמו יחסית של שיקולי
שיקו בשיטה זו ועליית שיקולי גמול על חשבונ; האכזבה משיטת המאסר הלא קצוב;
הירידה בכוחה של שיטת ה Paroleוהקריאה הגוברת להחמרה בענישה149.

הכיוו הגמולי שמובע במשפט האמריקני משתלב במגמה שמקורה בשלהי שנות ה '70
ליצור אחידות ושוויו בשיטת המאסר הלא קצוב שבה פועלת  Parole Boardבשיקול דעת
רחב .גישה זו מבוססת על נסיגה מהמודל הקלאסי של השחרור המוקד :משחרור מוקד
שממוקד בשיקומו של האסיר ופועל במסגרת מאסר לא קצוב התבצע מעבר לשחרור מוקד
מבוסס גמול שממוקד בקביעת עונש הול .לרוב ,זהו שלב מעבר עד לביטול השחרור
המוקד במסגרת מאסר לא קצוב .לכ מוש דגש על שקולי ענישה בהלי המוקד עד

146
147
148
149
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ראו Cal. Penal Code, S. 190.2, 3040–3041 (West 2004); Cal. Code Reg. tit. 15 CA ADC
§ 2402, C(1) (“The prisoner committed the offense in an especially heinous, atrocious or
)”.cruel manner
ראו David W. Ball, Heinous, Atrocious, and Cruel: Apprendi, Indeterminate Sentencing,
and the Meaning of Punishment, 109 COLUM. L. REV. 893, 902–903 (2009); Cal. Code
).Regs. tit. 15, § 2402(a)–(b), (c)(1)(a)–(e) (2005
ראו ) ;Heirens v. Mizell, 729 F.2d 449 (7th Cir. 1984השוו Welsh v. Mizell, 668 F.2d
).328 (7th Cir. 1982
ראו  ,PETERSILIAלעיל ה"ש  ;12רק בשני האחרונות מתגבשת במלואה ההכרה במשפט

האמריקני בצור בשילוב מחדש של האסיר בקהילה לאחר שחרורו ובדבר תפקיד של
גורמי המצויי בקצה הרצ העונשי בתהלי זה )ובמיוחד בשלב קביעת תנאי השחרור
ובהלי ביטול השחרור( .ראו JEREMY TRAVIS, BUT THEY ALL COME BACK: FACING THE
) .CHALLENGES OF PRISONER REENTRY 40–44, 263–264 (2005הדברי קיבלו לאחרונה
הכרה בכל הנוגע לקטיני .ראו  ,MPC § 6.11Bלעיל ה"ש  ,131המכיר בתכלית הרה
אינטגרטיבית כתכלית עיקרית אצל קטיני; ראו ג בדברי ההסבר לטיוטת ה  MPCשל ,Reitz
ש ,בעמ'  ,12–11 ,xxi–xxiiעל מגמת ההחמרה והגידול הרב בשיעור המאסרי בארצות
הברית; אביר ,לעיל ה"ש  ,39ש.
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להשבת מרב או כל שיקול הדעת בענישה לידי השופט .גישה זו אינה מתאימה לשיטת
השחרור המוקד בישראל .בישראל ,השחרור המוקד מבוסס על שיקולי שיקו ומניעה
ופועל במסגרת שיטת מאסר קצוב ומרב שיקול הדעת בענישה מצוי אצל השופט .בהתאמה,
הוועדה אינה ממוקדת בשיטתיות בקביעת העונש ההול ובשקילת שיקולי גמול
והרתעה150.
 .2הגישה המצמצמת
לפי גישה זו שיקולי אינטרס הציבור ה שיקול לגיטימי במלאכת השחרור המוקד,
אול ה מיועדי למקרי יוצאי דופ בחומרת .אפשר לזהות גישה זו ,בי היתר ,ע
השיטה האנגלית והישראלית .באנגליה ,הנחיות מזכירות המדינה מורות כי כאשר נגזר על
אסיר עונש מאסר עול חובה ,רשאית ה Parole Boardהאנגלית )הפועלת ,ככלל ,במסגרת
מאסר קצוב( לשקול בי היתר ,לאחר תקופת המינימו שנשא בהוראת בית המשפט ג
שיקולי של אינטרס הציבור .אמירה זו עוגנה בפסיקה שהדגישה את הצור להתחשב
בשיקולי פגיעה באמו הציבור במערכת המשפט בשלב השחרור המוקד151.
בנוס ,תחת גישה זו אפשר לשב את עמדת המשפט הישראלי ,אשר עבר מגישה
אוסרת בשנות השישי לגישה מצמצמת כיו .נית לראות בכ מעבר מגישה שיקומית
מניעתית "טהורה" לגישה בעלת גוו גמוליהרתעתי מסוי .מגמה דומה משתקפת ג
בשינוי מעמדו של צו המבח בישראל :כאמצעי ענישה מובח ולא רק כאמצעי טיפולי152.
גישה זו מתאימה לשיטות מאסר קצוב – הרווחות בשיטות שמקור בריטי – שבה שלב
השחרור המוקד ממוקד בשיקו ומניעה ולא בענישה )תכלית המוגשמת בגזר הדי(.
 .3הגישה האוסרת
הגישה האוסרת שוללת קטגורית את השימוש בשיקולי אינטרס הציבור בשלב השחרור
המוקד .גישה זו מצויה בשיטות השחרור המוקד של גרמניה ,ניו זילנד וסקוטלנד .כ
למשל ,נקבע כי בגרמניה שיקולי אינטרס הציבור אינ חוקתיי ופוגעי בזכות היסוד
לחירות 153.בניו זילנד ,א על פי שפרשנות מרחיבה של החוק הקיי מאפשרת שקילת
שיקולי ענישה ,הפסיקה קבעה כי שיקולי אינטרס הציבור בכלל ,והרתעת הרבי בפרט,
 150ראו והשוו Kate Stith, Steve Y. Koh, The Politics of Sentencing Reform: The Legislative
History of the Federal Sentencing Guidelines, 28 WAKE FOREST L. REV. 223, 229
).(1993
 151ראו Directions to the Parole Board under Section 32(6) of the Criminal Justice Act 1991
§ 2, C(7) (2004); R. v. Anderson [2002] UKHL 46, 11; R v. Thompson [1997] 3 All ER
).97; Criminal Justice Act, 1991, § 35(2)–(3), c. 53 (Eng.

 152השוו רות קנאי "צו מבח :מחלופה לעונש לעונש חילופי"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓטז 366–365 ,353
).(2001
 153ראו בניתוח עמדת המשפט הגרמני בדעת המיעוט של השופט אנגלרד בעניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל
ה"ש .18
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מקומ בבית המשפט ולא במסגרת השחרור המוקד 154.בעניי  Reidנימק בית המשפט
עמדה זו בהבדלי היסודיי שבי השניי :פומביות גזר די בבית המשפט לעומת האפקט
הציבורי הקט יחסית של החלטות שחרור מוקד; היעדר האפשרות לערער על החלטות
שחרור מוקד והיעדר כללי סדר די פלילי קבועי לטובת האסיר 155.בסקוטלנד נקבע כי
סוגיות של ענישה אינ מעניי ה ,Parole Boardמתו הבחנה בי תפקידה המעישיפוטי
המרוכז בשיקו לתפקידו של שלב גזר הדי על תכליותיה ושיקוליה השוני156.
הגישה האוסרת פועלת מתו העמדת מטרה שיקומיתמניעתית בבסיס השחרור
המוקד .היא מבטאת יחס שלילי עקרוני לשיקולי הרתעת הרבי או לשיקולי אחרי
החיצוניי לעבריי ושמקור בחומרת העבירה או ביחס הציבור אליה .שיקולי אלו
נתפסי כחלק מתפקידו של בית המשפט ולא כחלק מהמסגרת של שחרור מוקד ממאסר.
גישה זו מתאימה לשיטות משפט השמות דגש רב על עקרונות חוקתיי ועל הפרדה
קטגורית בי שלב גזר הדי ושלב השחרור המוקד157.
לסיכו ,הניתוח המשווה מלמד כי היחס הראוי לשיקולי אינטרס הציבור הוא מצמצ
וזהיר .גישה מצמצמת מתאימה לשיטות משפט המאופיינות בשיטת מאסר קצוב .שיטות
אלו רואות בשלב השחרור המוקד כמבוסס על תכלית שיקומיתמניעתית; בהתאמה ,שלב
גזר הדי ממצה על פי רוב את ההיבט העונשי ושיקולי ענישה ה החריג להלי השחרור
המוקד .ע זאת ,גישת הרואה את מעשה קביעת העונש כרצ תאפשר במקרי חמורי
לייש שיקולי ענישה בהיק מצומצ ותחו ג בשלביו המאוחרי והמנהליי של רצ
הענישה .לפיכ ,אופ ניסוחו המצמצ של סעי )10א( לחוק עולה בקנה אחד ע הרובד

154
155
156

157

ראו Katherine Belton, Release on Parole: Gambling with Community Safety or Effective
)Risk Management?, 39 VICT. U. L. REV. 265, 277 (2008
ראו Parole Act, 2002, §§ 7, 14, 28, 35 N. 10 (NZ.); Reid v. New Zealand Parole Board,
).CA 247/05, Par. 34, 21 (2006
ראו Petch v. Her Majesty's Advocate [2011] HCJAC 20 , 36–39 (“The Board make it
clear that it perceives its function to be, and only to be, to assess the risk (if any) which,
on the expiry of the punishment part, the life prisoner, if released, would present to the
public. It does not, it seems, perceive its function as being concerned in any respect with
)”.the punitive element of the sentence
השוו למשל Padilla v. Utah Bd. of Pardons and Parole 947 P.2d 664, 327 Utah Adv. Rep.
54 (2007) (“While the courts have the power to sentence, the Board has been given the
power to pardon and parole. These are two separate and distinct powers, neither of
)” .which invades the province of the otherבמקרה זה טע אסיר כי עצ קיומה של הוועדה

פוגע בעיקרו החוקתי של תפקידה של הפרדת רשויות בי תפקידה של הרשות השופטת
והרשות המבצעת .בית המשפט דחה טענה זו וקבע כי הסמכות לגזור את הדי והסמכות
לשחרור מוקד נפרדות זו מזו ,כאשר א אחת מהסמכויות אינה פולשת לתחומה של חברתה;
עניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש  ,18בעמ' ) 893השופט אור(" :קיימת הפרדה ברורה באופי
הפונקציות שממלאי בית המשפט מזה וועדת השחרורי מזה .בית המשפט מופקד על
מלאכת גזירת הדי ,וועדת השחרורי מופקדת על בחינת הסיכוי לשיבה מוצלחת של אסיר
לחיק החברה ,בלי שיהווה סיכו לה ,ואי מלכות אחת נוגעת ברעותה"(.
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הנורמטיבי .סעי )10א( לחוק משתלב בשיטת המאסר הנוהגת בישראל ,העקרונות המנחי
את שלב השחרור המוקד ,וברמת הפשטה גבוהה יותר ,ובשינויי המחויבי ,ג ע
העקרונות המנחי את שלב גזירת הדי158.

ז .סעי )10א( לחוק ביישומו :הצעת הגורמי ודרכי התמודדות
ברמה הפוזיטיבית דומה כי ג כעשור לאחר חקיקת סעי )10א( לחוק טר הוגדרו
בפסיקה תבחיני למקרי הראויי ליישומו בהלי השחרור המוקד .המצב הקיי מלמד
על שונות פרשנית אפשרית בתפיסת היק תחולתו הראוי וחוסר יציבות מספקת בשאלת סוג
המקרי הבאי בגדרו.
הממצאי מלמדי על שתי מגמות עיקריות ,העולות בקנה אחד ,ביחס ליישו סעי
)10א( לחוק בהלי השחרור המוקד ,˙È˘‡¯ :הגמשת עיקרו איההתערבות בבית המשפט
המנהלי בנוגע ליישומו של סעי )10א( לחוק בידי הוועדה כמשתק בממצאי הכמותיי;
˘ ,˙Èמספר המקרי שבה יוש סעי )10א( לחוק הוא נמו ומשק יישו ראוי
לדרישותיו המצמצמות של החוק .אול טווח חומרת העבירות שבה יוש סעי )10א(
לחוק על ידי הוועדה הל והתרחב בהדרגה בחלו הזמ :ממקרה של רצח ,חטיפה ועברת
מי על רקע ביטחוני ,שבה הוטלו עד  45שנות מאסר ,או כזה שהוגדר "אסו לאומי" ועד
מקרה של נהיגה בפסילה ובשכרות ,שבו נגזרה שנת מאסר אחת בלבד 159.מבלי להיכנס
לשאלה הסבוכה כיצד מעריכי חומרת עבירות על נסיבותיה 160,נדמה כי שני קצות הרצ
שבה מיושמי שיקולי אלו רחוקי זה מזה מרחק ניכר .בד בבד קיי ,לפחות בזר
פסיקה מסוי ,ניסיו לצמצ את השימוש בסעי )10א( לחוק כדרישת החוק וא מעבר
מכ ,תו שאיפה לשוב לתקופה שטר קבלת הלכת ˘˜ ˜ÈÏÂשהתאפיינה בגישה אוסרת.
אפשר שתוצאת מגמה זו מובילה לחוסר ודאות מספקת באשר להיק תחולתו הראוי של
סעי )10א( לחוק .כ למשל ,במצב הקיי ,כ דומה ,קיי צור באבחנה פסיקתית עקרונית
שתבהיר מדוע סוג שיקול הדעת בגדרו מיוש סעי )10א( לחוק בעניי ‚¯ ,‰ÈÒקובע
תוצאה שונה מעניי  ,‰ÏÏ‡„·Úכאשר בית המשפט העליו מבקר את יישומ במקרה
הראשו על סמ דעת המיעוט בעניי ˘˜ ,˜ÈÏÂו"מאשרר" אות במקרה השני161.
נית להציע כי הפערי בתפיסת היקפו הראוי של סעי )10א( לחוק ,וממילא הגמשת
עיקרו איההתערבות ,נובעת משני גורמי עיקריי הקשורי זה בזה:

158
159
160
161

ראו לעיל ה"ש  59–57והטקסט המלווה אות .הדברי אמורי במיוחד לאור קביעת העיקרו
המנחה בענישה כהלימה לפי ס' 40ב לחוק ההבניה.
ראו עניי ‡ ,·ÂÈלעיל ה"ש  ,62בעמ' .1140
השוו לסלי סבה ואיריס ויינריב "רמות ענישה בחיפוש אחר תאוריה"  ÌÈ˜ÂÁג 125–116 ,99
).(2011
ראו לעיל ובהתאמה ה"ש  .64 ,23אמנ שתי החלטות אלו ניתנו בבית המשפט העליו בד
יחיד ,א נראה כי אי בכ כדי להקל את המתח העקרוני שה עשויות לעורר.
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¯‡˘ ,˙Èייתכ כי השונות הפרשנית שנמצאה ביחס לסעי )10א( לחוק נובעת מאופיי
הרחב של הרכיבי הכלולי בו .הסקירה הפוזיטיבית לעיל מלמדת על יישומי מגווני
באשר לפרשנות התוכ הכלול בסעי )10א( לחוק .אי בכ כדי להפתיע; המושגי פגיעה
באמו הציבור ומידתיות ה בעלי רחבי ובעלי רקמה פתוחה 162.ה נעי על פני רצ
ומצריכי הערכה ערכיתנורמטיבית 163במסגרת קביעת "גבולותיו של כוח הווטו שיוצרות
תחושות הציבור" 164.הדברי אמורי במיוחד בנוגע להערכת מידת הפגיעה באמו הציבור
במערכת המשפט .לגבי מושג זה ,אמר השופט חיי כה ,בהקשר אחר ,כי הוא פיקציה
משפטית אשר שספק א נית להגדירו:
"קיומו של אמו הציבור אינו נית להוכחה ...למעשה ,אי אנו יודעי
מאומה על קיומו או אי קיומו או על טיבו או היקפו או מהותו ,וכל אשר
השופטי והסופרי כתבו עליו ועל חשיבותו וחיוניותו הוא בגדר חזו או
אומדנה או ניחוש"165.
בנוס ,ג בחינת רכיב המידתיות מצריכה לעתי דיו בסוגיות רוחב כלליות ונעדרות
קנה מידה אובייקטיבי וקשוח ,כמו קביעת אמות המידה לגינוי ציבורי והיחס ההול בי
עבירה והעונש שהוטל בגינה .הדברי אמורי במיוחד במקו שבו מדובר במקרי שנדוני

 162השוו ,בשינויי ,ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ‡È·Ï 4333/10בפסק דינו של השופט רובינשטיי
)פורס בנבו ;(13.2.2011 ,אהר ברק "הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות
חוקיהיסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי )המהותי והדיוני("  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיג 18 ,5
) ;(1996השוו עניי  ,·¯Áלעיל ה"ש  ,15בפס'  20לפסק דינה של השופטת ארבל )"מטרתו של
ההסדר החוקי ליצור כלל משפטי ברור שיחול על טווח רחב ביותר של מקרי ולהבטיח טיפול
שוויוני ודומה בה ,בהתא לעקרונות שהתווה המחוקק"(; ע"א ,ˆ"ÚÓ ' ÔÓËÂ¯ 2685/10
בפס'  46לפסק דינו של השופט פוגלמ )פורס בנבו") (1.1.2012 ,מושגי בעלי "רקמה
פתוחה" ,מעצ טבע ,אי בה אמת מידה להבחנה בי המצבי העובדתיי שנכללי בה
לבי מצבי שלא יבואו בגדר"(.
 163ראו Christopher Slobogin, Prevention as the Primary Goal of Sentencing: The Modern
Case for Indeterminate Dispositions in Criminal Cases, 48 SAN DIEGO L. REV. 1127,
1155 (2011) (“consensus about the precise punishment range, particularly if the three
variables are considered simultaneously, is probably impossible to achieve. Even if
consensus can be reached, defining the relevant terms and applying them consistently is
a gargantuan task”); Richard A. Bierschbach, Proportionality and Parole, 160 U. PA. L.
).REV. 1745, 1749 (2012

 164ראו עניי ‡ ,‚ÈÈÒלעיל ה"ש  ,60בעמ' .7720
 165ראו חיי כה "הרהורי כפירה באמו הציבור"  ;(2002) 20–19 ,9 ,14 ËÙ˘Ó‰השוו אהר
ברק בית המשפט העליו ואמו הציבור ) ÌÈ·˙Î ¯Á·Óכר א( ) 970 ,965חיי ה כה
ויצחק זמיר עורכי") (2000 ,אמו הציבור משמעותו ,אמו בהגינות השיפוטית ובניטרליות
השיפוטית .זהו אמו הציבור ברמתו המוסרית של השופט .זהו אמו הע ,כי איננו צד למאבק
המשפטי ,וכי לא על כוחנו אנו נאבקי,אלא על השלטתו של החוק אנו נאבקי .זהו אמו הע
כי במקו בו יש לנו שיקולדעת אנו מפעילי אותו לש הגשמת ערכיה של מדינת ישראל"(.
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 לאור האמור ייתכ166.בשלב השחרור המוקד – בריחוק זמ ומקו ממועד ביצוע העבירה
 כ, הדבר.)א( לחוק10 כי נוצרות פרשנויות שונות באשר לתוכ הרכיבי הכלולי בסעי
. נובע מאופיי הרחב והקושי האינהרנטי לתחו את היקפ,דומה
. ייתכ כי הדבר נובע מהבדלי בהכשרת ומעמד של הסמכויות הרלוונטיות,˙È˘
 לוועדה אי167.נדרשת בענישה זיקה בי סוג ההחלטות לזהות הסמכות המיישמת אות
 במסגרת יישו סעי.יתרו יחסי על בית המשפט ביישו שיקולי ענישה של גמול והרתעה
 כמשתק בסקירה הפוזיטיבית נדונות לעתי שאלות הרלוונטיות בעיקר,)א( לחוק10
 כ למשל סוגיות של הצטברות.לערכאת ערעור הדנה בעונש ההול לנסיבות המקרה
 מעמד שאלת קטינות העבריי ביחס לעונש או השאלה א הסדר,עונשי או חפיפת
 זהו שיקול דעת השונה מזה168.הטיעו שאליו הגיעו הצדדי משק את העונש ההול
 לא.שבהכרעה מדעית בנושאי שיקו ומסוכנות – תחו מומחיותה המקצועית של הוועדה
בכדי בשיטת משפט הנותנת מקו מרכזי לעיקרו הגמול מרב שיקול הדעת בענישה מסור
 ההנחה היא כי קביעת העונש היא מעשה סמלי בגדרו.לשופט ולא למומחי במדעי החברה
 מגנה את הפרתה ומביעה סלידה,החברה נותנת תוק מוסרי מחודש לנורמה שהופרה
 בזכות169. תפקידו של השופט מתמצת ומסמל את ערכי החברה.מוסרית מביצוע העבירה
170.כ הוא נהנה מאמו ומכבוד ציבורי ועל כ הוא הסמכות המתאימה לשיקולי גמול
 אמנ בראש הוועדה מוצב. המסגרת העקרונית שונה, בשלב השחרור המוקד,לעומת זאת

Janet Schmidt, The Creation of Parole Guidelines: From Rehabilitation to  ראו166
Retribution, 3 CONT. CRISES 419, 423 (1979) (“criteria for determining degrees of
seriousness of crimes must ultimately be determined by someone's or some group's
subjective interpretation… no external objective criteria, beyond people's judgments,
.( )ההדגשה הוספהexists for producing a continuum of seriousness of delinquent acts”)
Paul H. Robinson & Barbara Spellman, Sentencing Decisions: Matching the  ראו167
Decisionmaker to the Decision Nature, 105 COLUM. L. REV. 1124, 1128 (2005) (“Each
decisionmaker has both advantages and disadvantages as a sentencer. Most importantly,
each of these advantages and disadvantages has a different impact on different aspects of
.the sentencing decision”)

. ראו לעיל בסעי ד למאמר168

James S. Gwin, Juror Sentiment on Just Punishment: Do the Federal Sentencing  ראו169
Guidelines Reflect Community Values, 4 HARV. L. & POL'Y REV. 173, 193 (2010) (“By
.its nature, sentencing is a weighing of moral judgment in the context of specific facts”)
John Barry, Judicial Sentencing or Treatment Tribunals, in THE CRIMINAL IN THE  ראו170
ARMS OF THE LAW, 660, 661 (Leon Radzinowicz & Marvin Wolfgang eds., 1971)
(“From time immoral the judge has fulfilled a traditional role in human societies, a role
that crystallizes and symbolizes fundamental social values. The judicial institution is
trusted and respected for its impartiality and its incorruptibility, two qualities of rare
.social value and importance”)
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שופט א הוא מופקד ברגיל על איזו בי שיקולי שיקו ומניעה ולא על הערכת העונש
המידתי171.
לכ ,כ נית לשער ,מוגמש עקרו איההתערבות בעת יישומו של סעי )10א( לחוק.
ההצדקה לקיומו של עקרו איההתערבות נעוצה בעיקרה במעמדה המיוחד של הוועדה
כגו מומחי מיומ ,מנוסה ומקצועי בתחומי הטיפול ,השיקו והערכת מסוכנות – המצדיק
איהתערבות בשיקול דעתה בידי בית המשפט המנהלי 172.אול במקו שבו הוועדה
מיישמת שיקולי ענישה ההצדקה לאיההתערבות פוחתת .מכא ,כ נית לשער ,נובעת
הגמשת עקרו איההתערבות.
לשוני בי בית המשפט הגוזר את הדי לוועדה היבט נוס .חברי הוועדה ה ברוב
אנשי מקצוע – מומחי בתחומי הטיפול והשיקו – ואינ עוסקי ברגיל באיזו בי כלל
שיקולי הענישה 173.לכ ,ייתכ כי קיי קנה מידה עונשי שונה בי הוועדה לבית המשפט
שמקורו בהבדלי בהרכב ,ההכשרה והאפיוני שלה .כ למשל Brodeur ,טע כי בית
המשפט הגוזר את הדי והוועדה מפעילי סטנדרטי שוני לצור הערכת חומרת של
עבירות 174.בהקשר לכ Lovegrove ,מצא כי תפיסת המידתיות של אד מ היישוב –
ובכללה ,כ נית לטעו ,חברי הוועדה – גמישה ושונה מזו של בית המשפט 175.אחרי
מצאו כי פערי ממשיי בתפיסת חומרת עבירות ועונשי בי שופטי לבי הציבור176.
יתרה מכ ,ייתכ שהוועדה מעריכה את העונש ההול באופ מחמיר יותר בהשוואה לבית
המשפט .בהקשר לכ Robinson ,טע כי בניגוד ליתר חברי הקהילה שופטי עומדי

171

172

173
174
175

ראו למשל בדוח קרפ ,לעיל ה"ש  ,24בעמ'  ,28נקבע כי בראש הוועדה יעמוד שופט ,בי
השאר ,בהנמקה שיקומיתמניעתית )"שופט הוא בעל הכישורי המתאימי לאז בי
האינטרסי השוני שבטובת הציבור לעומת טובת האסיר ו˙„ÈÓ ˙‡ ‰˙Â‡ ÍÈ¯Ú‰Ï
 ÌÂ˜È˘‰ ÈÈÂÎÈÒ ˙‡Â ˙ÂÎÂÒÓ‰לאור נסיבות העניי"(.
ראו עניי ‚‡ ,‰Óלעיל ה"ש  ,4בפס'  36לפסק הדי )"נקודת המוצא הינה ,כי שיקולהדעת
המסור לוועדת השחרורי הוא רחב˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ,˙ÂÓÂÈÓ‰ ,˙ÂÈÁÓÂÓ‰ ‰È„È·Â ,
· .˜ÂÁ ÈÙÏÚ ‰˙ÂÎÓÒ ¯„‚· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÈÈÚלפיכ ,בית המשפט יתערב בהחלטותיה של
ועדת השחרורי רק במקרי קיצוניי ,בה השתכנע כי נפל בהחלטתה פג משפטי מהותי
בהתא לאחת העילות המוכרות במשפט הציבורי"(.
ראו עניי ˘˜ ,˜ÈÏÂלעיל ה"ש  ,18בעמ'  ;893ש ,בפסק דינו של השופט אור )"הוועדה ,על
פי הרכבה ועל פי תכלית קיומה ,אינה פורו נאות להתערבות בשיקולי ענישה"(.
ראו ).Jean-Paul Brodeur, The Attrition of Parole, 32 CAN. J. CRIM'Y 503, 504 (1990
ראו Austin Lovegrove, Proportionality Theory, Personal Mitigation, and the People's

Sense of Justice, 69 CAMB. L. J. 321, 344 (2010) (“The public do not view personal
mitigation through a proportionalist’s eyes. There is more to their sense of justice than
)”.strict proportionality… public’s view of culpability is much broader too
 176ראו Jan W. de Keijser, Bridging the Gap Between Judges and the Public: A Multi-
Method Study, 3 J. EXP. CRIM'Y 131, 154, 157 (2007) (“there is a punitiveness gap
between judges and the public… in the eyes of the general public, judges’ sentences will
)”) never be harsh enoughההדגשה הוספה(.
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בקביעות בפני הערכת מידת חומרת של עבירות .לכ ,נוצר אצל קנה מידה שונה לקביעת
העונש ההול:
“Common sense may be the first casualty of legal training… the criminal
court judge is exposed to a daily parade of the worst side of human
behavior. Such exposure is likely to alter the judge's perceptions about the
standard of unacceptable conduct”.177

דומה כי הדבר עשוי להסביר את השונות בתפיסת היקפו הראוי של סעי )10א( לחוק
בידי סמכויות שונות – כאשר הוועדה נוטה לייש סעי זה באופ מרחיב יותר מאשר בית
המשפט .לא מיותר לציי כי המקרי שנדוני לש יישומו של סעי )10א( לחוק ה לרוב
חמורי וקשי .אלו מקרי שבה ישנה פגיעה בערכיה הבסיסיי ביותר של החברה .לא
פע מתעורר בה רצו אינטואיטיבי לתגובה חברתית מוסרית ורגשית חזקה 178,שתביע
מסר סלידה מהמעשי הקשי באמצעות דחיית הבקשה לשחרור מוקד 179.בה בעת,
הוועדה עומדת מול דרישת החוק לנקוט בצמצו רב ביישומ .תוצאת מפגש זה עשויה
לגרו למתח פרשני ולשונות בתפיסתו היקפו הראוי של סעי )10א( לחוק בי הסמכויות
השונות.

ח .סיכו ומסקנות
המאמר בח את מעמד של שיקולי אינטרס הציבור ,הקבועי בסעי )10א( לחוק,
בהלי השחרור המוקד .המאמר עמד על מגמות ביישומ ,היק פרשנות ואופי
השתלבות בעבודת הוועדה .במאמר נמצאו שתי מגמות משיקות ,‰Â˘‡¯‰ :היא מגמה
של הגמשת עקרו איההתערבות ביישומ של שיקולי אלו ,המתבטאת בהתערבות
מוגברת יחסית ביישומ בידי הוועדה ,‰ÈÈ˘‰ .היא היעדר מבחני מוגדרי בפסיקה בנוגע
לסוג המקרי הבאי בשעריו של סעי )10א( לחוק .מצב זה יוצר מגמות שונות בפסיקה
ביחס לשיקולי אלו ולהיק תחולת הראויה .במאמר הוצע כי מגמות אלו נובעות בעיקר

 177ראו Paul H. Robinson, Legality and Discretion in the Distribution of Criminal
) .Sanctions, 25 HARV. J. ON LEGIS. 393, 417 (1988אמנ ג חברי הוועדה נחשפי למקרי
חמורי אול נדמה כי לא באותה עוצמה וכמות אליו נחש הרכב שופטי מנוסה לאור
שני.
 178השוו ביחס לשיקולי גמול Igor Primoratz, Punishment as Language, 64 PHILOSOPHY 187
(1989) (“These feelings are natural, healthy and strong, and their satisfaction is good in
itself”); Keith Hawkins, Assessing Evil: Decision Behaviour and Parole Board Justice,
)) 23 BRIT. J. CRIM'Y 101, 102–103 (1983ההדגשה הוספה(.
 179השוו & David Karp, The Judicial and Judicious Use of Shame Penalties, 44 CRIME
)) DELINQ. 277 (1998המחבר ד ב"דח הגמולי" כלשונו להטיל עונש ההול את חומרת

העבירה(.
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משני גורמי ,˙È˘‡¯ :אופיי העמו ,והמופשט לעתי ,של הרכיבי הכלולי בסעי
)10א( לחוק .אלו מובילי לטווח פרשנות רחב ,˙È˘ .ובהמש לכ ,בשל אבחנה באופי
שיקול הדעת של הוועדה ובית המשפט בנוגע לשקילת שיקולי גמול והרתעה .הסוג השונה
של שיקול הדעת נובע מהבדלי בסוג ההכשרה ,המומחיות והניסיו השונה של שתי
הסמכויות .גורמי אלו מועצמי בשל המתח הפרשני הנלווה ליישומו של סעי )10א(
לחוק .סעי זה עוסק במקרי חמורי .ביישומו נוצר מתח בי הדרישה האינטואיטיבית
לעונש המשק גינוי ההול את חומרת העבירה מצד אחד ,אל מול צור בצמצו ביישומ
של שיקולי ענישה בהלי השחרור המוקד מצד אחר.
לסיו ,אבקש להציע שתי הצעות אשר עשויות לתרו לאחידות · ÍÈÏ‰יישו סעי
)10א( לחוק )ג א לא בתוצאתו הסופית( :הראשונה נוגעת לקביעת תבחיני מוגדרי
בפסיקה מנחה לשקילת ,והשנייה נוגעת להכוונה מתאימה של חברי הוועדה )ובפרט
שאינ שופטי בהכשרת( בסוגיות הנוגעות לרצ הפלילי:
¯‡˘ ,˙Èעקביות בענישה היא מרכיב חשוב בקידו אמו הציבור במערכת המשפט
ואכיפת החוק180.השגת יציבות משפטית בנושא תבטא תפיסה קוהרנטית ורצויה של רצ
הענישה תו שיתו פעולה והבנה הדדית בי הוועדה לבית המשפט181.כאמור לעיל ,ג
כעשור לאחר חקיקת סעי )10א( לחוק דומה כי טר פותחו תבחיני שיפוטיי מוגדרי
דיי ליישומו .לכ ,מוצע כי הפסיקה תקבע תבחיני שיפוטיי מוגדרי באשר למצבי
שבה יחול סעי זה .קביעת תבחיני שיפוטיי אמורה לסייע להכווי את שיקול דעתה של
הוועדה מצד אחד ,א תו הותרת שיקול דעת ממשי בידיה מצד אחר .הצעה זו עשויה
לצמצ את הגמשת עקרו איההתערבות ,לסייע בהגברת אמינותו של ההלי בעיני הציבור
כולו ולהגביר את ודאות כללי השחרור המוקד בקרב אוכלוסיית האסירי 182.חשיבותה

 180השוו Council of HM Circuit Judges, A Sentencing Commission for England and Wales
Observations of the Council of HM Circuit Judges, 10 (2009) (“Consistency in
sentencing is important not only to the offender, but also to those directly affected by the
crime and to the public since a perception of inconsistency in sentencing is likely to lead
)”) to loss of public confidence in the criminal justice systemההדגשה הוספה(.
 181ראו David Cole & Shereen Benzvy-Miller, Integrating Sentencing and Parole, 32 CAN.
J. CRIM'Y 493, 498 (1990) (“It is of paramount importance that sentencing and parole
)”.decision-making be integrated to a greater degree than they are at present

 182קיימות כמה אפשרויות להנחיית שיקול הדעת של הוועדה בנושא ,ולכל אחת יתרונות
וחסרונות משלה .הדיו בנושא חורג ממטרת המאמר ,והוא דורש דיו מקי בשאלת ההצדקה
והצור בהדרכת שיקול דעת הוועדה באופ כולל ובנוגע לשיקולי אלו ,בפרט .ע זאת אפשר
להציג בכותרות כמה אפשרויות :הדרכה באמצעות הנחיות מנהליות פנימיות; הנחיות דר
הפסיקה ,למשל פי סוג העבריי )אישי ציבור( או חומרת העבירה )אסו לאומי(; קביעת
הנחיות בדומה לשיטת ההנחיות ל Parole Boardsשבארצות הברית; הדרכת שיקול דעת
התביעה ,כאשר טיעו לפי ס' )10א( ייעשה באישור פרקליט מחוז )ההתרשמות היא כי בחלק
מהמחוזות בישראל הנוהל האמור פועל באופ בלתי פורמלי(; קביעת רשימת עבירות שבה
לא תהיה אפשרות לשחרור מוקד )עבירות ביטחוניות אידאולוגיות ,למשל( .בהקשר זה יש
לציי כי דוח קרפ ,לעיל ה"ש  ,24בעמ'  108–107דחה הצעה לקבוע הצעה כזו משלוש
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של פסיקה מנחה בנושא חשובה במיוחד לאור חריגותו הכפולה של סעי )10א( לחוק ביחס
לשיקול הדעת המקובל ברגיל בהלי השחרור המוקד :ראשית ,בגו הנהנה דר קבע
משיקול דעת רחב מאוד ,ביישומו נדרש צמצו ואיזו מורכב; שנית ,בגו המפעיל ברגיל
שיקול דעת מניעתישיקומי ,ביישומו נדרש שיקול דעת גמוליהרתעתי.
˘ ,˙Èרוב חברי הוועדה בעלי מומחיות מקצועית פורמאלית בהערכת סיכויי שיקו
וניבוי מסוכנות .מומחיות מצדיקה כי תימסר בידיה המלאכה המורכבת והחשובה של
הגנת שלו הציבור .אול דומה כי ראוי להטמיע אצל חברי הוועדה שאינ שופטי,
באמצעות הכשרה מתאימה ,ידע משפטי הנוגע לפעולתו של הרצ העונשי )על חלקיו
הפליליי והמנהליי( 183.הכוונת של אלו בסוגיות משפטיות המצויות בזיקה לסמכות
אמורה לסייע לה בהפעלת שיקולי ענישה בהלי ועשויה להגביר את האחידות בהלי
קבלת ההחלטות בנושא זה .יש לקוות כי אלו יימצאו נתרמי ממנה ג במופעי אחרי של
שיקול דעת בהלי השחרור המוקד.

סיבות ,˙Á‡‰ :בשל התפיסה כי חומרת העבירה אינה נמדדת רק על פי טיבה אלא ג על פי
כלל נסיבות ביצועה;  ,‰ÈÈ˘‰אור תקופת המאסר הוא סול נכו להגדרת החומרה על פי
מכלול הנסיבות; ה˘ ,˙È˘ÈÏהיות ששחרור לפי סוג העבירה עלול להביא לרגשות הפליה,
תסכול וקיפוח .אפשרות נוספת היא העברת שיקול הדעת בעניי זה לידי בית המשפט הגוזר
את הדי כפי שנהוג בחלק ממדינות ארצות הברית .ראו Christopher R. Mock, Parole
Suitability Determinations in California: Ambiguous, Arbitrary and Illusory, 17 S. CAL.
) ;REV. L. & SOC. JUST. 889 (2008טיוטת ה ,MPCלעיל ה"ש  ,131בס'  305.6מציעה כי

במקרה של אסירי שנדונו לעונשי חמורי ,יתאפשר להקל בעונש בידי גו שיפוטי
) (sentencing modificationבחלו  15שנות מאסר מכלל העונש שנגזר על האסיר.
 183השוו ,למשל ,להכוונה בנושא במדרי אמריקני PEGGY B. BURKE, A HANDBOOK FOR NEW
PAROLE BOARD MEMBERS PART OF A RESOURCE KIT FOR NEW PAROLE BOARD MEMBERS,
).33–34 (2003
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