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 משפט פלילי בצל מרחב המיקוח

 מידול ומדידה של פערי ענישה בעסקאות טיעון

 * יוסף זהר

הָוה ַוֵיַרע  א יְּ תֹוֵלל; ַוַירְּ ָסר ֵמָרע ִמשְּ ֶדֶרת, וְּ ִהי ָהֱאֶמת ֶנעְּ ֵעיָניו, ִכי"ַותְּ ֵאין -בְּ
ָפט  . טו( ,)ישעיה נט "ִמשְּ
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ג. הצידוקים   ב. עסקאות הטיעון בישראל  א. תופעת עסקאות הטיעון  תקציר
משפט לחלופות נוספות ועסקת הטיעון ד.   למתכונת עסקאות הטיעון והביקורת עליהם

  ז. ביקורת השיטה הקיימת  ו. המחקר האמפירי  ה. המסגרת התאורטית  הפלילי
 י. נספח נתונים  ט. סיכום ומסקנות  ח. תרופה חלופית

 

  תקציר

על פי התאוריה הקלסית "מיקוח בצל המשפט", המיקוח על עסקאות הטיעון נערך בצל תוצאת 

ל תופעת עסקאות הטיעון לא אמורות להיות החצנות או השפעות המשפט הצפויה, ולהיקפה ש

עקיפות על תוצאת המיקוח. במאמר זה אבקש להצביע על קשר שטרם נבחן בספרות, בין שיעור 

עסקאות הטיעון ובין מרחב המיקוח עליהן. כתוצאה של קשר זה, פערים בענישה המוסכמת 

 

 
-, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת ברהמעורבות השיפוטית ביישוב סכסוכים מחקרבקבוצת עמית   *

אילן. עמית הוראה, החוג לקרימינולוגיה באקדמית גליל מערבי. המאמר מבוסס על עבודת דוקטור 
אוניברסיטאית -אייל ואלון הראל, במסגרת הוועדה הכלל-בהנחיית הפרופסורים ישראל אומן, אורן גזל

ניברסיטת חיפה. תודתי העמוקה למנחיי על תמיכתם לאורך כל הדרך, על שאפשרו לתלמידי מחקר, או
לי לפתח את כיוון המחקר שבחרתי והפרו והשביחו אותו מעושר ידיעותיהם וניסיונם הרב בתחומם. 

חגית אייל -תודה מיוחדת לאורי איסרלס, שליווה את רעיון המחקר האמפירי מלידתו, ולאורן גזל
, על שבאדיבותם הרבה חלקו עימי את מאגר הנתונים שעליו בוצע המחקר פישמןוגדעון  תורג'מן

והעיבודים שערכו עליו. תודתי נתונה גם לעמרי ידלין, ניר קידר, יוסי דוד ולמשתתפי הסמינר המחלקתי 
דר, מיטל פינטו, -בבית הספר למשפטים במרכז האקדמי ספיר, ולרינת קיטאי, רות קנאי, אורנה אליגון

חלק ותלמידי סמינריון -ריזה ולמשתתפי הסמינר המחלקתי במרכז האקדמי כרמל, לדליה צמריון לימור
מניעת עיוותי דין במרכז האקדמי פרס, לחברי מערכת מחקרי משפט, ולשמעון צחי ולחברי פורום 

 המתמחים והיועצים המשפטיים בבית המשפט העליון, על הערות מועילות ודיון מרתק בנושא.
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ים, פערים שאינם נובעים מהבדלים בעוצמת בעסקאות טיעון שונות בתיקים בעלי מאפיינים דומ

הראיות, עלולים להחריף עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון. במילים אחרות, הירידה בביקוש 

למשפטים מרחיבה את ִמרווח המיקוח על עסקאות הטיעון ומחלישה את צל המשפט. המשמעות 

יה, והפערים בענישה היא שעקב כך נפרמת הזיקה בין תוצאת המיקוח לתוצאת המשפט הצפו

מחריפים. ניתן אומנם לטעון כי פערי ענישה קיימים גם במשפטים, ולכן יש לקבל רמה מסוימת 

של פערי ענישה בעסקאות הטיעון כהכרחית. אלא שמקיומם של פערי ענישה במשפטים לא עולה 

הסכמה לכך שפערי ענישה בעסקאות הטיעון יחריפו רק משום ששיעור השימוש בעסקאות 

 הטיעון גבר. 

במאמר זה סקרתי את עולם עסקאות הטיעון, ערכתי בחינה מקפת של מעמדן המשפטי, 

הצידוקים שהובאו להן והביקורות שהובעו כנגדן. כמו כן, הצגתי את אופן מיסודן של עסקאות 

הטיעון בפסיקה ובחקיקה וחלופות שונות שמנסות להסדיר הליך של עסקת טיעון. לאחר מכן 

מתמטי המאפשר להגדיר את מרחב המיקוח על עסקאות הטיעון לצורך -מודל כלכליהצגתי 

בחינה תאורטית של הטענה לעיל. על בסיס התאוריה, הגדרתי מדד לפערי הענישה ופרסתי 

מתודולוגיה לניתוח אמפירי לצורך בחינתה של הטענה במציאות. לבסוף, מתוך המסקנות שעלו 

ה הנדונה ונזקיה, סקרתי הצעות לתיקון שנדונו בספרות, מן המחקר, וכדי למזער את התופע

פרסתי את הצידוקים לחתור לאמת העובדתית וכן הצעתי תיקון לחוק, ההופך את האפשרות 

 לבירור האמת העובדתית לחלופה בת מימוש.

 תופעת עסקאות הטיעון  א.

 הקדמה

במדינות המשפט המחלוקת על שיקול הדעת שיש לתת בידי התביעה נותרה פתוחה. 
המקובל נתון על פי רוב לתובעים הכוח להחליט את מי לתבוע ובאיזו אשמה, הם יכולים 
להחליט שלא להעמיד לדין או להשתמש באישום כקלף מיקוח, כדי לקדם מטרות מוצהרות 

 1או נסתרות.
מובילה  )היריבותית( הודאה באשמה בבית המשפט בשיטת המשפט האדוורסרית

.להרשעת הנאשם  מכאן בסיס מעמדה   2ומבטלת את הליך הוכחת האשמה בפלילים
ומכאן נובעים התמריצים לעריכת עסקאות טיעון. בעסקת הטיעון,  ,המשפטי של ההודאה

שהיא הסכם בין התביעה לבין הנאשם, הנאשם מודה באשמתו ומורשע בתמורה להפחתה 

 

 
1 Oren Gazal Ayal & Limor Riza, Economic Analysis of Plea-Bargaining and Prosecution, 

in CRIMINAL LAW AND ECONOMICS 145 (Nuno Garoupa ed., 2009). 
"ביסוד השיטה מונחת האמונה, שאם כל יריב יפעל בכל כוחו להראות את צדקתו ולהוכיח את רשעת  2

, הודאה באשמה כפעולה עצמאית או כחלק מעסקת [...] לאוריריבו, מבין שני הצדדים תצא האמת 
ן קירשנבאום ואהרראו בטל המשפט",  –טיעון, יש בה כדי לבטל את ההליך כולו: בטלה היריבות 

 .(5002) ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית – הרשעה עצמית במשפט העברי
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הרשעת  –המשפט  ותוצאת ,בסעיפי האישום ו/או בעונש. הצורך בניהול משפט נחסך
 מובטחת. –הנאשם והעונש המושת עליו 

משפטי ההוכחות בפלילים הופכים למורכבים ולנדירים יותר ויותר. תופעת עסקאות 
הטיעון הולכת ומתפשטת, וכיום שיעור הכרעות הדין המבוססות על הודאה שנמסרה בבתי 

ולרוב מדובר  %79,3-ם במערכת המשפט בארצות הברית הוא כימשפט במשפטים פלילי
בהודאה הנמסרת במסגרת עסקת טיעון הנערכת בין הצדדים באישור בית המשפט. התופעה 

ופרוצדורות דמויות עסקת  5ובישראל, 4מתקרבת לממדים דומים גם באנגליה, באוסטרליה
כגון איטליה, גרמניה, מקסיקו  ,טיעון מתפשטות גם במדינות השיטה הקונטיננטלית

  6וצרפת.
של עסקאות הטיעון מעלה ביתר שאת את השאלה בדבר היכולת של היקפן הרחב 

עסקאות אלה להגשים את מטרות המשפט הפלילי, ובהן את השאיפה ליצור דין אחיד 
פי התאוריה הקלסית "מיקוח בצל  וענישה זהה בתיקים פליליים בעלי נסיבות דומות. על

אילו ט הצפויה בתיק המשפט", עסקת הטיעון היא כלי משפטי שמשקף את תוצאת המשפ
להתנהל, ולפיכך היא ראויה ורצויה. התומכים בתאוריה זו מצביעים על היתרון  המשיך

הכלכלי הגלום בעסקת הטיעון, באשר היא חוסכת זמן שיפוטי, עלויות תביעה ואת 
של "מיקוח בצל המשפט"  תאוריההוצאותיו של הנאשם. במאמר זה אבקש לטעון כי ה

הלך פרק זה אציג מחקרים אשר מתארים כיצד הענישה שהוסכמה אינה חפה מקשיים. במ
בעסקת טיעון מושפעת מגורמים חיצוניים שונים, היוצרים פערים בענישה בתיקים בעלי 

וכן המחקר שמבצע המאמר בעצמו,  ,ביקורות אלהשל נסיבות משפטיות דומות. כתוצאה 
עניינה שיקוף טוב יותר של ש ,"משפט בצל מרחב המיקוח" חדשה, תאוריית תאוריהנולדה 

עצם  זו, תאוריההיחס שבין תוצאת עסקת הטיעון לבין תוצאת המשפט הצפויה. על פי 
תופעת  פה שלוהגדלת היק, מיקוח על רמת הענישהמרחב יוצר קיומן של עסקאות טיעון 

 

 
על  יםמהכרעות הדין מבוסס 7..%7-בארצות הברית כ, בבתי המשפט הפדרליים 5022נכון למרס  3

 U.S. District Courts – Criminal Defendants Terminated, by Type ofהודאות באשמה. ראו 

Disposition and Offense – During the 12-Month Period Ending March 31, 2011, United 

-caseload-judicial-4/federal-stics/table/dhttp://www.uscourts.gov/stati States Courts,

statistics/2011/03/31. 
 %79-מהתיקים, באוסטרליה כ %8-ויילס משפטים מתקיימים רק בבבתי המשפט המחוזיים באנגליה ּו 4

 & Gazal Ayalהיו תוצאה של הודאה. ראו 5002–5002מההרשעות בבתי המשפט הפדרליים בשנים 

Riza 2, לעיל ה"ש.  
המחקר של הרשות השופטת,  אוניברסיטת חיפה ומחלקת) יעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים 5 

5025:) elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/Research1.pdf  :שיעורי )להלן
 (.הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים

 ,from Legal Transplants to Legal Translations: the Globalization of Langer Maximoאו ר  6

L ’NTI .ARVH , 45rocedurePlea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal P

1 (2004) L.J..  
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את אחידות הדין במשפט  תערערומ את פערי הענישהבפועל  העסקאות הטיעון מרחיב
 הפלילי. 

 ת ה"מיקוח בצל המשפט"יוריתא

ת ה"מיקוח בצל המשפט", המושלת בכיפת הניתוח הכלכלי של המשפט יבבסיס תאורי
המתמקחים בעסקת  יהם שללפיה המשפטים מקרינים על ציפיותשהפלילי, מונחת התפיסה 

משמעויות, המבטיחות כי העונשים -הטיעון אמות מידה וציפיות לתוצאות ברורות וחד
האשמה ויושתו בצורה הגונה גם בתיקים שהסתיימו בעסקה בין הצדדים.  ישקפו את מידת

את תוצאת המשפט הצפויה והן ראויות כשם  אפוא תוצאות עסקת הטיעון משקפות
שתוצאת המשפט ראויה, ואין צורך בפרוצדורות לאבטחת עסקאות טיעון, שהרי ערכי 

 7בהן. הבטיחות במשפט, כגון הרשעה מעבר לספק סביר, כבר מוטמעים
לנדס את תאוריית  מידל ויליאם 8בעבודתו המקיפה "ניתוח כלכלי של בתי המשפט"

בחירת התיקים על ידי של תהליך הה"מיקוח בצל המשפט" והציג מסגרת כללית להבנת 
התביעה, הקצאת המשאבים לתיקים השונים והנכונות להתפשר עליהם. לנדס הסביר את 

כאשר הם מעריכים באופן  9שכדאי לצדדים להתפשר ריבוי קיומן של עסקאות הטיעון בכך
דומה את ההסתברות להרשעה במשפט או מסכימים על תוצאת המשפט הצפויה, בכך 
 שעלות המשפט לצדדים עולה על עלות העסקה ובכך שהנאשמים הם בדרך כלל שונאי

 סיכון.
של תאוריית ה"מיקוח בצל המשפט" זכתה במהלך השנים לאישוש אמפירי. במחקרים 

ואחרים הוכח כי הביקוש לעסקאות טיעון  12(2797רודס ) 11(,2798וימר ) 10(,2792לנדס )
עולה עם העלייה בהסתברות להרשעה ועם העלייה בהנחה )ההטבה( הגלומה בעסקת 

מחקרם העולים מתחזית זו עקבית גם עם ממצאים כמותיים על התנהגות התביעה  הטיעון.

 

 
7 Frank H. Easterbrook, Criminal Defense of ‘Bargain Justice’, Procedure as a Market 

System, 12 J. LEGAL STUD. 289 (1983). 
8 William M. Landes, An Economic Analysis of the Courts, 14 J. L. & ECON. 61 (1971). 
9 observed in the introduction that a large fraction of cases are settled before trial. Our “We 

analysis predicts this if in most cases the prosecutor and suspect agree on the expected 

outcome of a trial, the costs of a trial to both parties exceed their settlement costs, and suspects 

are generally risk averse in their trial versus settlement choice”292בעמ'  ,. שם. 
10 Landes8 , לעיל ה"ש. 
11 David L. Weimer, Plea Bargaining and the Decision to go to Trial: The Application of a 

Rational Choice Model, 10 POLICY SCIENCES 1 (1978). 
12 William M. Rhodes, Plea Bargaining: its Effect on Sentencing and Convictions in the 

District of Columbia, 70 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 360 (1979). 
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כי התובעים מציעים הנחה גדולה יותר לנאשמים המראים  13(,5005של קרמר ואולמר )
כאשר אין להם ראיות מספיקות להבטחת הרשעה במשפט, ואת ההסברים לפערים בענישה 

  14 .הבדלים מבניים ברמת בית המשפטמיקדו ב
ושל אולמר,   15(.500מחקרים אמפיריים נוספים, כגון אלו של אולמר וברדלי )

ו את תשומת הלב של קרימינולוגים בניסיון לזהות מיקד  16(,5020אייזנשטיין וג'ונסון )
ולהסביר פערים בעסקאות הטיעון הנערכות עם נאשמים שונים בתיקים הדומים זה לזה 
מבחינה משפטית. מחקרים אלו תולים את ההסבר להתגלות אפשרית של פערים בעסקאות 

משום  שפט.הטיעון בהבדלים מבניים ברמת בית המשפט, אך לא ברמת התיק בתוך בית מ
מחלוקת  לאמיתו של דברההתמקדות בהסברים שונים לפערים בעסקאות טיעון, אין 

 המבנית בקרימינולוגיה. תאוריההבין מפורשת בין תאוריית "צל המשפט" ו
מנם מציינים כי גורמים נוספים, כגון גישה לסיכון, עלויות, ותומכי "צל המשפט" א

שפיעים על תוצאתה של עסקת הטיעון, אך משאבים, יכולת להשתחרר בערבות ועוד, מ
נשארים איתנים בדעתם כי "צל המשפט" הוא הגורם המרכזי הקובע את התוצאה, ושאר 

 הגורמים משפיעים על תוצאת המיקוח באופן משני בלבד.
, עסקאות הטיעון אמורות להבטיח את תוצאת המשפט הצפויה ולפיכך להקטין גישתםל

ת במשפט, וככל שעסקאות הטיעון משקפות טוב יותר את נּוהוודאות, הסיכון והשו-את אי
תוצאת המשפט הצפויה, כך נצפה לפערי ענישה קטנים יותר בין נאשמים שונים שבחרו 

 בעסקאות טיעון. 

 תאוריההביקורת על ה

הביקורת בספרות על תאוריית "צל המשפט" מתמקדת בכך שברמת התיק תוצאת המיקוח 
מטיל ספק בלב פרדיגמת "צל   17(5002הצפויה. ביבס )בפועל שונה מתוצאת המשפט 

המשפט" ומספק הסברים משכנעים לשאלה מדוע המודל אינו נותן הסבר מלא לשֹונּות 
בענישה. לטענתו, כשלים כגון הגנה לא יעילה, עלויות סוכנים, ערבויות ומעצר עד תום 

 

 
13 John H. Kramer & Jeffery T. Ulmer, Downward Departures for Serious Violent Offenders: 

Local Court ‘Corrections’ to Pennsylvania’s Sentencing Guidelines, 40 CRIMINOLOGY 897 

(2002). 
14 J.T. Ulmer, J. Eisenstein & B.D. Johnson, Trial Penalties in Federal Sentencing: 

Extra-guidelines Factors and District Variation, 27 JUSTICE Q. 560 (2010). 
15 J.T Ulmer & M.S. Bradley, Variation in Trial Penalties among Serious Violent Offenses, 44 

CRIMINOLOGY 631 (2006). 
16 J.T. Ulmer, J. Eisenstein, D.B. Johnson, Trial penalties in federal sentencing: extra-

guidelines factors and district variation, 27 JUSTICE 560 (2010) 
17 Bibas Stephanos, Plea-Bargaining Outside the Shadow of Trial, 117 HARV. L. REV. 2463 

(2004). 
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פוגעות בשיקול הדעת הליכים מחד גיסא, וקיומן של הטיות וסכנות פסיכולוגיות אחרות ה
של הנאשמים להתמקח באופן רציונלי בצל תוצאת המשפט מאידך גיסא, מסיטים באופן 
ניכר את התפלגות העונשים בעסקאות הטיעון מהתוצאה החברתית הרצויה, ומטילים ספק 

 ביעילות הכלכלית המיוחסת להן. 
מחקרים אמפיריים שונים מאששים את הביקורת על תאוריית "צל המשפט" וחושפים 

. כך למשל, נגל ושולהופר באמצעותהאת קיומם של פערי ענישה, שאינם ניתנים להסבר 
הראו כי הסטת שיקול הדעת מידי בית המשפט לידי הפרקליטות לא נטרלה   18(2775)

בשיקול הדעת של התביעה בעת ניסוח  השפעות מפלות של משתנים חברתיים, המתבטאות
כתב האישום ובנכונותה להגיע לעסקאות טיעון. מחקרם האמפירי ממחיש שהאמצעים 

מהקווים המנחים לענישה  בעת המיקוח באופן ניכר הנתונים לתובע מאפשרים לו לסטות
 19.לפחות מהתיקים %22–%52-ב

במחוזות תל אביב במחקר שנערך בישראל על תיקי הפריצה וההתפרצות שנדונו 
, מצאו קרמניצר 2782–2782וירושלים, שבהם הורשעו אנשים ללא עבר פלילי, בשנים 

נו המשתנה המשפיע ביותר על סוג העונש המוטל. יכי מעצר לפני משפט ה 20(2772וחסין )
רה, יעצמו אינו מדד לחומרת העבלממצא זה אינו עולה בקנה אחד עם העובדה שהמעצר כש

ל פי מאפיינים אחרים של החשוד, כגון היעדר מקום מגורים או מקום שכן הוא נקבע ע
 עבודה קבוע או קיום נסיבות אחרות המעלות חשש שהנאשם לא יתייצב לחקירה ולמשפט.
תפקידם של הסנגורים הפליליים ביצירת פערים באורכי המאסר ושיעור המאסרים בין 

מהמחקר עולה  21(.5022אדקינס )על ידי  ונחקר בארצות הבריתנאשמים לבנים ושחורים 
לקוח בן מיעוטים עונש חמור עבור להשיג יוכלו כי הסנגורים הרגישו שבעסקאות טיעון 

נאשם לבן, ובסבירות רבה יותר עונש שיכלול מאסר. פערים עבור ה שיוכלו להשיג זיותר מ
אלו בהמלצות הסנגורים אינם נובעים מתפיסת האשם של בן המיעוטים ולא מהתפיסה 

 שמצבו במשפט יהיה חמור יותר.

על מאגר נתוני  ארצות הבריתשנערך ב 22(,5022מחקרם האמפירי של בושווי ורדליך )
, מצא כי ממוצע שיעור ההרשעה בפועל באוכלוסיית התיקים 2780מערכת המשפט משנת 

 

 
18 Ilene H. Nagel & Stephen Schulhofer, A Tale Of Three Cities: an Empirical Study of 

Charging and Bargaining Practices Under the Federal Sentencing Guidelines, 66 S. CAL. L. 

REV. 501 (1992). 
19 Michael Tonry, Sentencing Commissions and their Guidelines, 17 CRIME & JUST. 137 

(1993). 
המשתנים המשפיעים על מידת האחידות בענישה"  –"עבירת ההתפרצות  חסין יעלומרדכי קרמניצר   20

 .(2772) 222 כב משפטים
21 Vanessa A. Edkins, Defense Attorney Plea Recommendations and Client Race: Does 

Zealous Representation Apply Equaly to all?, 35 LAW AND HUMAN BEHAVIOR 413 (2011).  
22  Shawn D. Bushway & Allison D. Redlich, Is Plea Bargaining in the “Shadow of the Trial” 

a Mirage? 28 J. QUANT. CRIMINOL. 437 (2011). 
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המאסר )היחס בין שיעור עונשי מאסר בעסקאות שווה להסתברות להרשעה הנגזרת מיחס 
, כפי ין אומדנת שיעור המאסרים אילו הלכו הנאשמים שבחרו בעסקה למשפט(טיעון וב

אלא שמחקרם חשף כי ברמת התיק הבודד שהסתיים  שחוזה תאוריית "צל המשפט".
בעסקת טיעון מתגלים פערי ענישה גדולים בין תיקים בעלי מאפיינים משפטיים דומים, 

ם בהשוואה לתיקים אחרים וזאת לא רק בהשוואה לתיקים שהוכרעו במשפט, אלא ג
שהסתיימו בעסקת טיעון. פערים אלו בין תיקים שונים בעלי מאפיינים דומים שהסתיימו 

 23בעסקת טיעון אינם ניתנים להסבר על ידי תאוריית "צל המשפט".
שמדובר בתיק בודד, אף על פי שהראיות בו נמצאו כגורם מסביר טוב להסתברות כ

לכים למשפט, הן לא הצליחו להסביר באותו אופן את להרשעה בפועל עבור נאשמים שהו
השונות בהסתברות להרשעה הנגזרת מתוצאת עסקת הטיעון עבור אלו שבחרו בה. הגם 
שהחוקרים לא מצאו סיבה לפערי הענישה שאינם מוסברים בראיות, הם הסיקו כי הטיות 

החלטות במשאים ומתנים על עסקאות הטיעון מאפילות על חוזק הראיות וגורמות ל
 24להתקבל למעשה שלא ב"צל המשפט".

מחקרים אמפיריים שהלכו בעקבותיהם של בושווי ורדליך, כגון מחקרם של בסיקי 
כדוגמת  ,וחוקרים נוספים מאתגרים אף הם את תחזית "צל המשפט", 25(,5029ולאוסון )

אף הוכיחו כי קיימת הטרוגניות רבה בעונשים בעסקאות  26,אברמס ופאקלר )טרם פורסם(
 בין נאשמים מקבוצות אתניות שונות.  גדוליםפערים ניכרים ו טיעון

 ת ה"משפט בצל המיקוח"יתאורי

במאמרים קודמים בחנתי היבטים שונים של השפעת עסקאות הטיעון על מרחב הפעולה 
האופציות הזמינות לאחד של התביעה ועל מערכת המשפט. בסיטואציה של משחק, 

 

 
 These range of values do not appear to be credible estimates of the…“:228שם, בעמ'   23

probability of conviction for these individuals, despite the fact that the estimate appeared to 

have validity at the aggregate level”. 
 We find that, contrary to the shadow of the trial model, evidentiary factors“ :229שם, בעמ'   24

either do not impact or negatively impact the probability of conviction, which stands in stark 

contrast to the impact evidence has at trials”. 
25 Kutateladze Besiki & Z. Lawson Victoria, Is a Plea Really a Bargain? An Analysis of Plea 

and Trial Dispositions in New York City, 64 CRIME & DELINQUENCY 856 (2017) “The study 

challenges the common notion that plea bargaining is necessarily beneficial to defendants”. 
26 incarceration isa defendant seeking to minimize their sentence length or chance of “… 

generally better off accepting a plea. Behind this result, however, we find substantial 

heterogeneity. Most importantly, we find significant differences between the treatment of 

black and white defendants, even when addressing unobservable factors…”, David Abrams 

& Ryan Fackler, To Plea or Not to Plea: Evidence from North Carolina, available at 

https://economics.rutgers.edu/downloads-hidden-menu/news-and-events/workshops/empir 
davidabrams/file-microeconomics/1467-ical. 
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השחקנים עשויות להשפיע על התנהגותם של שאר השחקנים. כך גם התמריצים הנוצרים 
בה הנאשם מורשע על שלשחקנים המשפטיים מהאפשרות לסיים את המשפט בהסכמה, 

סמך הודאתו ללא הליך שיפוטי פומבי של בירור ראיות, משנים את אפשרויות הבחירה 
 אופן פעולתם.העומדות בפניהם ואת 

את  ולבחון מחדש תאוריית ה"מיקוח בצל המשפט הפלילי"את לעדכן  מכאן שיש
. בה בשעה שעסקת הטיעון אמורה לשקף את תוצאת המשפט ממנה המסקנות הנובעות

בו שהצפויה, התנהלותו של המשפט משקפת את הצורך לקיים את עסקאות הטיעון, האופן 
ת, "אמנם עסקת הטיעון נערכת בצל המשפט, ברם מוכרעים רוב המשפטים. במילים אחרו

  27 ."מיקוח על עסקאות הטיעון[צורך ב]המשפט נערך בצל ה
ו את בחּנ המשוב של עסקאות הטיעון",-אפקט מחזור "משפט בצל המיקוח:במאמר 

 תאורטיהמודל ההשפעת עסקאות הטיעון על המשאבים שמקצה התביעה למשפטים. 
עסקאות הטיעון יוצרות לתביעה ממחיש כיצד  28המיקוח",, "משפט פלילי בצל שפותח

שהיא  הוכחות רבים יותר ויותר לכל משפטתמריצים להסיט, מתקופה לתקופה, משאבים 
. הסטת משאבים זו כדאית לתביעה, שכן עם העלייה במשאבים שהיא מפנה לניהול מנהלת

, עולה נטיית מה תוחלת העונש. ביודעם זאתיכל משפט עולה ההסתברות להרשעה וע
 הנאשמים להסכים לעסקאות טיעון רבות יותר ואף מחמירות יותר. 

ו את השפעת עסקאות בחּנ"האם משחק עסקת הטיעון הוא משחק סחיטה?" במאמר 
בעזרת ניתוח משחקי הראינו כיצד הטיעון על חומרת כתבי האישום שהתביעה מגישה. 

ישומים בכתבי האישום ולהפלות עסקאות הטיעון יוצרות לתביעה תמריצים להחמיר בא
היה  מוטבבין נאשמים שונים, עד כי לחלק מהנאשמים, אף כאלו שבחרו בעסקת טיעון, 

 במיוחד נכון הדבר"  29.לערוך עסקת טיעוןאפשרות אילו מלכתחילה לא ניתנה להם ה

 עברות בגין גם לדין לעמוד עלול הוא ספציפי נאשם של טיעון לעסקת הזכות כשעקב

 לגיטימי או לא איום בצל נעשית הטיעון עסקת אז או ;בהן להרשעתו סביר סיכוי שאין

 30.באיומים" לסחיטה אותו שהופך מה ,חוקי בלתי
עלייה בפערי  –בקש לבחון החצנה נוספת של תופעת עסקאות הטיעון אה זמאמר ב

ות אפערי הענישה בעסק אפשרות קיומם שלהענישה עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון. 
שיקול הדעת וחופש הפעולה לערוך כל עסקת  ניםחד לתביעה נתוצד אשמ נובעת מכךטיעון 

טיעון, השיקולים לעריכת עסקאות הטיעון אינם מתפרסמים והעסקאות אינן עוברות 

 

 
עלי " המשוב של עסקאות הטיעון-אפקט מחזור לי "משפט בצל המיקוח:יוסף זהר ומוטי מיכא 27

 (. 5022) 222 יא משפט
 שם. 28
משפט צדק? ההליך הפלילי  אורי וייס ויוסף זהר "האם משחק עסקת הטיעון הוא משחק סחיטה?" 29

 (.5029, עורך אלון הראל) 282 כשלים ואתגרים –בישראל 
 שם. 30
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פומבי, מלא ונגיש  הוא המידע על ענישה במשפטים, אחרביקורת שיפוטית ראייתית. מצד 
 .לנאשמים המתווך באמצעות סנגורים ,ת הטיעוןיותר מהמידע על ענישה בעסקאו

עניינה שיקוף טוב יותר של היחס שבין פותחה, ש תאוריית "משפט בצל מרחב המיקוח"
עצם קיומן של  ,תאוריהתוצאת עסקת הטיעון לבין תוצאת המשפט הצפויה. על פי ה

אות תופעת עסק פה שלוהגדלת היק ,מרחב מיקוח על רמת הענישהיוצר עסקאות טיעון 
 את אחידות הדין במשפט הפלילי.  תערערומ את פערי הענישהבפועל  ההטיעון מרחיב

אף שהמאמרים השונים מתמקדים בעיקר במישור הפוזיטיבי של תופעת עסקאות 
הטיעון, הם מאתגרים את הצידוקים השונים לעריכתן ולפיכך נוגעים גם בהיבטים 

חי היא שחלק ממטרות הענישה הן המאמר הנוכ שליים שלהן. הנחת היסוד בהנורמטי
 31השגת אחידות ושוויוניות בענישה.

הבניית שיקול הדעת השיפוטי  – 222כך גם עולה מהצעת חוק העונשין )תיקון מס׳ 
. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מטרת החוק המוצע לכוון את 5025–בענישה(, התשע״ב

ישה מקום שאינם מוצדקים. שיקול דעתו של השופט בגזירת הדין ולצמצם את פערי הענ
על פי דברי ההסבר, הצורך בתיקון המצב המשפטי הקיים היום בישראל נובע, בין השאר, 

 32מקיומם של פערי ענישה גם כאשר מדובר בעבירות דומות שנעברו בנסיבות דומות.

 עסקאות הטיעון בישראל ב.

ר את המעמד המשפטי של עסקאות טיעון בישראל. בליבן של עסקאות וסקאחלק זה ב
ב אחר גלגוליה עד ועקאפרק את מושג ההודאה ובסביר אהטיעון ניצב מושג ההודאה. לכן, 

בעלת מעמד עליון, המוגנת כמעט לחלוטין מפני ביקורת שיפוטית חלופה להפיכתה ל
הודאה, התבסס מעמדן של אפקטיבית בימינו אלה. בהתבסס על המעמד העליון של ה

 עסקאות הטיעון. 

 באשמה בישראלהודאה 

האתוס של המשפט הפלילי הוא של הרשעה מעבר לספק סביר, אך קצרה יד האדם מלפענח 
ז'(, ומכאן שקשה  ,את המציאות: "כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב" )שמואל א' טז

מאוד להרשיע אדם תוך הימנעות מספק. דומה שהודאה באשמה פותרת קושי זה בכך שהיא 
מגלגלת את האחריות על קביעת האשמה לידיו ופיו של הנאשם עצמו. לא סתם מכונה 

 ההודאה בפלילים "הרשעה עצמית".

 

 
הענישה ושיקולי הענישה לשיקול הדעת של השופט בקביעת היחס בין מטרות " רות קנאי 31

 (.2772) 27י  מחקרי משפט "העונש
(, .502של הכנסת,  מחלקת מידע ומחקר) משווה סקירה –השיפוטי בענישה  הבניית שיקול הדעת 32

www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01800.pdf. 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fmmm%2Fdata%2Fpdf%2Fm01800.pdf&ei=1cjWUsSMD6Tt4gShzYHYAw&usg=AFQjCNE2bJVuzpnDiu1GlYsNZiNgUJWmNQ&bvm=bv.59378465,d.bGE
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עהאמונה  –חמור מכך, אשליית ההודאה   –  33שאדם לא יודה בפשע שלא ביצ
שופט בית המשפט בדבריו של ביטוי . הדבר בא לידי השתרשה עד בית המשפט העליון

, אשר הרשיע עביד סולימאן נ' מדינת ישראל-אל העליון המנוח מישאל חשין, בפסק הדין
וַאֲחָריו ֶהֱחָרה  35,ו"דבר מה נוסף" שמשקלו "קל כנוצה" 34עביד על סמך הודאותיו-את אל

 36ֶהֱחִזיק השופט נעם סולברג בפסק דין אטיאס נ' מדינת ישראל.
כמת הלב", ופעמים רבות מהאמונה ש"ח בקבלת החלטות מתחילה 37הטיה קוגניטיבית

יכולים להטעות אותנו. בנוגע להודאה הללו מוטעים  " אינםשכל הישר""ניסיון החיים" וה
הולכת וככל שמדובר בעבירה חמורה יותר,  ,א עשושל דבריםלחלוטין; אנשים מודים ב

חשוב להדגיש שבפסק דינו הפך חשין את הכלל של חז"ל שממנו  38!גוברתו תופעה זו
האוסר קבלת הודאה של  39"אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע", ,ציטט

   40אדם על עצמו!

 

 
-האומנם 'מלכת הראיות'? או שמא קיסרית הרשעות –"ההודאה כבסיס להרשעה  בועז סנג'רו 33

 .(5002) 522 ד עלי משפטהשווא?" 
(: 2778לפסק דינו של השופט חשין ) 20, פס' .92 (2, פ"ד נא)מדינת ישראל נ' אל עביד 2225/79 דנ"פ 34

ת אלא אם עבר אותה "ברגיל, אין אדם משים עצמו רשע; קרא: אין אדם מודה כי עבר עברה פלוני
 ".הלב לימדה אותנו, שאין אדם עושה עצמו רשע במקום שהוא צדיק-עברה. חוכמת

-דבר'"נדע ונזכור עם זאת, כי לעולם נידרש למציאתו של לפסק דינו של השופט חשין:  22שם, פס'  35

יהיה קל כנוצה אך גם כבד  'מה-דבר'בצידה של ההודייה, ולו במישקל נוצה הוא. אפשר שאותו  'מה
 ".כנוצה יהיה. וכולנו ידענו כי יש שקש אחד ישבור את גב הגמל

 (:.2.7.502לפסק דינו של השופט סולברג )פורסם בנבו,  22 פס' ,אטיאס נ' מדינת ישראל 5072/22ע"פ  36
רה, אלא ניסיון החיים והשכל הישר מלמדים, שאין אדם מודה באופן חופשי ומרצון בביצועה של עבי"

 אם כן אמת בפיו; וככל שמדובר בעבירה חמורה יותר, כך גובר כוחה של הנחה זו".
 בזיכרון, של בני אדם לטעויות בתפיסה, אקראית( היא דפוס או נטייה שיטתית )לא הטיה קוגניטיבית 37

 או בשיפוט )ויקיפדיה(. בחשיבה
סולימאן אל  –ה מוטעית על סמך הודאה ֶשל החלפת ההתניות להרשעמכֶ מרדכי הלפרט ובועז סנג'רו " 38

הצעה להיפוך בתפיסת ההודאה: מראיה מרכזית המחפשת תוספת, לתוספת ( עביד כמקרה מבחן
 .(5020) 922 כו מחקרי משפט" )אפשרית לראיות מוצקות

ב: "ואמר רב יוסף פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להרגו לרצונו רשע הוא ע"סנהדרין ט, בבלי,  39
והתורה אמרה אל תשת רשע עד רבא אמר אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע אמר רבא". 

עצמו אינו נעשה  דאדם קרוב אצל עצמו, הלכך אין אדם יכול לשום עצמו רשע, כלומר על עדות"רש"י: 
 ת".תורה פסלה קרוב לעדו רשע, שהרי

נימוק לכלל נמצא בכתבי הרב שמעון שקופ )ראש ישיבת גרודנה, שחי באירופה במאה הי"ט ונפטר  40
, יתחזק אצל בני אדם כאמרתו. (: "אלא נראה כיוון דאם יתקבל בבית דין העניין כאמרתו2727בשנת 

ואם ישים רשע לאיש אֵחר,  [...] דלהעולם ]=לציבור[, כל שהוא עצמו אומר הוא בירור היותר גדול
אבל לעצמו, שבזה העולם מאמינים, שזה הבירור  [...] דָשם ]=שבמקרה זה[ אין העולם מאמינים לו

חידוש בגישתו של הרב שמעון שקופ הוא . לדברי שופט בית המשפט העליון ניל הנדל, "ה"היותר גדול
בהבנה שהראיה כה חזקה עד כי יהא קשה שלא לקבלה. נטיית בני אדם להאמין למי שמעיד נגדו עצמו 
בניגוד לנכונותם לבחון את אמיתות דברי העד המעיד נגד זולתו. גישה זו מזכירה את דברי המלומד 

גורמת להיבטים אחרים של המשפט להתייתר, מקורמיק בספרו המוכר בדיני ראיות, והצגת ההודאה 

http://www.etzion.org.il/vbm/archive/yomyom/dafyomyomi/2010-02-21.php
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ח כי "לפי הדוקטרינה נמצאנו למדים מספרו של הרב פרופ' אהרון קירשנבאום המנו
נשלל מההודאה הפלילית על כל צורותיה )הודאה באשמה, הרשעה עצמית  ההלכתית

"ל, האיסור על הרשעת אדם על סמך דחזאליבא  41והפללה עצמית( כל מעמד משפטי".
 –דו יהודאתו הוא "גזרת הכתוב", אך לדברי קירשנבאום, זהו איסור שתוצאה חיובית לצ

 42ץ ה"אמת" תוך כפייה ועינויים ומחויבות לחקר האמת העובדתית.איון התמריצים לחילו
מנוסחת בסעיף  להרשיע על סמך הודאהאפשרות הבחוק סדר הדין הפלילי בישראל 

"עובדה שנאשם הודה בה יראוה כמוכחת כלפיו". בניסוח הסעיף, כך נראה,  הקובע כי, 222
"עובדה" ובחר לתת לה פירוש התעלם המחוקק מפירושה המילוני התקני של המילה 

מרחיב. פירוש זה הופך לכאורה את הטענות הנטענות בכתב האישום ל"עובדות", דהיינו 
 היאכחה אין טרם הּובהשימוש במינוח "עובדה" מטעה, שכן  43ל"אירוע שידוע כי קרה".

הקובעת  44עובדה משפטית, אלא רק טענה או אישום. זו מעין פליטת קולמוס פרוידיאנית,
ובכלל, האם ניתן לראות  45האישום הוא עובדה משפטית עוד טרם הודה בה הנאשם.ש

 בטענה משפטית שנולדה כתוצאה של הודאת נאשם באישום, אמת עובדתית?!
יצוין כי הז'רגון המשפטי הלך בעניין זה בעקבות המחוקק; ואכן, המינוח המקובל 

אינן אלא  ,ות" אלה למעשהבז'רגון המשפטי הוא "עובדות כתב האישום", בעוד "עובד
 !טענות הדורשות הוכחה

"לא הודה הנאשם בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו  (:.22רק כאשר )על פי סעיף 
באישום או באחד האישומים שבכתב האישום, או שהודה ובית המשפט לא קיבל את 

 

 
עיון משווה, מכללת  –הפללה עצמית ) והמשפט האמיתי מבחינה מעשית מתרחש בגביית ההודאה"

 .(200דעת, פרשת וישב, תשע"ב, גיליון מס' 

ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה  – הרשעה עצמית במשפט העברין קירשנבאום ואהר 41
 (.5002) 289 היהודית

"אף על פי שההיגיון מאחורי הדוקטרינה העברית עטוף בערפלי גזרות הכתוב, יש תוצאות חיוביות  42
קבילות ההודאה הפלילית. התועלת החשובה ביותר היא יצירת תריס כנגד עינויי אדם -רבות לאי

כאמצעי שיפוטי להוציא את ה'אמת' מפיו; יש בתריס זה כדי לשמור על כבוד האדם שנברא בצלם" 
 .(שם)

ָדה" 43 או . אירוע שידוע כי הוא קרה, כי הוא אמיתי וקיים; דבר ממשי 2: (2799) מילים-ילון רבמ "ֻעבְּ
. מילה 2)בלשון הדיבור: 'עובדה ש__'(.  . עובדה היא כי ]ש __[5 .אמיתי שאפשר להוכיח אותו

הרומזת למצב עניינים או להתרחשות שכבר נזכרו קודם לכן או שעומדים להזכיר אותם )בביטויים כגון 
 .וכד'( _''עובדה זו', 'העובדה ש

44 se of dream interpretation, it also profits by analysis makes u-In the same way that psycho“

symptomatic actions,  –the study of the numerous little slips and mistakes which people make 

as they are called [...] I have pointed out that these phenomena are not accidental, that they 

siological explanations, that they have a meaning and can be require more than phy

interpreted, and that one is justified in inferring from them the presence of restrained or 

UTOBIOGRAPHICAL AN A ,REUDFIGMUND S, ”repressed impulses and intentions

(1925) TUDYS. 
 זהר, על שהסבה את תשומת לבי לאופן המשונה שבו מנוסח החוק. תודתי לאמי אביבה 45
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הודייתו, תביא התביעה לפני בית המשפט את ראיותיה לעובדות שלא נתקבלה עליהן 
 46,47ודיה".ה

 עסקאות הטיעון בפסיקה

נערכו עסקאות הטיעון בהיחבא: "בראשית הדרך, נרתעו הצדדים מפני  עד שנות השבעים
חשיפת קיומם של הסדרי טיעון ומפני פירוט נסיבות עריכתם של ההסדרים שהתגבשו, 

  48המשפט".-ואלה הוסתרו מבית
. בחמוצקיבפסק הדין , 2795עסקאות הטיעון קיבלו תוקף משפטי לראשונה בשנת 

אין צריך לומר שהנפש היפה ": השופט )כתוארו אז( משה לנדוי ביטא את הסתייגותו מהן
סולדת מכל אלה ובשיטה אידיאלית של עשיית צדק אין מקום לפשרות אלא משמצאה 
התביעה שיש בידה ראיות מספיקות להעמדת אדם לדין, חייב הדין להתברר עד תומו, אם 

הנאשם שמקורה בהרגשת אשמה ובידיעה שאין לו מה לטעון נגד  פי הודאה של-על
דין של זיכוי או של הרשעה. עסקה -האישום, ואם אחרי הבאת הראיות המסתיימת בפסק

הנעשית עם עבריין בחדרי חדרים והמסתיימת בהטלת עונש קל יותר ממה שראוי היה 
של איפה ואיפה בעשיית  להטיל עליו, יש בה טעם לפגם והיא עלולה לעורר בציבור רושם

 49.ידי בעלי השפעה"-דין בפושעים, ושל משיכת חוטים מאחורי הקלעים על
, ובראש הרכב של תשעה מדינת ישראלפלוני נ' , בפסק דין 5005שנה, בשנת  20כחלוף 

שופטים, ביטאה השופטת )כתוארה אז( דורית ביניש גישה אוהדת כלפי מוסד עסקאות 
בהקשר של  'עיסקה'הביטוי : ""עסקת טיעון"ת את המינוח ואף ביקשה לשנו 50הטיעון

, והוא ’Plea Bargaining‘ההסכמים האמורים תורגם מהביטוי שהיה מקובל בשפה האנגלית 
עשויה לרמז על  'עיסקה'כשלעצמו מבטא נימה של התייחסות שלילית למוסד האמור. 

אולי על מניעים אפלים. צדדית ו-התקשרות מסחרית או על התקשרות חשאית, על תועלת חד

 

 
בייחוד הודאה  ,"שמות פעולה הגזורים מפועלי בניין הפעיל גזרת ל"י שתי צורות להן מימי קדם 46

הבעת תודה' ובין 'והודיה, הוראה והוריה. בעברית החדשה מסתמן בידול ברור בין הודיה במשמע 
מקרן דובנוב, מזכירה מדעית,  דואר אלקטורני". 'על אשמה הודאה במשמע 'הסכמה', 'הכרזה

 .(29.22.5002)המזכירות המדעית, האקדמיה ללשון העברית 
השימוש במונח "הודיה" עלול לטעת את הרושם  .בחקיקה משמשות המילים הודאה/הודיה בערבוביה 47

ו את האמת. אשליה כי הנאשם "מביע תודה" לחוקרים ולבית המשפט על שאפשרו לו "לפרוק" מעלי
אפשר לדעת את האמת על סמך שזו, כי יש ביכולתנו לחקור צפונות לב אדם, מחזקת את הרושם השגוי 

 הודאה בלבד, ללא ראיות תומכות.
פלוני נ'  2728/78בע"פ , בראש הרכב של תשעה שופטיםציטוט של השופטת )כתוארה אז( ביניש,  48

 .(5005) 272 ,299( 2פ"ד נז) ,מדינת ישראל
 .(2795) 227, 222 (2כו) "דפ ,מדינת ישראל 'בחמוצקי נ 225/92ע"פ  49
: "ככלל, עם חלוף השנים מאז פסק לפסק דינה של השופטת ביניש 9, פס' 28, לעיל ה"ש פלוני נייןע  50

יגונה כפי שנאמר -המשפט אינם מתייחסים עוד להסדרי הטיעון כהכרח לא-הדין בפרשת בחמוצקי, בתי
 באותה פרשה, אלא מכירים בערכם ובתרומתם".
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ברבות השנים קנה לו מוסד זה מעמד לגיטימי בשיטת המשפט שלנו, ונראה כי אין מקום 
 'הסדר טיעון'עוד לכנותו בביטוי המבטא נימה שלילית. על כן, נראה כי ראוי יותר לכנותו 

 51."וכך נעשה מעתה ואילך
 ,בהליך זה  53בסדר"ל ונשמע כמבקש לטעון ש"הכ  52אלא שהמינוח "הסדר טיעון"

בעוד רבים החולקים על כך. כדברי אליהו הרנון, "אם יש היבטים פגומים, צריך לעשות 
כך העדפתי להמשיך -תיקונים מהותיים בשיטה עצמה. שינוי השם לא ירפא אותם. משום

   54טיעון".-במונח המדויק יותר עסקת
החלטת בית המשפט הסנגוריה הציבורית על  ערערה מדינת ישראלפלוני נ' בפרשת 

רשאי לאשר עונש  אינולפיה בית המשפט ואשר אימץ את עמדת השופט גולדברג  ,המחוזי
בית המשפט  .מהעונש ההולם את מאפייני העבירה, גם אם עונש זה מוסכם באופן ניכרחורג 

העליון קיבל את הערעור וגזר על הנאשם את העונש שהוסכם בין הצדדים. ההלכה שנפסקה 
בעונש, על בית המשפט  ניכרתעת ההחלטה אם לאשר הסכם שכולל הקלה קבעה כי ב

ויתר הנאשם ויתור שולבחון לא רק את התאמת חומרת העונש למעשה, אלא גם את מידת הו
וכן את השיקולים שהנחו את התביעה  ,נוכח סיכויי ההרשעה או הזיכוי אלמלא ההסדר

 55להגיע להסדר המקל.
 58-נדחו בבתי המשפט המחוזיים כ 5007עד ו, 0055-, בפלונימאז ניתן פסק דין 

מהערעורים על הדחיות התקבלו. במילים אחרות, בערך  %90-עסקאות טיעון בלבד, אך כ
 56פעם אחת בשנה יש תיק אחד שבו, לאחר כל שלבי הערעור, עסקת הטיעון אינה מקוימת.

 

 
 . לפסק דינה של השופטת ביניש 2שם, פס'  51 
המודל הפסיכולוגי של תהליכי קבלת החלטות המתקבלות על ידי עורכי דין בהקשר של מנחם גלברד  52

(: "על אף המינוח בו נאחז 5007)חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה,  'עסקת טיעון'
עסקה לכל דבר ועניין, עסקה שבסיסה הוא חוזה בין בית המשפט העליון, ברור כי הסדר טיעון הוא 

התביעה לבין הנאשם. עסקת טיעון, ככל עסקה אחרת, היא תוצאה של משא ומתן, מיקח וממכר שיש 
 בהם שילוב של ידע בתחום המשפט הפלילי וידע בתחום ניהול המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה".

הודאה, בכנס "עיגון זכויות יסוד של נאשמים בחוק", מיכל ריזל, מייסדת התנועה להפחתת מעמד ה 53
 . (2.2.5022)המרכז לחקר הרציונליות בגבעת רם 

המשפט ומעמדו -חלוקת התפקידים הראויה שבין התביעה לבית –"עסקות טיעון בישראל אליהו ארנון  54
 (.2779) 222 כז משפטים של הקורבן"

טוב, -סימן-קרן אזולאי, איתי בר( 227 ספר דורית ביניש אייל "חריגה ממתחם העונש ההולם"-אורן גזל 55
 (.5022 ,אהרן ברק ושחר ליפשיץ עורכים

אייל -, נתונים שהציג אורן גזל20.02.5025-תאריך המ 222 'ל מסו, פרוטוקועדת החוקה, חוק ומשפט 56
 בית המשפטדחה בדיון שהתקיים על הצעת חוק עסקאות הטיעון מבדיקה שערך על תיקים שבהם 

 המחוזי עסקת טיעון.
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מעצם אופיו" מציעה להתמודד עם ה"סיכונים ]ה[טבועים במוסד  פלוניההלכה בפרשת 
התוצאה היא היעדר ביקורת   58על פי מבחן האיזון.  57באמצעות הביקורת השיפוטית,

שיפוטית ראייתית, ופערים עצומים בין מסכת הראיות, כתבי האישום ועסקאות הטיעון, 
 מה כל לאשר והוא –המשפט הופך לבובה אילמת חסרת השפעה, ואחד תפקידו  "בית

העברה  סוג לפי שתושת מן הראוי הסנקציה העונשית הצדדים למשפט. ידי שהוסכם על
 מעמדו שוות משמעות לביטול המשפט בית ושיקולים רלוונטיים אחרים, ושתיקת

 59השיפוטי".
דוגמה לתוצאה של מתן שיקול דעת עצום לתובעים, כמעט ללא פיקוח ובקרה, ניתן 

בפרשה זו  60.עסקת הטיעון עם הנשיא לשעבר קצבבנוגע ללמצוא בתיאורה של ביניש 
לפיו שכי יש ליתן צו מוחלט  ,בדעת מיעוט ,הנשיאה ביניש והשופט אדמונד לויסברו 

לא שיתבטל הסדר הטיעון שנערך עם נשיא המדינה לשעבר, מר משה קצב, אלא שההלכה 
  והעתירה לביטול עסקת הטיעון נדחתה. ,להתערב בשיקולי התביעה הכללית גברה

פט לקדם היא זו המעודדת את עריכתן של עסקאות העמדה שמבקש בית המש ,בפועל
חיזוק לפרשנות זו נתן בית המשפט  61הטיעון על ידי הגבלת מעורבותו של בית המשפט.

עבאס נ' פרקליטות  227/25.בבג"ץ  20.08.5025-העליון עצמו בפסק דין שהתקבל ב
עה המדינה , שהגישו אלמנתו ובניו של סלאח עבאס נגד עסקת הטיעון שאליה הגיהמדינה

 

 
של השופטת ביניש: "על רקע שינוי גישתו העקרונית של  דינה לפסק 8 'פס, 28, לעיל ה"ש פלוניעניין  57

משפט זה באשר למוסד הסדרי הטיעון, ובהתחשב בריבויים של הסדרים אלו ובתפקיד החשוב -בית
לבדיקה מחודשת של היקף הביקורת השיפוטית  אותו הם ממלאים באכיפת החוק בישראל, יש הצדקה
הדין בהתקיים הסדרי טיעון, ולהכרעה בדבר -על הסדרים אלה. יש מקום לבחינת שיקולי גזירת

 תוצאותיה של דחיית הסדר הטיעון".
לפסק דינה של  22 'המצוטט בפס( 2772) 22( 5פ"ד מז), מרקוביץ נ' מדינת ישראל 2955/75ע"פ  58

: "על בית המשפט לבחון, אם נעשה בעסקה איזון הולם 28 ה"ש, לעיל פלונייין השופטת ביניש בענ
המקובלת  בין העונש המוצע בה, בהשוואה לנורמת הענישה –בין טובת ההנאה שהיא מעניקה לנאשם 

לבין התועלת שיש בה לאינטרס  –בהתחשב בחומרת העברה ונסיבותיה ובנסיבותיו של הנאשם 
 הציבורי, בהתחשב במטרה שלשמה נעשתה העיסקה".

 (5022) 8, 22 עורך הדין מאיר שמגר "שימוש מופרז בעסקות טיעון" 59
. (5008)לפסק דינה של השופטת ביניש  2, פס' 220 (2, פ"ד סב)היועמ"שנ'  פלונית 2.77/09בג"ץ  60

עמדה על כך ש"נקודת המוצא לעריכתו של הסדר טיעון היא כי מתקיימת תשתית ראייתית השופטת 
"גיבוש כתב : 8, ובפס' לכאורית מספקת לצורך הגשת כתב אישום בהעדר הסדר טיעון בין הצדדים"

בת המעשים העברייניים כעולה מחומר הראיות אישום במסגרת הסדר טיעון שאינו משקף כראוי את לי
לכאורה שבידי התביעה, אינו נותן משקל הולם לאינטרס הציבורי באכיפת החוק, ועלול לכרסם בחובת 

]יש להבטיח כי[ הנאשם יורשע לפי מעשיו ולא לפי מסכת עובדתית  [...] הנאמנות כלפי הציבור
ידתי את המציאות בהתאם לראיות הלכאוריות מלאכותית ופיקטיבית שאינה משקפת באופן הולם ומ

 .שבידי התביעה"
"שני שיקולים אלו מובילים את בית המשפט לקבל גם הסדרים שלדעתו מקלים עם הנאשם יתר על  61

המידה, והתוצאה היא שנוצר למעשה מעין 'מתחם של סבירות' של הסדרים שיאושרו על ידי בית 
 .(5002) 2לה  משפטים עיית החף"אייל "הסדר טיעון וב-אורן גזל .המשפט"

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
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אליקים בפסק הדין קבע שופט בית המשפט העליון,  .עם שלושת הנאשמים ברצח עבאס
ככלל התערבות בית " , כי:צבי זילברטלו יורם דנציגר, בהסכמת השופטים רובינשטיין

משפט זה בשיקול דעתן של רשויות התביעה מצומצמת, לרבות בכל הנוגע לגיבוש הסדרי 
  ".טיעון, ובפרט כשאלה נובעים משאלות של דיות הראיות בתיק מסוים

בית המשפט העליון מעביר מסר התומך "בשורה התחתונה, בהימנעות מביקורת 
שיפוטית ממשית, ועל ידי כך אף מוסיף לחשש הקיים ממילא מביקורת ערעורית, התוצאה 
עלולה להיות ביקורת שיפוטית להלכה בלבד, אך לא למעשה; ובפועל, העברת סמכות 

  62ההכרעה ביחס לענישה לידי רשויות התביעה".
 

זכתה ההודאה למעמד של מכשיר משפטי לגיטימי וחזק, שניתן  אם כן, כפי שראינו
להשתמש בו כראיה במשפט הפלילי. כמוה, גם עסקת הטיעון זוכה במהלך השנים למעמד 

בבקרו את מידת גם חזק ביותר בשיטת המשפט הישראלית. אף בית המשפט העליון עצמו, 
לבין מסכת הראיות במסגרת עסקת טיעון התביעה  שמגישהההתאמה בין כתב האישום 

. כעת, משראינו את מקומה של העסקהאת  נוהג לבטלשהוצגו ביחס למקרה הנידון, אינו 
עסקת הטיעון בפסיקה הישראלית, ברור הצורך בבחינה מקפת של עסקת הטיעון כשלעצמה 

נות כנגד צידוקים להפאפשר ביקורות  ואילו מהם הצידוקים הרעיוניים העומדים בבסיסה –
  אלו.

 הצידוקים למתכונת עסקאות הטיעון והביקורת עליהם ג.

 עסקאות הטיעוןמתכונת הצידוקים ל

כלכלית, אחת הדרכים להגן על עסקאות הטיעון בשיטה האדוורסרית -בספרות המשפטית
היא לנסות להשוות אותן לשוק חופשי: עסקאות הטיעון הן יעילות, כשם ששוק חופשי 

 ,אם שני הצדדים הגיעו להסכם, זהו סימן לכך ששניהם מרוויחים ממנו 63ליעילות.מוביל 
ולפיכך אין להפריע להם לשאת ולתת בחופשיות. כשם שכך הוא ביתר השווקים, כך גם 

 64בשוק עסקאות הטיעון.

 

 
 "י"פלוני נ' מ 2728/78ליאת לבנון "ביקורת שיפוטית על הסדרי טיעון בעקבות ע"פ ו מרדכי קרמניצר 62

 (.5007) 587מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי 
63 Frank H. Easterbrook, Criminal Defense of “Bargain Justice”, Procedure as a Market 

System, 12 J. LEGAL STUD. 289 (1983). 
החוק השאלה באילו תנאים לאפשר עסקאות טיעון שנויה במחלוקת. בפרק הרביעי, בדיון בהצעת  64

ובביקורת עליו, נראה כי הצעת החוק הנשענת על הפסיקה מונעת למעשה ביקורת שיפוטית. על כך יש 
 מחלוקת והצעות לשינוי.

http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=512
http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=512
http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=512
http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=1698
http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=1698
http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=2821
http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=2821
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 65זוהי אחת ההצדקות המרכזיות למתן האפשרות לנאשם לוותר על זכותו למשפט
לכאורה עסקת טיעון מקנה לנאשם אפשרות   66:שלא עשהולהודות באשמה גם בדבר 

אינו יכול להפסיד  ואועל כן ה ,אפשרות אחרת כלפעולה נוספת, ואינה מחסרת ממנו 
מעסקת טיעון. נאשם הבוחר להודות במסגרת עסקת טיעון מגלה בכך כי העסקה עדיפה 

שהטלת איסור צידוק זה מגובה בתפיסה  67הלגיטימית של העמדתו לדין. חלופהעבורו מה
  68על הנאשם לוותר על זכויותיו הדיוניות כדי לזכות בהקלה פוגעת בזכויותיו.

עוד נטען כי יכולת הנאשם לוותר על זכויותיו הדיוניות כדי לזכות בהקלה מצמצמת את 
הפערים במשפט, ושלילת מתן האפשרות לנאשם העני "לסחור" בזכויות אלו מחוץ לבית 

שיכול לשכור את  ,ת מצבו ולקרב אותו לזה של נאשם עשירהמשפט תמנע ממנו לשפר א
 69שירותיו של עורך דין מהשורה הראשונה.

, בניגוד למבקרי השימוש בעסקאות טיעון, התומכים במוסד נוטים להדגיש את אם כן
למשפט היקר  חלופהאינטרס הנאשם לצמצם את נזקיו. עסקאות טיעון מקנות לנאשם 

במהלכו הם עלולים ששויים להעדיף עסקה על פני הליך יקר, נאשמים עבשל כך והמסוכן. 
להיות עצורים או לסבול ממגבלות אחרות, ובסופו הם אף עלולים להיענש בעונש כבד יותר. 

 

 
-לאי הזכות מכוח במשפט. אשמתו שהוכחה בלא להיענש נאשם שלא זכאי החפות חזקת מכוח 65

 גם זכאי פלילי בהליך הנאשם העבירה. בביצוע להימנע מלהודות נאשם רשאי עצמית הפללה

 אשמתו של ההוכחה בנטל לעמוד לתביעה ולהותיר ראיות להגנתו להביא נגדו, הראיות עם להתעמת

 סביר. ספק לכל מעבר
התפיסה של המשפט בישראל היא שאסור להודות במעשה שלא בוצע, אך לא ברור כיצד אוכפים איסור  66

לעתים התוצאה  ,לחפותו שטוען מי של הודאתו את לקבל דעת שיקול שום אין לשופט כזה. "כאשר
עמי קובו  , ראו"בה רוצים אינם הצדדים והן השופט שהן מתוצאה להימנע כדי ,בירור העדר תהיה

 .(5007) המשפט: מודים באשמה וטוענים לחפותם-נאשמים בלתי עקביים בבית
67 “Therefore, prohibiting plea bargaining from the defendant forces him to face the high risk 

of a jury trial conviction. But since he would have chosen the plea bargain, one could fairly 

assume that he thinks that the risk of a guilty verdict at trial is too high. Thus, forcing him to 

go to trial would be against his best interests”, Thomas W. Church Jr., In Criminal Defense 

of ‘Bargain Justice’, 13 LAW & SOC’Y REV. 509 (1979). 
 לנאשם מותר אם אולם, יותר. קל עונש על הסכמה בעקבות תינתן אסור שההודאה כי היא "הטענה 68

 להגן נועדו הזכויות במסגרתו? עליהן לוותר לו אסור מדוע הסדר, במסגרת זכויותיו שלא על לוותר

 כרוך שהוויתור משום רק הזכויות על לוותר הנאשם על איסור והטלת בו, הנאשם לא לפגוע על

חלופות להליכי  – ענישה בהסכמהאייל -אותן", אורן גזל מחזקת ולא בזכויותיו פוגעת לנאשם בהקלה
 .(5005חיפה,  , אוניברסיטתלפילוסופיה" "דוקטור תואר לקבלת )עבודה 228 משפט בפלילים

69 “Denying plea bargaining puts the poorer defendant in a double bind in this respect: On the 

one hand, the use he can make of his procedural rights within the trial apparatus is extremely 

limited in comparison to the wealthier defendant; on the other hand, in a world without plea 

bargains, where ‘realization’ of these procedural rights is contingent upon entrance to the 

trial arena, he is prevented from improving his position by ‘trading’ on these rights outside 

the trial arena”. Talia Fisher, The Boundaries of Plea Bargaining: Negotiating the Standard 

of Proof, 97 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 943, 968 (2007). 
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סוג של ביטוח לדידם של התומכים במוסד, ולכן  הן אפוא עסקאות טיעוןעבור נאשמים 
 אין לשלול אותו בשם האיסור להרשיע חפים. 

קרימינולוגית נהוג לבחון שני מודלים עיקריים: מודל ההליך ההוגן -משפטיתבספרות ה
(Due Process( לעומת מודל המלחמה בפשיעה )Crime Control.)70  על פי מודל ההליך

, תפקידו של ההליך הפלילי להגביל את הכוח הזה. רב מאוד ההוגן, כיוון שלרשויות יש כוח
 אפשרמנע ככל היונ –יעילות פחותה  –מוטב שנשלם מחיר מסוים במלחמה בפשיעה 

מהטעויות האיומות של הרשעת חפים מפשע. מטרת מודל ההליך ההוגן היא לפיכך קידום 
 ערכים כגון חזקת החפות והזכות להליך הוגן. 

לחמה בפשיעה, המטרה העיקרית של ההליך הפלילי היא לעומת זאת, על פי מודל המ
להילחם בפשיעה, וזאת לפני התחשבות בערכים של הגינות. המסר הוא יעילות, סופיות 

של המשטרה והפרקליטות. יישום מודל זה יביא למעצרים  ןהגבלת צעדיה-הדיון, אי
 ולהרשעות רבים יותר ולעונשים ארוכים יותר. 

הוא שמכריע את הכף בדילמה הקשה והמורכבת בדבר  עקרון ההרתעהבישראל, 
השימוש בעסקאות הטיעון בפסיקות בית המשפט לאורך השנים, למן הפסיקה הראשונה 

ומפי השופטת ביניש, בראש הרכב של תשעה שופטים בבית המשפט  71שאישרה אותן,
חולק  ועד היום. וכך, גם בהצעת חוק עסקאות הטיעון נטען ש"אין 500572העליון בשנת 

כי הסדרי הטיעון מביאים לחיסכון במשאבי החקירה, התביעה ובתי המשפט" וכי "מיידיות 
בית  הכיר ומהירות הענישה מחזקות את האפקטיביות העונשית". ככל הנראה מתוך כך

המשפט העליון בלגיטימיות של חולשת הראיות של התביעה כשיקול לקבלתה של הודאה 
רלוואנטי הוא לתביעה, ביודעה )או בהעריכה( את חוסר שיקול  [...]בעסקת טיעון: "

סיכוייה להוכיח את האשמה שהיא מייחסת לנאשם, להעדיף הסדר טיעון עמו ולפיו יודה 
כן (, ושילוח נ' מדינת ישראל 92/72..בעובדות שבכתב האישום, על פני זיכויו" )בע"פ 

 פסקי דין אחרים.ב
מת הנאשם", עסקת הטיעון מאפשרת בהם התביעה "משוכנעת באשש אלה, במקרים

לאמת העובדתית, שכן  המשפטית האמת את שלכאורה מקרב באופן ,אשם אדם להרשיע
את  להוכיח בשל הקושי "משפטית", לא אם גם עובדתית" אשם"להיות  עשוי הנאשם

 

 
 70 HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION (1968). 
"לא נוכל כנראה בלעדי  :2795כך נכתב מפי השופט לנדוי בשנת , 27"ש , לעיל הבחמוצקיעניין  71

המשפט אינם יכולים להתעלם -השימוש במכשיר זה, למרות היותו פגום מבחינה מוסרית, וגם בתי
ים לוותר על הענשתו המלאה של עבריין מהכרח שלא יגונה. לשון אחרת, טובת הציבור דורשת לעת

)או אפילו על הענשתו בכלל, כאשר עושים אותו עד המדינה(, כדי לחסוך מזמנם של עובדי הציבור 
ולהחיש את הליכי המשפט בכללם, או כדי להביא לידי הרשעתם של עבריינים אחרים שאלמלא כן לא 

 היו מובאים לדין כלל והיו ממשיכים בפעילותם הפושעת".
הסדרי טיעון אינם בהכרח מחלישים את יסוד ההרתעה ": 272 ', בעמ28, לעיל ה"ש פלוניבעניין  72

שמביאים הם להרשעתם של נאשמים רבים  בענישה, אלא עשויים לתרום להרתעה אפקטיבית בכך
 ."בביסוס אשמתם בראיות קבילותיותר, ובהם נאשמים שמטעמים שונים עלול היה להתעורר קושי 
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עשויה לראות בנאשם "אשם עובדתית" אף שאינה יכולה  לדוגמה, התביעה .אשמתו
במשפט, או יש קושי להביאן  כאשר יש עדויות נגדו שאינן קבילותלהוכיח את אשמתו, 

 לבית המשפט.
כך או אחרת, הסנקציה הפלילית נתפסת כתמריץ המיועד להבטיח שאדם לא יבצע 

הפלילי צופה פני עתיד, ותפקידה של הסנקציה  פעולה לא רצויה מבחינה חברתית. המשפט
תים ייד )בדרך כלל בדרך של הרתעה ולעחברתית בעת-הפלילית הוא למנוע התנהגות אנטי

גם בדרך של מניעה(. יש למזער את השימוש בעונש ולהשתמש בו רק כאשר הוא מבטיח 
 חברתית. -את צמצום ההיקף של פעילות אנטי

, 29.2דבריו מרחיקי הראות של צ'זרה בקריה בספרו משנת  הם ין כמוהם לכךאיפים מ
ופן יעיל יותר באמצעות ודאות הענישה ולא "על פשעים ועונשים": "פשיעה תימנע בא

באמצעות רמת החומרה. ]...[ הוודאות של עונש קטן מותירה רושם גדול יותר מאשר הפחד 
 73מעונש חמור יותר, המלווה בתקווה להימלט ממנו".

ניתח הכלכלן גארי בקר את המשפט הפלילי במונחי העדפות,  27.874במאמרו משנת 
ת. המאמר פתח בהנחה שלפיה העבריין הוא קלסי-לה הנאואגב שימוש בכלים של הכלכ

ממקסם רציונלי של תועלת: הוא מחשב את התועלת הצפויה מן הפשע ומשווה אותה 
 ורק ורהבמׂש בעונשים ייעשה שהשימוש המליץ לעלות הצפויה של ביצוע הפשע. גם הוא

בגין  ,שלו החוב את שלו ציין הנובל פרס להרתיע, ובנאום קבלת צפויים אכן הללו כאשר
 75לבקריה. ,תובנה זו ואחרות

 תהגדלת ההסתברות לתפיס להאפקט שואכן, מחקרים קרימינולוגיים מעידים כי 
החמרת העונש הפלילי. להחמרת העונש  זה שלהרבה יותר מחזק העבריינים על הפשיעה 

ילה יש אפקט שולי בלבד )אם בכלל( על ההרתעה. הארכת מאסר משנה לשנתיים איננה מכפ
את האפקט ההרתעתי של הסנקציה בשל התופעה הפסיכולוגית הידועה בכינוי 

discounting of the future  להמעיט )הקטנת משקלו של העתיד(. הסיבה היא שאנשים נוטים
עוד זמן רב. שנת מאסר מכאיבה במיוחד בשל אירועים שעתידים להתרחש  םחשיבותב

הרבה פחות כאשר היא עתידה להתחיל רק  מכאיבה אך ,כאשר היא עתידה להתחיל מחר
בעוד שנה. מכאן שברור כי לשנת המאסר השנייה )שעתידה להתחיל רק עם סיום שנת 

שעתידה  ,שנת המאסר הראשונה זה שלהמאסר הראשונה( יש אפקט הרתעתי קטן בהרבה מ
 76להתחיל מייד עם ההרשעה.

 

 
 (..502) עבריינות ואכיפת חוק: תיאוריה, מדיניות, ביקורת חגית לרנאו 73
74 Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, 76 J. POLITICAL ECON. 

169 (1968). 
 (. ראו במבוא למהדורה העברית.5028)שחר אלדר עורך,  על פשעים ועל עונשיםצ'זרה בקריה  75
 :Alon Harel & Uzi Segal, Criminal Law and Behavioral Law and Economicsלניתוח זה ראו  76

Observations on the Neglected Role of Uncertainty in Deterring Crime, 1 AM. L. & ECON. 

REV. 276, 295–297 (1999).  
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 הביקורות כלפי הצידוקים

 למשפט אפשרי רק בהתייחס לשיטה האדוורסרית. על פי השיטההדיון בזכות לסחור בזכות 
האינקוויזיטורית )חקירתית(, המשפט אינו זכות של הנאשם אלא חובה של המדינה. עקרון 
היסוד בשיטה האינקוויזיטורית הוא שעל הכרעת הדין וגזר הדין של בית המשפט לשקף 

ר את האמת העובדתית את מידת האשמה של הנאשם, ועל השופט מוטלת החובה לחקו
עסקאות טיעון לפעמים מובילות להגשת כתבי אישום, שבלעדי האפשרות  77בתיק פלילי.

לעסקת טיעון, בגלל מחסור במשאבים, לא היו מוגשים. לפי הטיעון של כותבים בעניין, 
הרי שיש דילמת אסיר בין הנאשמים. האינטרס הקבוצתי של  78שחר,-גיל ובן-דוגמת בר

להיות ביטולה של עסקת הטיעון. ברם, לכל פרט עדיפה האפשרות שתינתן  הנאשמים יכול
לו להגיע לעסקת טיעון. עם זאת, ייתכן שגם לפרט ספציפי כדאי שלא יתאפשר לו להגיע 

 לעסקת טיעון, וזאת באופן בלתי תלוי בשאלה אם ליתר הנאשמים תהא אופציה כזו.
להחמיר באישומים, אף כאשר  אלא שבמערכת משפט עם עסקאות טיעון כדאי לתובע

הוא מודע לכך שהחמרה בסעיף אשמה או הוספתו ללא בסיס ראייתי איתן יקשו עליו להשיג 
הרשעה במשפט. כדאי לתובע לנקוט מדיניות זו ולהחמיר באישומים, כיוון שהוא יודע 

לכך שהנאשם יעדיף להתפשר מאשר להסתכן בהרשעה ועונש  79שיש הסתברות גבוהה
מכאן ניתן ללמוד שהצדקת עסקת הטיעון, בכך שנאשם יכול רק להפסיד מכך  80.חמור יותר

שתישלל ממנו היכולת להגיע לעסקת טיעון, היא שגויה, ומכך שנאשם ספציפי ניאות בסופו 

 

 
77 “[…] the inquisitorial principle and the principle that the court’s verdict and sentence must 

reflect the defendant’s blameworthiness (often called the Schuldprinzip or ‘guilt’ principle). 

Under the inquisitorial principle, German judges have a duty to investigate the material truth 

in a criminal case”. Thomas Weigend & Jenia Iontcheva Turner, The Constitutionality of 

 Negotiated Criminal Judgments in Germany, 15 GER. LAW J. 81, 84 (2014). 
78 “[…] despite the common view to the contrary, the institution of plea bargains may not 

improve the well-being of defendants. Absent the plea bargain option, many defendants 

would not have been charged in the first place. Thus, we can no longer count on the fact that 

plea bargains are entered voluntarily to argue that they are desirable for all parties involved”, 

Oren Bar-Gill & Omri Ben-Shahar, The Prisoners’ (Plea Bargain) Dilemma Summer 

Dilemma Summer, 1 J. LEGAL ANALYSIS 737,737 (2009). 
79 “Due to its ubiquity, plea bargaining has become the expected method of case disposition 

for all parties involved. Judges, prosecutors, defense attorneys, and defendants all know how 

the system works, and the system involves a plea bargain”, Douglas Savitsky, Is Plea 

Bargaining a Rational Choice? Plea Bargaining as an Engine of Racial Stratification and 

Overcrowding in the United States Prison System, 24 RATION. SOC. 131, 152 (2012). 
80 “I can’t take the chance, defendant’s reply to his attorney who told him that a conviction at 

trial seems highly improbable”. Albert W. Alschuler, The Prosecutor’s Role in Plea 

Bargaining, 36 U. CHI. L. REV. 50, 60 supra note 2, at 61 (1968). 
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אפשר להסיק שהוא היה מעדיף מלכתחילה שיתאפשר לו להגיע -של דבר לעסקת טיעון, אי
 81לעסקת טיעון.

מודעים לכל זכויותיהם, ואם הנאשם אינו מסוגל להבין נכונה תים הנאשמים אינם ילע
את מכלול האפשרויות העומדות בפניו, הוא עלול בטעותו להסכים גם להצעה שאינה 

ניתוח זה ממחיש כי גם נאשם שבכל מקרה היה מוגש נגדו כתב אישום,  82מו.ימיטיבה ע
ף אם הוא מבין היטב את עשוי להפסיד מעצם האפשרות שניתנת לו לערוך עסקת טיעון, א

שחר אינו מהווה ביקורת על -גיל ובן-האפשרויות העומדות בפניו. מכאן ש"הניתוח של בר
ההצדקות המוסריות והמשפטיות למוסד עסקאות הטיעון, אלא אולי אף מוסיף הצדקה. 

יותר בברם, ייקל גם להסכים, שאיננו רוצים שנאשם קונקרטי ייענש במסגרת עסקת טיעון, 
את צידוק ה"שוק"  אפוא הניתוח שלעיל מפריך 83."היה נענש לו נערך לו משפט מאשר

 עסקת הטיעון. של מוסדהלסחור בזכויות הדיוניות ומבקר את עצם 
מהפסיקה ומהצעת כפי שצף ועולה תפיסת העולם השמה במרכז את עקרון ההרתעה, 

וגן, העדפה של את העדפת המלחמה בפשיעה על פני הליך הכאמור לעיל, החוק, משקפת 
כמות ויעילות על פני איכות וזהירות. העדפה זו מקורה באמונה, שעלולה להתברר כאמונת 
שווא, שהפרקטיקה של עסקאות הטיעון מאפשרת את הגברת ההרתעה, ובכך תועלתה 
עולה על עלותה: "כאשר המטרה היא יעילות, המערכת הופכת מכזו שיש בה עירנות 

עה בזכויות נאשמים למערכת נטולת מנגנונים מרסנים; מכזו מתמדת לסכנה הממשית לפגי
שערוכה להתמודדות עם כשלים אפשריים בהתמודדות עם התופעה העבריינית לכזו 

 84שמתעלמת מכשלים כאלה. על כן, היא הופכת למערכת פוגענית מאד".
, "ההרתעה קשורה בקשר הדוק לקיומו של משפט פומבי. עצם הקיום על כך נוסף
והדרמטי של הליך משפטי פומבי הוא אשר שולח מסר לציבור הרחב לפיו החוק  המפורט

נאכף והצדק נעשה, ועל כן מרתיע עבריינים פוטנציאליים. אין די בקיום הליכים פומביים 
קשה להניח  –מעבר לפגיעה בעקרון השוויון הכרוכה בשיטה כזו  –בודדים 'לדוגמה', שכן 

לאשורו, בעיקר במציאות בה התקשורת מדווחת באופן  שהציבור אינו מודע למצב הדברים
 85תדיר על שכיחותם של הסדרי טיעון".

ביקורת זו לא נעלמה מעיניהם של חברי ועדת סדר הדין הפלילי בראשות השופטת נאור. 
בהצעת החוק אשר ניסחה הוועדה מוזכרות סכנות כגון "פגיעה באינטרס הציבורי 

 

 
 .57"ש , לעיל הוייס וזהרלהרחבה על אופן ניתוח הצידוק ראו  81
82 “Courts have been prepared to accept that the existence of a bargained plea renders 

redundant the need for a factual basis and consequently have endorsed guilty pleas to offences 

not known to the law and to offences which are inconsistent with the facts alleged”, Mike 

McConville, Plea Bargaining: Ethics and Politics, 25 J. L. SOC’Y 562, 568 (1998). 
 .278, בעמ' 57ה"ש וייס וזהר, לעיל  83
 .228, בעמ' 5.ה"ש ון, לעיל קרמניצר ולבנ 84

 .222ם, בעמ' ש 85 
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יון בפני החוק, בתחושת הצדק של הנאשמים ושל שבהענשת עבריינים, בעקרון השוו
הסדרי הטיעון  [...] הציבור הרחב מכך שהצדק ניתן למיקוח, באמון הציבור בבתי המשפט

אינם משקפים את המעשה הפלילי המהווה עילה להרשעת הנאשם, אלא את כישורי המשא 
בל עונש ההולם הנאשם הוא שיוצא לרוב נשכר ואינו מק [...] ומתן של באי כוח הצדדים

חשש מפני הרשעת חפים מפשע, העלולים להודות בעברה  [...] את התנהגותו הפלילית
שלא ביצעו בשל חששם מהרשעה בהליך מלא, ממשך הזמן של ההליך ומההוצאות או 
מתוצאות הלוואי שעלולות לנבוע מעצם קיום ההליכים", וכן סכנות אחרות שהוצגו בפני 

ים רבים בתחום אשר הופיעו בפניה. על אף ערנותה לסכנות אלו חברי הוועדה על ידי מומח
 המליצה הוועדה לשר המשפטים למסד את הליך עסקאות הטיעון בחקיקה.

, עסקאות טיעוןהודאה במסגרת לעקוף קשיים ראייתיים בעזרת  התוצאה של האפשרות
יט "היא הסמכת התביעה להחל  86החלטת השופט גולדברג,כפי שנגזר בין השאר גם מ

בדבר אחריותו הפלילית של הנאשם. אם נרשה לתביעה לפעול להרשעת הנאשם בהסדר, 
אך שיש לה ספק רב אם ניתן להרשיעו בהליך מלא, נוכל אולי להתגבר על קשיים ראייתיים 
במקרים המתאימים, אולם במקביל גם נאפשר לה להביא להרשעה כשהקשיים הראייתיים 

הנאשם אשם שאלא שהערכת התביעה  87.חריות הנאשם"ילמדו על קיומו של ספק סביר בא
למרות הקשיים בראיות עלולה להיות מוטעית. זוהי הערכה המתקבלת בהליך פנימי, 
בדלתיים סגורות, בלא שניתנת לנאשם זכות טיעון ובלא מנגנוני ההגנה האחרים העומדים 

 לרשותו בהליך הפלילי.
וכחת אשמתו פוגעת באחד מעמודי , האפשרות להרשיע את הנאשם ללא העל כך נוסף

התווך של ההליך הפלילי, בעקרון חזקת החפות, שכן בית המשפט העליון הסמיך למעשה 
את התביעה להביא להרשעה גם כשאינה יכולה להוכיח את האשמה. חזקת החפות מקובלת 

ם יים והנאצייבכל המדינות הדמוקרטיות ואף במרבית מדינות העולם. המשטרים הפשיסט
אך ההתנגדות לה נובעת בעיקר  ,על החזקה רבה את חזקת החפות. יש ביקורת דחו

 88משיקולים פוליטיים.
כל אדם  (2)שלושה היבטים:  היש לו ,חזקת החפות הינה עקרון יסוד במשפט הפלילי
רף ההוכחה בפלילים הוא מעבר ( 5) ;נחשב זכאי בפני החוק כל עוד לא הוכחה אשמתו

 חובת ההוכחה חלה על התביעה. (2) ;לספק סביר

 

 
האפשרות שאם הנאשם (: ".277) 97.–98., 95.( 5, פ"ד נ)שילוח נ' מדינת ישראל 92/72..בע"פ  86

ם ידי בית המשפט כאחד מן השיקולי-לא היה מודה כי אז היה מזוכה, לא יכולה להילקח על
הרלוואנטיים להקלה בעונשו של הנאשם. בעצם העלאת אפשרות כזאת לזיכוי מוטבעים ספק באשמת 
הנאשם וחוסר ודאות אם הודאתו היא הודאת אמת, או שהיא באה רק משיקולים אחרים אשר עם 

 ".[...] הנאשם
 .2.ה"ש לעיל , "אייל, "הסדר טיעון ובעיית החף-ראו אורן גזל 87
תפקידה  חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית," של החזקה ראו רינת קיטאי על ההתפתחות ההיסטורית 88

 .(תשס"ד)ה 202ג  משפט עלי וטיבה בהליכים הקודמים להכרעת הדין בפלילים"
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תוקן החוק )חוק העונשין )תיקון  2772תחילה הוכרה החזקה בהלכה הפסוקה. בשנת 
. (228, 229, התשנ"ד, 2282)ס"ח  2772–( )חלק מקדמי וחלק כללי(, התשנ"ד27מס' 

נובע  89בתיקון האמור עוגנו חזקת החפות ודוקטרינת הספק הסביר בהוראת חוק חרות.
שפט הפלילי, נטל ההוכחה המוטל על התביעה להוכחת אשמתו של נאשם הוא בממכך כי 

כבד במיוחד. התביעה צריכה להוכיח, במידת הסתברות גבוהה, קרובה לוודאות, כי הנאשם 
אכן ביצע הפשע המיוחס לו. נטל ההוכחה כולל הן את נטל השכנוע והן את הבאת הראיות 

להוכיח בראיות קיומה של עובדה ברמת  חובת הראיה. נטל השכנוע פירושו החובה –
דאות הנדרשת במשפט הפלילי, וחובת הראיה פירושה החובה המוטלת על בעל דין והו

נטל השכנוע במשפט הפלילי מוטל כל כולו  90להביא ראיותיו ובכמות הנדרשת כדי שכנוע.
ק ועליה להוכיח את כל יסודות העבירה נשוא האישום במידה שלמעלה מספ ,על התביעה

  91סביר.
 , מסביר כי:דיני הראיותבספרו פרופ' הרנון 

אם במשפט אזרחי, די שהראיות יצביעו על הגרסה הנטענת כאפשרות 
קרובה, הרי במשפט פלילי נדרשת הקטגוריה להוכיח את האשמה במידה 

 highהמגיעה לכדי אפשרות הקרובה עד מאוד לאמת או לוודאות )

probabilityייב עודף ראיות השופט לפסוק לטובת (. אם במשפט אזרחי מח
הצד העודף, גם אם עדות מסויימת מעלה ספק סביר בדבר אמיתות אותה 

 92גירסה, הרי במשפט פלילי יחייב הספק הסביר את זיכוי הנאשם.

, נקבע: "יש ובית המשפט אינו מוכן להסיק מסקנה צלניקפרשת במהו אותו ספק סביר? 
 קדמי 93ו, ואז עליו לזכות את הנאשם מחמת הספק".חד משמעית מהנסיבות שהוכחו בפני

מתקבלת 'מצביע על קיומה של אפשרות  'ספק סביר'מסביר כי: "המושג  על הראיותספרו ב
", 'השערה', לאמור: אפשרות ממשית שיש לה אחיזה בחומר הראיה, להבדיל מ'על הדעת

 

 
לא  ")א( קובע: 2772–( )חלק מקדמי וחלק כללי(, התשנ"ד27)תיקון מס' חוק העונשין )כב( ל22ס'  89

התעורר ספק סביר  )ב( יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר.
 שמא קיים סייג לאחריות פלילית, והספק לא הוסר, יחול הסייג".

 .(5002) 829 על הראיותקדמי יעקב ין זה יראו לענ 90
שכנוע 'אכן, הנוסחאות [ ...]" נקבע:( 2728) 50.2, 5029 , פ"ד יבגרינוולד 'היועמ"ש נ 525/22בע"פ  91

הוא קנה  – 'מאזן האפשרותיות'הוא קנה המידה הפלילי, ושכנוע לפי  – 'במידה הנעלה מספק סביר
אינן נוסחאות מדעיות או מדויקות, כי אם אך מבחנים נוחים או מעשיים. מה שנדרש  –המידה האזרחי 

כרגיל מאת ב"כ הקטגוריה הוא להוכיח עובדות המצביעות בכיוון אשמת הנאשם במידה המגיעה לידי 
 ".[...] אפשרות הקרובה עד מאוד לאמת או לוודאות

 .תשמ"ה(ה) 522–522חלק ראשון  תדיני הראיוהרנון אליהו  92
 להכניס הפניה לציטוט ----(. 2799) 907( 2פ"ד לא) ,מדינת ישראלצלניק נ'  .258/9"פ ע 93
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קבוע שלא נתמלאה די בקיומו של ספק סביר, על מנת ל [...]לספרו קובע: " 857ובעמ' 
 94".מידת ההוכחה הנדונה

 פשע. כךמהרשעת חפים  למנוע היתר, בין נועדו, והפרוצדורה הראיות מעבר לכך, דיני

 תהיה התביעה משוכנעת כך שבשל תכןיי בפוליגרף, שקר דובר נמצא הנאשם למשל, אם

אינה  זוראיה  כך, ולכן על לסמוך שלא לנו מורים הראיות דיני אולם,ו אשם. שהנאשם
 ערובה לאשמה אינו בהכרח הנאשם של באשמתו התביעה של שכנוע , ולפיכךקבילה

 אמיתית.
 והראיות קובעים שכדי הדין סדר כך גם באשר לעדות מתלוננת או גורם מודיעין. כללי

 החקירה הנגדית הנגדית, וכי החקירה במבחן לעמוד עליה על עדות, יהיה לסמוך שניתן

 במבחן החקירה העדות העברת-אי האמת. לבירור והטוב ביותרהבדוק  לאמצעי נחשבת

 שהתביעה משוכנעת בעובדה אין על העדות, ולפיכך לסמוך באפשרות פוגעת הנגדית

  .לאשמת הנאשם ערובה משום העדות באמיתות
שכן דווקא  החפות, הסתברות לבין בתיק הראיות בין חולשת מתאם יש, על כך נוסף

ביותר  החשש הגבוה קיים במשפט, אשמתם את קושי להוכיח שקיים בקבוצת הנאשמים
 מאפשרת טיעון עסקאות של ששיטה לכן, העובדה .מפשע חפים נאשמים בקרבם שיהיו

 ממש של סיכון בחובה מגלמת בניהול משפט, אם היה מורשע שספק מי את להרשיע

שעה בית המשפט העליון הסמיך למעשה את התביעה להביא להר .מפשע חפים להרשעת
 גם כאשר הקשיים הראייתיים מלמדים על קיומו של ספק סביר באחריות הנאשם.

-אל לנו לשכוח כי פגיעה בחירות, כמו בשאר זכויות היסוד המעוגנות בחוק ,יתרה מכך

יסוד: כבוד האדם וחירותו, מותרת רק ״בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד 
על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסכמה מפורשת  לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה

"ראש וראשון לתנאים אלו הוא הוכחת קיומן של ראיות לכאורה לחוק היסוד(.  8״ )סעיף בו
 .ועל אלו עסקאות הטיעון מאפשרות לפסוח 95",שהן הבסיס להצדקת שלילת החירות

 במקום טיעון לעסקת הצעהכאשר מתגלים קשיים בראיות, מכל האמור לעיל עולה כי 

 במהלך המשפט האישום איננה תואמת את עקרון חזקת החפות. לכן, כאשר מכתב חזרה

 בו מכתב לחזור סביר, עליו מסיכוי פחות להרשעה הינו התובע למסקנה שהסיכוי מגיע

גם  הוא האישום, כתב את מלכתחילה להגיש רשאי היה לא התובעבו ש האישום. במקום
 אותו היה מונע שמלכתחילה מידע לתובע נתגלה שאם מכאן באישום. להמשיך אינו רשאי

 את התובע חייב להוביל המשפט במהלך מידע אותו גילוי אזי האישום, את כתב מלהגיש

 96מכתב האישום. לחזרה

 

 
 .825 , בעמ'70לעיל ה"ש  קדמי,  94
 52, 22ד משפט וממשל " השפעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו על דיני המעצרים" דליה דורנר 95

 .(תשנ"ז)ה
 ... ה"שראו קובו, לעיל  96
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הטענה שעסקאות הטיעון חוסכות במשאבים, מזרזות את הדיונים ומעצימות את 
מסיימת את המשפט וחוסכת את המשך ההרתעה נובעת מן האשליה שאם עסקת הטיעון 

דיינות, היא בהכרח חוסכת במשאבים. זוהי הטיה הגורמת להתעלמות מהתמריצים תהה
שיוצרות עסקאות הטיעון לצדדים להתיש זה את זה לצורך שיפור עמדתם במיקוח, במקום 

 להתמקד בבירור האמת.
מלמדים  97בדין נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר העבריינים שחויבו

משנת  %20-)ירידה של כשמגמת הירידה בתפוקת הכרעות הדין בפלילים במערכת המשפט 
נמשכת חרף העלייה בשיעור עסקאות הטיעון. מכאן שהצידוק של חיסכון (, 5000

במשאבים מוטל בספק ודורש בחינה מדוקדקת, הואיל והוא עלול להוביל להתעלמות 
 ות הטיעון.מסכנות מוחשיות הטמונות בעסקא

למרות הגידול העצום בשימוש בעסקאות הטיעון כחלופה לניהול משפט מלא, ההליך 
ומכאן הירידה התלולה  98המשפטי הפלילי התארך מחודשים ספורים למעל שנה ויותר,

רבנות, אלא ובתפוקת בתי המשפט. התוצאה היא לא רק עינוי דין מתמשך לנאשמים ולק
המערכת מסוגלת לטפל; הקטנה זו משמעותה שלא נערך הקטנה במספר התיקים שבהם 

 99מם לא מוצה.יבירור דין עם אלפי חשודים, וניתן זיכוי עקיף לאשמים רבים שהדין ע
בכל שלב, נפרמת  להתמקח על עסקת הטיעון אפשרסיבה אפשרית לכך היא שכאשר 

כות תארהבשל כך, ההפרדה בין הליך המשפט לבין שלב המיקוח על תוצאת המשפט. 
גם את המשאים ומתנים, ועם העלייה בשיעור  ותומייקרות מאריכ םוהתייקרות המשפטים

מצב זה מתרחש  בהם התובע יכול לטפל עשוי לרדת.שעסקאות הטיעון, מספר התיקים 
כאשר המיקוח על עסקת הטיעון נערך תוך כדי ניהול המשפט, ונדרשים זמן ומשאבים רבים 
יותר להגעה לעסקת טיעון ככל שזמן ומשאבים רבים יותר מוקדשים לניהול המשפט על 

אף , העלות הממוצעת להגעה להכרעת דין )במשפט ובעסקת טיעון( עולה כךידי הצדדים. 
 ות הדין בהכרח יורדת. ותפוקת הכרע היא

. בעברעסקת טיעון אורכת כיום ככל הנראה זמן רב מזה שארך משפט שלם לראיה, 
להתארכות המשפטים ועסקאות הטיעון על פני זמן רב יותר ודיונים רבים יותר יש השפעה 

הם בהכרח יעילים פחות  ,על עלותם, שהרי כאשר פורסים את הדיונים על פני זמן ממושך
 נהל מיום ליום. ממשפט המת

האפשרות להכריע את הדין במשא ומתן משנה את התנהלות המערכת באופן הפוגע 
בדרכים נוספות ביכולות המערכת להתנהל ביעילות ובמסוגלותה לטפל בתיקים. סינון 

 

 
 .(2850, בספטמבר 20-פורסם ב) פשיעה ומשפט, פרק 5028שנתון סטטיסטי לישראל ראו  97
שיעורי הרשעה וזיכוי , ראו ימים" 282.2"בממוצע נמשכו ההליכים הפליליים בבתי המשפט השלום  98

 .2ה"ש  , לעילבהליכים פליליים
 .59לעיל ה"ש לניתוח תפוקת הכרעות השין של בתי המשפט בישראל, ראו זהר ומיכאלי,  99
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מוגשים כתבי  101כיוון שאפשר להרשיע נאשמים שהראיות נגדם חלשות, 100,התיקים נפגע
 102,המשפט ים, כדי שהתביעה תוכל להתפשר בהמשךבהם האישומים מופרזשאישום 

כדי ללחוץ על הנאשמים ולהכריעם ללא  103נעשה שימוש הולך וגובר במעצרים ממושכים
משפט, ומנגד נאשמים רבים מנסים לעכב את ההליכים ככל יכולתם ולהתיש את התביעה 

 כדי לשפר את מעמדם במשא ומתן עם התביעה. 
משתי זאת ת התארכות המשפט והתייקרות ניהולו, תוצאה זו קשורה בטבורה בתופע

א( ככל שהמשפט יקר יותר לניהול וההסתברות להרשעה )סיבות מרכזיות הכרוכות זו בזו: 
עולה, כך כדאי יותר לשני הצדדים להשקיע משאבים רבים יותר במשא ומתן על עסקת 

לנהל משאים  ב( ככל שניהול המשפט ארוך יותר, כך רבות יותר ההזדמנויות)טיעון; 
 . והלחץ לסיים את המשפט גוברומתנים, 

המשפטים עצמם מתייקרים משתי סיבות נוספות הקשורות בתופעת עסקאות הטיעון: 
 104,חלק ניכר מהמשפטים בהודאה בבית משפט ללא עסקה פורמלית םא( בעבר הסתיי)

 ;הול משפטתוצאה של מיקוח שמתקיים תוך כדי ני ןואילו עתה גם הודאות אלו יהיו ברוב
ב( חלק מהזמן ומהמשאבים המוקדשים לדיונים המקדמיים נשאב לגישושים בין הצדדים )

 ולמשאים ומתנים במקום להתמקד בדיונים עצמם.
מסיבות אלו ואחרות יוצא שכאשר אנו בוחנים עלות משפט ממוצע במערכת משפט 

במערכת שבה שבה אין לצדדים אפשרות לנהל משא ומתן על עסקה, לעומת עלות משפט 

 

 
 הארץ "הסנגורית הציבורית: השופטים דווקא לא רחמנים ועונשי המאסר מוגזמים"ובל יועז י 100 

(52.25.5009) www.haaretz.co.il/1.1466754. 
מהתובעים השיבו, כאמור, 'ספקות לגבי טיב הראיות' הם הגורם החשוב ביותר לעריכת  %70-קרוב ל 101

 בישראל: הלכה ומעשה על רקע השוואתי עסקות טיעון מןקנת הרנון ואליהו הסכמים אלה"; 
 )התשמ"א(. 

-Ynet (7.5.500.) www.ynet.co.il/articles/0,7340,L "השופטים נגד עסקאות טיעון" לוביץ רד 102 

3213272,00.html המרכז: 'יש את הדוגמה של הנער שהרג את צחי יעקב  "בכירה בפרקליטות מאזור
ו.ל.[. בתחילה הוגש נגדו כתב  –שקלים שנמצאו על הרצפה ]בקניון בבת ים, בגלל הערה על מאה 

אישום על רצח, למרות שבעשרים השנים האחרונות לא הורשע אדם ברצח לאחר דקירה אחת בלבד. 
כאשר מדובר בדקירה בודדת, לא ניתן להוכיח כי הייתה כוונה תחילה'. מדוע, אם כן, לא מגישה 

? ההסבר פשוט: 'זה אחד הטריקים שלנו. הרבה פעמים הפרקליטות מלכתחילה כתב אישום על הריגה
הקלפים שלנו כתביעה מועטים, אבל בהחלט יכול להיות שלצורך המיקוח מגישים כתב אישום על 

 '".סעיף חמור יותר
אלף בשנה. מתוכם עלה  2.-אלף בשנה לכ 20-מכ – %50-בעשור האחרון עלה מספר המעצרים בכ 103

 22-מסך המעצרים, לכ %22-בשנה, שהיו כ 000,.-מכ – %220-ם בשיעור המעצרים עד תום ההליכי
לשנת  מסך המעצרים. ראו השנתון הסטטיסטי של המשטרה .%5-כ יו, שה5022בשנת  אלף בשנה

 .www.police.gov.il/Doc/TfasimDoc/shnaton2016.pdf בקישור: .502
"אם יוחלט לאסור עריכת עסקות, ההערכה היא שמספר ההודאות יקטן, אך ספק אם הצמצום יהיה  104

דרסטי. התנהגות הנאשמים ועצות הסניגורים מבוססות כנראה על ההנחה, שגם ללא הסכם עם התביעה 
ל יכול נאשם המוסר הודאה לצפות ל'רווח', להקלה, מבית המשפט בעניין העונש"; ראו הרנון ומן, לעי

 ..2, בעמ' 202ה"ש 
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יומית, ייתכן שניהול משא ומתן עד להגעה לעסקת טיעון -עסקת טיעון היא פרקטיקה יום
 יהיה ארוך ויקר מניהול משפט עד תומו במערכת משפט ללא עסקאות טיעון.

 סיכום

ההצדקות השונות לקיום מתכונת עסקאות הטיעון סובלות מקשיים לא פשוטים. האפשרות 
להביא להרשעת חפים מפשע. צידוק החיסכון  האיות עלוללעקוף את הליך בירור הר

שכן מסתבר שיחד עם העלייה במספר  ,במשאבים עשוי להתברר כמוטעה מבחינה אמפירית
תיק, וכך תפוקת מערכת המשפט ניהול משך הזמן הממוצע לעולה גם עסקאות הטיעון 

יעון יביאו צידוק ההרתעה, האמונה שעסקאות הטביורדת. תוצאה זו מטילה ספק גם 
הזכות לסחור בזכות  –להרשעתם של אשמים רבים יותר. קושי דומה עולה גם מצידוק אחר 

למשפט, ונראה שהזכות אינה מיטיבה בהכרח עם הנאשם. ייתכן שבעולם ללא עסקאות 
טיעון, מרבית התועלות )שאף מוטלות בספק בעולם שבו יש עסקאות טיעון( ימוצו בצורה 

עשוי  עליהם מערכת המשפט רוצה להגןשאינטרסים אחרים  טובה יותר, ומצבם של
 להשתפר.

  משפט הפלילילחלופות נוספות ועסקת הטיעון  ד.

בהליכים הכרוכים בהודאת נאשם, משקלה של ההודאה רב ביותר. בחלק הקודם צוין כי 
אפשרות יצרה תריס מפני ה ההלכה היהודית מקבלתה של הודאה כחלק מהמשפטמניעת 

פרק זה אציג כיצד המחוקק -הודאות לא רצוניות תחת כפייה ואילוץ. בתתשל מתן 
ומשפטנים ישראלים שבחנו את סוגיית ההודאה כחלק מעסקת הטיעון הבחינו בקושי 

ראה ַאהגדול של השופט לוודא כי אכן זו נעשתה מרצון. מלבד עסקת הטיעון המוכרת, 
אף עודן  ןשהוצעו, נבחנו וחלק ,חלופות שונות שמנסות להסדיר הליך של עסקת טיעון

מתפתחות בימינו אנו, ונועדו להשתמש בהודאה כמקפצה לייעול הדיון והמערכת 
בדוק אם הם אבחן את היתרונות של אלה, לצד חסרונותיהם, ואהמשפטית הפלילית. 

כלי משפטי שמצליח להפיק מעסקת הטיעון, כפי שהיא נעשית בהקשרם,  שמשעשויים ל
   עבור הנאשמים.הן עבור המערכת והן הליך דיוני רגיל, תועלת שעולה על 

 הצעת חוק עסקאות הטיעון

 5502ינואר ב .בקריאה ראשונה בכנסת 105עסקאות הטיעון הצעת חוק עברה 5020ביולי 
אלא  ,לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוקה חוק ומשפט החלו הדיונים

 

 
)להלן:  .22 ה"ח הממשלה, 5020–( )הסדר טיעון(, התש"ע2.הצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  105

 הצעת החוק(.
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הודיעה  5022בינואר   106שהדיונים לא הושלמו קודם לפיזור הכנסת השמונה עשרה.
הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת החוק התקבלה במליאת הכנסת, ויש 

, פקע דין 5022בדצמבר  ,לתמוה מדוע לא חודשו הדיונים. אלא שעם התפרקות הממשלה
 הרציפות.

מנקודת ההנחה שבאה לידי ביטוי בפסק דין בפרשת  הצעת החוק, ככתוב בה, "יוצאת
בחמוצקי ובפסקי הדין שבאו בעקבותיו, ולפיה נוכח היתרונות הטמונים בהסדרי הטיעון, 
ניתן לראות בהם הכרח בל יגונה", ועוד נכתב כי "החוק המוצע בא לעגן את ההלכה בפרשת 

 פלוני ואת מבחן האיזון האמור ]בה[".
, ברוח ריגדדנה באפשרות לה 107בראשות השופטת מרים נאור, ,יועדת סדר הדין הפליל

בעסקת שנמסרת שההודאה  "מפי הנאשם" כי תפקיד השופט הוא לוודא 108פס"ד פלוני,
" את המילה "אמת הוחלט להשמיט ובסופו של דברהטיעון היא הודאת "אמת ומרצון", 

דברים האלו : "כל הכפי שאמרה השופטת מרים נאור בוועדה  109מנוסח הצעת החוק.
אומרים שההודאה היא מרצון, ולא שהיא אמת. אי אפשר לקחת שתי מילים מפסק דין שיש 

לחוק סדר הדין  222בו את המילה הודאת אמת ולהכניס אותם לתוך חוק. היום קובע סעיף 
 110".עובדה שנאשם הודה בה יראוה כמוכחת כלפיוהפלילי ש

מפי הנאשם" שההודאה נמסרה מרצון על יכולתו המוגבלת של שופט בן אנוש לוודא "
 אפשר ללמוד מן הדוגמאות הבאות:

בית משפט השלום בצפת דחה עסקת טיעון שבמסגרתה הודה נאשם בעבירת איומים, 
בעקבות זאת נפתח שלב ההוכחות . תיתיהודאתו אינה כנה ואמשבשל חששו של השופט 

עד שזכה  חריג וייחודימקרה זה הוא כה  111אשמה.הנאשם מכל אף זוכה במשפט, ובסופו 
לדיווח חדשותי, והוא מעיד על כלל המקרים שבהם מתקבלת הודאת הנאשם ללא עוררין. 

 

 
 /main.knesset.gov.il/Activityאו בקישור ר החוק הצעתב ראשונהדיון במליאה בקריאה  106 

plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=370291. 
 בקישור .5020–ע"טיעון(, התש )הסדר )65 מס' הפלילי )תיקון הדין סדר חוק הצעת 107

www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H19-10-2010_11-28-37_536.pdf. 
המשפט יוודא כי ההודיה היא הודיית אמת, וכי -"בית, 22., בעמ' 28ראו לעיל ה"ש  ,פלוניעניין  108

. משמעות הדבר היא כי הודיית הנאשם הבין את משמעות הודייתו ואת התוצאות הצפויות בעקבותיה
תנאי או הודיה מסויגת, שכן יהא בכך כדי -המשפט אסור שתהא הודיה על-נאשם הניתנת בפני בית

המשפט ותחת בחינת הבנתו של הנאשם את -ידי בית-לחתור תחת בירור אמיתותה של ההודיה על
 .משמעות הודייתו"

יוודא, מפי הנאשם, לפני שיאפשר לו למסור הודאתו להצעת החוק הוגדר כי "בית המשפט  י550 ס'ב 109
( הנאשם הבין את תוכן ההסדר ואת 2בעובדות לפי הסדר הטיעון, כי מתקיימים שניים אלה: )

 ( ההודיה שבכוונת הנאשם למסור היא מרצון".5יא; )550משמעותו, לפי הוראת סעיף 
בנושא:  22.5.5009מרים נאור מיום  פרוטוקול דיון הוועדה לסדר דין פלילי בראשות כב' השופטת 110

 טיוטת תזכיר הסדרי טיעון.
חדשות משפט ופלילים  – הארץ "השופט פקפק באמינות ההודאה וזיכה את הנאשם"אלי אשכנזי  111

(20.25.5022) www.haaretz.co.il/news/law/1.1604879. 
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כדברי ר' ישמעאל: "כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא 
אמר לכתב עורך דין ותיק, שטיפל בעשרות עסקאות טיעון,  112.ללמד על הכלל כולו יצא"

הרי שמדובר בגובה העונש ולא  ,"אם שופטים חורגים מעסקת טיעון פרשה כישסיקר את ה
"לרוב, המערכת לוחצת לסיים תיקים בהסדרים כדי לחסוך  כי הסבירובדחיית ההודאה", 

 ".בזמן, בעוד שבמקרה הזה שופט דווקא לקח על עצמו עבודה כדי להוציא את הצדק לאור

יד יבבתי משפט השלום בישראל מעם נאשמים   5008113-בראיונות שערך קובו ב
מתוך אלו אשר הודו במסגרת עסקת טיעון טענו בריאיון לחפותם!  %20-בצאתם מהדיון, כ

אם כן, כיצד מגיעים למצב שבו לאחר שהשופט וידא כביכול מפי הנאשם את רצונו, כה 
 רבים מהנאשמים שהודו באשמתם טוענים לחפותם? 

כך שהליכה למשפט הופכת למסוכנת,  ,תהשיטת משפט הגורמת ל"עסקה" להיות מפ
, לאמיתו של דבר 114משקפת יותר כפייה אינקוויזיטורית של הודאה מאשר חוזה בין שווים.

, New York Review of Books-כפי שכתבה שופטת בדימוס במכתב נוקב למערכת ה
המבחנים המשפטיים שנתונים לשופט לוודא שבכוונת הנאשם למסור הודאה מרצון ולא 

 כפייה, אינם מאפשרים לקבוע אחרת: מ

“Has anyone coerced you to plead guilty”, I would ask, and I felt like 

adding, “like thumbscrews or waterboarding? Anything less than that – a 

threatened tripling of your sentence should you go to trial, for example – 

doesn’t count.115 

חוקר את האופן  116,, מאת הבימאית והמפיקה עפרה ביקלסרט הדוקומנטרי "הטיעון"ה
בו השתרשו עסקאות טיעון במערכת המשפט בארצות הברית. באחד הקטעים בסרט ש

מוצגים במקביל ראיונות עם שופט ונאשם, המתארים כיצד וידא השופט שהנאשם מוסר 

 

 
 .)הוצאת ראם, התרפ"ה( , השנויה בתורת כהניםדרבי ישמעאלדשלש עשרה מידות ברייתא  112
 .(5007)לחפותם  וטוענים באשמה מודים המשפט:-בבית עקביים בלתי נאשמים עמי קובו 113
114 “Unfortunately American plea bargaining, and any system that makes the ‘deal’ so 

tantalizing that going to trial becomes a risky endeavor, smacks more of inquisitorial coercion 

of confessions than a contract between equals”, Stephen C. Thaman, Plea-Bargaining, 

Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases, 11.3 ELECTRONIC 

JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 1,50 (2007). 
115 “Indeed, it is not just the innocent who may well plead guilty. It is also possible that claims 

of prosecutorial or police misconduct will not be litigated because of a rush to plead guilty”, 

Nancy Gertner, Why the Innocent Plead Guilty? : An Exchange, in N.Y Rev. Books 62 

(2015). 
116 he Plea, 22 Frontline (2004) . בקישור:  08:00-20:20ניתן לצפות בקטע בדקות

www.pbs.org/video/frontline-the-plea/. 
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ראיות חדשות צפו   117לטענת התביעה. ,שהתרחש לבית המשפט הודאה המתארת את
בפרשה זו, שלושה עדים מסרו שאדם אחר הוא שגרם למותו של הנרצח, ואביו של הנרצח 

לאחר שידור הסרט, וכתשע שנים לאחר הרשעת  החל לפעול לפתיחת החקירה מחדש.
 הנאשם, החליטה ועדת השחרורים של ברוקלין לשחרר את המורשע לחופשי.

מספר נכחתי באולם בדיון  תלמידים בבית משפט ביום הקראות לפני שניםבסיור עם 
 הקדישהסנגור בעל הקסם האישי, ש בו הואשם אב זקן וחולה באיום על חיי בנו.ש בתיק

 תעמרהכיצד את הרקע לפרשה ו, תיאר בבית המשפט בנדיבות קודם לכן לתלמידים את זמנו
והשופטת  ,מספר האב מביתו לחודשיםהצדדים הגיעו להסכמה על הרחקת  באביו. הבן

 ,הזקן השיב "כן, אני מבין" הפנתה לזקן שאלה: "אתה מבין שזה חמור לאיים על חיי בנך?"
אך בשעה שהסנגור כבר התקרב לדוכן השופטת כדי לתאם מועדי דיונים, המשיך למלמל, 

, ואני ולבד מכמה יושבי הספסל הראשון ,"זה הבן שלי, אני הייתי עושה לו משהו?!"
להסב את תשומת לב חשבתי לעשות.  יביניהם, לא היה מי שישמע אותו. לא ידעתי מה עלי

 .צריך לפעול אחרת קפאתי במקומי ועד היום אינני יודע אם לא הייתיאך  ,השופטת לדבריו

 סגירת תיק בהסדר 

, כיום נשיא בית שפירא רון השופט מסביר 118"מנהלית לאכיפה פלילית מאכיפה"במאמרו 
חוק  הוראות לאכיפת נרחבות סמכויות המנהליות לרשויותהמשפט המחוזי בחיפה, כי "

 מוסמכת המנהלי ההליך במסגרת ,לעיתיםוכי " 119",לרשותן העומדים שונים באמצעים

 הדומה יסוד במידה בזכויות הפוגעות פעולות ולבצע במהלכים לנקוט הרשות המנהלית

 לרשות מקנה החוק אלה במקרים .פלילי הליך של במסגרת הזכויות באותן לפגיעה

שמטרתן  ,סנקציות הטלת של (לה דומה או) מעשית לאותה תוצאה להגיע כלים המנהלית
 ומסלול פלילית שפיטה במסגרת של מסלול – מקבילים מסלולים בשני ,התנהגות הסדרת

 בסנקציות שימוש לעשות לעיתים מוסמכת הרשות המנהלית .מנהליים צעדים נקיטת של

 

 
בקצרה: צ'ארלס גמפרו התעקש על חפותו ורצה ללכת למשפט, שבו, כך האמין, יוכל להוכיח את  117

אם  רבישיטיל עליו את העונש המחפותו. ואולם, לחצים מצד השופט, אשר אמר לגמפרו ולמשפחתו 
המשפט יסתיים בהרשעתו, גרמו לו להסכים לעסקת טיעון. לאחר שגמפרו בחר בעסקה, הוא למד 
שיהא עליו להודות בפרטי המקרה של הפשע. לדבריו, כאשר ניסה לספר את גרסתו על שהתרחש בערב 

ר את מה שהשופט רצה הרצח, לא היה השופט אגיטו מרוצה ודרש שיספר עוד. גמפרו נאלץ לומ
זה כבר הסיפור של גמפרו, אלא השופט אמר לו מה היה, וגמפרו לא היה תו של דבר, ילשמוע. לאמ

 אמר כן והנהן בראשו.
 (.5022) 2 ,502 הסניגור לאכיפה מנהלית" פלילית"מאכיפה  רון שפירא 118
לישראל. עיריות  ריםז כניסת לעניין כללים לאכוף משרד הפנים מוסמך למשל כך" :2שם, בעמ'   119

 ולביוב למים הממשלתית מחמד, הרשות וחיות כלבים מחזיקי על פיקוח כללי לאכוף מוסמכות

 לאכוף כללים מוסמכת התחבורה במשרד הרישוי מים, רשות למניעת זיהום כללים לאכוף מוסמכת

האפשרות  המנהלית לרשות קיימת תחומים של רב במספר נהיגה, ועוד. רישיונות ושלילת מתן בעניין
 ."או הליך פלילי מנהלי הליך של באמצעים התנהגות כללי אכיפת בין לבחור
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 ,קנסות לרבות ,פלילי בהליך הננקטות לסנקציות במהותן הדומות ,עונשי בעלות אופי
 ."ממושך מעצר ואף תנועה על הגבלות

 על המוטל הנטל את כדי להפחית היתר בין ,המנהלית האכיפה את להרחיב המגמה

שונות,  חוק בהצעות גם ביטוי לידיה בא ,הפלילית במסלולי האכיפה המשפט בתי מערכת
 חקיקה דברי ועוד כספי עיצום של בדרך סנקציות המסדירים הטלת חקיקה דברי 200-כ

 נוספות סנקציותכן ו ,ועוד מעוות לתיקון צווים ,רישוי ה שלמניעה או הגבל המסדירים

(, ..' מס תיקון) הפלילי הדין סדר חוקהצעת , כמו גם פליליים להליכים כחלופה
 את המרחיבו בעבירות קלותסגירת תיק של באפשרות  תהעוסק ,5025–ב"התשע

אושרה  . הצעת החוקענישה חלופת של מנהליים באמצעים הליך פלילי להמיר האפשרות
הנקרא "הסדר מותנה", מותנה  ,ההליך .בקריאה שנייה ושלישית 5025בכנסת בחודש יולי 

בכך שהחשוד הודה, ואין לו עבר פלילי בחמש השנים האחרונות. במסגרת ההסדרים 
התיקים ייסגרו ללא הליך פלילי, לא יושתו מאסרים בפועל, אך ניתן יהיה לכלול בהם מרכיב 

 של שירות לציבור ותשלום קנס לאוצר המדינה או פיצוי לנפגע העבירה.
 נקיטת שבהם תיקים על הרחבת האכיפה את יק בהסדר נועד לאפשרהחוק לסגירת ת

 היא גם התיק ואילו סגירת העניין, בנסיבות מדי אמצעי חמור תיםילע הליך פלילי היא

גם  הולמת חברתית תגובה החוק, המצדיק הציבורי שבאכיפת את האינטרס ממצה אינה
 .חמורים לא במקרים

 יוצע מותנית תיק לסגירת דר נכתב כי "הסדרלהצעת החוק לסגירת תיק בהס 2בסעיף 

 יש ולכאורה החשוד, נגד כתב אישום להגשת ראייתית תשתית קיימת תובע כאשר ידי על

 ביצוע העברה בנסיבות כאשר יוצע ההסדר גבולי. כי אם בהגשת כתב אישום, ציבורי עניין

 שייקבעו התנאים את ימלא שהחשוד המותנית בכך תיק, להסתפק בסגירת ניתן הספציפית

   120התביעה". בינו לבין ויוסכמו
ראה תובע כי קיימות ראיות מספיקות לאישום בעברה, כי " נקבעא בסימן )ב( 9.בסעיף

)א(, שלא להעמיד חשוד לדין, ולהציע לו הסדר )בסימן 5.רשאי הוא, על אף האמור בסעיף 
 ."בור, בנסיבות המקרההסדר(, אם ראה כי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לצי –זה 

ת היועץ המשפטי לממשלה בדבר והנחי, אך 5.2.5022התיקון לחוק נכנס לתוקף ביום 
עבירות  ת מסוימות, כגוןועבירלאותה ו צמצמו את תחולתו והגבילו והפעלתהחוק יישום 

מחשב מסוימות, עבירות מסוימות על חוק זכויות יוצרים ופקודת סימני מסחר, סיכון ילדים 
על שלוש עבירות נוספות: ולהחילו הוחלט להרחיב את ההסדר  .502בתחילת  .ועוד

 121איומים, הסגת גבול ומעשה פזיזות ורשלנות.

 

 
ה"ח , 5008–ט", התשס)מותנית תיק לסגירת ( )הסדר2. 'מס הפלילי )תיקון הדין סדר חוק הצעת  120

 ..22 הממשלה
 חדשות משפט ופלילים הארץ ולא יועמדו לדין" –"לא הכל שפיט: חשודים יודו, יפצו  שרון פולבר 121

(5..5.502.) www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2864225. 
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כנית הטיה מהליך פלילי לבגירים, שהופעלה על ידי שירות ומחקר הערכה ראשוני לת
החשש מעלה את , אביב ומרכז במחוזות תל .502–5022המבחן למבוגרים בין השנים 

כנית למנוע תיוג ולחזק את אמון הציבור, בפועל התוצאה שתושג היא וגוד לכוונות התשבני
מבצעי עבירה שעד כה התיק בעניינם נסגר בהעדר חלופה , ו"של הרחבת רשת הפיקוח

אחרת, עלולים להיות מופנים בעתיד הקרוב לתכנית וכך, למעשה, תרחיב המדינה את רשת 
 122."הפיקוח על אזרחיה

זמנית בהצעת חוק עסקאות -ם בוועדת החוקה חוק ומשפט התקיימו בוחלק מהדיוני
הטיעון ובהצעת חוק לסגירת תיק בהסדר. התגבשותן של שתי הצעות חוק הנוגעות ללב 
העשייה במשפט הפלילי על רבדיה השונים דורשת להבנתי למתוח קו גבול: כאשר חומרת 

הנלוות לה, ניתן לשקול את רה אינה מצדיקה הרשעה פלילית על כל המשמעויות יהעב
הורדת הפיקוח והבקרה על העמידה בנטל הראייתי; בשאר המקרים, חובה עלינו, כחברה 
חופשית, לוודא שהתשתית הראייתית עומדת בדרישה לסף הרשעה מעל לספק סביר, 

 123כנדרש על פי עקרון חזקת החפות הקבוע בחוק.
יה לטעון כי היה מקום לנקוט ניתן יה יהיו מקרים בהםכשם שמסביר רון שפירא, "

 ולהעדיפו על פני ההליך הפלילי וכי השימוש בהליך האכיפה בהליך של אכיפה מנהלית
בשל עקרון המידתיות,  המנהלי הוא מידתי וראוי יותר. במקרים אלה יהיה ניתן לטעון כי

 124."אין עניין לציבור בניהול הליך פלילי
בפלילים אינה  פלילית או קיימת מעורבותבוצעה עבירה שהקביעה המנהלית אף ש

באדם כתם ציבורי כאשר רשות  לא ניתן לומר כי לא מוטל" ,"הרשעה" ,מטילה כתם פורמלי
מנהלי, כי הופרו על ידו הוראות חוק. זאת גם אם אין  מנהלית קובעת, במסגרת הליך

חזקת  הליך פלילי מבוסס, בראש ובראשונה, על השלטונית רכיב של הרשעה. בקביעה
  125."החפות

 רשות שלטונית לפיה מעורב אדם בהפרת הוראת חוק, וכפועל קביעה שלמעבר לכך, "
מחזקת תקינות הפעולה  יוצא מכך נקיטת סנקציות כנגדו, הן מעשה שלטוני הנהנה

מעין חזקת אשם שעל הטוען כנגד ההחלטה המנהלית  המנהלית. חזקה זו יוצרת לכאורה
  126."זה סותר, לכאורה, את חזקת החפות הנטל להפריכה. מצב דברים

, וכשם החוק היסוד של שלטון חזקת החפות נחשבת אחת מזכויות האדם וממושגי
 אין לצמצם את מובנה של ״חזקת החפות״ לתוך ד׳ האמות שלשטוען מיכה לינדנשטראוס, 

 

 
האגודה  "מחקר הערכה ראשוני – תכנית הטיה מההליך הפלילי" לליב אגוזיו שי צפריר ,טלי גל 122

 .(.502) ההישראלית לקרימינולוגי
לצורך בהתייחסות שונה לשתי בי לחשיבות ההסבר יתודתי נתונה לגיל סער על שהסב את תשומת ל 123

 הצעות חוק דומות לכאורה.
 .9, בעמ' 228שפירא, לעיל ה"ש  124
 .9שם, בעמ'  125
 שם. 126
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על -מעמד דיני הראיות. ערכיה של מדינת ישראל כדמוקרטיה שוחרת צדק מחייבים מתן
רחב  שיאפשר פירוש ,יסוד באמצעות עיגונה בחוקלדידו,  ,כות זו, והדרך לעשות כן היאלז

 127ומקיף של ״חזקת החפות״.
פלילי באמצעים  מרחיב את האפשרות להמיר הליךהתיקון החוק לסגירת תיק בהסדר, כ

מטבע היותו הליך העוקף למעשה  ,, סותר את "חזקת החפות"מנהליים של חלופת ענישה
קטיבי יבו אין גורם שיפוטי אובישאת בית המשפט ומסיט את התיקים הנוגעים לו למסלול 

 128המבטיח כי התשתית הראייתית עומדת בסף הוודאות הנדרש להכרעה במשפט הפלילי.
כאמור לעיל, הקושי שיוצר מסלול זה במקרים שיש להעדיפו מדגיש את הצורך והחשיבות 

 הקפדה על עקרונות "חזקת החפות", בתיקים שבכל זאת מוגשים בהם כתבי אישום.ב
 בעלי בהליכים מסתיימים הפליליים רוב התיקים, משפטית עקרונית המבחינאלא ש

 תובעים בין מנהלית במסגרת נעשה הפלילית האחריות של הקביעות עיקר, "מנהלי אופי

 בבית התובעים של בחדרם ,התובעים במשרדי ,מנהלי בשדה פועלים כשהם ,לסנגורים

 הערכת על ישירה שיפוטית ביקורת ובהיעדר ,בית המשפט בפרוזדור או המשפט

 מרב של סיומם למען עובדתי דיוק על מוותרטבעו של הליך זה שהוא "  129."הראיות

 נדחק המנהלי הפלילי בהליך]...[ חרטה.  ובהבעת נאשמים באשמה בהודאת התיקים

 הסדרי לשיטת האינהרנטיים ,הענישה בפערי התמריצים המובנים .הצדה ההוכחות ניהול

 .להודות לבחור הנאשמים רוב על בו להשפיע שיש רב כוח לתובעים מעניקים ,הטיעון
  130".הוכחות לנהל בוחרים מהנאשמים %2-מ שפחות לכך מביאים, ו[...]

הליך בעל מאפיינים דומים לסגירת תיק בהסדר מתקיים בבית המשפט לעניינים 
במסגרת פיתוח  התגבשהקהילתיים בישראל המשפט התוכנית הפיילוט של בתי קהילתיים. 

-משותף של משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט, משרד הרווחה, המשטרה וג'וינט

 ,שבע בבאר השלום משפט בבית 5022 דצמבר בתחילתהניסוי החל לפעול  .אשלים
 131.ברמלה השלום משפט לבית להתרחב מתוכנן הוא הזמן ובהמשך

 לבית מובא עבירה שעבר מי – רגיל פלילי כהליך מתחיל קהילתי משפט בבית ההליך
 השופטת או השופט, האישום כתב הקראת בעת בעבירה מודה הוא אם. השלום משפט
, קריטריונים בכמה לעמוד הנאשם על. קהילתי משפטבית ל התיק את העבירל יכולים

 על מוסכמת להיות צריכה הזו והאופציה, שיקום לעבור יכולתו הוא שבהם שהעיקרי

 

 
 .(2777) 222 סוגיות נבחרות –חזקת החפות במשפט הישראלי והאמריקני מיכה לינדנשטראוס  127
בחינת הזיקה לאור הצעת -רותם קדוש "הערת חקיקה: סגירה מותנית של תיקים פליליים והסדרי טיעון 128

 2 חוקים בקצרה" 5008-ט"מותנית(, התשס תיק לסגירת ( )הסדר2.מס  חוק סדר הדין הפלילי )תיקון
(5022.) 

משפט,  "סדר דין פלילי מנהלי: הסדרי טיעון, הרשעות שווא של נאשמים ופיקוח שיפוטי" קנת מן 129
 (.5029)אלון הראל עורך,  5.2, 529 חברה ותרבות

 .5.2שם, בעמ'  130
 .(5029) ןמחקר מלווה: דין וחשבו –בתי משפט קהילתיים בישראל רוזנברג -הדר דנציגוטלי גל  131
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אם עבריין סגירת תיק בהסדר, של בדומה להליך  .עצמו המשפט ובית ההגנה, התביעה
 .שהחל בשיקום אינו מסיים אותו, הוא חוזר להליך פלילי רגיל

בתי המשפט לפתרון בעיות היא שחלק נכבד מהעבירות  ם שלבבסיס הקמתהנחת היסוד 
כלכליות. מודל  -הפליליות, במיוחד מהעבירות הקלות, מתבצע על רקע של בעיות חברתיות

להתמודד לא רק עם העבירה עצמה, אלא גם עם לפיכך בתי המשפט לפתרון בעיות נועד 
-ות מסגרת רביכך שהם יוכלו לההגורמים למצב העברייני. מודל בתי המשפט פותח 

 .מערכתית לטיפול בגורמים אלה
 -אומץ בדרגות שונות של יישום על ידי מרבית מדינות המשפט האנגלו המודל 

 השיטה. וסמים זנות בעבירות הם האלה במוסדות ביותר השכיחים התיקיםי. אמריקא
 המשפט בית לש והמעניש ההרתעתי הצד שכן, חדשנית ונחשבת תשעיםה בשנות התפתחה

, קהילתיים משפט בתי של ההצלחה שיעור את במספרים לאמוד ניתן לא כי אף. מאוד מרוכך
 עמותות על רבות פעמים נשענים הם ואנגליה הברית בארצות. להיפתח ממשיכים הם

 .הציבוריים החברתיים בשירותים קשורים הם בישראל. פרטיות

  ימי הקראות מרוכזים

עם  .המשפט בבתי המשפטי הדיון להאצתלחצים  מופעליםו החל התשעים שנות באמצע
 הפלילי המשפט מערכתעמדה  ,הייצוג זכות הורחבה כאשרהקמת הסנגוריה הציבורית, 

 פעילותשל  כתוצאה ,המוגבל השיפוטי הזמן על" נוספת הכבדה" של פוטנציאל בפני

 132.לקוחותיהם על ראוי באופן להגן כדי טיעונים והשמעת בקשות בהגשת סנגורים

 ימי" המכונה ,, נולד הליך מקוצרארבל דן השופט ,דאז המשפט בתי מנהלביוזמת 
 במרוכז במהלך יום הקראות מתבצעת .פליליים תיקים לשמיעתמרוכזים",  הקראות

 בהסכמה מתוכם רבים תיקים לסגירת להביא בניסיון ,רבים לנאשמים אישום כתבי הקראת

 שהתביעה היא הנחהה ;טיעון או בדרך של חזרה מאישום עסקתבדרך של  הצדדים בין
 באשמה יודה אם עליו שיוטל העונש בחומרת מסוימת הטבה לנאשם תעניק המשטרתית

 .הליךמסגרת הב
 שחרגו ,חדשות סמכויות הופקדו בידיו אשר", מוקד שופט" של הרעיון נולד מכאן

במסגרת . הפלילי הדין סדר בחוק העת באותה לשופטים שניתנו מהסמכויות ברור באופן
שופטי המוקד רשאים לעיין בחומר החקירה וברשימת כל החומר שנאסף  הדיון המקדמי,

או נרשם בידי הרשות החוקרת והנוגע לאישום, וכן בחומר וברשימה כאמור שנאספו או 
 נרשמו בידי ההגנה, לברר עם הצדדים את עמדתם בתיק ולבחון אפשרות להסכמות.

מטרת  את א222, הגדיר בסעיף .500–(, התשס"ו28הפלילי )תיקון מס' חוק סדר הדין 
בירור עמדת הנאשם לעניין הודאה או כפירה בעובדות הנטענות בכתב  הדיון המקדמי:

 

 
 ,500הסניגור " הדיון המשפטי והשפעתם על מהותו של ההליך הפליליהלחצים לקיצור משך "קנת מן  132

7 (5022.) 
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בחינת האפשרות לצמצום המחלוקת העובדתית או המשפטית, , האישום, כולן או מקצתן
 . הדיון במסגרת הדיון המקדמיסיום ו ייתור הצורך בשמיעת ראיות, כולה או מקצתה

במקרה שבו נכשל הניסיון לסיים את התיק בהסכמה והצדדים מבקשים לברר את 
מועבר התיק לטיפולו של שופט אחר. במקרים אלה נותר  ,הוכחות האשמה באמצעות ניהול

חשיפת השופט לראיות בלתי את למנוע  , כדיחסוי ההליך שהתקיים במסגרת יום ההקראות
המוקד לא תתפרש כהבעת דעה של  הבטיח שההתערבות השיפוטית במהלך דיוןקבילות ול

  133השופט על התיק.
מטרת ימי ההקראות להביא לסגירת תיקים רבים ש ,העיקרון המנחה את המערכת

בהסכמה, מלווה את התפתחות ההליך מראשיתו, ובדרך של ניסוי וטעייה הוא משתנה 
 תור בעיות שמתגלות, נולדות אחרות.ניסיון לפ ואגבומתגבש, טלאי על טלאי, 

החליטה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לאשר תיקון  22.25.5005ביום כך למשל, 
לחוק הסנגוריה הציבורית, ולפיו כל אדם שיוזמן להקראה במשפט פלילי במסגרת "יום 
 הקראה מרוכז" יהיה זכאי לייצוג של הסנגוריה הציבורית, אם יש סיכוי סביר שמשפטו

 .מועד או במועד סמוך לו ויסתיים באות
במשפטים אף שלא רק נאשמים שמודים מוזמנים לימי הקראות, המשמעות הייתה כי "

שבהם מתנהלות הקראות ביום מרוכז, יזכה כל נאשם )בלי קשר למצבו הכלכלי( לסנגור על 
  134."לא יהיה זכאי לכך –חשבון המדינה אם רק יודה במשפט. אם לא יודה 

נאשמים ברירה אם לכפור ולנהל בפני והעמיד  מריץ לא סביר להודאהן יצר תהתיקו
, כאשר עצם ניהול המשפט הוא עונש כבד מאשר הסנקציה שבהרשעה. הליך לבד או להודות

. את הנזק גם כאשר יש בידי הנאשם טענות הגנה טובות ההודאה במסגרת הליך זה ממזערת
"ייצוג , קבע מנים לימי הקראות מרוכזיםלרעה נאשמים שאינם מוז התיקון גם הפלה

כמעט לחלוטין את האפשרות שמי וביטל  אוטומטי" ללא תלות במצב הכלכלי של הנאשם
 .הקראות יפנה לייצוג פרטי םשמוזמן ליו

בו קל יותר להגיש כתב אישום בלא כל סינון ולהותיר את שימי ההקראות גם יצרו מצב 
, שכן ביחידות התביעה המשטרתית התובע הסינון לשלב שלאחר הגשת כתב האישום

מקבל לידיו תיקים רבים, מכין כתב אישום קצר ומגישו בלא כל ביקורת מנהלית של ראש 
 %50-"בערך בלפיהם ש ,היחידה ובלא הנמקה. חיזוק לכך עולה מנתוני הסנגוריה הציבורית

 135הסנגור".מהתיקים שמגיעים לימי מוקד התביעה חוזרת בה, בעקבות שיחה עם 

 

 
 .(5022) 5022דוח שנתי הסנגוריה הציבורית  133
D-www.news1.co.il/Archive/003-( 5005) 22 דיןהעורך  תיוצג" –"אם תודה  אילון-דרור ארד 134

1957-00.htm. 
 (5022..52.0) 28-ומשפט, הכנסת השל ועדת חוקה, חוק  225פרוטוקול ישיבה מס'  135
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"העומס מוטל על התובעים המנהלים את התיק, שמחוסר זמן חייבים להביא כך, עקב 
לסיום את הרוב המכריע של התיקים בלא שמיעת ראיות. התוצאה היא שלנאשמים מוצעים 
עונשים קלים למדי כדי שיסכימו להודות. בסיטואציה כזו הסכנה להרשעת חפים רבים היא 

 136.גדולה"
לנאשם להודות באישומים נגדו  שניהול ההליך לא יגרום כדי ,קן התיקוןתו .500בשנת 

בסעיף  נקבעו  137בטרם הבין את מלוא משמעותו של ההליך המקדמי ואת תוצאותיו","
 הנאשם מיוצג בידי סנגור. כן ( לחוק, כי לא יתנהל דיון מקדמי אלא אם5)(בא)222

 המשפט בבית לראשונה נגוריהםת סא פוגשים רבים נאשמים לפיוש נוהלאלא שה

 לפני שנגרמו מהנזקים שונים אלה נזקיםממשיך ליצור תמריצים בלתי סבירים להודאה. 

 ,השלום משפט בבתי שהתבצע  138,קובו עמי של מחקרה .הייצוג היעדר של בעידן ,כן
 מוקד שופט בפני ההקראות ימי של בדיונים המופיעים מהנאשמים רבים כי רוריבב הראה

 מבינים אינם ,התביעה ויתרה מה על מבינים אינם ,בהליך את המתרחש מבינים אינם

 .הודו ומדוע הודו במה בדיוק
השופט דנציגר התייחס לעניין במסגרת בבקשה לחזרה מהודאה )לאחר תסקיר שלילי 

  139.לעונש( בטענה שההודאה ניתנה שלא מרצון חופשי, בלחץ הזמנים של "יום המוקד"
 הממצאיםו, המרכז במחוז השלום משפט בית שופטי של ועדה ידי על נבדק נושאה

 נזקים גורמת המוקד שופט בפני ההליך מתנהל שבה הגבוהה המהירותכך ש" עלהצביעו 

בדוח הוועדה נכללו המלצות שונות, ובהן קביעת מכסת  140."הראוי הפלילי ההליך לרעיון
 ה שלהדיונים, בינוי ויצירעות ההזמנה על פני יום ש רבית, מדרוג התיקים ופיזורתיקים מְּ 

 לנאשמים ועוד. מקומות מפגש בין הצדדים המתדיינים ובין הסנגורים
עם השנים הלכה הפרקטיקה של ימי מוקד והתרחבה למחוזות השונים ולרוב בתי 

בו אין ימי מוקד. מספר ימי המוקד שמחוז הצפון הוא המחוז היחיד כיום משפט השלום. 
גם מספר התיקים שמטופלים בדרך זו ומידת  ועולה, וכך המתקיימים בבתי המשפט הולך

 

 
 .2.ה"ש לעיל , "אייל "הסדר טיעון ובעיית החף-גזל 136
 .2785–( )נוסח משולב(, התשמ"ב28חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  137
 ... "שקובו, לעיל ה 138
לפסק דינו של השופט דנציגר )פורסם בנבו,  22, פס' נ' מדינת ישראל אמסלם 5575/08רע"פ  139

כאשר מדובר במי שאינו מיוצג בעת הגיעו ליום הדיון המקדמי, מקבל הנאשם ייעוץ "(: 20.2.5007
לא מספר דקות קודם לכן במסדרון בית המשפט, כאשר לכאורה נבצר מסנגור שאותו לא פגש א

להתעמק בחומר הראיות. בנסיבות אלה,  – 'יום המוקד'נוכח אופיו ואופן התנהלותו של  –מהסנגור 
מתקשה אני להבין כיצד ניתן לצפות מאותו נאשם לקבל החלטה מושכלת לוותר על ניהול הליך משפטי 

ה ניתן לדבר על נאשם שהבין את מלוא משמעותו של ההליך המקדמי ואת בעניינו. האם בנסיבות כאל
 ".תוצאותיו? לדעתי, יש להשיב בשלילה על שאלה זו

משרד  – )שיטת המוקד הפלילי( דוח הוועדה לבחינת תהליכי ניהול ההליך השיפוטי הפלילי במחוז מרכז 140
 (5022) המשפטים
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 9,209 -ימי הקראות ייצגה הסנגוריה הציבורית נאשמים ב 707-ב 5022ובשנת  ,מורכבותם
 141תיקים.

 מופנים לימי מוקד תיקים מורכבים יותר, ובחלק מהמחוזות ניכרת מגמהגם כיום 
לא אשר בהם יחידת התביעות של המשטרה  שמגישההמוקד את כל התיקים  להפנות לימי

 תום ההליכים, ואף תיקים של נאשמים ששוחררו לחלופות מעצר.  מוגשת בקשה למעצר עד
אופיים של התיקים המופנים כיום לימי המוקד, דיונים חוזרים במסגרת המוקד,  עם זאת,

מהנאשמים מעלים חשש שמא חלק עדיין הדיון ביום המוקד,  בהם נערךשכמו גם התנאים 
מוצדקות.  טענות משפטיות או עובדתיות לערוך עסקת טיעון למרות קיומן של מעדיפים

נאשם, וכן בין הסנגור לבין הסנגור  בחלק מבתי המשפט אין מקומות ראויים לקיום מפגש
על אף הנחיה של הנהלת בתי  ,עומס רב של מתדיינים באולמות המוקד , וקייםלבין התובע

 דיונים ליום מוקד. 20-שלא לזמן יותר מ 5007המשפט משנת 
מכל האמור עולה כי הליך ימי ההקראות המרוכזים רחוק מסיום התהוותו. הליך ימי 

 ונועד לסגור את התיקים בעסקאות טיעון, כלומר גלומים ב , מטבע ברייתו,ההקראות
גם תוך מתן הקלות מפליגות  ,תמריצים לכל השחקנים המשפטיים לסיימו בהודאה

 וותרו בו הפגמים המהותיים הנגזרים מכך.יכל עוד זה לא ישתנה, ינראה ש .שמיםלנא
כיצד הליך מיוחד  תיארתיאת הגרסאות השונות לעסקת הטיעון.  הראיתיפרק זה -בתת

ידי הליך  שהוצע עבור תיקים פליליים שחומרתם אינה גדולה מביא תיקים לסיומם על
כאשר  ,הכרוכה בהליך כזה רבההבעייתיות ה אכיפה מנהלי בכפוף למתן הודאה בהם, ואת

הוא פוגע בחזקת החפות של הנאשם בכך שהוא עוקף את הליך הבירור הראייתי הראוי. 
ידועה, הוא ההליך של בתי המשפט  טרםאשר מידת הצלחתו  ,הליך אחר הכרוך בהודאה

בחוק  כיצד כשלים הראיתיהקהילתיים. במקרה האחרון שנבחן, ימי ההקראות המרוכזים, 
יוצרים תמריץ לא סביר להודאה, אשר אינו שומר על  השחקנים השונים או בהתנהלות

הגם שהן עשויות  ,זכויותיו של הנאשם להליך הוגן ומונע ממנו השמעת טענות לזכותו
להיות מוצדקות. אם כן, ניתן לראות כיצד כמעט כל הליך שמערב בתוכו אלמנט של הודאה 

  .מעורר קושיועסקה שמקצרת את ההליכים 

 סיכום

אותם יש להכיר שסקר עולם עסקאות הטיעון. בתחילה הוצגו בקצרה נתוני הבסיס נפרק א ב
 ,המקובלת, "מיקוח בצל המשפט" תאוריהעולם זה. הוצגה הבנוגע ללפני הדיון המעמיק 

מדוע אין היא מצליחה לתאר במהימנות מספקת את הקשר שבין  באופן תמציתיוהוסבר 
 אילו המשיכותוצאת תיקים שהסתיימו בעסקאות הטיעון לבין התוצאה הצפויה להם 

החלופית שמחדש  תאוריההוצגה בקצרה ה הדברים להכרעת דין בהליך דיוני רגיל. בהמשך
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ת הבסיס הרעיוני מהווה אה ככזועל מעמדה המשפטי של ההודאה,  תימאמר זה. עמד
לעסקאות הטיעון. לאחר מכן המשכתי אל המגמה בפסיקה הישראלית ביחס אל עסקאות 

שהפכו להיות חלק בלתי נפרד ולגיטימי מהנוף המשפטי. בחינת ההצדקות  ,הטיעון עצמן
שערערו את ההצדקות  ,ה שלל ביקורותתהרווחות ללגיטימיות שלהן ככלי משפטי העל

 הללו. 
תקבל חיזוק ממחקר אמפירי ש, מאמר זהב הנבניתת תאורטימסגרת הה תוצבחלק ב ב

מסקנות חדשות בדבר ההשפעות של יעלה הניתוח . אותו ערכתי ויוצג בפרק שלאחר מכןש
  , במשפט הפלילי.בנוגע אליהתופעה זו על עולם הענישה, ומרחב המיקוח 

 תתאורטיהמסגרת ה ה.

. אף שממוצע המובילה "מיקוח בצל המשפט" איננה הולמת את המציאות תאוריהה
הענישה באוכלוסיית תיקים המסתיימים בעסקת טיעון עשוי לשקף את תוחלת הענישה 

את הקשר שבין תוצאת עסקת הטיעון לבין  במלואואינה מתארת הצפויה במשפט, היא 
תי, כפי שתוצג בהרחבה בפרק תנהל בבית משפט. טענהלו אי, מסוים תיקבהתוצאה הצפויה 

משוב, כאשר ככל שעולה סך -זה, היא שעולם עסקאות הטיעון מתאפיין בדינמיקת מחזור
עסקאות הטיעון מתוך כלל הכרעות הדין, משאבי התביעה המופנים לניהולי משפטים 

 ניםמוכ שנאשמיםשתי תופעות: ראשית, מחיר עסקת הטיעון  זמנית-בו, ומתרחשות גדלים
, מפני העלייה הערכתם בנוגע להסתברות העולה להרשעהעולה, מתוך  לו להסכים

באפשרות זו. משמעות העלייה  ויבחר אםבמשאבים שתוכל התביעה להקצות למשפט 
נאשם תבוא לידי ביטוי בעיקר אצל נאשמים כל אותו מוכן לשלם שבמחיר המקסימלי 

מחיר  שנית,. יותר חמירהפסימיים, אשר איתם תוכל התביעה להגיע להסכמה על ענישה מ
, כך שנאשמים אופטימיים תהא מוכנה להסכים לו יורדהתביעה שעסקת הטיעון המינימלי 

 שני תיקים משווים ביןכאשר עונשם.  אתלכדי מינימום זה, ובכך להקל  הפחיתועשויים ל
ברמת הענישה,  של ממשעשוי להיות שוני מתברר כי , בעלי נסיבות וראיות דומות, מקריים

הגידול בשיעורן של עסקאות הטיעון. של אשר נובע ממרחב המיקוח הגדול שנוצר כתוצאה 
ציג אפרק הבא בטענות אלו במלואן. אפרוס בפרק זה,  תאוריהבהרחבה את הלאחר שאציג 

 .  תאורטיבמודל ה ,לטענתי ,את המחקר האמפירי התומך

 "בצל המיקוחפלילי "משפט מודל . 1

ת שבאמצעותה תאורטיבמאמרו "ניתוח כלכלי של בתי המשפט", פרס ויליאם לנדס מסגרת 
עסקאות טיעון למערכת משפט ללא  בעלתניתן להשוות ולהבחין בין מערכת משפט 

לדעת מה תהא תוצאת המיקוח, אך היא  אפשר-שאיעסקאות טיעון. לנדס הגיע למסקנה 
ויחו ממנה, ויעדיפו אותה על פני משפט. חייבת להיות כזו שמבטיחה ששני הצדדים ירו
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קבע על פי יחסי הכוחות במיקוח בין יבתוך מרחב אפשרויות המיקוח התוצאה ת
 142הצדדים.

". בצל המיקוחפלילי "משפט ת זו, פותח מודל תאורטיכאמור לעיל, על בסיס מסגרת 
ומרת חבאשר לכנגד נאשמים שונים  מדיניות תביעה אחידהכיצד  תיבעזרת המודל המחש

 ,משוב של עסקאות טיעון-ועסקאות הטיעון יוצרת תופעה של מחזור כתבי האישום
 עלייה בביקוש לעסקאות הטיעון בצד עלייה במחירן.  – שכרוכה בה אנומליה

מתאר את התביעה ואת הנאשמים כשחקנים הפועלים אסטרטגית, כלומר המודל 
, הפעולה האפשריות באותו מצבמבין דרכי  הטובה עבורםפעולה הדרך בכל מצב בוחרים ב

תוך שהם מביאים בחשבון את האפשרות שלבחירותיהם עשויה להיות השפעה על 
 Nהוגדר כי בכל תקופה קיימים  כדי לפשט את המודל  143.הבחירות שאר השחקנים

הזהים במאפייניהם ובמאפייני התיק שלהם לחשודי תקופה קודמת, ותובע  חשודים חדשים
= מספר הנאשמים  n ת תובע אחד קבוע(.הנשמעים למרּו רבים אחד קבוע )או תובעים

נאשמים הונח שאוכלוסיית ה. n<Nחשודים,  Nכתבי אישום מתוך נגדם שהתובע מגיש 
לנאשמים הערכות סובייקטיביות שונות על חומרת הראיות  –מאופיינת בהטרוגניות אחת 

על פי הערכותיו  i (i=1, . . . , n)כל נאשם יאופיין כטיפוס . ןועוצמת שבידי התביעה
 עוצמת הראיות בתיק.בנוגע להסובייקטיביות 

הראיות נגדם המודל מנתח את התנהגות התביעה מול אוכלוסיית נאשמים שלהערכתה 
זהות. התביעה מודעת להתפלגות ההערכות באוכלוסיית הנאשמים, מנסה לזהות את 

את לטובתה. התוצאה לא כדי למקסם ז לכך מאפייני הנאשמים שמולה ופועלת בהתאם
 תשתנה איכותית אם יאופיינו הנאשמים בגישתם לסיכון.

תוצאת בנוגע להבחירה של הנאשם בין משפט לעסקת טיעון מושפעת מהערכתו 
 ןועוצמת חומרת הראיות שבידי התביעהבקשר להמשפט, הערכה הנגזרת מהערכותיו 

 התביעה לניהול התיק במשפט. תקצה אותם שמשאבים ול
הן שגם  המשותפות לניתוחים השונים, הנחות היסוד לנדס ה לניתוח שערךבדומ

 לבחורההחלטה ו ם משיאים את תועלתם באילוצים של משאביהם,מיוגם הנאש תביעהה
ניהול משפט תלויה בגורמים האלה: הסתברות ההרשעה במשפט, חומרת בעסקה או ב

 ע על ההסתברות להרשעה()מידת יכולתם להשפי רה ועונשה, זמינותם ותפוקתיותםיהעב
 וגישה לסיכון. עסקהם, הבדלים בין עלויות משפט לעלויות מיוהנאש תביעהשל משאבי ה

 

 
 Within this range it would depend on the relative bargaining“:8, לעיל ה"ש Landesראו  142

strengths of the parties involved”. 
143 R. PRESTON MCAFEE, INTRODUCTION TO ECONOMIC ANALYSIS, GAMES AND STRATEGIC 

BEHAVIOR 286 (2005). 
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הסתברות הרשעתו תלויה בהערכותיו הסובייקטיביות בנוגע לההערכה של כל נאשם 
צמת הראיות שבידי התביעה. הסתברות זו עולה עם העלייה במשאבי התביעה ובדבר ע

 ויורדת עם העלייה במשאבי הנאשם.המושקעים בתיק, 
 להרשעה לסיכוי מגיבים םמיוהנאש תביעההבהינתן ראיות מסוימות,  כי הונחכמו כן, 

 אינה והתנהגותם, למשפט הליכה ובין טיעון עסקת בין בבחירתם נוספים ולמשתנים
. בה בעת, הסיכוי להרשעה מושפע מחפותו הנאשם או של מאשמתו במישרין מושפעת

 .ראיות, המהוות גם אינדיקציה להסתברות לאשמהמעוצמת ה
להלן יוצגו הסימונים המרכזיים של המודל, הנחות היסוד והסבר התוצאות 

 144המרכזיות.

 סימונים

2. S  יורשע.אם תציין את העונש הצפוי לנאשם 

5. Ŝ .תציין את העונש הגלום בעסקת טיעון 

2.  R*i   תציין את משאבי התובע המוקצים לתיקi. 

2. i R  תציין את משאבי הנאשם המוקצים לתיקi. 

2. R̂ המשאבים הנחוצים למיקוח ולהגעה לעסקת טיעון. – התציין את עלות העסק 

.. *i P   להסתברות להרשעה בתיקתציין את הערכת התובע באשרi. 

9.  iP  תציין את הערכת הנאשםi .באשר להסתברות להרשעה 

 מערכת משפט עם עסקאות טיעון

 בין בבחירתם ולעלויות ניהול משפט או מיקוח להרשעה לסיכוי מגיבים והנאשם התובע
 . למשפט הליכה ביןל טיעון עסקת

 התובע

 n-ב המטרה היא למקסם את סך הענישה המצרפי בעסקה ובמשפט ,מבחינת התובע .2

 עסקאות טיעון x-התיקים שבהם מוגשים כתבי אישום, ומחושב כסך הענישה ב

 

 
 .59"ש זהר ומיכאלי, לעיל הלמודל הפורמלי המלא ראו  144
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להציע  עשויעל משפט, הוא יהיה  מהוצאת המשאבים , כפי שקורה בדרך כלל,קטנות טיעון

אשר  בתמורה להודאה באשמה קטן מתוחלת העונש הצפויה במשפטלנאשם עונש 

 (.P*i = Pi = 1)הופכת את  מבטיחה את הרשעתו

 הנאשם

 Uהנאשם בוחר באפשרות המעניקה למשאביו את התועלת  ,בעולם עם עסקאות טיעון .2

ההסתברות  P, קרי תוצאות המשפט האפשריותתועלת  בין משפט )תוחלת –הגדולה יותר 
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U מ-nW בתמורה להודאתו  וחיסכון במשאביםלעסקת טיעון )הפחתה בעונש  ,(מצב זיכוי

SRW -מ U, קרי התועלת באשמה ˆˆ   מצבו אחרי עונש ודאי מופחת ועלויות העסקה

})ˆˆ,()()1(){( :כלומר, (בההכרוכות  WnUPWcPUSRWUMax  

 
כל עוד עסקת הטיעון שמוצעת לנאשם והעלויות הכרוכות בניהול המיקוח  .5

SR ˆˆ ועלות ניהולו המשפט תוצאת תוחלת אינן גבוהות מPSR  :כלומר ,

PSRSR  לא יעדיף משפט על פני הודאה  סיכון סיכון או שונא-נאשם אדיש, ˆˆ

  עשוי להסכים לו הוא:הנאשם העונש המקסימלי שמכאן ש 145באשמה ועריכת עסקת טיעון.

SPRRS  )ˆ(ˆ
max 

אף  שהיא עסקת טיעוןסיכון עשוי להעדיף -סיכון או שונא-שנאשם אדישעולה מכאן ו

 . במשפטלהערכתו  מתוחלת העונש הצפויה המחמיר

 עסקאות הטיעון המשוב של-מחזור

ציפיות הנאשם להתנהגות התובע )השקעה הונח עוד כי התהליך, תיאור כדי לפשט את 

שהשקעת התובע  t+2הנאשם מעריך בתקופה  , כלומר( מתעדכנות מתקופה לתקופהבתיק

t+1בתיק 
*R  תהיה שווה להשקעת התובע בתקופה הקודמתt

*R . 

עריך כמה ומתוצאות המשפטים בנוגע לאת התפלגות הערכות הנאשמים  מעריךהתובע 

נאשמים יסכימו להודות במסגרת עסקת טיעון לכל עסקה שיציע, כמה משאבים ישתחררו 

בעקבות זאת ומה תהיה תוחלת ההרשעה במשפטים, ולפיכך גם מה יהיה סך הענישה  עבורו

 המצרפי.

סקת של ע "קבל או דחה"הצעת  * תובע נוקט מדיניות אחידה ומציע אולטימטוםה

באופן שמשיא את סך הענישה המצרפי בכל , טיעון זהה לכל הנאשמים בתיקים מאותו סוג

 

 
חומרת הראיות שבידי התביעה בנוגע להונח שההטרוגניות היחידה בין הנאשמים היא הערכתם  145

 נכנסים לניתוח. אינםולכן הבדלים בגישה להודאה באשמה או הבדלים בגישה לסיכון ן, ועוצמת
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הנחה זו חשובה כדי להמחיש כי ) נע ממטרות נוספותהוא אינו שונא סיכון ולא מּוותקופה, 

גם אם התובע פועל רק כמתכנן חברתי המעוניין להשיא את  המשוב תתרחש-תופעת מחזור

 146.(ו חותר להשאת שיעורן של ההרשעות ומטרות אישיות אחרותהענישה הפלילית, ואינ

 ceterisובנאשמים נשמרים בכל תקופה ) בתובעבהינתן שכל הפרמטרים שאינם תלויים 

paribusמשוב -(, התמריצים שיוצרות עסקאות הטיעון לשחקנים מניעים דינמיקה של מחזור

  אות הטיעון.הודאות נאשמים במסגרת עסק ה שלתופעהשמביאה להתרחבות 

בתקופה  לתיק שהתנהל בו משפטמשאבי התובע המוקצים  ,R*t ≤ R*t+1 . אם1

t+1בתקופה  , גדולים או שווים למשאבי התובע המוקצים לתיקtבו  , אז תיק

יכול להסתיים באותה עסקה, או  t+1שהסתיים בעסקה בזמן  i נאשם מטיפוס

 t+2מחמירה ממנה, גם בתקופה 

תוחלת העונש במשפט  ,שמתנהל בו משפט בהקצאת המשאבים לתיקהגידול של כתוצאה 

על השקעת התובע ותוחלת  t+2גדולה יותר וציפיות הנאשמים בתקופה  t+1בתקופה 

לערוך  i בתיק נאשםהשל  לכן העדפתו. t+1מהציפיות שלהם בתקופה  גדוליםהמשפט 

 מחמירהתוכל להישמר גם לעסקת טיעון  ,t+1 משפט בתקופהפני ניהול עסקת טיעון על 

 .t+2 ממנה בתקופה

מסתיים  t+1 שהסתיים בעסקה בתקופה i שבו נאשם מטיפוסאם כל תיק . 2

, לא תיתכן ירידה במשאבי התובע המופנים למשפטים, t+2 בעסקה בתקופה

 R*t+1 ≤ R*t+2 כלומר

הם סך התקציב שלו  מכך שמשאבי התובע הפנויים לניהול משפטים במישריןהדבר נובע 

בניכוי ההוצאה על עסקאות טיעון )שתלויה אך ורק במספר העסקאות(, מכך שהונח כי 

 

 
146 “Ultimately, we show that elected prosecutors may respond to electoral pressure by using 

resources to raise their conviction rates beyond the levels a social planner would choose, and 

thereby (by reducing the number of cases pursued) to lower the total punishment imposed”, 
on Rates: The Convictions versus ConvictiEric Rasmusen, Manu Raghav & Mark Ramseyer, 

47, 51 (2009) .EVR .CONEAND  L. .MA 11 ,Prosecutor’s Choice  :להלן(The Prosecutor’s 

Choice.) 
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התיקים קבוע ומכך שעלויות התובע על עסקת טיעון אינן גדולות מהוצאת המשאבים  מספר

 האופטימלית על משפט.

 t+1 שווה למספרו בתקופה t+2 אם מספר עסקאות הטיעון בתקופה. 3

 תיעצר הדינמיקה

לא נוצר חיסכון אשר מאפשר להגדיל  ,אם מספר התיקים שמסתיים בעסקה אינו משתנה

ההסתברות להרשעה במשפטים בתקופה הבאה נשמרת, ציפיות  ת משאבי התובע,א

הנאשמים על השקעת התובע ותוחלת המשפט מתממשות ומספר הנאשמים הבוחרים 

 באותה עסקת טיעון גם בתקופה הבאה אינו משתנה.

 תיאור הדינמיקה 

בחוק להרשיע אדם על סמך הודאתו ללא הליך של משפט מלא  הנתונה האפשרות
, לשחרר משאבים לטיפול בתיקים טיעון מאפשרת לתובע לנתב חלק מהתיקים לעסקאות

  ולהגביר את ההשקעה בכל אחד מהתיקים שהוא בוחר לנהל בו משפט. אחרים

ההשקעה בכל אחד מהתיקים שהתובע בוחר לנהל בו משפט עולה  דלתעם הג
 מה תוחלת העונש. יוע להרשעה באותם תיקיםההסתברות 

 הגידול בהשקעת התובע בניהול כל משפט מקרין על ציפיות הנאשם בתקופה
 .התובע בתיק וההסתברות להרשעהשל  ההשקעה בדבר מידת ,שלאחר מכן

 קטן הביקוש למשפט ועולה נטיית נאשמים  שמים,שינוי הערכות הנאשל כתוצאה
 .סיכון להסכים לעסקת טיעון-אדישים או שונאי

 תיקים שהוא ל נוספיםעם הירידה בביקוש למשפט התובע יכול להסיט משאבים
  בוחר לנהל בהם משפט, וחוזר חלילה.

המודל ממחיש כי האפשרות לסיים את המשפט בהודאת הנאשם במסגרת עסקת טיעון 
שנה את אופן הפעולה של התובע ובכך נוצר לנאשם מרחב החלטה שונה בתכלית מזה מ

בכל תקופה לנקוט המדיניות האופטימלית שכדאי לתובע שבעולם ללא עסקאות טיעון. 
 גיסא היא כזו שמאפשרת לו "להרים את שני הדגלים", קרי להחמיר בעסקאות הטיעון מחד

, וכך הוא מבטיח הן את , בעת ובעונה אחתגיסא ולאפשר עסקאות טיעון רבות יותר מאידך
ניתוח , על כך נוסף. המשוב-העלייה בענישה המצרפית והן את המשך הדינמיקה של מחזור

, ממחיש והמחוקקהחוקרים, השופטים  התנהלותעסקאות הטיעון על  משפיעות שבו האופן
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ובמקום לרסן  ,לה בין התביעה לנאשמים פועלים בזיקהששגם גורמים חיצוניים לדינמיקה 
  147.הטיעון עסקאותתופעת  אתמזינים ומחריפים 

אותם היא שבוחרת להסיט לתיקים שהתביעה משפיעות על המשאבים טיעון הת אועסק
ליצור תהליך , עלול תיאפקט זה, כפי שהמחש 148.השפעה שלנדס בחר להזניח –מנהלת 

ומחריפה עם עלייה  את עצמה ", תופעה המזינהמשוב-מחזורפנימי אנדוגני של " דינמי
 ענישה.ה ברמתעלייה זוחלת בבד  המתמדת בשיעור עסקאות הטיעון וב

הביקוש המצרפי לעסקת טיעון מקרין על אופן הפעולה של התביעה בהחלטה על 
אותם תקצה לתיק שהולך למשפט ועל הצעותיו לעסקאות טיעון. אופן פעולה שהמשאבים 

באינטראקציה חוזרת בין התובע לקבוצת הנאשמים, משפיע זה, בתהליך הלמידה הנוצר 
על הערכות הנאשמים ובחירותיהם, משנה את הביקוש המצרפי לעסקאות טיעון וחוזר 

 149חלילה.
, מתקופה תמריצים להסיט לתביעהיוצרות  עסקאות הטיעוןתופעה זו מתרחשת כיוון ש

אבים זו כדאית לתביעה, . הסטת משיותר ויותר משאבים לפחות ופחות משפטים לתקופה,
לניהול כל משפט עולה ההסתברות  שהיא מפנהעם העלייה במשאבים שכן בד בבד 

ת אועולה נטיית הנאשמים להסכים לעסקביודעם זאת  .מה תוחלת העונשילהרשעה וע
 150.רבות יותר ואף מחמירות יותר טיעון

 פערי ענישה בעסקאות הטיעון. 2

מודל "משפט פלילי בצל מרחב המיקוח" בוחן את ההשפעה של שחרור ההנחה בדבר 
על בסיס מדיניות תביעה אחידה באשר לחומרת עסקאות הטיעון על מרחב המיקוח עליהן. 

בחן ייוגדר להלן מרחב המיקוח על עסקאות הטיעון ות ה"משפט בצל המיקוח" מודל
מרחב המיקוח מתרחב. כמו כן יומחש כי הטענה שעם העלייה בביקוש לעסקאות הטיעון, 

 

 
"כאשר גורמים אקסוגניים לדינמיקה האנדוגנית : 282 בעמ' ,59"ש ראו לעיל זהר ומיכאלי, ה 147

המתחוללת בין התובע לנאשמים נוטים להגיב לתליכים שהיא יוצרת באופן שמשפיע על הגורמים 
 משוב תועצם".ה-האנדוגניים לדינמיקה לפעול בכיוון הדינמיקה, תופעת מחזור

148 “A settlement that releases resources from any one case will increase the Ri*s in other cases. 

Thus, the Ri*s that initially satisfy (4) are not the final equilibrium values because 

adjustments take place as cases are settled. Moreover, these adjustments raise the So’s in 

cases not yet settled. I largely ignore these secondary effects in the analysis”, Landes לעיל ,
 .8"ש ה

 .59"ש ומיכאלי, לעיל הזהר  149
150 “Given a fixed prosecutorial budget, average sentences [given at trial] will probably be 

heavier rather than lighter if plea bargaining is allowed, because the prosecutor can use the 

money saved in plea bargains (…) to build a stronger case when bargaining fails – and 

knowing this defendants will give better terms in bargaining”, RICHARD A POSNER, 

ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 578 (2003). 
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עלייה בביקוש לעסקאות הטיעון בצד נוספת על זו שהוזכרה לעיל ) כרוכה בה אנומליה
של התביעה במיקוח מול נאשמים פסימיים )ו/או שונאי  ה, בצד עליית כוח(עלייה במחירן

ית )ו/או במיקוח מול נאשמים אופטימיים יחס הסיכון, משכבות חלשות וכו'(, נחלש כוח
 פחות שונאי סיכון, מקבוצות חזקות יחסית וכו'(.

מערכת תביעה החותרת להשיא את הענישה המצרפית נתפסת ככזו שמטרותיה 
העונשים על פי גישה  151.ואינה מונעת מאינטרסים פרטיים מתלכדות עם האינטרס הציבורי

נישה משיאה ולפיכך השאת הע ,רות שונותיזו נתפסים כמחירים שהחברה משיתה על עב
בשילוב האפשרות להתמקח  ,אלא שמטרה זו 152את רווחת החברה לכל תקציב הנתון לה.

על תוצאת המשפט, כפי שנראה להלן, מקפלת בתוכה אפליה מובנית ופערים בענישה. גם 
ללא אפליה גנרית, פערים פרטיקולריים בעסקאות טיעון פועלים בעיקר לרעת נאשמים 

 ים מקבוצות חזקות בחברה.משכבות חלשות ולטובת נאשמ
לתביעה מצד אחד ש נובעת מכךות טיעון אפערי הענישה בעסק אפשרות קיומם של

שיקול הדעת וחופש הפעולה לערוך כל עסקת טיעון, השיקולים לעריכת עסקאות  ניםנתו
, אחרמצד  ;הטיעון אינם מתפרסמים והעסקאות אינן עוברות ביקורת שיפוטית ראייתית

פומבי, מלא ונגיש יותר מהמידע על ענישה בעסקאות  הוא במשפטים המידע על ענישה
 לנאשמים.  המתווך באמצעות סנגורים ,הטיעון

 קיומם בפועל של פערים בענישה בעסקאות טיעון בתיקים דומים בעוצמת הראיות
מבצעת  אינהמוכיח כי התביעה אכן מתמקחת ומחליטה בכל תיק בנפרד ו ןחומרתבו

  153מדיניות אחידה.
לתביעה יש מרחב מיקוח המבטיח שלכל יחידת משאבים שלה, הענישה בעסקת טיעון 

, להלןכפי שיובהר ענישה ליחידת משאבים בניהול משפט הוכחות.  – חלופהעולה על ה
כיוון שהיא משפרת את מצבם  ,במרחב המיקוח בין התביעה לנאשמים כל תוצאה אפשרית

 משפט.של ניהול חלופה של שני הצדדים לעומת ה

 

 
151 “We begin with two models of prosecutorial behavior: (a) a prosecutor who, as social 

planner, maximizes criminal sentences, and (b) a prosecutor who balances that goal against 

a high conviction rate and other personal objectives”  ראו ,The Prosecutor’s Choice לעיל ,
 ..22ה"ש 

152 “If expected sentences are regarded as prices the community charges for various offenses, 
then the prosecutor's behavior is equivalent to maximizing the community’s ‘profit’ for a 

given level of prosecution expenditures”ראו , Landes8 "ש, לעיל ה.  
לא לפרסם את כתב החשדות אחרי שזה כבר נשלח לעורכי הדין, זה טעות מן המעלה  "להסכים 153

' סגלוביץ הראשונה מבחינת ניהול משא ומתן. יוגש כתב אישום, נדבר אחר כך, מה בוער?" ניצב יואב
 /10tv.nana10.co.il (8.25.5022) ערוץ עשר" תעלומת התאבדותו של אפרים ברכה :המקור"

Article/?ArticleID=1162624. 
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 מרחב המיקוח על עסקאות הטיעון

ירוויחו מעסקת טיעון יחד גם והתובע  שהנאשםלעסקת טיעון הם  154התנאים ההכרחיים
, עלותו והסיכון הכרוך בו. ציפיות הצדדים משפטה –ה העומדת בפניהם חלופהלעומת 

 חומרת הראיותביחס למתוצאת המשפט, עלותו והסיכון הכרוך בו נגזרות מהערכותיהם 
 אותם יקצו הצדדים לניהול התיק במשפט.שמשאבים ול ןועוצמת

 
העונש המינימלי בעסקת טיעון שהתובע עשוי הינה  נקודת ההסתייגות של התובע

מתוחלת העונש ליחידת גדול  בעסקת טיעוןהעונש ליחידת השקעה לנאשם. כאשר להציע 

התובע ירוויח מעסקת הטיעון. מכאן שנקודת ההסתייגות של התובע  ,במשפט השקעה

במשפט כפול יחס ההשקעה בעסקת טיעון לבין השקעה  תוחלת העונש הצפוישווה ל

  במשפט
min*

*

ˆ *  
ˆ

SSP
R

R
 . 

 להגעה לעסקת טיעוןשל התובע )בגין ניהול המשא ומתן( עלויות המיקוח כאשר אם כן, 
)ויחס ההשקעה בעסקת טיעון לבין השקעה  משפטהעל הצפויה  קטנות מהוצאת המשאבים

 קטן מתוחלת העונש הצפויה במשפטלהציע לנאשם עונש  עשוי, הוא במשפט קטן מאחד(
 (.מבטיחה את ההרשעהלהודאה באשמה )אשר  בתמורה

 
עשוי להסכים לו. הנאשם הינה העונש המקסימלי ש נקודת ההסתייגות של הנאשם

שווה לסכום של תוחלת העונש הצפוי  , נקודת ההסתייגותסיכון-שאדי במקרה של נאשם

SPRRSבמשפט והפרש העלויות עבורו בין ניהול משפט לעלות העסקה   )ˆ(ˆ
max

. 

כל עוד עסקת הטיעון שמציע הנאשם והעלויות הכרוכות מבחינתו בהגעה לעסקת 

PSRSRועלות ניהול המשפטתוחלת המשפט טיעון נמוכות מ  מבחינת נאשם , ˆˆ

  155להודות באשמה ולערוך עסקת טיעון. מוטב סיכון-סיכון או שונא-אדיש

 המחמיראף  עסקת טיעוןסיכון עשוי להעדיף -סיכון או שונא-שנאשם אדישעולה מכאן 

 .במשפט מתוחלת העונש הצפויה

 

 
אדם עשוי לדחות הצעה גם  –משא ומתן  –התנאים אינם מספיקים לעריכת עסקת טיעון שכן במיקוח  154

 כאשר היא עדיפה על החלופה, מתוך כך שהוא מצפה שהצד השני יתקפל.
 הבדלים בהתייחסות נאשמים שונים להודאה באשמה הכרוכה בעסקת הטיעון לא נכנסים לניתוח. 155
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ָווחב שתרעמרחב המיקוח מ בין נקודות ההסתייגות של שני הצדדים הנושאים ש ִמרְּ
ונותנים ביניהם, הנקודות אשר מעבר להן לא יהיו מוכנים להתפשר. מרחב מיקוח חיובי 

ייגות של הקונה )הנאשם( היא מעל נקודת ההסתייגות של מתקיים כאשר נקודת ההסת
 מיטיבה או עדיפההענישה שהתובע מוכן להציע בעסקה  כלומר כאשר ,המוכר )התובע(
מרחב מיקוח שלילי מתקיים כאשר נקודת  משפט. של ניהול חלופההמבעיני הנאשם 

לא סביר שיושג ההסתייגות של המוכר היא מעל נקודת ההסתייגות של הקונה. במקרה כזה 
 הסכם.
 

מרחב , P*=P הרשעה במשפטההסתברות ביחס ל בהערכותיהםאם שני הצדדים שותפים 

PSRRSSPSהמיקוח 
R

R
 )ˆ(ˆˆ   

ˆ

maxmin*

*

העונש המינימלי שכן  ,, יהיה חיובי

אשר  נמוך מהעונש המקסימלייהיה  במסגרת עסקת טיעון נאשםלהציע למוכן יהא התובע ש

   .מוכן לקבליהא סיכון -סיכון או שונא-נאשם אדיש

, P*=P הרשעה במשפטההסתברות  של האם שני הצדדים שותפים להערכעולה מכאן ש

PSSעסקת טיעון  ˆ המשקפת את תוצאת המשפט הצפויה, סיכון-עם נאשמים אדישי ,

PSRRPSPSנמצאת במרחב המיקוח, שכן 
R

R
 )ˆ(   

ˆ

*

*

, ומכאן שהיא תיטיב הן 

ל הנאשמים והן את מצבה של התביעה מול החלופה של הציפיות שלהם את מצבם ש

 מניהול משפט באותה התקופה.

עסקת טיעון המיטיבה הן את מצבם של הנאשמים והן את מצבה של אם כן, אין ספק ש
סיכון או פסימי יותר מן התובע באשר לתוצאת -כאשר הנאשם שונא ניתנת להשגה התביעה

ובמקרים מסוימים גם כאשר הנאשם אופטימי יותר מן התביעה באשר  ,המשפט הצפויה
 הניתוח הכלכלי של בתי המשפט שערךבדומה למסקנה העולה מ לתוצאת המשפט הצפויה,

 156.(2792) לנדסויליאם 

 התרחבות מרחב המיקוח על עסקאות הטיעון

ה שאינם תלויים בתובע ובנאשמים נשמרים בכל תקופכל שאר התנאים במצב שבו 
(ceteris paribus,) תקצה התביעה לתיק ההולך למשפט ותחול שיה במשאבים יצפויה על

 

 
156 Landes ,8 "שלעיל ה. 
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כיוון שהעלייה הצפויה במשאבי התביעה מעלה את  ,עלייה בביקוש לעסקאות הטיעון
 הערכות הנאשם בדבר ההסתברות להרשעה ותוחלת תוצאת המשפט.

ָווחעלייה כזו בביקוש לעסקאות הטיעון, עם  שבד בבדאלא  . תוצאה המיקוח מתרחב ִמרְּ
זאת נובעת מכך שעם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון, מחיר עסקת הטיעון המינימלי 

נאשם עשוי ששעשויה להציע התביעה יורד, בעוד מחיר עסקת הטיעון המקסימלי לה 
 להסכים עולה.

*min מחיר עסקת הטיעון המינימלי

*

ˆ *  
ˆ

SSP
R

R
   עם  יורדשעשוי להציע התובע

ביעה המוקצים לתיק שהולך למשפט, כיוון שבעוד עלויות המיקוח העלייה במשאבי הת

*R̂ ,מהנחת תפוקה שולית פוחתת למשאבי התביעה יוצא כי ההחזר  157נשארות קבועות

  הממוצע מיחידת משאבים המופנים למשפט 
*

*R

SP
 פוחת.  

משפט עם עסקאות טיעון, כדאי נקודת המוצא של מסקנה זו היא התובנה שבמערכת 

לתביעה להקצות למשפטים משאבים רבים יותר מאשר במערכת שבה אין באפשרותה 

לערוך עסקת טיעון. מכאן שאם במערכת משפט ללא עסקאות טיעון המשאבים המוקצים 

~*לכל משפט
R כאשר התפוקה השולית שווה לממוצעת:  יםאופטימלי

*

*

*)(

*)(

R

SP

R

P





 ,

אזי כל הקצאת משאבים מעבר לכך, אף שתעלה את ההסתברות להרשעה הצפויה במשפט, 

תוביל לכך שהתוספת קטנה מהעלות עקב הכלל של תפוקה שולית פוחתת, וההחזר 

 הממוצע ליחידת משאבים יקטן. 

 

 
מאשר  ארצות הבריתעלויות המיקוח נשארות קבועות מתאימה יותר למערכת המשפט בשההנחה  157

המיקוח על עסקת הטיעון נערך לפני הגשת כתב האישום. רק במקרים יוצאי  ארצות הבריתבישראל: ב
וגם אז, ברובם המכריע של המקרים, היא תתגבש  ,דופן עסקת הטיעון נערכת לאחר הגשת כתב האישום

 לפני התחלת המשפט. 
 לאחר הגשת כתב האישום, אך ברובבדרך כלל לעומת זאת, המיקוח על עסקת הטיעון נערך  ,בישראל

מהמקרים עסקאות הטיעון התגבשו לאחר  %20-המשפט. בכ תסקה מתגבשת לפני התחלהמקרים העִ 
שיעורי הרשאה וזיכוי בהליכים מרגל -אייל וקרן וינשל-אורן גזלראו  לפחות במשפט. דיון הוכחות אחד

המרכז לחקר פשיעה, משפט  – מחלקת מחקר של הרשות השופטת ואוניברסיטת חיפה) פליליים
 .elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/Research1.pdf (5025 ,וחברה
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טימיים לכך יש השפעה שלילית על כוחה היחסי של התביעה במיקוח מול נאשמים אופ
תוצאת המשפט. אף שההסתברות להרשעה ותוחלת העונש במשפט בקשר לבהערכותיהם 

עם העלייה במשאבים המוקצים למשפט, משמעות הירידה בהחזר מיחידת משאבים  ותעול
 ועולה הכדאיות להתפשר בעסקת טיעון. ,היא שהכדאיות לניהול משפט מצד התביעה יורדת

הסכימה התביעה  בפרשה זו .קצב הנשיאפרשת ניתן למצוא ב קיצונית לכך הדוגמ
מעסקת חזר בו  שקצבלאחר  .לא ירצה מאסר בפועל לעסקת טיעון שבמסגרתה הנשיא

 158.הוא נדון לשבע שנות מאסר בפועל הטיעון,
 

עם  עולה לה הנאשם עשוי להסכיםש מחיר עסקת הטיעון המקסימלי, לעומת זאת
שעלייה במשאבים גורמת  מאחרהעלייה במשאבי התביעה המוקצים לתיק שהולך למשפט, 

 תוצאת המשפט שמעריך הנאשם. ה שללעלייה בהסתברות להרשעה ובתוחלת חומרת
תוצאה זו מעלה את כוחה היחסי של התביעה במיקוח מול נאשמים פסימיים 

אשמים עלולים להודות עד כדי כך שנאשמים  תוצאת המשפטל בנוגעבהערכותיהם 
 הם שבה בסיטואציה רבים נאשמים מעמידה הטיעון הסדרי שיטת"במעשים שלא ביצעו, 

 הענישה בפערי בהתחשב סבירה עמדה – חלקית שווא אשמת עצמם על לקבל מחליטים

חמור מכך הוא מצב שבו  159."הוכחות ניהול לבין טיעון הסדר בין בבחירה להם המוצגים
"כבר הרמתי ידיים והסכמתי להודות בעבירה שלא עשיתי נאשמים חפים עלולים להתייאש, 

 160."רק כדי שהכל יהיה מאחוריי
ָווחמכאן שכאשר  קוח מתרחב, גם מרחב המיקוח גדל, אוסף האפשרויות לערוך המי ִמרְּ

עסקת טיעון גדל והפערים האפשריים בין עסקאות טיעון שונות בתיקים דומים גדלים אף 
הם. בתופעה זו כרוכה אנומליה; בצד עליית כוחו של התובע במיקוח מול נאשמים פסימיים, 

 נחלש כוחו במיקוח מול נאשמים אופטימיים יחסית.
לנאשמים  –מור לעיל, הונח שאוכלוסיית הנאשמים מאופיינת בהטרוגניות אחת כא

 ותמשפיעואלה  ן,ועוצמת הערכות סובייקטיביות שונות על חומרת הראיות שבידי התובע
תוצאת המשפט. התוצאה לא תשתנה איכותית אם יאופיינו ל בנוגעעל הערכותיהם 

 ., בנכונותם להודות באשמה וכו'משפטביכולת העמידה שלהם ב ,הנאשמים בגישתם לסיכון

 

 

 
 .0., לעיל ה"ש פלוניתראו בג"ץ  158
 מערכת ,שכיחה תופעה היא טיעון בהסדרי אשמים נאשמים של שווא שהודאות ספק כל שאין אף" 159

לעיל ה"ש קנת מן, ו". יד על שמוכחש במה להודות לנאשם לאפשר שאין חוץ כלפי מצהירה המשפט
257 . 

 .208ה"ש  לעיל התקשיתי להאמין שבסופו של דבר הצדק ייצא לאור"," 160
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 עלייה בפערי הענישה עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון

שמטרתה למקסם את סך הענישה, כדאי להשיא את התשואה  ,לתביעהכאמור לעיל, 
 זה לזה דומיםהליחידת משאבים ולקבוע בתוך מרחב המיקוח מחירים שונים לתיקים 

 .ןוחומרת בעוצמת הראיות
 

יכולה אומנם הכוח לעשות זאת. היא  בידיה 161שהתביעה פועלת כמו מונופול,כיוון 
אך לאמיתו של  ,לנאשמים הטרוגניים בהעדפותיהםאחידה  "קבל או דחה"להציע עסקת 

מונופול שמצליח להשיג עבור כל יחידה  – מונופול מפלה מושלםלפעול כלה כדאי דבר 
בכך הוא גוזל  ;מוכן לשלם עבורה היה)הנאשם( שהוא מוכר את מלוא המחיר שהצרכן 

ומביא את הפדיון )סך הענישה( למקסימום. לנאשמים שונים  עודף הצרכן מהצרכן את כל
 יוצעו לפיכך עסקאות טיעון שונות.

 
הצלחה באפליית מחירים דורשת שהתביעה תצליח להבחין בין נאשמים על פי נכונותם 

אקונומיים של הלקוח -ו הסוציולערוך עסקת טיעון. כשם שסוחר בוחן את מאפייני
והתנהגותו הצרכנית בבקשו לבחון את נכונותו לשלם, כך יכול תובע לבחון את נכונותו של 

 אותה הוא מעונין להציע.שהנאשם לקבל את עסקת הטיעון 
 

שלפיה עלייה בשיעור עסקאות הטיעון שטרם הועלתה בספרות, זו, טענה כאמור, 
שעם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון  מבוססת על כךמובילה לעלייה בפערי ענישה, 

מרחב המיקוח, קרי אוסף האפשרויות לערוך עסקה בין התביעה גדל והיעלמות המשפטים, 
 ,, במרחב המיקוח בין התביעה לנאשמים כל תוצאה אפשריתלעילובהר הלנאשמים. כפי ש

 משפט. של ניהול חלופהכיוון שהיא משפרת את מצבם של שני הצדדים לעומת ה
 

מלבד  ,יםענָ ּומאם נישען על הספרות הטוענת כי התובעים  דומה תתקבל גםתוצאה 
הם משיגים שמהצלחה הנמדדת בשיעור ההרשעות גם , מקסום ענישה מהמטרה של

עשויה להכתיב מדיניות לתובעים  הכלליתאף שהתביעה  וממטרות פרטיות אחרות, וכי
בשטח, התובעים הנושאים ונותנים על עסקאות הטיעון הטרוגניים בהעדפותיהם 

 ובשיקוליהם.

 

 

 
161  Abrahams. Goldstein, Prosecution: History of the Public Prosecutor – A Monopoly Of The 

Power To Prosecute, in ENCYCLOPEDIA OF CRIME AND JUSTICE (2002). 
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 מרחב המיקוח עליהן על הביקוש לעסקאות הטיעון השפעת  –תרשים 

 סיכום

מודל "משפט פלילי בצל מרחב המיקוח". הראיתי כיצד התובע הבפרק זה הצגתי את 
הבחירה בין עסקת של שבים את הרווח הצפוי להם, כל אחד בתורו, כתוצאה והנאשם מח

טיעון לבין משפט. בחירה זו מושפעת מהסיכוי להרשעה ומעלויות ניהול המשפט או 
בין התובע לנאשם, שבו כל תוצאה  "מרחב המיקוח"במסגרת המיקוח. הגדרתי את  העסקה

ומת החלופה של ניהול משפט, אפשרית בהיותה משפרת את מצבם של שני הצדדים לע
ונקודת ההסתייגות של הנאשם  גיסא אשר גבולותיו הם נקודת ההסתייגות של התובע מחד

. המסקנה של המודל היא שככל שהתביעה צפויה להגדיל את כמות המשאבים גיסא מאידך
שתוקצה לניהול תיק במשפט, כך מרחב המיקוח גדל. תופעה זו הולכת יד ביד עם הגידול 

הנאשם גוברת הערכת עור עסקאות הטיעון ויוצרת תופעה המזינה את עצמה: ככל שבשי
לתביעה להקצות לתיק המתנהל במשפט, וככל שלתביעה אכן  ביחס לגובה המשאבים שיש

רבות עסקאות טיעון  שנחתמותנותרים משאבים רבים יותר לניהול תיקים במשפט )כיוון 
רים בענישה בין נאשמים שונים שהודו בעסקאות והפע ,(, כך מרחב המיקוח גדליותר ויותר

 טיעון בתיקים דומים, הולכים ומחריפים.
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 *המחקר האמפירי  ה.

 הקדמה

"(, שלפיו השערת המחקרהניבוי של המודל התאורטי )להלן: "כדי לאשש או להפריך את 
עם העלייה בשיעור עסקאות טיעון תחול עלייה בפערי ענישה בתיקים דומים שהסתיימו 

הוגדרו מדדים חדשים שטרם נוסחו בספרות. כפי שיוסבר להלן, כבסיס  בעסקת טיעון,
המדד ליחס בין הענישה שערת המחקר משמש מדד יחס הענישה, של ה תאמפירי בחינהל

. חישוב מדד יחס במשפטהצפויה להם ענישה הושונות בתיקים דומים, בעסקאות טיעון 
בתקופות שונות ואת בחינת  ערי הענישהמאפשר את אמידת פהענישה בתיקים דומים 

 הקשר, אם קיים, בין פערי הענישה ושיעור עסקאות הטיעון.

  מדידת פערי ענישה בעסקאות טיעון

 SR (Sanction Ratio) – מדד יחס הענישה .0

 אילו הלך נאשםלהיחס בין העונש בעסקת הטיעון לעונש שהיה צפוי יחס הענישה = מדד 
על פי תאוריית "צל המשפט", מחיר עסקת הטיעון משקף בקירוב את תוחלת  למשפט.

, ההסתברות להרשעה )התלויה בעוצמת הראיות, במשאבי Pתוצאת המשפט, כלומר 
, ועוד משפטב להיגזרחומרת העונש שהיה צפוי , Sהצדדים המופנים למשפט וכו'(, כפול 

(P-2),  בקירוב ל עונש, שווה , ללא0ההסתברות לזיכוי, כפול-


S , המוסכםחומרת העונש 
 ת הטיעון.בעסק

ת הטיעון עסקשווה לעונש ב ,(PS {=PS  +0(P-2} נניח שתוחלת תוצאת המשפט


S .

הינו  SR (Sanction Ratio)יוצא שיחס הענישה 
S

S


=P ,היחס בין , או במילים אחרות


S,
 

שווה  ,משפטב להיגזרחומרת העונש שהיה צפוי , Sלבין  ,בעסקה שהוסכםחומרת העונש 

, P)-(1-, ההסתברות להרשעה, ושיעור ההקלה הצפויה בעסקה שקול בקירוב לP-בקירוב ל
 ההסתברות לזיכוי.

 VSR (Variance of Sanction Ratio) – מדד שונות יחס הענישה .9

 

 
, על שבאדיבותם הרבה חלקו עימי את מאגר וגדעון פישמןאייל חגית תורג'מן -תודתי נתונה לאורן גזל  *

לחקר הרציונליות  אורי איסרלס מהמרכזויוסי רינות , ולעליו בוצע המחקר והעיבודים שערכו עליושהנתונים 

המדדים ובהתוויית המתודולוגיה האמפירית לבחינת של וניסוח  הבגבעת רם, על עזרתם הגדולה בהגדר

 .הטענה התאורטית
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 הצפויים יםבעסקת הטיעון לעונש יםשונות היחס בין העונשמדד שונות יחס הענישה = 
שהסתיימו בתקופה שונות יחס הענישה בין תיקים דומים  משפט. אילו ניהלומים נאשל

 . באותה התקופה מבטאת אפוא פערים בענישה או חוסר אחידות בענישהמסוימת 
כת המשפט אינם אמורים להשפיע על שינויים ברמת הענישה ושינויים אחרים במער

יחס הענישה ועל שונות יחס הענישה, שכן הם אמורים לחול, לכאורה באותה עוצמה, הן 
 על המשפטים והן על עסקאות הטיעון, באופן זהה על כל התיקים הדומים. 

מכאן שמדדים אלו אמורים להיות מנוטרלים מהשפעתם של שינויים חיצוניים 
עליהם נערך שכת המשפט, שחלים בשנים שבהן נאספים הנתונים )אקסוגניים( על מער

השונות  תאוריותמחקר, ולפיכך הם עשויים להיות אומדנים טובים לבחינת התאמתן של ה
 למציאות וכלי להשוואה ביניהן. 

 השונות תאוריותיחס הענישה ושונות יחס הענישה על פי ה

לתוצאת המשפט הצפויה, וגורמים  הנאשמים מתפלגים בהערכותיהם הסובייקטיביות ביחס
שונים נוספים משפיעים אף הם על נכונותם לערוך עסקת טיעון )כגון גישתם לסיכון 

 וכו'(.  , הנכונות שלהם להודות באשמהולהודאה באשמה, יכולת העמידה שלהם במשפט
על פי תאוריית "צל המשפט", בהינתן שכל השאר אינו משתנה, עבור כל סוג תיק נתון, 

יחס הענישה, שניתן לראותו גם כמחיר היחסי של עסקת הטיעון, צפויה  ,SR-עלייה ב
הכמות , וירידה ביחס הענישה צפויה להגדיל את יםלמשפט הכמות המבוקשתלהגדיל את 

 לעסקאות טיעון. המבוקשת
ת יחס הענישה אינם אמורים, על פי "צל המשפט", להיות תלויים פערים בענישה ושונּו

שינויים בביקוש של בשיעור עסקאות הטיעון ואינם צפויים לגדול או לקטון כתוצאה 
לעסקאות הטיעון ואף לא להשתנות עם הזמן. הפערים הללו אמורים להיות שוליים, 

ות להרשעה, הנגזרת והמחיר היחסי של עסקת הטיעון נקבע בעיקרו מהערכת ההסתבר
 מעוצמת הראיות בתיק, והענישה במקרה של הרשעה. 

ת יחס הענישה , הקשר בין יחס הענישה ושונּוללא תלות בזמןמכאן שכך צפוי להיראות, 
לבין שיעור עסקאות הטיעון )הקו העבה מייצג את ממוצע היחס, והקווים הדקים את תחום 

 פיזורו(:
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הנאשמים מתפלגים בהערכותיהם הסובייקטיביות " גם על פי תאוריית "צל המיקוח
בנוגע לתוצאת המשפט הצפויה, וגורמים שונים משפיעים על נכונותם לערוך עסקת טיעון, 

 -על פי "צל המיקוח", שיעור עסקאות הטיעון שואף עם הזמן להגיע לאלא שלמרות זאת, 
%200.162 

הינתן שכל השאר אינו משתנה, על פי תאוריית "צל המיקוח", עבור כל סוג תיק נתון, וב
, צפויות לעלות הן ההסתברות , עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעוןלאורך זמןהרי ש

ת של תוצאת עסקת הטיעון. לכן הן יחס הענישה )כזכור לעיל, התוחלת והשונּולהרשעה והן 
במשפט( והן שונות יחס הענישה צפויים  הסתברות להרשעהיחס הענישה שווה בקירוב ל

 לעלות עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון.
לאורך מכאן שלפי תאוריית "צל המיקוח", עבור כל סוג תיק נתון, כך צפוי להיראות 

ת יחס הענישה לבין שיעור עסקאות הטיעון )הקו העבה הקשר בין יחס הענישה ושונּו זמן
 הדקים את תחום פיזורו(:מייצג את ממוצע היחס, והקווים 

 

 

 
 .59 "שזהר ומיכאלי, לעיל ה 162
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 מתודולוגיה לניתוח אמפירי של השערת המחקר

מדד יחס הענישה )אשר אמור לשקף את ההסתברות להרשעה( ניתן לחישוב בכל תיק 
אומדנת העונש שהיה צפוי לו אילו הלך בין על פי היחס בין העונש המוסכם בעסקת טיעון ו

של רגרסיה(. על סמך מדד יחס הענישה לחישוב בעזרת מודלים שונים  הניתנתלמשפט )
לכל תקופה מוגדרת, את יחס הענישה הממוצע ואת שונות  ,המחושב בכל תיק, ניתן לאמוד

 יחס הענישה, עבור כל התיקים שהסתיימו באותה תקופה. 
שונות יחס הענישה, שונות היחס בין חומרת העונש המוסכם בעסקת טיעון לבין חומרת 

ככל ששונות  –הלך למשפט, משמשת כמדד לפערים בענישה  ּום להעונש שהיה צפוי לנאש
יחס הענישה גדולה יותר כך הפערים בענישה גדולים יותר. השתנות שונותו של יחס 

על פי תאוריית "המיקוח בצל  ,הענישה תלמד על שינויים בפערי הענישה, שינויים שכאמור
 ת הטיעון.עם העלייה בשיעור עסקאואמורים להתרחש  אינםהמשפט", 

כנית מפורטת בת חמישה שלבים לבחינה אמפירית של השערת המחקר. ולהלן מוצגת ת
על פיהם הוגדרו מדדי שמושתתת על שלושה אופנים לאמידת חומרת הענישה,  התוכנית

 לחשב אותם.  שבעזרתם ניתןפערי הענישה, ונוסחו שלושה מודלים אמפיריים 

  שהושתה בפועל אמידת חומרת הענישה – שלב ראשון

עצם המאסר, תקופת  – לעונש הנגזר לאחר הרשעה מרכיבים שונים שחומרתם שונה
המאסר, מאסר על תנאי, קנס כספי, עבודות שירות ועוד, ומכאן אופנים שונים אפשריים 

ובהתאם לכך את פערי הענישה. בחינת  לאמוד את חומרת העונש שהושת על הנאשם
חומרת הענישה שהושתה לאמידת  הבאים אופניםה תשלושהשערת המחקר הושתתה על 

 :בפועל

 .אם הושת על הנאשם אם לאו כאומדן לחומרת הענישה משמש המאסר  .0
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ההנחה היא שעצם המאסר הוא מרכיב העונש המשמעותי ביותר, ומכאן שנוכל ללמוד על 
 חומרת הענישה מן ההחלטה לגזור עונש מאסר בתיק ומן ההסתברות המחושבת הצפויה

 למאסר עבור אותו תיק אילו הוכרע בבית משפט.

 .שהושת בפועל כאומדן לחומרת הענישה משמש לוג אורך המאסר  .9

לוג חודשי המאסר שנגזרו משמש עונש מאסר הוא כאמור העונש המשמעותי ביותר. 
מתוך הנחה שחומרת העונש, כפי שהיא נתפסת בעיני הנאשמים,  ,כאומדן לחומרת הענישה

 פוחתת עם התארכותו של עונש המאסר.

שהושתו על  כאומדן לחומרת הענישה משמשים כל מרכיבי העונש  .3
 .הנאשם

הגלום בעונשים השונים שהושתו על נאשמים  ,הוגדר אומדן לחומרת העונש הכולל
בעבירות דומות בעסקאות טיעון ובמשפטים, וחּושב עבור כל תיק שהסתיים בהרשעה 

 במשפט או בעסקת טיעון. 

 חישוב ובחירה של מודלים אמפיריים שונים – שלב שני

כדי לאמוד בשלב הבא את חומרת הענישה הצפויה במשפט, נוסחו המודלים האמפיריים 
 ,מאגרנתוני  בסיסעל באים לאופנים השונים שבהם נאמדה חומרת הענישה, וחושבו, ה

, על חומרת העבירה וכן נתונים על הנאשמים, בית המשפט, תקופת המשפט ועודנתונים 
 לנאשמים שבחרו במשפט: 

משתני כשהמשתנה המוסבר הוא הפעלת -מודל רגרסיה לוגיסטית: ניתוח רב  .2
 (.0ת מאסר )הפעל-( או אי2מאסר )

Probability (Prison | conviction at Trial)=1/(1+e-zi)  

Where Zi=α+β(Criminal History)i+γ (Crime Severity)i+δ(Court Data)i+θ(Trial 

Period)i+εi   

משתני כשהמשתנה המוסבר הוא לוג אורך -מודל רגרסיה ליניארית: ניתוח רב .5
 המאסר.

Expected Log(Prison Months | Sentenced to Prison at Trial)=Zi  

Where Zi=α+β(Criminal History)i+γ (Crime Severity)i+δ(Court Data)i+θ(Trial 

Period)i+εi   

משתני כשהמשתנה המוסבר הוא חומרת -מודל רגרסיה ליניארית: ניתוח רב .2
 העונש הכולל.

Expected (Sentence Severity | Conviction at Trial)=Zi 
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Where Zi=α+β(Criminal History)i+γ(Crime Severity)i+δ(Court Data)i+θ(Trial 

Period)i+εi   

 הצפויה במשפט הענישהאומדנים לחומרת  זקיפת – שלב שלישי

האומדנים לחומרת  חושבו ונזקפו, ועל פי הנתונים בכל תיק ותיק, אמפירימודל כל על סמך 
 .)בין שהנאשם בחר בעסקת טיעון ובין שבחר במשפט( במשפטלנאשם  יצפושהיה העונש 

משתני של ההסתברות לעונש מאסר -על סמך מודל רגרסיה לוגיסטית: ניתוח רב .2
שנבחר, נזקפה עבור כל נאשם שבחר בעסקת טיעון או שהלך למשפט, ההסתברות למאסר 

 יו במשפט.שהייתה צפויה להיגזר על
משתני של לוג אורך המאסר שנבחר, -על סמך מודל רגרסיה ליניארית: ניתוח רב .5

עבור כל נאשם שהורשע ונגזר עליו עונש מאסר בעסקת טיעון או במשפט, לוג אורך  ףנזק
 המאסר שהיה צפוי לו במשפט.

שנבחר, משתני של חומרת העונש הכולל -על סמך מודל רגרסיה ליניארית: ניתוח רב .2
חומרת העונש הכולל  אומדןעבור כל נאשם שבחר בעסקת טיעון או שהלך למשפט,  ףנזק

 שהיה צפוי להיות מושת עליו במשפט.

  חישוב מדדי פערי הענישה – שלב רביעי

האומדנים השונים לחומרת הענישה שהושתה בפועל והאומדנים לחומרת הענישה על סמך 
פערי  מדדיחושבו  ,בעסקת טיעון ובין שבחר במשפט(שהייתה צפויה )בין שהנאשם בחר 

שנת משפט, בנפרד עבור התיקים שהסתיימו בעסקת טיעון תקופה של לכל  הענישה הבאים
 : ובמשפטים

חושב כממוצע הפער האבסולוטי בין עונש  –מדד פער ההסתברות היחסי למאסר  .2
ש מאסר ויה לגזירת עונ( שהושת בפועל, וההסתברות הצפ0( לעונש ללא מאסר )2מאסר )

 .במשפט, ביחס לתוחלת הפער

שונות של היחס בין לוג אורך המאסר חושב כ –מדד שונות יחס לוג אורך המאסר  .5
 במשפט.  לנאשם צפוישהיה לוג אורך המאסר בין לבכל תיק בפועל שנגזר 

שונות של היחס בין חומרת העונש חושב כ –מדד שונות יחס הענישה הכולל  .2
 שהיה צפוי לנאשם במשפט.  הכולל לבין חומרת העונשבכל תיק בפועל שנגזר הכולל 

 בחינת המתאם בין המדדים לשיעור עסקאות הטיעון – בשלב החמישי

לפיה יש קשר עולה בין שיעור עסקאות הטיעון מתוך ש ,כדי לבחון את השערת המחקר
בין שיעור העסקאות בכל  םחושבו מתאמיפערים בענישה בעסקאות טיעון, ל הכרעות הדין

בכל  כפי שהם באים לידי ביטויבעסקאות הטיעון באותתם השנים,  הענישה לפערי תקופה
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מדד למאסר,  היחסימדד פער ההסתברות אחת משלוש השיטות לאמידת פערי הענישה: 
 . הכולל הענישהשונות יחס מדד , ושונות יחס לוג אורך המאסר

כזו, אם הייתה, הינה תוצאה של שינויים בפערי ענישה כדי לשלול את האפשרות שהשפעה 
 הענישה לבין פערי בין שיעור העסקאות בכל תקופה תאמיםבמשפטים עצמם, חושבו גם ִמ 

 במשפטים באותן השנים, בעזרת אותם מדדים.

 מאגר הנתונים

בתי משפט שלום  ם שלתיקי 2,200-מאגר הנתונים שעליו נערך המחקר האמפירי כולל כ
, שבהם האישום הבלעדי היה בעבירות סיוע לשב"ח )שוהה 5009–2772ל, בשנים בישרא

בלתי חוקי(. הנתונים נאספו במקור עבור מחקר שבחן את השפעתן של הנחיות לענישה על 
. בשנים אלו חלו תהפוכות במצב הביטחוני, אשר הובילו לשינויים   163כוח התביעה

רשומות על תיקים, שבהן  200-כ ת אלו.בפסיקה ובמדיניות התביעה הכללית כלפי עבירו
מידע הכרחי  ןהתיקים הסתיימו בסגירה שלא במשפט או בעסקת טיעון, או היה חסר בה

 .תיקים 5,800המחקר על התבסס בסופו של דבר , ולניתוח, הוצאו מן המדגם
 ו על הנאשם, אם הורשע,נתונים מפורטים על מרכיבי העונש שהושת כוללהמאגר 

נתונים  סיוע וחומרתו )לדוגמה לכמה אנשים הנאשם סייע(,האישום בל סוג מכיל מידע עו
דמוגרפיים( ואחרים על הנאשם )כגון עבירות קודמות(, נתונים על בית -אישיים )סוציו

 כיוון ,המשפט, השופטים ועורכי הדין וכן נתונים על התקופה )מועד, פסיקה, מצב ביטחוני
וכו'(, אשר עשויים לשמש גורמים מסבירים לחומרת מדובר בעבירה עם זיקה ביטחונית, ש

 164העונש הגלום בגזר הדין.
משום שהוא עומד , זה מתאים לבחינתה של השערת המחקרמאגר נתונים מצאתי ש

בכמה תנאים הנדרשים לה ונוגעים לקשר בין הפערים בענישה בעסקאות טיעון ובין שיעור 
תיקים שהסתיימו בעסקת  גדול של יקףלל נתונים על העסקאות הטיעון. ראשית, הוא כו

הוא מכיל . שנית, תקופת זמן של יותר מעשר שנים, לאורך שנהבכל  166ובמשפט 165טיעון
יחס את העונש יאפשר לנתונים מפורטים על תיקים בעבירה אחת מסוימת, ולפיכך מ

עבירות, כפי שקורה ברוב התיקים, קשה לדעת  כמהכאשר כתבי האישום כוללים . לעבירה
  167רה הוטל עונש.יין איזו עבבג

 

 
163 Oren Gazal-Ayal, Hagit Turjeman & Gideon Fishman, Do Sentencing Guidelines Increase 

Prosecutorial Power? – An Empirical Study, 76 LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 131 

(2012). 
 .רשימת המשתנים המסבירים, ההסבר להם וחלוקתם לקטגוריות –פח הנתונים בנס 2ראו טבלה  164
 .ממוצעי כמה מהמשתנים לאורך השנים בעסקאות טיעון –בנספח הנתונים  5ראו טבלה  165
 .ממוצעי כמה מהמשתנים לאורך השנים במשפט –בנספח הנתונים  2ראו טבלה  166
כך שקשה לדעת על איזו עברה הוטל איזה  "כמעט שאין הגשת כתבי אישום על עברה אחת בלבד, 167

, פרופ' יורם שחר מבית הספר למשפטים "עונש. התחושה שקיים פער באה מהבטן וזה חסר כל הבניה
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צוניים שינויים חיכולל חלו  הנתונים שמאגרבשנים יתרון נוסף של המאגר הוא ש
מדדים  שהשפיעו על מדיניות הענישה, והמאגר מכיל )אקסוגניים( למערכת המשפט

כיוון  המאפשרים להבחין בשינויים אלו ולבחון את השפעתם על פערי הענישה.
יכות באופן שונה את השפעתם של שינויים במדיניות הענישה על שהתאוריות השונות מער

מיקוח ה"בין תאוריית  כללית הזדמנות לערוך השוואה וסיפקפערי הענישה, מדדים אלו 
", שבבסיס מחקר משפט בצל המיקוחהחלופית, "המסגרת המחשבתית בין ו "בצל המשפט

השונות למציאות ולהשוות בין סייעו לבחון את התאמת התחזיות העולות מהתאוריות זה, 
 מהן מידת ההתאמה הטובה יותר.  איזובשאלה ל תאוריותה

 משתנים בריבוע ערכם

התווסף  –גיל, מספר השב"חים ומדדי הטרור  –ערכם בריבוע של המשתנים הרציפים 
כמשתנים מסבירים נוספים, מתוך הנחה שההשפעה של משתנים אלו על תוצאת המשפט 

נים אלו בערכם בריבוע יסבירו באופן מובהק יותר את חומרת העונש פוחתת, ולפיכך משת
 שהושת על הנאשם במקרה של הרשעה במשפט. 

 תקופות המשפט

חלו תהפוכות במצב הביטחוני, אשר הובילו במאגר הנתונים  הכלולותבשנים כאמור לעיל, 
שינויים נו עבירת סיוע לשב"ח, דהיילשינויים בפסיקה ובמדיניות התביעה הכללית כלפי 

 שהשפיעו על מדיניות הענישה. חיצוניים )אקסוגניים( למערכת המשפט
(, ח'טיבהלכת  :להלן) 9.7( 2, פ"ד נו)טלעת ח'טיב נ' מדינת ישראל 2278/02ברע"פ 

בצוק העיתים ונוכח מיתקפת הטרור " :, כי28.20.5002המשפט העליון, ביום  פסק בית
שעובר עבירות שכאלו, על דרך הכלל, כי ייגזר  הפלסטיני המכה בישראל, ראוי הוא למי

 ".עליו עונש מאסר בפועל
 :)להלן (.25.5.500)פורסם בנבו,  מדינת ישראלמוחמד אבו סאלם נ'  2.92/02ע"פ בר
"על דרך העיקרון  , כי:.25.05.500המשפט העליון, ביום  פסק בית(, סלאם אבוהלכת 

תישמר מדיניות הענישה המחמירה בכל הנוגע לעבירות הקשורות בכניסתם של שוהים 
המדיניות אינה מכתיבה עונש בלתי חוקיים משטחי האזור לישראל. נבהיר עם זאת, כי 

המשפט יגזרו עונש -משפט, וכי בתי-כפי שהילכת ח'טיב פורשה בידי מקצת בתי –מאסר 
תיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה. כל מקרה יוכרע בהתאם לנסיבותיו על עבריינים בנסיבו

 ".[...] ובהתאם לטעמים ולתכליות של מדיניות הענישה שנקבעה
 על פי חמש תקופות משפט: אופיינונתוני המאגר לפיכך 

 

 
 חדשות משפט ופלילים – הארץ"יש שופטים מקלים בירושלים"  . רויטל חובלבמרכז הבינתחומי

(2.2.5022) www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2207054. 
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ועד פרוץ האינתיפאדה באוקטובר  .277: מראשית שנת 2 ח'טיבהלכת לפני  .2
5000. 
שיעור  מהלכה עלה בצורה ניכרת: מפרוץ האינתיפאדה, שב5 ח'טיבהלכת לפני  .5

 .5002)המחמיר( בסוף  ח'טיבהלכת בקשות התביעה לעונשי מאסר, ועד לפסק דין 
 .5002ועד סוף  ח'טיבהלכת : מההחלטה על פסק דין 2 ח'טיבהלכת אחרי  .2
הלכת ן והרגיעה באינתיפאדה ועד פסק די 5002: מראשית 5 ח'טיבהלכת אחרי  .2

 ,.500בראשית  סאלם אבו
)המקל( ואילך  סאלם אבוהלכת : מההחלטה על פסק דין סאלם אבוהלכת אחרי  .2

 (.5009)נתונים עד אמצע 

 ממצאי המחקר

 .277בשנת  %52-מ ,בשנים אלו חלה עלייה בשיעור עסקאות הטיעון מתוך הכרעות הדין
עלייה רצופה בשיעור הייצוג של , ואולי שלא במפתיע, חלה ה בעת. ב5009בשנת  %99-לכ

סנגור ציבורי(  %2-באמצעות סנגור פרטי וכ %52-ייצוג )כ .%5-מכ ,הנאשמים במשפטים
ייצוג )רק  %98-מכ ,, וחלה עלייה בשיעור הייצוג של הנאשמים בעסקאות הטיעון%72-לכ

 . %72-באמצעות סנגור פרטי( לכ
ניכרת בעלייה  באה לידי ביטויהמגמה של החמרה במדיניות הענישה והענישה בפועל 

מכתבי  29%-בממוצע כללי ביקשה התביעה עונש מאסר בכ .מצד התביעה בבקשות למאסר
 במשפטים.שהסתיימו האישום 

המעניין הוא שאף על פי שהתביעה ביקשה עונש מאסר במשפטים פעמים רבות הרבה 
י תקופה ארוכה יותר. ועל פנ רבים יותר יותר, דווקא בעסקאות הטיעון נגזרו עונשי מאסר

והרגיעה  5002מנם התהפכה חזרה מראשית ומכל מקום, מגמת ההחמרה בענישה א
באינתיפאדה )עוד בטרם ניתן פסק הדין המקל(, אך לא חזרה לרמתה הקודמת טרם פרוץ 

 האינתיפאדה.
להלן תוצאות הניתוח האמפירי על פי שלוש השיטות שבהן השתמשתי לחישוב של 

ענישה הצפויה במשפט. טבלאות מפורטות של נתוני הניתוח האמפירי אומדנת חומרת ה
 נמצאות בנספח.

 משתני של הפערים בגזירת עונש מאסר-ניתוח רב

נבחנה השערת המחקר שלפיה הפערים בענישה בעסקאות טיעון, כפי שהם באים לידי 
ת ביטוי במדד פער ההסתברות למאסר, מושפעים משיעור עסקאות הטיעון מתוך הכרעו

הדין. במערכת משפט שבה פערי הענישה בעסקאות הטיעון קטנים, נצפה שרק נאשמים 
אכן ייאסרו. ככל שעסקאות  ,שייגזר עליהם במשפט עונש מאסר ההסתברות גבוהשקיימת 

כך נצפה לפערי הסתברות למאסר קטנים יותר בין  ,הטיעון נערכות יותר בצל המשפט
 נאשמים שונים שבחרו בעסקאות טיעון.
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-( או אי2בכל תיק מתפלגת בין הפעלת מאסר ) Pbiההחלטה על מאסר בעסקת טיעון 

וסטיית תקן  ePt(, בקירוב של תוצאת התפלגות נורמלית לפי ממוצע של 0הפעלת מאסר )
ePt(1-ePt) אלא שפער ההסתברות למאסר מוטה על פי ההסתברות הצפויה למאסר; כאשר .

, תוחלת הפער קטנה; כאשר ההסתברות למאסר ההסתברות למאסר נמוכה או גבוהה מאוד
 , תוחלת הפער בשיאה.20%נה יה

כדי שיהיה , ו ePt|1-ePt|+(1-ePt)|0-ePt|  =2ePt(1-ePt) נה:ילפיכך תוחלת הפער ה
אפשר להשוות בין ממוצע פערי ההסתברות האבסולוטית למאסר בתקופות שבהן 

 168באופן הבא:ההסתברות הצפויה למאסר שונה, בוצע ִתקנון למדד 
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 Pbi=0,1, כאשר 

 

גבוה משיעור  (%22)  170שיעור המאסרים הממוצע בעסקאות הטיעוןכי   169נמצא
ומלמד ככל הנראה על הסטה של תיקים חמורים  0.%-בכ 171המאסרים הממוצע במשפטים

להיגזר  יםצפוי ושהי יםלמאסריותר לעסקאות טיעון. עם זאת, ההסתברות הממוצעת 
נמוכה משיעור הנאשמים גם היא , %22-ת טיעון, כאועסק על נאשמים שערכובמשפט 

להימנע  כדישנאסרו בפועל בעסקאות טיעון, ומצביעה על מחיר שמוכנים נאשמים לשלם 
במילים  מהסיכון במשפט, או על כך שעסקת הטיעון איננה משקפת את תוצאת המשפט.

וד לתאוריית "צל המשפט", יחס הענישה הממוצע לכל התקופות, היה גבוה אחרות, בניג
 !2-מ

מדד פערי הענישה , 5 הלכת ח'טיבבין התקופה שלפני האינתיפאדה לתקופה שלאחר 
 כמעט הכפיל את עצמו, ואילו במשפטים הוא נותר כמעט ללא שינוי. על פי ניתוח זה

ובין שיעור עסקאות הטיעון חיובי, עומד פערי הענישה בין מדד על פי ניתוח זה המתאם 
כדי לבחון מה קרה לפערי הענישה במשפטים שהתקיימו באותה ואינו מובהק.  0.20-על כ

התקופה, נעזרנו באותו מודל רגרסיה כדי לחשב את ההסתברות למאסר בתיקים שהסתיימו 
לי, עומד ובין שיעור עסקאות הטיעון שלי פערי הענישה במשפטהמתאם בין מדד במשפט. 

במילים אחרות, לא קיים קשר בין שיעור עסקאות הטיעון ובין  ואינו מובהק. -0.20-על כ
פערי הענישה במשפטים. בחינה זו חשובה כדי לשלול את האפשרות שעלייה בפערי 

 הענישה במשפטים היא שגרמה לעלייה בפערי ענישה בעסקאות הטיעון.

 

 
 .תוחלת פער ההסתברות למאסר  –בנספח הנתונים  2תרשים ראו  168
 .משתני של הפערים בגזירת עונש מאסר-ניתוח רבמודל  –בנספח הנתונים  2ראו טבלה  169
 .עונשי מאסר ופערים בעונשי מאסר בעסקאות טיעון –בנספח הנתונים  2ראו טבלה  170
 .ופערים בעונשי מאסר במשפטיםעונשי מאסר  –בנספח הנתונים  .ראו טבלה  171
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 אורך המאסרבמשתני של הפערים -ניתוח רב

בחנה השערת המחקר שלפיה הפערים בענישה בעסקאות טיעון, כפי שהם באים לידי נ
לוג אורך המאסר, מושפעים משיעור עסקאות הטיעון מתוך  של יחסהביטוי במדד שונות 

ו רק את התיקים שבהם נגזרו עונשי מאסר ואת הפערים בחומרת הפעם בחּנ הכרעות הדין.
מהמורשעים במשפט הושתו  %59-על כרק עוד בעונש המאסר. מנתוני המדגם עולה כי 

מהמורשעים בעסקאות  %22-עונשי מאסר בפועל )מאסר והפעלת מאסר על תנאי(, על כ
 הטיעון הושתו עונשי מאסר.

חילצנו ממאגר הנתונים את התיקים שבהם נגזר עונש מאסר. לוג חודשי המאסר שנגזרו 
נש, כפי שהיא נתפסת בעיני משמש כאומדן לחומרת הענישה מתוך הנחה שחומרת העו

 הנאשמים, פוחתת עם התארכותו של עונש המאסר.

שנגזר במדגם על נאשמים שהורשעו בעבירות סיוע לשב"ח אורך המאסר כי  172נמצא
 2.9-ו 173טיעון תחודשים בעסק שישההממוצע הוא כוהתפלג מחודש ועד כשלוש שנים, 

המאסר בעסקאות הטיעון  חודשישל יחס ההמתאם בין מדד שונות  174חודשים במשפט.
 יחסה. המתאם בין מדד שונות 2..0-ובין שיעור עסקאות הטיעון חיובי ומובהק, ועומד על כ

ואינו  0.29-חודשי המאסר במשפטים ובין שיעור עסקאות הטיעון חיובי, עומד על כ של
  מובהק.

 משתני של הפערים בחומרת העונש הכולל-ניתוח רב

פערים בענישה בעסקאות טיעון, כפי שהם באים לידי נבחנה השערת המחקר שלפיה ה
ביטוי במדד שונות היחס של חומרת העונש הכולל, מושפעים משיעור עסקאות הטיעון 

הכולל  חומרת העונש אמידתהשוואה לצורך -מתוך הכרעות הדין. על מנת ליצור אומדן בר
, במשפטיםטיעון והגלום בעונשים השונים שהושתו על נאשמים בעבירות דומות בעסקאות 

 175מחקרים על חומרת ענישה כפי שהיא נתפסת בעיני הנאשמים.בנעזרנו 
המשמעות היא שהעלייה בחומרת העונש הגלומה במאסר, כפי שהיא נתפסת בעיני 

חודש נתפס בעיני האסירים  28האסירים, פוחתת עם אורך המאסר. כך יוצא שמאסר של 
שים. תיקי המאגר כללו מידע גם על אורך חוד שישהכחמור "רק" פי שניים ממאסר של 

המאסר על תנאי, גודל הקנס הכספי והקנס הכספי על תנאי, מספר חודשי עבודות שירות 

 

 
 .משתני של הפערים בגזירת אורך המאסר-ניתוח רבמודל  –בנספח הנתונים  9ראו טבלה  172
אורך המאסר הממוצע, יחס המאסר ושונות יחס המאסר בעסקאות  –בנספח הנתונים  8ראו טבלה  173

 .טיעון
 .במשפטיםונות יחס המאסר אורך המאסר הממוצע, יחס המאסר וש –בנספח הנתונים  7ראו טבלה  174
175 Joan Petersilia & Elizabeth Piper Deschenes, Perceptions of Punishment - Inmates and Staff 

Rank the Severity of Prison Versus Intermediate Sanctions, 74 PRISON JOURNAL(1994); 

William Spelman, The Severity of Intermediate Sanctions, 32 J. RES. CRIME DELINQ. (1995).  
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וחודשי עבודות שירות על תנאי. מרכיבים אלו של העונש דורגו על פי יחס הדירוג החציוני 
יתן משקל שונה חומרת העונש הכולל, כאשר נשל לחומרת עונשי מאסר, ושוקללו לאומדן 

 176למרכיבים השונים באומדן הכולל.
א ןכי   177נמצ ( גבוהה מרמת 2.57)  178רמת הענישה הממוצעת בעסקאות הטיעו

ומלמדת על הסטה של תיקים חמורים יותר  %52-בכ  179הענישה הממוצעת במשפטים
עד לאינתיפאדה, ועלה מעבר  2-היה נמוך מ SRלעסקאות טיעון. עם זאת, יחס הענישה 

בחומרת  %20-של כ "קנס"לכך עם פרוץ האינתיפאדה ולאחריה, באופן שמשקף בממוצע 
המתאם בין מדד שונות  העונש שנאשמים שערכו עסקאות טיעון היו מוכנים להסכים לו.

חומרת העונש הכולל בעסקאות הטיעון ובין שיעור עסקאות הטיעון חיובי, עומד  של יחסה
חומרת העונש הכולל של יחס הואינו מובהק. המתאם בין מדד שונות  0.52 -כעל 

 .-0..0-במשפטים ובין שיעור עסקאות הטיעון הוא שלילי ומובהק, ועומד על כ

 סיכום כללי של תוצאות הניתוח האמפירי

ככל שעסקאות הטיעון משקפות טוב יותר את תוצאת המשפט הצפויה, כך נצפה לפערי 
יותר בין נאשמים שונים שבחרו בעסקאות טיעון. אחת ההחצנות העולות ענישה קטנים 

צל המיקוח" היא שעלייה בשיעור עסקאות הטיעון מחמירה את משפט פלילי במתאוריית "
צל "הענישה ומגדילה את הפערים בענישה. לפיכך עסקאות הטיעון מרחיקות את הענישה מ

 ."המשפט
 בעזרת מודלים שונים של רגרסיה, ,חושבוכזה כדי לאשש או להפריך את קיומו של קשר 

מדדים לאמידת יחס הענישה בתיקים דומים, בין הענישה בפועל לענישה הצפויה במשפט. 
משו כבסיס לאמידת פערי הענישה ולבחינת הקשר שבין השינויים בפערי ימדדים אלו ש

 הענישה לבין שינויים בעסקאות הטיעון.
למערכת המשפט, שחלו בשנים שבהן נאספו הנתונים, שינויים חיצוניים )אקסוגניים( 

סייעו לבחון את התאמת התחזיות העולות מהתאוריות השונות למציאות ולהשוות בין 
 מהן מידת ההתאמה הטובה יותר.  איזובשאלה ל תאוריותה

יציבות ביטחונית והחמרה במדיניות הענישה, כפי שזו עולה -בקצרה, בתקופה של אי
ט העליון ומדיניות משרד המשפטים, חלה עלייה בפערי הענישה מפסיקת בית המשפ

השונים. בתקופה שבאה לאחריה, של רגיעה ביטחונית והקלה במדיניות הענישה, חלה 
 ירידה בפערי הענישה. 

 

 
 .תרשים הדירוג החציוני של אסירים לחומרת עונשי מאסר –בנספח הנתונים  5תרשים ראו  176
 .משתני של הפערים בחומרת העונש הכולל-ניתוח רבמודל  –בנספח הנתונים  20ראו טבלה  177
ושונות יחס הענישה בעסקאות הענישה הממוצעת, יחס הענישה  –בנספח הנתונים  22ראו טבלה  178

 .טיעון
 .הענישה הממוצעת, יחס הענישה ושונות יחס הענישה במשפטים –בנספח הנתונים  25ראו טבלה  179
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אלא שפערי הענישה לא חזרו לרמתם הקודמת, זו שלפני תקופת ההחמרה בענישה. 
בתקופה שקדמה לתקופת ההחמרה בענישה, זאת ועוד, רמת הענישה נותרה גבוהה מזו ש

בשנת  %99-לכ .277בשנת  %52-ושיעור עסקאות הטיעון מתוך הכרעות הדין עלה מכ
 , חרף ההקלה במדיניות הענישה. 5009

יתרה מכך, נראה כי התיקים שהסתיימו בעסקאות טיעון הקדימו להגיב לשינויים 
תמסורת להעברת המידע לתיקים  במדיניות הענישה. במובן זה הם שימשו מעין מנגנון

שהתנהלו בבית המשפט, בנוגע לרמת הענישה שמוכנים לקבל הנאשמים. מדובר בתהליך 
 צל המשפט".המיקוח בהפוך מזה שצופה תאוריית "

השינויים שהתקבלו במדדי יחס הענישה השונים שנבחנו חיזקו מסקנה זו. על פי "צל 
נש שהוסכם בעסקה לבין חומרת העונש המשפט", יחס הענישה )היחס בין חומרת העו

שהיה צפוי להיגזר במשפט( שווה בקירוב להסתברות להרשעה במשפט, ואינו אמור 
שינויים אקסוגניים ברמת הענישה במשפטים, שכן הם אמורים של להשתנות כתוצאה 

להיות מגולמים בעסקאות הטיעון. אלא שיחס הענישה עלה בתקופת ההחמרה בענישה 
 מרמת הענישה במשפט! אף חמורה הוביטא בכך רמת ענישה בעסקאות טיעון מעבר לאחד, 

באשר לקשר שנבחן בין שיעור עסקאות הטיעון ובין פערים בענישה בעסקאות טיעון 
שונות בתיקים בעלי מאפיינים דומים: המדדים של פערי הענישה בעסקאות הטיעון נמצאו 
מתואמים חיובית עם שיעור עסקאות הטיעון ואחד מהם נמצא מובהק, דבר המצביע על 

קאות הטיעון לעלייה בפערים בענישה; לעומת קשר אפשרי חזק בין העלייה בשיעור עס
זאת, מדדי פערי הענישה במשפטים נמצאו מתואמים שלילית, אף שלא באופן מובהק, עם 
שיעור עסקאות הטיעון. לפיכך, לא הפערים במשפט הם שחוללו את העלייה בפערי 

 וח".גם תוצאה זו מתיישבת טוב יותר עם תאוריית "צל המיקהענישה בעסקאות הטיעון. 
-עלה ברציפות שיעור הנאשמים שיוצגו במשפטים, מכ 5009–.277יש לציין כי בשנים 

-, ושיעור הייצוג של הנאשמים בעסקאות הטיעון עלה מכ%72-ייצוג לשיעור של כ .%5

. עיקרו של השינוי נובע מעלייה בשיעור הנאשמים שיוצגו %72-ייצוג לשיעור של כ %98
 על ידי הסנגוריה הציבורית.

עלייה בשיעור עסקאות הטיעון ככל הנראה את ה האיצהעלייה ניכרת זו בשיעור הייצוג 
יש היכרות עם   180מתוך הכרעות הדין; לסנגורים, כשחקנים חוזרים במערכת המשפט,

נראה כי  ,כךנוסף על התובעים והשופטים ואינטרס להגיע להסכמה מחוץ לבית המשפט. 
 181דדת עריכת עסקאות טיעון.מדיניות ראשי הסנגוריה הציבורית מעו

 

 
 180 Abraham S. Blumberg, The Practice of Law as a Confidence Game: Organizational 

Cooptation of a Profession, 1 L. Soc. Rev. 15-40 (1967). 
כשראיתי מה שקורה בבית המשפט שלנו זה היה מאוד בולט וקשה היה לראות את זה אפילו.  [...]" 181

השתתפתי במחקר בשנות השבעים עם פרופ' אליהו הרנון מהפקולטה למשפטים בירושלים על עסקות 
אז טיעון. עסקת טיעון זה דבר שהסניגור והפרקליט יושבים ומגיעים לסיום מוסכם לגבי תיק פלילי. ו

שאלנו אז מה קורה אם מישהו לא מיוצג? הוא לא יכול לעשות את זה, התובע לא ידבר איתו אפילו. 
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המפתיע הוא שמהמודלים עולה כי נאשמים אשר בחרו לייצג את עצמם במשפטים 
מידת החומרה של נענשו פחות מנאשמים אשר יוצגו על עורכי דין פרטיים או ציבוריים. 

יאסרו הייתה נמוכה י, ההסתברות ש%22-בכ הייתה נמוכההעונש הכללי שהושת עליהם 
הייתה נמוכה עליהם  הנגזרתקופת המאסר שנאסרו, ואם ופן לא מובהק(, יותר )אף כי בא

ימי מאסר לנאשמים אשר נגזרו עליהם עונשי  220-)מתוך ממוצע של כ ימים 52–50-ב
 מאסר במשפט(. 
חשובה ביותר לנאשם בהליך הפלילי, שכן זכות הזכות הייצוג היא ה כינהוג לומר 

מיוצג. אם לא  שהנחקר או הנאשםילי תלוי בכך המימוש של כל שאר הזכויות בהליך הפל
לא ידע כיצד  –קיומן של שאר הזכויות, וגם אם יהיה מודע ללא יהיה מודע  יהיה מיוצג,

 לממש אותן. 
נתפסת כמשרתת  הייצוג זכות על כפי שנכתב בדוח הסנגוריה הציבורית, ההגנה

 להגיע המשפט ובתי האכיפה גורמי של יכולתם שיפור: כגון, חשובים ציבוריים אינטרסים"
( הפחתת הפחות לכל או) ומניעת השיפוטי ההליך טוהר, ההליך הוגנות, האמת לחקר

 182."שווא ולהרשעות לטעויות הסיכון
החמרה בענישה ובפערים בענישה עם העלייה בייצוג איננה מתיישבת עם מטרות 

ֵשִני תראומהסנגוריה הציבורית ו הייצוג עשויים להסביר חלק שינויים בשיעור . לפיכך, ָדרְּ
 , אם כי בדרכים שאינן ברורות די צורכן.מתופעות אלו
המחקר האמפירי שביצעתי והוצג בהרחבה מדגים כיצד העלייה בשיעור לסיכום, 

עליו התבסס המחקר, שלעלייה בפערי הענישה. מאגר הנתונים  העסקאות הטיעון מוביל
שלאורכה  ,שנים 25נבחן על פני תקופה של אודות עבירות סיוע לשב"חים, על שכלל מידע 

חלה עלייה ניכרת בשיעור עסקאות הטיעון. בד בבד עם עלייה זו, חלה עלייה גם בפערי 
תקופה, על רקע המצב -תקופה לתת-הענישה, זאת בשימת לב לגודל הפער שהשתנה מתת

 הביטחוני וההחמרה במדיניות הענישה.
הוכחה חותכת להשערת המחקר בדבר  מנם אינן מספקותוהתוצאות האמפיריות א

התרחבות מרחב המיקוח עליהן ועקב כך הקשר בין העלייה בשיעור עסקאות הטיעון ל
עצם גילוי תופעה זו, אשר לא נחזתה על ידי תאוריית "צל  אךעלייה בפערי הענישה, ל

ת, "צל המיקוח", שבבסיס תאורטיהמשפט", מעניק משקל להיתכנותה של החלופה ה
  חקר הנוכחי.השערת המ

 ביקורת השיטה הקיימת. ד

 

 
מן בתשובה למשה נגבי כיצד נולד קנת  פרופ' ."זה היה כל כך בולט שהמצב הזה לא יכול להמשיך כך

 (..2.2.502ב'  . "משה נגבי: דין ודברים" )רשתהרעיון להקמת הסנגוריה הציבורית
 (.5025) 95שנים לסנגוריה הציבורית  22, 5022–5020הסנגוריה הציבורית דוח פעילות  182
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 הקדמה. 1

 בפרק הראשוןתופעת עסקאות הטיעון על הפערים בענישה.  ה שלהמאמר מתמקד בהשפעת
היבטים נוספים של ו הצידוקים למתכונת עסקאות הטיעון, , בין השאר, גםבחנונוצגו וה

המערכתית ההרתעה, הבחירה זכויות הנאשם בהליך הפלילי, חשיבות  :המשפט הפלילי
בפרק התאורטי הועלתה הטענה שעסקאות הטיעון מחריפות ועוד.  האינטרס הציבורימול 

בעיות הייסקרו הצעות לתיקון את פערי הענישה, טענה שנתמכה בפרק האמפירי. להלן 
הדיון  ייפרסו הצידוקים לחתור לאמת העובדתית.ו ממתכונת עסקאות הטיעון,העולות 

 ,הצעה לתרופה חלופית –וביל לרפורמה המוצגת בפרק החותם את המאמר בפרק זה מ
או  שעשויה לפתור את הבעיות שהפתרונות הקיימים והמוצעים אינם מצליחים להשיג

 .עושים זאת בהצלחה חלקית בלבד
בו שפעמית מהמרכול -לאחר שהצדדים סיכמו כי א' יבצע עבודות שירות בגין גנבה חד

נאשם יודה בגנבת סכום גבוה מהסכום שהודה שגנב. "מה זה עבד, התעקש התובע שה
משנה?!" אמר התובע, "וחוץ מזה איזו עוד אופציה יש לך?" התריס כנגד הסנגור. השיב 

 183הסנגור "גם האמת היא אופציה".
שיטה מונחת האמונה, שאם כל יריב יפעל בכל ה"ביסוד אהרון קירשנבאום מסביר כי 

, [...] וכיח את רשעת יריבו, מבין שני הצדדים תצא האמת לאורכוחו להראות את צדקתו ולה
הודאה באשמה כפעולה עצמאית או כחלק מעסקת טיעון, יש בה כדי לבטל את ההליך כולו: 

זלמן פלר, -מכאן שלכאורה, כמשתמע מדברי שניאור 184.בטל המשפט" –בטלה היריבות 
אלא שלא מובטח רור אמת. אם חפצים אנו בהליך משפטי של בי 185יש לאסור על קיומן,

שניתן לאסור על עריכתן. איסור כזה עלול להחזיר אותנו למצב המשפטי ששרר עד שנות 
  186השבעים, שבהן עסקאות הטיעון נעשו בהיחבא.

 שנדונו בספרות המחקרית לתיקוןהצעות . בחינת 2

האופן לוודא כי  להלן ייסקרו כמה הצעות לתיקון. השאלה שתיבחן היא אם הן מסייעות
 ליבת המעשים"כראוי את  ףשבו מגיש התובע כתבי אישום ועורך את עסקת הטיעון ישק

 

 
חוויה שסופרה מפיו של הסנגור.  "גם האמת היא אופציה" הוא משפט מפורסם שנהג לומר עו"ד אמנון  183

שהיה אחד מגדולי הליטיגטורים בישראל. כשחקר פעם עד שהיה ברור שמחפש  ,גולדנברג המנוח
 ה, פנה אליו העד ואמר לו: "מה אתה רוצה שאגיד?" והוא ענה לו: "גם האמת היא אופציה". גרסה טוב

 .22 "שקירשנבאום, לעיל ה 184
חדשות מחלקה  זלמן פלר"-ראיון נדיר עם פרופ' שניאור –"לפסול את עסקת הטיעון  פנחס פישלר  185

עסקת טיעון הייתי פוסל " :www.news1.co.il/Archive/003-D-16113-00.html (.500...2) ראשונה
 . "כתב האישום לאמת או שקר לגמרי, הרצון של הצדדים לא הופך את

בראשית הדרך, נרתעו הצדדים ": 28 "ש, לעיל הפלונילפסק הדין של השופטת ביניש בעניין  . 'פס 186
מפני חשיפת קיומם של הסדרי טיעון ומפני פירוט נסיבות עריכתם של ההסדרים שהתגבשו, ואלה 

 ."המשפט-הוסתרו מבית
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תוצאת המיקוח אם כלומר  ,כעולה מחומר הראיות לכאורה שבידי התביעה 187,העבריינים"
 אכן תשקף את תוצאת המשפט הצפויה. 

  הבניית ענישה

 כמו, מוגדר ענישה מודל אין שבה משפט בשיטת לפניו ניצב ששופט העיקרי הקושי

 ומטרותשונים  שיקוליםמגוון  בין ולהכריע לשקול שעליו הוא, היום הישראלית השיטה
 מטרות כמה מכירה או, הענישה מטרות את מגדירה אינה אשר, כזאת בשיטה .מנוגדות

 בדרישות עומד אינוו כלל מודרך אינו השופט של הדעת שיקול, ביניהן מדרג לקבוע בלי

 188.בענישה אחידות ליצור תייאמ קושי ומתעורר, החוקיות עקרוןשל 
לחוק העונשין, שעניינו הבניית שיקול  222 'נכנס לתוקף תיקון מס 2550.20.9ביום 

 הן לשרת נועדה דעת שיקול שהבניית המרכזיות המטרות  189הדעת השיפוטי בענישה.
 לא ענישה פערי וצמצום הפלילית בענישה והשוויוניות , העקיבותהאחידות הגברת

 שלפיהם, החוק להצעת ההסבר בדברי, למשל ,ביטוי לידי באות אלו מטרות. מוצדקים
 פערי של מקיומם, השאר בין ,נובע בישראל היום הקיים המשפטי המצב בתיקון הצורך
  .דומות בנסיבות שנעברו דומות בעבירות מדובר כאשר גם ענישה

העיקרון המנחה בענישה, וכי על השופט קרון ההלימה הוא נקבע כי עֶ  222בתיקון 
רה שביצע הנאשם. השופט רשאי לחרוג מהמתחם שקבע ילקבוע מתחם עונש הולם לעב

 ,לשם שיקום הנאשם או הגנה על שלום הציבור, או לגזור את דינו של הנאשם בתוך המתחם
וכן בהתחשב בנסיבותיו האישיות. נקבע עוד כי השופט ינמק בגזר דינו את המתחם שקבע 

 את השיקולים שבהם התחשב בגזירת העונש. 
 190הקודמת, ענבל רובינשטיין, כמו גם חוקרים אחרים,הארצית הסנגורית הציבורית 

הבניית שיקול הדעת אינה התרופה לפיה "ש ,הצביעו על בעיה אפשרית הנובעת מהתיקון
אלא בדיוק האמצעי להחמיר אותה. בארצות הברית, הבניית שיקול הדעת הביאה לכך  –

  191".שאוכלוסיות שלמות של מיעוטים הועברו אל מאחורי סורג ובריח
בבתי משפט בישראל גזרי דין אשר בדק  ,ממצאי מחקר אמפירי משווה ,בתוך כך

, 5022דין שנגזרו בשנת אל מול גזרי ה 5022הכוללים עונשי מאסר בפועל שנגזרו בשנת 

 

 
 .0. "שלעיל ה ,פלונית ץריבלין בבג"השופט דברי  187
 .25 "ש, לעיל המשווה סקירה –השיפוטי בענישה  הבניית שיקול הדעת 188
 .205התשע"ב, ס"ח (, 222 מס' תיקון(העונשין  חוק 189
 (.5022) 22 ג חוקים "מוצא לעונשי הצפויות ההשלכות"לזר  רותיו אייל-גזל אורן 190
 כללי – הארץ "הסנגורית הציבורית: השופטים דווקא לא רחמנים ועונשי המאסר מוגזמיםיובל יועז " 191

(55.25.5009) www.haaretz.co.il/1.1466754 . 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fmmm%2Fdata%2Fpdf%2Fm01800.pdf&ei=1cjWUsSMD6Tt4gShzYHYAw&usg=AFQjCNE2bJVuzpnDiu1GlYsNZiNgUJWmNQ&bvm=bv.59378465,d.bGE
http://www.haaretz.co.il/1.1466754
http://www.haaretz.co.il/1.1466754
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תה יהי 5022, ואילו הענישה בשנת 5022יתה החמרה בענישה בשנת יכי לא ה מעלים
 5022.192שנת זו של אחידה יותר לעומת 

 לחוק התיקון חלוה מאז .היבטים בכמה מוגבלים ממצאיו, המחקר בסיכום שנכתב כפי
 מהזמן יותר רב זמן אורכים שיפוטיות בתפיסות ששינויים ייתכן .בלבד קצר זמן פרק חלף

 שמרבית את העובדה בחשבון מביאים אם מחמירה זו בעיה. התיקון מהחלת שחלף
 בנוגע הסכמות ותהכולל, טיעון בעסקאות נגדם הפלילי ההליך את מסיימים הנאשמים

 193.לעונש
חומרת העונש בנוגע להטיעון נסמכות על תפיסות הפרקליטים משני הצדדים  עסקאות

טיעון צפויה בעסקאות ההצפויה, ולכן השפעה של שינויים בחקיקה על חומרת הענישה 
תבוא לידי ביטוי רק  בפועללהופיע לאחר ההשפעה על השופטים. מכאן שייתכן שהחמרה 

 מספר.  כעבור שנים
 בצווי. מבנית מבחינה מוגבל בלבד מאסר צווי של נתונים על המתבסס מחקר ,כן כמו
 מתחם אודות על כמותי מידע קיים לא אך, הסופית הענישה אודות על מידע מצוי המאסר

אפשר לבחון לעומק את ההסברים החלופיים לממצאים. -ולכן אי ,השופטים שקבעו הענישה
שופט ה, בצווי המאסר אין מידע על אודות כל הנסיבות המנויות בתיקון, שאותן על כך נוסף

או רשאי לשקול בעת גזירת הדין, כגון הנזק שנגרם מביצוע העבירה או מידע על חייב, 
גורם  –אודות נפגע העבירה. כאמור, גם אין מידע על אודות קיומה של עסקת טיעון לעונש 

 .שצפוי להשפיע מאוד על גזירת הדין
וא השינוי המיוחל לא יבוא מזה שנבנה את שיקול הדעת של התובע, היש הסוברים כי "

יבוא מזה שנטמיע ונתחיל להחיל את חוק הבניית הענישה, ואת הסעיף המוצע כרגע של 
החלת הסעיף מחוק ההבניה אל חוק הסדרי טיעון, באופן שבתי המשפט יהיו מחויבים יותר 
להלכת האיזון ולהבניית הענישה באמצם או בדחותם הסדרי טיעון, ואז זה יעמוד או לא 

 194."לשינוייעמוד בערעור. זאת הדרך 
עמדה זו מתעלמת מכך שעסקת טיעון לאישומים מעוותת את שיקול הדעת של בית 

אמיתו של המשפט, שכן הוא מסתכל על סעיפי האישום המופחתים וגוזר עונש בהתאם. ל
המוסכם, מתאיינת מאליה היכולת של  רה לעונשילהתאים את העב, כאשר התובע יכול דבר

 195.שבוצעה רהיבלע להתאים את העונשבית המשפט 

 

 
השפעת תיקון החוק בעניין הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה על גזירת מרגל וענבל גלון -קרן וינשל 192

 .(5022מחלקת המחקר של הרשות השופטת, ) מאסרים
בבתי המשפט המחוזיים מגיעים  %22-כ-מהמורשעים שאינם שב"חים בבתי משפט השלום ו %22-כ 193

 . 2 ש", לעיל השיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פלילייםלהסדרי טיעון לעונש, ראו 
(. 20.2.5025) 2, פס' 22, עמ' 28-של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה 222פרוטוקול ישיבה מס'  194

fs.knesset.gov.il/%5C18%5CCommittees%5C18_ptv_187608.doc. 
לאישומים לא מוגבלים, זה לא משנה מה נקבע על הסדרים  כל עוד הסדרי טיעון: "5, פס' 22שם, בעמ'  195

לעונש. כמה פיקוח שלא יהיה של בית המשפט, גם אם נקבע את העמדה של השופט לשעבר גולדברג, 
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 ניתן למצוא בפרשת קצב רה לעונש המוסכםילהתאמת העבהידועה ביותר  ההדוגמ
עסקת טיעון האישום כדי שבית המשפט יקבל כתב שונו סעיפי  בפרשה זו שהוזכרה לעיל.

 ההליך מעסקת הטיעון,חזר בו  שקצבלאחר  .לא ירצה מאסר בפועל שבמסגרתה הנשיא
 196.הוא נדון לשבע שנות מאסר בפועלוכאמור לעיל ורי, התנהל על פי כתב האישום המק

כי  עולה לכאורה 5005בחן בית המשפט העליון אם מהלכת פלוני  5022-בפסק דין מ
תשובתו לכך:  197.הצדדים" בין שהוסכם טיעון לקבל הסדר שלא יכול איננו המשפט "בית

 . נראה222 לתיקוןבסתירה  כיום עומדת פלוני הלכת האם השאלה עולה "לפיכך

מאפשר לפרוץ את  222שלילית". בית המשפט הוסיף והסביר שתיקון  – לכך שהתשובה
 ענישה בין טווח חשובה הלכת פלוני מבלי לסתור אותה, כיוון ש]נוצרה[ "הבחנה מושגית

 לעתים נקבע טיעון במסגרתו הסדר .מתחם ענישה טיעון, לבין הסדר מוסכם, במסגרת

איננו,  המשפט בית נאשם, כאשר לבין בין רשויות התביעה הסכם , הינומוסכם טווח ענישה
 זה". להסכם כידוע, צד

מפסק דין זה אפשר ללמוד על הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה הלכה למעשה 
 האיזון במבחן עסקת הטיעון עומדת אם לבחון עליו קבע כי המשפט בעסקאות טיעון; בית

 בו המוצע העונש גם אם פיו על לפעול – התשובה חיובית ואם ,בהלכת פלוני שנקבע

 198.ההולם ממתחם העונש סוטה
האירוניה היא שמתחם הענישה עצמו נקבע על פי מדיניות הענישה הנהוגה, אשר הלכה 

 הועמדה הענישה למעשה מתבצעת על פי רוב בעסקאות טיעון. גם בתיק זה: "תקרת מתחם

 52288-20-22עפ"ג שהושת במסגרת  העונש פי הנכבד על קמא משפט בית ידי על כאן
, כלומר מתחם הענישה של פלוני נקבע בצל המיקוח על הענישה "נחום מדינת ישראל נ'

 בעסקת טיעון אחרת!

 בקרה שיפוטית על עסקאות הטיעון

להסתרת ראיות מצד התביעה תמריצים הפיתויים והות טיעון, במערכת משפט עם עסקא
שכן עסקת הטיעון מאיינת את הביקורת השיפוטית על הראיות שבתיק  ,עלולים לגבור

  199ומקטינה את הסיכוי לחשיפת פגמים באופן התנהלותה.

 

 
שאמרה שבהסדר טיעון על העונש, התוצאה חייבת להיות הולמת וצריך להתעלם לחלוטין משיקולים 

העונש אחרי ההסדר צריך להיות הולם את חומרת  [...]ראייתיים ומנפגע העברה שלא רוצה להעיד 
העברה. גם אם נקבע את העמדה הזאת, זה לא ישנה כלום, כי את סעיפי האישום עדיין אנחנו מותירים 

 לחלוטין בשליטת התובע וגם את העובדות".
 .0. "שה לעילפלונית, בג"ץ  196
 .(2.25.5022)פורסם בנבו,  השופט מלצר פסק דינו של ,פלוני נ' מדינת ישראל 225/22בע"פ  197
 .22 "שחריגה ממתחם העונש ההולם, לעיל האייל "-גזל 198
199 Gertner ,222 "שלעיל ה. 

http://www.law.co.il/media/computer-law/nachum_appeal.pdf
http://www.law.co.il/media/computer-law/nachum_appeal.pdf
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-ב פרסמה הפלילית התביעה על הביקורת על באנגליה המופקדת הרשותכך למשל, 

 חובותיה את הפלילית התביעה קיימה לא ו עלה כי בבתי המשפט השוניםממנדוח ש 5008

שנה לאחר מכן,   200.מהמקרים %20-ביותר מ לנאשמים החקירה חומר לגילוי בנוגע
בעקבות פרסום הדוח הראשון, התברר שהמצב השתפר ושיעור המקרים שבהם לא קיימה 

 %20.201–%52-התביעה את חובותיה ירד לכ
המשפט על עסקאות הטיעון הרבות מאוד -"הפיקוח של בתילטענתו של סנג'רו, 

הנערכות בישראל הוא אפסי, ולפיכך הן ממקדות את מירב הכוח בידי התביעה", והוא 
המשפט קבעו שעסקת הטיעון איננה מחייבת אותם, -: "אומנם בתיהדברים מוסיף בהמשך

כיוון  202רה מדי".אך זה מוביל רק לפסילת עסקה מקלה מדי. ראוי לבקר גם הצעה מחמי
שאיננו יודעים מה רף הפיתוי לקחת עסקת טיעון עבור נאשמים שונים, סנג'רו מציע נקיטת 
מדיניות שתהיה עליה ביקורת, שכן "לנאשם זכות להצעה הוגנת, שתקיים גם את עקרון 

אישום, שמטרתו -לדעתו "פיקוח מוקדם ימנע ניפוח מלאכותי של כתבי  203השוויון".
 204עסקת טיעון מסוימת. ניפוח כזה הוא בעצם סחיטה".כך ל-להגיע אחר
ולבנון אחריהם, מגיעים למסקנה כי "מתבקשת בקרה שיפוטית  ומן, וקרמניצרהרנון 

ממשית על הסדרי הטיעון, שיהא בה כדי לאזן נטיות טבעיות להפרזה בתחום הסדרי 
 206ותוקפים את הגישה המעודדת אותן. 205הטיעון"

כעולה מחומר  ,תשקף כראוי את ליבת המעשים העבריינייםכדי לוודא שעסקת הטיעון 
התביעה, שופט בית המשפט העליון בדימוס, אליהו מצא, מציע  שבידיהראיות לכאורה 

בהסכמת  –אם לאשר את הסדר  –"סמכות מפורשת לשופט, להתלות את החלטתו להקנות 
יונים בהצעת במסמך הרקע לד 207.הצדדים להעמיד לעיונו את חומר הראיות שברשותם"

הם  ,שהכינו אנשי הייעוץ המשפטי של הכנסת עבור ועדת החוקה, חוק ומשפט ,החוק

 

 
200 A Thematic Review of HM Crown Prosecution Inspectorate (2008). 
 (.5020) מוסד לביקורת על הפרקליטות גיא לוריא 201
  (.5007) 222הסניגור  בועז סנג'רו "פיקוח חיצוני על עבודת הפרקליטות"  202
 שם.  203
 שם.  204
 .29, בעמ' 5. ה"שקרמניצר ולבנון, לעיל  205
"עם כל הכבוד לדוגלים בשיטה זו, לנו נראה כי היא מוטעית : .22–222 , בעמ'22ארנון, לעיל ה"ש  206

מסתבר כי זוהי הגישה הקיצונית ביותר, בעד אימוץ עסקאות טיעון ונגד פיקוח  [...] ומאד בלתי רצויה
אלה עם ההלכות שנפסקו וההשקפות שהובעו על ידי שופטים  שיפוטי של ממש. קשה ליישב דברים

יתירה מזו: ספק אם גישה זו תואמת את מטרות ההליך הפלילי ואת  [...] אחרים בבית המשפט העליון
חלוקת התפקידים המקובלת והראויה שבין התובע מטעם המדינה ובין השופט, במיוחד על פי השיטה 

 .האדברסרית"
ידי השופט -"בדיקת הראיות על: (5022)יוני  292 הסניגורעבר ועתיד"  –"הסדרי טיעון  אליהו מצא 207

פניהן, אינן כה חלשות, או למסקנה הפוכה, -עשויה להובילו למסקנה כי הראיות שבידי התביעה, על
לחוק סדר הדין הפלילי, וכלל לא הצדיקו  5.כי הראיות כה חלשות עד שאינן עומדות במבחנו של סעיף 

 גשת כתב אישום". ה
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]של התובעים[ כדי  ’sword above their head‘"טוב שיהיה  מצדדים בעמדה זו, שכן לדעתם

  208.להרתיע מפני עריכת הסדר שאינו ראוי"
הרנון ומן הציעו לאמץ כלל מרחיב אף יותר ולפיו בכל מקרה שבו הנאשם  זאת, לעומת

מודה בבית המשפט תהיה השופטת מצווה לברר, בין היתר, אם ההודאה נבעה מעסקה אם 
 209לאו, ואם יש בסיס עובדתי להודאה.

 עסקאות טיעון ללא הודאה

 מסוג הודאות של קיומן את לאפשר המבקש, קובו עמי מציג הבעיה לפתרון אחרת גישה
Alford Plea210 ו-Nolo Contendere211 מבקש הנאשם כאשר ינהאמריק במשפט הנהוגות 

 %29-כ. המעשים בביצוע להודות מוכן אינו אולם ,להרשעה ולהסכים המשפט על לוותר
 מסוג הודאות של בדרך התיק את סיימו הברית בארצות המדינתית במערכת מהאסירים

  212.זה
 טועןש מי של הודאתו את לקבל דעת שיקול שום אין לשופט כאשר" :קובו של לדעתו

 והן השופט שהן מתוצאה להימנע כדי ,בירור העדר תהיה התוצאה לעתים ,לחפותו
 בירור עם יותר מתיישב המשפט-לבית דעת שיקול דווקא ,לכן .בה רוצים אינם הצדדים
 נמנעים ששופטים לכך מוביל Alford הודאות קבלת על איסור, כן-על אשר .מעמיק

 לנאשמים, רצויה בלתי לתוצאה אותם להוביל עלולה עליהן שהתשובה שאלות מלשאול
 פשוט והסניגורים ,המשפט-בבית שלהם האמת את לומר שלא להם שמוטב מסר מועבר

 את מלראות עיניהם עוצמים הכל שבה לתוצאה מוביל זה איסור, כך. מהאיסור מתעלמים

 213".המציאות
 למסור שבכוונתו ההודאה אם הנאשם מפי לוודא דרךבאמת  שאין לכך ערים כאשר

 לאפשר המבקשת הגישה את לקבל יותר קלובוודאי שלא את אמיתותה, , מרצון היא

 

 
( )הסדר טיעון(, 2.בהצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  5.5025..מסמך רקע לדיון הקבוע ביום  208

 (. 25.2.5025 ,חוק ומשפט ,ועדת החוקה)הייעוץ המשפטי ל 5020–התש"ע
 .202 "שהרנון ומן, לעיל ה 209
 ,North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25 (1970)העליון בארצות הברית קבע בעניין  בית המשפט 210

 לא חוקתית. בית המשפט לא אינה לחפותו על ידי בית המשפט שטוען נאשםו של הודאת שקבלת

 ,באשמה לנאשם להודות להתיר אם בהחלטתו המשפט בית של דעתו שיקול להפעלת מבחנים קבע
 של מפיו להיעשות יכולה אינה העובדתי הבסיס קבלת .חזק עובדתי בסיס של לקיומו הדרישה למעט

  .מפי התובע אלא לחפות, שטוען הנאשם
 המשמעות המשפטית מתמודד./חולק איני , כלומר”I do not wish to contend“המונח הוא:  פירוש 211

רה, כלומר יאת העב שביצע להצהיר מוכן אינו אולם בדין, להרשעתו מסכים שהנאשם היא המונח של
 זו. סמך הצהרתו על יורשע ולכן ,להתדיין רוצה אינו גם אך ,להודות רוצה אינו הנאשם

212 U.S. Dep’t of Justice, Bureau of Justice Statistics, Defense Counsel in Criminal Cases, NCJ 

179023, 8 tbl. 17 (2000). 
 .0., בעמ' 222 "שקובו, לעיל ה 213
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 להעביר המשפט בית על החובה הטלת עם היטב משתלבת היא כי ולהבין זה מסוג הודאות
  214.הטיעון עסקאות על ראייתית שיפוטית ביקורת

 הליכים פשוטיםהסדר על 

, המשפטיים התהליכים את להחיש זאת ובכל, הטיעון שבעסקאות הסכנות את לצמצם כדי
, טיעון בעסקת במקום – לבחור לנאשמים לאפשר תור ואבישלום אייל-גזל אורן מציעים
  215.פשוטים הליכים על בהסדר

 ועדות החקירה חומר בסיס על שיתנהל הליך, הפליליות העבירות במרבית, "לדעתם
. אחת דיונים בישיבת להסתיים יכול, אירופה יבשת ממדינות בחלק למקובל בדומה, הנאשם
 התביעה עדי את לשמוע הזכות, עצמית הפללה לאי זכויותיו על מוותר הנאשם כזה בהליך

 בצורה החקירה את לנהל לשופט ומאפשר ,האדברסרית מהשיטה הנובעות נוספות וזכויות
 ותשאול לעיונו שיועבר החקירה חומר בסיס על ההליך את ינהל השופט. פורמאלית בלתי

 את לצמצם יוכל הוא, החומר את יכיר שהשופט כיוון. ראשון עד למעשה שיהיה הנאשם
 חשוף השופט בהן אירופה ממדינות בחלק שמקובל כפי, הצדדים ידי על החקירות היקף

, במשאבים חיסכון – טיעון הסדרי של העיקרי היעד את להשיג ניתן זו בדרך. הראיות לחומר
 216".להודות הנאשם על לכפות בלי אך

"מוגבל בהרבה, והוא מתייחס רק ויתור על הזכויות הדיוניות וה ,בהליך המוצע
למרכיבים פחות מרכזיים, כגון הזכות שהתביעה תציג את ראיותיה ראשונה וזכות השתיקה, 

כגון הזכות לעימות עם הראיות והזכות ומכפיף לשיקול דעת בית המשפט זכויות אחרות, 
להביא ראיות מטעמו. מטעם זה אין מניעה להחילו בכל סוגי העבירות לגביהן נערך הסדר 

 217."טיעון, דהיינו בכל העבירות
ההליך מאפשר לנאשמים חפים ליהנות מההקלה הניתנת למודים, ונותן להם הזדמנות 

"אם ממנה הם נרתעים. לכן, שבהודאה  לתקוף את האישומים נגדם בלא להתנות תמורה זו
תינתן לנאשמים הזדמנות להעלות את טענותיהם בפני שופט, בצורה בלתי אמצעית, 
והשופט יוכל לבחון את סבירות הטענות על רקע חומר החקירה ולהחליט בהתאם, יתכן 

 

 
אמנם אין לצפות להוכחה מעבר לספק סביר במסגרת ]...[  "אין דרך פלא לוודא שהודאה היתה מרצון 214

עסקת טיעון, אך חייבים לקבוע בחוק שכל החומר של המשטרה והתביעה יועבר לבית המשפט, אחרת 
 . דבריו שלשייה שלמה של הרשעות ללא הוכחות, הן של אשמים והן של חפים מפשע"תימשך תע
"היום בכנסת: הצעת חוק להסדרת עסקות הטיעון"  מתוך ראיון שהעניק, ראו תומר זרחין בועז סנג'רו

 .(2.5025..2)הארץ 
נות אייל ואבישלום תור "השפעת חפות על הסדרי טיעון: ממצאים אמפיריים, תוב-אורן גזל 215

 .(5007) 222 ,59לט  משפטיםפסיכולוגיות, והשלכות נורמטיביות" 
 (.5002)פברואר  72הסניגור " הסדרי טיעון והסדרים על דיון מקוצר" לפירוט ההצעה ראו אורן גזל 216
 שם. 217

http://weblaw.haifa.ac.il/he/Faculty/GazalAyal/Publications/summary%20proceeding.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Faculty/GazalAyal/Publications/summary%20proceeding.pdf
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שחלק מאותם נאשמים שכיום מודים יזוכו. לאור כל אלו, אנו סבורים שיתרונותיה של 
 218צעה, על רקע רתיעתם של חפים מלהודות, עולים על חסרונותיה".הה

מחקרים מלמדים שגם נאשמים שאינם שבעי רצון מהתוצאה משלימים עימה כאשר 
ניתנת להם הזדמנות להשמיע את עמדתם לפני ההכרעה. הזדמנות כזו עשויה להיות 

"גם באותם  מובטחת להם בהליך פשוט יותר מאשר בהליך הנשען על הודאה. לפיכך,
שבהם יורשע אדם בטעות בהליך המקוצר, חומרתה המוסרית של הרשעה זו תהיה  מקרים

  219.קטנה יותר מכיוון שהיא תושג לאחר ניסיון שיפוטי כן לברר את האשמה"

 דרישת הסיוע להודאת חוץ

סיימה ארבל, , בראשות השופטת עדנה ועדת סדר הדין הפלילי המייעצת לשר המשפטים
לפקודת  25סעיף ת יי, לאחר קרוב לשלוש שנות דיונים, את עבודתה בסוג5022בקיץ 

. משרד המשפטים אימץ את הצעת על סמך הודאת חוץ ת אדםהראיות, שעניינו הרשע
 222.2.50.221.לענייני חקיקה ביום  שריםועדת לאישור  וההצעה הועברה 220,החוק

של התוספת  המחדל , קובעת שברירתלסדר דין פלילההצעה שניסחה הוועדה 
לאחת  הנאשם משתייך "מאמתת" בלבד, ורק כאשר ראיה הראייתית להודאה תהיה

 כלפי ננקטו וקטינים", או כאשר פיגור שכלי בעלי נפש, "חולי ,מהאוכלוסיות החלשות

את  "המסבכת ,תוספת ראייתית משמעותית יותר פסולים, תידרש לחץ הנאשם אמצעי
 ,, "דבר מה נוסף"נמוך משקל בעלת להיות העלול מאמתת ראיההעבירה".  בביצוע הנאשם

 ."כ"קל כנוצהבפסיקה  שמשקלו אופיין
וועדה והסביר פני הפרופ' דן סיימון, אשר חקר את תופעת הרשעות השווא, הופיע ב

שהלחץ הגדול של הנחקר להודות נובע מרצונו לדעת "איך אני יוצא מפה", ללא קשר 
הכרחי לשאלה אם אכן ביצע את העבירה. על שיטות החקירה הנהוגות במשטרה אמר 

"זו שיטה של הפעלת לחצים על אדם והיא עובדת, אבל צריך להבין שהלחצים לא סיימון: 
הבעיה העיקרית של המתודות האלו. השיטות האלו לא נוטות קשורים לאמת ולאשם. וזו 

הן לוקחות אדם שאין לו אינטרס  –להביא יותר להודאות אמת מאשר להודאות שווא 
 222".להודות, ובסוף הוא אכן מודה

 

 
 שם. 218
 שם. 219
 . בקישור:808, ה"ח 502.–ו(, התשע"28 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות )הודאת נאשם( )תיקון מס' 220

fs.knesset.gov.il//20/law/20_ls1_323881.pdf. 
כותב המאמר התארח בוועדת סדר הדין הפלילי בראשות השופטת ארבל, כאחד הנציגים של התנועה  221

  .להפחתת מעמד ההודאה
 .5022...22ראו פרוטוקול הוועדה לסדר דין פלילי מיום  222
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נציגי המשטרה, נציגי השב"כ אמרו בוועדה בגלוי כי הודאות שווא הן תופעה לעומת 
ריצים והכלים )שלא הסכימו לגלות מהם( לגלותן. גם הליכי התמ בידיהםקיימת, אך טענו כי 

 .האימות של השב"כ צריכים להיות מוטלים בספק ולהיבדק, אך הוועדה לא דרשה זאת

. השב"כ אך נראה שלקחיה לא הופקו ,נדונה בוועדהפרשת רצח החייל אולג שייחט ז"ל 
החשוד טארק נוג'ידאת פנה מיוזמתו לפרקליטות המדינה עם חוות דעת חוקריו, ולפיה 

נתפסו. למרות זאת  טרםרוצחיו האמיתיים של החייל  ואילו ,שלא ביצע רצחחזר הודה ושִ 
 מו, וביתיכתבי אישום נגד נוג'ידאת ושני הצעירים שנעצרו ע בחרה הפרקליטות להגיש

בסוברו כי הודאת נוג'ידאת הסדורה  ,המשפט העליון האריך את מעצרם עד תום ההליכים
מקימה סיכוי סביר להרשעת השלושה  ועל כן "פרטים מוכמנים"כוללת טת והמפור

  223.בעבירות רצח וחטיפה
כשבועיים לאחר שהחל המשפט התגלתה חוליית טרור, ואנשיה הובילו את החוקרים 
למקום הימצאו של הנשק שחטפו מהחייל. רק אז שוחררו נוג'ידאת ושני הצעירים שנעצרו 

כפי שהוכח במחקרים הנה כי כן, סביר להניח שהיו מורשעים. אלמלא התפתחות זו, מו. יע
 יםה"פרטנראה ש .המשפט יכול להבחין בהודאת שווא ביתשהטענה רבים, מופרכת 

. הפרשה ממחישה את הסכנה שבהסתמכות על לנוג'ידאת מחוקריו ו" נודעניםהמוכמ
הם נותרים  הודאה, שכן היא גורמת לנו לחשוב שתפסנו את הפושעים האמיתיים, בעוד

 חופשיים, והציבור אינו ער לסכנה.

התמריצים שפועלים על השב"כ, גוף מודיעיני, לוודא שמדובר בהודאת אמת, אינם 
"כשמשיגים את ההודאה רלוונטיים לחקירת משטרה. בחקירת משטרה, כפי שאמר סיימון, 

א אמת או זה סוף החקירה ואין הליך ביקורתי מובנה לבדוק את ההודאה שניתנה, אם הי
. בכל זאת ניתן ללמוד רבות מדרכי הפעולה של השב"כ. למשל השימוש במינוח לא"

"גרסה", השגור בתחום החקירות של השב"כ, הוא אובייקטיבי ואינו מניח מראש כי תיאור 
 .עובדתי שנמסר מפי חשוד הוא בהכרח אמת או כזב

מתנגד לחשוף ראיות,  ,כגוף מודיעיני העוסק בסיכול טרור ,ניתן להבין מדוע השב"כ
כופה  224אלא שהצורך של השב"כ לחסות בצל המשפט הפלילי כדי להשיג לגיטימציה

 

 
עמדתם של חוקרי שב"כ אשר סברו בתום החקירה שערכו כי אין להעמיד את העוררים לדין פלילי " 223

אף היא לא נעלמה מעיניי. אלא שעמדה זו, נשקלה ונבחנה על ידי התביעה הכללית, אשר העדיפה על 
ל ידי חוקרי המשטרה. גישתה זו של התביעה הכללית נתמכת פניה את העמדה הנוגדת שהוצגה ע

בתשתית הראייתית שהוצגה המבססת, לכאורה, סיכוי להרשעת השלושה בעבירות המיוחסות להם. 
סוף דבר, לא מצאתי מקום לסטות ממסקנתו של בית המשפט המחוזי באשר לקיומן של ראיות לכאורה 

ים לעוררים מקימים עילת מעצר של מסוכנות, וכי אין נגד העוררים. אין חולק כי המעשים המיוחס
 , סבייח נ' מדינת ישראל 02/.7.מקום ובנסיבות המקרה להורות על שחרורם לחלופת מעצר", בש"פ 

 .(5002) 8פס'  ,29.( 2נח)פ"ד 
 .הפלילי הדין של מהלגיטימציה  –כ"השב את להוציא יהיה נכון לא מאד לנו חשוב דבר, "עוד 224

הלגיטימציה  את ישמר כ"שהשב חשוב חוץ, גורמי כלפי מקבלים שאנחנו הלגיטימציה מבחינת
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מערכת אחידה של כללים, אף שהרוב המכריע של התיקים הם תיקי משטרה ולא תיקי 
ביטחון. כבר בדיון הראשון בוועדה טענה נשיאת בתי המשפט השלום במחוז ירושלים 

כך אנו  225."כ ניצור הוראות בעייתיות שיחולו על כולם""כתוצאה מחששות של השבש
משקרים לעולם שהחקירה הביטחונית עומדת בסטנדרט הפלילי, ולאזרחים שהחקירה 

 .הפלילית עומדת בסטנדרט העולמי
במקום זאת, כשם שאמרו נציגי הסנגוריה הציבורית בוועדה, ניתן להחריג את התיקים 

או של החקירות, שאינה חלה על השב"כ. ייעוד וידכמו שנעשה בדרישה לת ,הביטחוניים
ניתן להחריג גם את אותם מקרים שבהם השירות אינו יכול לספק ראיות מלבד הודאה 

 (.)ובלבד שהוכח כי ההודאה אומתה בדרכים אחרות

לסדר דין התנועה להפחתת מעמד ההודאה בפני חברי הוועדה  העלתה 5022בתחילת 
גם ראיה תומכת בדרגת  ,הודאה לענוסף  ,תידרשבכל מקרה ש כך ,הצעהבקשה לדון בפלילי 

גילוי דעת כנגד המשקל המופרז שמייחסת מערכת המשפט חיזוק לעמדתם מנוסח ב ."סיוע"
אקדמאים, בהם פרופסורים  25, בחתימתם של נאשמיםולהודאות נחקרים  תהישראלי

איילת שקד והתריעו פנו לשרת המשפטים אשר ודוקטורים למשפטים ולקרימינולוגיה, 
 226.בפניה כי התיקון שהיא מקדמת לפקודת הראיות לא ימנע הרשעה של חפים מפשע

על הראיה התומכת מוטלות שתי משימות: לעגן את ההודאה במציאות  ,גישתםל
ולהסתמך על ראיות תמריץ לצאת מחדרי החקירות ולאסוף  ר לחוקריםוהאובייקטיבית וליצ

שעקב לכך ידי דרישה ל רק ע אימות ההודאה יכול לבוא ,על כך נוסף 227ממצאים מהשטח.
רה. הרי לא סביר שאדם יהשגת ההודאה יתגלו ממצאים חדשים, הקשורים בוודאות לעב

"למעשה ו  228,יודה מרצונו החופשי ולא ידע להוביל את החוקרים לממצאים חדשים
אייתית לראיות מתחייב היפוך בתפיסת ההודאה: ראוי יותר להתייחס להודאה כאל תוספת ר

ולא להוסיף ולראות בה ראיה מרכזית להרשעה, שחסרה לה  –אם ישנן  –מוצקות אחרות 
 229.רק תוספת ראייתית"

 

 
", מר אבי לבישרא הפלילי הדין פי על עובד שאני שלי האמירה חשובה הפלילי. הדין לפי עובד שהוא

 .22.9.5022א., ראש מחלקה בייעוץ המשפטי של השב"כ, ראו פרוטוקול הוועדה לסדר דין פלילי מיום 
 .5025...27שולמית דותן, ראו פרוטוקול הוועדה לסדר דין פלילי מיום  225
"אקדמאים לשרת המשפטים: התיקון לפקודת הראיות לא ימנע הרשעת חפים מפשע"  עפרה אידלמן 226

  .(.2.502) . הארץ
גילוי דעת כנגד המשקל המופרז שמייחסת מערכת המשפט הישראלית להודאות נחקרים ראו   227

. גילוי .502במרץ  2הוגש לשרת המשפטים וליו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, בתאריך . ונאשמים
 .www.haaretz.co.il/st/inter/Hheb/images/giloi2016.pdf-הדעת זמין ב

"אם ההודאה היא הודאת אמת, קשה להאמין שהעבריין האמיתי לא יוכל לכוון את החוקרים לעבר  228
הוא ביצע את העברה. ואם הנחקר, חרף העובדה שהוא מודה, לא ראיה חיצונית, למשל, המכשיר שבו 

מסוגל להצביע על ראיית סיוע, זו בעיני אינדיקציה חזקה מאוד לכך שייתכן שמדובר בהודאת שווא", 
 (.22.22.5002 ) 50, .2-הכנסת ההחוקה חוק ומשפט, וועדת של 75פרוטוקול ישיבה מס' ראו 

 .28ראו הלפרט וסנג'רו, לעיל ה"ש  229
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חוץ הוא פרוצדורלי יותר מאשר מהותי, -ההבדל בין הודאה בעסקת טיעון ובין הודאת
אך בכוחו של התיקון לשנע את מערכת החקירה והמשפט מהסתמכות על הודאות אל עבר 

 .העובדתיתהסתמכות על ראיות אובייקטיביות מוצקות, מתוך אחריות לבירור האמת 
או לפחות למזער, הוא נטייתם של נאשמים אשר  ,בעיה נוספת שהתיקון יכול למנוע

הודו בחקירתם במשטרה, גם אם אינם אשמים, להודות במשפט )על פי רוב בעסקת 
 230טיעון(.

 הצידוקים לבירור ראייתי. 3

הכהן, אין בהכרח שתקבל הכול כאמת לאמיתה, די שתקבל הכול  "לא, אמר
, משל דעה עגומה, אמר ק', השקר הופך לסדרו של עולם" .יגונה-כהכרח בל

. פרנץ קפקא, מאת "המשפט", בספר בפרק "בקתדרלה" "לפני החוק"
 .2775הוצאת שוקן,  ,אברהם כרמלתרגום 

, כפי ניתן לראות בהם הכרח בל יגונה""נוכח היתרונות הטמונים בהסדרי הטיעון האם 
 שחוזר ונשנה בפסיקה ונזכר בהצעת חוק עסקאות הטיעון?

שופטת דליה דורנר, לפגיעת החברה הבית המשפט העליון התייחסה מ לאחר פרישתה
"התוצאה של הודאת שווא היא הרשעת שווא. ואין דבר יותר כתוצאה של הודאת שווא: 

, [...]לוקחים אדם חף מפשע ושולחים אותו לכלא,  קשה מאשר הרשעת שווא. ראשית,
שלא לדבר על מקרים בארצות הברית בהם האדם מוצא להורג או מחכה להיות מוצא להורג. 
ומן הצד השני חדלים לחפש את האשם האמיתי, והחברה נפגעת ולא רק הפרט נפגע, ופה 

בכלא, זו פגיעה לא פגיעת הפרט היא פגיעת החברה, מפני שהרשעת שווא של אדם שיושב 
רק בו אלא פגיעה בכל החברה. תוצאה נוספת היא שמתבצע עברה חמורה ואף אחד לא 

 231.מחפש אחר הרוצח, אולי הוא ממשיך, אולי זה רוצח סדרתי"
 520-על פי נתונים שנאספו בעקבות פרויקט החפות האמריקני, ב .דורנר צודקת

מהעבריינים האמיתיים ביצעו  20לפחות הטיהורים )זיכויים במשפט חוזר( הראשונים 
 .2סוהר, ובהן  בטעות במקומם היו כלואים בבתי-עבירות חמורות בעת שהמורשעים

 232מעשי רצח. 27-עבירות אונס ו

 

 
עורך , אוריאל פרוקצ'יה) ..ה"ש , 20.2 פטהגישה הכלכלית למש "סדר הדין הפלילי" אייל-אורן גזל 230

5025). 
דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס, על פרשת רצח החייל אולג  קטע מריאיון מצולם עם דליה 231

. הריאיון נערך לבקשת חברי התנועה להפחתת (7.2.5020) בלשכתה בבית המשפט העליון, שייחט
 . www.atzuma.co.il/evidenceמעמד ההודאה. ניתן לצפות בקטע בקישור 

232 BRANDON L. GARRETT, CONVICTING THE INNOCENT: WHERE CRIMINAL PROSECUTIONS 

GO WRONG 232 (2011). 

http://weblaw.haifa.ac.il/he/Faculty/GazalAyal/Publications/procaccia-20.pdf
http://www.atzuma.co.il/evidence
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 וליאת קרמניצר סוג שונה של צידוק לדרישה לחתירה לאמת העובדתית מעלים מרדכי
החף, באופן שמביא לידי  על המערכת הפלילית להעניש את האשם ולזכות את" לבנון:

ביטוי את מעמדו של האדם כסובייקט. ענישת האשם כגמולו מכבדת אותו משום שהיא 
מציבה אותו כמי שניתן להטיל עליו אחריות למעשיו. לעומת זאת ענישת החף מציבה אותו 
כאובייקט של ההליך הפלילי, אשר היחס אליו אינו נגזרת של מעשיו הוא. מאחר ששאלת 

ל האדם נגזרת מן ההתרחשות העובדתית, הרי שיש להבטיח כי ההליך הפלילי אשמתו ש
  233יחשוף התרחשות זו באופן אמין".

קרמניצר ולבנון בהרחבה את הביקורת על השימוש בעסקאות סוקרים באותו מאמר 
"בפרקטיקה של הסדרי הטיעון טמונים זרעי פורענות, העלולים לסכל  כי הטיעון ומציינים

של ההליך הפלילי", וכי "אין משמעות לחזקת החפות כאשר ככלל וכשגרה,  את מטרותיו
 אירוע פלילי מטופל במסגרת של הודאה והסדר טיעון".

 החף בעיית

The Protection of the Innocent from conviction is a central theme of the 

law of criminal evidence […] The importance of protecting the innocent 

from conviction is not justified only on the basis that it will produce the 

best social results. Adrian A.S. Zuckerman.234 

הונח כי התובע והנאשם מגיבים להסתברות להרשעה ולמשתנים נוספים  תאורטיה בניתוח
 במישריןם אינה מושפעת בבחירתם בין עסקת טיעון ובין הליכה למשפט, והתנהגות

מאשמתו של הנאשם או מחפותו. מכאן שהחלטת הנאשם אם להסכים לעסקת טיעון 
סיכויי הרשעתו במשפט והעונש  ם שלמתקבלת ב"צל המשפט", דהיינו על בסיס חישוב

הצפוי לו אם יורשע, ולחפותו אין השפעה ישירה על מידת ההקלה שידרוש בתמורה 
 להודאתו.

באופן יחסי יהיו פחותות  ןואיכות צמתןו, עת הראיות נגד נאשםאף כי סביר שכמו
, הניסיון מלמד שחפים מפשע מורשעים על לא עוול בכפם, מפשע במקרה של אדם חף

 ומכאן שבקרב אוכלוסיית הנאשמים בכל תקופה מצויים גם נאשמים חפים מפשע.
עסקאות טיעון יעלה לא רק שיעור  ן שלמנבא שעם העלייה בשיעור "צל המיקוח"
תחזית זאת התממשה  אלא גם שיעור ההרשעה במשפטים שמתנהלים. ,ההרשעה הכללית

שיעור עמד בישראל: לפני כארבעה עשורים, כשתופעת עסקאות הטיעון החלה לצמוח, 
אם נניח . %2.77-מגיע לכ שיעור ההרשעות הכלליוכיום  ,%80-כעל ההרשעות הכללי 

, אזי שיעור ההרשעות במשפטים %20-ל %52בין  באותה תקופה דאות היהששיעור ההו

 

 
 . 5. ה"שקרמניצר ולבנון, לעיל  233
234 ADRIAN A.S. ZUCKERMAN, THE PRINCIPLES OF CRIMINAL EVIDENCE 125 (1989). 
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 %20-, יוצא שכ%20-)כאשר נניח שיעור הודאות של כ בלבד %92-ל 0.%בין היה 
הרשעה במשפטים,  0.%-משפטי הוכחות נותן כ %20הרשעות שלא על סמך הודאה מתוך 

הודאה, שיעור ההרשעות מהכרעות הדין מבוססים על  %27-כאשר קרוב ל ,(. כיוםוכו'
 235משפטים(. %9-זיכויים מתוך כ %0.9) %70-נו כיהבמשפטים 

אוכלוסיית ההסתברות הכללית להרשעת חף תלויה בשיעור האפריורי של חפים ב
ראה ַאכפי שהראיות נגדם ובמשאבים שהצדדים משקיעים בתיק.  הנאשמים, בחומרת

, ללא בקרה שיפוטית, מתכונת עסקאות הטיעון אינה יכולה להבחין הדברים בהמשך
 ולהפריד בין נאשמים אשמים לאלו שאשמתם מוטלת בפסק. 

אינם  בתיקים הראיותעוצמת ו באוכלוסיית הנאשמים בהנחה ששיעור החפיםלפיכך, 
עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון  ,ניתוחמשתנים מתקופה לתקופה, והיות שעל פי ה

 ,התובע בתיקים שהולכים למשפט ועולה ההסתברות להרשעה שמשקיעלים המשאבים גד
 יודו במסגרת עסקת טיעון.או  יורשעו במשפטרבים יותר  נאשמים חפיםלכך שגדל החשש 

 סינון החפים באמצעות עסקאות הטיעון

השערה כי אדם חף מפשע עשוי להירתע מהודאה באשמה יותר מנאשם האת לנדס העלה 
גורעים מן התועלת ההציע לפרש זאת כהפסדים פסיכולוגיים המושתים עליו, אשם, ו

 236שבעסקת הטיעון ומעלים את הסבירות למשפט.
לעסקת טיעון עלות  יש נאשם חףעבור ונניח ש הניתוחגם אם נאמץ השערה זו לתוך 

לפיה עם העלייה בשיעור עסקאות ש למסקנה נגיענוספת בהשוואה לנאשם אשם, עדיין 
פשוט משום שהחלופה  ,נאשמים חפים רבים יותר מודים במסגרת עסקת טיעון ,ןהטיעו

 הופכת יקרה ומסוכנת יותר ויותר.
הספרות של הניתוח הכלכלי של המשפט אימצה את הרעיון ופיתחה את משמעותו 

את השערתו זו של לנדס בדבר אפקט החף  ניתוח שערכוגרוסמן וכץ שילבו בהיישומית. 
הוא יכול  ,על פי המודל שבנו, כאשר התובע מודע לאפקט החף 2278.237במאמרם משנת 

בקר שחפים יסרבו להן.  מחמירות מספיק כדילסנן את החפים על ידי הצעת עסקאות טיעון 

 

 
 .2, לעיל ה"ש שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים 235
236 “… an innocent person may have an aversion to lying so that he would have a greater 

reluctance to plead guilty to an offense than a guilty person. This can be interpreted as 

imposing psychic losses on a guilty plea for an innocent suspect… and hence increase the 

likelihood of a trial”;  ראוLandes292, בעמ' 8 "ש , לעיל ה. 
237 Gene M. Grossman & Michael L. Katz, Plea Bargaining and Social Welfare, 73 AM. ECON. 

REV. 749, 752 (1983). 
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בו ההצעה ש למחצה,-ומזטי הגיעו למסקנה שתהליך המיקוח יוצר שיווי משקל מפריד
 238החפים.מתקבלת על ידי חלק מהאשמים ונדחית על ידי כל 

שעל בית המשפט לדחות עסקאות טיעון אם דן באופן יישומו של הרעיון  אייל-גזל
כדי למנוע את האפשרות לעקוף את בית המשפט הציע  .ההקלה המגולמת בהם גדולה מדי

"לקבוע כי גם הסדר טיעון לאישומים ]יהיה[ כפוף לאישור בית המשפט" וכי "רק לאחר 
תוקן כתב האישום והנאשם יודה בעובדות של כתב שבית המשפט יאשר את ההסכמה י

 239האישום המתוקן".
של  אמטילים ספק בהיתכנותה של תוצאה זו ומציינים בסיפאלא שגרוסמן וכץ עצמם 

מאמרם שאם הנאשמים שונים בגישתם לסיכון, לא יוכל התובע להבחין בין נאשם חף 
של, נאשם אשם עשוי כך למ  240סיכון פחות.-שונא ךסיכון לבין נאשם אשם א-ושונא

 יותר, לא יידחה.  סיכון-להסכים לעסקת טיעון שגם נאשם חף, אך שונא
אם קיימת מדיניות של מחיקת תיקים את העובדה שלהביא בחשבון  יש על כך נוסף

דוחים עסקאות טיעון, קרוב לוודאי שהיא תיוודע במהרה, ונאשמים אשמים הלנאשמים 
 התנהגות של נאשם חף. –תובע ל ביחסבהתנהלותם  –שכדאי להם לחקות עשויים להבין 

כמה מחקרים  יהם שלמסקנותמכאן שסינון החפים באמצעות עסקאות הטיעון אינו אפשרי. 
 חפים מודים בעסקאות טיעון ומורשעים, יוצגו להלן. שלפיהן ,אמפיריים

 הודאות שווא בעסקאות טיעון

 במשפט המורשעים מכלל החפים שיעור כי עלה שמהם 241,דין עיוותי של מידע מאגרי
 חוקרים, הביאו הטיעון עסקאות במסגרת המורשעים מכלל משיעורם שיעור לאין גבוה

 וסיכונים סיכויים כשקיימים לפיהש סקנהלאמץ את המ החפות השפעת אתשבחנו אמפירית 
  242.מקבלים אשמים שנאשמים טיעון עסקאות לדחות נוטים חפים נאשמים, דומים

 

 
238 rosecutorial Resources, Plea Bargaining and the Scott Baker & Claudio Mezzetti, P

Decision to Go to Trial, 17 J.L. Econ. & Org. 149 (2001). 
 .2.ה"ש לעיל , "ייל "הסדר טיעון ובעיית החףא-ראו אורן גזל 239
240 “When defendants may differ in their aversion to risk, the prosecutor may be unable to 

distinguish an innocent, but highly risk-averse defendant from guilty, but less risk-averse 

one”;  ראוLandes 8 ה"ש, לעיל. 
  http://vots.altervista.org/Docs/dredmund.htmlמאגר הנתונים של אדמונד היגינס זמין בכתובת:  241

 ,.Samuel R. Gross et alת. המאגר השני, במאמר מקרים של הרשעות מוטעו .22המאגר מכיל 

Exonerations in the United States 1989 through 2003, 95 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 523 

מקרים של טעויות בדין שהתגלו בשנים  277, כולל בקיזוז מקרים שהופיעו במאגר הראשון, (2005)
 בארצות הברית. 5002–2787

 .59, בעמ' 522 "שותור, לעיל האייל -גזל 242
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 השפעת תזת את סתר לא המאמר. הגיע למסקנה שונה 243יותר מאוחר אמפירי מחקר
 מהמשפטים קטן פלח אלא מייצגים אינם שנבחנו המזוכים שמאגרי טען אך ,החפות

 משיעור נמוך טיעון בעסקאות המוטעות ההרשעות ששיעור להסיק שאין ומכאן, הפליליים
 .במשפטים המוטעות ההרשעות

אי -ןא-מהרשעות השווא שהוכחו באמצעות בדיקות די %20-יתרה מכך, אף שכבר בכ
אינה מתירה גישה  ארצות הבריתהודאות שווא, החקיקה בחלק ממדינות  ותהיו מעורב

אי כאשר הנאשם הודה במקור באשמתו, ומכאן שמאגרי המידע הללו -ןא-לממצאי די
 למצוא אפשר טיעון עסקת במסגרת מודים חפים שנאשמים לטענה חיזוק  244מוטים.
 אשר נאשמים 200-כ מתוך  5008.245-מ קובו עמי של במחקרו שעלו הנתונים בבחינת
 באשמתם הודו %92-כ, , עם צאתם מאולם הדיוניםבישראל השלום משפט בבתי רואיינו

 בשלבים הודו מהכופרים שחלק תכןיי שכן ,יותר גדול זה במדגםהסופי  ההודאות שיעור)
 מתוך. פורמלית טיעון עסקת ללא זאת עשו באשמתם המודים מתוך כרבע(. יותר מאוחרים

 אחד לא אף. לחפותם בריאיון טענו %20-כ, טיעון עסקת במסגרת הודו אשר אלו
 !לחפותו איוןיבר טען פורמלית טיעון עסקתבמסגרת  לאש הודו אשר מהנאשמים

 ה. תרופה חלופית

 או לכל הפחותלהראות כי התפיסה שהמיקוח יביא לתוצאה משביעת רצון,  יתידיון ניסב
 , שגויה.אדוורסריתקשיים שמעוררת השיטה העל ניהול משפט עם העדיפה הפשרה ראויה ל

 ,צידוקים לעריכת עסקאות הטיעון הנשענים על "צל המשפט" וטיעונים אחרים לעריכתן
שנסקרו לעיל, נבחנו ונמצאו מופרכים או לכל הפחות מוטלים בספק. כפי שממחיש מודל 
"צל המיקוח", מודל "צל המשפט" מספק תשובה חלקית והסבר לוקה בחסר לתופעת 

 והסכנות הכרוכות בה. תופעות הלוואיעסקאות הטיעון ומחמיץ את 
ממעורבות  להימנע צריכים השופטים ,העליון המשפט בית בעבר שקבע הכלל לפי

 סביב ומתן במשא המשפט בית של השתתפותר, "שמג הנשיא כדברי .טיעון בעסקאות

עושים  , מה. אם כןפלוני נ' ישראל מדינת 2228/72 פ"ע]...[",  פסולה היא טיעון עסקת
 להניע כדי הצדדים כלפי אקטיביסטית עמדה נוקטים השופטיםהשופטים? כותב מן, "

 

 
243  .TS .AG ,Mass Exoneration Data and the Causes of Wrongful ConvictionsRussell D. Covey, 

(2011) .EVR L. U.. 
244 Despite the fact that approximately 30% of the nation’s 318 wrongful convictions proven by 

DNA involved a false confession, admission, or guilty plea, certain laws still do not permit 

access to DNA when the defendant originally pled guilty or confessed to the crime. See more 

at: http://www.innocenceproject.org/free-innocent/improve-the-law/fact-sheets/access-to-

post-conviction-dna-testing#sthash.GiPn9kbY.dpuf.. 
 .222 ה"שראו קובו, לעיל  245

http://www.innocenceproject.org/free-innocent/improve-the-law/fact-sheets/access-to-post-conviction-dna-testing#sthash.GiPn9kbY.dpuf
http://www.innocenceproject.org/free-innocent/improve-the-law/fact-sheets/access-to-post-conviction-dna-testing#sthash.GiPn9kbY.dpuf
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 האקטיביזם את הפכה הסנגוריה הקמת", ו"טיעון בהסדרי תיקים ולסיים להתפשר אותם

 246."ממוסדת לשיטה – בלבד מוגבלת במידה התקיים ייצוג היעדר שבגלל – השיפוטי
 את בכלל ובציבור המשפטית בקהילה להטמיע רצוי"למסקנה ש מן מכאן מגיע

 כי ,יורשעו אם ,לצפות יכולים ואינם צריכים אינם נאשמים פלילי שבמשפט התפיסה

 עליהם שיוטל שהעונש או מדויקת תהיה הפלילית לאחריותם הנוגעת המשפטית הקביעה

להקמת  ההצדקה, חותרת תחת מסקנה עגומה זו  247."מעשיהם את במדויק יהלום
כפי שנכתב בדוח הסנגוריה הציבורית, ההגנה על זכות הייצוג שהרי,  ,הסנגוריה הציבורית

ציבוריים חשובים, כגון שיפור יכולתם של גורמי האכיפה נתפסת כמשרתת "אינטרסים 
ובתי המשפט להגיע לחקר האמת, הוגנות ההליך, טוהר ההליך השיפוטי ומניעת )או לכל 

 248."הפחות הפחתת( הסיכון לטעויות ולהרשעות שווא
היא הודאת אמת או שקר, אמת בחלקה או  אם לדעת אפשר-איעצמה לההודאה כשמ

הנאשם יורשע לפי מעשיו ולא לפי מסכת עובדתית "כי אפוא בטיח ד נ. כיצרק חלק מהאמת
מלאכותית ופיקטיבית שאינה משקפת באופן הולם ומידתי את המציאות בהתאם לראיות 

 249?הלכאוריות שבידי התביעה"

 מתכונת הצעת התיקון נולדה מהמסקנות המרכזיות הבאות:

לילי ומשרתת את מטרותיו( אין חלופה אמיתית )השומרת על עקרונות המשפט הפ .2
 250להליך של בירור ראייתי בתיקים המנותבים להליך הפלילי.

 לא ניתן למנוע את קיומן של הסכמות, הסדרים ועסקאות בין הצדדים. .5

 בהם היריבות בטלה. שיש צורך בהליך בירור ראייתי חלופי להליך היריבותי במקרים  .2
 וקצר.ניתן לקיים הליך בירור ראייתי פשוט  .2

 התיקון מכיל שני עקרונות:
מטרתו להבטיח את קיומו של הליך בירור  –. ביטול האפשרות להרשיע על סמך הודאה 2

 ראייתי כאשר היריבות חדלה להתקיים.
מימוש -ה חלופה בתימטרתו להתוות הליך בירור ראייתי שיה –. העברת האחריות לשופט 5

 להליך היריבותי.

 

 
 ..25 קנת מן, לעיל ה"ש 246
 שם. 247
 (.5025) 95שנים לסנגוריה הציבורית  22, 5025–5020הסנגוריה הציבורית דוח פעילות  248
 .0. "שהשופטת ביניש, לעיל ה 249
250 “Furthermore, no system which allows consensual resolution of cases which could result in 

deprivation of liberty, especially where there is inherent coercion, should allow the defendant 
to will his or her judgment of conviction without having a real procedure for a judge to verify 

that there is a factual basis for the plea”;   ראוThaman  222 ה"שלעיל. 
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עסקאות הטיעון, ניתן לשנות את של  אסור את קיומןלשווא לנסות במקום ללפיכך, 
והשופט  כרעת,מראיה לא יראוה כהודאת נאשם חוק סדר הדין הפלילי כך של 222 סעיף

 "הליך שיתנהל על בסיס חומר החקירה ועדותיידרש לערוך הליך מקוצר של בירור ראיות, 

גם מקוצר, יש לאפשר זאת כדי שלא ייווצר לחץ להודות כדי לזכות בהליך  251.הנאשם"
"יעדיפו פעמים רבות הליך מסוג זה שאינו מחייבם שכן הם  ,הטוענים לחפותםנאשמים ל

להודות באישומים, אך מאפשר להם לחסוך את המתח הכרוך בהתדיינות משפטית 
 252ארוכה".

 באופן הבא: 054ברוח זו יש לנסח את סעיף 

 ."ובדה מוכחת כלפיוכע ויראוה לאו, שנאשם הודה ב סעיף אישום". 2
בו הודה הנאשם ו/או מוותר בנוגע אליו על הזכות לשמוע את עדי ש. בכל אישום 5

, האחריות על החקירה תעבור אדוורסריתהתביעה וזכויות נוספות הנובעות מהשיטה ה
 , אשר ינהל את ההליך על בסיס חומר החקירה שיועבר לעיונו ותשאול הנאשם.לשופט

בו היריבות שבליבה של השיטה שמבטיח כי בכל מקום  222התיקון המוצע לסעיף 
 מקלים אשר ,אירופיות משפט בשיטות המקובלים מרכיבים מסתיימת, יאומצו אדוורסריתה

. אל לנו להירתע משינוי שיטת המשפט הגלומה בניסוח זה, הפלילי בהליך האמת בירור את
עיסקות טיעון מהווה התרחקות מן ההליך האדברסרי "ניתן לומר, כי עצם הרעיון של שכן 

המסורתי; שהרי במקרים רבים הבסיס העיקרי להכרעת הדין ולגזר הדין אינו חומר הראיות 
 253.הנובע מבירור המשפט, אלא תוצאת המשא ומתן שבין התובע לסניגור"

 השופט תפקיד את להגדירהרעיון  מאפשר לממש הלכה למעשה את 222תיקון סעיף 
באופן אשר יגרום לכך ש: "מעורבותו  254."וגילויה האמת בחקר פעיל חלק שממלא כמי"

של השופט בהליך תגדיל את השוויון המהותי בפני החוק; ולהערכתנו, כאמור, תעלה את 
קרנו של המשפט בעיני הציבור... ולכך יש להוסיף כי בית המשפט, הפועל ללא אילוצים 

חות, הנקבעות על ידי גורם חיצוני אשר קביעותיו חיצוניים )דוגמת מגבלות זמן קשי
 255מחייבות(, אף עשוי לייצג טוב יותר מן התביעה את האינטרס הציבורי בגזירת הדין".

 האם ניתן לקיים הליך בירור ראייתי פשוט וקצר?

 

 
 .522ה"ש תור, לעיל ואייל -גזל 251
 .59 בעמ'שם,  252
 שם. 253

"התאמת ההליך הפלילי למטרה של גילוי האמת, או האם לא הגיעה העת לסיים את  רדכי קרמניצר 254 
 (.2789) 292יז  משפטיםעונת המשחקים" 

 שם. 255
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אלא  ,הוא לא רק בהגברת הסיכוי לגילוי האמת חקר האמת על ידי השופטהיתרון של 
"מניעת ההליך בחלק נכבד מן גם בהחשת ההליך הפלילי וייעולו, והוא עדיף בבירור על 

  256.המשפטים באמצעות עסקאות הטיעון"
 הטיפול מהירות נדרשו השופטים להגביר את התשעים בשנות כבר אמיתו של דבר,ל

 תוהתערבו הנחיה כוחות יותר לעצמם לאמץ רבים שופטים הכריח זה תהליך. בתיקים
ם ובמשכם במספר צמצום נמנה זאת בעקבות שנקטו הייעול פעולות . עםהפלילי במשפט

 257.קבילות של בנושאים בפניהםש הדיונים של
רבים מן יתארכו ספק בתפיסה שבלעדי עסקאות הטיעון  , יש להטילעל כך נוסף

 , התיקון המוצע אינו מבטל את האפשרות להגיעראשית .המשפטים ויגזלו משאבים רבים
ולפיכך אינו צפוי להעלות באופן ניכר את שיעור משפטי   258להסכמות בין הצדדים,

ללא הליך של  את ההסכמותאלא רק מונע את האפשרות שבית המשפט יקבל ההוכחות, 
  259, הליך שאינו ארוך בהרבה מהליך המסתיים כיום בעסקת טיעון.בקרה שיפוטית ראייתית

, ובקרה שיפוטית הודאות מאוחרותמוביל למיקוח הת ומעודד שנית, עסקאות הטיעון
מהערכת ראייתית עשויה לכבול את התביעה למדיניות אחידה, שתמנע מיקוח מיותר הנובע 

 הקלוהבחלוף הזמן תציע להם התביעה ויתור על סעיפי אישום  שלפיההנאשמים 
 260.בעונש

 

 
 שם. 256
 הוא אף נובע האחרונות בשנים היטב מורגש הוא שגם ,זה שינוי": 257 ה"שראו קנת מן, לעיל  257

. יותר מהירים להיות עליהם המופעל ללחץ תגובה הוא גם ובכך ,לייעל השופטים של מרצונם
 אף .הצדדים את המייצגים הדין עורכי של תפקידם את משנה בהליך השופט של מקומו התעצמות

 בחיוניותם רב אמון מתוך אלה בשינויים פועלים גם הם ,זמן לחסוך הצורך מתוך פועלים שהשופטים

 מגיעים שהם היא הנחתם ,ידם על עדים חקירת והגברת בידיהם ההנחיה ריכוז ידי על .השינויים של
 הטובות התשובות את ומוצאים ,הפלילי במשפט במחלוקת השנויות 'האמיתיות נקודות'ל יותר מהר

 ."תוך הפחתת התלות בעורכי הדין ,להכריע בהן צריכים שהם לשאלות ביותר והאמינות
"אם יוחלט לאסור עריכת עיסקות, ההערכה היא שמספר : 22, בעמ' 202 ה"שהרנון ומן, לעיל  258

ההודאות יקטן, אך ספק אם הצמצום יהיה דרסטי. התנהגות הנאשמים ועצות הסנגורים מבוססות 
סר הודאה לצפות ל'רווח', להקלה, כנראה על ההנחה, שגם ללא הסכם עם התביעה יכול נאשם המו

 .מבית המשפט בעניין העונש"
"אמנם עלותו של ההליך גבוהה מעלותה של הודאה, אולם אם ההליך : 522 "שאייל ותור, לעיל ה-גזל 259

מסתכם בישיבה אחת או שתיים על בסיס חומר החקירה, ובמרבית העבירות יש להניח שכך יהיה, הפער 
בעלויות אינו כה גדול. זאת ועוד, גם כיום חלק גדול מההודאות מושגות רק לאחר מספר ישיבות, 
ולעיתים קרובות גם לאחר שחלק מהראיות נשמעו. ההליך המוצע יחסוך פעמים רבות את ההודאות 
המאוחרות הללו. לפיכך יש להניח כי מרבית המודים ימשיכו להודות גם כשיוצע להם הליך מסוג זה, 
ורק אלו שמתקשים להודות, בין משום שהם חפים ובין אם מסיבה אחרת, ישקלו אם להעדיף הליך 

 .מקוצר או משפט מלא"
כי העיכוב במתן ההודאה מתוכם,  22%השיבו שמסרו הודאות בשלב מאוחר בסקר שנערך בין נאשמים  260

מהתיקים של הודאות  %99-מהרצון לקבל מהתביעה ויתורים בתמורה להודאה. עוד עולה כי ב נבע
 ,אורן גזל מאוחרות, אכן ויתרה התביעה על אישומים או שינתה לאישומים קלים יותר עם ההודאה.
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החלופה של הליך מקוצר תתאים גם לאשמים שמתקשים להודות ולא ירצו שלישית, 
לכן תחסוך משפטים יקרים שמתנהלים לשווא, "חלק מהנאשמים ולנהל משפט שלם, 

שבהעדר אופציה להליך מקוצר בוחרים במשפט מלא, יבחרו בהליך החדש. עקב כך יחסכו 
רים. לאור כל זאת, ההליך משאבי שיפוט שניתן יהיה להפנותם לטיפול בהליכים המקוצ

המקוצר יוכל לקדם את האינטרסים של החפים, בלא שידרשו לשם כך משאבים רבים 
  261."נוספים

 יישומו בפועל של ההליך בישראל 

 262,אירופה יבשת ממדינות בחלק למקובלניתן לומר שמתכונת הליך פשוט וקצר, הדומה 
כאשר הצדדים מזומנים  ,הקראותבישראל במידה לא מבוטלת של הצלחה בימי  תכבר פועל

טיעון, אבל בפועל  עסקאותמחליף  אינולדיונים מקדמיים. אומנם ההליך הוא הליך רשות, ו
בהם בתי המשפט החילו אותו, הוא פועל במידה רבה כהליך חובה, וחל כמעט שבמקומות 

ים בתי משפט שנחשבים כיום יעילים ואפקטיביעל כל התיקים שבית המשפט הפנה להליך. 
 וקריית גת.  תל אביבביישום ההליך הם בתי משפט השלום ברמלה, 

לעיין בחומר  ,בהסכמת הצדדים ,בית המשפט רשאיבמסגרת הדיונים המקדמיים, 
החקירה ולתשאל את הנאשם, לצמצם את המחלוקת, כולה או מקצתה ולייתר את הצורך 

  של דיוני הוכחות. היריבותיבהליך 
רבות בשופט.  יםעולה כי אופן ניהול ההליך ותוצאתו תלוי מדוח הסנגוריה הציבורית

, בחלק מבתי המשפט שופטי המוקד אינם מגלים מעורבות בהליך, ולעיתים אף גיסא מחד
אינם נעתרים לבקשות מצד הסנגוריה לעיין בחומר החקירה ולבחון טענות עובדתיות 

על נאשמים לסיים את , יש שופטי מוקד אשר מפעילים לחץ רב גיסא ומשפטיות; מאידך
ההליך במסגרת ימי המוקד ולחזור בהם מרצונם לניהול הוכחות, תוך שהם חוזרים וקובעים 

 .על נאשמים וסנגורים מסוג זה בהן מופעלים לחציםש ,ישיבות בפניהם
לערוך בירור הדרישה מתן האפשרות להליך מקוצר ללא הודאת הנאשם, ומכאן ש

את מעורבותם של שופטי בכל מקרה  יחייבו ,באשמתוראייתי גם כאשר הנאשם מודה 
 263.את ההליךריך אולהסרבל ללא ב ,לחצים על נאשמים וסנגורים ומנעיהמוקד ו

 

 
נייר תיקה וצדק חברתי, כנית הבינתחומית למשפט, רציונליות, או, הת"העומס על התביעה הפלילית"

 .www/law.haifa.ac.il/images/documents/or5.pdf (5002אילן, -)אוניברסיטת בר 02-2עמדה מס' 
 שם.  261
הפלילי פורמלי ומסורבל פחות. העקרונות החקירתיים מאפשרים  במדינות יבשת אירופה ההליך 262

ים שיזומנו, היתר להסתמך על לשופט חופש פעולה רב בבחירת השאלות שהעדים יישאלו ובסדר העד
ל אייל "סדר הדין הפלילי", לעי-לראו גזהראיות שבתיק החקירה ושליטה רבה יותר בניהול ההליך. 

 .522ה"ש 
"אין יסוד לחשוש כי הקניית סמכות כזאת לשופטים תכביד על ההליך, או תגרע : 509לעיל ה"ש מצא  263

מיכולת הצדדים לשכנע את בית המשפט כי הסדר הטיעון ראוי להתאשר", וכי "עצם קיומה בידי 
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 ומסקנות סיכום

היקפן הרחב של עסקאות הטיעון מעלה ביתר שאת את השאלה בדבר היכולת של עסקאות 
ין אחיד וענישה זהה אלה להגשים את מטרות המשפט הפלילי, ובהן את השאיפה ליצור ד

ת "מיקוח בצל המשפט", קלסיה תאוריהפי ה בתיקים פליליים בעלי נסיבות דומות. על
 אילו המשיךעסקת הטיעון היא כלי משפטי שמשקף את תוצאת המשפט הצפויה בתיק 

זו מצביעים על היתרון הכלכלי  תאוריהלהתנהל, ולפיכך היא ראויה ורצויה. התומכים ב
הוצאותיו של את ון, באשר היא חוסכת זמן שיפוטי, עלויות תביעה והגלום בעסקת הטיע

 הנאשם. 
אף שממוצע  .ת "מיקוח בצל המשפט" אינה חפה מקשייםקלסיה תאוריההאלא ש

הענישה באוכלוסיית תיקים המסתיימים בעסקת טיעון עשוי לשקף את תוחלת הענישה 
בין תוצאת עסקת הטיעון אינה מתארת במלואו את הקשר ש , תאוריה זוהצפויה במשפט

הענישה שהוסכמה בעסקת  ;תנהל בבית משפטהלו אילבין התוצאה הצפויה בתיק מסוים, 
בתיקים בעלי בענישה יוצרים פערים ואלה טיעון מושפעת מגורמים חיצוניים שונים, 

 נסיבות משפטיות דומות. 
 חלופהבליבן של עסקאות הטיעון ניצב מושג ההודאה. ההודאה בגלגוליה הפכה ל

בעלת מעמד עליון, המוגנת כמעט לחלוטין מפני ביקורת שיפוטית אפקטיבית בימינו אלה. 
בחקירה המעמד העליון של ההודאה, התבסס מעמדן של עסקאות הטיעון. ההודאה  בשל

זכתה למעמד של מכשיר משפטי לגיטימי וחזק, שניתן להשתמש בו כראיה במשפט הפלילי. 
יעון זוכה במהלך השנים למעמד חזק ביותר בשיטת המשפט עסקת הטההודאה בכמוה, גם 

בבקרו את מידת ההתאמה בין כתב האישום גם הישראלית. אף בית המשפט העליון בעצמו, 
לבין מסכת הראיות שהוצגו ביחס למקרה הנידון, במסגרת עסקת טיעון התביעה  שמגישה

 . העסקהאת  נוהג לבטלאינו 
סקאות הטיעון סובלות מקשיים לא פשוטים. ההצדקות השונות לקיום מתכונת ע

האפשרות לעקוף את הליך בירור הראיות עלול להביא להרשעת חפים מפשע. צידוק 
יחד עם מתברר כי שכן  ,החיסכון במשאבים עשוי להתברר כמוטעה מבחינה אמפירית

משך הזמן הממוצע לתיק עולה, וכך תפוקת מערכת  – העלייה במספר עסקאות הטיעון
צידוק ההרתעה, בניהול התיק עולה. תוצאה זו מטילה ספק גם  מחיריורדת ו המשפט

האמונה שעסקאות הטיעון יביאו להרשעתם של אשמים רבים יותר. קושי דומה עולה גם 
יטיבה בהכרח עם מהזכות לסחור בזכות למשפט, ונראה שהזכות אינה  –מצידוק אחר 

התועלות )שאף מוטלות בספק בעולם  הנאשם. ייתכן שבעולם ללא עסקאות טיעון, מרבית

 

 
ישור ההסדר בהסכמת הצדדים להגיש לעיונו את השופט של סמכות, להתנות את החלטתו בדבר א

חומר הראיות, חזקה שתרתיע את הצדדים מפני התקשרות בהסדרים שאינם עומדים במחנה של גישת 
 האיזון".
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מערכת ששבו יש עסקאות טיעון( ימוצו בצורה טובה יותר, ומצבם של אינטרסים אחרים 
 עשוי להשתפר. עליהם המשפט רוצה להגן

 –חדשה  תאוריהמאמר עצמו, נולדה המוצג בוכן המחקר  שנסקרו,ביקורות בעקבות 
קוף טוב יותר של היחס שבין תוצאת שעניינה שי – המיקוח"מרחב תאוריית "משפט בצל 

עצם קיומן של עסקאות טיעון  תאוריה,עסקת הטיעון לבין תוצאת המשפט הצפויה. על פי ה
להם להשקיע משאבים רבים יותר בהליך  םגור, משפיע על הקצאת המשאבים בידי הצדדים

" בין התובע מרחב המיקוחב"המשפטי ומרחיב את מרחב המיקוח על רמת הענישה. 
כל תוצאה אפשרית בהיותה משפרת את מצבם של שני הצדדים לעומת החלופה אשם, לנ

הפערים בענישה בין נאשמים שונים  עם התרחבותו של מרחב המיקוח,של ניהול משפט. 
 שהודו בעסקאות טיעון בתיקים דומים, הולכים ומחריפים.

ענישה, שנולדו נשען על מדדים חדשניים לפערי  שבא בעקבות המודלהמחקר האמפירי 
 המדגים כיצד העלייה בשיעור עסקאות הטיעון מובילמתוך הצורך לבחון את התאוריה, ו

אודות על עליו התבסס המחקר, שכלל מידע שלעלייה בפערי הענישה. מאגר הנתונים 
, 5009לשנת  .277בין שנת , שנים 22עבירות סיוע לשב"חים, נבחן על פני תקופה של 

 ו צמחבמדגם שאותו בחּנ לייה ניכרת בשיעור עסקאות הטיעון.שלאורכה חלה ע תקופה
. העלייה הרציפה בשיעור %99-מסך הכרעות הדין לכ %52-מכשיעור עסקאות הטיעון 

 עסקאות הטיעון התרחשה למרות התהפוכות במצב הביטחוני ובפסיקה.
בשימת לב , זאת בעסקאות הטיעון בד בבד עם עלייה זו חלה עלייה גם בפערי הענישה 

תקופה, על רקע המצב הביטחוני וההחמרה -תקופה לתת-לגודל הפער שהשתנה מתת
לעומת זאת, בהכרעות הדין שהתקבלו שלא במסגרת עסקת טיעון, לא  במדיניות הענישה.

מנם אינן מספקות הוכחה והתוצאות האמפיריות אחלה באותן שנים עלייה בפערי הענישה. 
התרחבות ר בין העלייה בשיעור עסקאות הטיעון לחותכת להשערת המחקר בדבר הקש

תופעה  ה שלעצם גילוי אךעלייה בפערי הענישה, מרחב המיקוח שעליהן, וכתוצאה מכך ל
זו, אשר לא נחזתה על ידי תאוריית "צל המשפט", מעניק משקל להיתכנותה של החלופה 

 ת, "צל המיקוח", שבבסיס השערת המחקר הנוכחי.תאורטיה
באוכלוסיית התיקים  רציפה בשיעור עסקאות הטיעוןוחלה עלייה ניכרת כאמור, 

בעבירות סיוע לשב"ח, ובאותן שנים גם חלה ככל הנראה בשאר התיקים הפליליים עלייה 
לטעון כי פערי ענישה אפשר אומנם  264בשיעור הכרעות הדין שהתבססו על עסקאות טיעון.

 ענישה בעסקאות הטיעון של פערי קבל רמה מסוימתולכן יש ל ,קיימים גם במשפטים
שפערי כך  לע הסכמהאלא שמקיומם של פערי ענישה במשפטים לא עולה  ,כהכרחית

  .השימוש בעסקאות הטיעון גבר שיעוריחריפו רק משום ש ענישה בעסקאות הטיעון
האמת  קירובהתפקיד שלשמו הוא קיים: את  ימלאהליך הפלילי שהלכך זכאי הציבור 
 החוק אכיפת גורמי של חובתםפומבי. שיפוטי עובדתית במסגרת הליך אמת הלהמשפטית 
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מבטיחה אינה רור ראייתי יאף כי הדרישה לב .ציבורית זו זכות על להגן המשפט ומערכת
 היא לפחות מבטיחה שייעשה המאמץ האנושי הראוי לחתור לכך ,להגיע לחקר האמת

שהאמת המשפטית תתקרב לאמת העובדתית. על אחת כמה וכמה אנו מחויבים לכך כאשר 
שיעילותו נבחנה בהצלחה במדינות  ,אנו מודעים שניתן לקיים הליך בירור ראייתי חלופי

 הלכה למעשה מיישום בפועל בבתי המשפט בישראל. הוא אינו רחוק ו 265שונות
שנוצרים מכוחה  ,התמריצים להתמקח תופעות הלוואי שנסקרו בקצרה הן כאמור פרי

של ההודאה לבטל את היריבות שהיא נשמת אפה של השיטה. כאשר בירור העובדות 
כדאי יותר לסנן היטב יהיה , גם במקרה של הודאת נאשםבאמצעות בחינת הראיות יתקיים 

עינויי אדם כאמצעי שיפוטי להוציא את "טעם לא ב לא יהיהו ,את התיקים לפני הגשתם
לא ולא במתן הטבות מפליגות כדי לפתותו להודות. בניפוח כתבי אישום  266"מת' מפיוה'א

תועלת אלא הכבדה לתביעה, והסתרת ראיות מצידה תהא כרוכה בסיכון גדול יותר  תהיה
 . ןלהתגלות

אפוא להחזיר את השופטים עשוי  תתקבל כעובדה מוכחתההודאה ש האפשרותביטול 
פילו כניעה מוחלטת, של הנאשם לא תפסיק את המשפט , כיוון שהודאה, ואלכס המשפט

על  בירור הראיות. לכן סביר לצפות שיפחתו התמריצים לניהול משאים ומתנים ואת הליך
עסקאות הטיעון ותופעות הלוואי הכרוכות בהם, כמו גם מקרים של חוסר התאמה בין 

כאשר ניהול , על כך נוסף מרכיבי העבירה לעונש, פערי ענישה ואפליה בין נאשמים ועוד.
יקטן החשש , גם כאשר הודה הנאשם באשמה ,הליך של בירור ראיות יהיה חובה בכל מקרה

מחדש תכן שנגלה יאו אז ישהמערכת מספקת להם. בשל התמריצים לכך  יודונאשמים ש
"דווקא בתיקים שבהם האשמה , תשע עשרהבמאה הלואיס קייב  האנגלישופט האת שגילה 

 267.נדיר למצוא הודאת נאשם"ברורה ומספקת, 
לספרו "המשפט" הוא  ,בדברי הפתיחה של שופט בית המשפט העליון, חיים הרמן כהן

בין השאר: "ספר זה נועד לעורר את רצונו ולחזק  ,קורא שהספר מיועד לו וכותבה לאפונה 
זו השאיפה הראויה שלנו מבית המשפט,  268."נכון-נכון ולבקר אל-את יכולתו להבין אל

 .נכון-נכון ויבקר אל-ה אקטיבי בבירור האמת, יבין אלשיהי
 

 

 
על הליך פלילי פשוט, שבו שליטה  נמנעת במכוון מאימוץ הסדרי טיעון. בה בעת הולנד שומרת "הולנד 265

רחבה של השופט בחומר הראיות, היתר להסתמך על ראיות בתיק החקירה, והליכים פשוטים בעבירות 
 .522 אייל "סדר הדין הפלילי", לעיל ה"ש-לראו גז .קלות"

 .22 "שקירשנבאום, לעיל ה 266
267 Justice Cave laid (1893): “It is remarkable that it is of very rare occurrence for evidence of 

a confession to be given when the proof of the prisoner’s guilt is otherwise clear and 

satisfactory”, The Queen v. Thompson, [1893] 2Q.B. 12, 18. 
 )מהדורה שנייה, התשנ"ב(.המשפט חיים ה' כהן  268
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  נתונים נספח י.

 רשימת המשתנים המסבירים, ההסבר להם וחלוקתם לקטגוריות. 1

 

קבוצת משתנים משתנה שם המשתנה

בקרה מספר תיק File #

מיון אופן סיום התיק: הרשעה, זיכוי, אחר Resoulution

מיון 0משפט, 1עסקה Plea

מיון שנת מתן גזר הדין Panish Year

מיון רבעון 1-47 quartiles

תיקון Heckman's Correction Lambda

בית משפט מחוז בית המשפט north1

בית משפט מחוז בית המשפט tel_aviv1

בית משפט מחוז בית המשפט jerusalem1

בית משפט מחוז בית המשפט south1

בית משפט מחוז בית המשפט center1

בית משפט לאום השופט Judges’ nationality

בית משפט מין השופט Judges’ Gender

בית משפט ייצוג פרטי PRV Def

בית משפט ייצוג ציבורי Pub Def

תקופת משפט תקופת פסיקה pre_chatib2

תקופת משפט תקופת פסיקה post_chatib1

תקופת משפט תקופת פסיקה post_chatib2

תקופת משפט תקופת פסיקה post_abu_salem

תקופת משפט מדד אווירת טרור killed_last_3years

תקופת משפט מדד אווירת טרור killed_last_year

תקופת משפט מדד אווירת טרור killed_last_month

תקופת משפט מדד אווירת טרור event_last_year

תקופת משפט שיעור עסקאות הטיעון הרבעוני plea_perc

הנאשם לאום הנאשם: יהודי או אחר Nationality

הנאשם גיל Age

הנאשם מין gender

הנאשם נשוי או לא Family status

הנאשם הרשעות קודמות Prior conviction 1

הנאשם הרשעות קודמות Prior conviction 2

עברה הלנה Lodge

עברה הסעה Drive

עברה הודה באשמה Conf

עברה בקשת מאסר ע"י התביעה Pros- prison

עברה מספר שב"חים Allien #

עברה האם הנאשם הגיע למשפט ממעצר Arrest
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 ממוצעי כמה מהמשתנים לאורך השנים בעסקאות טיעון .2

 

 ממוצעי כמה מהמשתנים לאורך השנים במשפט .3

 

 

Year Plea PRV Def Pub Def Conf Pros- prisonArrest Lodge Drive P&C Months%Plea

1996 23 0.78            -          1.00        0.08        0.63        -          0.39        0.39        25%

1997 39 0.59            -          0.97        0.22        0.77        -          0.33        0.69        16%

1998 29 0.66            -          1.00        0.14        0.97        0.14        0.17        0.76        17%

1999 51 0.75            -          0.98        0.08        1.00        0.08        0.31        0.47        35%

2000 50 0.40            0.10        0.98        0.07        0.94        0.12        0.12        0.18        46%

2001 104 0.65            0.16        0.99        0.10        0.66        0.11        0.20        0.49        47%

2002 141 0.63            0.16        0.98        0.25        0.80        0.11        0.26        2.62        56%

2003 143 0.62            0.12        0.99        0.39        0.87        0.07        0.38        7.85        60%

2004 203 0.64            0.25        0.99        0.66        0.89        0.05        0.49        5.24        60%

2005 255 0.62            0.29        0.98        0.51        0.94        0.04        0.58        2.29        72%

2006 337 0.53            0.42        0.99        0.29        0.95        0.02        0.74        1.46        80%

2007 131 0.69            0.26        0.98        0.30        0.93        0.02        0.67        1.39        77%

1,506      0.63            0.15        0.99        0.26        0.86        0.05        0.50        2.63        55%

Year Trial PRV Def Pub Def Conf Pros- prisonArrest Lodge Drive P&C Months% aquitted

1996 69 0.25            0.01        0.99        0.36        0.77        0.09        0.39        0.37        0%

1997 210 0.25            0.01        0.86        0.50        0.90        0.06        0.29        0.24        3%

1998 140 0.26            0.01        0.89        0.44        0.96        0.06        0.29        0.46        0%

1999 96 0.35            0.03        0.90        0.14        0.96        0.12        0.10        0.32        4%

2000 58 0.27            0.17        0.93        0.26        0.81        0.10        0.24        0.33        2%

2001 115 0.41            0.22        0.91        0.51        0.47        0.18        0.28        0.57        1%

2002 111 0.50            0.13        0.97        0.63        0.80        0.06        0.34        1.30        1%

2003 97 0.75            0.09        0.90        0.80        0.84        0.05        0.33        1.61        5%

2004 136 0.74            0.16        0.88        0.89        0.82        0.06        0.58        1.80        3%

2005 99 0.62            0.27        0.79        0.83        0.89        0.10        0.54        1.54        6%

2006 85 0.70            0.25        0.87        0.67        0.89        0.06        0.69        2.06        2%

2007 39 0.69            0.24        0.76        0.76        0.95        -          0.69        2.18        8%

1255 0.48            0.13        0.89        0.57        0.84        0.08        0.38        0.97        3%
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 בגזירת עונש מאסרמשתני של הפערים -ניתוח רבמודל  .4

 :Forward Stepwiseלהלן המודל שנבחר בעזרת אלגוריתם 

 תוחלת פער ההסתברות למאסרתרשים  .0

 

Step

-2 Log likelihood

Cox & Snell 

R Square

Nagelkerke 

R Square

15772.592.427.619

BS.E.WalddfSig.Exp(B)

tel_aviv1-.821.3146.8351.009.440

jerusalem14.292.400114.9381.00073.133

center1.464.2792.7761.0961.591

Judges’nationality2.455.44230.8221.00011.649

post_chatib11.490.33320.0501.0004.439

post_chatib21.774.39220.4641.0005.897

post_abu_salem.813.3714.8111.0282.254

killed_last_3years.004.0031.5501.2131.004

gender2.285.9685.5791.0189.829

Priorconviction1.721.21211.5931.0012.056

Drive.414.1934.6191.0321.513

Prosprison2.414.35247.1231.00011.182

Allien#.107.0426.3971.0111.112

Arrest-1.342.28621.9971.000.261

killed_last_3years2.000.0002.3051.1291.000

Constant-8.5671.15555.0301.000.000

Model Summary

Variables in the Equation

 

Step 

15o
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 עונשי מאסר ופערים בעונשי מאסר בעסקאות טיעון .5

 

 עונשי מאסר ופערים בעונשי מאסר במשפטים .6

  

Year # Plea %Plea %Prisoned %ePrisoned P Ratio |Pb-ePt|

 |Pb-ePt|/ 

[2ePt(1-ePt)] Period

1996 23         25% 13% 15% 0.87     0.05         0.21               

1997 39         16% 23% 28% 0.83     0.14         0.35               

1998 29         17% 21% 14% 1.48     0.10         0.43               

1999 51         35% 12% 8% 1.49     0.09         0.62               

2000 50         46% 4% 3% 1.38     0.05         0.80               

2001 104       47% 13% 12% 1.02     0.05         0.25               Intifada

2002 141       56% 24% 28% 0.87     0.17         0.44               Post Chatib1

2003 143       60% 57% 44% 1.29     0.25         0.50               

2004 203       60% 78% 61% 1.28     0.28         0.59               

2005 255       72% 58% 65% 0.90     0.27         0.59               Post Chatib2

2006 337       80% 44% 45% 0.97     0.22         0.44               post Abu-Salem

2007 131       77% 41% 35% 1.17     0.21         0.47               

1,506    55% 44% 42% 1.06     0.21         0.42               

Year # Trials % Trials %Prisoned %ePrisoned P Ratio |Pt-epPt|

 |Pt-ePt|/ 

[2ePt(1-ePt)] Period

1996 69         75% 12% 8% 1.43     0.13         0.87               

1997 210       84% 9% 11% 0.78     0.11         0.58               

1998 140       83% 12% 11% 1.09     0.10         0.53               

1999 96         65% 5% 5% 0.97     0.06         0.58               

2000 58         54% 10% 6% 1.74     0.08         0.71               

2001 115       53% 20% 20% 1.00     0.15         0.46               Intifada

2002 111       44% 35% 37% 0.94     0.26         0.56               Post Chatib1

2003 97         40% 42% 41% 1.04     0.33         0.68               

2004 136       40% 44% 45% 0.99     0.32         0.65               

2005 99         28% 59% 55% 1.06     0.35         0.71               Post Chatib2

2006 85         20% 58% 57% 1.00     0.22         0.45               post Abu-Salem

2007 39         23% 49% 56% 0.87     0.20         0.40               

1,255    45% 27% 27% 1.00     0.19         0.49               
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 משתני של הפערים בגזירת אורך המאסר-ניתוח רבמודל  .7

 :Backwardsלהלן המודל שנבחר בעזרת אלגוריתם 

  

 

Model Summary

Model

RR Square

Adjusted 

R Square

Std. Error of 

the Estimate

130.494       0.244        0.190        0.266               

Standardiz

ed 

Coefficient

s

BStd. ErrorBeta

(Constant).630.2093.013.003

lambda-.038.030-.065-1.250.212

tel_aviv1.066.054.0661.207.229

jerusalem1.171.037.2864.654.000

south1.259.116.1152.240.026

Judges’ nationality.121.098.0651.233.219

PRV Def.082.041.1352.006.046

Pub Def.063.054.0761.169.243

pre_chatib2-.220.105-.137-2.083.038

post_chatib1-.099.078-.166-1.261.208

killed_last_3years-.002.001-1.088-3.004.003

killed_last_year.003.002.8561.879.061

event_last_year-.016.010-.690-1.548.123

gender-.141.158-.044-.892.373

Prior conviction 1.145.035.2224.147.000

Lodge-.072.069-.053-1.043.298

Conf-.099.051-.099-1.955.051

Allien #.026.010.2942.599.010

Arrest-.124.044-.165-2.787.006

killed_last_3years2.000.0001.1643.155.002

killed_last_year2.000.000-.606-1.570.117

killed_last_month2.000.000-.078-1.350.178

event_last_year2.000.000.8022.051.041

 Allien #2 .000.000-.126-1.120.263

Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

tSig.

13
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 המאסר הממוצע, יחס המאסר ושונות יחס המאסר בעסקאות טיעון אורך .8

 

 במשפטיםהמאסר הממוצע, יחס המאסר ושונות יחס המאסר  אורך .9

 

 

  

Year

# 

Bargains

% 

Bargains

# 

Prisoned

% 

Prisoned  Months 

 

Lmonths 

 

eLMonths 

 SR= 

Sb/eSt  VSR  Period 

1996 23 25% 3 13% 3.00      0.48       0.65         0.75    0.02        

1997 39 16% 9 23% 3.00      0.47       0.49         1.02    0.11        

1998 29 17% 6 21% 3.67      0.50       0.49         0.99    0.15        

1999 51 35% 6 12% 4.00      0.57       0.52         1.11    0.16        

2000 50 46% 2 4% 4.62      0.64       0.42         1.62    0.85        

2001 104 47% 13 13% 3.89      0.56       0.39         1.45    0.13        Intifada

2002 141 56% 34 24% 10.87    0.78       0.53         1.66    1.34        Post Chatib1

2003 143 60% 82 57% 13.69    0.81       0.47         1.65    1.55        

2004 203 60% 159 78% 6.70      0.56       0.51         1.08    0.68        

2005 255 72% 149 58% 3.91      0.42       0.40         1.13    1.71        Post Chatib2

2006 337 80% 148 44% 3.32      0.41       0.42         1.01    0.55        post Abu-Salem

2007 131 77% 54 41% 3.38      0.46       0.51         0.97    0.54        

1,506      55% 665          44% 5.95      0.53       0.46         1.15    1.49        

Year

 #     

Trials

%    

Trials

# 

Prisoned

% 

Prisoned  Months 

 

Lmonths 

 

eLMonths 

 SR= 

St/eSt  VSRt  Period 

1996 69 75% 8 12% 3.15      0.42       0.49         0.87    0.24        

1997 210 84% 18 9% 2.93      0.41       0.38         1.07    0.34        

1998 140 83% 17 12% 3.82      0.52       0.47         1.10    0.36        

1999 96 65% 5 5% 6.32      0.62       0.60         1.01    0.38        

2000 58 54% 6 10% 3.24      0.48       0.50         1.11    0.44        

2001 115 53% 23 20% 2.90      0.38       0.42         0.83    0.36        Intifada

2002 111 44% 39 35% 3.74      0.51       0.49         1.07    0.29        Post Chatib1

2003 97 40% 41 42% 4.01      0.51       0.48         1.09    0.37        

2004 136 40% 60 44% 4.20      0.52       0.53         0.97    0.27        

2005 99 28% 58 59% 2.79      0.34       0.34         1.07    1.78        Post Chatib2

2006 85 20% 49 58% 3.66      0.42       0.44         0.94    0.54        post Abu-Salem

2007 39 23% 19 49% 4.81      0.58       0.58         1.04    0.30        

1,255      45% 343          27% 3.66      0.46       0.46         1.00    0.59        
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 משתני של הפערים בחומרת העונש הכולל-ניתוח רבמודל  .11

 :Backwardsלהלן המודל שנבחר בעזרת אלגוריתם 

 תרשים הדירוג החציוני של אסירים לחומרת עונשי מאסר .9

 

 

 

 

 

Model

RR Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

140.578          0.334          0.323                2.050                    

Standardized 

Coefficients

BStd. ErrorBeta

(Constant).997.7431.341.180

lambda-.133.123-.027-1.078.281

north1-.615.263-.089-2.335.020

tel_aviv1-.346.152-.061-2.281.023

jerusalem11.418.197.1927.213.000

Judges’ nationality.778.268.1072.908.004

PRV Def.623.132.1254.736.000

post_chatib2.338.233.0381.451.147

post_abu_salem.469.236.0531.982.048

killed_last_year-.004.003-.108-1.161.246

event_last_year.052.018.2472.859.004

nationality.139.140.027.993.321

age.066.027.3272.419.016

gender1.066.346.0723.078.002

Prior conviction 1.509.144.0873.525.000

Conf-.479.207-.055-2.316.021

Pros- prison.781.149.1465.236.000

Allien #.193.050.1703.828.000

Arrest-1.140.181-.168-6.305.000

killed_last_3years2.000.000.1414.046.000

killed_last_month2.000.000-.041-1.576.115

age2-.001.000-.331-2.469.014

Allien #2-.003.002-.058-1.316.189

Coefficientsa

ModelUnstandardized 

Coefficients

t

Model Summary
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 הענישה הממוצעת, יחס הענישה ושונות יחס הענישה בעסקאות טיעון .11

 

 הענישה הממוצעת, יחס הענישה ושונות יחס הענישה במשפטים .12

 

 

 

 

 

Year # Bargains % Bargains Sb eSt SR VSR Period

1996 23 25% 4.08             4.17        0.98        0.15              

1997 39 16% 3.84             4.23        0.91        0.21              

1998 29 17% 3.64             3.63        1.00        0.28              

1999 51 35% 3.38             3.52        0.96        0.19              

2000 50 46% 3.01             3.27        0.92        0.17              

2001 104 47% 4.19             3.90        1.08        0.33              Intifada

2002 141 56% 5.93             5.06        1.17        0.42              Post Chatib1

2003 143 60% 7.88             5.35        1.47        0.72              

2004 203 60% 6.83             5.88        1.16        0.37              

2005 255 72% 5.17             5.43        0.95        0.22              Post Chatib2

2006 337 80% 4.56             4.91        0.93        0.17              post Abu-Salem

2007 131 77% 4.96             4.54        1.09        0.32              

1,506         55% 5.29             4.92        1.07        0.33              

Year # Trials % Trials St eSt SR VSR Period

1996 69 75% 3.40             3.32        1.02        0.29              

1997 210 84% 3.27             3.39        0.96        0.26              

1998 140 83% 3.55             3.37        1.06        0.23              

1999 96 65% 3.26             3.28        0.99        0.18              

2000 58 54% 3.16             3.13        1.01        0.23              

2001 115 53% 4.17             4.22        0.99        0.19              Intifada

2002 111 44% 5.01             5.12        0.98        0.17              Post Chatib1

2003 97 40% 5.64             5.52        1.02        0.21              

2004 136 40% 5.63             5.67        0.99        0.22              

2005 99 28% 5.49             5.35        1.03        0.20              Post Chatib2

2006 85 20% 5.25             5.43        0.97        0.13              post Abu-Salem

2007 39 23% 5.39             5.23        1.03        0.22              

1,255         45% 4.35             4.35        1.00        0.21              
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 2111–1971הודאות והרשעות בישראל  .13

 

נתוני שיעור ההרשעות   269מבוססים על מחקר שערך מדגם מייצג. 5020נתוני שנת 
נלקחו מדוחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור ההודאות בשנים שלפני כן מבוסס 
על הערכה גסה בלבד. שיעור ההרשעות במשפטים מבוסס על חישוב שיעור ההרשעות 

ר משפטי ההוכחות )שהוא המספר המשלים את שיעור שאינו מבוסס על הודאות חלקי שיעו
 (.%200-ההודאות ל

 

 

 

 

 
 .2, לעיל ה"ש שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים 269


