
 ספרעו

לית* : הענישה הפלי ק ז  יעקב ב

 מאת

 פרופ׳ מנחם אמיר**

 כפי שכותב כבוד השופט העליון, פרופ׳ חיים כהן, בהקדמה, זהו ספר מיוחד במינו.
 ראשית, זהו הספד הראשון בעברית המקיף את מרבית הסוגיות שבהן עוסקת הפנולוגיד,
 (תורת העונש) המודרנית. שנית, נעשה כאן ניסיון לראות כיצד מתאימים ההלכה
 והמשפט העברי לבעיות שבהן עוסקת הפנולוגיה המודרנית. שלישית, נדונות בו דרכי
 הענישה הנהוגות בישראל, על העקרונות המונחים ביסודן, כפי שהן באות לידי ביטוי
 בפסיקת בית המשפט העליון. כל אלה עלו בידי המחבר באופן יוצא מן הכלל הודות
 לכך שהוא מגלם באישיותו הן את השופט והן את החוקר האקדמי. חיבורו זה, שנועד
 הן לתלמידי המשפט והן לחוקרים, מאפשר הצצה רחבה לתוך היבטים שונים של

 התיאוריה והמעשה בתחום הענישה.
 בבהירות ובקצרה נדונים כאן כמה עניינים שמחברים אחרים התעלמו מהם או דנו
 בהם באופן שטחי מדי. כזה הוא הדיון בעיקרון של התגמול בענישה וכן באופי העובש
 ובמידת העונש. מקורי הוא הניסיון להבין את מדיניות הענישה בישראל כפי שהיא
 מיוצגת בגישתו ובפסיקתו של בית המשפט העליון. ועל הכל, ראוי המחבר לשבח על

 כך ששילב, בצורה בהירה ובלשון ברורה, דיון עיוני עם חומר אמפירי.
 ואף־על־פי כן, הייתי מבקש למצוא בספר דיון בכמה עניינים נוספים, שהמשותף

 להם הוא רקע או מסגרת סוציולוגית לנושאים שהמחבר דן בהם.
, או ה ל ל פ ה  ראשית, הייתי מבקש למצוא כאן התייחסות, ולו קצרה, לבעיית ה
 אותו תחום של הסוציולוגיה של החוק הדן בתנאים שבהם חברה מחוקקת את חוקיה
 הפליליים או מגבילה את תחולתן של החקיקה הפלילית והסנקציות הקשורות בה.
 דבר זה דורש דיון היסטורי סוציולוגי־פוליטי המהווה מסגרת לא רק לתהליכי חקיקה,
 אלא גם להדגשה המשתנה של עקרונות ענישה אלה או אחרים וכן של עלייתם וירידתם

 של אמצעי ענישה.
 שנית, נראה לי שמן הראוי היה לדון בנושא גם במסגרת של סוציולוגיה ארגונית.
 כלומר, בנוסף למסגרת התרבותית־חברתית שבה עולים ומתקיימים עקרונות ואמצעי
 ענישה. מעשה הענישה מתרחש במסגרת ארגונית, או במערכת הקרויה ״מערכת אכיפת
 החוק והמשפט״. מערכת זאת כוללת בנוסף לבתי המשפט, למוסדות הענישה ולהםדרי
 הענישה, גם את המשטרה והתביעה, שהן תת־מערכות, וכן את ההסדרים הארגוניים

 * י׳ בזק, הענישה העלילית (דביר, תל־אביב, 1981). 320 עמוד.
 ** המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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 מנחם אמיר משפטים ע, תשמ״ב

 היוצרים את המאגר שממנו שואב בית המשפט את המקרים שעליהם הוא מפעיל את
 עקרונות הענישה ואמצעיה. היה ראוי לדעתי להתייחם להיבט המערכתי הזה ולציין
 את הקשר שבין בית המשפט והכרעותיו ובין תת־מערכות אחרות שעניינן הפעלת

 החוק והמשפט.
 בדיון בבית הסוהר כמערכת, וכן בתיאור צורות אחרות של אמצעי ענישה, לא
 נעשה לדעתי שימוש מספיק בממצאים האמפיריים של מחקרים שנעשו בארץ בנושאים
 כגון שירות המבחן או בתי הסוהר. מאידך גיסא, מבורכת ההתחלה של המחקר האמפירי
 שעושה המחבר בנושא הקנס, למשל. עצם הצגת המספרים והעובדות הלקוחים מן

 הדיווח הרשמי היא צעד למחקר בתחום שהוא מוזנח לדעתי.
 מכיוון שזהו ספר לימוד חשוב היה, כך בראה לי, שתיכלל בו ביבליוגרפיה של החומר

 שעניינו פנולוגיה ואשר פורסם בארץ.
 דרך דיונו של המחבר בנושא ״הטיפול והשיקום״ ממצה את טענותי שהובאו למעלה.
 המושגים ״טיפול ושיקום״ הפכו להיות, בעיקר בארצות הברית, מושגים ״מיושנים״.
 העקרונות של הרתעה והגנת החברה הם המועלים עתה כהצדקות ה״שליטות״ אצל
 קובעי מדיניות הענישה. יש לכך סיבות היסטוריות ואידיאולוגיות ותרם לכך גם
 השימוש, המוטעה לדעתי, בממצאים אמפיריים, המעידים, לכאורה, על כישלון האידיאו
 לוגיה והמעשה הטיפולי והשיקומי. חבל שהמחבר לא נגע בנושא זה, המסעיר כיום
 את הפנולוגיה שמעבר לים. יש לצפות לכך, שהדי הוויכוח והסערה יישמעו גם אצלנו;

 אין ספק שתהיה לכך משמעות ממשית לגבי המדיניות הפנולוגית.
 העדר התייחסות לנושא זה מצביעה לגבי דידי על חסרון נוסף בספר והוא, שקשה
 לקורא לעמוד על גישתו העקרונית — האידיאולוגית למעשה — של פרופ׳ בזק לבעיות
 שהוא דן בהן; ואלה הן בעיות של הכרעה אידיאולוגית ושל שיפוט ערכי. כשופט חייב
 פרופ׳ בזק לנקוט עמדה במקרים שהוא דן בהם, ואכן הוא נוקט עמדה וגוזר פסקי דין
 שהם לא רק במסגרת החוק אלא גם במסגרת הרעיונות שאותם הוא מתאר באופן
 מעניין ומצוין כל כך בספרו. אפשר שאני מבטא בכך רק את סקרנותי שלי, אבל רוצה
 הייתי למצוא בספר תשובה לשאלה מהי עמדתו, למשל, בוויכוח בין טיפול להרתעה,

 בין עמדתו של הארט לזו של דוולין בנושא של אכיפת מוסר וכיו״ב.
 בסיכום, פרופ׳ בזק הביא לנו ספר לימוד ועיון שנועד לתלמידי המשפט ולחוקרים,
 אך גם לשופטים ניתנת כאן הזדמנות לראות כיצד עבודתם היום־יומית משתקפת
 במסגרת תורת הענישה הכללית. זהו ספר מבוא בסיסי והתחלתי למי שרוצה לשלב
 את לימוד הפנואגיה המודרנית עם המקורות היהודיים ועם מדיניות שפיטה המתבססת
 על ההלכה היהודית. לי כמורה אין ספק, שתלמידי יזדקקו לספר זה ויראו בו ספר הכרחי

 ובסיסי ללימודיהם.
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ת טיעון בישראל* סקו : עי  א׳ הרנון וק׳ מן

 מאת

 משה בן״זאב

 עיסקות טיעון הם גידולי פרא שצמחו בערוגות המטופחות היסב של סדר הדין הפלילי.
 אין להן אסמכתא בחוק, אך הן גם אינו אסורות על־פיו, הן נבטו תחת הלחץ הכבד של
 ריבוי תיקים פליליים והקושי להתמודד עם כל תיק ותיק בדרכי הפרוצדורה המקובלת.
 על הקושי האובייקטיבי מתווספת העייפות האנושית של שופטים, פרקליטים וסניגורים
 והרצון לסיים עניינים מהר, להגדיל תפוקה ולהבליט הישגים סטטיסטיים. בתנאים של
 שיטת דיון אדברםרית, ושיטה דיסקרציונית של התביעה, שלה נמסר על־פי החוק שיקול
 דעת רחב, אם להגיש בכלל את המשפט הפלילי וכיצד לנסח את כתב האישום, העיםקות,
 שמטרתן לסיים משפטים פליליים בהודאות של הנאשמים תמורת אי־אלה הנחות
 מצד התביעה, מתבקשות מאליהן. ואכן, כל זה היה ידוע לכל העוסקים במשפטים
 פליליים ובנקודה זו אישר מחקרם של המחברים המלומדים, פרופ׳ הרנון וד״ר מן,

 בדומה למחקרים אחרים בתחום ההתנהגות האנושית, את הידוע בלאו הכי.
 אולם מעבר לנקודה הזאת, ובכך חשיבותו הגדולה של המחקר ששימש למחברים
 המלומדים יסוד לספרם, מחקר זה מנסה לגלות את הדרכים שבהן מתבצעות העיםקות,
 את המטרות שהצדדים המעורבים שואפים להשיג באמצעותן, ואיך הם פועלים זה כלפי
 זה. במלים אחרות, יש כאן ניסיון לחדור אל תוך התחום האפור שבין הפרוצדורה
 הליגלית והנקייה לגמרי ובין השיטות, שהן אסורות בתכלית האיסור, של השגת הרשעות
 בדרכים לא כשרות, בתוך התחום האפור הזה מנסים המחברים המלומדים להעמידגו
 על ה״מודום אופרנדי״ של השיטות, שאולי אין הן יפות ומוסריות כל כך, כדעת אי

 אלה שופטים ומלומדים, אך הן קיימות ונםבלות, וכדעת אחרים, אף רצויות!.
 במובן זה ספרם של פרופ׳ הרגון וד״ר מן חורש בקרקע בתולה. זכותו הגדולה היא,
 שהוא מפנה זרקור של התעניינות וסקרנות אינטלקטואלית לפינות אלה של ההליך
 הפלילי, ששום ספר אחר על סדר הדין הפלילי אינו עוסק בהן. גם בארצות אחרות
 של המשפט המקובל החלה ההתעניינות בתופעה זו של עיםקות טיעון רק בשנים
 האחרונות, וטוב הדבר שאנו בישראל לא נפגר אחריהן. המחברים מדגישים, במבוא
 לספרם, שבארצות הברית הנושא של עיםקות טיעון מעסיק לא רק משפטנים, אלא
 גם סוציולוגים, אנתרופולוגים, כלכלנים וחוקרים במדעי המדינה. יש לקוות שהספר

 * א׳ הרנה וק׳ מן, עיפקות טיעון כישראל(המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הרי
 סאקר, ירושלים תשמ״א), 154 עמודים.

 1 ראה פרק שני.בספר — ״עיסקות טיעון — מעלות וחסרונות״; ראה גם ע״ם 532/71 גחמוצקי,
 פ׳׳ד כו 543.
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 משה בףזאב משפטים יב, תשמ״ב

 שלפנינו ייתן דחיפה להתעניינות רחבה כזאת גם בישראל. אך מעבר לזאת חשוב
 לציץ, שהמחברים במפורש אינם מסתפקים בניתוח מדעי של ממצאי המחקר לצורך
 הסקת מסקנות על הנעשה בארץ ועריכת השוואות עם הנעשה במדינות אחרות. לנגד
 עיניהם עמדה התועלת המעשית שאותה ניתן להפיק מעבודתם. ועל כן הם מסיימים
 את ספרם בפרק של ״מסקנות והמלצות״, כאשר ההמלצה המרכזית היא, להעמיד
 לדיון ציבורי ובעקבותיו להכרעה של המחוקק, את עצם השאלה אם לאפשר או לאסור
 עיסקות טיעון, ואם לאפשרן, באיזה תנאים ועל־פי איזה הליכים. בכך הופך הספר
 שלפנינו להיות אתגר מצד אנשי האקדמיה לדעת הציבור הרחב, לשר המשפטים
 ולכנסת, ואם אכן ייענה האתגר, אפשר יהיה לברך על הספר לא רק כעל הישג מדעי־

 אינטלקטואלי, אלא גם כעל הישג חברתי־מעשי.
 הספר כתוב בצורה בהירה ומעניינת. עריכתו היא למופת. עם זאת אציין להלן כמה
 דברים, שלעניות דעתי פוגמים בשלמות ובמשקל של המחקר, הן מבחינת הפרוגרמה
 והן מבחינתו המתודולוגית. אולם, גם בהקשר של דברי ביקורת אלה מן הראוי לזכור,
 שהמחברים פעלו תחת אילוצים, שהם אינם אחראים להם, ושגם בתנאים אלה המחקר
 מגלה שורה של תופעות שליליות, שעצם גילויין הוא לברכה למערכת המשפטית כולה.
 המחברים הגדירו את תכנית המחקר כדלהלן: ״ביקשנו לבדוק מקצת מן המתרחש
 בפועל בארץ, כגון: כיצד נעשות עיסקות טיעון והנימוקים לעשייתן, מה טיב הוויתורים
 שמהם נהנים הנאשמים, ואילו תפקידים ממלאים התובעים והשופטים בכל התהליך

 הזה של משא־ומתן ועריכת עיסקה בפלילים״ 2,
 קצת לפני כן, במסגרת הצגת המעלות והחסרונות של עיסקות טיעון, אלה מול אלה,
 מדגישים המחברים המלומדים את החשש ״שבני אדם חפים מפשע יתפתו להודות
 במסגרת עיםקה — אם משום שההסכם עשוי לנבוע ׳מניצול כוח השפעתם השלטונית
. הם ממשיכים  של המשטרה או הפרקליטות׳, ואם בגלל לחצים אפשריים של סניגורים״ 3
 ומציינים, שיש גם הטוענים, ״שאווירה כפייתית יכולה להיווצר גם בבית המשפט,

 אם וכאשר שופטים נוהגים ליזום ולעודד עיסקות או להפציר בצדדים להתפשר״ *.
 בעיני, הבעיה הזאת של אנשים חפים מפשע, העלולים להידחף להודאה באשמה עקב
 עיסקת טיעון, צריכה היתה להיות הבעיה המרכזית של המחקר כולו. לאמור, חייב היה
 להיעשות מאמץ מירבי לגלות אם אירעו אצלנו מקרים כאלה וכיצד הם התרחשו. בסופו
 של דבר, הרי זוהי מטרתו העילאית של ההליך הפלילי כולו, להעניש את האשמים
 ולזכות את החפים מפשע, ואם עיסקות טיעון עלולות להביא לתוצאה הפוכה, ולו גם

 במקרים בודדים, הרי זהו נימוק טוב לפסול אותן מכל וכל.
 המחקר איננו נותן תשובה ברורה לשאלה האמורה. אמנם מודגש בו שהתובעים
 בארץ, בדומה לתובעים בארצות אחרות, מבחינים בין ״חפות עובדתית״ ובין ״חפות
 משפטית״5, ומכאן יש להבין, שהם עושים עיסקות־טיעון בהיותם משוכנעים, שהנאשם

 2 ראה בספר עמ׳ 10,
 3 שם, עמ׳ 9; המובאה שבתוך המובאה היא מדבריו של השופט ת׳ כהן בפסק דין כחמוצקי
 והיא באה לבטא לא רק הרהורי לב אקדמיים, אלא ניסיון מעשי רב־שנים של אדם שהיה

 שופט בבית המשפט העליון, ולפני כן היועץ המשפטי לממשלה.
 4 שם עמ׳ 9.

 5 שם, עמ׳ 75. ההבחנה בין שני סוגי התפויות ניתנת בידי תובעים להצדקת נכונותם לעשות
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 משפטים יב, תשמ״ב א׳ המון וקי מן: עיסקות טיעון בישראל

 לא חף חפות עובדתית, ועל כן מן הראוי לו, לגופו של עניין, שיבוא על עונשו. אך
 יש בכך משום נחמה פורתא בלבד. ראשית, משום שאין אנו רוצים לראות בתובע גם
 שופט; ושנית, משום שיתר תוצאות המחקר אינן מצדיקות כלל מתן אמון כזה בתביעה.
 אותה תחושה של ״אי־חפות עובדתית״ של הנאשם יכולה לקנן גם בלבו של סניגור,
 הדוחק במרשו להסכים לעיסקת טיעון; ואולי גם בלבו של שופט, הממריץ, בשלב
 כלשזע של המשפט, את הנאשם להסכים לעיםקה. לפתח תחושות אלה, של התביעה,
 הסניגורית, ואולי גם של בית המשפט, רובצת אפשרות של טעות, שקשה ואולי אף אי

 אפשר יהיה עוד לתקנה.
 אשר לשיטת המחקר, המחברים המלומדים עצמם מדגישים את חסרונותיה. המחקר
 מתבסס על ראיונות (למעלה מ־100) עם תובעים, שופטים וסניגורים. ראיובות אלה
 אינם מקיפים את הכמות הגדולה של משפטים פליליים, בעיקר על עוונות, המנוהלים
 בידי תובעים משטרתיים. משום מה לא התירה המשטרה למחברים להיכנס ל״קודש
 הקדשים״ שלה ולקבל מידע מאת אנשיה. המחברים מציינים עובדה זו בצער רב:
 ״...הודיעו לנו במשטרה כי אין מתירים להמשיך בראיונות. לא יכולנו אפוא —
 לצערנו — לערוך מדגם ייצוגי של אוכלוםיה זו. סירוב זה לאפשר מחקר אקדמי לא
 נתמך, לדעתנו, בהסבר משכנע המבוסס על נימוקים של אינטרס הציבור״. המחברים
 מתנחמים בכך שהראיונות עם שופטי השלום סיפקו להם תיאורים מפורטים למדי על

 עסקות טיעון שעושים תובעים משטרתיים 8.
 יש לי ספק אם בתנאים אלה אכן הצליח המחקר לחשוף במידה מספקת את הליכותיהם
 ושיקוליהם של התובעים המשטרתיים. יש לזכור, שרוב הנאשמים הבלתי מיוצגים הם
 דווקא אלה המובאים לדין בפני בתי משפט השלום. נמצא אפוא, שאלה הם הנאשמים,
 שבעומדם מול לחץ של תובע הם חסרים ייעוץ מקצועי בכל הנוגע לסיכוייה של
 התביעה להוכיח את אשמתם ובאשר לסיכויי ההגנה שלהם. לגבי נאשמים כאלה קל
 יותר לתביעה לנצל את ״השפעתה השלטונית״ מאשר לגבי נאשמים מיוצגים וייתכן
 שביניהם אחוז המודים באשמות עקב עיסקות טיעון הוא גבוה יותר מאשר בין סוגים
 אחרים של נאשמים. אכן, מבחינה ציבורית, האיסור שהטילה המשטרה על המחברים
 לערוך את מחקרם בתחומיה הוא לא רק בלתי מובן, אלא אף מעורר חששות כבדים

 לגבי המניעים של אלה שהחליטו להטילו,
 אולם, מה לנו כי נלין על המשטרה, אם גם גוף כה מכובד וחסר פניות, כמו אסיפת
. אמנם, הנזק למחקר  שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה, החליט על איסור דומה1
 בעקבות החדם של שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה הוא קטן לעין ערוך מזה של
 החרם המשטרתי, שהרי השופטים של בתי המשפט האחרים בארץ, הן בתי משפט

 עיסקת־טיעון כאשר יש להם ספק לגבי טיב הראיות שבידיהם. יש להניח, שאותו נימוק
 מנתה את התובעים בכל מקרה של עיסקת טיעון גם אם הסיבה איננה בחולשת הראיות

 שבידיהם.
 6 ראה בספר הערה 2 בעמ׳ 38. ראה גם הפרק ״מסקנות והמלצות״ בעמ׳ 145—146, סית ז׳
 — המדבר על הצורך במחקרים נוספים, ובייחוד פסקה 3, המדברת על תפקיד המשטרה
 ומעורבותה לגבי עיסקות־טיעון ובעניין עדי־מדינה. כולבו בוודאי שותפים לקריאה ש״תהיה

 שעת רצון״ ו״שהמשטרה תגלה נבובות גדולה יותר לשתף פעולה למטרה זו״.
 ד ראה בספר, הערה 6 בעט׳ 40.
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 משה בן־זאב משפטים יב, תשמ״ב

 מחוזיים והן בתי משפט שלום, התראיינו בחפץ לב וסיפקו לחוקרים את המידע שביקשו
 לקבל. מן הראוי לשבח כאן את שופטי בית משפט השלום בחיפה אשר, שלא כאחיהם
 הבכירים מבית המשפט המחוזי, השכילו להבין, שעזרה למחקר אקדמי משרתת מטרה

 מועילה ואין בה משום פגיעה כלשהי בעבודתם או במעמדם כשופטים.
 ליקוי נוסף באוכלוסיית המרואיינים הוא המספר הלא משמעותי של סניגורים שרוא־
 יינו. כן פסחו המחברים לגמרי על אוכלוסיית הנאשמים השפוטים והאסירים בבתי
 הסוהר. לא בדור אם דבר זה נעשה בגלל קשיים אובייקטיביים או מחמת הרצון לסיים
 את המחקר, ולו גם על בסיס של אוסף מידע בלתי שלם. לשבחם של המחברים ייאמר
 שהם היו ערים לליקוי זה שבמחקרם וכללו בפרק המסקנות וההמלצות המלצה מתאימה

.  לגבי המחקרים העתידים 8
 אולם, בנוסף לליקויים אלה קיים ליקוי נוסף הנובע מעצם התבססות המחקר על
 ראיונות בלבד. ראיונות עם אנשים מספקים מידע שכל כולו שאוב מן הזיכרון של
 המרואיין, כאשר זיכרון זה עלול להיות גם סלקטיבי וגם מושפע מגישתו השכלית
 והרגשית של המרואיין לנושא. אולם כאן לא היתד. למחברים ברירה. אחד הממצאים
 החמורים שנקבעו במחקרם הוא זה, שהנחיות בית המשפט העליון בפסק הדין המנחה
 על עיםקות טיעון, הוא פסק דין כחמוצקי 9, וגם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שבאו
 בעקבות אותו פסק דין י׳1, פשוט אינן נשמרות, לא בידי פרקליטים וגם לא בידי שופטים.
 לכן אין עיסקות הטיעון בערכות בכתב ואיבן מדווחות. בהמלצותיהם מציעים המחברים
 המלומדים להקים ריכוז ארצי של רישומים על עיסקות טיעון על בסיס הגדרה מוסכמת,
 והם מביעים את התקווה, ש״רישום מרוכז של עיסקות טיעון בארץ יאפשר בעתיד
 עריכת מחקרים מהימבים יותר, כי יוכלו להסתמך על המידע שבתיקים שבבתי המשפט,
 בפרקליטות ובמשטרה״11. ואשר למחקרם הם, המחברים רואים חובה לעצמם לציין,
 ״שהמדנם הנוכחי אינו מאפשר לקבוע במדויק באיזו מידה התמונה שתובא להלן
, אך הם מקווים ״שהתוצאות מצביעות בבירור 1  אמנם מייצגת את המתרחש במציאות״ ב
 על מגמות והלכי רוח שהם קיימים בארץ, כך שמן הראוי להתחשב בהם ולהתמודד

. ג  אתם״ 3
 ואכן, מנמות והלכי־רוח אלה מעוררים מחשבות נוגות למדי, ודבר זה חל על כל

 הגורמים המאפשרים את ביצוע העיסקה.
 נתחיל בשופטים. להלכה, על־פי השיטה האדברסרית אין מצפים מהם שיהיו מעורבים
 במשא־ומתן לסיום משפט בדרך של עיסקת טיעון. פסק דין כחמוצקי קובע את הדבר
 בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, ואף מחייב את השופט לברר היטב, אם הודאת
 הבאשם באה מרצונו הטוב והחופשי, ואם אין בצדה הבטחות. ההנחיות שבפסק דין

 8 ראה שם, עמ׳ 145, על הצורך במחקרים נוספים. בפרק זה מצליבים המחברים שבגעו בשאלת
 הסניגוריה רק אגב אורתא, ושמן הראוי שנושא זה ייחקר. לצורך זה רצוי יהיה לראיין
 מספר ניכר של עורכי דין בעלי ניסיון בתחום הפלילי וכן נאשמים שפוטים, כולל אסירים.

 9 ראה הערה 1 לעיל.
 10 ראה בספר עמ׳ 30 ואילך: הנהיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין עיסקות טיעון.

 11 שם, עפ׳ 142.
 12 שש, עמ׳ 41.
 13 שם, עמ׳ 42.
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 משפטים יב, תשמ״ב א׳ הרכון וק׳ מן: עיסקות טיעון בישראל

 זה מחייבות את התביעה להביא לידיעת השופט אם נעשתה עיםקת טיעון, ואז שומת
 על השופט להבהיר לנאשם את משמעות הודאתו ושאין בית המשפט קשור לשום הבטחה
 שניתנה לו. כל אלה הם אמצעי זהירות, שמטרתם להבטיח שההליך הפלילי יישאר נקי

 מכל השפעות פסולות.
 ולמעשה ו ״למעשה״, כותבים המחברים, ״נוכחנו לדעת ששופטים רבים נוקטים
 יזמה וממריצים את בעל־הדין לעשות עיסקות, ולעתים אף מפעילים עליהם, ובמיוחד
. ובהמשך: ״...למעשה רוב השופטים אינם רוצים 1  על התובעים, לחץ לא מבוטל״4
 כלל לדעת את נסיבות ההודאה, וכמעט שאינם עושים את כל הבירורים האמורים —

 במיוחד, כאשר הנאשם מיוצג על״ידי סניגור״ ״,
 כך הולכים שופטים אחדים ומםגלים לעצמם תדמית של ״יפי־נפש״, שאינם רוצים
 להיות מעורבים, ואף לא לדעת על עיסקות טיעון, בבחינת ״ידינו לא שפכו את הדם
 הזה״, אך למעשה הם יודעים גם יודעים, ואף מפתחים ביחד עם התובעים והסניגורים
 מעין ״קוד מוסכם״ של ביטויים המרמזים על עיסקת טיעון שנעשתה, כגון כאשר התובע
 מסתפק בבקשת ״עונש לפי הנסיבות״, או כאשר הוא מביע ״הסכמה להשאיר את גזר

 הדין לשיקול דעת בית המשפט״ 18.
 הסניגורים הם, לכאורה, הערובה העיקרית לכך, שעניינו של הנאשם יהיה מוגן על־
 ידי בעל מקצוע, תוך ידיעה והערכה נכונה של ההוכחות שבידי התביעה ואגב ייעוץ
 מקצועי אחראי לגבי סיכויי ההגנה. כפי שכבר נאמר לעיל, המחקר של המחברים על
 התנהגות עורכי הדין בארץ הוא דל־ממצאים, וזהו אולי אחד החלקים החלשים שבמחקר
 כולו. אולם היטיבו המחברים לעשות, בהפנותם תשומת לב למחקרים מקבילים, שנעשו
 בארצות אחרות. וכך אנו למדים, שבאנגליה הגיעו החוקרים למסקנה, שבלחץ עורכי
 דין על לקוחותיהם נאלצו גם אנשים חפים מפשע להודות בעבירות. ואותו מחקר אנגלי
 שעליו מתבססים המחברים עורר שם סערה ציבורית. גם בארצות הברית הגיעו חוקרים
 למסקנה ש״עיסקות טיעון מהוות פיתוי חזק לסניגורים שלא לראות את טובת הלקוח
. כאמור, אין לנו ממצאים ברורים בעניין זה לגבי  כשיקול עליון במילוי תפקידם״ ״

 המצב אצלנו. אולם, הייתכן שאצלנו המצב אחר ו
 ואחרונים, אף אם לא לפי סדר חשיבותם, הם התובעים. הללו, שהם ממונים על
 ייצוג האינטרס הציבורי במובנו הרחב והנעלה ביותר, לעתים מדהימים ממש ביחס
 שפיתחו לנושא העיסקות. שכן, מה נחשוב על תובעת המספרת, שאם סניגור מבקש
 ממנה לא לדרוש מאסר בפועל בשביל נאשם, שאין לו רקע פלילי ושעבירתו אינה
 חמורה, היא מואילה לעשות עמו עיסקה, שכן ״לא הייתי מבקשת עונש יותר כבד
 גם אלמלא היה ההסכם״ ? או על תובע המצית: ״אבל לגבי הטיעון לעונש אני מגיע
1  להסכם רק כשבין כה וכה הייתי טוען אותו טיעון, דבר שלא ידוע לסניגור מראש״ ן 8
 והמחברים מגיבים: ״תשובות אלה מעוררות את השאלה האתית, האם אין כאן הטעיה

 14 שם, עמ׳ 126.
 15 שם, שם.

 16 שם, עמי 56 ו־ד5.
 17 שם, עמי 134—135.

 18 שם, עמ׳ 55.
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 משה בן־זאב משפטים יב, תשמ״ב

 של הנאשם או סניגורו ? האם התנהגות כזאת הולמת את תפקידו של תובע מטעם
 המדינה, המייצג את טובת הכלל ?״»

 ומה נאמר על תובעים, הנותנים בתמורה להודאה באשמה את הסכמתם הם שיוגש
 תסקיר של שירות המבחן לפני קביעת העובש20, או הסכמה לשחרר את הנאשם
 בערובה21, או אפילו התחייבות שלא להגיש לבית המשפט רשימה של הרשעותיו
2 תגובתם של המחברים על כל אחת מן ההסכמות הללו היא  הקודמות של הנאשם י 2
 נזעמת, ובצדק רב. ״מדוע״, הם שואלים, ״צריך להתנות את הסכמת התובע להגשת
 תסקיר של שירות המבחן בנכונות הנאשם להודות ? האם אין נסיבות המקרה כשלעצמן
2 ואשר לשחרור בערובה: 3  מצדיקות הזמנת תסקיר כחומר עזר לבית המשפטי״
 ״ניכר״, הם כותבים, ״שמעצר משמש כאן אמצעי לחץ ברור על הנאשם למסור הודאה״,
 ועל כן במה שונה בעצם דין הודאה שכזאת מדינה של הודאה שנתקבלה במשטרה,
 תמורת הבטחה לשחרר את הנאשם בערבות, הבטחה שבתי המשפט רואים בה השאה,
 הפוסלת את קבילות ההודאה ? *2 ואשר להתחייבות שלא לגלות לבית המשפט את
 הרשעותיו הקודמות של הנאשם, נראה שתגובתם של המחברים היא החריפה ביותר:
 ״...הרי זו עיסקה אשר לפיה מוסכם בין באי־כוח הצדדים להטעות או לרמות את

 בית המשפט״ ״2. לא פחות ולא יותר.
 וכך מתקבל הרושם הברור, שבמקרים אחדים אותה עיסקת טיעון, החייבת להתנהל
 בצורה מכובדת כאמצעי עזר להשלמה מהירה של צדק פלילי, הופכת להיות מקח וממכר
 מכוער, המזכיר אולי את דרכיהם של סוחרי סוסים בפולקלור העממי, אך בשום פנים
 ואופן אינו הולם אנשים שעליהם מוטל התפקיד החברתי החשוב והנכבד, לסייע בידי
 בית המשפט לעשות משפט אמת וצדק. ואכן, אתה עומד ומהרהר, האם ביטאנו נכון
 את מהות העניין, כאשר טבענו את המטבע הלשוני ״עיסקת טיעון״, כתרגום למקור
 האנגלי plea bargaining, המדגיש לא את העיסקה המוגמרת והמצוחצחת, אלא את
 המקח והממכר, על כל הסטיות והעקלקלות שבו ? והרי, אפילו הוראות דומות לאלה
 שבסעיף 12 לחוק החוזים, המחייבות את הנושאים ונותנים לקראת עיסקה אזרחית

. 2  לנהוג, זה כלפי זה, בתום לב, איבן חלות כאן 9
 בסיום עבודתם המקיפה אין המחברים קובעים עמדה, האם הם מחייבים או שוללים
 עיסקות טיעון מכל וכל, מטבע הדברים הקורא מצפה ממי שהקדישו זמן, מאמצים
 ומחשבה לחקירת נושא שהוא שנוי במחלוקת, שגם יקבעו עמדה לגופו של עניין
 ושיגנו על עמדתם. אני מניח, שהמחברים נמנעו מלעשות כן לא מפני שאין להם

 19 שם, שם.
 20 שם, עמ׳ 59.
 21 שם, עמ׳ 61.
 22 שם, עמ׳ 62.
 23 שם, עמ׳ 59.
 24 שם, עמ׳ 61.

 25 שם, עמ׳ 62. המחברים תובעים לאסור הסכמים כאלה גם על תובעים וגם על עורכי דין,
 והם גם מציינים שיש להפנות לכך את תשומת לבם של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט

 המדינה ושל ראשי לשכת עורכי הדין.
 26 יש לציין, שהדברים אמורים בתובעים שהם פרקליטים. על התובעים המשטרתיים, כפי

 שכבר הוסבר לעיל, אין אנו יודעים הרבה.
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 עמדה, אלא מחמת נאמנותם ל״נייטראליות המדעית״, שחייבה אותם להציג את כל
 העמדות האפשריות, מתוך פתיחות והגינות, ולהניח לקורא שיגבש את עמדתו בעצמו.
 עם זאת, מתוך שהמחברים ממליצים על פתרון חקיקתי לבעיה, ומתוך שהם טורחים
 ומציעים המלצות מפורטות לגבי טיבה של אותה חקיקה, למקרה שיוחלט לקיים ולמסד
 את עיסקות הטיעון על־פי חוק, מותר להניח, שלדעתם קשה יהיה היום לעקור עיסקות
 אלה מן השורש ונגזר עלינו לקיימן גם לעתיד. ואכן, אם זוהי דעתם, הריהי סבירה

 ומקובלת בהחלט.
 הוא אשר אמרתי בפתח סקירתי זו: עניין לנו בגידולי פרא, ועשבים שוטים עלו
 סביבם. תרומתו של הספר היא בחשיפת הנעשה ובהפניית תשומת הלב של הציבור
 בכללו, ושל אלה העוסקים במשפט הפלילי בפרט, לתופעות השליליות המתלוות לעיסקות

 הטיעון. הגיעה העת לנכש את העשבים השוטים, ולתרבת את גידולי הפרא.
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