
 על מעמדו של שירות המבחן בהליך הפלילי*

 מאח

 חיה כגן־זנדברג

 שדות המבחן נוטל חלק נכבד כהליך הפלילי. המאמר מבקש לעמוד על מקצת מן
ת בהליך הפלילי, תפקידים שכולם עניינם שיקומו של ת ש  התפקידים שממלא ה
 העבריץ. כמוקד הריק מצוי תסקיר המבחן. המאמר מבחין, כפי שכך מבחץ
 המחוקק, בין המידע המצוי בתסקיר המבחן וכץ ההמלצה המופיעה בתסקיר.
 מסתבר כי בעוד שבתי־המשפט אעם רואים עצמם מחוייבים להמלצה שבתםקיר,
 הרי נוטים הם להסתמך על המידע שכתםקיר כעניין שבשגרה. הסתמכות זו על
 המידע המופיע בתסקיר נראית לכאורה בעייתית בשל כך שהמדובר בעדרות
עץ  שמיעה מובהקות. אמנם, המחוקק העניק לצדדים זכות עיון בתסקיר תכות טי
 ביחס לאמור בו. אלא שזכויות אלה מוגבלות יחסית בהיקפן, במיוחד אם נשווה
 את תסקיר המבחן לתסקיר פקיד הסעד ולחוות דעתו של העד המומחה. ובכל זאת,
 במאמר נעשה ניסיץ להצדיק את הסתמכותם המתוארת של בתי־המשפט על
וחד של שרות המבחן בהליך  המידע המופיע בתסקיר, תוך הדגשת מעמדו המי

 הפלילי ופועלו כקצין בית־המשפט.

 א. פתיחה
 משביקשתי לכתוב דברים לכבודו של המשנה לנשיא מ׳ אלון, סברתי כי אין טוב
 מלדון בתרומה שתרם להליך הפלילי. הדאגה לאדם הפשוט, ה׳׳אפור״, הרחוק
 מעץ התקשורת — וזה הוא בדרך כלל מצבו של הנאשם בהליך הפלילי —
 מאפיינת את דרכו של המשנה לנשיאי. תרומה זו בולטת בכל שלביו של ההליך
 הפלילי, אך משקל מיוחד לה בשלב גדרת הדין, שאו נתונה בידי השופט סמכות
. וכמידת שיקול הדעת  נרחבת להקל או להחמיר בקביעת העונש, לפי שיקול דעתו2

 ״ תודתי נתונה לחברי מערכת משפטים על הערותיהם החשובות.
 1 ראה ב״ש 1/87, 6, 16 דננאשוילי ואח׳ נ׳ מ׳׳י, פ״ד מא(2) 281, 289.

 2 לביקורת על היקפו הרחב של שיקול דעת זה, ראה להלן בהערה 9.
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. בלבטים אלו בא שירות המבחן  — כך מידת הלבטים שהשופט מתלבט בהם3
 לעזרתו. על תרומתו של שירות המבחן להליך הפלילי ועל תרומתו של המשנה

 לנשיא לתרומה זו ברצוני להרחיב את הדיבור.

 ב. הםתייעותו של בית־המשפט בתסקיר המבחן
 יותר ויותר מסתייעים בתי־המשפט בתסקיר המבחן בבואם לגזור דינו של נאשם
 שהורשע; יותר דותר רוכש לו שירות המבחן מעמד של כבוד בהליך הפלילי4.
 מספר החלטות שניתנו לאחרונה על ידי המשנה לנשיא מ׳ אלץ משקפות מגמה זו,

 ונעמוד עליהן בקצרה.
 (1) פרשת יונית לדי — בעניין זה הובא בפני המשנה לנשיא עררה של הנאשמת
 על החלטתו של בית־המשפט המחתי לעצרה עד תום ההליכים. כתב האישום
 ייחס לעוררת מספר עבירות, ובהן עבירות חמורות של החזקת סם מסוכן שלא
 לצריכה עצמית, כך שלא היתה מחלוקת בדבר קיומה של עילה למעצרה של

 העוררת. הדיון נסב סביב שאלת קיומה של חלופה למעצר.
 במהלך הדיץ הראשון בעניינה של העוררת הציג פרקליטה תמונה עגומה של
 התדרדרות העוררת, אישה צעירה ואם לשניים, לאחר גירושיה מבעלה, ואת
 הסתבכותה עם עבריין ועם עולם הסמים. כן עמד הפרקליט על נכונותם של בני
 משפחתה, משנודע להם על התדרדרותה, לסייע לה ככל האפשר על מנת
 שתשתקם. בסופו של דיון זה החליט המשנה לנשיא לנקוט יזמה ולהורות על
 קבלת חוות דעתו של שירות המבחן בעניין שחרורה של העוררת ממעצר. בעקבות
 האמור בחוות דעת זו הורה המשנה לנשיא על שחרורה של העוררת ממעצרה

 בתנאים מגבילים שפורטו בהחלטתו.
 (2) פרשת ה״אופנובנק״6 — בפרשה זו החליט המשנה לנשיא, אליו הצטרפו
 השופטים גולדברג ומלץ, להקל במידה ניכרת בעונשו של המערער. המערער
 הורשע בביצוע שורה של מעשי שוד — עשרים ושניים במספר — בנסיבות

 3 בפי שמעיד על עצמו המשנה לנשיא:
 מדידת מידת העונש קשה היא לשופט כקריעת ים סוף, סבוכה היא עד
 מאוד, ורבו בה דיוניהם ולכטיהם של אנשי משפט, קרימינולובים ואישי

י נ׳ שורדקר, פ״ד מג(3) 1, 3). י  חינוך (ע׳׳פ 522/88 מ
 4 בשנת 1991 הורשעו בדין בבתי־המשפט בישראל 27,225 מבוגרים. דינם של קרוב לרבע
. הנתונים מלמדים על גידול שיטתי  מהם (24.2%) נגזר תוך מעורבות של קצין מבחן
 כהיזקקותו של בית־המשפט לשירות המבחן בטרם גזירת הדק. ראה שידות המבחן למבוגרים

.  1991 (משח־ העבודה והרווחה, התשנ׳׳ד) ו, טו
ד נ׳ מ׳׳י, פ״ד מו(1) 596.  5 בש״פ 5874/91 ענית ל

, פ׳׳ד מז(1< 177.  6 ע׳׳פ 1399/91 רוני ליבוכיץ נ׳ מ״י

436 



 משפטים כ״ח תשנ״ה על מעמדו של שירות המבחן בהליך הפלילי

 מחמירות. המערער נהג להגיע למקום השוד כשהוא רכוב על אופנוע וקסדת
 האופנוע על ראשו, ומשום כך זכה לכינוי ״האופנובנק׳׳. בית־המשפט המחוזי
 השית על המערער, ברוב דעות, עונש של עשרים שנות מאסר בפועל. בית־

 המשפט העליון הקל בעונשו והעמידו על ארבע עשרה שנות מאסר בפועל.
 המשנה לנשיא, בנימוקי החלטתו המפורטים, עמד על התפקיד החשוב שמילא
 תסקיר המבחן — שלא עמד בפני בית־המשפט המחחי — בהחלטתו זו. בתסקיר
 תוארו בהרחבה תולדות חייו הסבוכות והמורכבות של המערער והמניעים
 הפסיכולוגיים השונים שהביאוהו לביצוע העבירות: שירות המבחן המליץ על
 קיצור ניכר של תקופת המאסר שהושתה על המערער בבית־המשפט המחוזי, תוך

 הדגשת חשיבותו של הדבר לשיקומו של המערער.
 (3) פרשת ליאת לוין' — כאן הורשעה המערערת בביצוע שוד מזוין של בני זוג
 בנסיבות מחמירות. השוד בוצע יחד עם נאשם אחר, כשהלה מצמיד סכין לצווארה
 של האשה, קרבן השוד, והמערערת מאיימת על הגבר, קרבן השוד, באקדח
 צעצוע. כמו כן כפתו המערערת ושותפה את המתלוננים, סתמו את פיותיהם והיכו
 את הגבר. בית־המשפט המחוזי גזר על המערערת עונש של חמש שנות מאסר,

 מתוכן שלוש שנים וחצי לריצה בפועל והייתרה על תנאי.
 בערעור לבית־המשפט העליון עמד שירות המבחן על נסיבותיה האישיות
 המיוחדות של המערערת ועל כוונתה הרצינית לחזור לחיי אורח תקינים, ובית־
 המשפט (המשנה לנשיא מ׳ אלק והשופטים נתניהו ומלץ) החליט להענות להצעת
 שירות המבחן ולהורות על שחרורה של המערערת ממאסר — לאחר שריצתה
 תקופת מאסר של קרוב לשנתיים — לתקופת ניםיץ בת שישה חודשים. הניסיץ
 עלה יפה. המערערת עלתה על דרך המלך, השלימה את לימודיה ומצאה לה
 עבודה. לפיכך, קיבל בית־המשפט את הערעור, העמיד את העונש על תקופת
 המאסר שריצתה המערערת בפועל, והורה כי שירות המבחן יקיים קשר עם

 המערערת וידווח לבית־המשפט על תהליך השתקמותה.
 החלטות אלה מבטאות כולן את חשיבותו ההולכת וגדלה של שירות המבחן
 בהליך הפלילי. בעניין יונית לוי נטל שירות המבחן חלק פעיל עוד קודם לשלב
 גדרת הדין, בשלב המעצר עד תום ההליכים! בעניין ה׳׳אופנובנק׳׳ הביא תסקיר
 המבחן, בצירוף גורמים נוספים, להפחתה ניכרת בעונש המאסר שעזר על
 המערער: ובעניין ליאת לוין הביא התסקיר לצעד החריג של שחרור המערערת

 ממאסרה לתקופת ניסיון.
 חשיבות שיתופו של שירות המבחן בהליך הפלילי נובעת — כמו בהחלטות
 שהבאנו לעיל — מן הצורך לעשות לשיקומו של העבריין, שהרי שיקומו של
 העבריין הוא — בלשונו של המשנה לנשיא — ״אחד השיקולים החשובים

ס נ׳ מ׳׳י, תקד־ץ־עליון 91 (3) 2058 ! תקדץ־עליון 91 (4) 680; תקרין־ פ 4965/90 ליאת ל  7 ע־
. p 93 (1) 1 1 7 2 י ל ע ־ p l ל  עליון 92 (2) 1917; ת
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 במכלול דרכי הענישה ומטרותיה״8, ו״ענישתנו היא ענישה אינדיבידואלית של כל
 עבריין ׳באשר הוא שם׳״'.

 תנאי לכך שבית־המשפט יוכל לעשות לשיקומו של העבריין הוא שיובא בפניו
 המידע בדבר הנסיבות הםוציו־אקונומיות של העבריין ובדבר המניעים שהביאו את
 העבריין לביצוע העבירה. כמו כן עשוי בית־המשפט למצוא סיוע בהמלצתו
 ובחוות דעתו של איש מקצוע, שתחום מומחיותו הוא שיקום העבריין. מידע זה

 וחוות דעת זו ניתנים לבית־המשפט, בדרך כלל, על ידי שירות המבחן.

 ג. שירות המבחן והמומחיות בתחום השיקומי
 קציני המבחן כולם בעלי השכלה במדעי ההתנהגות והחברה, והתמחותם היא בנושא
. המחוקק — כפי שהדבר עולה מן התפקידים שהועיד 1  ענישת עבריינים ושיקומם0

 8 ע״פ 1399/91, לעיל הערה 6, בעמ׳ 185.
, פ׳׳ד לה(4) 438, 442.  9 ע״פ 291/81 פלוני נ׳ מ״י

 נעיר כאן, כי שיטת הענישה השיקומית נתונה, החל משנות השבעים, לביקורת חריפה. טעמיה
 של הביקורת עניינם הן הספקות לעניץ הצלחת שיקומו של העבריין והן — ואולי בעיקר —
ה לגרום, עקב שיקול הדעת הרחב ד ש  חוסר השוויק ששיטת הענישה האינדיבידואלית ע
 שהיא מוסרת בידי השופט. ראה ר׳ קנאי ״הנחיות לשופט בהפעלת שיקול רעתו בקביעת
ט ה (תשמ״ז) 234¡ י׳ חסץ ומ׳ קרמניצר ״אחידות בענישה בעבירת פ ש  העונש״ מחקרי מ
 תעבורה״ משפטים יח (חשמ׳׳ח) 103 ; ר׳ קנאי ״היחס בין מטרות הענישה ושיקולי הענישה
 לשיקול הדעת של השופט בקביעת העונש׳׳ מחקרי משפט י (התשנ׳׳ג) 39; י׳ חסץ ומ׳
 קרמניצר ״עבירת ההתפרצות — המשתנים המשפיעים על מידת האחידות בענישה״ משפטים
R. Harris C r i m e , C r i m i n a ! J u s t i c e and t h e P r o b a t i o n כב (התשנ״ד) 533. וראה עוד 

, 1992) 129-147; M.E. Burns "The Presentence Interview and theService (London 
" 34Right to Counsel: A Critical Stage under the Federal Sentencing Structure 

. W i l l i a m & Mary L . Rev. (1993) 527. 537 
 עם זאת, ניתן לחשוב על מודל ענישה שיקומי, שבו שיקול הדעת הנתק לשופט מוגבל
 בהנחיות ובכללים, כך שהביקורת על שיטת הענישה השיקומית תפחת. ראה ר׳ קנאי מחקרי

 משפט י, שס. בעמ׳ 64-58.
 10 אמנם כל שנאמד בחוק הוא כי:

 שר הסעד ימנה מבין עובדי משרד הסעד קצין מבחן ראשי למבוגרים
 וקצין מבחן ראשי לנוער לארגונו וניהולו של שירות המבחן למבוגרים
 ולנוער בהתאם לתקנות, וכן מספר מספיק של קציני מבחן שימלאו את
 התפקידים שנקבעו בתקנות (סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
 התשכ״ט-1969 (להלן — פקודת המבחן). משרד הסעד הוא היום משרד

 העבודה והרווחה).
 אולם, הלכה למעשה, נציבות שירות המדינה מחייבת כי קציני המבחן יהיו בעלי השכלה
ק עבודה סוציאלית, חינוך, קרימינולוגיה ומשפטים. בנוסף, עוברים קציני  בתחומים כג
ת בתחומם וכן הם זוכים להדרכה צמודה של קצץ מבחן  המבחן קורסים מיוחדים להחכחו

.103 ( לי(התשמ״ז  מדריך. ראה א׳ שרק שיטת המבחן בדין הפלי
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י ל י ל פ ך ה י ל ה ן ב ח ב מ ת ה ו ר י ל ש ו ש ד מ ע ח על מ ״ נ ש ח ת ״ ם כ י ט פ ש  מ

 לשירות המבחן — רואה את קציני המבחן כמומחים לפן השיקומי של הענישה.
, הועיד 1  בראשיתם של דברים, עם חקיקת פקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944 י
 המחוקק לקציני המבחן את התפקיד של השגחה ופיקוח על מי שניתן לגביו צו
. משהוםיף המחוקק לחוק העונשין את 1  מבחן, צו שהוא אמצעי הבא במקום עונש2
1, בחר להטיל על שירות המבחן את  האמצעי הענישתי של שירות לתועלת הציבור3
 התפקיד של פיקוח על מי שניתן לגביו צו שירות. משקבע המחוקק את האפשרות
, קבע 1  להטיל על עבריין, בצו, מבחן שבמסגרתו יעבור טיפול במשתמשים בסמים4
 כתנאי למתן צו מבחן כי ״קיימת תכנית מפורטת בתסקיר מבחן לעניין סוג הטיפול,
. כן הוטלו על השירות תפקידים שביצועם אינו קשור במישרין 1  מהותו ומשכו״,
. גם בתפקידים אלו בולט ההיבט השיקומי 1  בבתי־המשפט אלא בגורמים אחרים6

 אגב. באוניברסיטה העברית. תלמידי התואר הראשץ בבית הספר לעבודה סוציאלית
 מחוייבים בהכשרה מעשית. הכשרה זו. בשנת הלימודים השלישית, היא בת 20-18 שעות
ג בין היתר, יכולים התלמידים לבחור כהכשרה מקצועית בשירות המבחן למבוגרים או ח ב ש  כ
 בשירות המבחן לנוער. ראה האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית ע״ש פאול

 פרוואלד שנתון בית הספר לשנת הלימודים התשנ״ד (1993/94) 57, 124. 145.

ת ההוראות הנוגעות לענייננו בפקודת ו  11 ע׳׳ר 1944, תום׳ 1 מסי 1380, עמ׳ 128. כיום מצד
. וראה גם סעיף 53 לחוק העונשין, התשל״ז-1977 (להלן — חוק העונשין). על  המבחן

 ההיסטוריה החקיקתית של הוראות החוק, ראה בהרחבה א׳ שרון, שם, בעמ׳ 89-54.
 למען שלמות התמונה נציץ כי ראשיתו של השימוש בצו המבחן בארץ היתה בחקיקת פקודת
 העבריינים הצעירים. 1922, חא״י קנו 1556, ולגבי עבריינים מבוגרים — עם חקיקת פקודת
 מבחן העבריינים, 1928, ע׳׳ר תוס׳ 128,1. אלא שאז נטלו מתנדבים על עצמם את הפקידם
 של קציני המבחן. על שירות המבחן כגוף ממוסד ניחן, למעשה, לדבר רק עם חקיקתה של
 פקודת העבריינים הצעירים, 1937. ע״ר תום׳ 1, 121, ולגבי עבריינים מבוגרים — רק עם
 חקיקתה של פקודת העמדת עבריינים במבחן. ראה על כך בהרחבה א׳ שרץ, שם, בעמ׳

.93-92 
 12 ראה ד׳׳נ 5/63 היועץ המשפטי לממשלה נ׳ וייגל, פ״ד יז(4) 2359ז ע׳׳פ 69/63 היועץ

 המשפט* לממשלה נ׳ ריגל, פ״ד יז(2) 712.
. כן ניתן לתת צו  כיום ניתן לתת צו מבחן גם לאחר הרשעה, ראה סעיף 1(1) לפקודת המבחן
 מבחן בנוסף לעונש אחר, ובלבד שהעונש האחר כולל מאסר על תנאי, ראה סעיף 53 לחוק

 העונשין.
 13 ראה סעיפים 71א-71ו לחוק העונשין, שהוספו בתיקץ התשל״ט־1979.

 14 סעיפים 82־84 לחוק העונשין, בפי שתוקנו בחיקץ התשמ׳׳טי1989.
 15 סעיף 83 לחוק העונשין.

, המוסמכת להורות על שחרורו ם ת ת ח ש  16 כך, למשל, מגיש שירות המבחן חוות דעת לוועדת ה
J.H.של אסיר לאחר שנשא שני שלישים מתקופת עונשו(סעיף 51(ב) לחוק העונשין). וראה 
Bergman "Insuring the Accuracy of the Presentence Investigation Report in the 

. W i s c o n s i n L . Rev1986 " ) 1986. (Wisconsin Correctional S y s t e m 6 1 3 
ת שונות,  כמו כן מגיש השירות ליועץ המשפטי לממשלה, בהתאם לבקשתו, תסקיר כשאלו
ר קצץ מבחן), (תסקי  כגון עיכוב הליכים וחנינה (תקנה 4 לתקנות העמדת עבריינים במבחן

 התשי״ח-1958), ועוד.
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. 1  שביסוד פעולתו של שירות המבחן7
 אנו, כפי שעולה מן הדוגמאות שהבאנו לעיל, נרצה להתמקד בתפקיד שהוטל
 על שירות המבחן בסעיף 19 לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה),
 תשי״ד-181954, המצוי היום בעיקרו — כפי שנעמוד על כך עוד בהמשכם של

 דברים — בסעיפים 37 ו־38 לחוק העונשין.

 ד. תסקיר המבחן
 וכך קובע סעיף 37 לחוק העונשין בחלקים הנוגעים לענייננו:

 37. (א) הורשע אדם, רשאי בית־המשפט, לפני שיגזור את דינו, לדרוש
 תסקיר בכתב של קצין מבחן על כל אלה:

 (1) עברו של הנאשם;
 (2) מצבו המשפחתי של הנאשם עם פרטים מלאים ככל האפשר על הוריו,

 בן זוגו, ילדיו, אחיו ואחיותיו;
 (3) מצבו הכלכלי של הנאשם:

 (4) מצב בריאותם של הנאשם ובני משפחתו:
 (5) נסיבות פרטיות מיוחדות — אם ישנן — שהביאוהו לידי עבירה.

 (ב) בתסקיר כאמור רשאי קצין המבחן להמליץ לפני בית־המשפט על טיב
 העונש שיש בו, לדעתו, סיכוי להחזיר את הנאשם למוטב".

 בסעיף 38(א) לחוק העונשין קבע המחוקק כי בית־המשפט חייב לקבל תסקיר
 מבחן כאמור בטרם יטיל על נאשם מאסר בפועל; חובה זו סויגה בסעיף 38(ב)
, לפיה — בהכללה — החובה לקבל תסקיר 2  לחוק ובאכרזת שר המשפטים0
 מבחן בטרם הטלת מאסר בפועל קיימת רק לגבי נאשמים שביום ביצוע העבירה

ו בשירות המבחן למבוגרים. תפקידים נוספים הוטלו על שירות המבחן לנוער בכל מ ק מ ת  17 ה
 הנוגע להליכים פליליים המתנהלים נגד נוער. ראה על כך חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי
 טיפול), התשל״א-1971 (להלן — חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)), במיוחד

 סעיפים 11, 12, 20, 22, 23, 26, 27, 30.
 עוד על ההבחנה כץ שירוח המבחן למבוגרים לשירות המבחן לנוער, ראה בהרחבה א׳ שרון,

 לעיל הערה 10, בעמי 95-91.
 18 להלן — חוק דרכי הענישה.

 19 עוד על תוכנו של תסקיר המבחן, ראה בהרחבה א׳ שרק, לעיל העדה 10, בעמ׳ 230-204;
.P.W. Keve The P r o b a t i o n Officer Investigates (Minneapolis, I960) 57 

S.A. Fennell & W.N. Hall "Due Process at Sentencing: An Empirical and והשווה 
Legal Analysis or the Disclosure of Presentence Reports in Federal Courts" 93 H a r . 
L . Rev. (1980) 1615; G.G. Killinger, H.B. Kerper & P.F. Cromwell P r o b a t i o n a n d 

. P a r o l e in the Criminal J u s t i c e System (1976) 58-61 
: ק׳׳ת חשכ״ח, 195. ת דרכי ענישה (תסקיר קצין מבחן), תשכ״ד-1964: תוקן ת כ  20 א

440 



י ל י ל ך הפ י ל ה ן ב ח ב מ ת ה ו ר י ל ש ו ש ד מ ע ה על מ ״ נ ש ה ת ׳ ׳ ם כ י ט פ ש  מ

. 2  לא מלאו להם 21 שנה1
 הלכה למעשה, תפקידו של שירות המבחן אינו מתמצה — כפי שעולה
 לכאורה מלשון החוק — בהגשת תסקיר מבחן בכתב לבית־המשפט: נוהג הוא
 שקצין המבחן מתייצב לדיון בעניינו של הנאשם לצדם של התובע והסנגור, והוא
. כך הדבר גם בערעור. נהוג שקצין המבחן 2  יכול לטעון טענות ולהשמיע הערות2
 מופיע לדיון בערעור, ובמידת הצורך מגיש תסקיר מבחן מעודכן בעניינו של

 הנאשם".
 זאת ועוד. יש ובתי־המשפט מסתייעים בשירות המבחן שלא בשלב גזירת הדין.
 כך היה, למשל, בפרשת יונית לוי, שם — בעקבות נוהג קודם" — הסתייע המשנה

. 2  לנשיא בחוות דעתו של שרות המבחן כבר בשלב המעצר עד תום ההליכים3

 21 למען שלמות התמונה, נביא כאן מהוראת סעיף 1 לאכרזה הנ״ל, לפיה החובה לקבל תסקיר
 מבחן בטרם הטלת מאסר כפועל לא תחול:

 (1) על נאשם שביום ביצוע העבירה מלאו לו 21 שנה:
 (2) על נאשם המרצה עונש מאסר בשל עבירה אחרת:

 (3) על נאשם שביחס אליו הוגש חסקיר של קצין מבחן תוך שנים עשר
 החודשים האחרונים לפני מתן גזר־הדין, והעתק החסקיר הוגש לבית־

 המשפט:
 (4) על עבירות שהעונש שנקבע להן בחוק הוא מאסר עולם ונקבע שהוא

 עונש חובה;
 (5) על עבירות לפי החוק לתיקץ דיני העונשין (בטחון המדינה),

 תשי״ז-ל195.
 (6) על עבירוח לפי החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט),

 תשי״ד-1954, פרט לסעיף 2א של אותו חוק:
 (7) על בתי־דין לעבירות הגועה שהוקמו לפי תקנת שעת חירום (עבירות

 תנועה — p חיילים), תש״ט-1949;
p לשטח שמשפט ישראל ח  (8) על נאשם שמקום מגוריו הקבוע הוא מ

 חל עליו.
 22 י׳ קדמי על סדר הדין בפלילים(חלק ב, החשנ׳׳ג) 751; א׳ שרק, לעיל הערה 10, בעמי 258.
 בפסקי־הרץ נהוג לציין אח שמו של קצץ המבחן, שנכח בדיץ, בכותרת פסק־הדין, לצד שמס

 של התובע והסנגור.
 23 לביקורת על נוכחותו של קצץ המבחן בשלב הערעור, ראה דבריהם של ש׳ קוארט והשופט

ון(התשכ״ה) 63, 36.  צ׳׳ע בקר במבחן בישראל — סמינרי
 מנגד, ראה את דבריו של הנשיא לנדוי, שפ, בעמ׳ 43. כן ראה את דבריו של השופט א׳ ברק

ה ג (2) (התש־׳מ) 162, 170-169. ח ו ת  ׳׳התסקיר וקצץ המבחן למבוגרים׳׳ חברה ו
 24 על הנוהג ועל התפתחותו, ראה א׳ מלמד ענישה או שיקום (התשמ״ח) 214-212. ודאה עוד

 א׳ שרון. לעיל הערה 10, בעמ׳ 136-126, 263-262.
 25 המשנה לנשיא שב והסתייע לאחרונה בתסקיר מבחן בשלב המעצר עד תום ההליכים בעניינו
) נ׳ מ׳׳י, טרם פורסם. עוד ראה סעיף 78 לתזכיר חוק ן ״צ(קטי  של קטין, ראה בש׳׳פ 1363/93 י
 סדר הרין הפלילי(אמצעים משטרתיים), התשנ״ג-1993, שהוצע ביום 23.5.93 על ידי משת־
. לפי המוצע ן פט די לד  המשפטים בעקבות המלצותיה של הועדה הציבורית בראשות השו
p מעצרו של קטין עד תום ההליכים. נ ע  בתזכיר, יהיה קצץ המבחן חייב להיות נוכח בדיק ב
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 כמו כן, ההמלצה, הניתנת על ידי שירות המבחן במסגרת התסקיר, אינה
 בהכרח המלצה לטיפול או לאמצעי ענישתי המצויים תחת חסותו של שירות
 המבחן(צו מבחן, צו שירות לתועלת הציבור, צו לטיפול במשתמש בסמים): יש
 ושירות המבחן נמנע מלתת המלצה כלשהי בתסקיר, דש שהוא בוחר להמליץ על
 ״עונש מרתיע״, על ״הימנעות מעונש מאסר ממושך״, על ״קיצור מסוים בעונש

. 2  (בשלב הערעור)״ וכיוצא בזה6

 ה. ההמלצה שבתםקיר
 כעולה מסעיף 37 לחוק העונשין, מורכב תסקיר המבחן משני חלקים: ההלק
 הראשון עניינו מידע הנוגע לנאשם (סעיף קטן(א) לסעיף 37 לחוק); החלק השני
 עניינו המלצה בדבר העונש הראוי לנאשם (סעיף קטן(ב) לסעיף 37 לחוק). העניין

 26 וראה שירות המבחן למבוגרים 1991, לעיל הערה 4, לוח 1 בעמ׳ 2-1, המצינ את ההמלצות
: לוח 3 בעמ׳ 4, המציג את המופנים ח ת מ  ואח ההחלטות העונשיות בבתי־המשפט לפי ה
ת  לשירות המבחן למבוגרים לפי סוג העבירה, לפי המלצות קציני המבחן ולפי ההחלטו
 העונשיות של בתי־המשפט: לוח 9 בעמ׳ 10, המציג את המופנים לשירות המבחן למבוגרים
ת בית־המשפט; לוח 16  לפי גיל, לפי סוג עבירה, לפי המלצות קציני המבחן ולפי החלטו
 בעמ׳ 18, המציג את המלצות קציני המבחן והחלטות בית־המשפט לפי' מעמד בית־המשפט;
 לוח 17 בעמי 19, המציג את המלצות קציני המבחן ואת החלטות בית־המשפט לפי מעמדו
; ולוח 18 בעמי 20, המציג את המופנים לשירות שנידונו בבית־  של בית־המשפט ולפי מקומו

 המשפט העליץ לפי המלצות קצץ המבחן ולפי החלטות בית־המשפט.
, כפי שהופיעו בתסקירי מבחן  לדוגמאות נוספות להמלצות הניתנות על ידי קציני המבחן
P. Hardiker "The Role of Probation Officers in Sentencing" in S o c i a l באנגליה, ראה 

. H . Parker ed.) Work a n d the C o u r t s (London, 1979, 117-123 
 עוד באשר להמלצת קצין המבחן, ראוי להזכיר את תקנה 16 לתקנות העמדת עבריינים במבחן

 (שירותי המבחן), תשי״ט-1959, שזו לשונה:
 16. תסקיר

 (א) קצין מבחן לנוער יכלול בתסקיר המלצה בדבר הטיפול הנאות,
 לדעתו, באותו קטץ.

 (ב) קצין מבחן למבוגרים יכלול בתסקיר המלצות בדבר האפשרות
 להעמיד את האדם במבחן, והוא רשאי להמליץ אף על דרכים אחרות

 להחזרת האדם למוטב.
 לביקורת על תקנה זו, ראה דברי הנשיא לנדוי במבחן בישראל, לעיל הערה 23, בעמ׳ 35:

 קראתי את התקנות להכנת תסקירים, ושם יש סעיף האומר, שקצץ המבחן
 לא רק ייתן את ההמלצה לטיפול, שהוא רואה כמתאים לנחקר בתור פרט,
 אלא גם ימליץ על העונש שמן הראוי להטיל. אינני בטוח אם מחוקק־
.  המשנה לא חרג בזה במקצת מן החחום הלגיטימי של חקירת קצץ מבחן

 מאירך, ראה את גישתו של השופט ברק, לעיל הערה 23, בעמ׳ 168-167, לפיה:
. מטרתו  קצץ המבחן צריך להמליץ על עתש, בלא קשר לשאלת המבחן

 של התסקיר אעה קשורה במבחן.
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 משפטים כ״ח תשנ״ה על מעמדו של שירות המבחן בהליך הפלילי

 הראשס. המידע, תנאי הוא לשני — ההמלצה, שללא מידע אין בידי קצין המבחן
 בסיס למתן המלצה".

 את יחסו של בית־המשפט אל ההמלצה המופיעה בתסקיר המבחן ניתן לסכם
 בדבריו הבאים של הנשיא שמגר:

 כבודו של התסקיר במקומו, אך אין חובה על בית־המשפט לאמצו ואף אין
 זה רצוי ונכק שיתקבל הרושם כי הזמנת תסקיר שירות המבחן פירושה
 כשלעצמה כי כל שיומלץ שם גם מחייב אוטומטית את בית־המשפט. לבית־
 המשפט יש שיקול דעת ואין זה רצוי שיתקבל הרושם כי בית־המשפט כפות
 על ידי ההמלצה, שמא יירתע בית־המשפט בשל כך מהזמנת התסקיר

. 2 ^  באותם מקרים בהם אץ חובה לבקשו מכוח ה

 טעמו של יחם זה נעוץ בכך שביתיהמשפט רואה עצמו מומחה לתחום
 הענישה כולו. לרבות התחום של שיקום עבריינים. את שירות המבחן הוא רואה
 כמומחה רק לחלק השיקומי של הענישה. אך טבעי הוא, אפוא, כי שירות המבחן
 בהמלצתו שוקל רק, או בעיקר, שיקולים שיקומיים, אולם בית־המשפט מצווה
 לשקול שיקולים עונשיים נוספים, כגון שיקולי הרתעה, מניעה ותגמול. שקלולמ
 של שיקולים אלה הוא שיוצר את גזר־הדין הסופי, ולא המלצת שירות המבחן

. 2 9  כשהיא לבדה

, פ׳׳ד לה(4) 313, 323. ׳י נ׳ סגל ואח׳  27 ראה דברי המשנה לנשיא בע׳׳פ 344/81, 359 מ׳
. p ^ s 87 (1) 522, 5 2 3 ־ p p n ,ש ב׳ מ׳׳י ת  28 ר״ע 745/86 מאיר ה

 29 ראה ע-פ 359,344/81, לעיל הערה 27¡ ע׳׳פ 1399/91, לעיל הערה 6¡ ע׳׳פ 643/85 כאנוז נ׳
, חקדין־עליון 86 (2) 741: ע׳׳פ 692/86 אלקלעי נ׳ מ׳׳י, תקדין־עליון 86 (4) 175. י י  מ

ב קצץ המבחן לשיקולים עונשיים שאינם שיקולים שיקומיים, שנויה ר ח  השאלה עד כמה מ
ד לב(2) 80, 83:  במחלוקות ראה דברי הנשיא זוסמן בע׳׳פ 753,665,474/77 זיותי נ׳ מ׳׳י, פ״

p לשופט עצה חשובה לגבי אישיות העבריין ע  קצץ המבחן יכול ל
 ובעיותיו המיוחדות, אשר במידה שהיא מבוססת במציאות, יכול ויהיה
 לה ערך רב. אבל כאשר כל מעייניו של קצץ המבחן נתונים בעבריין
 בלבד, והוא מתעלם לגמרי מצורכי הגנת הציבור, כאילו זה לא היה קיים,

 הרי הוא תולש עצמו מן המציאות, ולהמלצתו אין משקל.
 ומנגד, ראה את דברי השופט בדק כע׳׳פ 286/79, 356 חיגאזי נ׳ מ׳׳י, פ״ד לג(3) 753, 756:

 ...אך טבעי הוא כי קצץ המבחן ׳׳שם את הדגש אך ורק בעבריין״, שכן בו
 ובשיקומו צריך להתעניין קצץ המבחן. אם קצין המבחן ישקול שיקולים
 נוספים, כגון הרתעחם של האחרים, לא רק שהוא יפלוש לתחומו של
 בית־המשפם עצמו, אלא אף החמונה שבית־המשפט יקבל לא תהא

 מאוזנת.
 וראה עוד א׳ ברק, לעיל הערה 23, בעמ׳ 166-165: א׳ מלמד, לעיל הערה 24, בעמי

.Harris, supra note 9, at pp. 148-150 :186-177 
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 ו. המידע שבתםקיר
 יחסו של בית־המשפט אל המידע הכלול בתסקיר שונה. המידע — תנאי הוא לכך
, ומידע זה 3  שבית־המשפט יוכל להפעיל את מומחיותו שלו בתחום הענישה0
 משמש את בית־המשפט לא רק כאשר שוקל הוא שיקולי שיקום אלא גם כאשר
 הוא שוקל שיקולים עונשיים נוספים, בגון שיקולי תגמול". אין תימה, אפוא, כי

. 3  בית־המשפט נוהג להסתמך על המידע האמור כעניין שבשגרה2
 והנה, עיון מקרוב במידע המופיע בתסקיר המבחן מלמד כי המדובר במידע
 המבוסס, רובו ככולו, על עדויות שמיעה. המידע מקורו בחקירה שעורך קצין
. כן 3  המבחן. עיקרה של החקירה היא הראיון שמראיץ קצין המבחן את הנאשם3
 פונה קצין המבחן אל בני משפחתו של הנאשם, אל מוסדות הלימוד שלמד בהם,
 אל מעבידיו, מוריו ורופאיו, אל רשמות הצבא וכיוצא בזה, והכול בשאלות,
. המידע שנמסר לקצין המבחן 3  שעניינן מצבו הםוציו־אקונומי של הנאשם4

 30 כדברי המשנה לנשיא:
 סיוע זה מידי קצין המבחן חשוב וחיוני הוא לבית־המשפט, ונועד למלא
 חלל ריק בחומר שלפני השופט בעשותו במלאכח הענישה: שהרי אופיו,
^ הרקע לעבריינות!־ והסיכויים להחזירו למוטב ר ב ע  טיבו וסביבתו של ה
 מידע הכרחי וחיתי הס לשופט בבואו להטיל עתש מתאים והולם בטיבו
 ובמידתו, ובדרך כלל לא עומד לרשוחו מקור כל שהוא, שהימנו יוכל

 לשאוב ולדעת על כל אלה.
 (ע׳׳פ 1399/91, לעיל הערה 6, בעמי 187-186).

 והשווה לדברים שנאמרו בשנת 1931:
No court should ever undertake the disposition of an offender 
without being fully advised through an invesigation concerning his 
antecedents, environment and personality, including his physical 
and mental condition. Only when these facts are correctly 
presented can the Court act intelligently and constructively. 

(Smyth, "Organizing a County Probation Department" Yearbook, National 
Probation Association [1931J 91. Cited at: G.G. Killinger, H.B. Kerper & P.F. 

.Cromwell P r o b a t i o n and Parole in the Criminal J u s t i c e System (1976) 58) 
 31 הנסיבות ה סוציו־ אקונומיות של העבריין רלבנטיות בעיקר שעה שבית־המשפט שוקל
 שיקולים שיקומיים של ענישה, אך נסיבות אלה עשויות להיות רלבנטיות גם שעה שבית־
ט י, פ ש  המשפט שוקל שיקולים ענישתיים אחרים, כגץ שיקולי תגמול. ראה ר׳ קנאי מחקרי מ

 לעיל הערה 9, בעמ׳ 64-42.
C. Rush & J. Robertson "Presentence Reports - The Utility of Information to 32 וראה 

" 11 L . & H u m a n Behavior (1987) 147; W. Dickey "Thethe Sentencing Decision 
" 43 (2) Fed. P r o . (1979) 28, 30.Lawyer and the Accuracy of the Presentence Report 

. a t pp, 19Keve, supra note . 21-40 ;29-28 23ראה מכחן בישראל, לעיל הערה בעמי , 3 3 
רותי המבחן). התשי״ט־1959 (שי  34 וכך קובעות תקנות 9-1 לתקנות העמדת עבריינים במבחן

 9. חקירות
 הופנה אדם לשירות ונקבע קצץ מבחן שיטפל בעניינו, יעמוד קצין
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 במסגרת חקירתו זו הוא המידע המופיע בתסקיר. המדובר, אם כן, בעדויות
 שמיעה מובהקות, שלעתים הן עדויות שמיעה מכלי שני.

 בעטייה של העובדה, שהמידע הכלול בתסקיר מבוסס, רובו ככולו, על עדויות
 שמיעה, העניק המחוקק לתביעה ולהגנה שתי זכויות הנוגעות לתסקיר: זכות עיון
 וזכות טיעון. על מנת לעמוד מקרוב על טיבן והיקפן של זכויות אלה, נעיין

 בהיסטוריה החקיקתית של הוראות החוק הנוגעות לעניין.

 ז. היסטוריה חקיקתית"
 כאמור, בסעיף 19 לחוק לתיקק דיני העונשין(דרכי ענישה), תשי״ד־1954 הסמיך
 המחוקק את שירות המבחן להגיש לבית־המשפט תסקיר בכתב בטרם גדרת הדין.
 בסעיף זה, סעיף 19 — בנוסף להוראות המצדות כיום בסעיפים 37 ו־38 לחוק

 העונשין — הופיעה ההוראה הבאה:
... .19 

p  (ד) בית־המשפט רשאי להורות שהתםקיר שהוגש לו יימסר לבעלי ה
 ולשמוע כל טענה שבפיהם לכתוב בו, אך אין הוא חייב לעשות כן

 (ההדגשה שלי — ח.כ.ז.).

 המבחן בקשר עם האדם, עם משפחתו ועם כני אדם הקשורים אליו, או
 עם המוסדות המטפלים בו, ויאסוף פרטים בדבר אישיותו של האדם,
 התפתחותו הגופנית, השכלית והנפשית, תנאי ביתו וסביבתו וכן נסיבות
 העבירה בה הוא נאשם והמניעים שהביאוהו לכך. במהלך החקירה יבקר

 קצין המבחן בביתו של האדם, אם ראה צורך בכך.
 10. בדיקות

 ראה קצין מבחן צורך בכך יפנה את האדם כאמור בתקנה 9, באישור קצין
י או מי שהורשה על ידו, למקום מתאים לשם בדיקה ז  המבחן המחו

 רפואית. פסיכולוגית, פסיכיאטרית או בדיקה אחרת.
 11. עיון

 במהלך חקירה כאמור יפנה קצץ מבחן למשטרה ולתביעה הכללית לשם
 קבלת פרטים על אשמתו ועברו של הנאשם וכן יעיין בתיקו כבית־

 המשפט.
 לפרטים גוספים על חקירתו של קצץ המבחן, ראה א׳ שרץ, לעיל הערה 10, בעמי 182-172.

 וראה עוד מבחן בישראל, לעיל הערה 23, בעמי 38,34-27, 40.
of the Federal Rules of Criminal Procedure והשווה להיסטוריה החקיקתית של Rule 32 35 

" K.A. Findley & M.J. Ross,ראה ; 1632-1635 A c c e s s . at pp, 19Fennell, supra note 
Accurracy and Fairness: The Federal Presentence Investigation Report Under 
J U L I A N and the Sentencing Guidelines" Wisconsin L . Rev. (1989) 837, 846-854; 

" 91Comment " A Proposal to Ensure Accuracy in Presentene Investigation Reports 
. (1982) 1225, 1226-1237; F.L. Dubois "Disclosure of Presentence Reports inYaleLJ 

. F e d . Prob) 1 ) 1981. (the United States District Courts" 45 ( 3 - 4 
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 לפי האמור בהוראת חוק זו לא ניתנה לבעלי הדין לא זכות עיון בתסקיר ולא
 זכות טיעון באשר לאמור בתסקיר, אלא העיון והטיעון היו טעונים רשות, ונתונים

 כל־כולם לשיקול דעתו של בית־המשפט.
 נוסח זה של סעיף החוק נתקבל לאחר שנדחתה הסתייגותם של חברי הכנסת
 ת׳ טובי ומ׳ סנה מהצעת החוק. לגישתם, צריכות היו להינתן לבעלי הדין זכות
 עיץ חכות טיעץ מוחלטות באשר לאמור בתסקיר, זכויות שאינן כפופות לשיקול

. 3  דעתו של בית־המשפט6
, נכלל נ  משהוגשה לכנסת הצעת חוק סדר הדין הפלילי, התשכ״ג-71963
 במסגרתה סעיף, שנועד להחליף את סעיף 19(0 לחוק לתיקון דיני העונשין(דרכי
 ענישה). בסעיף זה הוצע כי לבעלי הדין תהיה זכות עיון וזכות טיעון ביחס לאמור

 בתסקיר, אלא שזכות העיון לא תהיה מוחלטת. וכך נאמר בהצעה:

 169. העתק התסקיר, תוצאות הבדיקות והחקירות האחרות, יימסרו לבעלי
 הדין, ובית־המשפט ישמע כל טענה לכתוב בהם, אם לא ציווה בית־המשפט,

. 3  מטעמים מיוחדים, שאין לגלות את תכנם, כולו או מקצתו, לבעלי הדין8

 מנוסחה של הצעה זו הסתייגו חברי הכנסת י׳ קושניר וא׳ מרידוד, אשר הציעו
. אולם 3  למחוק את הסיפא לסעיף, כך שזכות העיק בתסקיר תהיה מוחלטת9
 הסתייגותם לא נתקבלה, ודווקא הסתייגותו של חבר הכנסת מ׳ אונא, שצמצמה
 עוד יותר את זכות העיון בהשוואה למוצע בהצעת החוק, היא שנתקבלה. על פי
 הסתייגות זו, לא רק שזכות העיון אינה מוחלטת, אלא שהיא אינה נתונה כלל
. וכך הוא נוסח 4  לנאשם, אלא רק לסנגורו(אלא אם כן יורה בית־המשפט אחרת)0

 36 וזה היה נוסח ההסתייגות:
 (0 התסקיר שהוגש לבית־המשפט כאמור, יימסר לבעלי הדין לפי
כ 16, התשי״ד 2704). ׳ ׳ ד ) ו  בקשתם, ובית־המשפט ישמע טענותיהם עלי

 37 ה׳׳ח 161.
 38 שם, בעמי 176. וראה נם נוסח הסעיף כפי שהובא לקריאה שנייה ושלישית לכנסת:

 173. העתק התסקיר של קצץ מבחן שנתקבל לפי סעיף 19 לחוק לחיקק
 דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי״ד-1954, ושל תוצאות הבדיקות
 והחקירות האחרות יימסרו לבעלי הרץ ובית־המשפט ישמע כל טענה
ודהמשפט, על פי הצעה  לכתוב בהם: אולם מטעמים מיוחדים רשאי בי
 מנומקת של קצץ המבחן או על פי יזמתו הוא, לצוות שאין לגלות את

כ 43, התשכ׳׳ה, 2364). ׳ ׳ ד ) ן י  תוכנם, כולו או מקצתו, לבעלי הד
 39 ד״כ, שם, בעמ׳ 2371.

 40 לנוסח הסתייגותו של חבר הכנסת אונא, ראה שם, שם. לקבלת ההסתייגות, ראה שם, בעמי
.2440 

ץ לסנגור ולא לנאשם יש משום פגיעה ביחסי  נעיר כאן כי ייתכן טיעץ, שלפיו במתן זכות עי
Dickey, supra note וראה עוד at p, 1633. Fennel, supra note 1 9 . ה א ר  עורך־הדין ולקוחו. ו

. a t pp ,32. 31-33, 36-37 
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 הסעיף עד היום, כשהיום מצוי הוא בהוראת סעיף 191 להדק סדר הדין הפלילי
 [נוסח משולב], התשמ״ב־1982:

 191. העתק התסקיר של קצץ מבחן שנתקבל לפי סעיפים 37 ו־38 לחוק
 העונשין, תשל״ז-1977, ושל תוצאות הבדיקות והחקירות האחרות, יימסרו
 לתובע ולםנגורו של הנאשם, אם יש לו סנגור, ובית־המשפט ישמע כל טענה
 לכתוב בהם! אולם רשאי בית־המשפט לצוות שהעתק כאמור יימסר גס
 לנאשם. ורשאי בית־המשפט, על פי הצעה מנומקת של קצין המבחן או על
 פי יזמתו הוא, לצוות מטעמים מיוחדים שאין לגלות את תוכנם, כולו או

. 4  מקצתו, לבעלי הדין (ההדגשה שלי — ח.כ.ן.)1

 עיון זה בהיסטוריה החקיקתית של סעיפי החוק מעלה, כי קיימות שתי גישות

p הפלילי, תשל״ד-1974:  41 וראה עוד תקנות 28-26 לתקנות סדר ה
 מועד הגשת תסקיר ותוצאות

 26. חסקיר של קצץ מבחן ותוצאות של בדיקות וחקירות אחרות כאמור
 בסעיף 191 לחוק, המוגשים לבית־המשפט, יוגשו במעטפה סגורה
 ויימסרו לעיץ בבית־המשפט לא פחות משמונה ימים לפני המועד שנקבע
 לדיון בהם, בצירוף מספר מספיק של עותקים לשם מסירה לבעלי הדין.

 הוראות בית־המשפט
 27. (א) לא הורה בית־המשפט, תוך שני ימים מיום הגשת התסקיר או
 התוצאות כאמור, על אי גילויים לבעלי הדין — יימסרו עותקים מהם,
p לא פחות מחמישה ימים לפני המועד  במעטפות סגורות, לבעלי ה

 לריץ בהם, מלכד אס ויתרו על כך.
 (ב) הורה בית־המשפט על אי גילוי חלקי, יימסרו העותקים כאמור

 בכפוף להוראת בית־המשפט.
 (ג) אץ בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מסמכות בית־המשפט להורות על

 מסירת עותק לנאשם בכל עת.
 גילוי ידיעות

 28. (א) מי שהגיע לידיו תסקיר לצורך הליך משפטי לא ישתמש בתסקיר
 או בתוצאות של הבדיקות והחקירות האחרות שנמסרו לפי תקנות אלה
 ולא יגלה ידיעות שהגיעו לידו באמצעות התסקיר, אלא לצורך ההליך

 המשפטי שבקשר אליו נמסר התסקיר.
 >ב) אץ כאמור בתקנת־משנה (א) כדי להתיר מפירת תוכן תסקיר
 לנאשם או לאדם אחר אשר התסקיר מתייחס אליו. אלא לפי הוראות בית־

 המשפט על פי סעיף 191 לחוק.
 והשווה סעיף 23 לחוק הנוער (שפיטה. ענישה ודרכי טיפול), לפיו —

 העתק החסקיר של קצץ המבחן והתוצאות של הסתכלות לפי סעיף 20
p  ושל הבדיקות והחקירות שנערכו לפי סעיף 22 לא יימסרו לבעלי ה
 ולבאי כוחם אלא-אם בית־המשפט הורה אחרת, אולם רשאים התובע

p במסמכים האמורים בתיק כית־המשפט. ע  והסנגור של הנאשם ל
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 אפשריות ביחס לזכות העיון בתסקיר וביחס לזכות הטיעון כלפיו, וביניהן גישות
 ביניים שונות. הגישה האחת שוללת כל אפשרות לעיון בתסקיר המבחן וכן כל
 אפשרות לטיעון כנגד האמור בתסקיר. הגישה האחרת מעניקה לצדדים זכות עיון

 וזכות טיעון מוחלטות. ובתווך, כאמור — גישות הביניים השונות.
 שתי הגישות המצויות בקצוות נדחו על ידי המחוקק. הגישה הראשונה כלל
 לא עלתה על דעתו, והגישה השנייה נדחתה מפורשות, משנדחו הסתייגויותיהם
 של התומכים בגישה זו(חברי הכנסת טובי וסנה וחברי הכנסת קושניר ומרידור).
 נתקבלו גישות הביניים. בתחילתם של דברים נתקבלה גישה הנוטה יותר לכיוון
 הגישה הראשונה, היינו לכיוון צמצומן של זכות העיון וזכות הטיעון, ולבסוף
 נתקבלה גישה הקרובה יותר לכיוון הגישה השנייה, היינו לכיוון הרחבתן של זכות

 העיון וזכות הטיעון.

 ח. מהימנותו של המידע הכלול בתסקיר
 טעמה של הגישה, לפיה יש להעניק לצדדים זכות עיון וזכות טיעון מוחלטות
 באשר לאמור בתסקיר, ברור הוא ומובן: חשש לאמינותו של המידע הכלול
 בתסקיר ודאגה להגינותו של ההליך הפלילי. ככל ערות שמיעה, מידע שנתקבל
 מבלי שיעבור בכור ההיתוך של החקירה הנגדית, ולא כל שכן מבלי שהצדדים
 יוכלו לעיין בו ולטעון כנגדו, הוא מידע שאין כל ערובה למהימנותו, ואין זה הוגן
. כדברי חבר 4 2  שבית־המשפט יגזור את דינו של הנאשם על סמך מידע כגון זה

 הכנסת קושניר:

 אנחנו יודעים, שלמעשה אין לשופט אפשרות לבדוק את העובדות המובאות
 לפניו על ידי קצין המבחן. הוא צריך לקבל את התסקיר על כרעיו ועל
 קרבו. הוא צריך לתת אמק מלא במה שכתוב בתסקיר. יתר על כן, לא רק
 שלשופט עצמו אין אפשרות לבדוק את העובדות, אלא גם קצין המבחן
 המביא את התסקיר, גם הוא, למעשה, שואב את ידיעותיו מעדויות שונות,
 הייתי אומר מעדות שמיעה. הוא איננו יכול להגיד שעדותו איננה ניתנת
 לשום ערעור. גם היא, במידה מסוימת, עדות שמיעה... ורוצים ליצור מצב
 שהאיש, שעל ידי כך עלול גורלו להיחרץ, לא יקבל אפשרות להתגונן מפני
 דברים שיגבבו עליו, ומפני סיפורים שונים שיספרו עליו. קצין המבחן יכול
 ללכת, לשם עריכת התסקיר, אל שכניו של הנאשם ולדבר איתם. יתכן
 שאותם שכנים נוטרים איבה לנאשם. קצין המבחן יכול לדבר עם עדים
 אחרים, שעדותם אינה חייבת להיות נאמנה, ואינה חייבת להיות

L.J. Carroll והשווה Comment, supra note 35; Fennel, supra note 19, at pp. 1628-1630; 42 
"The Defense Lawer' Role in the Sentencing Process: You've Got to Accentuate the 
Positive and Eliminate the Negative" 37 Mercer L.Rev. (1986) 981, 993-998; Dickey, 

¿ B u m s , supra note upra note 32, at pp. 33-36; Findley, supra note 35; 9 
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 אובייקטיבית. אילו ידע הנאשם את העובדות שנמסרו בקשר אליו, ייתכן
. 4  שהיה יכול להזים ולשכנע את השופט שאין בהן ממש3

 ובדברי חבר הכנסת מרידוד:

 איש לא יטען שקציני מבחן אלה, שהם מוכשרים מאד, פעילים מאד, טובים
 מאד — שהם כולם בבחינת אפיפיור, אשר הקתולים מאמינים שלעולם
 אינו טועה. הוא עלול לטעות באיסוף אינפורמציה ולכתוב דברים שבכלל

. 4  אינם נכונים4

 על אף החשש המתואר למהימנותו של המידע הכלול בתסקיר, נדחתה,
 כאמור, גישתם של חברי הכנסת קושניר ומרידור, ועלינו לבחון איפוא את טעמיה

 של הגישה האחרת.

 ט. הנזק בעיונו של הנאשם בתסקיר המבחן
 ביסודה של הגישה, שלפיה אין לגלות לנאשם את התסקיר, עומד החשש מפני

.  הפגיעה שתיגרם בעטיו של גילוי זה'4
 ראשית, הנאשם עשוי להיפגע בשל העיון בתסקיר: בתסקיר עלול להימצא
 מידע אישי הנוגע לנאשם, אשר אינו ידוע לו. מידע זה, אם יוודע לנאשם, עשוי
. כמו כן הנאשם עשוי להיפגע ואפשרות שיקומו 4  לפגוע בו ובסיכויי שיקומו6
 עשויה להינזק אם יעיין בדיאגנוזה הטיפולית המופיעה בתסקיר. והדברים מובנים.
 שנית, פרטיותם של אנשים אחרים עלולה להיפגע מעיונו של הנאשם בתסקיר.
 כך ייתכן, לדוגמה, שבתסקיר יצוין כי אחיו של הנאשם אושפז בבית חולים לחולי
 נפש. אם יתגלה מידע זה לנאשם, ללא הסכמתו של האח, תיפגע פרטיותו של

 האח.

 43 ר״כ, לעיל הערה 38, כעמ׳ »243.
 44 שם, בעמ׳ 2439.

at pp, 19Keve. supra note . 3-15. בעמ׳ 254-248. וראה עוד , 4  10א׳ שרון, לעיל הערה 5
. a t pp, 5-8. Dubois, supra note 35 והשווה 
 46 עמד על חשש זה תבר הכנסת אתא לאמור:

 פעולת קצץ המבחן, המסתכמת בתסקיר, היא פעולה עדינה מאוד,
 והמכשיר הזה שיצרנו הוא מכשיר עדין שאפשר בנקל לקלקל אותו אם
 משתמשים בו שלא כראוי. כי מה כוונת החסקיר הזה? הכוונה היא
 שבית־המשפט יקבל אינפורמציה מוסמכת על הנאשם... ברור שקצץ
 המבחן מספל אגב זה בנושאים רבים ועדינים הנוגעים ליחסים שבתוך
 בני המשפחה, מחלות וכוי. וגילר אינפורמציה זו לצדדים, ואף לנאשם,
 עלול לגרום נזק רב ואף לשבש את היחסים שבתוך המשפחה, או בכלל

 ליצור קשיים (ד׳׳כ, לעיל הערה 38, בעמ׳ 2439).

449 



ה ״ נ ש ה ת ״ ם כ י ט פ ש דברג מ נ ז - ן ג ה כ י  ח

 שלישית, אינטרס הציבור עלול להינזק בשל עיונו של הנאשם בתסקיר. ייתכן
 שהנאשם ינצל לרעה את האמור בתסקיר, וייתכן שמי שיש בידיו מידע על הנאשם

 יסרב למסרו לקצין המבחן. בין כך וכין כך נמצא אינטרס הציבור לוקה.
 הנאשם עלול לנצל לרעה את האמור בתסקיר המבחן מתוך שינסה — לאור
 המידע, הטיפולי והאחר, המופיע בתסקיר — לתמרן את האמור בו לתועלתו שלו.
 ניקח, למשל, נאשם שביחס אליו נכתב בתסקיר שאין מקום להמלצה טיפולית
 בעניינו בשל כך שהנאשם אינו מוכן לשתף פעולה עם שירות המבחן. בהגיע
 מועד הדיון בפני בית־המשפט, יטען, כמובן, נאשם זה, לאחר שעיין בתסקיר, כי
 הוא מוכן ומזומן לכל שיתוף פעולה שיידרש ממנו, אף על פי שנכונות זו היא מן

 הפה ולחוץ בלבד.
 כן עשוי הנאשם לנצל לרעה את האמור בתסקיר לשם הפעלת לחץ פסול על
 מי שמסר לקצין המבחן את המידע המופיע בתסקיר: על מידע זה ועל מקור

 המידע ילמד הנאשם מתוך העיון בתסקיר.
 מטעם זה ממש — החשש מפגיעתו של הנאשם — עשוי מי שיש בידיו מידע
 על הנאשם לסרב למסרו לקצין המבחן, אם ידע שהנאשם יוכל לעיץ בתסקיר.
 וטעם נוסף לסירוב למסור מידע לקצץ המבחן, מצדו השני של המטבע: דווקא
 שוחרי טובתו של הנאשם עשויים לסרב למסור מידע, אם המידע הוא אישי

 וגילויו לנאשם יפגע בו.
 ורביעית, פעולתם של קציני המבחן עלולה להינזק אם יוכל הנאשם לעיין
 בתסקיר. קצץ המבחן, מתוך שיחשוש לפגיעה בנאשם ולפגיעה במוסרי המידע אס
 יגיע המידע האמור לידיעת הנאשם, עשוי שלא לכלול מידע זה בתסקיר המבחן.
 ואם כך, נמצאנו מבטלים למעשה את הרעיון שביסודו של תסקיר המבחן, הוא

 הרעיון של הבאת כל המידע הנוגע לעניין בפני בית־המשפט:

 עלי... לשלול כל אפשרות של גילוי אבסולוטי של חומר התסקיר על ידי
 דבקות נוקשה בעקרונות אפשר להחטיא את המטרה. לאינסטיטוציה של
 קצץ המבחן לא יהיה ערך רב אם כל החומר יהיה גלוי לשני הצדדים. הם
 [קציני המבחן] אמרו לנו זאת במפורש ובגלוי. הם לא יוכלו לעמוד במבחן

. 4 7  זה, הם לא יוכלו לכתוב את מה שהם סבורים שיש לכתוב

 י. הצורך באיזון
 החשש למהימנותו של המידע הכלול בתסקיר המבחן מוביל למוחלטותן של זכות
 העיון ושל זכות הטיעון; החשש מפני הנזק, הטמון בגילויו של התסקיר לנאשם,
 מוביל לשלילתן של זכות העיון ושל זכות הטיעון. נדרש, אפוא, איזון בין שני

 47 דברי חבר הכנסת דוד בר־רנ־האי, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, אשר השיב להסתייגותם
 של חברי הכנסת קושניר ומרידור. שם, בעמי 2440.
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 החששות הללו. איזון זה ביקש המחוקק להשיג בהוראת סעיף 191 לחוק סדר
. מחד, העניק המחוקק זכות עיון בתסקיר וזכות טיעון באשר לאמור 4  הדין הפלילי8
 בו לתביעה ולבא־כוח הנאשם. כן העניק המחוקק רשות לנאשם, לפי שיקול דעתו
 בית־המשפט, לעיין בתסקיר. מאידך, המחוקק קבע כי לבית־המשפט נתונה

. 4  הסמכות לסייג זכויות אלו ״מטעמים מיוחדים״9
 השאלה הנשאלת היא האם איזון זה ראוי הוא. לדעתי — כפי שאבאר
 בהמשכם של דברים — התשובה על שאלה זו חיובית. אך בטרם אבסס תשובה
 זו, נפנה ונשווה בין היקפן של זכות העיון חכות הטיעון ביחס לתסקיר המבחן,
 לבץ היקפן של זכויות אלה ביחס לשני מסמכים הקרובים לתסקיר המבחן, והם

 תסקירו של פקיד הסעד וחוות דעתו של העד המומחה.

 יא. קצין מבחן ופקיד סעד
 דמות קרובה לדמותו של קצין המבחן הוא פקיד הסעד, המסייע לבית־המשפט
 בהליכים אזרחיים שונים בהם דרוש לבית־המשפט מידע, שניתן לכנותו מידע

 48 וראה דברי חבר הכנםח אובא (שם, בעמי 2439):
ן בץ הצורך  אני סבור שנוסח וה [ = הנוסח שנתקבל] מבטיח אמו
 שהתסקיר בדרך כלל יישמר בסוד, שהתובע והסנגור ידעו מה כתוב בו,
 לבין גילוי תוכנו על ידי מתן סמכות להכריע באילו מקרים הדברים

 יישארו בידיעתו הבלעדית ולא יצאו מתחום בית־המשפט.
 ודברי חבר הכנסת דוד ברירב־האי, בשם ועדח החוקה, חוק ומשפט (שם, בעמי 2440):

 הוועדה... חיפשה דרך לאיוון שתי המטרות: גם לתת מקסימום של
 אינפורמציה לצדדים וגם לתת אפשרות לבית־המשפט, לפי יזמתו הוא או

ת קצץ המבחן, להסתיר את כל החומר או חלק ממנו. מ  לפי מ
 49 איזון שונה נקבע ביתם לתסקיר קצין מבחן לנוער. ראה נוסח סעיף 23 לחוק הנוער(שפיטה,
 ענישה ודרכי טיפול), לעיל הערה 41. לכתחילה הוצע כי דין אחד יחול על תסקיר המבחן
 למבוגרים ועל תסקיר המבחן לנוער. ראה סעיף 23 להצעת חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי
כ 61, תשל״א, ״  טיפול), חשכ״ט-1969, ה״ח 167, 160. וראה גם דברי שר המשפטים ד

.3293 ,3267-3266 
ד ס  לכך התנגדו בתוקף חברות הכנסת ח׳ גרוםמן ח׳ הרמן, אשר הציעו כי התסקיר יהיה ח
 ״אף בפני בעלי הרץ ובאי כוחם, זולת אם נתן ביתיהמשפט הוראה אחרת״ (שם, בעמ׳
״{שם, בעמ׳  3293). הנימוק לכך היה ש׳׳הגישה מוכרחה להיות טובת הקטין, כדי לשקמו
 3266. וראה עוד דברי חבר הכנסת ז׳ המר בקריאה הראשונה של החוק, ד״כ 56, תש״ל,

.(161 
 הנוסח שהתקבל לבסוף היווה פשרה בין שתי העמדות. הכוונה היתה להעניק לתסקיר ״מעץ
ת חיסיון״, כך שהעתק התסקיר לא יימסר לבעלי הדץ ולבאי־כוחמ (אלא אם בית־  מחצי
 המשפט יורה אחרת), אולם התובע והסניגור יוכלו לעיין בתסקיר בתיק בית־המשפט (ראה
כ 61, שם, בעם׳ ״  דברי חבר הכנסת א׳ אנקוריון, בשם הרוב בוועדת השירותים הציבוריים, ד
 3267). ספק אם כוונה זו של המחוקק הושגה. ראה א׳ שרץ, לעיל הערה 10, בעמי 258-254.
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. כמוהו כקצין המבחן, גם פקיד 5  סוציו־אקונומי, ביחס למי מן המעורבים במשפט0
 הסעד עשוי לחקור בעניין מהעניינים שהוא מוסמך לחקור בהם ולהגיש לבית*
. תסקיר זה עשוי גם הוא להכיל עובדות שיסודן בעדות 5 1  המשפט תסקיר על כך

. 5  שמיעה, ״ונראה כי הדבר הוא בלתי נמנע״2
 אשר לזכות העיון בתסקיר ולזכות הטיעון כנגד האמור בו, נוסח הסעיף הנוגע
 לעניינו של פקיד סעד דומה לנוסח סעיף 191 לחוק סדר הדין הפלילי, שעניינו,
 כאמור, בקצין המבחן. וכך קובע סעיף 4 לחוק הסעד (םדרי־דין בענייני קטינים,

 חולי נפש ונעדרים), התשט״ו-1955 :

 4. מסירת תסקיר פקיד הסעד לבעלי הדין
 התסקיר שהגיש פקיד הסעד כאמור יימסר לבעלי הדין ובית־המשפט ישמע
 כל טענה שבפיהם לכתוב בתסקיר, אם לא ציוה בית־המשפט, מטעמיס
 מיוחדים, שאין לגלות את תוכן התסקיר, כולו או מקצתו(ההדגשה שלי —

 ח.כ.ז.)".

 אולם סעיף וה וכה לפירוש שונה מהפירוש המקובל לסעיף 191 לחוק סדר
 הדין הפלילי: משהובעה התנגדות לקבילותן של עדויות השמיעה שבתםקיר פקיד
. כמו כן, במסגרת זכות 5  הסעד, ״יש להוכיחן כפי שיש להוכיח כל עובדה אחרת״4
 הטיעון הנתונה לבעל דין, זכאי הוא לחקור את פקיד הסעד עצמו או את המקור

p בענייני קסינים, חולי נפש ונעדרים), התשט׳׳ו-1955 (להלן — חוק ־ י ר ד 0 ) ד ע ס  50 ראה חוק ה
 הסעד): סעיף 8 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960: סעיף 22 לחוק אימוץ ילדים,
 התשם׳׳א-!198: סעיף 6 לחוק למניעח אלימות במשפחה, התשניא-1991. וראה עוד א׳ שרץ

׳ג) 42-35.  קטינים בסיכון(התשנ׳
 51 ראה סעיף 2 לחוק הסעד. לפיו ״רשאי כית־המשפט לצווח על פקיד סעד לחקור בנידון קטץ
 ולחוות דעתו בתסקיר בכתב״; וסעיף 3 לחוק הסער, לפיו ״רשאי הוא [ = פקיד הסעד] לצורך
 הכנת תסקירו להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשר להימצא הקטין או חולה הנפש ולחקור כל
 אדם שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לקטין או לחולה הנפש, וחייב הנחקר לענות לפקיד
 הסעד תשובות כנות ומלאות, אך אץ הוא חייב לעשות כן אם התשובה עלולה לגולל עליו

 אשמה פלילית״. וראה עוד א׳ שרץ, שם, בעמ׳ 81-59.
 מעניין לציץ כי כסעיף 12 לחוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) הוענקו סמכויותיו של
ד לדין קטין,  פקיד סעד לקצין מבחן לנוער, משנתגלה בחקירה פלילית כי קיים יסוד להעמי

ת אף ללא צו בית־משפט. א  ה
 52 דברי המשנה לנשיא כע׳׳א 2393/92 פלונים נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ״ד מז(1) 221,

 228. וראה עוד א׳ שרץ, שם, בעם׳ 62, 74.
 53 וראה א׳ שרץ, שם, בעמי 79-78.

 54 ע-א 2393/93, לעיל העדה 52, בעמ׳ 228.
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 שממנו קיבל פקיד הסעד את המידע. כן ובאי הוא להביא ראיות עצמאיות בנוגע
 למידע זה".

 פירוש זה אינו מקובל ביחס לתסקיר קצין המבחן. אם מי מן הצדדים חולק על
 האמור בתסקיר המבחן, נהוג כי הוא משמיע את הערותיו במהלך הדיון, וקצין
 המבחן מגיב על כך. קצץ המבחן אינו נחקר בחקירה נגדית, וכך גם לא מקורות
. כמו כן אין זה נהוג כי הצדדים מביאים ראיות עצמאיות בנוגע 5  המידע שלו6
 למידע הכלול בתסקיר, אם כי מקובל שהתביעה מציגה את עברו הפלילי של

ז 87 (3) ו יךעלי  55 ראה דברי השופטת נתניהו כע׳׳א 816/85 פלוני ואח׳ נ׳ שר הרווחה, תקי
 264: א׳ שרון, לעיל העדה 50, בעמ׳ 78-76. וראה עוד סעיף 5 לחוק הסעד הנ׳׳ל, שלפיו —

 5. חקירת פקיד הסעד
 (א) בית־המשפט רשאי ככל שלב של הדיון לצוות על פקיד סעד לבוא
ק קטין, אף אם לא נצטווה למסור תסקיר כאמור י  ולהיחקר בפניו בנ

 בסעיף 2.
 >כ) הוראוח סעיף 4 יחולו על חקירה לפי סעיף זה כשינרייס המחויבים

 לפי העניין.
 56 אבל ראה רעתו של א׳ שרון, לעיל הערה 10, בעמי 242-240. וראה עוד החלטתה של שופטת
י נ׳ פלוני, קטין, לא ׳  השלום (כתוארה אז) השופטח ם׳ רוטלוי בת״פ (ת׳׳א) 557/91 מ׳
 פורסם. בעניין זה החליטה השופטת רוטלוי לאפשר לבא־כוחו של הנאשם לחקור את קצינת

ת על החסקיר שהכינה מן הטעם: י ד  המבחן בחקירה ע
 שבהעדר כל הוראה הפוטרת קצץ מבחן מחובה להופיע כעד כאשר הוא
 מוזמן לבית־המשפט הרי הוא ככל עד אתר ואינו יכול להסתמך על זכות

 כלשהי להמנע מעדות, שאיננה מעוגנת בחוק.
 החלטתה של השופטת רוטלוי הובאה לדיץ בפני ועדת סדר הדין הפלילי בראשות השופט א׳
 מצא. הוועדה המליצה, בכל הנוגע לענייננו, לשמור, בעיקרם של דברים, על המצב הקיים.
 המלצות הוועדה הובאו בהצעת תוכיר חוק סדר הדין הפלילי (תיקץ — הסדרי טיעץ),

:  התשנ״ד-1994 (פורסם ב־14.7.94), כדלקמן
 תיקון סעיף 191

ק סדר הרץ הפלילי] יסומן (א) ואחריו ו ח ל =  2. האמור בסעיף 191 [
 יבוא:

 ׳׳(ב) קצץ מבחן לא ייקרא להעיד על תסקיר שערך, על פעולה שעשה או
 על דבר שאמר כמסגרת תפקידו־. בית־המשפט דשאי, אם ראה צורך
 בדבר, לבקש מקצץ מבחן הסברים או השלמה לאמור בחסקיר, ואם סבר
 שהנסיבות מצדיקות זאת. רשאי הוא לעשות כן אף שלא בנוכחוח כעלי

 הדין.
 (ג) תסקיר שהוגש וידיעות שנמסרו על ידי קצץ מבחן כמסגרת הליך
 פלילי, לא יתקבלו, לא ייעשה שימוש בתוכנם ולא ייקרא קצץ מבחן
 להסבירם או להשלימם במסגרת הליך אחר, למעט הליך פלילי בעניינו

 של הנאשם הנוגע כדבר, שבו החבקש קצץ מבחן להגיש תסקיר׳׳.
 כן המליצה הוועדה להכניס חיקון דומה בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), בכל

 הנוגע לתסקירי קצץ מבחן לנוער (ראה סעיף 3 להצעח התוכיר).
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 הנאשם ושהצדדים מביאים עדויות שונות על אופיו של הנאשם — לרבות עדותו
 של הנאשם עצמו — וכן חוות דעת פסיכולוגיות או פסיכיאטריות בעניינו של
 הנאשם. בעדויות ובחוות הדעת הללו יכולים להופיע, מטבע הדברים, מידע

. 5  והמלצות המופיעים גם בתסקיר המבחן7

 יב. קצין מבחן ועד מומחה
 עד מומחה הוא עד בעל ידע בתחום ״שבמדע, שבמחקר, שבאמנות או שבידיעה
. חוות דעתו מסייעת לבית־המשפט להכריע בשאלות בתחומים אלו, 5  מקצועית״8
 אך בית־המשפט אינו כבול לחוות הדעת: לעולם הערכת הראיות והכרעת הדין
, והעד המומחה נדרש לשתף את בית־המשפט בתהליך 5  נתונות בידי בית־המשפט9

. 6  שהוביל אותו למסקנות אותן הוא מביא בחוות דעתו0
 יש ובבסיס עדותו של עד מומחה מצוי מידע, שאותו לא למד המומחה ממקור
 ראשון, ומידע זה הוא בבחינת עדות שמיעה. לפי הגישה הקלאסית יש להוכיח
 עובדות אלה באופן עצמאי ונפרד כמו כל עובדה אחרת הטעונה הוכחה במשפט.
 עם זאת, אין המדובר בכלל גורף ונוקשה, ובמיוחד הוכרה האפשרות ״לכלול
 בגדרה של עדות מומחה נתונים עובדתיים מכלי שני בדבר תוצאות של ניסויים
6. לעולם נתונה לבעל דץ הזכות לחלוק על העובדות האמורות, ולהביא  שנערכו״1
, וי׳בית־המשפט ייעתר לבקשתו של בעל דין לצוותי׳ על חקירתו 6  ראיות לסתור1

. 6  הנגדית של עד מומחה3
 עוד חשוב להזכיר לענייננו את המומחה מטעם בית״המשפט ואת המומחה
 המוסכם. בהליך אזרחי, כאשר מתמנה מומחה מטעם בית־המשפט, רשאי כל בעל

, הוגשו שם  57 כך היה, למשל, בפרשת ה״אופנובנק״, לעיל הערה 6. בנוסף לתסקיר המבחן
 לביתיהמשפט — הן בית־המשפט המחוזי והן בית־המשפט העליון — שחי חוות דעח

 פסיכיאטריות בעניינו של הנאשס.
, תוך  וראה הצעה שהועלתה בארצות־הברית, ולפיה יוכל נאשם להגיש תסקיר מבחן מטעמו

. a t pp, 42 .999-1003. Carroll, supra note הסתייעות במומחים משלו 
 58 פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-1ד19 (להלן — פקודת הראיות), סעיף 20.

י ואח׳ נ׳ עו׳׳ד שגב ואחי, פ׳׳ד מ(3) 706, 711¡ ע״פ 800/85  59 ראה, למשל, ע״א 409/84 מ״
, פ״ד מ(4) 266, 270. וראה עוד י׳ קדמי על הראיוח (חלק א, התשנ״א)  בדדה נ׳ מ״י

.390-388 
י נ׳ קמל, פ״ד כח(1) 256¡ ע׳׳פ 889/79 חמו נ׳ מ׳׳י, פ׳׳ד לו(4) 479.  60 ראה ע-פ 410/72 מ״

 וראה עוד א׳ הרנון דיני ראיות (חלק ב, החשל׳׳ז) 305! קדמי, שם, בעמ׳ 392-391.
 61 דברי השופט ש׳ לוין בע־׳פ 601,566/89 מרציאנו ואח׳ נ׳ מ׳׳י. פ־ד מו(4) 539. 545. וראה

 א׳ הרנץ, שם, כעמ׳ 300-298¡ קדמי, שם, כעמי 460-458.
 62 ע״פ 566/89, 601 הנ׳׳ל, שם, בעמ׳ 548-547.

 63 סעיף 26 לפקודת הראיוח. וראה עוד קדמי. לעיל הערה 59, בעמי 465-463. והשווה בג׳׳צ
 91/74 גבארה נ׳ בית־המשפט המחוזי, פ׳־ד כח(2) 518.
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, הבהרות לגבי חוות דעתו, וכל 6  דין לבקש מן המומחה, באמצעות בית־המשפט4
. כאשר המומחה הוא מומחה מוסכם, אין בעלי הדין 6  בעל דין רשאי גם לחקרו5
 רשאים להביא עדות נוספת של מומחה לענין הנדון, אלא ברשות בית־המשפט
 מטעמים שיירשמו66. בית־המשפט רשאי, כמובן, להסתמך על עדותו של המומחה,

. 6  אך אין היא מחייבת אותו7
 בדומה לעד המומחה, ניתן לומר כי קצין המבחן הוא עד מומחה בעל ידע
. ניתן 6  בתחום ״שבידיעה מקצועית״, הוא תחום הענישה הפלילית והשיקום8
 לראות בו מומחה, המתמנה מטעם בית־המשפט, וכאשר הצדדים מסכימים

. 6  למינויו, ניתן לראות בקצין המבחן מומחה מוסכם9
 ואכן, יחסו של בית־המשפט אל ההמלצה המופיעה בתסקיר המבחן רומה
 במידה רבה, ליחסו של בית־המשפט אל חוות דעתו של הער המומחה: שניהם
 אינם מחייבים את בית־המשפט, ובשניהם בית־המשפט מצפה להיות שותף

. 7  לתהליך המוביל להסקת המסקנות מן העובדות0
 אולם, יחסו של בית־המשפט אל המידע המופיע בתסקיר המבחן שונה מיחסו
 אל המידע המופיע בחוות דעתו של העד המומחה. כן שונה היקפן של זכות העיון
 ושל זכות הטיעון ביחס למסמכים האמורים: אמנם, כפי שעמדנו על כך, יש
 ובחוות דעתו של העד המומחה כלול מידע המבוסס על עדויות שמיעה, אולם
 היקפו של המידע כגון זה, המופיע בתסקיר המבחן, רב לאין ערוך; אמנם, בדומה
 לעדותו של מומחה מוסכם, רשאים בעלי הדין לשאול את קצין המבחן שאלות,
 שניתן לכנותן שאלות הבהרה, אולם את העד המומחה, ובכלל זה מומחה מוסכם
 מטעם בית־המשפט בכלל זה, ניתן לחקור בחקירה נגדית, בעוד שאת קצין המבחן
 אין נהוג לחקור כך: ולבסוף — אין כל מגבלה על זכות העיון של בעל דין
 בחוות דעתו של העד המומחה, בשונה מהמגבלה על זכות העיון בתסקיר המבחן.
 הנה כי כן, דמיון ושוני קיימים בין תסקיר קצין המבחן, תסקירו של פקיד

 64 חקנה 134(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ״ד-1984. והשווה מינוי מומחה רפואי לפי
 סעיף 6א(ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-5ד19, והתקנות שהוצאו מכוחו

 (תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ״ז-1986).
 65 ראה ע׳׳א 402/85 מרקוביץ ואח׳ נ׳ עיריית ראשוךלציץ, פ״ד מא(1) 133, 139, וסעיף 20

 לפקודח הראיות. כן ראה קדמי, לעיל הערה 59, בעמ׳ 464.
 66 תקנה 130(ב) לתקנוח סדר הדין האזרחי, תשמ״ד-1984. וראה ע׳־א 680/87 המגן חברה

 לביטוח ואח׳ נ׳ אליהו, פ־׳ד מו(4) 154, 161-159.
 67 ע׳׳א 402/85, לעיל הערה 70, בעמ׳ 139.

 68 ראה לעיל, הערות 17-10 והטקסט הצמוד להן. וראה עוד א־ שרון, לעיל הערה 10, בעמ׳
.240-236 

 69 אם כי, בשונה ממומחה מוסכם, לא ניתן לנקוב בבית־המשפט כשמו של קצין המבחן
ר קצין מבחן), (חסקי  הספציפי שיטפל במקרה. ראה תקנה 2 לתקנות העמדח עבריינים במבחן

 תשי״ח-1958. וראה עוד א׳ שרון, לעיל הערה 10, בעמ׳ 107-104.
. וראה לעיל  70 ראה לעיל העדות 29-28 והטקסט הצמוד להן, לעניין המלצת קציני המבחן

 הערות 60-59 והטקסט הצמוד להן, לעניץ חוות דעתו של העד המומחה.
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 הסעד וחוות דעתו של העד המומחה, ודומות ושונות הן זכות העיון וזכות הטיעון
 ביחס למסמכים האמורים. ושוב אנו שבים, וביתר שאת, לשאלה האם ניתן
 להצדיק את היקפן הנוכחי של זכות העיון ושל זכות הטיעון ביחס לתסקיר
 המבחן. כאמור, לדעתי יש להשיב על שאלה זו בחיוב. התשובה נגזרת ממעמדו

 המיוחד של שירות המבחן בהליך הפלילי.

 יג. מעמדו של שירות המבחן
 בשלושה עניינים מתייחד שירות המבחן, ושילובם של שלושה אלה מעניק לשירות
 המבחן מעמד מיוחד בהליך הפלילי. מעמד מיוחד זה הוא המצדיק את היקפן,
7 ושל זכות הטיעון ביחס לתסקיר, והוא  המצומצם יחסית, של זכות העיון1

 הערובה הנוספת הנדרשת למהימנותו של המידע הכלול בתסקיר.
 ראשית, חובת האמון שחבים קציני המבחן לבית־המשפט. קציני המבחן
 משמשים כ״קציני בית־המשפט״ (Officer of the Court)72, ובפועל הם ממלאים
 את תפקידם במסירות וביעילות. הם משתדלים לוודא את אמינותו של המידע הכלול
 בתסקיר, וטורחים לציין בתסקיר מהו מקור המידע ששימש אותם". למעשה,
 מעטים הם המקרים שבהם חולקים הצדדים על מהימנותו של המידע הכלול

 בתסקיר.
 שנית, כפי שעמדנו על כך לעיל, המקור העיקרי למידע המופיע בתסקיר הוא
 הנאשם עצמו, והנאשם ושיקומו הם העומדים בראש מעייניהם של קציני
. נמצא, אפוא, כי במקרים רבים החשש המרכזי לאמינותו של המידע — 7  המבחן4

. 7  החשש לפגיעה בנאשם — אינו חשש אמיתי,

 71 באשר לזכות העיון בתסקיר, נעיר כי בימים אלו תלויה ועומדת בבית־המשפט הגבוה לצדק
 עתירתו של אדם, המבקש לעיץ בתסקירי המבחן שהוגשו בעניינו עשרים שנה קודם לכן.

 בעתירה ניתן צו על תנאי בחודש מאי 1994. טרם הוגש תצהיר תשובה.
 72 דברי השופט ברק, לעיל הערה 23, כעמ׳ 168, אשר יובאו להלן ליד הערה 76.

 וראה והשווה את יחסם של קציני המבחן באנגליה אל התפקיד שהם ממלאים ואל חובתם
. a t pp, 26Hardiker, supra note . —131, 124 כלפי בית־המשפט 

 73 ראה דבריו של מר ע׳ שטרן, מנהל שירות המבחן למבוגרים, במבחן בישראל, לעיל הערה 23,
 בעמי 38.

 74 וראה דברי השופט קדמי, הנאלץ להדגיש כי:
 דעה מקובלת היא, כי קצץ המבחן ׳־נמנה״ בץ עדי ההגנה, וכי הלכה
 למעשה פועל הוא להטבת מצבו של הנאשם. ולהקלת העונש הצפוי לו.
 למוחר יהיה להדגיש, כי עמדה זו מוטעיח מיסודה... (קדמי, לעיל הערה

 22, בעמ׳ 749).
, וגס על פקיד הסעד ניחן לומר  75 אמנם, גם פקיד הסעד שואב מידע מן המטופל ומבני משפחתו
 — בדומה לדברינו ביחס לקצץ המבחן — כי המטופל הוא שמצוי בראש מעייניו. אולם
 עדיין קיים החשש לפגיעה בזכדות ההורים בעטיו של תסקיר פקיד הסעד, ובשל כך החשש
 לפגיעה במטופל הוא עריץ חשש ממשי. ראה בהרחבה את פסק־דינו של המשנה לנשיא

 כע״א 3236/90 פלונים נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ׳׳ד מה(3) 460.
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 ושלישית, קצין המבחן — בשונה, על פי רוב, מפקיד הסעד ומן העד
 המומחה — אינו מהווה חלק אינטגרלי מההליך המשפטי, אלא מצטרף אליו רק
 לקראת סיומו, בשלב גזירת העונש. פעילותו של קצין המבחן תחומה, אפוא,

 בגדרים ברורים, והשפעתו מצומצמת לתחום גדור זה.
 שלושה אלה זיכו את שירות המבחן באמון רב מצד המערכת המשפטית, ער בדי
 כך שנוצר מצב שבו קציני המבחן יצאו מכלל עדים והפכו לדמות מיוחדת במינה:

 קצין המבחן אינו קטגור... קצין המבחן אינו סנגור... קצין המבחן אינו שופט.
 מי הוא, אפוא, קצין המבחן? אין לי אלא לומר שזהו תפקיד מיוחד במינו —
 sui jeneris... קצין המבחן הוא גורם עצמאי, המופיע על במת המשפט, על
 מנת לתת מידע, הערכה והמלצה, בדבר האמצעים שיש לנקוט כדי להחזיר את
 העבריין למוטב. אין הוא ״עד״ או ״מומחה״ במובן הרגיל של המילה. הוא
 דמות מיוחדת במינה, שהמצאנו אותה כדי לסייע במלאכת הענישה. הוא

. 7  ״קצין בית־המשפט״ (Officer of the Court), הוא עובד ציבור6

 האמון הרב והמעמד המיוחד שרכש לעצמו — כמתואר — שירות המבחן,
 הם המעניקים למידע הכלול בתסקיר המבחן את הערובה הדרושה לאמינותו.

 כדברי השופט ד׳ לוץ:

 כשבאים אנו לקבוע את המצב העובדתי באשר לעובדות העשויות להקל עם
 הנאשם, מהיכן נשאב מידע אמין ומדויק?... הכלי האמין והרצוי מכול
 לעניין זה הוא תסקיר שירות המבחן, שהרי משהגיע הענין לטיפולו- של
 קצין המבחן, חזקה עליו שיעשה מלאכתו נאמנה, ילמד את הרקע האישי
 והמשפחתי של הנאשם, יעמיק חקר בגורמי ההידרדרות וייתן את הדעת

 לאפשרויות השיקום. בכך החשיבות הרבה שבקבלת תסקיר המבחן".

 ועוד יש בהם — באמון המיוחד ובמעמד המיוחד — כדי להבהיר מדוע אין
 זה נהוג לחקור את קצץ המבחן בחקירה נגדית על האמור בתסקירו. חקירה זו לא
 רק שלא יהיה בה, בדרך כלל, כדי לתרום לדיץ, ולא רק תביא לסירבולו של
 הדיון, אלא — וזהו העיקר — היא תפגע במעמדו של קצין המבחן כ״קצין בית־
, והיא עשויה לפגוע ברגש האחריות שחש קצץ 7  המשפט״ ותהפוך אותו ל״עד״8

^ לעיל הערה 23, בעמ׳ 168.  76 דברי השופט ב
p ־גתרים את הרץ״ המשפט ב (התשנ־ב) 16, 20.  77 ד׳ ל

 78 וראה דברי ההסבר להצעת תוכיר חוק סדר הדץ הפלילי, לעיל הערה 56:
, המגיש תסקיר על פי  גרר השאלה הוא האם יש לראות בקצץ מבחן
 דרישות החוק, כעד לכל דבר, או שמא קצץ המבחן הנו ״פקיד בית־
Officer of the Cour) ואץ להכפיפו לחקירות, לרבות חקירה t )  משפט־
 שכנגד לגבי תוכן תסקירו... מוצע להבהיר כי קצץ מבחן לא ייקרא להעיד
ו הסברים  על תםקירו. אולם בית־המשפט יהיה רשאי לבקש ממנ

 והשלמות לתסקיר.
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 המבחן ביחס להבטחת אמינותו של התסקיר. את זאת יש למנוע. משיצר המחוקק
 גוף המסייע כה רבות למערכת המשפט בשלב הקשה של גזירת הדין, לא רצוי
: מטבע הדברים, פגיעה במעמדו של הגוף תביא עמה 7 9  לפגוע במעמדו של גוף זה

, 8  פגיעה בפעולתו0
 עם זאת, מובן ואין צריך לומר — ובכך פנייה יש לשירות המבחן — כי צריך
 שירות המבחן להמשיך ולעמול במסירות ובנאמנות על מנת לשמור על מעמדו
 המיוחד. ויפים בהקשר זה הדברים שהביא המשנה לנשיא, מעניין לעניין באותו

 עניין:

. 8 1  כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם!

 79 והשווה דברי השופט ד׳ לוין, לעיל הערה 77, בעמ׳ 20:
 סיוע קציני המבחן רצוי למערכת המשפט. אל נדבר בהם סרה. נשתדל
 להנחות אוחם ולהדריכם להגיש לנו חומר נכון. הענישה היא בידינו
 ואנחנו שנקבע אותה. נתחשב ככל האפשר במה שהם מציגים בפנינו,

 אבל אל נבוא אליהם בטרוניה כמקום שאינם דאדים לכך.
 80 ועמד על כך חבר הכנסת אתא:

 אין כל ספק שתפקידו של קצין המבחן הוא אחראי מאד. יש טעם
 לפעילותו ולחסקיר שהוא מכק אם אנו מוכנים לסמוך במידה רבה על
 מהימנותו ואחריותו של האיש, אחרת מוטב להסיר את העניין מסדר היום

 (ד׳׳כ, לעיל הערה 38, בעמ׳ 2439).
, פ׳׳ד מה(1) 34,28,  81 הוריות, י, א-ב. הדברים הובאו בבג׳׳צ 4566/90 דקל נ׳ שר האוצר ואח׳

 באשד לשדרתו של איש הציבור.
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