
671 

  והערות הארות – אמפירי משפטי מחקר
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. 4; ניסויי
 שדה מחקרי. 3; ניסויי
 מעבדה

˙ÂÈ„È˙Ú ÌÈ¯‚˙‡Â .‚ .ÌÂÎÈÒ.  

  מבוא

 של למשפטי� הפקולטה ממייסדי היה שלימי� מי – טדסקי) גווידו (גד השמיע 1932 בשנת

 של השתקפות� בדבר אמפיריי� מחקרי� לעריכת קריאה – בירושלי� העברית האוניברסיטה

 של בהקשר זו קריאה על טדסקי חזר 1952 בשנת 1.המעשה בחיי המשפטיות הנורמות

 אליו ולספח חקירותיה� שטח את רחיבלה המשפט חכמי"ל קרא טדסקי 2.הישראלי המשפט

 במיוחד"ו, "כה עד המדע רגל כמעט בה� דרכה לא אשר, ידועי� ובלתי חדשי� אזורי�

 בדבר) לה� קוראי� שאחדי� כפי, משפטיות�סוציולוגיות או (אינדוקטיביות חקירות לנהל

; גיסא מחד, החברתית במציאות הרשמיי� המשפטיי� האינסטיטוטי� של הגשמת�

 למשפט ליחס� אי� א� ג�, בחברה המתגלות המשפטיות התופעות כל בדבר, ד�ומאי

 ועדה הגישה 1959 שנת בסו� למשל כ�. קיי� ונאה דרש נאה טדסקי 3".הרשמי המדינה

 לחקיקתו הבסיס את היווה אשר" הסטנדרדיי� החוזי� בעית "בנושא וחשבו� די� בראשותו

 על לפיקוח שיוחד בעול� הראשו� וקהח – 1964–ד"התשכ, האחידי� החוזי� חוק של

 שהיו אחידי� חוזי� של מאגר הוועדה ריכזה לעבודתה כבסיס 4.אחידי� חוזי� של תוכנ�

 מי� הספקת, ושיכו� בנייה של בתחומי� לרבות, תקופה באותה בישראל רווח בשימוש

 
הפקולטה , פרופסור מ� המניי�; האוניברסיטה העברית בירושלי
, הפקולטה למשפטי
, פרופסור חבר   *


מחקר זה נתמ� . אנו מודי
 ליובל פרקש על עזרתו במחקר. האוניברסיטה העברית בירושלי
, למשפטי
ל ידי תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה וע) 1283/11'  ומס100/11' מס (על ידי הקר� הלאומית למדע

 .)1821/12' מס(לתכנו� ותקצוב והקר� הלאומית למדע 
1  Guido Tedeschi, Su lo Studio dell’Applicazione del Diritto Civile, 7 ANNUARIO DI DIRITTO 

COMPARATO E DI STUDI LEGISLATIVI 89 (1933) (It.) . 
 Guido Tedeschi, Lo Studioראו ג
dell’Applicazione del Diritto e Una Inchiesta in Tema di Rapporti Patrimoniali tra Coniugi, 

RIVISTA DI DIRITTO CIVILE 551 (1932) (It.). 
 ÌÈ¯˜ÁÓ ËÙ˘Ó· Â�ˆ¯‡ 1)" בארצנו ובפרט (המשפט בחיי האינדוקטיבי המחקר על "טדסקי גד  2

 ).ב"התשי, ראשונה מהדורה(
3  
 .2' בעמ, ש
 132 טז ‰ËÈÏ˜¯Ù" הסטנדרדיי
 החוזי
 בעית "הכט ואוריאל טדסקי גד ראו הוועדה של וחשבו� לדי�  4

)1960.( 



  ה"תשע מד משפטי  זמיר ואיל טייכמ� דורו�

672  

 המוסדות של וחוזי� קולנוע סרטי הפצת, באשראי מכירה, וביטוח בנקאות, וחשמל

   5.בה� השגורות התניות את וניתחה, ומיי�הלא

 של מחקר בשיטות לשימוש הקריאה. חדשה תופעה אפוא איננו אמפירי משפטי מחקר

 המאה בסו� כבר הושמעה חברתי כמוסד המשפט של יותר טובה הבנה לש� החברה מדעי

 בסטטיסטיקה מיומני� יהיו העתיד משפטני כי גרס אשר, הולמס השופט מפי עשרה�התשע

 השלושי� בשנות הברית בארצות המשפטי הֵראליז� אנשי הצטרפו זו לקריאה 6.ובכלכלה

 כיצד מתעדי� ובעול� באר� שחוקרי� שני� עשרות זה, למעשה 7.העשרי� המאה של

 אלה מחקרי� 8.אמפיריות במתודולוגיות שימוש תו�" האמתי בעול� "פועל המשפט

 בבתי המשפטי ההלי� מנוהל שבו האופ� שעניינ� רבות מדיניות שאלות על רבות השפיעו

 מגוו� של שלנו ההבנה. המשפט מושאי על משפיעי� משפטיי� כללי� שבו והאופ� המשפט

 נכרתי� חוזי� שבו באופ� וכלה שיפוטיות החלטות של השוויוניות ממידת החל, סוגיות

  9.אמפיריי� מממצאי� רבות הושפעה, האינטרנט בעיד�

 במסגרת האמפירי המחקר של במקומו מדרגה לקפיצת עדי� אנחנו האחרו� בעשור

 האמפיריי� המאמרי� מספר 10.ובישראל אמריקה בצפו� במיוחד, בעול� המשפטי השיח

 למאמרי� המיועד מרכזי עת כתב, עלייה במגמת נמצא משפטיי� עת בכתבי המתפרסמי�

 ייעודי סוכינו, משפטי למחקר המרכזיות הפרסו� מבמות לאחת במהירות הפ� אמפיריי�

 המשפטיי� הכינוסי� מ� לאחד מהר חיש הפ�, מעשור פחות לפני לראשונה שנער�, לתחו�

 בתי ויותר יותר. המשפט הוראת על ג� השפיעה במחקר זו מצב תמונת 11.בעול� הבולטי�

 שה� מההכשרה אינטגרלי כחלק אמפיריות מחקר שיטות לשלב החלו למשפטי� ספר

   12.לתלמידיה� מעניקי�

 מעמדו עליית את ומשקפת זו במגמה נוס� נדב� היא ÌÈËÙ˘Ó העת כתב של זו חוברת

 את היטב מדגימי� אשר מחקרי� כוללת החוברת. בישראל האמפירי המשפטי המחקר של

 
5  
 .138–134' בעמ, ש
6  Oliver W. Holmes, The Path of the Law, 10 HARV. L. REV. 457, 469 (1897). 
EVR .L .OLUMC30 ,  Next StepThe – A Realistic Jurisprudence, Llewellyn. Karl N. ראו למשל   7

, 697 .EVR .L .ARVH44 , The Call for a Realist Jurisprudence, Roscoe Pound; )1930(444 , 431
)1931(703 . 

 Herbert M. Kritzer, The (Nearly) Forgotten Early Empirical Legal Research, in THEראו   8

OXFORD HANDBOOK OF EMPIRICAL LEGAL RESEARCH 875 (Peter Cane & Herbert M. Kritzer 
eds., 2010) .והטקסט הסמו� לה�54–53ש "ראו להל� ה כ� . 

 OXFORD HANDBOOK OF EMPIRICAL LEGALלסקירות של מחקרי
 בתחומי
 שוני
 ראו   9

RESEARCH, 8 ש"לעיל ה. 
 ROBERT M. LAWLESS, JENNIFER K. ROBBENNOLT & THOMAS S. ULEN, EMPIRICALראו   10

METHODS IN LAW 4 (2010) .לדיו� במצב בישראל ראו להל� פרק ב. 
 ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" הבטחה הגלומה בוטיבו וה, מקורו: המחקר האמפירי של המשפט"ראו תאודור אייזנברג   11

לניתוח העלייה בפרסו
 של מאמרי
 בעלי תוכ� אמפירי בעול
 ראו אריאל בנדור ). 2011 (304, 303לד 
, 351 לד ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ"  ממצאי
 ומשמעויות–מחקר אמפירי של המשפט בישראל "גזית �ויפעת הולצמ�

355–358) 2011.( 
פטי האמפירי בארצות הברית נית� למצוא בהוצאתו לאור אינדיקציה להתפתחות הוראת המחקר המש  12


 לעיל ,LAWLESS, ROBBENNOLT & ULENראו . של ספר הלימוד הראשו� המוקדש להוראת התחו

  .10 ש"ה
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 לשאלות מתייחסי� המאמרי� מ� חלק. האמפירי המשפטי המחקר של הנושאי העושר

 אחרי� מאמרי� ואילו, תהחלטו לקבלת המשפט שבי� הגומלי� ליחסי באשר מופשטות

 החוברת. בישראל השיפוט מערכת על העומס כדוגמת בוערי� מקומיי� בנושאי� נוגעי�

 מחקרי, תיאוריי� שדה מחקרי: אמפיריות מחקר שיטות של נאה מדג� לקוראי� מציגה

   .ניסויי� שדה ומחקרי ניסויי� מעבדה

 של המצב תמונת את להציג מבקש הוא, ראשית: מרכזיות מטרות שתי זה למאמר

 משתמשי� שבה� המרכזיות המחקר שיטות את נבח� זו במסגרת. כיו� האמפירי המחקר

 את יסקור המאמר, שנית; אלו קטגוריות בתו� זו בחוברת השוני� המאמרי� את ונמק�

 של תחילתו על יתחקה המאמר זה בהקשר. בישראל המשפטי האמפירי המחקר של מקומו

 ואת העתידיות המגמות את ויבח� הקיי� המצב את תארי, בישראל האמפירי המחקר

   .זה בתחו� האתגרי�

  קצרה סקירה: אמפיריי� משפטיי� מחקרי�. א

 אשר מחקרי�: כ� אמפיריי� משפטיי� מחקרי� מגדירי� אנחנו הנוכחי הדיו� לצור�

 13.שיטתי באופ�, המשפט לעול� שקשור אובייקטיבי מידע ומנתחי� מתארי�, אוספי�

 קונקרטיי� מקרי� להימצא עשויי� הזו ההגדרה של בשוליי� ג� הגדרה בכל כמו כי מוב�

 א� שאלה שתתעורר אפשר, למשל. לה מחו� שה� או בתוכה כלולי� ה� א� ברור לא אשר

 הוא כלשהו נושא א� שאלה או, אובייקטיבי מידע מייצרת אכ� כלשהי מידע איסו� שיטת

 הדיו� את לתחו� מנת על דייה ברורה זו ההגדר כי דומה זאת ע�. מטבעו משפטי אכ�

 אי� א� 14.כמותני אמפירי מחקר הוא שלנו הדיו� מוקד, בהמש� שיתבהר כפי. שלהל�

 המשפטי המחקר לגדרי מחו� השיטתי האיכותני המחקר את להוציא כדי זו בהתמקדות

 וקאדו רבי� יתרונות האיכותני המחקר לשיטת, בהמש� שנטע� כפי, מכ� יתרה 15.האמפירי

  .המשפטי בהקשר

: מתודולוגיות קטגוריות לשלוש לחלק נית� שלנו בהגדרה שכלול הרחב המחקר גו� את

 לניסויי� המתחלקי� (ניסויי� שדה ומחקרי ניסויי� מעבדה מחקרי, תיאוריי� שדה מחקרי

 תו� הללו המחקר שיטות שלוש על נעמוד שלהל� בסקירה). טבעיי� ולניסויי� אקראיי�

 מאמרי כיצד נבח� כ� אגב. מה� אחת כל של היחסיי� ולחסרונות תרונותלי התייחסות

  . זו כללית בתמונה משתלבי� הזו החוברת

 תיאוריי� שדה מחקרי. 1

 להבי� מאפשר שכזה תיאור. מוגדרת חברתית תופעה נאמנה לתאר שוא� אמפירי מחקר

. לבוא בעתיד הזו התופעה לגבי תחזיות ולהציע הנבחנת החברתית התופעה טיב את במדויק

 
 Peter Cane & Hebert M. Kritzer, Introduction, in THE OXFORD HANDBOOK OF ;7 'בעמ ,ש
ראו   13

EMPIRICAL LEGAL RESEARCH 1, 4 (Peter Cane & Herbert M. Kritzer eds., 2010). 
14  
 .ש
, Cane & Kritzerראו  .מבחינה זו הסקירה שלנו דומה ג
 לספר המבוא המרכזי בתחו
 Lee Epstein & Gary King, The Rules ofלהגדרה מרחיבה של מחקרי
 משפטיי
 אמפיריי
 ראו   15

Inference, 69 U. CHI. L. REV. 1, 2‒3 (2002). 
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 בסנקציות לשינויי� עברייני� של רגישות� מידת את בוחנת אשר אמפירית עבודה למשל כ�

 לשינויי� מגיבי� פוטנציאליי� עברייני� שבו לאופ� באשר הבנה לספק אמורה פליליות

  .מדיניות הצעות של להערכה בוח� אב� ג� לספק ובכ�, המשפט שיוצר התמריצי� במער�

 ביצוע היא למחקר הנבדקת התופעה בי� מדויק מתא� ליצור המתבקשת �הדר, לכאורה

 לתעד יוכל כי לצפות נית� ולכ�, ישירות עצמה התופעה את בוח� כזה מחקר. בשטח תצפיות

 למשל (אחד נזיקי מכלל מעבר כיצד להבי� רוצה האמפירית החוקרת א�. במדויק אותה

 מעוולי� של הזהירות מידת על משפיע) מוחלטת אחריות למשל (אחר נזיקי לכלל) רשלנות

 הכללי� שני לפי הפוטנציאליי� המעוולי� התנהגות את לתעד אלא לה אי�, פוטנציאליי�

 להתבסס יכול שכזה מחקר 16.אלו קבוצות שתי בי� מובהקי� הבדלי� יש א� ולראות

 בי� השוואה על או, האמור בכלל הנבדלות משפט שיטות שתי בי� השוואה על לדוגמה

   .שוני� כללי� חלו שבה� משפט שיטת באותה שונות זמ� תקופות

 חוזרות בעיות בכמה להכיר יש תיאוריי� שדה מחקרי של הברורות המעלות למרות

 מושא המידע באיסו� נעו� ראשוני אתגר. שכאלה מחקרי� עשיית על מקשות אשר ונשנות

 הנתוני� את מרכז אשר דעמי מאגר אי� כי בנמצא איננו כזה מידע קרובות לעתי�. המחקר

, וקידודו מידע איסו� ידי על חדשי� נתוני� בסיסי ליצור כמוב� נית� כאלה במצבי�. בעניי�

 במלאכה לעסוק חוקרי� של והתמרי�, עצומות להיות עלולות זה תהלי� של העלויות אול�

 של ת�ביכול אפוא ואי�, מוגבלת למידע הגישה לעתי�, מזו יתרה. מוגבל שיהיה אפשר הזו

 של האדירה החשיבות א� על למשל כ�. בכ� חפצי� ה� א� ג� נתוני� בסיס ליצור החוקרי�

 באופ� אותו בוחני� אשר המחקרי� ה� מעטי�, הפלילי בהלי� הטיעו� הסדרי מוסד

 ביטוי לה שאי� הסכמית באינטראקציה שמדובר מכ� נובע הדבר, הנראה ככל 17.אמפירי

 שחוקרי� הוא זה דברי� ממצב יוצא פועל 18.להש שיטתית בדיקה המאפשר פומבי

 הדברי� בחקירת דווקא ולאו, למדוד קל שאות� הדברי� בחקר להתמקד עלולי� אמפיריי�

   19.להבי� חשוב שאות�

 עלולה מדוקדקת בחינה, וזמי� רחב נתוני� מסד לכאורה קיי� כאשר ג�, ועוד זאת

 אלה ליקויי�. למחקר כבסיס בו השימוש על המקשי� מליקויי� סובל זה שמסד לגלות

 הטיות לכלול עלול המידע. שלישי גור� ידי על המידע לאיסו� קשורי� להיות יכולי�

 מטבע� מוטי� המשטרה שבידי הפשיעה נתוני, למשל. התמונה את המעוותות שיטתיות

 
הבדל מובהק סטטיסטית הוא מושג מקצועי המתייחס למידת הביטחו� של החוקרת בכ� שהשוני   16


המובהקות הסטטיסטית נמדדת במונחי
 . המתועד אכ� משק� פער שיטתי ולא נוצר בשל צירו� מקרי
 5%החברה נהוג להתייחס לתוצאה שקיי
 סיכוי של במדעי . של ההסתברות שהתוצאה איננה פרי המזל

לעתי
 חוקרי
 מדווחי
 ג
 על תוצאות . שהיא פרי צירו� מקרי
 כתוצאה מובהקת סטטיסטית) או פחות(
 � ). Marginally significant( כתוצאות מובהקות או מובהקות באופ� שולי 10%שעומדות בר

17
: השפעת חפות על הסדרי טיעו�"אייל ואבישלו
 תור �למחקר חלוצי בתחו
 זה בישראל ראו אור� גזל  


 ).2009 (115לט  ÌÈËÙ˘Ó" תובנות פסיכולוגיות והשלכות נורמטיביות, ממצאי
 אמפיריי
שלה " הנחה" מהו גודל ה–כ� למשל קשה עד בלתי אפשרי לספק תשובה ברורה לשאלה הבסיסית   18

 Russell Covey, Behavioral Economics andראו . זוכי
 נאשמי
 המסכימי
 לחתו
 על הסדר טיעו�
Plea Bargaining, in THE OXFORD HANDBOOK OF BEHAVIORAL ECONOMICS AND THE LAW 

643 (Eyal Zamir & Doron Teichman eds., 2014). 
 לד ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" אזהרה אוהדות של המגמה העכשווית�הערות: מחקר אמפירי משפטי"ראו דפנה הקר   19

327 ,341 )2011.( 
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. למשטרה מדווחי� שאינ� והעבירות הפשעי� כל את כוללי� אינ� שה� משו�, מטה כלפי

 מחקרי�, לדוגמה. עצמ� החוקרי� של מעבודת� לנבוע עלולות אלה בעיות ,לחלופי�

 בוצע שבו לאופ� באשר לביקורת חשופי� להיות עשויי� טקסטי� של קידוד על הנשעני�

  . הקידוד

 מהווה אשר המדג� מקבוצת להכליל היכולת עניינו המידע לאיכות הקשור נוס� קושי

 מתמונת חלק של תיאור על נשע� אמפירי מחקר ,לרוב. הכללית לאוכלוסייה למחקר בסיס

 עשוי הדי� סדר בכללי רפורמה של ההשלכות את בוח� אשר מחקר: למשל. המלאה המצב

 קיימי� א�. מצומצ� זמני� חלו� ובמסגרת משפט בתי של קט� במספר זו שאלה לבחו�

 תעלולו המחקר מסקנות, הנחקרת התופעה לכלל המדג� קבוצת בי� מהותיי� הבדלי�

 הנחקרת ההתנהגות כלל את במדויק מתעד אמפירי מחקר א� ג�, מכ� יתרה. שגויות להיות

 תעמוד עדיי� 20,)כלשהו בעניי� העליו� המשפט בית של ההחלטות כלל של בתיעוד למשל(

 ככל. עתידית להתנהגות בנוגע לתחזיות ראוי בסיס מהווי� העבר נתוני א� השאלה הפרק על

 מדיניות לגזור פיה ועל, עתידית התנהגות לצפות היכולת, הזמ� ע� משתנה שהסביבה

  . מצטמצמת, ראויה משפטית

 סיבתיות להסיק טבוע קושי קיי�, תיאורי שדה מחקר שבעריכת הטכניי� הקשיי� מלבד

 מעיד אינו משתני� שני בי� קורלציה של קיומה עצ�, ראשית: טעמי� משני, אלה ממחקרי�

 של תרומות בי� קורלציה על המצביע מחקר, למשל. ניה�בי הסיבתי היחס של כיוונו על

 אינו 21,שופטי� אות� של יותר מאוחרות פסיקות ובי� שופטי� של הבחירות למסע תאגידי�

 כזו קורלציה שפירשו כאלה שיש הג�. קורלציה אותה שמאחורי הסיבתי הגור� את מוכיח

 פרשנות 22,שופטי� של עמדות ולשנות משפט להטות ממו� של ליכולת כאינדיקציה

 מועמדי� של לקמפייני� תורמי� שתאגידי� היא לנתוני�) יותר סבירה א� ולדעתנו (חלופית

  23.שלה� האינטרסי� את התואמות בעמדות דוגלי� מלכתחילה אשר לשפיטה

 בוח� אינו המחקר אשר שלישי בגור� מקורה משתני� שני בי� קורלציה לעתי�, שנית

 להיות עשוי) הנסתר (השלישי הגור� שכזה דברי� במצב. תהנחקר התופעה על השפעתו את

 
 555–542, 527 לד ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" כיצד מתפתחי
 דיני החוזי
 של ישראל"ראו למשל מנח
 מאוטנר   20

את ממצאיו של מחקר שבו נבחנו המאפייני
 "ע
 זאת יש להדגיש שא� שמחקר זה נועד להציג ). 2011(
שני
 העובדתיי
 של כל החוזי
 שהובאו לדיונו של בית המשפט העליו� של ישראל בשישי
 ה

י " בפד˘ÂÓÒ¯ÂÙהרי שבפועל הוא מתייחס רק לפסקי הדי� , )527' בעמ, ש
" (הראשונות לקיו
 המדינה
)
 ). 542' בעמ, ש

21  Vernon V. Palmer & John Levendis, The Louisiana Supreme Court in Question: An Empirical 
Statistical Study of the Effects of Campaign Money on the Judicial Function, 82 TUL. L. REV. 

1291, 1296–1313 (2008). 
22  
 .1292–1291' בעמ, ש
23  
 הכרעות על התרומות גודל השפעת של בחינה באמצעות במחקר
 זה קושי ע
 להתמודד ניסו החוקרי


 לא שהוא כ�, השופטי
 לעמדות התרומה גודל בי� המסתבר הקשר מ� התעל
 זה ניסיו� אול
. השופטי
 Robert Newman, Janet ראו זה מחקר של המתודולוגיה על לביקורת. החלופי ההסבר את שלל

Speyrer & Dek Terrell, A Methodological Critique of The Louisiana Supreme Court in 
Question: An Empirical and Statistical Study of the Effects of Campaign Money on the 

Judicial Function, 69 LA. L. REV. 307, 311‒314 (2009). 
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 אתני מיעוט שקבוצת המעלה מחקר, למשל 24.הנחקרת התופעה את מסביר שבפועל זה

 להתפרש עשוי הפלילית הענישה ממערכת יותר מחמיר ליחס זוכה באוכלוסייה מסוימת

� נענשי� �הנאשמי האתנית לקבוצה ההשתייכות בשל: השניי� בי� סיבתי קשר כמשק

 נכללו לא אשר משתני� ידי על מוסברת תהיה זו שתוצאה אפשר אול�. יתרה בחומרה

 ה� כי (יתרה בחומרה להיענש נוטי� יחסית עניי� נאשמי� לדוגמה א�. המחקר במסגרת

 קבוצת ובני, )דיי� מתומרצי� אינ� אשר סנגורי� בידי מיוצגי� ה� כי או כלל מיוצגי� אינ�

 קשר משק� אינו המתועד שהקשר ייתכ� אזי, האוכלוסייה ליתר יחסית �עניי האתני המיעוט

 ייצוג למעשה או (עוני בי� קשר א� כי הענישה לרמת האתנית בקבוצה חברות בי� סיבתי

  .הענישה לרמת) משפטי

� בפניו הניצבי� המתודולוגיי� הקשיי� מכלול על להתגבר מצליח מחקר א� א�, לבסו

. תוצאותיו את להסביר קושי להיוותר עלול עדיי�, כלשהי יתחברת תופעה במדויק ולתעד

 רכב כלי גנבת בגי� הענישה רמת בי� הופכי קשר של קיומו את המתעד מחקר למשל קחו

 המשתני� יתר כל של ההשפעה את לנטרל שהצליח לאחר וזאת (הגנובות המכוניות למספר

 תופעות על להעיד יכולה זו תוצאה). הרלוונטית בתקופה מכוניות גנבת על השפיעו אשר

 ירדה וכ� הגבוהות הסנקציות מ� הורתעו כי ממעשיה� חדלו המכוניות שגנבי ייתכ�: שונות

 שכ� לבתי� לפרו� החלו א� מכוניות מלגנוב חדלו המכוניות שגנבי ג� ייתכ�. הפשיעה רמת

, וניותהמכ גנבי של בתמריצי� השתנה לא שדבר ייתכ� לבסו�. שונה לא זה פשע על העונש

 שהביאה היא יותר הארוכי� המאסר עונשי בשל בכלא שוהה מה� גדול שחלק העובדה א�

 ועשוי שונה באור המדיניות את מאיר שכזה תרחיש כל. מכוניות של הגנבות במספר לירידה

   25.שונות נורמטיביות למסקנות להוביל

. יאוריי�ת שדה מחקרי של בקטגוריה נכללי� זו בחוברת הכלולי� המחקרי� עיקר

. המס בתחו� העליו� המשפט בית של ההחלטות מכלול את בוח� גליקסברג דוד של מאמרו

 בה� שמשולבי� תיקי� – תיקי� של חדשה קטגוריה לבודד מצליח גליקסברג של הניתוח

 הנעו� בסכסו� המס רשויות מול אל המשפט בבית הניצבי� פרטי ואד� תאגיד כנישומי�

 הייחודיות את ומנתח – מהנישומי� אחד כל על שיוטל טיביהאפק המס בשיעור בהבדלי�

 שיקול הצרת א� לבחו� מבקשי� אייזנשטדט ומימי מויאל שומרו�. זו תיקי� קבוצת של

 ומגבירה מטרתה את משיגה אכ� מינימו� עונש קביעת באמצעות בענישה השיפוטי הדעת

 אור� של מאמר� ואה הפלילי בהלי� העוסק בחוברת נוס� מאמר. הענישה אחידות את

 ההלי� שלבי כל לאור� התביעה החלטות את מנתח זה מאמר. מרגל�וינשל וקר� אייל�גזל

 שיעורי ואת התנהלותה את שמסבירה היא התביעה ממשאבי הנובעת המגבלה כי ומציע

 מציגות גלאו� וענבל טרבולוס יפעת, מרגל�וינשל קר�, לבסו�. השוני� בשלבי� הצלחתה

 
24  
 להשתמש יכולי
 ה
, הנחקרת התופעה על להשפיע העשויי
 שוני
 לגורמי
 מודעי
 החוקרי
 א

 מרכזי מחקר כלי. מה
 אחד כלשל  ההשפעה מידת את ולבודד לנסות מנת על מחקר שיטות במגוו�
 & LAWLESS, ROBBENNOLT ראו המתודולוגיה אורלתי. המשתני
�מרובת הרגרסיה היא זה בהקשר

ULEN ,330–289' בעמ, 10 ש"ה לעיל. 
הרי שבטווח הארו� העלות שלה תהיה , כ� למשל א
 הצלחת המדיניות נובעת מנטרול ולא מהרתעה  25

 Steven Shavell, Aו לניתוח תאורטי של ענישה המבוססת על רעיו� הנטרול רא. הרבה יותר גבוהה
Model of Optimal Incapacitation, 77 AM. ECON. REV. 107 (1987). 
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 בהתחשב. המשפט בבתי העומס תופעת של מדויקת למדידה דשהח מחקרית מסגרת

 לכיוו� הדיו� בניתוב רבה חשיבות יש, זו לסוגיה המופנית הרבה הציבורית הלב בתשומת

  .גרידא ואינטואיציות השערות על ולא עובדות על המבוסס מושכל

 שרו� של מאמר�, המשפט מערכת בחקר מתמקדי� אשר, דלעיל המחקרי� לכל בניגוד

 של ההשפעות בבדיקת מתמקד קור��אלקי� וניבה ק'פונצ טליה, עשת�ברגמ� יעל, זיו�בר

 כללי� של ההשפעות את בוחנות המחברות. המשפט מושאי השחקני� על משפטיי� כללי�

 מחקרי� על החלי� המשפטיי� בכללי� שינויי� כיצד ומתעדות הרוחני הקניי� בתחו�

 יש זה מסוג למחקר א�. זה בתחו� והפיתוח המחקר תפוקות על השפיעו גזע בתאי העוסקי�

   .משפטית מדיניות קובעי מבחינת עצומה חשיבות

 ניסויי� מעבדה מחקרי. 2

. מורכב הוא שהעול� הפשוטה העובדה מ� נובעי� שדה מחקרי בעריכת הכרוכי� הקשיי�

 רכאש וג�, מושלמי� אינ� מנתחי� שהחוקרי� הנתוני� רוב פי על, לעיל שתואר כפי

 את להקשות עלול בשטח המשתני� ריבוי, הגבוה באיכות היא לחוקרי� המידע נגישות

 ביצירת היא אלה קשיי� ע� להתמודד אפשרית דר�. מהממצאי� מסקנות לגזור היכולת

 הנתוני� כל את לאסו� יכולי� המחקר עורכי שבה, החלטות קבלת של מלאכותית סביבה

 שכאלה מחקרי�. התוצאות על להשפיע עשויי� אשר המשתני� בכל ולשלוט לה� הדרושי�

 בי� סיבתי קשר לאתר מאפשרי� ובכ�, בודד משתנה של השפעתו את לבודד מאפשרי�

  .שוני� משתני�

 טיפול של יעילות בוחני� אשר למחקרי� הניסויי המשפטי המחקר את להשוות נית�

 לאחד דומליתרנ חולי� מקצי� שכאלה מחקרי�, הדברי� את לפשט א�. כלשהו תרופתי

 א� לבדוק מאפשר שכזה ניסוי. בפלצבו וטיפול הנבדקת בתרופה טיפול: תנאי� משני

 קיי� הניסוי בתו� א�). המחלה (המוסבר המשתנה על משפיע) התרופה (המסביר המשתנה

 אלה של מצב� לבי� בתרופה טופלה אשר הקבוצה אנשי של הרפואי מצב� בי� מובהק שוני

 ניסויי�, לזה בדומה. התרופה יעילות את הדגי� שהניסוי להניח סביר, בפלצבו שטופלו

 של סביבה יצירת ידי על שוני� גורמי� של השפעת� את ולבחו� לבודד יכולי� משפטיי�

  . אחד ממד מובנה באופ� משני� שבה החלטות קבלת

 סוגיות במגוו� עוסקי� ניסויי� מעבדה מחקרי ג�, תיאוריי� שדה למחקרי בדומה

 את משני� ה� כיצד ובבחינה משפטיי� כללי� של בתפקוד� מתמקדי� חלק� .משפטיות

 של השפעתה את לבדוק המעונייני� חוקרי�, לדוגמה. לה� הכפופי� האנשי� של ההחלטות

 אות� א� או (שונות קבוצות לחשו� יכולי� אנשי� של ההחלטות קבלת על המחדל בררת

 מבררת הושפעו המשתתפי� של חלטותהה א� ולבחו� שונות מחדל לבררות) עצמ� אנשי�

 בקבלת מתמקדת ניסויי� מעבדה מחקרי של אחרת קבוצה 26.בניסוי לה� שהוצגה המחדל

 
. Eric J. Johnson & Daniel Goldstein, Do Defaults Save Lives, 302 SCI. 1338 (2003)ראו למשל   26

, ללככ. מחקר זה מראה כי מידת הנכונות של אנשי
 לתרו
 איברי
 תלויה בבררת המחדל המשפטית
ואנשי
 המעונייני
 להימנע מכ� חייבי
 (כאשר בררת המחדל היא שאיבריו של אד
 נתרמי
 ע
 מותו 


כמות האיברי
 הנתרמת גדולה מזו שנתרמת במצב שבו בררת המחדל היא שאיבריו , )להביע את רצונ
רי
 אחרי
 מחק). ואנשי
 המעונייני
 לתרו
 חייבי
 להביע את רצונ
(של אד
 אינ
 נתרמי
 ע
 מותו 
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 מקבלי לרשות העומד במידע במדויק לשלוט יכולי� שכאלה מחקרי�. שיפוטיות החלטות

 באמצעות, למשל. אלה החלטות על המשפיעי� הגורמי� מה� לבדוק ובכ�, החלטות

 הנחיה מת� תו� קבילה לא לראיה בניסוי המשתתפי� מ� מחצית של קרתמבו חשיפה

 של המשפטית ההכרעה על השפיעה זו ראיה א� לבחו� החוקרי� יכולי�, ממנה להתעל�

 השיפוטי� על להתחקות יכולי� ניסויי� מעבדה מחקרי, לבסו� 27.בניסוי המשתתפי�

 בחינת באמצעות. שיפוטית הלרגולצי הנתוני� שוני� מעשי� בדבר אנשי� של המוסריי�

 משפטיי� כללי� של תפקוד� מאופ� החל, נושאי� של רחבה בקשת אנשי� של עמדותיה�

 ישנות שאלות להאיר חוקרי� הצליחו, חוזה להפר שונות החלטות של למעמד� ועד שוני�

  28.הניסויית במתודולוגיה שימוש באמצעות חדש באור

 ניסויי� מחקרי� ג�, ניסוי במסגרת בודד משתנה של השפעתו את לבודד היכולת בצד

 אלה קשיי�. עצמו הניסוי בניית עניינה קשיי� של אחת קבוצה. ניכרי� קשיי� מעוררי�

 זו כשהקצאה. השוני� לתנאי� הנבדקי� של ההקצאה לאופ� קשורי� להיות יכולי�

 של מהרכב� הנובעי� הבדלי� משק� הקבוצות בי� הפער כי ייתכ�, רנדומלית לא מתבצעת

 לתנאי� החלוקה שבו ניסוי: למשל. עברה קבוצה שכל הניסויי מהטיפול ולא הקבוצות

 כלשהו קורס במקביל הלומדות שונות לקבוצות סטודנטי� חלוקת על מתבססת שוני�

 למשל ייתכ�. המשתתפי� של אקראית להקצאה הדרישה את מקיי� איננו, באוניברסיטה

 הלומדי� לסטודנטי� יתר ייצוג יש הקבוצות חתבא, הסטודנטי� של מערכת אילוצי שבשל

 באות� לומדי� שאינ� מחבריה� נבדלי� אלה סטודנטי� וכי, מסוימות משותפות בתכניות

  .משותפות תכניות

 בניגוד. בניסוי המשתתפי� מקבלי� שאותו הטיפול מאופי לנבוע יכולי� נוספי� קשיי�

 או מת� (וברור חד הוא מסבירה המשתנה שבו, תרופה של יעילותה את הבוח� לניסוי

 עשויות הניסוי תוצאות של תיוהמשמעו והמשפט החברה מדעי בעול�, )טיפול מת��אי

 לא) Anchors (עוגני� א� לבחו� ניסו אשר ניסויי�, למשל. שונות לפרשנויות פתוחות להיות

 החלטות קבלת סביבת ליצור התקשו שיפוטיות החלטות קבלת על משפיעי� רלוונטיי�

 כפועל 29.משפטית מבחינה רלוונטיות כל נעדר אכ� ההחלטות למקבלי שיוצג העוג� השב
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 בי� שתועדו ההבדלי� של למשמעות בנוגע ברורה מסקנה להסיק החוקר יתקשה מכ� יוצא

  .המחקר קבוצות

 למעבדה מחו� אנשי� של להתנהגות הניסוי מתוצאות להכליל קשה לעתי�, ועוד זאת

 ההשפעה את לבודד מנת על. הניסוי של החיצוני התוק� סוגיית זוהי. ההחלטות קבלת של

 החלטות קבלת סביבת בונה הניסוי עור�, משתני� של מוגבל מספר או בודד משתנה של

 מחו� המתקבלות ההחלטות את במדויק משקפת אינה טיבה מעצ� אשר, מלאכותית

 התמריצי� �ממער מאוד שונה במעבדה התמריצי� מער� למשל כ�. הניסויי� למעבדת

 ההשלכות את לשק� שלא עשויי� ה� ולכ�, צנועי� לרוב ה� למשתתפי� התשלומי�. בשדה

 נכונות לגלות הוא אחד דבר. ניסוי במסגרת שלא שמתקבלות בהחלטות הכרוכות

 להחליט הוא אחר ודבר, ניסוי במסגרת ציבורית לקופה אחדי� שקלי� לשל� אלטרואיסטית

  . המדינה לקופת כמס שקלי� מיליוני מרצו� לשל�

 של החיצוני התוק� מבחינת הבעיות מגוו� את לסקור ביכולתנו אי� זה קצר במאמר

 לטיפול זכו טר� אשר קונקרטיות נקודות כמה נציג זאת תחת. ניסויי� משפטיי� מחקרי�

 הטיות של ההשפעה מידת את בוחני� אשר ניסויי� מחקרי� במסגרת שיטתי מחקרי

 את לקורא להמחיש יכולה זו קצרה סקירה. שיפוטיות החלטות קבלת על קוגניטיביות

 אחריותיות, ראשית. זו במתודולוגיה המשתמשי� חוקרי� בפני העומדי� האתגרי�

)Accountability( נדרשי� שופטי� כלל בדר�. שיפוטיות בהכרעות מרכזי תפקיד ממלאת 

 מערכת בתו� �ה – לביקורת בהמש� כפופות אלו והכרעות 30,הכרעותיה� את לנמק

 ובפרסומי� בתקשורת, המשפט למערכת מחו� וה� הערעור הלי� באמצעות המשפט

 על ממשית במידה להשפיע עשויה שאחריותיות מראי� פסיכולוגיי� מחקרי�. אקדמיי�

 א� בחנו שלא כמעט שיפוטיות החלטות בקבלת ניסויי� זאת ע� 31.פרטי� של החלטות

   32.המחקר מושאי על משפיעה אחריותיות וכיצד

 משפט בשיטות (מושבעי� של הכרעות ובוודאי, שופטי� של רבות החלטות, שנית

 הג�. בקבוצה דיו� בעקבות מתקבלות, )המשפטי בהלי� פעיל חלק למושבעי� שבה�

 תוכ� על להשפיע עשויה קבוצתית שדינמיקה מראה אשר ספרות של גדולה מסה שקיימת

 קבוצתי שיח כיצד ניסויי באופ� בחנו יחסית י�מעט מחקרי� 33,הקבוצה חברי של ההכרעות

   34.שיפוטיות החלטות על משפיע

 
 /papers.ssrn.com �זמי� ב, )�2015צפוי להתפרס
 ב(ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó " הישגי
 ואתגרי
: שיפוטיות

sol3/papers.cfm?abstract_id=2427063. 
 .1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי192' קראו ת  30
 Jennifer S. Lerner & Philip E. Tetlock, Accounting for theלסקירה וניתוח של הספרות בתחו
 ראו   31

Effects of Accountability, 125 PSYCHOL. BULL. 255 (1999). 
וג
 זאת , החלטות שיפוטיותאנו מכירי
 ניסוי אחד בלבד שבח� את ההשפעה של אחריותיות על   32

 .Chris Guthrie, Jeffrey J. Rachlinski & Andrew Jראו . במסגרת מאמר שהתמקד בנושא אחר
Wistrich, The “Hidden Judiciary”: An Empirical Examination of Executive Branch Justice, 58 

DUKE L.J. 1477, 1501–1506 (2009) . 
 .Daniel J. Isenberg, Group Polarization: A Critical Review and Meta-Analysis, 50 Jראו למשל   33

PERSONALITY & SOC. PSYCHOL. 1141 (1986). 
 David Schkade, Cass R. Sunstein & Danielלדוגמה למחקר אשר בח� סוגיה זו באופ� ניסויי ראו   34

Kahneman, Deliberating About Dollars: The Severity Shift, 100 COLUM. L. REV. 1139 (2000) . 
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 האופי מ� מתעלמי� רבי� ניסויי�, הניסוי את הנית� ככל לפשט הצור� בשל, שלישית

 את בו לכלול קשה ולכ�, ומוגבל קצר מטבעו הוא ניסוי. המשפטי הדיו� של האדוורסרי

 כיצד מתעדי� אשר ניסויי� יש למשל כ�. פוטיותשי החלטות על המשפיעי� הגורמי� מגוו�

 ההכרעה את להטות עשוי) התובע שתבע הפיצוי שיעור כדוגמת (הצדדי� אחד של טיעו�

 ניצב טיעו� כל מול אל, המשפט שבאול� בחשבו� מביאי� אינ� אלה ניסויי� 35.השיפוטית

   36.בניסוי המתועד האפקט את להפו� א� או, לאיי�, לצמצ� עשוי אשר נגדי טיעו�

� את תכלול לא לעול� בניסוי ההחלטות קבלת סביבת, מכול חשוב ואולי, לבסו

 המונחי� התיקי� בהכרעת כספי אינטרס אי� שלשופטי� הג�. המשפטי ההלי� השלכות

 הרבה שכה העובדה. המתדייני� מבחינת גורל הרות לעתי� ה� שיפוטיות הכרעות, בפניה�

 ייתכ� למשל כ� 37.שופטי� של ההכרעות איכות על פיעלהש עשויה המאזניי� כ� על מונח

, יותר ומושכל אטי החלטה להלי� מובילות המשפטי ההלי� של המשמעותיות שההשלכות

 אי� רבות להכרעות, מנגד 38.שונות קוגניטיביות הטיות של השפעת� את מפחית בתורו אשר

 מוצקה סיבה אי� להכא ובמקרי�, נוס� במאמ�" לגלות "נית� שאותה, נכונה אחת תשובה

  .תיעלמנה הקוגניטיביות שההטיות להניח

 ההחלטות קבלת בתחו� הניסויי שהמחקר הטענה את לבסס נועדה לא זו סקירה

 היא תכליתה. רב ער� זה שלמחקר סבורי� אנו, דבר של לאמתו. ער� חסר הוא השיפוטיות

 בתחו� עתידית ודהלעב נרחב כר שנותר ולהדגי� בזהירות זו ספרות לקרוא שיש להראות

   .יותר ומלאה עמוקה הבנה הנחקרות התופעות את להבי� לנו שתסייע, זה

. המעבדה ניסויי מתודולוגיית את מייצג דות� ויואב דקל עומר של מאמר� זו בחוברת

 מחיר על ידיעה א� ובוח� מכרזי� ועדות חברי של ההחלטות בקבלת מתמקד מחקר�

 יכולי� ודות� שדקל היות. הצעה אותה של רכהההע אופ� על המשפיע במכרז ההצעה

 חלק רק רנדומלית לחשו� ביד�, שלה� הנבדקי� לרשות העומד במידע במלואו לשלוט

 מחיר שידיעת מעידות המדווחות התוצאות). ההצעה מחיר (מחקר� מושא למידע מה�

 לי�לכל הכפופות החלטות על לא א� והיחסית הסובייקטיבית הערכת� על משפיעה ההצעות

 שהמשתתפי� העובדה, אגב. הצעה כל של כשרותה לעצ� באשר ברורי� משפטיי�

 של מזה רב תוק� לממצאיה� מעניקה מכרזי� ועדות חברי היו ודות� דקל של במחקר�

 ללמוד מבקשי� באמצעות� ואשר סטודנטי� ה� המשתתפי� שבה�, רבי� ניסויי� מחקרי�

  .אחר או כזה בתחו� וניסיו� מומחיות בעלי אנשי� של החלטות על

 
 :Gretchen B. Chapman & Brian H. Bornstein, The More You Ask for, the More You Getראו   35

Anchoring in Personal Injury Verdicts, 10 APPLIED COGNITIVE PSYCHOL. 519 (1996). 
Avoidance: imulations and Tort ReformExperimental S, Neil Vidmar ,לביקורת ברוח זו ראו   36

 –1389,  1359.J.LMORY E53 , s Punitive Damages'.and Overreaching in Sunstein et al, Error
)2004(1390 . 

אינדיקציה לכ� נית� למצוא במחקרי
 אשר מצביעי
 על מתא
 חיובי בי� חומרת העונש המוטל על   37
 Ehud לסקירה של הספרות בעניי� ראו. ורשי
 לצור� הרשעהנאש
 למידת ההוכחה שבתי משפט ד

Guttel & Doron Teichman, Criminal Sanctions in the Defense of the Innocent, 110 MICH. L. 
REV. 597, 601–607 (2012). 

 ,DANIEL KAHNEMAN, THINKINGעל הקשר שבי� תהליכי קבלת החלטות לאיכות ההחלטות ראו   38
FAST AND SLOW 19–105 (2011). 
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  ניסויי� שדה מחקרי. 3

 להסיק לקושי קשורי� תיאוריי� שדה מחקרי שמעוררי� הקשיי� עיקר, לעיל כמוסבר

 קשורי� ניסויי� מעבדה מחקרי המאפייני� הקשיי� ועיקר, מתא� של מקיומו סיבתיות

 מנת על .בפועל החלטות מתקבלות שבה זו לבי� בניסוי ההחלטות קבלת סביבת שבי� לפער

 מ� ליהנות מנסי� אשר המחקרי� האחרונות בשני� מתרבי� אלה קשיי� ע� להתמודד

 משתמשי� אלה מחקרי�. הניסויי� השדה מחקרי ה� אלה – העולמות שני של היתרונות

 לתעד מנת על אנשי� של הטבעית ההחלטות קבלת בסביבת, אקסוגניי�, חיצוניי� בשינויי�

 כוללי� אלה שמחקרי� מאחר. התנהגות� ועל החלטותיה� לע משפיעי� אלה שינויי� כיצד

; סיבתיות להדגי� מאפשרי� ה�, הפרטי� של אקראית הקצאה על הבנויה ביקורת קבוצת

 מהבעיה סובלי� אינ� ה�, הטבעית בסביבה החלטות קבלת מתעדי� אלה שמחקרי� מאחר

 כמה עד השאלה תרלהיוו עשויה עדיי� כי א� (הממצאי� של החיצוני התוק� מגבלות של

  ).אחרי� למצבי� מה� להכליל נית�

 רוב פי על שכ�, מוגבלות ה� ניסויי� שדה מחקרי לעשות ההזדמנויות הדברי� מטבע

 רמת את להעלות הכנסת של החלטה למשל כ�. אקסוגני באופ� משתנה אינה המציאות

 ענישה �שבי הקשר את הבוח� שדה לניסוי בסיס, לעצמה כשהיא, מהווה אינה הענישה

 להניח סביר שכ�, )ולאחריה החקיקה שינוי לפני הפשיעה רמת של השוואה ידי על (לפשיעה

 חוקרי� זאת ע� 39.אקסוגני איננו ולכ� הפשיעה ברמת לשינויי� קשור המדיניות ששינוי

  : דרכי� בשתי ניסויי� שדה למחקרי תשתית ליצור הצליחו

 שמאפשר באופ� במציאות מלאכותית בהתערבות היא שדה ניסוי ליצור הראשונה הדר�

 Randomized (מעבדה לניסוי בדומה, אקראית הקצאה שוני� לטיפולי� אנשי� להקצות

field experiments .(תשלו� מעודד במאסר איו� כמה עד לבדוק הצליחו חוקרי� למשל כ� 

 �לאיו החייבי� מ� חלק רק חשיפת ידי על לפועל הוצאה הליכי במסגרת כספיי� חיובי�

 הניסוי עורכי בי� הדוק פעולה שיתו� מחייבי� שכאלה ניסויי� הדברי� מטבע 40.המאסר

  .אפשרי תמיד שאיננו פעולה שיתו�, הניסוי נער� שבו הגו� לבי�

 בטכניקה משתמשי� רבי� מחקרי� שדה ניסויי של מוקד� בתכנו� הגלו� הקושי בשל

 ניסוי שמכונה מה, בשטח ניסוי של תנאי� יצרו אשר מצבי� באיתור מתמקדת אשר חלופית

 הרי, ההחלטות קבלת בסביבת בודד אקסוגני זעזוע משקפי� אכ� אלה מצבי� א�. טבעי

 חוקרי� למשל כ�. בשדה מבוצע אשר ניסוי של סוג היא השונות הקבוצות בי� שהשוואה

 בי� רנדומלית מחולקי� וגאס בלאס הציבורית בסנגוריה פליליי� שתיקי� העובדה את ניצלו

 
 את ולהעלות להתערב בחר הוא בפשיעה עלייה של מגמה זיהה שהמחוקק שהיות להניח נית�, למשל  39

 .הענישה רמת
 David Weisburd, Tomer Einat & Matt Kowalski, Miracle of the Cells: An Experimentalראו   40

Study of Interventions to Increase Payment of Court-Ordered Financial Obligations, 7 
CRIMINOLOGY & PUB. POL. 9 (2008) . אכיפת החוק ראו 
 ,Barak Arielלדוגמה נוספת מתחו

Deterrence and Moral Persuasion Effects on Corporate Tax Compliance: Findings from a 
Randomized Controlled Trial, 50 CRIMINOLOGY 27 (2012) . לשימוש במתודולוגיה זו על מנת

 :Zev J. Eigen, When and Why Individuals Obey Contractsלבחו� סוגיות חוזיות ראו למשל 
Experimental Evidence of Consent, Compliance, Promise and Performance, 41 J. LEGAL 

STUD. 67 (2012).  
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 41.התיק תוצאות על הדי� עורכי לאיכות שיש ההשפעה מידת את למדוד מנת על די� עורכי

 מורכבת הזו ההשפעה חקירת הייתה הרנדומלית ההקצאה של קיומה שללא לב לשי� יש

 של לידיה� יגיעו יותר וקשי� מורכבי� תיקי� טבעי שבאופ� להניח נית� היה שכ�, מאוד

 אילו פחות מוכשרי� להיראות לה� לגרו� כדי בו שהיה רדב, יותר המוכשרי� הדי� עורכי

  .טיפלו שבה� התיקי� של התוצאות פי על רק נמדדו

 את מלאכותי באופ� מייצר החוקר כאשר. מבעיות חפי� אינ� השדה ניסויי שג� מוב�

 להכליל ביכולת לפגו� עשויה ההחלטות קבלת בסביבת זו התערבות, לניסוי התשתית

 שבדק במחקר מצויה שכזה לקושי דוגמה. במעבדה למצב דומהב הניסוי מתוצאות

 42.צרכני� של הרכישה להחלטות קנייה מסי של הנראות שבי� הקשר מידת את לאחרונה

 תגרור המוצר של הסופי במחיר הקנייה מס הכללת א� לבדוק החוקרי� ביקשו זה במחקר

 בקופה התשלו� בשלב רק הסופי למחיר מצור� הקנייה מס שבו מצב לעומת, בביקוש ירידה

 מבוקר ניסוי החוקרי� ערכו זו שאלה לבחו� מנת על. המחקר נער� שבו במקו� כמקובל –

 את כללו אשר נוספות תגיות הרגילות המחיר לתגיות צורפו מה� ובחלק, מרכולי� בכמה

 שהוצמד למוצרי� בביקוש ירידה תיעדו החוקרי� 43.הקנייה מס את הכולל הסופי המחיר

 בדבר בקיאות הפגינו שהצרכני� א� וזאת, המלא המוצר מחיר את שיק� אשר מחיר תג לה�

 מס של הנראות שרמת שככל כמעיד זה ממצא פירשו החוקרי�. הנגבה הקנייה מס שיעור

 שא� בכ� להכיר יש בר�. צרכני� של החלטותיה� על שלו ההשפעה גדלה כ�, יותר גבוהה

 מחו� הממצאי� תוק� בדבר קשיי� לעורר ממשי� שלו המבנה, בשדה נער� זה שניסוי

 שהיה, המחיר תוויות של הנקודתי שהשינוי האפשרות את לשלול קשה. הניסוי למסגרת

 בחלו� אלה מוצרי� לרכוש שלא לצרכני� גר�, מוצרי� של מצומצמת לקטגוריה מוגבל

 דדמ בעיקר זה שניסוי הרי, לתוצאות ההסבר זהו א�. הניסוי התקיי� שבו הצר הזמני�

 חדשות מחיר תוויות של הבנה מחוסר חשש� ואת שינויי� מפני צרכני� של רתיעה

  .ומורכבות
 ההחלטות קבלת בסביבת כלל מתערבי� אינ� החוקרי� שבה� טבעיי� ניסויי� ג�

 ההנחה על בנוי הטבעי הניסוי, מעבדה לניסויי בדומה, ראשית. קשיי� לעורר עשויי�
 שההבדלי� הרי, מתקיי� אינו זה תנאי א�. אקראית אההקצ הניסוי לתנאי מוקצי� שפרטי�

, לדוגמה. המסביר למשתנה קשורי� להיות שלא עלולי� המחקר קבוצות בי� המתועדי�
 הסוהר בתי שירות של מוקד� לשחרור הוועדות של אוכל הפסקות כי טע� אשר מחקר

 אשר יקי�בת התוצאות השוואת באמצעות זאת עשה ההחלטות תוכ� על משפיעות בישראל

 
41  David S. Abrams & Albert H. Yoon, The Luck of the Draw: Using Random Case Assignment 

to Investigate Attorney Ability, 74 U. CHI. L. REV. 1145 (2007). 
 Raj Chetty, Adam Looney & Kory Kroft, Salience and Taxation: Theory and Evidence, 99ראו   42

AM. ECON. REV. 1145 (2009). 
43  
 .1158–1150' בעמ, ש
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 לפני לדיו� התיקי� שהקצאת המחקר שהנחת, עקא דא 44.ואחריה ההפסקה לפני נדונו
  45.תוקפו על כבד צל שמטיל מה – שגויה הייתה, באקראי נעשית ולאחריה ההפסקה
, השוני� לתנאי� פרטי� של אקראית הקצאה משק� אכ� טבעי ניסוי כאשר א�, שנית

 שהשתמש מחקר. המדווחי� הממצאי� של ונההנכ הפרשנות בדבר קושי להתעורר עלול
 נקודה מדגי� מאסר עונשי של ההרתעה מידת את לבחו� מנת על באיטליה כללית בחנינה

 להפריד קשה שכ�, מאוד מורכבת משימה היא מאסר עונשי של ההרתעה אפקט מדידת 46.זו
 על ברלהתג ניסה הנדו� המחקר. שלו הנטרול לאפקט המאסר עונש של ההרתעה אפקט בי�

 ביו�, זה חוק פי על. האיטלקי הכללית החנינה חוק של הייחודי המבנה בעזרת זה קושי
 לכל אוטומטית להתווס� אמור אשר מותנה בעונש רוצה שטר� המאסר עונש הומר השחרור

 יצר זה ייחודי הסדר 47.שוב יורשעו א� המשוחררי� העברייני� על ייגזר אשר חדש עונש
 א� זאת (ביניה� ענייני הבדל כל שקיי� ללא וזאת, לעברייני� יי�הצפו העונשי� בי� הבדל
 א�, לדוגמה). לחלוטי� סבירה שנראית הנחה, אקראי הוא עברייני� של לכלא הכניסה מועד

 מת� ביו� ריצה ובאני'ג א�, רכב גנבת בגי� מאסר שנות לשלוש נדונו ואנטוניו ובאני'ג
 מ� שחרור� שע� הרי, בלבד אחת שנה ריצה אנטוניו ואילו ממאסרו שנתיי� כבר החנינה

 של תנאי על מאסר לעונש חשו� ובאני'ג: מאוד שונה צפויה לסנקציה השניי� כפופי� הכלא
 מראות המחקר תוצאות. שנתיי� של תנאי על מאסר לעונש חשו� אנטוניו ואילו, שנה

 גבוהה עתידית לסנקציה חשופי� ולכ� מאסר� של יותר קט� יחסי חלק ריצו אשר שעברייני�
 מתקופת יותר גדול חלק שריצו מאלו קטנה במידה עבריינית לפעילות לחזור נטו יותר

 זה ממצא פירשו המאמר כותבי. יותר נמוכה עתידית לסנקציה חשופי� ולכ� מאסר�
 זו בפרשנות הקושי 48.פוטנציאליי� פושעי� מרתיע מאסר בעונש שאיו� לכ� כאינדיקציה

 לא במאסר השהות שמש� ההנחה על נשע�" הטבעי הניסוי"ש הבעובד נעו� הנתוני� של
 ענפה ספרות שקיימת, עקא דא 49.השחרור ע� עבריינית לפעילות לחזור הנטייה על השפיע

 אפוא נותר 50.עברייני חיי� אור� לאמ� בנטייה עלייה גוררת בכלא השהות שעצ� המעידה
 להמשי� לאנשי� גרמה בכלא ריות ארוכה שהות הא�: הניסוי תוצאות את לפרש כיצד ספק

  . להרתיע הצליחו ארוכי� תנאי על מאסר עונשי שמא או, שחרור� ע� עברייני חיי� באורח
 המתרחש טבעי ניסוי של התוצאות על זו בחוברת מדווחי� פוליטיס ונוחי אייל�גזל אור�

 בסופי בתיקי� הדני� המעצרי� שופטי, מראי� שה� כפי. באר� המשפט בבתי קבע דר�
 שתיקי� יוצא כ�. השופטי� של התורנויות לוח בסיס על רנדומלית לתיקי� משובצי� שבוע
 ובדיני פלילי במשפט המתמקצעי� שופטי� ידי על לעתי� נדוני� זהי� מאפייני� בעלי

 
44  Shai Danziger, Jonathan Levav & Liora Avniam-Pesso, Extraneous Factors in Judicial 

Decisions, 108 PROC. NAT’L ACAD. SCI. 6889 (2011). 
45  Keren Weinshall-Margel & John Shapard, Overlooked Factors in the Analysis of Parole 

Decisions, 108 PROC. NAT’L ACAD. SCI. E833 (2011). 
 :Francesco Drago, Roberto Galbiati & Pietro Vertova, The Deterrent Effects of Prisonראו   46

Evidence from a Natural Experiment, 117 J. POL. ECON. 257 (2009). 
47  
 .267–262' בעמ, לתיאור המסגרת החוקית שעל בסיסה נער� המחקר ראו ש
48  
 .274–273' בעמ, ש
 .273' בעמ, ראו ש
. החוקרי
 מצייני
 הנחה זו במפורש  49
 .Martin H. Pritikin, Is Prison Increasing Crime?, 2008 WIS. Lלסקירה של הספרות בתחו
 ראו   50

REV. 1049. 
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 ופוליטיס אייל�גזל. בתחו� התמקצעו שלא אזרחיי� שופטי� ידי על ולעתי� מעצרי�
 תוכ� על משפיעה הפלילי בדי� השופט התמקצעות יצדכ לבחו� מנת על זו עובדה מנצלי�

  .שלו ההחלטות

  סיכו�. 4

. אמפיריי� משפטיי� במחקרי� המשמשות המרכזיות המחקר שיטות את סקרנו זה בפרק
 שבמחקר והחסרונות הבעיות את ג� הדגשנו א�, שיטה בכל הטמוני� היתרונות על עמדנו

 של ביקורתית לקריאה הבסיסיי� הכלי� את י�לקורא נות� דלעיל הניתוח זה במוב�. אמפירי
 מודעת להיות צריכה שכזו קריאה. ÌÈËÙ˘Ó של זו בחוברת המפורסמי� המאמרי�
  .למגבלותיה� רגישה ג� א�, אמפיריי� במחקרי� הטמונה הגדולה לחשיבות
 חשיבות יש, ראשית: כלליות מתודולוגיות מסקנות שתי עולות שלנו הסקירה מתו�
 יתרונות שיטה לכל. האמפיריות המחקר שיטות של הקיי� המנעד בכל מושכל לשימוש

 בכלי שימוש כי לציי� יש זה בהקשר. חיוני הוא השיטות במגוו� ושימוש, יחסיי� וחסרונות
 מעסיקות אשר השאלות לבירור חשובה תרומה לתרו� יכול הוא ג� איכותניי� מחקר

 או לכימות ניתנות שאינ� דקות חנותהב על ועומד עובדות בוח� איכותני מחקר. משפטני�
 שהתופעות משו� ובי� מדי קט� האפשריות התצפיות שמספר משו� בי�, סטטיסטי לעיבוד
 הרלוונטית בזירה שחקני� ע� עומק ראיונות, למשל. כלל לכימות ניתנות אינ� הנצפות
 בדרכי� לגלות� אפשרי בלתי א� או שקשה ותפיסות מחשבות, מניעי� לחשו� יכולי�
 בפני לעמוד א� או, כמותניי� מחקרי� להשלי� עשוי איכותני מחקר. אות� לכמת או אחרות

  51.עצמו
 המשפטי המחקר של חשיבותו על מלמדת האמפירי המחקר של מורכבותו, שנית
 לעול� המשיקי� בתחומי� נוס� ידע מפיקי� האמפיריי� שהמחקרי� ככל. המסורתי
 בפניה� המוצגי� הממצאי� משלל לברור ולתהיכ המשפט מחוקרי ג� נדרשת כ�, המשפט

 ממצאי�. המשפטי השיח למגבלות לב בשי� וזאת, המתבקשות המסקנות את מה� ולגזור
 ממצאי� על נשע� שאינו נורמטיבי דיו� אול�, נורמטיבי לדיו� תחלי� אינ� לעול� אמפיריי�

 אינ� י�האמפירי הממצאי� א� ג� זאת ע�. שגויות למסקנות להוביל עלול בדוקי�
 אמפיריי� ממצאי� על נסמ� ושאינ נורמטיבי דיו� על עדיפה בה� התחשבות, מושלמי�

  .כלשה�

 ואתגרי� עתידיות מגמות, המצב תמונת: ישראל. ב

 52.חדשה תופעה איננו בישראל האמפירי המשפטי המחקר, בהקדמה בקצרה שתואר כפי

 הסדרת בנושא ויסמ� שעיהו של החלוצי האמפירי מחקרו את להזכיר ראוי הזה בהקשר

 
 ÌÈÏÈÓ ˙ÂÒ�Ó‰ ˙Ú‚Ï – ¯˜ÁÓ שקדי אשר, כללי באופ� ,ראו החברה במדעי איכותניי
 מחקרי
 על  51

È�˙ÂÎÈ‡ – ‰È¯Â‡˙ ÂÌÂ˘ÈÈ) 2003( ;ANSELM C. STRAUSS & JULIET M. CORBIN, BASICS OF 

QUALITATIVE RESEARCH: GROUNDED THEORY PROCEDURES AND TECHNIQUES (2nd ed. 
1998); THE SAGE HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH (Norman K. Denzin & Yvonna S. 

Lincoln eds., 4th ed. 2011). 
 . והטקסט הסמו� לה�12–10ש "ראו לעיל ה  52
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 והוביל כמותניות מחקר שיטות על היתר בי� התבסס זה מחקר 53.משותפי� בבתי� החיי�

 מגוו� ובחנו טדסקי שהתווה בדר� ה� ג� הלכו אחרי� חוקרי� .ניכרות חקיקתיות לרפורמות

 של הצמיחה מגמת כי דומה זאת ע� 54.האמפירי המחקר כלי באמצעות מקומיות סוגיות של

 המשפטי המחקר של קרנו לאחרונה עלתה כא� וג�, ישראל על פסחה לא בעול� �התחו

 בפני הניצבי� האתגרי� מ� חלק ויבח� המזלג קצה על זו מגמה יציג זה חלק. האמפירי

  .בישראל המשפט של האמפירי המחקר

 אריאל ניסו לאחרונה. מורכבת משימה היא האקדמי המחקר של באופיו שינויי� מדידת

 המשפטי במחקר האמפירי המחקר של היחסי חלקו את לתעד גזית�הולצמ� יפעתו בנדור

 ניכר שינוי חל שלא היה מחקר� של המרכזי הממצא �2010.55ו 2000 השני� בי� בישראל

 2000 בשני� בישראל המשפטיי� העת בכתבי שפורסמו האמפיריי� המאמרי� שיעור בי�

 ממצא זהו, מצייני� עצמ� שהכותבי� פיכ 2010.56 עד 2005 בשני� שיעור� למול 2004 עד

 חוקרי של סקר משתתפי של מכריע הרוב בקרב הרווחת לעמדה בניגוד העומד מפתיע

   57.ערכו ה� שאותו המשפט

 המחקר בפני שינוי חל שלא הממצא את בספק המעמידי� גורמי� כמה קיימי� אול�

 מצביעי� אינ� גזית�מ�והולצ בנדור של הנתוני� אמנ�, ראשית. בישראל האמפירי המשפטי

 זה נתו� א�, בישראל משפטיי� עת בכתבי אמפיריי� מחקרי� של היחסי בשיעור� עלייה על

 שיעור� את משווי� כאשר. באר� לאור שיוצאי� המשפטיי� העת כתבי ÏÂÏÎÓÏ מתייחס

 È�ÂÈÚו ÌÈËÙ˘Ó – המובילי� המשפטיי� העת כתבי בשני אמפיריי� מאמרי� של היחסי

ËÙ˘Ó58 – ארבעה אלו עת כתבי פרסמו 2004 עד 2000 בשני�. משתני� הדברי� פני 

 פרסמו ה� 2010 עד 2005 ובשני�, הכול בס� מאמרי� 167 מתו� אמפיריי� מאמרי�

 גידול על מלמדת זו השוואה 59.הכול בס� מאמרי� 106 מתו� אמפיריי� מאמרי� שמונה

 העול� מ� דומי� ממצאי� רבה במידה תוא� זה ממצא 60.התקופות שתי בי� שולית מובהק

 העת כתבי בי� הבדל קיי� אמפיריי� משפטיי� מחקרי� של בהקשר כי מראי� אשר

 
 ).ÂÁ ÌÈ˙· ÌÈÙ˙Â˘Ó ÔÁ·Ó· ˙Â‡ÈˆÓ‰) 1969˜ ויסמ� יהושע  53
; )1988 (103 יח ÌÈËÙ˘Ó" אחידות בענישה בעבירת תעבורה" יעל חסי� ומרדכי קרמניצר למשל ראו  54

" המשפט בישראל�הבחנה בי� בעיות ארגוניות לאיכותיות במערכת בתי"משה בורונובסקי ור� לחמ� 
ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ גביזו� רות; )1990 (273 טו ÏÂ˜È˘ ˙Ú„ ÈÏ‰�Ó ˙ÙÈÎ‡· ˜ÂÁ‰ :˙ÂÎÓÒ ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ 

·ÎÚÏ ÌÈÎÈÏ‰ ÌÈÈÏÈÏÙ Ì˘„ÁÏÂ) 1991) (רהמסד כחלק טדסקי גד של ביוזמתו נער� גביזו� של מחקרה 
 .Shimon Shetreet, Custom in Public Law, 21 ISR ראו כ�. המשפטית הפרקטיקה על שדה מחקרי של

L. REV. 450 (1986)( ; ההשפעה של גודל ההרכב על נכונות פסקי הדי�"דרורה קרוטקי� " È¯˜ÁÓ
ËÙ˘Ó 1993 (243 י.( 

 .11 ש"לעיל ה, גזית�ראו בנדור והולצמ�  55
56  
 .362–360' בעמ, ש
57  
 .367' בעמ, ש
 א „ÌÈ¯·„Â ÔÈ"  יסודות עיוניי
 ומחקר אמפירי ראשוני–דירוג כתבי עת משפטיי
 עבריי
 "ראו רונ� פרי   58

401 ,432) 2004") (
 האקדמי המשפטי על השיח 'ÌÈËÙ˘Ó'ו 'È�ÂÈÚ ËÙ˘Ó' העת כתבי של השפעת
 ").האחרי
 העת העבריי
 כתבי כל של השפעת
 על משמעותי באופ� עולה בישראל

 .361' בעמ, 11ש "לעיל ה, גזית�בנדור והולצמ�  59
ש " ה לעיללהבהרה ראו. p=0.054בי� התקופות  פרופורציות להפרש (Chi-square) בריבוע ִחי מבח�  60

16. 
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 שיעור היה 1998 בשנת הברית בארצות למשל כ� 61.העת כתבי יתר לבי� המובילי�

 הנתו� ואילו, 7.7% המובילי� העת כתבי מבי� מקורי אמפירי מחקר שכללו המאמרי�

   62.בהתאמה �1.2%ו 1.9% היה והנמוכי� וניי�הבינ העת בכתבי המקביל
 בנדור של במדג� שנכללו המחקרי� להיק� באשר שאלה לעורר נית�, שנית
 הערות', 'מאמרי� 'הסוגי� מ� הפרסומי� כל "את הכיל שלה� המדג�. גזית�והולצמ�

.לפחות עמודי� שישה שהיקפ�' ספרי� ביקורות'ו' חקיקה הערות', 'פסיקה  הג� 63"
 ספרי� וביקורות חקיקה הערות, פסיקה הערות המקרי� של המכריע ברוב, חריגי� שייתכנו

 לשער רק יכולי� אנחנו הנתוני� של מפורט דיווח בהיעדר. אמפיריי� ניתוחי� כוללות אינ�
 הפרסומי� בשיעור היחסי שהגידול הרי, בלבד במאמרי� מתמקד המחקר היה אילו כי
  64.יותר עוד רב היה לעיל המתואר È�ÂÈÚ ËÙ˘Óוב ÌÈËÙ˘Óב

 ישראלי� חוקרי� של מאמרי� כוללי� אינ� גזית�והולצמ� בנדור של הנתוני�, שלישית
 של בהבנה זה נתו� של בחשיבותו להפריז קשה 65.לישראל מחו� עת בכתבי פורסמו אשר

 הוא האמפירי המחקר. בישראל האמפירי המשפטי המחקר בתחו� הכללית המצב תמונת
 קבלת כדוגמת מופשטי� משפטיי� בנושאי� העוסקי� מחקרי� .גבולות חוצה מטיבו

 א�, מזו יתרה 66.בעול� המשפטי המחקר צרכני לכלל רלוונטיי� שיפוטיות החלטות
 משפט בתי של שיפוטיות החלטות כדוגמת, "ישראליי� "בנושאי� העוסקי� מחקרי�
, באר� המשפטי השיח לגבולות מעבר עניי� מעוררי�, באר� חוזית התנהגות או מקומיי�

 השני� בשש, אנקדוטלי בניתוח לחטוא א� 67.אוניברסליות תובנות כוללי� ה� שכ�
. לועזיי� עת בכתבי פורסמו כול� אשר, אמפיריי� מאמרי� תשעה פרסמנו אנחנו האחרונות

 אשר האמפיריי� המאמרי� מ� 82%, שלה� הסקר לפי, גזית�והולצמ� בנדור שמדווחי� כפי
  68.באנגלית נכתבו 2010 עד 2000 בשני� ישראלי� חוקרי� בידי נכתבו

 
 .Robert C. Ellickson, Trends in Legal Scholarship: A Statistical Study, 29 J. LEGAL STUDראו   61

517, 537 (2000); Shari S. Diamond & Pam Mueller, Empirical Legal Scholarship in Law 
Reviews, 6 ANN. REV. L. SOC. & SCI. 581, 590 (2010). 

62  
כשכתבי עת נוספי
 החלו , �2008 ל1998זה הצטמצ
 בתקופה שבי� יש לציי� כי פער . 581' בעמ, ש

 .לאמ� את המגמות של כתבי העת המובילי

 .360' בעמ, 11ש "לעיל ה, גזית�בנדור והולצמ�  63
ל הקפיד ע, גזית צועדי
 בעקבותיו במידה רבה�אשר בנדור והולצמ�, יש לציי� כי המחקר האמריקאי  64

 .586' בעמ, 61 ש"לעיל ה, Diamond & Muellerראו . ההפרדה האמורה
 .372' בעמ, 11ש "לעיל ה, גזית�בנדור והולצמ�  65
 ,Eyal Zamirלדוגמאות של מחקרי
 שכאלה אשר פורסמו על ידי כותבי
 ישראלי
 בבמות זרות ראו   66

Ilana Ritov & Doron Teichman, Seeing is Believing: The Anti-Inference Bias, 89 IND. L.J. 195 
(2014); Eyal Zamir & Ilana Ritov, Loss Aversion, Omission Bias, and the Burden of Proof in 

Civil Litigation, 41 J. LEGAL STUD. 165 (2012). 
 Orenה אשר פורסמו על ידי כותבי
 ישראלי
 בבמות זרות ראו לדוגמאות של מחקרי
 שכאל  67

Gazal-Eyal & Raanan Sulitzeanu-Kenan, Let My People Go: Ethnic In-Group Bias in Judicial 
Decisions – Evidence from a Randomized Natural Experiment, 7 J. EMPIRICAL LEGAL 

STUD. 403 (2010); Keren Weinshall-Margel, Attitudinal and Neo-Institutional Models of 
Supreme Court Decision Making: An Empirical and Comparative Perspective from Israel, 8 J. 
EMPIRICAL LEGAL STUD. 556 (2011); Doron Teichman, Old Habits Are Hard to Change: A 

Case Study of Israeli Real-Estate Contracts, 44 LAW & SOC’Y REV. 299 (2010).  

 .368' בעמ, 11ש "לעיל ה, גזית�בנדור והולצמ�  68
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 המחקר מחלקת הוא בישראל האמפירי למחקר לתרו� לאחרונה החל אשר נוס� גור�
 הכשרה בעלות חוקרות כמה וכוללת 2010 בשנת הוקמה זו מחלקה. השופטת הרשות של

 ומפרסמת בשיטתיות חדש מידע אוספת זו מחלקה 69.החברה ומדעי המשפט בתחומי
 לכתבי דרכ� את מוצאי� א� המחלקה ממחקרי חלק. שלה האינטרנט באתר רבי� רי�מחק

 שההכרה מעידה המחלקה הקמת. זו לחוברת זה ובכלל, ובעול� באר� אקדמיי� עת
 בפקולטות אקדמיה אנשי של קטנה קבוצה נחלת איננה האמפירי המחקר בחשיבות
  .זה ממחקר להפיק �שנית בתובנות מעונייני� מדיניות קובעי וכי, למשפטי�

 האמפירית בהכשרה ג� שינוי חל בישראל האמפירי המחקר בהיק� גידול ע� בבד בד
 משפטי� להוראת מהמוסדות ניכר חלק. לתלמידיה� מעניקי� למשפטי� הספר בתי אשר

 בשיטות קורס כיו� לתלמידיה� מציעות, האוניברסיטאיות הפקולטות ארבע לרבות, בישראל
 למשפטי� הפקולטה למשל .שלה� הלימודי� תכנית גרתבמס אמפיריות מחקר

 דוקטורט לתואר החובה קורסי במסגרת כזה קורס כללה בירושלי� העברית באוניברסיטה
 שחוקרי בכ� הכרה משקפת זו מדיניות. הבוגר לתלמידי דומה קורס הוסיפה א� ולאחרונה

 לפחות או, האמפירי המחקר כלי את באמתחת� לשאת חייבי� הנוכחי בעיד� משפט
  . בה� ולהסתייע כאלה מחקרי� להבי� לה� שתאפשר במידה להכיר�

� המשות�, והמשפט החלטות קבלת של אמפיריי� למחקרי� מרכז של ייסודו, לבסו
 גבוהה להשכלה המועצה של לאומית תכנית במסגרת, ולטכניו� העברית לאוניברסיטה

 ההשכלה מערכת שמתכנני רההית החשיבות על הוא א� מעיד, מצוינות מרכזי להקמת
 המחקר בנפח לצמיחה להביא עתיד זה מרכז. זה ידע בתחו� רואי� בישראל הגבוה

 משפטני� בי� זה בנושא הפעולה שיתו� את ולהגביר בישראל שמבוצע משפטי�האמפירי
 בשיטות שימוש יאפשר הוא. ופסיכולוגי� כלכלני� לרבות, אחרי� מתחומי� חוקרי� לבי�

  .בתחו� החוקרי� קהילת את לשמש יוכלו אשר נתוני� מאגרי יצירת ויקד� מתקדמות מחקר
 אי�, ובעול� בישראל מכובד מעמד לעצמו כובש אמפירי משפטי שמחקר ההערכה בצד
 אחד אתגר. בישראל האמפירי המחקר בפני הניצבי� וקשיי� אתגרי� וכמה מכמה להתעל�

. הדי� עורכי ולשכת המשפט בתי רכתמע כמו, ומוסדות רשויות מצד הפעולה לשיתו� קשור
 ראיונות עריכת על קשיי� מערימי� וא� בידיה� המצוי מידע לחלוק ששי� אינ� אלה גופי�

 של בקשתו את המשפט בתי הנהלת דחתה אחד במקרה. אנשיה� בקרב שאלוני� העברת או
 את בחו�ל כדי, אנונימיי� שאלוני� לה� לשלוח לפחות או, שופטי� לראיי� לו להתיר חוקר

 הסבירה ההנהלה. הפלילית האכיפה בתחו� שלה� התפקיד תפיסת ואת מדיניות�
 מעורר המבוקשי� הראיונות ביצוע וכי" שלה� הדי� בפסקי רק דעת� מביעי� שופטי�"ש

 המשפט בית פסק זו החלטה נגד עתירה בדחותו 70".הצדק פני במראית "לפגיעה חשש
 לצרכי� הציבור בפני שופטי� של לב�ונטיות השקפות להצגת מקו� אי�"ש לצדק הגבוה
 אינה כאמור אישיות תפיסות הצגת. שמו בעילו� ובי�, השופט זיהוי תו� בי�, ואחרי� כאלה
 אובייקטיביות מידה אמות החלת על המושתת, השיפוטי התפקיד אופי ע� אחד בקנה עולה

, אחרות מדינות לעומת 71".המשפט במערכת מהותית פגיעה לפגוע עלולה והיא, כלליות

 
 /elyon1.court.gov.il לתיאור מלא של עבודת מחלקת המחקר של הרשות השופטת והצוות שלה ראו  69

heb/Research%20Division/menu.htm. 
�"בג  70 2491/02 Ô· È¯‡ � 'Ï‰�Ó È˙· ËÙ˘Ó‰ ,לפסק הדי�  3–2' פס)
 ).1.8.2002, בנבו פורס
71  
 . לפסק הדי�5' פס, ש
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 הבוחני� בניסויי� שבשגרה כעניי� להשתת� נכוני� שופטי� שבה�, הברית בארצות ובעיקר
 המשפט מערכת ראשי של אישור נדרש בישראל 72,החלטות מקבלי� ה� שבו האופ� את

  . בכלל א�, במשורה אותו נתנו ה� בעבר ולפחות, כאלה ניסויי� לעשיית
 בתחומי� וזמיני� איכותיי� מידע מאגרי של עוטהמי עניינה קשיי� של אחרת קבוצה
 מוכ� מידע של אדיר עושר קיי� שבה הברית ארצות לעומת. המשפט לעול� הקשורי�

 74.נמוכה ובאיכות מאוד מועט עדיי� הוא באר� הקיי� המידע 73,המשפט בתחו� לעיבוד
, לגודל מובנה יתרו� קיי� מידע מאגרי של שבתחו� זוכרי� א� מפתיעה אינה זו תופעה

 לקוות יש, כאמור. מידע של שיטתי איסו� על להקשות עשויי� ישראל של הקטני� וממדיה
 למחקר המצוינות מרכז ושל השופטת הרשות של המחקר מחלקת של החדשה שפעילותה

  . זה בתחו� הקיי� המצב לשיפור יתרמו אמפירי
� ורסי�שק הג�. חסרה עודנה בישראל משפטני� של האמפירית ההכשרה, לבסו

 מ� אינטגרלי חלק אינ� עדיי� אלה קורסי�, הלימודי� מתכניות בחלק שולבו מחקר בשיטות
 אנחנו א�. הראשו� התואר לימודי במסגרת בישראל משפטני� של הבסיסית ההכשרה

 המונחות המורכבות הסוגיות מגוו� על אמפירית לחשוב יחלו ישראל שמשפטני בכ� חפצי�
  .זה אתגר ע� להתמודד לה� יאפשרו אשר העבודה בכלי �אות לצייד צור� יש, לפתח�

  סיכו�. ג

 המחקר שיטות את תיאר הוא. המשפטי האמפירי למחקר קצר מבוא הציג זה מאמר
 את המאמר מיק� כ� אגב. מה� אחת כל של והחסרונות היתרונות על ועמד המרכזיות
 המחקר של במעמדו ד� המאמר, בנוס�. הזה הידע גו� בתו� זו בחוברת הכלולי� המחקרי�
  . האחרונות בשני� בתחו� בפעילות הגידול את והציג הישראלי המשפט בעול� האמפירי

 רחב במנעד המשתמשי� אמפיריי� משפטיי� מחקרי� של נכבד ריכוז כוללת זו חוברת
 אמפיריי� משפטיי� מחקרי� של גדול כה מספר של הריכוז עצ�. מחקר שיטות של

. באר� משפטי�האקדמי בשיח עתידיי� כיווני� על להשפיע שויע אחת בחוברת איכותיי�
, האמפירי המחקר ע� המשפטית הקהילה של יותר עמוקה היכרות גוררת הרבה החשיפה

 באופ� א�, משפטי�האמפירי בפרויקט להשתת� יותר גדולה נכונות – לקוות יש – ועמה
 מחקרי� של ביקורתיתו מושכלת בצריכה פסיבי באופ� וא� הידע יצירת בחזית אקטיבי
 .שכאלה

 
 Jeffrey J. Rachlinski, Andrew J. Wistrich & Chris Guthrie, Can Judges Makeראו למשל   72

Reliable Numeric Judgments? Distorted Damages and Skewed Sentences (2014) (unpublished 
manuscript) (on file with authors) . כאלה ראו 
 & Doron Teichmanלסקירה כללית של מחקרי

Eyal Zamir, Judicial Decisionmaking: A Behavioral Perspective, in THE OXFORD HANDBOOK 

OF BEHAVIORAL ECONOMICS AND THE LAW 664 (Eyal Zamir & Doron Teichman eds., 2014). 
בתחו
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 מאגר נתוני
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