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 .מבוא .0

 Restorative') 'הצדק המאחה'תה לבחון את אימוצה של גישת יה הימטרת העבוד

Justice' ) ושילובה בהליכים הפליליים הקיימים במדינת ישראל, ובפרט בהליכי

 החקירה והתביעה במשטרת ישראל.

היא אסכולה חברתית, אשר שואפת להתמודד עם עוולות  'הצדק המאחה'אסכולת 

ופגיעות בדרך שונה. אסכולה זו רואה במערכת האנושית מערכת מורכבת, בעלת 

צרכים שונים הניתנים לסיפוק, גם בדרכים שונות מאלה שנוסו עד כה. המעשה 

גינוי  נתפס כקונפליקט בין פרטים. הדרך להתמודד אתו היא, מחד גיסא, הפלילי

מעשה ולקיחת אחריות על ידי הפוגע, אשר נוטל חלק בתהליך; ומאידך גיסא, ה

טיפול בקורבן בדרך של איחוי הפגיעות. הגישה יודעת לאבחן פגיעות במעגלים 

 .(Zehr, 2002) חברתיים רחבים, ולא רק בקורבן הישיר שלהן

במצבים מסוימים, היא תוכל להקל מאוד על אם תיושם הגישה בישראל, בעבירות ו

מעמדו של הקורבן בהליך הפלילי, תסייע לשיקומו של העבריין ולמניעת מועדות 

 ותקל את לחץ התיקים מעל כתפי בית המשפט.)עבריינות חוזרת, רצדביזים( 

בעבודה אציג את עקרונותיה של הגישה, את מטרותיה, השלכותיה ותוצאותיה, 

סופיה העומדת מאחוריה. אעריך את האפקטיביות שלה כמו גם את הפילו

במקומות שבהם יושמה, אבחן את היחסים בינה לבין הגישה המסורתית של 

המשפט הפלילי ואציג את עקרונות מודל של צוות היגוי למשטרת ישראל ומשרד 

 מנגד, אציג גם את הטענות העיקריות כנגדה. המשפטים.

 

במשטרת ישראל, במגוון תפקידי פיקוד, רובם מזה שלושה עשורים אני משרת 

 חקירה. בתקופת שירותי, התוודעתי לעשרות אלפי בתחום הפיקוד על יחידות

אירועים פליליים מובהקים, ועוד לרבים אחרים שלא עמדו בקריטריונים של הליך 

פלילי, אולם חייבו פתרון. במהלך השנים, החלטתי בגורלם של עשרות אלפי תיקי 

ורה, והעניין אם לתביעה, בהתקיים התנאים של קיום ראיות לכא –חקירה 

 והנהלים. בתיק הרלוונטי; ואם לגניזה, על פי התבחינים לון הנ  בהעמדה לדין של

בשנים האחרונות בהם פיקדתי על יחידות טריטוריאליות, הייתה לי הזדמנות 

משטרה, לא להביט על הדברים באופן אחר. ממרום שלושים שנות ניסיון בעבודת 

עשיתי זאת, בהכרח, בדרך ביקורתית. יחד עם זאת, הייתי במעמד שיכול לשאול 

שאלות ואף להציע דרכים אחרות להתמודדות עם המעשה הפלילי. בנוסף, שימשתי 

כחבר בצוותי היגוי וחשיבה על דרכי פעולתה של משטרת ישראל  במספר הזדמנויות
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הקודמת הייתי חלק מהצוות שהגה  בתפקידיה השונים. בשנות התשעים של המאה

עדוף תיקי חקירה, במטרה ימודל שעסק בת –ובנה את מודל ה"גייטינג" בחקירות 

מתוך ציפייה להשפיע על . יםלהתמודד בדרך אפקטיבית ויעילה עם העומס

, קבע המודל עשרה תבחינים, במספר לפיהם ייבחן העומסים במערכות אכיפת החוק

 להמשך טיפול. תיק החקירה לפני הפנייתו

קרי, לחקירה לתביעה  –כבר אז הבנתי, שלא כל תיק חקירה מתאים להליך הפלילי 

החומרה, האינטרס הציבורי והיעדר ראיות לכאורה.   ממספר טעמים: –ולמשפט 

במקרים רבים השקיעה המשטרה שעות טיפול רבות במקרים בהם ניתן היה להניח 

 .כי לא יגיעו לכדי מיצוי בהליך הפלילי

 

, כאשר שימשתי כמפקד תחנת גלילות, צורפתי כחבר צוות היגוי משותף 3002בשנת 

  'הצדק המאחה'למשטרת ישראל ולמשרד המשפטים, במטרה ליישם את גישת 

מפקד  –במשטרת ישראל. הצוות כלל מטעם המשטרה משפטנים ושני קציני שטח 

כז הארצי לגישור, תחנה וקצין אגף חקירות. מטעם משרד המשפטים, ובהובלת המר

 מהמרכז.  השתתפו בצוות שתי משפטניות

"הצדק עבודת הצוות נמשכה שלוש שנים, ובסופה הוכן מודל עבודה ליישום גישת 

במשטרת ישראל ולהתאמת המודל להליכי החקירה במשטרה. המודל  המאחה"

המלצות הצוות עוסקות בין היתר בשאלת סוגי יוצג כפרק נפרד בעבודה זו. 

לא מדובר בשימוש  הן.ומאפייני בהן תעסוק התוכנית של 'צדק מאחה' ,תהעבירו

חס יהתוכנית תתי ,על פי עבודת צוות המשטרה .גורף על כל סוגי העבירות והמקרים

בשלב הפיילוט לרשימה סגורה של עבירות מסוג עוון, וכן לרשימת מאפיינים 

 הקשורים לנפגע העבירה ולעבריין.

ביקורתית על התהליך הפלילי במאפייניו השונים ועל תרומתו מנקודת ראות מעט 

מערכת  למיגור הפשיעה בישראל, נדמה כי אין למצוא בעל דעה אחת שסבור כי

 החקירה המשטרתית, מערכת התביעה –אכיפת החוק בישראל על מרכיביה השונים 

, הפועלת על פי הגישה הנהוגה כיום בישראל – מערכת המשפט ומערכת הכליאה

לצמצם את תופעות  האכן מצליח ',צדק גמולי'או  1'צדק מעניש'כ והמאופיינת

 . ואכן, במהלך הקריירה שלי חשתי, לא אחתברמה הראויה לציון הפשיעה בישראל

תחושת תסכול, הנובעת מהעדר אפקטיביות של הליך אכיפת החוק במיגור תופעות 

                                                           
אגלש , אלברט ידי הסוציולוג המושג הוטבע לראשונה על: (Retributive justice) 'צדק מעניש' 1

(Eglash),7711 , בארצות הברית. 
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לחלק מצומצם מאוד של  פשיעה. נוכחתי כי הגישה המסורתית יודעת לטפל ולהגיע

 מעגלי ההשפעה, ותוצאותיה חסרות.

 , בין היתר,עוסקות מודרניות הדמוקרטיותמערכות המשפט הפלילי במדינות ה

להעניש את העבריין ולאלצו לשלם את : בהגדרת יעודה של מערכת אכיפת החוק

 .תילשינוי נורמות התנהגות עבריינלגרום וגם  ,(McCold, 1995) חובו לחברה

נורמות אלה מצליחה לשנות אינה הניסיון המצטבר מלמד כי מערכת אכיפת החוק 

הענשת נאשם נתפסת כמין  , והיא דבקה בעיקר במטרה הראשונה.באופן מהותי

גמול לגיטימי של הציבור כלפי העבריין. הענישה מבוססת ביחס ישיר בין העבירה 

ככל שהמאסר  .אישית וכללית ,ת הרתעהועונש שנקבע יש מטרל והנסיבות לעונש.

 מטילים ספק בקביעה זומחקרים  ,אך , הציפייה היא שירתיע יותר.ארוך יותר

 (.McCold ,7771); תשמ"ג תשמ"ד, פרידמן; 3002, סנג'רו)

ישת . כזו היא גתות מבט אחרושמציעים נקוד ,בעולם החלו להתפתח גישות חדשות

לופים לפתרון יח הליכים מציעה, הAlternative Dispute Resolution – ADR -ה

לבעלי שיש להעביר אחריות  ,זאת כחלק מהנחה .סכסוכים בכל ענפי המשפט

 .(3070)חקק,  הסכסוך עצמם

לצורך  'הצדק המאחה'קות שונות בתחום לושים השנים האחרונות פותחו פרקטיבש

 יישום הגישה במשפט הפלילי. אלו לוו, מטבע הדברים בביקורת, שתפורט בהמשך.

 :מבוססת על שתי הנחות יסוד מרכזיות הגישה

מתהליכי ההליך הפלילי  מאחה' יהיו יעילים יותרהק דהצ'שתהליכי  ,האחת

 .הקונבנציונאלי במניעת עבריינות חוזרת

 .יתנו מענה טוב יותר לצרכי הקורבנות 'מאחהההצדק 'שהליכי  ,יהישנה

הנחות אלו, לאחר שזכו לביסוס במחקרים אמפיריים שנערכו ברחבי העולם וגם 

בישראל, מלמדים על תרומתם בפועל ועל הפוטנציאל הטמון בגישה, באם יישומה 

; Hudson ,3070; 3007)שחף פרידמן, יורחב, ומהווים את הצידוק העיקרי ליישומה 

 Bazemore & Elis ,3001 ;Rugge et al. ,3001 ;Shapland et; 3007, גרבלי ואח'

al. ,3002.) 

 

אחד הבסיסים התיאורטיים המשפיעים ביותר על גישת הצדק המאחה היא 

, אשר Reintegrative Shaming) תיאוריית ה'שילוב מחדש באמצעות בושה' )



6 
 

 .(Braithwaite J. , 1989 ) נכתבה על ידי הקרימינולוג האוסטרלי ג'ון ברטוויט,

הצביעו כל כך מחקריו בדקו מדוע רוב האנשים אינם מבצעים פשעים. הממצאים 

 יאה ,קשור לתחושה של בושה ,שמכווין אנשים לעשות דברים נכון ,שהתהליך

 וטען וסיףה ברטוויט .את בני האדם להימנע ממעשים אנטי חברתיים תשמכוונ

 'תרגלו'ל וניתן, למדי גמיש הנו האנושי המצפון, החברתית מהדחייה שבשונה

 לאדם יותר קשה, זאת לעומת. מסוימות התנהגויות כלפי רגישותו את להפחית

 על לגנותו מהחברה למנוע יותר עליו ויקשה, כלפיו החברה התנהגות את לווסת

 מעשים מול אל החברתית האמירה של חשיבותה את מבסס ברטוויט, בכך. מעשיו

הגינוי  .זהותו של המגנה גבייש בנוסף חשיבות גדולה לעשות הבחנה ל .שליליים

אין דומה גינוי של שופט  .יהיה חזק יותר אם יבוא מצדו של חבר או בן משפחה

 לגינוי של אדם קרוב.

 'מתייגת בושה'. בושה של סוגים שני בין, הגדולה תרומתו אולי וזו, מבחין ברטוויט

(Disintegrative shaming) המעשה בעושה לפגוע כוונתהש, הענשה של סוג היא 

גינוי של ל ,כלומר  Disintegrative)אינטגרציה ) -השלילי. היא מובילה לדיס

את אינו מאפשר ש – המעשה השלילי וגינוי של האדם שעשה את המעשה השלילי

 Reintegrative) 'אינטגרטיבית-רה בושה' לבין – השתלבותו חזרה בחברה

Shaming) ,מכוון הגינוי ,המעשה לבין האדם בין ברורה הבחנה על מבוססתה 

 לאדם ואהבה חמלה של נוסף מסר נשלח לגינוי במקביל אך, השלילית להתנהגות

 היית אתה אך, שעשית מה את שוללים אנחנו": לאדם האומרזה  מסר ,עצמו

. אולם, כל הליך שיש בו בחברה, ומאפשרת השתלבותו חזרה "רצוי אדם ונשארת

משום תיוג של העבריין מקשה עליו להשתלב חזרה בחברה. תומכי 'הצדק המאחה' 

יש בהליך הפלילי כדי לתייג את אינטגרציה. -טוענים שה 'צדק המעניש' מוביל לדיס

דרך זו  .להרחיקו ממנהו ברהלהקשות עליו להשתלב בח ,ומטבע הדברים ,הפוגע

 .(Umbreit, Coates, & Kalanj, 1994)  היא הדרך הקצרה ביותר לפשיעה חוזרת

קוראים כנגד שיטות  (Braithwaite & Petit, 1990)קרימינולוגים אלו ואחרים 

את כיוון \. הן די כדי להפחית פשיעהמשום שאין ב ,המשפט של ענישה וגמול

 ,על כן .גמול נוטים להיות לא מאוזנים בדרך עשייתםבהתערבות המדינה בענישה וש

תוכחה וגינוי  יש לאפשר לצדדים להסדיר את היחסים בניהם, אומנם בדרך של

 גם של הפוגע וגם של הנפגע. ,אך תוך מתן אפשרות להשתלבות בחברה ,המעשה

והקרימינולוגיה בנוסף לגישות אלו התפתחו אחרות חדשות מענפי הסוציולוגיה 

, אשר המשותף להן הוא חוסר שביעות הרצון והאכזבה מההליכים הפלילים בעיקר

-האסכולה ה ריגה( היאאחת בולטת )יש לומר גם חגישה  .הנהוגים
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רציונל ה .הדוגלת בביטול המשפט הפלילי (,Abolitionism) 'אבוליסיוניסטית'

כי מערכת הענישה המסורתית היא מערכת העומד בבסיסה של אסכולה זו הוא 

מאסר הביטול עונשי מוות, ביטול עונש  :ולכן יש לבטלה לחלוטין ,מיושנת ומנוונת

הדגש מההליך הפלילי  תכעונש לגיטימי, ביטול מערכת הענישה המודרנית, הסט

  .פלילי ם שימוש גובר בהליכים של גישורולאזרחי וייש

אמון  סמן קיצוני לחוסר שלגישה זו אין תומכים רבים והיא מהווה ,לומריש 

אשר  ,אני כאמור אעסוק בגישת 'הצדק המאחה' .במערכת אכיפת החוק הפלילית

נעשה שימוש הולך וגובר ברחבי העולם במגוון נושאים  ובה ,לה תומכים רבים

 מתיימרת להחליפו כלל. אינהו ,כאמור גישה משלימה להליך הפלילי. זוהי פליליים

העבודה מתייחסת להנחה שמערכת המשפט הפלילי בארץ וגם במקומות שונים 

שיקום  ,בעולם אינה נותנת מענה למטרותיה המוצהרות של מניעת עבירות והישנותן

אינה נותנת מענה לצרכיו המרובים של נפגע  , היאכמו כן .העבריין ויצירת הרתעה

 (.Christie ,3000 ;Cornwell ,3002 ;Walgrave ,3002) העבירה באופן מיטבי

 

בעבודה זו אעסוק תחילה בביטויי הביקורת השונים על  ההליך הפלילי  המהווים 

את ההצדקה לעסוק בחיפוש אחר חלופות משלימות להליך הפלילי המסורתי, אציג 

של , מקורותיה ועקרונותיה המרכזיים, ממצאי הערכה 'הצדק המאחה'את גישת 

הגישה כפי שהיא מיושמת כיום בארץ ובעולם, וכן, מספר פסיקות משפטיות שבהן 

שולבה הגישה של 'צדק מאחה'. כמו כן, אציג את עבודת צוות המשטרה ומשרד 

הצדק 'המשפטים שנטלתי בה חלק, ונועדה לבחון את היכולת ליישם את גישת 

ים ופרקטיים. בהליכים הפליליים במשטרת ישראל בהיבטים משפטי 'המאחה

לבסוף אביא את הביקורת הקיימת על שיטה זו ואדון במידת הישימות שלה 

 במציאות הישראלית.
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 .רקע .0

 

 ?מטרתם של החוקים הפלילים ימה

 .מטרותיו ןחוקרים רבים מתחום מדע הסוציולוגיה עסקו בשאלה מהו חוק ומה

לפיהן (, 3007, תומרו שוהם, שביט, קאבאליון) הנחות בסיסיות קיימות בספרות

קיומו של החוק הפלילי והסנקציות הנובעות ממנו הינם צרכים בסיסים לשימור 

 ,תומס הובס ,הפילוסוף והוגה הדעות הבריטי .הסדר החברתי בכל חברה אנושית

המאפשרת קיום חיים  2(Hobbes, 1651) טען כי החוק הוא מעין אמנה חברתית

מתקדמת הינם  מערכת החוקים והענישה בכל חברה של בני האדם. משותפים

 תפתחושה (Maine, 1861)החברות בתהליך התפתחות  ומתוארים ,מהותיים

קבע הוא  .מקבוצות שבטיות קטנות לחברות אנושיות גדולות שבראשן עמד מנהיג

 כלפיה. אותם פעיל וה ,חוקים למסגרת החברתית שישבה בשטח נתון

הסדר שבה  תכן חברהת ,לפיה .במאה העשרים התפתחה חשיבה שונה מפרדיגמה זו

, אולם עלו 'פשוטות'בחברות חייב כפי שמת ,ענישה ואכיפת חוק ללא מוסדותיקוים 

 המעל תרדעה אח ?יתאפשר סדר חברתי ללא ענישה ואכיפה הכיצד ,השאלות

 שוהם, שביט, קאבאליון) על פי כללים 'אוטומטיתם התנהגות 'אפשרות של קיו

 (. 3007, תומרו

. ביחס לחוק ולמהותו האוניברסאלית בספרות האקדמית קיימות תיאוריות שונות

חוק המהווה גורם קיימת במקומות שבהם קיים לקונפורמיות  טייהנמצא כי הנ

. הצורך בחוקים מרתיעים בשל החשש מפגיעה פיזית או נפשית ימשמעותהרתעה 

 ,רק כאשר הניחו בצד את המסגרות ההגדרתיותמתאים בעיקר לתרבות המערב. 

שמתאימות בעיקר לתרבות המערב, התאפשרה ההבנה של מנגנונים הקיימים 

כמו  ,, שבאמצעותם נשמר הסדר החברתיליםכל – קיומו של חוק כתוב בחברות ללא

 .ליישוב סכסוכיםמנגנונים 

 

להתמודדות עם מעשים  בישראל,ואף  ,התגובה המסורתית הנהוגה במדינות רבות

 Punitive')' הצדק המעניש' מה שמכונה, מבוססת על התפיסה של ,פלילים

                                                           
האדם ביסודו הוא תוקפן טוען, כי אהרון אמיר( על ידי )תורגם לעברית  הובס בספרו 'לויתן'  2

והן כדי להגן מפני תוקפנותם של אחרים. האדם  ,לסיפוק יצריו , הןומעוניין בצבירת כוח ורכוש
: הסמכות והחוק נובעים משני גורמים .יהיה בטוח רק כשישלוט על בני האדם האחרים

יכולת בני האדם להפעיל מו ;טבע וכנגד בני אדם אחריםבני האדם להתאגד כנגד השל צורך מה
 .(3007)הובס,  על מנת לשלוט לטווח ארוך ,כוח
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Justice') (Cornwell, 2006)את עונשוקבל לעבריין העובר על החוק על ה, : קרי .

את  להרחיק , בין היתר,תפקידו .ת היא מאסרות העונש המקובלוצוראחת מ

 מעשיו. כדי למנוע ממנו לשוב על  ,מהחברה העבריין

ולמנוע מהם  הפלילית, האם המאסר הוא הדרך הנכונה להרחיק עבריינים מדרכם

בי כעשרה מיליון אסירים ברח כלואים ,במאה העשרים ואחת ,לעבור עבירות? עתה

מת לא והיא אף תור ,הכליאה משפיעה קשה על האסירים ובני משפחותיהם .העולם

שוהם, ) הסוהר יהודות לתהליך הלמידה העברייני בתוך בת, . זהמועדותל מעט

 (.3007, תומרו שביט, קאבאליון

המסורתיות של הענישה: גמול  מטרותהן הפת החוק בישראל ימערכת אכמטרות 

תעה כללית של הרה, הן של העבריין הספציפי והן הרתעצע; ועל המעשה שב

לנסות  – העברייןושיקומו של  ;שמירה על שלום הציבור ;מניעת עבריינות ;אחרים

חוזרת  ם מפעילות עברייניתלגמול אותו ,התנהגויות של עברייניםולשנות 

כך  .גישת הצדק המאחה יש משום תרומה גדולה להשגת יעד זהב .ם(יביז)רצד

 :התבטא שופט בבית המשפט המלאכותי באנגליה

 

מתוך שנים רבות של משפט למדתי כי המשפט הפלילי מעודד עבריינים לצמצם ולמזער את 

 מעודד אותם לקחת אחריות. 'הצדק המאחה'ואילו  ,חלקם בפשע

(Hudson ,3070 ;3007, שחף פרידמן) 

 

האם באמת היא  ?הפשיעהלהרתיע עבריינים ולצמצם את  הקיימתשיטה האם יש ב

על  ,בסופו של יום ,האם דרך הענישה המקובלת משפיעה ?משנה התנהגויות

עד כמה היא מגינה  מעשיהם כגורם מרתיע ומשנה התנהגות? העבריינים מלשוב על

  על החברה מפני המנסים לפגוע בה?

כישלון את ההמערכת שנחלה  ,מאז המהפכה התעשייתית כי יש חוקרים שטוענים

וגם אלה  ,אלה שמשרתים בה מתוסכלים .החוק היא מערכת אכיפתביותר הגדול 

המשפט הפלילי  הביקורת אף טוענת כי שיטת .מתוסכלים ממנה שירותשמקבלים 

ואין בה מענה לפשיעה ולהשלכותיה, אתן  ,אינה אפקטיבית עוד . היאקרסה

   .(Braithwaite J. , 2003) מתמודד העולם המערבי כולו

ת אחת הסוגיות החשובות שאין לה מענה מספק בשיטה הנוכחית היא בעיי

שמה במרכזה את גישת המשפט הפלילי המסורתי של מעשי העבירה. הקורבנות 

אינה המערכת ו  הקורבן אינו נמצא במרכז המשפט. עבריין, מעשהו והענשתוה
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עדין , זכויות קורבן העבירההחקיקה בנושא  , למרותנותנת די את דעתה לצרכיו

 נותרים צרכים רבים של הקורבן ללא מענה.

היא  .אדגיש, שאין זה אומר שהשיטה הקיימת אינה מתפקדת. ההיפך הוא הנכון

שטחים 'מאפשרת לנו לקיים סדר חיים נורמאלי ותקין. אולם, קיימים בשיטה 

שהרפואה המשלימה תומכת שיש לגשר עליהם בדרך אחרת, בדומה לדרך  'מתים

 יש לתור אחר פתרונות משלימים לתהליך המרכזי של ,כך ברפואה הקונבנציונאלית.

 .'הצדק המעניש'

קנדה ארצות הברית, להתפתח במספר רב של מדינות מפותחות באירופה  והחלכך 

נושא הגישור  גישות משלימות לשיטה הקיימת. צעד ראשון כזה היהואוקיאניה 

 .בפלילים

. זהו הליך שבו בתחום המשפט האזרחיגישת הגישור בהליך המשפטי החלה תחילה 

מסייע . הוא שאין לו צד בסכסוך ואין לו כל סמכות הכרעה, מגשרפועל בין הצדדים 

בתיקון מתמקדת גישת הגישור לצדדים היריבים להגיע להסדרת היחסים ביניהם. 

היא  (3003פריש, ; 3007)שטיינברג,  היחסים בין האנשים ללא הכרעה שיפוטית

 ,העובדה , כמו גםכבוד הדדי ערכים כמו:עושה זאת בעזרת חיזוק והעצמה של 

 .הבנת האחרול גורלםלאחריות למעשיהם ושאנשים מקבלים 

בהעדר הכרעה  .סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפטהגישה מאפשרת לפתור 

. אם לא השיג את כל מבוקשו , גםרגיש כי אינו הצד המפסידמ, כל צד שיפוטית

תרמה רבות לפיתרון  ,בעל מעמד שווה, העובדה שהיגיע לתוצאה כשותף להחלטה

 .הסכסוך

 השיטה חשובה לחברה דמוקרטית וליברלית, כיוון שהיא תורמת בהיבט הערכי:

לתוצאה בכוחות  וחיזוק יכולתם להגיע ,שיפורם ,תיקון היחסים בין בני האדם

 )אגמון, תשנ"ט(. ללא התערבות שיפוטית ,עצמם

הוא צמצום העומסים בבתי המשפט ובמערכת אכיפת החוק  וזגישה מרווח נוסף 

ל בעוד ששימוש מוגבר במשפט הפלילי יוצר עומס על מערכת אכיפת החוק וע .בכלל

משום  ,פחית מהעומסיםמ 'צדק המאחהמוסדותיה, שימוש בחלופות כמו 'ה

מעבר לתוצרים החברתיים  ,זאת .שהתהליכים בו קצרים יותר מהמשפט הפלילי

 .)אגמון, תשנ"ט( 'הצדק המאחה' ועליהם נעמוד בפרק ,באמצעותו שיושגו

מטרות מן של קידואת רואה במטרותיה המרכזיות  'הצדק המאחה'גישת  ,לבסוף

 . זאת,בתהליכים חלופיים ומשלימים ליישוב סכסוכיםבאופן אפקטיבי,  חברתיות

 הפרקטיקות .או כתוספת משלימה לענישה ,שלא באמצעות ענישה מקובלת

 יהםכפי שיתוארו בהמשך, נועדו כדי להתמודד עם תוצאות ,והתהליכים של הגישה
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על מנת לתקן ולאחות את הפגיעות והנזקים  . זאת,של מעשים פוגעניים באופן אחר

לסייע  ;הקרעים שנוצרו במרקם החברתי לאחות את ;מהמעשה הפלילי שנגרמו

 ;את תחושת הביטחוןלה ולקורבנות להשיב  ;להשכין שלום בין הפרטים בקהילה

על מנת למנוע  ,ת מעורבים יותר בפיקוח החברתילסייע לפרטים בקהילה להיוו

המצב ון בתיק מטרתה של הגישה היא לשתף את כל הצדדים לעבירה. פשיעה בעתיד

שפר את איכות חייהם של התושבים בקהילה על ידי הפחתת החשש ל ,ובכך ,שנוצר

ואיחוי הפגיעות  יהמטרה המרכזית הנדרשת להשגה היא ריפו .מפשיעה ומפגיעות

יישוב הסכסוך בין הצדדים ולא העמקתו וקירוב בין הפרטים  ;והיחסים ולא נקם

 (. Zehr ,3070; 3007שחף פרידמן, ; Justice ,3003) במקום ניכור
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 .הביקורת על שיטת המשפט הפלילי .3

 

 :שה תחומים עיקרייםשניתן לחלק את הביקורת על השיטה הקיימת ל

 ;שימוש מוגזם בהליך הפליליא. 

 ;מקומו וצרכיו של הקורבן במשפט הפליליב. 

 העבריין אינו לוקח אחריות;ג. 

 ;הקונפליקט בין הפוגע לנפגעד. 

 ;העברייןתיוגו של ה. 

 ;מטרות הענישה הפליליתו. 

 ז. סלקטיביות באכיפה.

 

 עתה, אפרט אותם אחד לאחד:

 

 .. שימוש מוגזם בהליך הפליליא 

במשפט הפלילי הוא אחד האמצעים הקשים והחמורים שהמדינה מפעילה  השימוש

משום פגיעה בזכויות יסוד של האדם  הליך הפליליב יש ,באופן טבעי .כנגד אזרחיה

על פי הכיוונים שהתוו יש להפעילו  כן, על. קניין ועודזכות החירות, , כבוד :כגון

על פי  .עוסק במידת הפגיעה בפרט על ידי הריבוןה ,כבוד האדם וחירותו :חוק יסודב

הפגיעה בזכויות יסוד של האדם תעשה באופן מידתי ולא תעלה  ,עקרון המידתיות

  .על הנדרש

הפלילי כיוון שהמשפט כי  ,טוענת אכיפת החוקהתפיסה הפילוסופית של מערכת 

לעשות בו שימוש באופן חריג ולא  אם אנו מעוניינים לחזקו, עלינו נועד להרתיע,

 (.3007, תומרו שוהם, שביט, קאבאליון) מעמדופוחת י ,אחרת .תישגר

. כך מחקרים רבים מצביעים על שימוש יתר בהליך הפלילי המסורתילמרות זאת, 

של המאה הקודמת, משנות השמונים  של פרופסור דניאל פרידמן מחקריולמשל, 

שטיינברג, ; )פרידמן, תשמ"ג תשמ"ד מלמדים על שימוש מדאיג בהליך הפלילי

חמישי בישראל נושא עמו רישום פלילי שאינו מעיד על  נמצא כי כל אדם. (3007

רוב כי . הדבר מלמד אלא רק על פתיחת תיק פלילי וחקירה משטרתית ,העמדה לדין

לפיה . על כך טען פרידמן, כי הקביעה המקרים אינם מגיעים כלל לערכאה שיפוטית
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אינה  ,המשפט הפלילי עוסק בתופעות חריגות וסטיות מנורמות התנהגות ,לכאורה

נוגעים לחלק גדול של  משום שאם ההליכים הפלילייםזאת  .מדויקת ומוטלת בספק

המספרים הגדולים של תיקי  .אלא בכללהרי הם אינם נוגעים בחריג  ,האוכלוסייה

 דין הפליליבהחקירה שנפתחים מצביעים לכאורה על שימוש בלתי מבוקר 

(Christie ,7711 ;Bazemore & Umbreit ,7771.) 

זה ו ,פלילי כדבר שבשגרה ולא כמוצא אחרון-אם נעשה שימוש בכלי המשפטי

חדירה של המשפט , הרי שהדבר מעיד על כמעט בלעדי לבעיות חברתיותהפתרון ה

שימוש מצומצם מאוד ; על מקומות שלא עסק בהם בעברלהפלילי לתחומים ו

תחומים במידי  אכיפה מוגברת; וגם על תרון סכסוכים בהליך הפלילילפבחלופות 

 .המסורתיים של המשפט הפלילי

פעם  בכל. של המשפט למרבית תחומי החייםמדגיש, כי קיימת חדירה  פרידמן

יד התגייסות של המשפט הפלילי אנו רואים מ, שמתגלה תופעה חברתית שלילית

או בהחמרה של חקיקה שהייתה , בחקיקה חדשה של הגדרת עבירות פליליות

לאור שינוי  ,קיימת, או בהפעלתן של רשויות התביעה בהחלטות להעמיד לדין

, לתחום הכלכליאנו עדים לחדירה של המשפט הפלילי כך לדוגמה,  במדיניות.

גם בתחומים המסורתיים  .של אנשי ציבור ופוליטיקאיםלתחום ההתנהלות 

ללא הבחנה  ,'קלה כבחמורה' אנו עדים למדיניות של כאורה של המשפט הפליליל

 נסיבותיה.בכמעט בטבע העבירה ו

חשוף לשני סוגים  ,שחי בתוך חברה שמתנהלת על פי כללים פליליים מוגזמים ,אדם

שאין הצדקה לאסור אותה, יש פגיעה מהותית  ,במקרה של התנהגות: של פגיעות

אך  ,אם מדובר בהתנהגות אסורה ומוצדק לאסור אותה של הפרט.זכות לחירות ב

אינם נמצאים 'מחוץ למגרש הפלילי', סטנדרטים פליליים אלה בלא בנורמות ו

לא הצדקה . שימוש מוגזם בכלי הפלילי עלולה לגרום לפגיעה לבמערכת של נורמות

 .(3002)קרמניצר,  בשמו הטוב של האדם בגלל הסטיגמה הפלילית שתדבק בו

 

בהרשעה ובעונש המוטל על  מתמסתכ היכולת הפגיעה של המשפט הפלילי אינ

תחילתו של ההליך הפלילי יש השלכות קשות על להעבריין בתום ההליך הפלילי. 

חקירות  התפשטות יתר של ההליך הפלילי מובילה באופן טבעי ליתר תלונות, .הפרט

הן בוודאי פוגעות בפרט מבחינות רבות, חומרית  .ומעצרים על ידי רשויות האכיפה

שוהם, שביט, ; Cornwell ,3002) במשפחתוומעמדו בחברה בנפשית, תפקודית, 

 (.3007, תומרו קאבאליון
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יתר על  ,חקיקה מרובה ושימוש בשפה משפטיתהרחבת המשפט הפלילי על ידי 

 ככל שהמשפט הפלילי ברור פחות, . באפקטיביות של האכיפה פוגעים ,המידה

רשויות . היא בגדר איסור פלילי גם מי שאינם מודעים שהתנהגותם בו 'נלכדים'

מאמצים אלו יובילו  ,לפעמים .רבים לפרשנות להשקיע מאמצים נדרשיםהאכיפה 

 .לאחוזי הרשעה נמוכים בעבירות אחרות ,ולפעמים ;להזנחה של עבירות מסוימות

שימוש סיטוני במשפט הפלילי מגדיל את ההוצאות והשקעות המשאבים של 

 ,על חשבון אכיפה בתחומים חשובים וחיוניים יותר. יש לזכור ,מערכות האכיפה

גע ופאת העומס על מערכת המשפט, בהכרח שריבוי איסורים פליליים מגביר 

 .(3002)קרמניצר,  לעינויי דין ממושכים , גורםביעילות המערכת ומטבע הדברים

 אנו עדים להצהרות של ראשי מערכת אכיפת החוק בישראל על גידול בפשיעה

 את הגשת ,יםמעצראת הבצורך להגביר את אמצעי האכיפה,  ,ובהכרח ,ובעבריינות

חקיקה מחמירה בעבירות חותרת ל מדיניותה .החמרת ענישהאת אישום והכתבי 

 .(3002צדוק, ו)בן דוד, פישמן,  קביעת עונשי מינימוםלו

כאלה שמטרותיהן לא  נעשה שימוש מועט בחלופות להעמדה למשפט פלילי, ,מנגד

אלא דווקא מטרות  ,בהכרח תואמות את מטרות ההליך הפלילי המסורתי של ענישה

 .חברתיות

שיקום וגמילה  :כגון ,נפוצות המוכרות במשפט הפלילי מספר חלופות ןישנ ,אמנם

 מתוךהן נעשות בדרך כלל  ,אבל .מבחן ודוגמאות נוספותהמסמים, הפניה לשירות 

אינן מונעות את העינוי שבהליך ואת  , הןלכן .ולא כחלופה לוהמשפט הפלילי 

 (.Rugge & Scott ,3007; 3003, יינברגשט) עלויותיו למדינה

ילי מתחזקת להולך וגובר בהליך הפ הביקורת של פרידמן ואחרים בדבר שימוש

נתוני פתיחת תיקי חקירה : 3בעקבות נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

במהלך השנים החלה  .תיקי חקירה 341,000נפתחו  7720-כי במלמדים במשטרה 

 םשל שבעי העלי ,כלומר. תיקי חקירה 430,000נפתחו  3002-בו ,עליה הדרגתית

שיעורי  יםנמדד 7721-אחוזים. עוד עולה מנתוני הלשכה המרכזית כי החל מ

אחוזי עבריינות חוזרת, בשנת  14%נמדדו  7721בשנת  .של עבריינים הרצידיביזם

ניתן להסיק מכך שמטרת החוק הפלילי במניעת . עבריינות חוזרת 23%נמדדו  3001

  ומערכת הענישה אינה מרתיעה. ,בריינות חוזרת כשלהע

                                                           
 המופיעים בעבודה כנספחים., 7720-3002 נספחי הלמ"ס בשנתוניםראה   3
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אסירים  1,300,000נמצאו   3007על פי נתוני משרד המשפטים האמריקאי, בשנת 

אסירים  7,700,000-שירותי הכליאה בכל ארצות הברית,  לעומת כ תחת פיקוח

 .77204שנרשמו בשנת 

נצפו  וושינגטון,בתכנית מיוחדת לקטינים עוברי חוק, אשר התקיימה במדינת 

, ובהתאם לכך גם 3002-7772במעצרי קטינים בין השנים  עשרות אחוזים של ירידה

 .  .(Katz & Bonham, 2009)ירידה במעורבות קטינים בעבירות פליליות 

 

 .ו וצרכיו של הקורבן במשפט הפלילימקומ ב.

וההתדיינות  ,מערכת יחסים בין המדינה לעבריין הוא ,על פי כלליו ,המשפט הפלילי

המדינה מייצגת את  ,לכאורה. בהליך המשפטי היא בין המדינה לבין הנאשם

של  נפקד מקומו באופן טבעי ,מתוך כך .האינטרס של הקורבן בהליך המשפטי

שחווה את  ,עצם ההליך המשפטי הוא פגיעה נוספת בקורבן ,לעיתים. קורבן העבירה

אין שואלים את דעתו אם  ,לכאורה .ילי פעם נוספת במהלך המשפטהאירוע הפל

הגשת כתב אישום הן מעניינה של  לשחלטות . ההוא מעוניין כלל בהליך הפלילי

של  'האונס החוזר'על חוויית ה, לדוגמ ,ונאמר רבות נכתב .סמכותהבהתביעה ו

בניסיון לחלץ את  ,נחשפת להתקפות הסנגוריה יאעת ה ,קורבן אונס במהלך המשפט

ובמשפט הפלילי  בתורת הוויקטימולוגיהמן הדין. תופעה זו מוכרת  הנאשם

; Umbreit, Coates, & Kalanj ,7774; 7774, תשנ"ג; ינאי, סבה) 'קורבנות משנית'כ

United Nations office for Drug Cntrol and Crime Prevention ,7777 ;

Coates, Burns, & Umbreit ,3004.) 

 

 הטלת .וא במרכזו של ההליך הפליליהעבריין ה הלפי ,כל זה נובע משיטת המשפט

רואים  האל .וענישתו הן ממטרות השיטה של דיני העונשין בישראל עליו האחריות

הקורבן במשפט הפלילי . לא רק בקורבן אלא בציבור כולו ,במעשה הפלילי פגיעה

מתקיים מתח . כך, אשמתו בעבירההופך להיות כלי בידי התביעה כדי להוכיח את 

אותה נדרש הקורבן שכל פעולה ב .טבעי בין הצרכים של הקורבן לבין צורכי התביעה

לעשות במהלך החקירה הפלילית, יש ברוב המקרים פגיעה ממשית באיכות חייו, 

זמן רב ומעיק , בדרך כלל, נמשך משפט הפליליה .בכבודו וברגשותיו ,בפרטיות שלו

אשר  ,לץ להתמודד כל פעם מחדש עם רגשותיו ועם פומביות הדיוןעל הקורבן שנא

                                                           
האסירים שהיו דו"ח סטטיסטי של משרד המשפטים האמריקאי בדבר אוכלוסיית ראה נספח:   4

 .7720-3007תחת פיקוח של גורמי הכליאה בין השנים 
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החקירה הנגדית אותה נאלץ לעבור כיאה . יש בה פגיעה ממשית בפרטיותו ובכבודו

הוא מחויב להופיע ולהעיד  .היא חוויה שאין הקורבן בוחר ,להליך משפט צדק

 ה בואחרת חלילה יהפוך ל"אויב" התביעה ויכול ויהיה חשוף וצפוי לפגיע

   .(3007)שטיינברג, 

 . זוהיהוא כמין צללית עמומה המלווה את ההליך הפלילי ,אם כן ,קורבן העברה

מבלי  ,הולשקול את רצונותי הדמות ערטילאית שהמדינה מתיימרת לדבר בשמ

הפלילי. רק ו של המשפט העבריין הוא לב ליב. תיתהתחשבות ממשית בעמדתה האמ

הוא חשוב לכאורה, וכדי להענישו אף עושים שימוש בקורבן, כמי שהיה כלי בידי 

 . (300401)פוגץ',  התביעה

לא בכדי אנו עדים לגל של חקיקה מתקדמת בנושא מיקומו של קורבן העבירה 

, '3007חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א, 'בעניין זה נחקק  .הפלילית וזכויותיו

החוק מחייב את  .(3003)גרוס,  אשר מעניק זכויות מעוגנות בחוק לכל קורבן עבירה

בין הגורמים  .להקנות לקורבן מעמד וזכויות כמפורט בחוק רשויות אכיפת החוק

עשה הפלילי היא ההתפכחות אשר תרמו לעלייה במודעות למצב הקורבנות של המ

העלייה במספר הדרכים  ,העונשים המסורתייםמן האשליה בדבר יעילותם של 

קורבנות. מבחינה תיאורטית והתחזקות תנועות למען  ,החלופיות להליך הפלילי

מאחה' נתנה תקווה ופתרון במקום ששיעורי הצדק עלייתה של אסכולת 'ה ,ומעשית

ובו גם הקורבנות מוזנחים ולא  ,הפלילי המסורתיהפשיעה לא יורדים בהליך 

 .(300401)פוגץ', מרוצים מהמערכת הפלילית 

אימצה האסיפה הכללית של עצרת האומות המאוחדות הצהרת  7721לנובמבר  37-ב

 United Nations office for)עקרונות יסוד של צדק לקורבנות העבירה הפלילית, 

Drug Cntrol and Crime Prevention, 1999) ההחלטה גררה אחריה החלטה .

 United Nations office for Drug) 5נוספת, לפתח מערכת כללים אוניברסלים

Cntrol and Crime Prevention, 1999) . 

שאין החוק מכסה או נותן  ,פיזייםונפשיים  ,ישנם לא מעט צרכים ,למרות זאת

ללא בהליך הפלילי המסורתי על אף החקיקה, עדין הקורבן חשוף  .דעתו עליהם

הקורבן יחווה תגובות פיזיות קשות כמו עליה  .(Nicholl, 1999) מעט פגיעות

ועוד שלל תגובות פיזיות אשר  ,הגברת קצב הלב, יובש בפה לחץ דם, באדרנלין,

                                                           
של עצרת האו"ם קיבלה את הצהרת העקרונות של צדק לקורבנות העבירה,  24040החלטה  5

אומצה  7777-ב לצורך כך. נתקבלה החלטה לפתח כלים שימושיים כלל עולמיים 7772ובמאי 
הכוללת פרמטרים לזיהוי וכלים  ,העולםמומחים מרחבי  40חוברת הדרכה שחוברה על ידי 

 אוניברסאליים.
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לחזור זמן רב לאחר . תגובות אלה עלולות מתרחשות במהלך האירוע הפלילי

, יסבול הקורבן מנדודי שינה, הפרעות . אזכשהזיכרון חוזר למקרה הפלילי ,המקרה

תגובות אלו לא תמיד ניכרות  וכדומה. בתיאבון, כאבי ראש, ירידה בתפקוד המיני

 United Nations office for Drug Cntrol) ויש קושי לזהותןעל פניו של הקורבן 

and Crime Prevention, 1999).  

 

 .. העבריין אינו לוקח אחריותג

ההליך הפלילי המסורתי היא להניח על כתפיו של העבריין את אחת ממטרות 

שלו, מטיל את האחריות על למרות שבית המשפט בפסקי הדין  האחריות על מעשהו.

ברוב המקרים הוא מתכחש לה . הנאשם, לא תמיד העבריין מכיר בה או מקבלה

של מערכת אכיפת  העבריין אף רואה עצמו כקורבן ,לעיתים הרשעה בדין.הלמרות 

נטילת . לכן, אין במקרים רבים  (Hudson L. J., 2010) החוק או של המדינה

המשפט נתפסים בעיני העבריין כחלק ממערכת  על מעשיו. בתישל העבריין  אחריות

– ני העברייןיבע .הפוסק בעניינו ,או אובייקטיבי טראליינולא כגורם  ,אכיפת החוק

והם כולם  ,הם כולם מיוצגים על ידי המדינה –בתי המשפט  ,התביעה, המשטרה

. מאחריות ותתנערמההתגוננות הזו היא גם ה, וחלק להתגונן , הוא צריךלכן .נגדו

אלא את  ,שנפגע כתוצאה ממעשהו ,העבריין אינו רואה את הקורבן כאדם חי

מתכחש וא ה ,על אף קיומן של ראיות לכאורה. לפגוע בו התביעה הכללית שמנסה

נוטה העבריין להתכחש  ,גם לאחר הרשעה בדין .באופן אינסטינקטיבילאשמתו 

וכל ענישה נתפסת  ,לקורבן אמפאטיתנעדרת כל התייחסות  התנהגותו. למעשהו

אין  ,גם אם נפסקו פיצויים לקורבן העבירה .בעינו כמעשה כוחני של המדינה נגדו

דו לעשות ללא כל רצון מצ ,אלא עונש שנכפה עליו ,העבריין רואה בכך מעשה טבעי

 גדול, מעשיו על אחריות מקבל אינו העבריין אם .(Maruna & Mann, 2006) כן

 . הסבר אפשרי לתופעה מוכר בתורת הענישהבעתיד מעשיו על שיחזור הסיכוי

הוא נעוץ במאפייני היסוד של מערכת  .(3007, תומרו שוהם, שביט, קאבאליון)

גורמי  היא מעמידה מול הנאשם את. מבוססת על כפיה, האכיפת החוק הפלילית

 ,Schneider & Wright) כמו המשטרה וגורמי התביעה ,החזקיםאכיפת החוק 

Understanding Denial in Sexual Offenders, 2004)  . אף בית במשפט נתפס כך

תופס  ואהתנערות מאחריות. הללהתגוננות ו ותותפיסה זו דוחפת א .בעיני העבריין

 מצד המדינה והחברה, ני וכוחני מצדו יהיה מעשה כוחניכי העונש על מעשה פוגע

כנגדו. הוא אינו רואה את הקורבן כאדם שנפגע ,הוא רואה מולו את  שיש בו סבל
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המדינה שמנסה לגרום לו סבל, מצב זה מביא להכחשות ולניהול משפט ממושך 

למרות שיש ראיות לחובתו והוכחת אשמתו, גם אם הורשע ואפילו במסגרת עסקת 

מהמעשה. ללא מנגנון של  טיעון בה הודה , נוטים עבריינים רבים להרחיק עצמם

אמפטיה לעבריין ונכונות לקבלו חזרה לחברה, מפתח העבריין מנגנוני הכחשה 

באשמתו של כי התבצע ואפילו  ,כאילו לא היה חמור ,והגנה והסברים על המעשה

  .(Walklate, 2007) הקורבן

 

 .. הקונפליקט בין הפוגע לנפגעד

 .ההליך הפלילי המסורתי אינו יוצר כל מערכת יחסים בין הפוגע לבין הקורבן

ימשיך להתקיים מצב  אם לאו,ו רשע הפוגעיום א ,גם בתום ההליך הפלילי ,לכאורה

ים, בדרך נובערבים מן המקרים המגיעים למשפט הפלילי . של עימות בין הצדדים

קודמת וכזו שתמשיך להיות גם  להם הכרותש, מתוך סכסוך בין הפוגע לנפגע כלל,

, משפחתי או כל , על רקע עסקיהסכסוך יכול שיהיה במקום העבודה. אחרי המשפט

שאינו מיישב  ,מערכת יחסים אחרת בין בני האדם. חסרונו של ההליך הפלילי בכך

אך  ,בהכרעה שיפוטית ,לכאורה ,וא פותר את הסכסוך. האת הסכסוך בין הצדדים

 ניהם.ימטפל במערכת היחסים ב וודאי אינוב

ניקח לדוגמה את עבירות האלימות בתוך המשפחה, אשר לגביהן התגברה המודעות 

בשנים האחרונות. הרשויות השונות מרכזות מאמץ תוך שיתוף פעולה ביניהן על 

חשודים  מנת שלא להחריף את המצב, אולם בית המשפט אומר את דברו בהרשעת

בעבירות אלימות במשפחה, ושולח לבית הסוהר בעלים וראשי משפחה. האם 

   .(3001; הכהן, 3001)לביא,  המשפט הפלילי הוא הכלי המתאים לטפל בסוגיה זו?

או ליום שאחרי  ,דעתו ליום שאחרי ההרשעה או הענישהאת נותן  לאבית המשפט 

 אינו מטפל ביחסים שאחריהליך הפלילי . החזרתו של הפוגע לביתו ומשפחתו

כל  ,מערכות השלטוניות השונות פיתחו מנגנוני טיפולה ,אמנם .(7722)שינבוים, 

שאלה . אולם, ובבתי המשפט 6ברשויות הרווחה במשטרה,: אחד בתחום אחריותו

מתקדמות גישות רבות  ?הראויה לעסוק בסוג זה של עבירות האם זו הדרך היא,

)בן שבת,  'הצדק המעניש'לתוך מערכת  היבטים שונים של טיפוללהכניס  ממליצות

 .(3002קפלן, ו פריגת-שמואלי, שוז, בלכר

ההליך הפלילי בעבירה זו רק מחריף את המצב וגורם לבעיות  ,בלא מעט מקרים

אף הצד הנפגע אינו  ,א פעם. לחברתיותבעיות כלכליות ו כגון ,נוספות במשפחה

                                                           
 הוקמו מרכזים למניעת אלימות במשפחה, תפקידם בעיקר טיפולי, לאחר מעשה.  6
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 אין לעמדתו כל מעמד מחייב לל,כרך אך בד בהמשך הטיפול הפלילי, מעוניין כלל

 .(3070אנגלנדר, ו)תימור  (3070פוגץ', ורוזנברג -)דנציג

מענה לכל היבטי  ,בדרך כלל ,אינו נותןהמשפט הפלילי ככלי ליישוב סכסוכים 

 ,את האירוע האחרון שהתרחש בין הצדדיםלרוב הסכסוך, משום שהוא מבטא 

ריות של הניסיון של המשפט הפלילי לברר את האח. ואינו משקף את כלל האירועים

 מטילה בסוף ההליך את האחריות באופן ברור. ,בהכרח ,אדם להתרחשות אינה

הכלי המתאים לפיתרון סכסוכים ואף  אינו ,שההליך הפלילי ברוב המקרים ,מכאן

 גורם להחרפתם.

יוצרות קשיים ביצירת  (3003)שטיינברג,  המגבלות הפורמאליות של המשפט הפלילי

המשטרה ועורכי  גם אם הם רוצים בכך, ,לעיתים. תקשורת בין צדדים לקונפליקט

 ,בבית המשפט , והוא יתאפשר רק באופן פורמאליהדין יורו על איסור קשר כזה

דבר אשר  ,תיקים הפלילייםבאווירה עוינת. מצב זה מתקיים ברוב ה ,בדרך כלל

במקרה של אלימות הדדית  ,למשל .יוצר קשיים בפתרונם של סכסוכים הדדיים

אך זה לא יתאפשר מחשש  ,ירצו צדדים להגיע להסכמה בניהם ולבטל את ההליכים

 להפרה של הוראות החוק.

 

 .תיוגו של העברייןה. 

גם  הקורבן, נוצר לכאורהלאירוע בו מואשם הפוגע היוצר קונפליקט בינו לבין  מעבר

אלא  ,לא רק שמרחיק אותו מהקורבן ,המעשה .קונפליקט מול החברה בה חי הפוגע

 ויתותמדביקה לו  ,או אחריות על העבריין בהליך הפליליו0הטלת עונש  .גם מהחברה

עליו להשתלב בחזרה בחברה אחרי . עובדה זו מקשה של אדם שלילי ומפר חוק

בעתיד מלעבור  הימנעותתית של הפוגע והיה חרטה אמגם אם ת ,סיומו של ההליך

גם  ,לתקן דרכיו ויקשה עליו ,תיוג זה ילווה אותו לאורך שנים רבות .עבירות נוספות

 .(Schneider & Wright, 2004) אם יהיה לו רצון אמתי לעשות כן

 

הוא תוצר הלוואי הקשה ביותר מעבר  ,המשטרה המנוהל על ידי ,המרשם הפלילי

 ,מרשם זה לא ימחק שנים רבות על פי החוק .)פרידמן, תשמ"ג תשמ"ד( להליך עצמו

ברצותו להקים משפחה או  .והוא ילווה את הפוגע או העבריין בכל צעד ושעל בחייו

בני אדם מטבעם  .יהווה הדבר מכשול גדול מאוד ,להתקבל למשרת עבודה מסוימת

סימנה אותם כמי במיוחד בכאלה שהחברה  ,אינם נוטים לתת אמון באחרים

  ה.שמהווים סכנה ל
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 במקרים של עבריין הנענש ונשלח למאסר, תוצרי הלוואי יהיו קשים ולעיתים

ביציאתו  .חמורים אף יותר מהרצון הכללי של הליך הפלילי לייצר הרתעה או ענישה

יש חשש שהעבריין  ,בגלל התיוג. מהכלא יהיה העבריין בהגדרה מסוכן יותר לחברה

משום שהחברה  ,זאת .יפתח הזדהות עם התרבות העבריינית והחברה העבריינית

הדרך להזדהות או להשתייך לנורמה העבריינית  ,לכן .הנורמטיבית תדחה אותו

שאינו מאפיין את  ע על מעשהשהורש , גם אם מדובר בעברייןתהה קצרה ביותר

רהב וארד, תשמ"ז; שוהם, )שוהם ורהב, תשמ"ד;  אורחות חייו הכלליים

Braithwaite ,1989 .) 

ההליך הפלילי לא מתכוון להרחיק את מצב זה מנוגד לאינטרס הציבורי, שהרי, 

כללי של  , אינטרסבוודאי ,חזרה בחברה היאבהשתלבותו והעבריין לצמיתות, 

 .וההליך הפלילי האמור לשרת אותה, החברה

 

 .הענישה הפליליתו החוק מטרותו. 

עיקר מטרתו לגרום  .החוק בחברות מודרניות הוא בעל אופי אינסטרומנטלי

 לגבימבט זה על מטרת החוק מעמיד שאלות  .לכאורה לתוצאה הגיונית ומתבקשת

כלכלית או מתיישבות עם  נכונות מבחינה ,ותאינן בהכרח מוסריש ,תוצאותיו

לפעמים יהיה החוק שונה מסוגים  .תפיסות שונות של הפרטים השונים בחברה

, חוסר חברתי או תרבותי. מצב זה יכול לייצר ניכור כלפי החוק שונים של הגיון

, פרידמן (7711)פרידמן,  בהירות לגביו וראייתו כמנציח עוולות ופערים חברתיים

 ,נובעת מתפיסות הקיימות לגבי הוגנות והצדק שבו כי התנהגות על פי חוק טוען

 . (McCold, 1995) לגבי אותה קבוצה בחברה

התפתחותן של תפיסות ביקורתיות וספקניות בנוגע למטרות החוק והענישה 

 שהחלו מתפתחות באירופה בשנות השישים ,הפלילית הן תולדה של תנועות ביקורת

ביקורת חריפה החלה קוראת תיגר על הממסד  .(3007)טננבוים,  של המאה הקודמת

( Abolitionism)זרם זה מכונה 'אבוליסיוניזם'  .החוקי ומערכת הענישה הפלילית

 ,על פי הגישה ה'אבוליסיונסטית' .בעיקר בארצות סקנדינביה, והוא נפוץ באירופה

הענישה בצורתה כיום מייצרת יותר בעיות חברתיות  אכיפת החוק ומערכת מערכת

אוכלוסיות  .יש לבטלה ולחסל את בתי הסוהר ,לכן לשיטתה .מאשר היא פותרת

ושיעורי העבריינות החוזרת  ,האסירים בבתי הכלא רק הולכת וגדלה משנה לשנה

 ,שמנגד נשאלת שאלת החלופה, קרי ,כמובן .(Glaze, 2010) אף הם הולכים וגדלים

שיש  ,הקיצוניים טוענים ?כיצד על החברה להגיב לפשעים אם לא בדרך הענישה
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אחרים סבורים שיש להטות את הדגש מהליך  .לבטל מיד ולהמתין למה שיתפתח

. יכי גישור פלילי או 'צדק מאחה'שימוש בהל , לעשותולחילופין ,הפלילי לאזרחי

אין לו  ,לכן .משמעותו גרם סבל לאחר 'עונש'המושג  ,לדעת ה 'אבוליסיונסטים'

 . מקום בעידן המודרני

החותרת לביטול עונש המוות בלבד  ,הגישה המצומצמת :שלושה גוונים לתנועה זו

הזרם הפועל לביטולו של עונש המאסר כעונש  ;הקיים במספר רב של מדינות

 ה המודרניתהפועלת לביטולה של מערכת העניש ,והגישה המרחיבה יותר ;לגיטימי

 ככלל ושואפת לפירוקה.

ביקורת אחרת על ידי אותה תנועה אבוליסיונסטית טוענת כי מערכת הענישה 

להנציח את  תוך מטרה מוצהרתמ – הפלילית היא תעשיה ופועלת ממניעים כלכליים

 ,לכן .ל כל אסירר יש עניין לקבל תקציבים עלחברות המנהלות את בתי הסוה. עצמה

 תומכים במועמדים המצהירים כי ינהלו מאבק בפשיעה על ידי החמרת הענישה

(Christie, Crime Control as Industry: Towards gulags,Western style, 

 ,Wright) לאינטרסים כלכליים אין קשר לפשיעה או למניעת עבירות ,ןולכ ,(2000

18 April 2002). 

פעיל ותיאורטי, החלו רבים בחיפוש אחר כחלק מהרצון של התנועה לקחת חלק  

לכל הזרמים  .קרימיניליזציה-והדה 'הצדק המאחה'כמו  חלופות למשפט הפלילי

עיקר  .משותפת שלילת ההנחות התיאורטיות העומדות בבסיס הענישה הפלילית

הביקורת היא כי מערכת הענישה הפלילית מתעלמת מהקונפליקט הקיים, אינה 

פעם אחת על ידי המעשה ופעם שנייה  – שנפגע פעמיים נותנת מענה לצורכי הקורבן

האבוליסיונסטים מערערים על  בשלילת זכותו להיות צד בהליך שכנגד הפוגע.

אין הוא מבטא מציאות או מאורע נפרד בעל ייחודיות  ,לתפיסתם'. פשע'המונח 

הטיעון . משלו אלא את הדקדוק הפנימי של אותה מערכת מקובלת ומשרת אותה

ישנם  .שפשע הוא גורם סבל אישי אינו תקף עבור כל אותם מצבים המוגדרים כך

, כמו (Christie, 2000) ושי ואינם מוגדרים פשעמצבים רבים הגורמים סבל אנ

. לעומתם, יש ייצור סיגריות, שימוש בחומרים מסרטנים כמו אסבסט וכדומה

. שלטוןהל סדרי עבירות עאירועים המוגדרים פשע ואינם גורמים סבל אנושי, למשל 

עוסקות בכך, שתגובת המערכת  טענה נוספת כנגד המערכת הפלילית המודרנית

מתרכזת בקבוצות אוכלוסין מסוימות, לרוב בגברים צעירים ממעמד נמוך 

ובמיעוטים. הקביעה מתי קונפליקט מוגדר 'פשע' על ידי המערכת אינה קשורה 

למידת מסוכנותו או לנזק שהוא גורם, כך שלא די שהחוק הפלילי מגדיר באופן 

גדיר אותם כ'פשע', אלא הוא עושה זאת בצורה אקראי מספר קטן של האירועים ומ
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לא צודקת ולא הוגנת. דווקא האוכלוסיות החלשות זוכות לנחת זרועו של החוק 

(Hudson, Sim, & De Giorgi, 2010). 

 

המשפט, ויש -קביעת העונש מסורה בידי בית ,בשיטת המשפט הנהוגה כיום בישראל

לו שיקול דעת רחב מאוד. בחקיקה הפלילית קבועים עונשי מקסימום, סוגי עונשים 

והוראות בדבר הפעלתם בלבד, ורק על עבירות מועטות קבועים גם עונשי מינימום 

או עונשי חובה. אין בחקיקה הישראלית הדרכה או הנחיה לשופט בכל הנוגע 

הדרכת השופטים בקביעת העונשים נעשית  .יקול הדעת בגזירת עונשיםלהפעלת ש

המשפט לערעורים בלבד. עם זאת, נטען כי הדרכה זו -באמצעות הפסיקה של בתי

בתגובה על  יטתית ואינה מוסדרת מראש, אלאלוקה בחסר, משום שהיא אינה ש

 הערעור. תערכאומקרים ספציפיים הבאים בפני 

 

ע מטרות ענישה: שיקום העבריין; מניעת עבריינות ושמירה כיום מקובל להציג ארב

 .(3002דוד ואח', -)בן על שלום הציבור; הרתעה; גמול

 כגון ה"צדק המאחה" ,גישות משלימות להליך הפליליבחלופות או בהעיסוק 

 ,והגישור בפלילים, נראים לא פעם כהיפוכם הגמור של מטרות הענישה המסורתיות

חר או אינה מתיימרת כלל להציע סוג א 'הצדק המאחה' גישת .שהן גמול והרתעה

למעשה  יעה דרך אחרת להתייחס ולהגיב, אלא מצגישה אחרת לענישה המסורתית

ל שתיים ממטרות הענישה יש בוודאי מקום לדון בראיה ביקורתית ע ,אולם הפלילי.

 .וההרתעה הגמול – של המשפט הפלילי המסורתיות

אשר עסקה  ,(7771)גולדברג ,  להבניית שיקול הדעת בענישהבדין וחשבון של הועדה 

בעיקר בהיבטים המוסריים של מטרות  ,בניתוח מטרות הענישה ומשמעויותיהן

 :נכתב – גמול והרתעה –הענישה 

ספק רב אם החמרה בעונש לשם הרתעה כללית מתיישב עם חוק יסוד כבוד האדם "

,..."משמעות ההרתעה הכללית היא גרימת סבל נוסף לנאשם כדי להשפיע על וחירותו"

 אחרים שלא יעברו עבירה, כשהנאשם משמש אמצעי להשגת מטרה זו"

 (3007אריה, -)גור

 

עסק בשאלת  ,כפי שפורש בפרשת בנק המזרחי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, '

: חוק יסוד: כבוד 7773 -חקיקת חוקים חדשים לאורם של חוקי היסוד  שנחקקו ב

האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק. בפס"ד בנק המזרחי המכונה "המהפכה 
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החוקתית" קבעו שופטי העליון את עליונותם של חוקי היסוד ואת הכללים על פיהם 

 הכללים עליהם לעמוד במבחנים הבאים: ניתן יהיה לחוקק חוקים חדשים, על פי

 תהיה הסמכה מפורשת בחוק החדש לפגיעה. 

  הפסיקה מאפשרת פיקוח שיפוטי על איסורים פליליים בגלל הפגיעה של

העונשים בחירותו ובשמו הטוב של האדם ובקניינו. פסיקת ההגבלה תאפשר 

ה לערכי אם תהיה הלימ ,רק אם יעמדו במבחנים של החוק ,פגיעה בזכויות אלו

 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 .הענישה תהיה לתכלית ראויה, ובמידה שלא תעלה על הנדרש  

החמרת הענישה של הנאשם מתוך מטרה של הרתעת אנשים אחרים אינה  

תכלית ראויה, ובוודאי עולה על הנדרש ועל כן סופה להיפסל על ידי בית 

 לפסילת להביא עשוי, השלישי ובייחוד, הכללים משלושת אחת כל המשפט.

 (.3002, קרמניצר) העונש

ות שהמרכזית כאמור מטר אשר בבסיסה ,הטענות העיקריות כנגד מדיניות הענישה

. כי אין וודאות כלל שענישה מרתיעה מביצוע עבירותהן , בהן היא יצירת הרתעה

וכי הפרמטר היותר חשוב בשיקולי  ,שענישה אינה מייצרת הרתעה מחקרים מראים

, מחקרים שנערכו (3001סולומון, ו)אהרוני  העבריין הוא הסיכוי להיתפס ולהישפט

על מידת  .קנדה מצביעים על תגובה הפוכה של החמרת ענישהבו ארצות הברית ב

ההרתעה, ממצאי המחקר מלמדים באופן ברור על עליה במספר עבריינות חוזרת של 

כלוסייה שנשפטה יותר מהאו ,כמבוגרים בבתי המשפט למבוגריםקטינים שנשפטו 

שיקולי  ,למרות זאת שם רמת הענישה הייתה נמוכה יותר. ,בבתי המשפט לנוער

ההרתעה הכללית נלקחים בחשבון מידי יום ביומו על ידי בתי המשפט בעת גזר 

 .(3001)אהרוני & סולומון,  .הדין

שאין ביטחון כלל שענישה  ,טענה נוספת המופנית כלפי שיקול ההרתעה היא

משום שהרבה עבירות מבוצעות כפעולה מתוך דחף  ,מרתיעה על עבירות בעתיד

  .(3007)שטיינברג, ללא שקלול מסודר ורציונאלי  ,רגעי
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 .ז. אכיפה סלקטיבית

מעניקות לרשויות ש ,פועלת מערכת כללים חוקים ותקנותבכל המדינות המתוקנות 

לכל רשות קיים באופן עקרוני שיקול דעת . רבות במדינה סמכויות אכיפה רבות

ולאלו קבוצות  אלו מקריםול ,אשר מכוון לאלו מחוקים שבהם תתבצע אכיפה ,רחב

קיימת הגבלה  ,ללא יוצא מן הכלל ,בכל מדינה או פרטים שבעניינם תתבצע אכיפה.

 רקמתקיימת  ,באופן טבעי ,לכן .של כמות המשאבים כדי לבצע אכיפה מלאה

של הפעלת שיקול  דרך פסולה. זוהי 'סלקטיבית' - אכיפה חלקית או בלשון המשפט

לאכיפה  הגורם להבחנה שאינה ראויה בין מקרים דומים לאכיפה. ,דעת

ברה ולפרטים אשר החוק הסלקטיבית ישנן השלכות שליליות על שלטון החוק לח

אך גם של עבריינים  ,היא בוודאי פוגעת בזכויות יסוד של קורבנות .אוכף כנגדם

 . (3002)טמיר,  הזכאים למשפט צדק
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 .הפלילי הליךב 'הצדק המאחהגישת ' .2

 

שיטור 'התפתחה במקביל למודלים רבים אחרים של  'הצדק המאחה'אסכולת 

, שהביעו תסכול מהאפקטיביות של דרכי האכיפה הקונבנציונאליות' 7'קהילתי

. (3077)יחזקאלי,  'בצל החוק'וחיפשו שיטות אפקטיביות יותר במה שכונה טיפול 

בשירות המבחן  שהתפתח בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמתמודל דומה 

בישראל, גישת  ה, לראשונהבדיוק במקום ובזמן שם התפתח ובמשטרת באר שבע,

היה שליחת בעלים מכים מחד גיסא; ועבריינים שביצעו עבירות  – 'הצדק המאחה'

כתוצאה מהדחף לסם מאידך גיסא לטיפול, בצל ההליך הפלילי, במסגרת תנאי 

 . (7774)שלו & יחזקאלי, השחרור בערובה בתחנת המשטרה 

 

 .ות עם הרעיון המרכזיא. מקורות הגישה והכר

 

א מתייחסת יה .הינה תולדה של תפיסת עולם חברתית 'הצדק המאחה'אסכולת 

להבדיל מתפיסת  . זאת,בקהילה ובקורבן ,ולות בין בני האדם כפגיעה באנשיםלעו

וקובעת  ,הרואה במעשה הפלילי הפרה של חוק וסדר חברתי ,'הצדק המעניש'

במסגרת המשפט הפלילי יש לפוגע  .גמולים ברורים על בסיס כללים משפטיים

הצדק 'והאחריות למעשהו מוטלת עליו באופן כפוי. אסכולת  ,תפקיד פסיבי

על  נובעת מההכרה . היאשונה על המעשה הפלילי מציעה זווית ראיהמאחה' ה

תבצע המעשה מורכבותם של החיים האנושיים ושל המציאות החברתית בה מ

ת לפטור מאחריות את מבצע העבירה כפי שטוענים מבקשאין היא  .הפלילי

התפיסה  .למעשהו מגבירה ומדגישה את אחריותו של הפוגעהיא . אדרבא. מתנגדיה

לפיה על הפוגע לקבל אחריות אקטיבית על מעשיו כלפי  ,מציעה פרדיגמה אחרת

נתפס כמי שאחראי  'המאחה הצדק'מבצע העבירה על פי גישת  הקורבן והקהילה.

והוא נושא באחריות גם לפגיעות בקורבן וגם  ,(3070)חקק, למעשיהו ולבחירותיו 

משמעותה של לקיחת האחריות היא  .(Braitwaite, 2002) לקהילה העוטפת אותו

 ,הנכונות לפעול על מנת לתקן ולאחות את הפגיעות ,פגיעה שגרםב ההכרה העמוקה

בקשת סליחה, פיצוי כספי ות להיות הפעולות יכול .למנוע פגיעות עתידיות ,ובה בעת
                                                           

ניסיון לצמצם את הפשע ואת הפחד מפשע, באמצעות גישה יוזמת, תוך  "שיטור קהילתי":   7
ליצירת הפשיעה, כאשר  שימת לב לזכויות האזרח, ותוך צמצום התנאים החברתיים המביאים

)שדמי ויחזקאלי, בדפוס(.  מוקד היוזמה הוא ביצירת שותפות עם מוסדות וארגונים בקהילה
 ,יחזקאליושלו ; 7772: קים ואח', בבעברית  ניתן לקרוא בהרחבה "השיטור הקהילתי"על 

כמן קים ישראל, יחזקאלי פנחס, ברו -על השיטור הקהילתי בישראל ותוצאותיו ראה ב ; 7771
 .(3007)וייסבורד דויד, שלו אורית, אמיר מנחם ; (7777אבי )
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מצופה ממנו  ,יחד עם זאת .שירות למען הקהילה והחברה הכלליתואו חומרי אחר 

, Braithwaite ,7727 ;Braithwaite & Petit) ובבעיות שלו לפעול ולטפל בצרכים

7770.) 

 

שתפעל על מנת לסייע  ,מעבירה אחריות רבה גם לקהילה 'הצדק המאחה'גישת 

גם לפוגע וגם לנפגע. רעיון מרכזי מבוסס על תקשורת ישירה בין  ,באיחוי הפגיעות

כזה בוודאי לא מתקיים בהליך  .הפוגע לקורבן ולקהילה ויצירת דיאלוג בניהם

תקשורת כזו מאפשרת גם הבעת ביטויים רגשיים של שני  .הפלילי המסורתי

השיח  .לתהליך ולמטרתו הםאשר מחזקים את המחויבות ההדדית של ,הצדדים

מעצים את הצדדים אשר  . הואהבינאישי נותן מענה לצרכים של שני הצדדים

)פרקש,  מגיעים לפתרון הקונפליקט בעצמם ולא על ידי מעשה כפיה של אחרים

סיכויי המימוש של ההסכם שנוצר בניהם ועל ידם גבוהים מאלו אשר  .(3003

גישה זו מטבעה עוסקת ונותנת את דעתה ויתרונה  יתקבלו בהליך פלילי רגיל.

 בין לשונות רגישה אינה הרגילה הגישה .לשונות הקיימת בין בני האדם השונים

 ואף מרחיקה, כמפלה מבקריה ידי על נתפסת היא ,לכן .שונים עבירה מבצעי

 ,קטינים שהינם עבירה במבצעי מדובר כאשר זאת עם. עבירה מבצעי עבור משפילה

 .מתחדדות אלו בעיות – סגורות מיעוט לקבוצות משתייכים ואשר

 

  :נוספות בעיותגם  ישנן

 על לדווח יטו לא ,לכן .הכללית מהחברה וניתוק אמון חוסר חשים הקהילה אנשי

 האמון חוסר. פשיעה עם להתמודד השופטת וברשות במשטרה ולהיעזר עבירות

 מה, עדים מצד פעולה שיתוף לחוסר גם אלא נמוכות דיווח לרמות רק לא מביא

 את מבינים שאינם, לעולמם כזרים נתפסים השופטים .תביעות ניהול על שמקשה

 שאינם רק לא דין פסקי ,קרובות לעיתים. למעשים הרקע ואת הפנימיות הנורמות

 תחושות את מקצינים שהם אלא, הקהילה בעיני מגנה מסר בהעברת אפקטיביים

 מבצעלתיוג  גורמים ,וכמובן ,כולה הקהילה את מכתימים, והקיפוח האכזבה

 העבירה מבצעי גם כמו, הקהילה מתוך רהיעב נפגעי נשארים ,כך. עצמו העבירה

 . הפשיעה לבעיית מענה ללא, בכלל וחבריה

 מאחה צדק הליכי. (Zehr, 2002) תרבותי-רגיש מענה לתת יכול מאחה צדק

 הקהילה נציגי .ביטוי לידי באים הקהילה שערכי בכך ,הקהילה את מעצימים

של  הליךה. ידיהם על מנוהל כולו ההליך ולעיתים, ההחלטה ולקבלת להליך שותפים
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 מבצע של לרקע, והקהילתיים המשפחתיים לקשרים מקום נותן 'מאחה צדק'

 לדון מקום יש טובה ורהבצ המנוהל בהליך. לפשיעה שהביאוהו ולנסיבות העבירה

 תופעות עם להתמודד בדרכים , כמו גםבקהילה קיימות מתופעות כחלק בעבירה

 . מועצמת עצמה הקהילה ,וכך הקהילה במשאבי שימוש יש. אלו

בה שין מערכת אקולוגית, עמלמדומה המערכת החברתית  'המאחההצדק 'גישת ב

המעשה הפלילי מתואר  .בני האדם קשורים זה לזה במערכת יחסי גומלין כל

מענה בדרך של פתרון סכסוכים ולא  ולו יש למצוא ,כקונפליקט בין הפוגע לקורבן

עודה רואה את י 'הצדק המאחה'גישת  ,על כן .בדרך של ענישה וגרימת סבל נוסף

היא  .שנגרמו לקורבן ובתיקון מערכת היחסים בין הפוגע לקורבן בתיקון הנזקים

 –במקום התייחסות לנזק המופשט  .צורכי הקורבן כמטרה מרכזיתמדגישה את 

כמו פגיעה  ,אינטרס הציבורי הכללי, תתמקד הגישה בנזקים הממשיים של הקורבןל

לצורך של הקורבן  יינתן משקל רב .הפגיעות הנפשיות מהם יסבול ועוד ברכושו,

 ,Umbreit, Coates, & Kalanj) ולחוש שאכן נעשה צדק ,בהליך להיות מעורב

VICTIM MEETS OFFENDER: THE IMPACT OF RESTORATIVE JUSTICE AND 

MEDIATION, 1994). 

כדיאלוג בין מבצע  ,הגישה החלה מתפתחת בשנות השבעים של המאה ועשרים

 ס הכרה דתי של הכנסייה המנוניטית היא החלה כמפגש פיוס על בסי. העבירה לנפגע

(Mennonite Church ) ובתרבויות מסורתיות אחרות שפיתחו מנגנונים בלתי

אלה של האבורג'ינים  הילות כמוק – ליים על בסיס תפיסות הומניסטיותאפורמ

דגם זה  .8נד ואנשי האומה הראשונה של קנדהזיל-באוסטרליה ,שבטי המאורים בניו

 –מוסלמים והינדים  ,נוצרים ,יהודים –קיים גם במקורות דתיים  של הליך פיוס

במרוצת  אלה הפכו .והם מדגישים את הצורך בקהילתיות ובהרמוניה של הקהילה

הזמן לגישה רחבה עם עקרונות מרכזיים מוגדרים וברורים ומטרות חברתיות 

הצדק 'של יישום גישת החוקרים מצביעים על המקרה הראשון כל  .ישימות

מקרים של  33-מעורבים בהיו שני נערים  :7714בעיר קיצ'נר בשנת  בקנדה 'המאחה

לאחר פגישה עם כל  .כתוצאה ממסיבת הוללות וונדליזם ,גרימת נזק לרכוש

תכניות החלו להתפתח  ,מאז .הנפגעים הסכימו הנערים לפצות על כל הנזקים שגרמו

שחף ; 3002 ,שפירא)כיוזמות מקומיות באוסטרליה, בארצות הברית ובאנגליה 

 (.Umbreit & Armour ,3070; 3007, פרידמן

 
                                                           

על ומכונים כך  ,השבטים הקדומים היושבים בקנדה (:First Nations) בני 'האומה הראשונה'    8
 ויש שמכנים אותם אינדיאנים. הקנדיםידי 
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 .מאחה'האבות טיפוס ל'צדק  ב.

טיפוסים  החלו להתפתח מספר 'הצדק המאחה'במהלך שנות ההטמעה של גישת 

  :והבולטים שבהםשלושה הם העיקריים היישום של גישה זו. שונים לתהליך 

 

מתקיים  שבו ,בתהליך של תקשורת בין הנפגע לפוגע :דיאלוג מבצע עבירה ונפגע

על  ,ללא מעורבות פעילה של בני המשפחה או הקהילה ,רק בין צדדים אלודיאלוג 

מעגל החברתי של הנפגע אינם נוטלים חלק ההקהילה ו .אף היותם נוכחים במקום

 .ירקם בין הפוגע לנפגעיש ,של איחוי הפגיעות החלטות הנוגעות להסכםהבקבלת 

אב  ,ולכן ,בסוג זה של תהליך אין ביטוי לממד החברתי של המעשה הפלילי ,לכן

. מקורו בשנות 'הצדק המאחה'טיפוס זה נתפס כמיישם באופן חלקי של תפיסת 

יוזמה של הכנסייה בקנדה בו ארצות הבריתב השבעים של המאה העשרים

על והתבססה תכנית לפיוס נפגע עבירה ומבצע עבירה', כונתה 'ה. היא 'מנוניטית'ה

לפרקטיקה זו הייתה  .ששמה דגש על סליחה כפרה ופיוס ,האוריינטציה הדתית

צברו התנגדות  תכניות הפיוס .'הצדק המאחה'התפתחות גישת  לעהשפעה רבה 

 ,יחוד מצד תומכי קורבנות העבירהיבשל המאה הקודמת, במהלך שנות השמונים 

וביקשו להסיט את הדגש לגישור בין  ,ר לא ראו כמטרה את הסליחה והפיוסאש

תכניות אלו החלו להתפשט  .טפל תחילה באיחוי הפגיעותעל מנת ל ,הקורבן לפוגע

 & Umbreit) שהתמקדו בהשגת פיצוי ותיקון הנזקים החומריים ,כתוכניות לגישור

Armour, 2010). התחדדה ההבחנה בין הגישור  ,במהלך התפתחות אב טיפוס זה–

ששאפה לעשיית  ,'הצדק המאחה'לבין תפיסת  – ככלי ליישוב סכסוכים בהסכמה

 (.3007פרקש, ; Zehr ,3003)ריפוי הפגיעות בראיה הוליסטית לצדק ו

 

ומבצע פעיל, לא רק הקורבן  בתהליך נוטלים חלק '.וועדה'מלשון  הביטוי :היוועדות

של התהליך מקורו קרוב המשפחתי והקהילה. אלא גם את כל המעגל ה ,העבירה

 .אשר טיפלו במצבי משבר של קטינים ,במנהגי הילידים המאורים ,בניו זילנד

שנבעו ממעשהו של  תכנית מוסכמת לאיחוי הפגיעות לגבשמטרתו של התהליך 

ך התפשט כר ואח ,זילנדהמודל התבסס בניו . הקטין ולהשיב את השלום לקהילה

 .(Umbreit & Armour, 2010) אנגליהלולארצות הברית  קנדה ,ל, לאוסטרליה

כונה 'קבוצת דיון משפחתית'  ,שאימץ מנהגים של שבטי המאורים ,מודל זה

((Family Group Conferenceלהפעיל קבוצות דיון  ומחייב ,עוגן בחוק . הוא

ההיוועדות כללה את הקטין  .משפחתיות לגבי קטינים המעורבים בפשיעה
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מטרה היישומו של מודל זה נבע מ .נפגע העבירה שהסכים לכך ושוטראת ומשפחתו, 

שנעשו פעולות לתיקון  על אף. שיקומו של הקטין וחיזוק משפחתו הגרעיניתשל 

ה התפשט במקומות מודל ז .לא הייתה זו מטרה ראשית ועיקרית ,הנזק אצל הנפגע

הם כונו בשמות  .היוועדות והביא לפיתוחם של מודלים שונים של ,שונים בעולם

 – מ'"והוא כונה 'קד המשטרהבשיתוף בישראל  התפתח המודל. כך לדוגמה, שונים

של המאה הקודמת  נעשה בו שימוש מאז שנות התשעים .בוצת דיון משפחתיתק

(Wright ,3003 ;3003, פרקש.)   

 

 ,מבצע העבירה ונפגע העבירה מתכנסים שבו ,היא תהליך פרקטיקת המעגל: גלהמע

לתהליך  יכול לתרוםהוא שחושב ש ,קהילהחבר קהילות התמיכה של שניהם וכל 

 ,עשריםהפרקטיקה שהחלה להתפתח בשנות התשעים של המאה זוהי  .עצמו

 .העולםושורשיה נעוצים במעגלים שהתקיימו בקרב תרבויות של ילידים ברחבי 

ונחה על ידי ההתהליך . קנדהבו ארצות הברית המוכרים ביותר הם האינדיאנים שב

כללי הצדק המסורתיים של השבטים היו מבוססים על שימור . ראש השבט

 ההרמוניה של הקהילה, שם ראו פחות את הצרכים של הפרט לעומת הקהילה

 (.Rugge, Bonta, & Wallace-Capretta ,3001; 3003, פרקש)

, מקורות במספר מצוי ,הפוגע לבין עבירה קורבן בין ,מפגשו היוועדות של הרעיון

 העיקרי הנושא, באירופה המוקדמים הביניים בימי. שונות תרבויותבו בתקופות

 לקורבן שנגרם והמוחשי הקונקרטי הנזק היה, העבירות למרבית בקשר ,שנדון

 אופייניות תגובות שתי נודעו זה בעידן. מופשט חברתי בסדר הפגיעה ולא ,העבירה

 : עבירה למעשה

 .משפחתו בני או0ו הפוגע כלפי הקורבן של משפחתו מצד אלימה תגובה – האחת

 . לקורבן פיצוי ניתן שבמסגרתו להסדר ומתן משא – האחרת

 על מאשר יותר, לקורבן פיצוי של רעיונות על הוא אף התבסס המקראי המשפט

 שאיפה המבטא, 'שלום'ה עקרון הינו ביהדות יסוד עקרון. וגמול ענישה של מטרות

, בתורה הכלולות מהסנקציות ניכר חלק. הבריות בין תקינים וליחסים לפיוס להגיע

. פלילית כעבירה רואה היום של שהמשפט להתנהגות באופייה נזיקית תגובה מהווה

 בתפקידם ראו אלא, העבריינות לצמצום לפעול התיימרו לא בתורה העונשין דיני

 את שם, העברי המשפט. הענשתומ להבדיל, האדם את להנחות הבא, חינוכי כלי

 ישנם הערבית בתרבות גם. שלום ומשכין מחנך ערך בעל הליך ועל שיח-דו על הדגש

 וגם ,בעולם שונים במקומות. לפוגעים קורבנות בין היחסים להסדרת מנגנונים
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 מכיר אינו ישראל במדינת החוק, אמנם. 'סולחה'ה מנהג היום עד מונהג, בישראל

 היא, דם נקמת בגין להמתה וההתייחסות ,דמים לסכסוכי בקשר הערביות בנורמות

 ,לסולחה להגיע המאמצים את מעודדים השלטונות, זאת עם יחד. רצח כאל

 הפלילי במשפט העונש גזירת בשלב בחשבון נלקח סולחה של קיומה ,ולעיתים

 .(3070)חקק, 

 

הערכים בהם היא מו ,ממהפכת הקורבנות הושפעו רבות 'הצדק המאחה'עקרונות 

התפתחות חקר הקורבנות  .שהחלה להתפתח בשני העשורים האחרונים ,תומכת

והניחה את היסודות לנושא הקורבנות  'הצדק המאחה'השליך על התפתחות גישת 

הליך מותאם לקורבן על פי  על ידיהם, בין היתר, והדרישה לתת מענה לצורכי

 .עשויה לסייע רבות בסיפוק צרכיו של הקורבן 'הצדק המאחה'גישת  .רגישויותיו

הצדק ' את נתאפייהמ ,לא מתוך כפיה ,ויכולת בחירה היא מעניקה מקום לנפגע

איחוי הפגיעות של לעל תהליך שמוביל לתיקון ו מחד גיסא מעניש'. היא מבוססתה

עוסקת בשילובו של הפוגע חזרה גיסא מאידך וחסות לצרכיו, תוך התיי ,הנפגע

 .לאחר שקיבל אחריות על מעשיו ,בחברה

 

 'הצדק המאחה'גיבוש המקורות והרעיונות שהובילו לתפיסה כוללנית של גישת 

תחילת שנות השבעים של המאה מ, שטרם הסתיים ,ארוךתקיים בתהליך מ

פרקטיקות שונות של מפגש בין פוגע בה מקיומם של הוא הושפע במידה ר .העשרים

קע ועל אף הר ,לנפגע במעשה הפלילי הן התפתחו במקומות שונים ברחבי העולם

אשר יתייחס  ,, הן הביעו שאיפה וצורך של מוסדות ואנשים בשינוי חברתיהשונה

קידמה את  שאיפה זו היא אשר .באופן שונה לצדדים לעבירה או למעשה האסור

 & ,Shapland, Atkinson, Atkinson, Dignan) 'ההצדק המאח'תפיסה של 

Edwards, 2008). 

במהלך שנות התשעים של המאה התבססו  'הצדק המאחה'הכללים של  העקרונות

ולם, א .והחל תהליך של אימוץ הגישה במקומות רבים ברחבי העולם העשרים,

 'הצדק המאחה'מידה רבה של בלבול באשר למהותו של במקביל לוותה את התהליך 

יאבד  'הצדק המאחה'ונוצרה סכנה ש ,בגלל ייחוסם של תכנים רבים ומגוונים

. בשל הרעיוןלשינוי החברתי שבבסיס  , קרי,מייחודו ויפגע במטרה אלין הוא שואף

 שצריך להדגיש ולהגדיר את העקרונות ,למסקנהבמקומות רבים בעולם הגיעו  ,כך

בתחום המשפט  מכוון שהוא מיושם ,. זאתהמקצועיים הברורים ואת הגבולות

היה צורך להבהיר את יישומיו  .הפלילי, במקום שבו מופעל כוחה הכופה של המדינה
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בעולם לגבש הסכמות בנוגע  החלו ,ה. כתוצאה מכךיכדי למנוע התנגדות ודחי

החל תהליך של קביעת פרמטרים  .עקרונות המרכזיים של הגישהללערכים ו

כדי לתחם את גבולותיה של הגישה. בתהליך מאוחר של סוף  ,מקצועיים ואתיים

 החלה התוודעות ,ותחילת המאה העשרים ואחת של המאה הקודמת שנות התשעים

ורק מאוחר  ,בתהליך איטי החל שיח ציבורי במוסדות אקדמיים .לגישה בישראל

 .(3007)פרקש,  אכיפת חוק ומשפטכות ציבוריות של במער ,יותר

 

 .'הצדק המאחה'לגישת  הנחות וערכים. ג

הוא תפיסה הוליסטית של המערכת  'הצדק המאחה'המרכזי של גישת  הרעיון

האנושית אשר על פי הגישה היא מערכת מורכבת המדומה למערכת אקולוגית בה 

אשר  ,בגורלם ובהווייתם זה לזה במערכת של יחסי גומליןכל בני האדם קשורים 

מבוססת על ההכרה שהגדרת  משפיעה על התנהגותם ועל איכות חייהם. הגישה

הקהילות  לזה נכון לכל .המעשה האסור והיחס אליו משתנה מחברה לחברה

האנושית כמערכת  המסורתיות ברחבי העולם. ראייתה של הגישה את המערכת

מדוע הגישה רואה במעשה הפלילי מעשה פוגעני באנשים  רהאקולוגית מסבי

על הממדים האישיים והחברתיים של , ושמה דגש ובמערכת היחסים ביניהם

יוצר  ,אשר נכפה על הנפגע כתוצאה ממעשהו של הפוגע, הזהמעשה הפוגעני. מעשה 

גם אם לפני המעשה לא  הדדי,מחויבות וקשר  , אבל גםאת הקונפליקט ביניהם

רגשיים  – . הקונפליקט מייצר היבטים שונים לפגיעהרעהואחד את הו הכיר

של חומרה על הנפגע, על הקהילה  רמות שונות ויש ל. תיים ועודכלכליים תרבו

 .(Zehr, 2002) הפוגע וגם על ו,תוהרלוונטית הסובבת א

 

הגומלין ביניהם מסבירות את התייחסות לפגיעות באנשים ובמערכת יחסי 

רע  על המעשה הפלילי כאל מעשה 'הצדק המאחה'הערכית של גישת  ההתייחסות

על מעשיו כלפי  נושא באחריות מוסריתכאת ההתייחסות לפוגע ושיש לגנותו, 

הנפגע. התמקדות בפגיעות של המעשה הפוגעני מחייבת להבין את כל ההשלכות 

יש לפגיעות  .אשר לא תמיד ניתן להבחין בהן ,האנושיות של המעשה על בני האדם

אשר מייצרים צרכים  ,, רגשיים והתנהגותייםקונטיבייםפיזיים,  :ממדים שונים

 .(Coates, Burns, & Umbreit, 2004) שונים לנפגע ולסביבתו

מציעה  גרמו ובתגובה שהיאבפגיעות שנ ,כאמור ,מתמקדת 'הצדק המאחה'גישת 

לי של הפגיעות, על כל אמטרתה היא איחוי וריפוי מקסימ ,לכן .למעשה האסור
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להטיב את התנאים והקיום של כל מי הן. זאת, במטרה ההיבטים האנושיים של

 ,משפחה ,תחילה הנפגע עצמו ,שאר מעגלי הפגיעה :שהושפע מהמעשה הפלילי

יא תיקון ה 'המאחההצדק 'אחת ממטרות . ולבסוף גם של הפוגע עצמו קהילה

, חיזוקם והשבת האיזון שלהם שהופר בעקבות המעשה היחסים בין הפוגע לנפגע

ובצרכים  ,כיר בפגיעות שגרםי איחוי הפגיעות יתאפשר רק כאשר הפוגע .הפלילי

 . עליו לפעולשהושפעו אף הם באופן ברור ,ואצל אחרים שנוצרו אצל נפגע העבירה

 קבלת האחריות ,'הצדק המאחה'ל פי גישת . עאלהעל מנת לתת מענה לצרכים 

את חייהם , ומיטיבה של הפוגע מחדש בחברה ובקהילה בדרך זו מקדמת את שילובו

 .(3007פרקש, ; 3007)שחף פרידמן,  של החברים בה

ניתן לעשות  ,לכן .יש תשתית רעיונית בעלת יכולת יישומית ,אם כן ',צדק המאחה'ל

על  ותהמגיב ות,ת ראויובה שימוש כדי להגדיר מטרות חברתיות, מדיניות ציבורי

 איחוי הפגיעות מתקיים. שבאמצעותם ,וגם תהליכים מוגדרים ;המעשים הפליליים

הם הביטוי היישומי של תפיסת  .תהליכי 'צדק מאחה'כתהליכים אלו מוגדרים 

או לשמש לו חלופה  ,ת ההליך הפליליהם יכולים להשתלב במסגר .'הצדק המאחה'

קונסטרוקטיבית למטרות  לאפשר גם התייחסות ביכולתם .במקרים המתאימים

 .(Nicholl, 1999) הענישה של ההליך הפלילי

על בסיס רצוני והסכמה של כל  – בתהליכים מובנים 'הצדק המאחה'יישומי 

מי שנפגע  הוא המפגש הבלתי אמצעי של כל –שבמרכזם  הצדדים לקונפליקט

במקום  המפגש יהיה. כולל משפחה וקהילה ומבצע העבירה ,מהמעשה הפלילי

המכבד את כל הצדדים ומאפשר להם להביע כל  ,המאפשר פתיחות ואקלים חיובי

מתבצע תהליך של  ,כךכדי תוך  .ומחשבותיו באשר למעשה הפלילי אחד את רגשותיו

מסכמים את המחויבות של  . אזי,צרכים הפיסיים והרגשיים של כל אחדזיהוי ה

וגם את תרומתה של הקהילה לאיחוי הפגיעות  ,הפוגע לתת מענה לצרכים אלו

במסגרת  המתרחשת – שית והבלתי אמצעיתולתמיכה בתהליך. התקשורת הבינאי

 דינאמיקהיוצרת  – קהילהלהתהליכים של 'צדק מאחה' בין הפוגע לנפגעי העבירה ו

אצל המשתתפים בנוגע , קוגניטיביים והתנהגותיים המקדמת שינויים רגשיים

 השינויים אל .וכן בנוגע ליחסו של האחד כלפי האחר ,בנוגע לעצמם ,למעשה הפלילי

 ,Coates) צודק והוגן שנתפס בעיניהם ,המאפשרים להגיע להסכם איחוי פגיעות הם

Burns, & Umbreit, 2004). תכנית של ארגונית במסגרת מתנהלים התהליכים 

 ידי על מונחים . הםממשלתית ציבורית או קהילתית מקצועית בדרך 'מאחה צדק'

 צדק' תכניות של מנחה להיות מיוחדת הכשרה עבר ואשר ,פניות ונטול הוגן' ג צד

   .(3003)פרקש,  'מאחה
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 .מבצע העבירה ואחריותו לפגיעות והצרכים

היכול לפעול נגד  הענישה נתפסת כגורם היחידי ,במערכת המשפט הפלילי המקובלת

בדרך המקובלת בהליך הפלילי יש ליצור  ,לכן .הוא חייב להיות נוקשה ,לכן .הפושע

הצדק 'בתהליך  .כדי לשמור על שלומה ,פוגעים לנפגעים ולקהילההפרדה בין ה

אלא מפגש בין הפוגע  לא יוצרים הפרדה .התהליך הוא הפוך לחלוטין 'המאחה

חיבור מטבעו  .הפרדה משמעותה הנצחת הקונפליקט והשלכותיו. לנפגע ולקהילה

 מיקה לפתרונו של הסכסוך. אמייצר דינ

 בין מעמדו ההבחנה אינו מבקש לטשטש את ,בניגוד לדעה הרווחת 'הצדק המאחה'

הצדק ' ,כמו כן .דו של הנפגע כקורבן של המעשה הפלילישל הפוגע לבין מעמ

הוא מחויב על פי הגישה  .אינו מבקש לטשטש את המעשה כמעשה אסור 'המאחה

תירוץ של הפוגע למעשיו, אך הוא בהחלט באין הוא מבקש לתמוך בצידוק או  .גינויב

 זאת,. כדי מעורבותו של הפוגע בזיהוי הבעיה תוך ,מנסה למצוא הסבר להתנהגות

, Nicholl ,7777 ;Zehr & Gohar)) מתוך הבנה כי אין הדברים מתרחשים בחלל ריק

3002.) 

 

הודיית העבריין בביצוע המעשה הוא  'הצדק המאחה'הכלל הבסיסי בתהליך 

באשמה מוכן  שרק עבריין המודה ,לתנאי זה יש רעיון פילוסופי האומר .הפלילי

תהליך הפלילי המסורתי ה .לכך עם כל המשמעויות ,לקחת אחריות על מעשהו

כל  .ומתוך כך בוודאי לא לקחת אחריות על מעשיו ,מטבעו גורם לעבריין להכחיש

כפייתו עלולה להיות  .זה יכול להתקיים רק בתהליך של הסכמה להיכנס לתהליך

עימות מול הקורבן בתהליך יגרום להתגוננות של  ,כמו כן .מזיקה ולא יעילה כלל

 .העבריין

ים וזה ישל לפוגע לקבל אחריות על מעשיו,לאפשר  'הצדק המאחה'מטרת תהליכי 

הגישה חותרת לסייע לפוגע לקבל אחריות  את החסר בהליך הפלילי המסורתי.

הדבר מחייב הגדרה  .והקהילהאקטיבית וכנה על מעשיו כלפי הנפגעים  ,ישירה

ת התיאורטית היא נשארת במסגרואין  ,ברורה של קבלת אחריות הלכה למעשה

הודאה בביצוע המעשה הפלילי ונכונות לקבל אחריות על מעשיו היא תנאי  בלבד.

'צדק  בהבנת הרעיון של להתחיל בתהליך של 'צדק מאחה'. תהליך זה מחויב הכרחי

להבין והכיר בפגיעות שגרם ולהשפעות החמורות של  והוא הגורם לפוגע ,מאחה'

היבט  .נפגעו מהמעשה שגם הם ,ל הסובביםמעשיו על חייו של הנפגע ועל חייהם ש

 ,של קבלת האחריות על מעשיו הוא הביטוי המעשי של קבלת האחריות, קרי אחר
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לאחות את הפגיעות של הנפגע ושל  התמקדות בפעולות שהוא יעשה על מנת

על מנת שלא  ,פעולות שיביאו לשינוי בהתנהגותו של העבריין. זאת, בנוסף להקהילה

בין  ,יחזור על מעשיו בעתיד. האינטראקציה המתרחשת במסגרת תהליך המפגש

מעמתות באופן בלתי אמצעי עם התוצאות של מעשיו  ,הפוגע לבין הנפגע ומשפחתו

 לא יוכל המבצע להתעלם או ,כך .(9הנזק )בניגוד להליך הפליליעם הכאב ועם 

נגנוני הגנה שונים של הטבע הפגיעות שגרם באמצעות מ לדחות בתודעתו את

 על היות המעשה יתאו הכחשה כלל ,כגון הכחשה או מזעור של מעשהו ,האנושי

המערכת הפלילית המסורתית מעודדת לכאורה עבריינים  .שעשה מעשה פוגעני

מעודד אותם  'הצדק המאחהולאחריות למעשיהם,  להתכחש למעשה העבירה

 & Nicholl ,7777 ;Schneiderגם ב )להודות ולקבל אחריות על מעשיהם )מופיע 

Wright ,3004 ;Walklate ,3001 ;3007, שחף פרידמן.) 

. הגישה רואה גם בקהילה אחראית לשילובו של הפוגע חזרה בקהילה ,בנוסף על כך

 הוא יקבל אחריות למעשיו ולתיקון הנזק שגרם.ו, הקהילה תקבל אחריות על הפוגע

(McCold, 1995). 

צדק הומקבלים ביטוי במפגש ' ,שני פניה של קבלת האחריות כרוכים זה בזה

שיש בהן לתקן ולאחות  ,בעלות משמעות לנפגע ולקהילה פעולותב ,כלומרמאחה', ה

כדי  ,יניעו שינוי בהתנהגותו של הפוגע לעתידשאת הפגיעות שגרם המעשה הפלילי, ו

הבקעתם של מנגנוני הנטרול או  .שלא יחזור על מעשיו וימנע מפגיעה באנשים

 של מעשיו םמאפשרות לו להגיע להכרה באי מוסריות ,ההכחשה אצל הפוגע

 .כן תתעורר בלבו אמפטיה למצבו של הנפגע (.Braithwaite ,7727) רגיש בושהולה

ולא מהפה ולחוץ כפי  ,שיועל מע תחושות אלו יביאו את הפוגע להביע חרטה אמתית

יתעוררו אצלו הרצון והנכונות  ,כמו כן .שקורה במשפט הפלילי בדרך של שגרה

 ,די לכפר על מעשיו. כמו כןכ ,על הפגיעות שגרם לנפגע העבירהלתקן ולפצות 

עשוי הדבר להובילו להימנע בעתיד לחזור  ,משהפך להיות מודע לכאב שגרם מעשהו

  לעשות שינוי בחייו. וובילהדבר יכול להועל מעשיו, 

 

 לידי ביטוי אף בהסכם איחוי הפגיעות שני פניה של קבלת האחריות יבואו

ומימושו הם הביטוי המוחשי  ההסכם ובמימושן, גם אם כרוך בכך מחיר או קושי. 

הפוגע מתחייב בו לעשות פעולות הקשורות לפגיעה שגרם  .של התהליך

מבלי שתהיה ציפייה כל שהיא מנפגע העבירה לקבל עליו  . זאת,ולהשלכותיה
                                                           

מעשיו באמצעים יכיר את תוצאות . הוא בהליך הפלילי לא יפגוש הנאשם בקורבן באופן ישיר  9
 נסיבות ותוצאות מעשיו., שם יפורטו לכאורה במסגרת כתה האישום שיוגש נגדו ,עקיפים



35 
 

יכול ויהיו התנצלות אמתית וכנה שיש בה איחוי סמלי,  מחויבות כלשהי. הפעולות

ירות כלשהו עבור כגון פיצוי כספי, השבת פריטים שנגנבו, ש ,ופעולות של פיצוי

עתיד . פעולות אחרות הקשורות להימנעות מביצוע עבירות בהנפגע או הקהילה

, השתתפות בתוכנית , כמו מציאת עבודהלשינוי באורח חייו של הפוגע קשורות

לתמוך ביכולת מתן פיצוי כספי לנפגע  אף יכולותאלה פעולות  .וכדומה טיפול

(Maruna & Mann, 2006). 

הן יכולות ולא על הנפגע בלבד. לקבלת האחריות יש משמעות חזקה יותר על הפוגע 

ביטחון העצמי הבדימוי העצמי ו פגיעההאך גם רגשיות כמו הבושה,  ,להיות פיזיות

בעקבות משבר , לא מעט מקרים אף נפגעים היחסים עם משפחתו או קהילתוב .שלו

 . (3007)פרקש,  פגיעה במעמדו בקהילה שלוההאמון שנוצר ו

זאת,  – המעשה הפלילי פגיעות שהיו קודם למעשה הפליליחושף  במקרים רבים

היוו את הדחיפה לביצוע ואשר  –בנוסף על פגיעות שהן תולדה של המעשה הפלילי 

קודם  ותשהיו קיימ ות,או משפחתי ותפסיכולוגי ות,חברתי: פגיעות המעשה הפלילי

גשית על הזנחה ר , תחושות קיפוח ואפליה אוועוני מצוקה כלכלית ,למשל .למעשה

אותם חווה שחיים ביש התעניינות רבה  'הצדק המאחה'תהליכים של . בידי הורים

משום שהם יכולים להיות המפתח להבנת  . זאת,הפוגע טרם ביצוע המעשה הפלילי

בקשר לפעולות  ועל תהליך גיבוש ההסכמה , ולהשפיעהסיבות להתנהגות העבריינית

משום  ,אינו עוסק בהם 'המאחה הצדק' .שמבצע העבירה מקבל על עצמו לעשות

 .צדק אתוהובעשיית  ,בקורבן העבירה ובפגיעותיו ,בראש ובראשונה ,מתמקד שהוא

 .את עשיית הצדק לצורכי שיקומו של העבריין הגישה לא מכפיפה

, תורמים גם ליחס של הקהילה לצד השינוי שהוא עובר קבלת האחריות על מעשיו

ויתפתחו רגשות חיוביים תכן הרגשות הקשים כנגד הפוגע ילכו ויתמתנו ואף י .לפוגע

בביצוע  תמיכה מצד הקהילהלו אלו בוודאי יובילו לסיוע. ואמפטיה כלפי הפוגע

פעולות שיביאו . זאת בנוסף לריפוי הפגיעות שנגרמו לנפגע שתכליתן ,אותן פעולות

ר חדש להשתלבות בקהילה פעולות אלו יהוו מן גש .לשינוי עצמי של הפוגע

(Maruna & Mann, 2006). 

ובהוקעתו  ק בשלב תיוגו של הפוגעלא יפס גינוי העבירה במסגרת התהליך

מסר מעין  ., אלא בשילובו חזרה ככוח שיכול לתרום לחוזקה של הקהילהמהקהילה

ומחויבות הזו תזין את עצמה עד  ,שדר מחויבות של מערכת יחסי גומליןיזה לפוגע 

תיצור  זו בוודאי. ד פעמי, ולא כמקרה חכדי שילוב מתמשך של הפוגע בקהילה

מחדש בקהילה שילובו  –להמשך טיפוח מוסריותו של הפוגע, כלומר  קרקע פורייה

קבלת אחריות זו  .על מעשיו אקטיביתוון שהוא מקבל אחריות יכמתאפשר מ
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לשילוב זה יש ביטויים . ש צדדים חיובים באישיותומאפשרת לקהילה להבין כי י

הביטוי  ,'הצדק המאחה'חיוביים רבים בהקשרים רחבים, אולם בראיית 

 האופרטיבי החשוב הוא הפסקת ביצוע עבירות פליליות על ידי הפוגע.

מייחסת חשיבות רבה לתחושות ולתפיסות של כל  'הצדק המאחה'גישת 

המשתתפים, גם לאלו של הפוגע. בבסיסה מצויים ערכים של כבוד התחשבות והבנת 

האחר. התפיסה דוגלת ביחס מקבל כלפי הפוגע, אך מנגד, שוללת ודוחה את 

המעשים הפוגעניים. הגישה מבקשת לאמץ התייחסות חיובית, ובמידת מה אוהדת 

ברטוויט  תוך כוונה לשלבו חזרה בחברה. גישה זו מכונה על פי כלפי הפוגע,

(Braithwaiteרה' )- אינטגרטיבית, כלומר שילוב מחדש לאחר ההליכים

(Braithwaite ,7727 ;3003 ;Wright ,3003 מקורה מתוך השערה, שלפיה המעשה .)

תיוג, הפלילי בוצע כזעקה לעזרה על ידי הפוגע. מערכת המשפט הפלילי, באמצעות ה

שוב מרחיקה את המבצע. היא מקשה עליו להשתלב בחברה ומנציחה את מצבו. אין 

הדבר אומר שיש להתעלם מן המעשה הפוגעני ולהמעיט מערכו, אלא להסתכל על 

 המעשה כפסול, אך לא לפסול את האדם עצמו. 

 

 .מאחההקורבן העבירה ומקומו ב'צדק 

 ,מתחום הסוציולוגיה ,במידה רבה ,הייתה ונבעה 'הצדק המאחה'התפתחות גישת 

קורבן העבירה הופך להיות  .שם עסקו בעשורים האחרונים בצורכי הקורבנות

איחוי של הפגיעות שגרם היא  'הצדק המאחה', משום שמטרת במרכזו של ההליך

מאופיינים ברגישות גדולה לצרכיו של  'ה הפלילי. התהליכים של 'צדק מאחההמעש

; Nicholl ,7777) לסייע בתהליך הריפוי ולשפר את חייוומטרתם  ,קורבן העבירה

Pemberton, Winkel , & Groenhuijsen ,3001.) 

 

תגובות,  קשת רחבה של םה ,היקפה והשלכותיה ,מידת הפגיעה בקורבן העבירה

ולעיתים אף תגובה  ,וכלה בתגובה קשה מתמשכת ,תגובה קלה ומוגבלת בזמןהחל מ

התגובות המוכרות בספרות הפסיכולוגית  .שתלווה את הקורבן עד סוף ימיו

, האשמה עצמית, : פחד, חרדהכמו ,הרגשיות כתגובות הקשות ביותר הן התגובות

-)ינאי, סיוע לקורבנות פשע אלים ת ומרירות גדולה כלפי כל הסובביםעוינו ,כעס

במידה  ,. התגובות של קורבנות המעשה מושפעות(7774של מדיניות ורווחה, סוגיות 

גורמים מגורמים הקשורים למעשה הפלילי וממהיחסים בין הגורמים השונים,  ,רבה

, , אישיותוגילו: גורמים הקשורים לנפגע עצמוגם יש . הקשורים לחומרת המעשה
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של  מידת תפיסתו את האיוםתפיסת עולמו, היכולת שלו להתמודד במצבי משבר, 

עוד גורם חשוב ומרכזי  .אירועים קודמים בהם היה קורבןועליו, המעשה הפלילי 

מערכת תומכת יכולה  .ומידת נגישותה לפני ואחרי האירוע הוא מידת התמיכה

 United Nations office for Drug Cntrol and Crime) להקל עליו את החוויה

Prevention ,7777 ;3007, פרקש ;Ministry of Justic, New zealand ,3077.) 

 

השפעתו של המעשה הפלילי על להמחיש את אציג סיפור קצר של מקרה אשר יכול 

החשוד . תיק שהכיל פריטים אישיים ומעט כסף חטף מידהשנ ,קשישה: נפגע עבירה

והתיק הופנה  ,כתב אישום פלילינגדו הוגש  .במעשה נלכד ונעצר על ידי המשטרה

את הרגשותיה כתוצאה הקשישה תיארה  ,במהלכו .'צדק מאחה'תהליך של ל

סכום שהיה אמור  – מהמעשה, סיפרה כי בארנקה היו שלושים שקלים בלבד

היא ערירית והגיעה  .להספיק לה לנסיעה לביתה ולבדיקה הרפואית שנדרשה אליה

 .אחזה בחוזקה בארנק וסירבה להרפות ,לכן .מרחוק העירה לצורך הבדיקה

היא תיארה את  .ונפצעה בידה וברגלה ארצההחשוד הפיל אותה  ,כתוצאה מכך

לא תוכל לחזור ש, משום שחששה זאת .והחרדה שחשה אוניםהתחושת חוסר 

היא סיפרה שבעקבות האירוע שינתה את אורחות חייה, נמנעה . לביתה ללא הכסף

ו כן הפסיקה כמ .שתפגוש שוב בחשוד ושינסה לפגוע בה שוב מלהגיע לעיר מחשש

 .(3007)פרקש,  להשתמש בארנק

, כל גובות של קורבן העבירהאת הת ,הרבה מקרים אחריםבכמו  ,אירוע זה משקף

, אולם קיימים (Nicholl, 1999) התגובות כאמור יכולות להשתנות .אחר אחד באופן

; Nicholl ,7777 ;Zehr ,3002) לכולם צרכים עיקריים המשותפים לכלל הקורבנות

 :(3007, פרקש

 

לא פעם הוא . הכרה זו היא הבסיס לריפויו של קורבן העבירה :צורך בהכרה כקורבן

שמה דגש על צורך זה בעצם  'הצדק המאחה'גישת  .נלחם על מקומו כקורבן

ההכרה נדרשת לפגיעות שנגרמו לו כתוצאה  .ההבחנה הברורה בין פוגע לנפגע

וגם של  מהמעשה הפלילי ובכל ההשלכות של המעשה, מצדו של מבצע העבירה

תגובותיו של להכרה זו מחייבת גינוי המעשה ונותנת תוקף לתחושותיו ו .הקהילה

 .ההכרה משחררת אותו מאחריות למעשה )רגשות אשם( ושומרת על כבודו. הנפגע

הכרה כאמור היא בסיס ליצירת המחויבות כלפי  ,'ק המאחההצד'על פי גישת 

 היא גם מפיגה בקרבו את הצורך להגיב על המעשה הפוגע בו.. הנפגע



38 
 

בעקבות המעשה הפלילי נפגע ביטחונו הפיסי של הנפגע וגם  :צורך בביטחון אישי

מתערער ביטחונו הנפשי והאישי, פגיעה כזו חושפת את החוסר אמון, את הפחד 

מהבלתי נודע והחשש מהפגיעה החוזרת, על כן כאשר הוא 'מתעמת' עם גורם 

ההבנה כי יש הסבר  הסכנה בלי חשש ובמעמד שווה, ביטחונו העצמי ישוב אליו.

 מפחיתים את החשש מהלא נודע. ,תוך הכרת הפרטים של המקרה ,מה שהתרחשל

פגע ברציפות והמעשה הפלילי הוצא את הקורבן משגרת חייו,  :חזרה לשגרת חיים

יוצר יכולת חדשה של  'הצדק המאחה'כל התהליך של  ,לכן .ובסדר שאפיינו אותם

בר עליו ולהמשיך כמו כל משבר אנושי שהאדם יודע להתג ,התמודדות עם המעשה

 ,לתהליך יש יכולת לתת תובנות של סגירת דף ופתיחת דף חדש .בשגרת חייו

 ולהשאיר את האירוע מאחור.

אחת התחושות הקשות המלוות את קורבן העבירה הפלילית היא  :הצורך בהעצמה

מבלי יכולת להגן על האינטרסים שלו ועל  ,אובדן השליטה והחוסר אונים אליו נקלע

ת נדרש ,לכן .הקורבן אינו מגיב בעת האירוע ,המקרים . ברובהפרטיים וימסגרת חי

 חייו. תחושה של חזרה לשליטה על

רבים מהנפגעים נושאים את חוויית האירוע כמו  :התמודדות נפשית עם האירוע

מתעורר הצורך המידי לספר  ,לכן .וברצונם לפרוק אותה מעליהם ,מעמסה כבדה

מסייע לו  הדברו ,הוא יכול לחזור עליו אין ספור פעמים .הסיפור של מה שקרה את

לעבד את האירוע לכדי רציונאליות. פורקן הרגשות הוא מטרה חשובה בתהליך 

 סיפור המעשה חלק חשוב בתהליך זה.ל ,לכן .הריפוי

שנוצרו אצל נפגע העבירה  כאמור היא ריפוי ואיחוי הפגיעות 'הצדק המאחה'מטרת 

 למערכת היחסים הם קשורים ,ולםא כמפורט.על ידי הכרה באותם צרכים אנושיים 

עד שלדעת  ,הוא כל כך חזק .המורכבת והרגישה שנוצרה בינו לבין מבצע העבירה

מחזיק את המפתח להחלמתו של  כל אחד מהם ,מאחה'הצדק ה' תמובילי גיש

 .האחר

 

 .מקומה ותפקידה ,הקהילה 

 .הריפוי והאיחויאת הקהילה כגורם חשוב בתהליך  רואה 'הצדק המאחה'גישת 

שאף היא נמנית על רשימת הנפגעים כתוצאה מהמעשה הפלילי,  ,הקהילה עצמה

חשוב בשלב זה  ,אולם ., בנפגע וגם בפוגעתמיכה בתהליך לשממלאת תפקיד חשוב 

ומערכת תרבותית כמערכת של יחסי גומלין '. היא תוגדר קהילה' ילהגדיר מה

משותפת לחבריה, החולקים ערכים משותפים אמונות ותפיסות, מטרות ויעוד 

משותפים. 'קהילה' יכולה להיות משפחה גרעינית או משפחה מורחבת, קבוצה של 
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חברים או שכנים באזור מגורים מוגדר, קבוצת ספורט וכדומה. היא יכולה להיות 

שר אזורי. הקבוצה או הקהילה יכולה סביב אזור גיאוגרפי מסוים או נטולת הק

הצדק 'להיווצר מאירוע מסוים, לעניינו מאירוע פלילי. זה החידוש של גישת 

 ;3007, פרקש; Daly ,3000 ;McElrea ,3007 ;Braithwait ,3002) 'המאחה

Ministry of Justic, New zealand ,3077.) 

 

לדאוג ולשמור על מטבעה לטפח יחסי שלום בקרב חבריה,  הקהילה אחראית

מתוך  וחירויותיהם לממש את זכויותיהם. היא מחויבת רווחתם ואיכות חייהם

הכלי לשמור על  המחויבות וההבנה ההדדית הם. מבלי לפגוע באלו של האחר ,כבוד

שהבולטים בהם  ,המבוססת על מערכת יחסים הוגנת הדדית וערכים ,חברה בריאה

 ,מעשה פלילימתרחש כאשר  ,לכן. ן זה לזהכבוד, סולידריות ומתן דין וחשבו :הם

תוך ביצוע פעולות  ,שגרת חיים על כנםאת הקהילה מחויבת להשיב את הסדר ו

, עליה באותו תהליך .אקטיביות לאיחוי הפגיעות שנוצרו כתוצאה מהמעשה הפלילי

 (.3007; 3003)פרקש,  לטפל ביחסים עם הפוגע גם

 

. , שפשע אינו מתרחש בחלל ריקההנחהמתבססת על  מחויבות נוספת של הקהילה

או העדר  ,כמו חוסר שוויוניות ,ההכרה בקיומם של תנאים להיווצרות פשיעה

כל אלה  – כללים מחייביםל, העדר תרבות של כבוד לערכים ושייכות לאותה קהילה

קהילה לטפל בכל אותם מאפיינים שיכולים החובתה של  ,לכןמובנים בקהילה. 

   .(Walgrave, 2008) פשיעהלקדם היווצרותה של 

כוללים בני  ,גם של מבצע העבירה וגם של הנפגע ,אותם גורמי תמיכה בתוך הקהילה

 משמעותית עימם משפחה, חברים קרובים וכאלה שלצדדים יש מערכת יחסים

על  אלה עשויים להשפיע באופן מובהק גם. כמו מדריכים ויועצים ,ברמה אישית

הם יהוו גורם תמיכה  .נפגע העבירה וגם על המבצע, על תחושותיהם והתנהגויותיהם

ולמחויבות  פלילישיכול לסייע בהתמודדות עם תוצאות המעשה ה ,משמעותי

 ,בנוסף לחברי הקהילה .(McCold, 1995) גם לנפגע העבירה וגם לפוגענוצרה, ש

 כמו שכנים, ,אשר יכול לסייע באיחוי הפגיעותכל אדם בתהליך לקחת חלק  יכול

 התנדבותיים לגמילה מסמים או ארגונים שמטרתם השכנת שלום.נציגי ארגונים 

לשתף את  ,תפקידה של הקהילה לגנות את המעשה הפלילי ,'הצדק המאחה'בגישת 

 ,ו כןכמ .וכן את דאגותיהם לקהילה ,הפוגע והנפגע בתפיסותיהם לגבי מה שארע

תפקידם גם . תפקידם להעביר לפוגע ולנפגע מידע על אפשרויות האיחוי והריפוי
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הסיוע לפוגע  . מטרתולסייע במימושו ,לסייע בניסוחו של ההסכם בין הנפגע לפוגע

לסייע לו  ,ובכך ,שקיבל על עצמולעמוד בהתחייבויות  במקרה דנן היא לסייע לו

הקהילה יכולה לסייע לפוגע  .להשתלב חזרה בחברה ולמנוע את הרחקתו ממנה

שיש בהן כדי לאפשר התמודדות טובה יותר עם  ,להיחשף לתוכניות שונות בקהילה

תמיכה ועזרה צמודה לפוגע בתהליך של  , שיפור יחסים ותקשורת בינאישית. כעסים

 על מנת להקל עליו את התהליך חזרה לקהילה יכול ויתבטא בכל דרך אפשרית

(Umbreit, Coates, & Vos ,3003 ;3004). 

לא מעט תובנות על  יוצרכי הניסיון המצטבר  למדיםשבוצעו מ מספר מחקרים

בתהליכים  .על היבטים שונים של החיים 'הצדק המאחה'האפקטים של תהליך 

, ן לסייעו מידה רבה של רצוהתגל ,שנטלו בהם מספר רב של משתתפים מהקהילה

השתתפות חברי  .דאגה, חמלה ונכונות להשקיע מאמץ כדי לאחות את הפגיעות

שיש לו  והשיח על המעשה הפלילי ,הקהילה בתהליך מייצרת אצלם עניין משותף

שמעולם לא נתנו דעתם  ,השפעה על חיי הקהילה מייצר שיח על בעיות רחבות יותר

 (.3007)פרקש,  עליהם

, תפקידה . לכןוהמחזק של שני הצדדים בקונפליקט הקהילה היא הגורם המלכד

, כי ללא התמיכה של הקהילה אינה יכולה הוא החשוב ביותר בתהליך הריפוי

 .(McCold, 1995) אינטראקציה בין הפוגע לנפגע להתקיים כלל

לא רק  ,לפגיעותלהדגיש כי המעשה הפלילי גרם הקהילה בין תפקידיה הרבים, על 

אלה פגיעות  אומנם. לנפגע הישיר אלא למעגלים גדולים של אנשים בקהילה

הכרה בהן ובזכות הנפגעים  .להן מענה אך חשוב להציף אותן ולתת ,עקיפות

ואת כל ההשלכות של  ,הפגיעות במרקם החברתי המשניים מאפשרת לחשוף את

יכולים לחוות פגיעות המעשה הפלילי על הקהילה הרחבה. הנפגעים המשניים 

 ,לא להתעלם מהפגיעות של קהילתו של הפוגעיות, חברתיות וכלכליות. חשוב רגש

, הם עלולים לחוות בושה וכעס ממעשהו. שגם להן צריך לתת מענה ומקום בתהליך

 האמון בו יפגע, הם עלולים לאבד ממעמדם החברתי בקרב הקהילה שלהם

(McCold ,7771 ,הם3007; פרקש .)  ,גישו כי נכשלו ירויחושו כעס רב על הפוגע

 .בתפקידם להגן עליו

היא הבחירה בין שתי הברירות שיש לצדדים לקונפליקט  'הצדק המאחה'גישת  

. יצור חיץ והפרדה בין הצדדיםלכלשהו, כאשר הנטייה הטבעית של בני האדם היא 

הסכסוך בין שיש בה היגיון צרוף של מניעה והחרפת  ,נטייה ברורה ומובנת זו

המפתח להבנה ולאיחוי הפגיעות הוא בין הצדדים הניצים  המפגש ,על כן .הניצים

  .(3070)גרבלי, המצוי והרצוי באיחוי,  םשלה



41 
 

  

 ורכיכעת נבחן מהם צ .צרכיו של הפוגע ועסקנו בצרכיו של קורבן העבירהבעסקנו 

 :כאשר היא נפגעת מהמעשה הפלילי ,הקהילה

 

כל פרט בה תופס  .הצורך בביטחון אישי של כל אחד ואחד בקהילה :ביטחון אישי

צורך בסיסי שנפגע כתוצאה  וזה. קשה או רכה יותר ,רה אחרתאת מידת האיום בצו

והחשש שהוא יכול להופיע אצל כל אחד ואחד בקהילה הוא  ,מהמעשה הפלילי

שמעשים כאלו לא ישנו  הוא הביטחון החשוב יותר .יותרממשי ומוחשי יותר ו

 .שיש תגובה מיידית לכל מעשה אלימות או פשע ,הקהילה צריכה לשדר בעתיד.

והיא כשלעצמה יכולה  ,אונים תפעפע לכל הקהילההחוסר , הפחד ותחושת אחרת

; Braithwaite ,7727 ;3002 ;McCold ,7771) להגביר את הסטייה הפלילית

McElrea, 3007.) 

הקהילה נחלשה בזמן המעשה הפלילי ואיבדה במידת מה  :חיזוק והעצמת הקהילה

תחזיר לעצמה את השליטה על המתרחש בתוכה  . היאאת השליטה על הנעשה בה

 , הןשתוכל לתמוךכך  ,תגובה למעשה הפליליבו חלק פעיל באיחוינטילת באמצעות 

 בתהליך האיחוי. ,בפוגע הןבנפגע ו

, משום להוקעההעוולה שגרם המעשה הפלילי ראוי לגינוי ו :של צדקצורך בקיומו 

יש לאפשר  ,לכן .שפגע גם במרקם החברתי של הקהילה ולא רק בקורבן המעשה

. זאת, כדי לאפשר להם תהליך של ריפוי גם בקרב חברי הקהילה שנפגעו באופן משני

 .מידת ההשפעה של המעשה הפלילי על חייהם גבילביטוי 

 

המבט על  .יא גורם מרכזי וחשוב בקיומו של כל תהליך 'צדק מאחה'הקהילה ה

, מאפשר לחברי 'הצדק המאחה'שמתקיים בתהליך  ,חייהם של אנשים אחרים

ו, על מניעיו, הסיבות ל על, על הממד האנושי של המעשה הפלילי הקהילה לעמוד

על  שלא תמיד נגלים לעין ורק בתהליך ההשתתפות הם נחשפים ,אפילו הנסתרים

בין  תקשורת בינאישית מתרחש תהליך חשוב של ,כך .(Zehr, 2002)ידי הפוגע 

עוצמתה של להצדדים לקונפליקט ונוצרים קשרים חברתיים חשובים לחוזקה ו

 ,השתתפות באופן פעיל של חברי הקהילה בעניינים המעשיים של התהליך .הקהילה

ומתן סיוע לצדדים לקדם את איחוי הפגיעות הוא גורם המרכזי להעצמתה של 

יכולת  את יםהקהילה. היכולת לסייע בניסוחו וקביעת דרכי האיחוי בהסכם מחזק

את הערבות  על בסיס ערכים דמוקרטים, ,הקבוצה והקהילה להגיע להסכמות
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, Christie) פשיעהצמצום ה. התוצאה אמורה להיות ההדדית וערכי ההגינות והמוסר

3000 ;Zehr ,3002.)  
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 .צדק מאחה'תהליך של ' להפעלת עקרונות מרכזיים .1

 

היא גישה שונה בתכלית  ,בפרק הקודםעליה כפי שעמדנו  ,'הצדק המאחה'גישת 

 .על ההבדלים המהותיים בין שתי הגישות בהמשך ועוד נעמוד 'הצדק מעניש'מגישת 

אשר נתפס  ,בסיס הגישה הוא יצירת חיבור בין הצדדים השונים של המעשה הפלילי

ההבנה ששני  .ולא הרחקה של הצדדים כפי שנעשה באופן אינטואיטיבי ,כקונפליקט

המבוסס על  ,איחוי באמצעות דיאלוג פתוחמפתח לריפוי ולהצדדים מהווים את ה

ופעילות למען איחוי הפגיעות  צדק והוגנות, התמקדות בפגיעות של המעשה הפלילי

 .הוא הבסיס להבנת הגישה

  

אין הגישה מנסה להעלים או לטשטש את הגבול הברור בין מי שגרם  ,כאמור

. העיסוק ואין היא מנסה להסיר את האחריות ממנו ;למעשה ומי שהיה קורבן לו

אך לכל מי שהושפע מהמעשה הפלילי ולא רק  ,המרכזי יהיה בטיפול בפגיעות

 . רבן, כך תושג גם מטרת העל והיא מניעת עבריינות וצמצומההקו

  

על הכוון אליו יש  המורה 'כוכב צפון' מעין המשמשים ,לגישה ערכים ועקרונות יסוד

תהיה הלימה בין מטרות  ,כך .'הצדק המאחה'הם יעצבו את התהליכים של  .לשאוף

התהליך  .לנפגע ולקהילההוליסטי בין הפוגע  מפגש שבבסיסו ,בין התהליךהגישה ל

משום שהוא שובר את כל הפרדיגמה של יריבות  ,עצמו הוא בעל חשיבות עצומה

המתמקדת בכבוד האדם וברווחתו. מתוך כך הו הונחו  ,ומייצר חוויה אחרת ,וניכור

צדק 'המהווים אבן בסיס לכל תהליך של  ,לפנינו על ידי מעצבי הגישה עקרונות יסוד

 & ,Nicholl ,7777 ;Daly ,3000 ;Coates, Burns) בים שבהםנציג את החשו '.מאחה

Umbreit ,3004:) 

 

מטבעו של מפגש בלתי אמצעי זה בין צדדים יריבים   :אלוג פתוח ישיר וכנהדיא.

רווי  היהי. הוא להיות טעון ואמוציונאלי ,אירוע פוגעני ועל רקע נסיבות ,לכאורה

יוכלו להתמודד עם הפגיעות, התהיות שדרכו  ,בפורקן רגשות אישי של כל הצדדים

. התהליך מאפשר לכל אחד מהמשתתפים לספר געניוהדילמות שיצר המעשה הפו

כיצד הוא חווה את האירוע ומהן  :את נקודת ראותו והתייחסותו למעשה הפלילי

השפעותיו על אורח חייו. שיח פתוח וכנה זה הוא בעל ערך רב והוא רב עוצמה 

הנפגע שזה לראשונה יכול לספר את סיפורו באופן רגשי  ,'הצדק המאחה'בתהליך 



44 
 

ולא טכני, יכול להביע בפני הפוגע את ההשלכות של מעשהו על חייו, הפוגע בתהליך 

 ,עם ההשלכות האנושיות של מעשיו, מקשיב לסיפור זה אשר לראשונה מתעמת

ה ודרך כך יכול הוא עצמו להביע את התהליך שהוא עבר בחייו עד לביצוע המעש

טי איוכל באופן אמפ ,במסגרת השיח .הפלילי ומניעיו, אשר בדרך כלל הם בנאליים

. (Coates, Burns, & Umbreit, 2004) להביע את צערו ואת החרטה כלפי הנפגע

 בסבלו ובהיותו קורבן של המעשה הפלילי תגובות אלו יאפשרו לנפגע העבירה הכרה

(Nicholl ,7777 ;3003, פרקש.) 

 ,ופתוחים מחזקים את הסיכויים לנסח הסכם לאיחוי הפגיעות רגשייםגילויים 

שית מיקה הרגאהדינ .'הצדק המאחה'שהוא הביטוי המוחשי ביותר של תהליך 

שנוצרת מהאינטראקציה השיתופית בין האנשים, בה כל צד מקשיב לסיפורו של 

מה היא בעלת עוצ בה חווה את המעשה הפלילי מנקודת ראותו,שהאחר על הדרך 

את הסיבות ו אחר את המעשה הפלילי והשלכותיו באופן המאפשרת לצדדים להבין

כפי שהיא  התקשורת אינה מבטאת עימות בין הצדדים .והמניעים להתרחשותו

תקשורת בין אנשים על רקע נושא משותף  אאל ,נתפסת בתהליך פלילי מסורתי

ניתן להתגבר על  רק בדרך של תקשורת פתוחה .למצוא לו פתרון שהם יחד צריכים

 ההתנצחות ולהצליח במטרה של איחוי הפגיעות של כל הצדדים.

יפים שהיו גורמת לשבירת הסטריאוט התקשורת הפתוחה והבלתי אמצעית

לקורבן העבריינים שנראו מחד גיסא  .אחד מהצדדים מקובעים בתודעתו של כל

כל  – יליהתפיסה כי כל בני האדם אדישים למעשה הפלגיסא ומאידך  ,כמפלצות

 הממד האנושי בתהליך יקדם את ההבנה בין הצדדים. .ךיימוגו במהלך התהליאלה 

  

ננת בצורה כוללת מתבו 'הצדק המאחה'גישת  :ראיה כוללת של המעשה הפליליב.

יש להביט על כלל  ., השלכותיו והסיבות שגרמו להתרחשותועל המעשה הפלילי

המכירה במורכבותם של  ,הנסיבות האנושיות של המעשה מתוך ראיה הוליסטית

יש לראות כל פרט ופרט שמרכיב את המערכת האנושית כמין  .החיים האנושיים

בתוך מערכת מורכבת. רק כך ניתן להבין את המעשה הפלילי, פסיפס אנושי 

 משמעויותיו ודרכי פתרונו.

של כל אחד מהפרטים  בהיבט של חלקו יננה רקנה הכוללת אההסתכלות על התמו

איחוי הפגיעות , אלא ביכולת לראות את תרומתו של כל אחד ואחד לבמעשה הפלילי

הוא הזמנתם של כל מי  'הצדק המאחה'הביטוי המוחשי לתהליך  .שהמעשה גרם

 המשפחות הגרעיניות של שני הפוגע, הנפגע, – שהושפע כתוצאה מהמעשה הפלילי
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התייחסות לצרכים של כל קחת חלק בתהליך; ל –הקהילה העוטפת אותם הצדדים ו

 ומתן מקום לכלל הממדים האנושיים של כל אחד מהם. ;אחד מהמשתתפים

עקרון הראיה הכוללת יבוא לידי ביטויו גם בהגעה להסכמות באשר לתוצאה של 

 ו.תפים בהתהליך שתהיה מאוזנת בדרך המענה שתיתן למגוון הצרכים של המשת

 שלא תאפיל על שום ,רק בדרך של ראיה כוללנית ניתן להגיע לתוצאה מאוזנת

 .(3007)פרקש,  משתתף ולא תגרום לתחושות של עיוות ואי צדק

 

אחד הבסיסים הקריטיים  :שמירה על כבודם ופרטיותם של המשתתפיםג.

ללא האמון לא  .הוא האמון בין הצדדים 'הצדק המאחה'והחשובים בתהליכי 

. הנפגעים אינם ששים להחצין את פגיעותיהם ורגשותיהם יתאפשר שיח פתוח וכנה

 מונעים מהם לחשוףחסומים שחלקם אגו וחלקם בושה מ :בפומבי, וכך גם הפוגעים

על כן שמירה על פרטיות המשתתפים ועל כבודם היא  .את רגשותיהם בנקל בפומבי

, פרקש; Nicholl ,7777)לקיומו של תהליך הוגן ובעל סיכויי הצלחה  תנאי הכרחי

3003.) 

לכן, בבסיסו של כל תהליך מתחייבים הצדדים שלא לתת פומבי לשיח שהתנהל ולא 

לתהליך כולו. זה מבטיח את השתתפותם בתהליך באופן רצוני כי הם יכולים להיות 

וש ממנו בכל שלב של בטוחים שכל החלטה שלהם אם להשתתף בתהליך או לפר

התהליך לא תוכר לחובתו של הצד הפורש, וההליך הפלילי, אם יתקיים, יתבצע 

 בהתאם לראיות הקיימות בתיק הפלילי.

כללים אלו יחולו גם על מנחה התהליך, אשר גם הוא מחויב למערכת יחסי האמון 

כתוצאה הנדרשת בתהליך כולו ואין הוא רשאי לעשות שימוש במידע המגיע אליו 

 ממעורבותו והשתתפותו בתהליך, מלבד לצורכי התהליך עצמו.

הרי תהליך זה וכל הנאמר בו חייב בחיסיון  ,ואם עסקינן במונחים משפטיים

מכוון  .יהיה קלוש פו בולא יהיה לו כל ערך והסיכוי שהצדדים ישתת ,אחרת .משפטי

הפוגע במעשה  שאחד התנאים הראשוניים לכניסה לתהליך היא כמובן ההודיה של

הרי שיהיה זה בבחינת  ,הפלילי והבעת חרטה ואם לא יהיה לתהליך חיסיון משפטי

 נדיר שעובר עבירה ישים עצמו לדין.חיזיון 

 

 על מנת שהתהליך יצליח עליו להיות בעל מאפיינים דמוקרטיים :גישה שוויוניתד.

על פי התפיסה ההוליסטית של  .כדי לכבד את כל המשתתפים ,עמדותולא מאפייני מ

יש  –הנפגע והקהילה  ,הפוגע – לכל אחד ואחד מהמשתתפים ,'הצדק המאחה'
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וכן הבנת הגורם האחר  ,והבנתו תחושות והבחנות שונות לגבי התרחשות האירוע

, תוך הבנה ת קיפוח או עוול לאף אחד מהצדדיםללא תחושו גישה שוויונית .בתהליך

תניב בסופו של תהליך הסכם הוגן  ,לת ההחלטותשלכל אחד מעמד שווה בקב

אם יחוש הנפגע כי ניתן לו מעמד מכבד ושוויוני יראה בכך פגיעה  .ומאוזן ובר קיימא

 ,כי הוא במעמד נחות משאר המשתתפיםאם הפוגע יחוש  ,לעומתו. וחוסר צדק

 ,Coates) יתקשה לקבל החלטות לגבי ההסכם ובוודאי לא ידחוף אותו כדי לבצעו

Burns, & Umbreit ,3004 ;3007, פרקש; 3007, צדק מאחה במשפט הפלילי.) 

  – תרבותוו, מעמדו, השקפת עולמו , מוצאוינומ – לכל אחד בלי קשר למעשיו ,לכן

התוצאה  קבלת ההחלטות היא .ומשקל שווה בתהליך קבלת ההחלטות יש מעמד

שזוויות הראיה של המשתתפים הן שונות, הן זוכות  אף על פי הנדרשת מהתהליך.

שההבנה והתפיסה של האחד אינה מוערכת הוא, המסר שיועבר להערכה שווה. 

, Braitwaite ,3003 ;Coates, Burns, & Umbreit) יותר או פחות מזו של האחר

3004 ;Hudson, Sim, & De Giorgi ,3070). 

שקיים בכל חברה  שוויוןהחוסר של 'צדק מאחה' שואפים לשנות את  תהליכים

תחושת השוויון והשותפות . הוא אחד הגורמים להיווצרותה של פשיעהש ,מתקדמת

יש לראות בה אחת ממטרות העל  לכן, .גוררת אחריה מטבעה גם אחריות ומוסריות

 .(Zehr, Doing Justice, Healing Trauma, 2008) של הגישה

 

התמקדות בפגיעות מהותו של 'הצדק המאחה' היא, כאמור,  :התמקדות בפגיעותה.

כל הערכים  .מתרגם זאת ההליך הפלילי המסורתיכפי ש ,נקמהבולא בהענשה או 

השגת יעד זה. בוהעקרונות להפעלתו של התהליך של 'צדק מאחה' תומכים 

רחבה ולה השלכות רבות על כל מערכת  המשמעות של התמקדות בפגיעות היא

הגדרת היעד של התמקדות בפגיעות  .היחסים בין בני האדם ועל הסכסוך בניהם

ריפוי הפיזי של הנזקים, הריפוי יחול לבביטויי ריפוי ואיחוי יש לה משמעות מעבר 

מערכת היחסים בין בני האדם שנפגעה כתוצאה  עלוגם  ,גם על ההיבטים הרגשיים

, Coates, Burns, & Umbreit ,3004 ;Walgrave ,3002 ;Daly) לילימהמעשה הפ

3070.) 

 ףעל מנת לאסו ,בעוד שמערכות של הליך פלילי מסורתי התמקדו בחקירת העובדות

חקירה  'צדק מאחה' כמערכת להליך התביעה והענישה, מדומה המערכת של ראיות

או מכונית  תכשיטים של הפגיעות שגרם המעשה הפלילי ומי שהושפע ממנו. גניבת

. הצורך השלכות רחבות ןלרוב יש לה .לעיתים רחוקות רק עניין של פגיעה ברכוש ןה
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, על ידי מי, מי מהקהילה נחשף לפגיעה איך בוצע המעשה להביןהוא הקורבנות של 

חשים  אינם ,אשר מגיעים לבתי המשפט ,ועוד. קורבנות רבים של מעשים פליליים

העבריין נענש על מעשהו. בתהליך גם אם הם רואים את  כי הצרכים שלהם טופלו,

הוא מגיע וחושף . הקורבן אינו נדרש להגיע ב'תחפושות' אל ההליך 'הצדק המאחה'

הזעם  הדיאלוג עם הפוגע מסייע להם להתגבר על. את כל המשמעויות של הפגיעה

 ולהכך יוצרים הבחנה בין ההתנהגות הפס .והנקמה המהווים מכשול בפני הריפוי

 מתוך הכרה במחויבות שלו לתקן את הנזקים שגרם מעשהו ,זאת. לבין הפוגע

(Daly, Reparation and Restoration, 2010). 

יש כאלה שלא  ,אומנם .של הקורבן ומטרת איחוי הפגיעות היא גם הקלה על סבל

אמא של שני  של ,קיצונית האך הצדק המאחה יכול להקל. ניקח דוגמ ,ניתן לתקנם

היא  .שנכחה בבית המשפט בזמן שהרוצחים נשפטו למאסרי עולם ,קורבנות רצח

 םתוואמרה שתקוותה היחידה שנותרה היא לראות אפנתה לרוצחים בבית המשפט 

 יספרו לה למה הרגו את ,ולפני שיישרפו באש הגיהינום ,לפני משפט האלוהים

נשארה השאלה 'למה' בלתי פתורה. מענה עליה למרות הסבל העמוק  .הבנים שלה

; Coates, Burns, & Umbreit ,3004ה )יכול במקרים מסוימים להקל מעט על סבל

Pavelka ,3002 ;Katz & Bonham ,3007 ;Daly ,3070.) 

 

 ,שנים רבות , גם אחרישגם עבריינים ואסירי עולם חשים ,רבים מראיםמחקרים 

אין זה בבחינת מראה נדיר, זו נקודת מבט אחרת של בושה ורצון לכפר על מעשיהם ו

ריפוי, לא של הקורבן אלא של הפוגע, פוגעים רבים סובלים מתופעות ונזקים 

נפשיים רבים אשר מטופלים על ידי הרשויות כחלק ממאסרם ולפחות בהיבט 

)אהרוני &  . (Nicholl, 1999) זהו נטל שהמדינה הייתה רוצה להימנע ממנו הכלכלי

מחקר התמודדות עם עבריינות ואלימות נוער בקנדה -סולומון, "לקחי היד החזקה"

 Rugge & Scott, Restorative Justice’s Impact on) ,(3002וארה"ב, 

Participants’ Psychological and Physical Health, 2009). 

ולצרכים המיוחדים  לקורבנות ותתיקון ואיחוי הפגיעות חייב להיות רלוונטיל

 , הם ייחודייםשלהם, אי אפשר להסתכל על צורכי קורבנות כמקשה אחת 

שעיקרו הוא  כן התהליך של 'צדק מאחה' ומאפיינים את הקורבן באופן אישי, על

דיאלוג פתוח כנה ושוויוני , יודע לזהות את הצרכים המיוחדים של הקורבן ולתת 

 עבור הקורבן מה הם צרכיו. להם את המענה המתאים, אין להניח לאחרים להחליט
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צדק מאחה במשפט  )פרקש, (3003)פרקש, 'צדק מאחה בתחום המשפט הפלילי', 

 (3007הפלילי, 

 ולהן קשר הדוק לנזק שנגרם פעולות האיחוי יהיו הוגנות ועל דעתו של הקורבן

, לנפגעים הישירים ולנפגעים המשניים ובעלות משמעות לצדדים המעורבים

בקהילה, שכנים, חברים ובני משפחה. יחד עם זאת ההחלטות שמתקבלות בקשר 

ומציאותיות כדי שיהיה  ותהפוגע יהיו הוגנות פרופורציונלי לאיחוי הפגיעות על ידי

להם בסיס חזק להסכם, הדיאלוג הפתוח יפתור את היחסיות , לעיתים אין לאיחוי 

נער שירה  : הסכם שנערך ביןהלדוגמהכספי משמעות חזקה יותר מאיחוי נפשי, 

, הפוגע חשש שעלה כסף רב זקק לטיפול רפואיאשר נ בשכנו בשוגג ברובה אוויר ופגע

ין אותה לא עני מאוד מהעלויות הכספיות הגבוהות ואילו אמו של הנער הנפגע

, של הנער את הרישיון להחזקת הנשק , אך עניין אותה כיצד מפקיעים מידיוהכסף

כך שבנה יוכל לשחק ללא חשש בחצר ולכן ההסכם כלל ויתורו של הנער הפוגע על 

  .(Coates, Burns, & Umbreit ,3004 ; Nicholl ,7777; 3007, פרקש)הרובה 

  

הוא  .יותר מענישה , לפי גישה זו,הוא כוללני וחשובמתן דין וחשבון על הפגיעות 

המפתח לקבלת אחריות על מעשיו של הפוגע והוא המפתח להבנת היווצרותו של 

לא מעט עוברי חוק יוכלו לטפל  .גם המפתח לטיפול , הוא, ומכךהמעשה הפלילי

 באמצעות מתן דין וחשבון והבנת ,. זאתלביצוע של המעשה הפלילים הבמניעי

המשמעויות. מקרים כמו שימוש בסמים או התמכרות לאלכוהול, יוכלו להיות 

 מטופלים על ידי גמילה, ייעוץ וטיפול בשליטה על כעסים.

 

באמצעות הטיפול וההתמקדות בפגיעות מאפשרים לפוגע להיות מחובר בתקשורת 

כאשר העבריין מבין . שיקל עליו מאוד את החרטה וההתנצלותלאחרים, דבר 

, אחריות לתיקון הפגיעותהוא מקבל ו ,מישהו בעולם אכפת מתוצאת מעשיולש

 הדבר משמש זרז חזק לשינוי.
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 למשפט הפלילי? 'הצדק המאחה'. מה בין גישת 4

 

 המטרות. א.

 הן '.צדק מענישכ'או  'צדק גמולי'כ ניםיימשפט הפלילי מאופההליך הפלילי וה

שיש בו יסודות של  ,על המעשה הפלילי גמול :ממטרות הענישה הפלילית ותנובע

 .של עבריינים אחרים שלא יעברו עבירות פליליות הרתעהונגד מי שפגע בחברה,  נקם

, מטרה נוספת .משרתים מטרה נוספת של הענישה והיא מניעת עבריינות , הםבכך

 עקרון הגמול .מועדותומניעת  מו של העברייןהיא שיקו ,בפרק קודם שהוזכרה

מאסר ב – במשפט הפלילי בא לידי ביטוי במאפייני הענישה הפלילית המסורתית

 ,נובע מהחלטה כפויה של המדינה על העבריין המאסר .הרחקה מהחברהבו

את הלכי הרוח  ה,במידה רב ,תפיסה הגמולית משקפתו. הומאופיין בסבל הנגרם ל

 מדינות מפותחות רבות ברחבי העולם.ב, כמו גם הקיימים בקרב הציבור בארץ

 ,אולם ,צודקים כמעשים בלתי אמנם גרימת סבל בידוד והרחקה מהחברה נתפסים

בן דוד, אזי לכאורה הם צודקים ומקובלים ) ,אם הם נעשים כנגד מי שפגע בחברה

 (.Umbreit, Coates, & Kalanj ,7774 ;3003; שוהם ושביט, 3002, צדוקו פישמן

 

נראה כמי שהתמכרנו לתחושת הנקם, כאשר אנו חשים כאב או פחד כתוצאה 

מהמעשה הפלילי, אנו דורשים מיד להחמיר בענישה של הפוגעים, כאילו זה יביא 

להקלה של הפגיעות שלנו. ואנו חושבים שבדרך זו של החמרת הענישה נצליח יותר 

 במניעת עבריינות.

נכון הוא שבמקרים רבים מערכת אכיפת החוק היא אכן אפקטיבית. אולם למרות 

לתת מענה לכל היבטי ההתמודדות עם כלל סוגיות זאת, אין היא יכולה לבדה 

 הפשיעה והשלכותיה.

אוכלוסיות ענק של אסירים בבתי הסוהר ברחבי העולם. ארצות הברית, למשל, 

ביותר לשיעור אוכלוסייה, וכל העת אנו  הינה מדינה בעלת שיעור האסירים הגבוה

עדים לרטוריקה שמבקשת להסלים את חומרת הענישה הפלילית. הדלק הוא כמובן 

, McCold ,7771 ;Katz & Bonhamהחשש של הציבור להיות נפגע ממעשה פלילי )

(, כמו גם העובדה שבתי הכלא הופרטו וככל שגדל מספר האסירים, כך גדל 3007

יכולים להיות בטוחים שמספר האסירים הגדל הוא הסיבה לירידה  הרווח. האם אנו

 הנמשכת בפשיעה? 
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בשני עשורים  'צדק מאחה'בעולם המערבי מנוהלות אלפי תוכניות של יחד עם זאת, 

באותה מידה של היגיון ניתן לטעון, כי  , וכמות התוכניות גדלה והולכת.האחרונים

אף עולה על זו של הגדלת התפוסה  תרומתן לירידה בפשיעה אינה פחותה ואולי

 בבתי הסוהר.

במקומות המגורים בעבודה ובכל  מידי יום בעוולות בחיי היום יום אנו נתקלים

באותו אופן?  מקום ציבורי אחר, האם אנו יכולים להגיב על עוולה קטנה כגדולה

 .(McCold, 1995) בדרך רק ננציח את הסכסוך ונחריף אותו

הרצון לנקמה טבוע עמוק בהיסטוריה האנושית. המחיר האלטרנטיבי הוא וויתור 

 מתוארתעל ערכים חברתיים חשובים אחרים. הרצון של מערכת המשפט הפלילי 

כמרדף אחר ביטחון הציבור. גישה מענישה ונקמנית של ההליך הפלילי יכולה רק 

להגביר את רמת האלימות. האם היא באמת משיגה את המטרה שלה? האם באמת 

 .(Christie, 2000) היא משנה התנהגויות של עבריינים ?

ינם גורמים לשינוי בהתנהגות יש הגורסים כי המשפט הפלילי והענישה א

העבריינים. להיפך. רבים מהם מוצאים את הצידוק למעשיהם הפליליים בעוולות 

ובקיפוח שמהם הם סובלים בחברה, והענשתם רק מוכיחה להם את צדקת דרכם 

ומעצימה את תחושות העוולה והקיפוח. הם רואים את עצמם כקורבנות של החברה 

רקליטות ובתי המשפט. מכאן, הדרך לעבריינות המשטרה הפ –באמצעות שלוחיה 

; McCold ,7771חוזרת היא קצרה ביותר, ומטרת ההרתעה אינה מושגת )

Cornwell ,3002 ;3007, שוהם, שביט, קאבאליון ותומר.) 

 

וגורמת סבל  השונה בתכלית והיא אינה ענישה מכאיב 'הצדק המאחה'מטרתו של 

בדרך כתוצאה מהמעשה הפלילי  ובנזקים שנוצרוטיפול בפגיעות היא מטרתה  .נוסף

אחר אינה מקלה על סבלם של ל גרימת סבל .ולא להוסיף עליהן ,של ריפוי ואיחוי

ריפו ואיחוי הפגיעות הוא . אף מחריפים אותואלא קורבנות המעשה הפלילי, 

הצדק 'איחוי הפגיעות על פי גישת . המפתח לפתרון המעשה הפלילי על כל היבטיו

בדרך זו  .הפוגעעל ידי המעשה הפלילי  מתוך קבלת אחריות על נובעת 'המאחה

; McCold ,7771) קבלת האחריות על מעשהו קשורה במישרין לאיחוי הפגיעות

 (.Richards ,3007; 3007, פרקש

הפוגע בערכים ובמוסר  ,הגישה רואה במעשה הפלילי מעשה פסולכי  ,חשוב להדגיש

תגובה את השהיא רואה בהתמקדות באיחוי הפגיעות אלא  .החברתי וראוי לכל גינוי
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והוא תנאי בסיסי  ,שלב הגינוי נותר ואינו נעלם .הראויה של החברה למעשה הפלילי

באמצעות הכרה במעשה על ידי הפוגע זאת,  .'הצדק המאחה'לכניסה לתהליך של 

על השלכותיו של המעשה הפלילי. איחוי הפגיעות מתייחס גם  ולקיחת אחריות

זוכים להתייחסות  אף הם לא .נמצא הנפגע יעות של הקהילה בתוכהלפג

 , Pemberton, Winkel , & Groenhuijsen) לפגיעותיהם בהליך הפלילי המסורתי

2007) 

באמצעות  וות ביחס לצרכיאומנם חל שינוי בשנים האחרונ ,באשר לקורבן העבירה

כתוצאה מהכרה בחסרונו  ,זאת .'3007, התשס"א העבירה חוק זכויות נפגעי'חקיקת 

 ולם,א .מענה לצורכי הקורבנותבמשך עשרות שנים שלא נתן  ,של המשפט הפלילי

 ,מצדדי הגישה סבורים שאין החוק נותן מענה לכלל צרכיו של קורבן העבירה עדין

בצורה  ,והם יוכלו להתמלא רק בדרך של קבלת החלטה של הצדדים למעשה הפלילי

 .(Cornwell, 2006) כפיה של המדינהשווה ומאוזנת ולא על ידי 

. ללא רצונועל תיקון הנזקים על כתפיו של העבריין, אחריות הבהליך הפלילי מוטלת 

ההנחה  .על כן אינו רואה את הפגיעות באנשים .משום שאינו שותף לתהליךזאת, 

יקבל  ,לאחר שיקבל את עונשו ,העבריין לפיה – של הגישה הפלילית המסורתית

(. Wright ,3003) היא הנחה שגויה ולא מציאותית –יביע צער וחרטה ואחריות 

התייחסות הגישה הפלילית המסורתית היא לנזק המופשט שנגרם לאינטרס 

בו בזמן שהפגיעות של  ,ליהציבורי, נזק שלא ניתן לכמת או לחוש אותו בהליך הפלי

 הקורבן נותרות ללא מענה.

 

כדי שלא  ,המקובלת על שתי הגישות היא כמובן שינוי התנהגות של העבריין מטרה

אמורה הענישה החמורה להרתיע את  בהליך הפלילי .יחזור על מעשיו בעתיד

 העבריין מלחזור על מעשיו, כמו גם להרתיע אחרים מלבצע עבירות. זאת, באמצעות

 .עמדנו על מטרות ההרתעה בפרק הביקורת על המשפט הפלילי .הענשתו של העבריין

על מוסריותה של הענשת העבריין למטרת העיקרית בתחום זה היא הביקורת 

ועם  שאינה מתיישבת עם רוח חוק כבוד האדם וחירותו, כיוון ההרתעה הכללית

, Daly) וסר הוגנותחסוג של , כיוון שיש בה חברה ליברלית ודמוקרטיתערכיה של 

3000 ;Umbreit, Coates, & Vos ,3003 ;Cornwell ,3002.) 

הגישה פועלת הפוך . לא נעשה שימוש בהרתעה בגישת הצדק המאחה ,זאתלעומת 

תהליך . בסופו של באמצעות הגישה המשתפת של העבריין בתהליך יחד עם קורבנו

ת את הסיכוי שהוא יחזור למעגל השתלבות זו תפחי. חזרה לקהילההעבריין נקלט 
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כפי שקורה בהליך  ,הפשיעה. ההשתלבות תתאפשר גם מאי תיוגו של העבריין

מנציח את הישארותו בהגדרה של עבריין ושל השתייכותו לקבוצה  זהתיוג  .הפלילי

ולא להתרחק  ,גישת הצדק מאחה מאפשרת לו להיות חלק מהקהילה .מסוימת

 ובוודאי גם ,את אחריותו לגורלה של הקהילהמגבירה היא על ידי כך  .ממנה

 .(Umbreit, Coates, & Vos, 2004) להימנע מלחזור על מעשיו מסייעת לו

 

  .הצדדים להליך וקבלת החלטות ב.

אשר היא  – הצדדים להליך הפלילי הינם המדינה ,בגישה הפלילית המסורתית

צדדים אלו נמצאים והעבריין.  – את האינטרס של הקורבןלכאורה אמורה לייצג 

מנסה להוכיח את אשמתו של העבריין ולהטיל עליו ית. המדינה ביריבות מובנ

מנסה להרחיק  –עורך הדין  ,בעצמו או באמצעות שלוחו – העבריין. אחריות וענישה

ההליך . את עצמו מהמעשה הפלילי ומטבע הדברים גם מהאחריות לתוצאותיו

בדרך  , אם הוכחה אשמתו,בדרך כלל במעשה כפיה של המדינה על הפוגעתיים מס

הוא משמש רק  .כלל הקורבן במקרה דנן אינו צד להליך .ענישה והטלת אחריותשל 

ככלי להוכחת אשמתו של העבריין, ההכרעה בהליך הפלילי היא הכרעה של סמכות 

בעה את היריבות מדגישה מעצם ט ההחלטה .ואינה משתפת את העבריין ,כופה

 .(Nicholl, 1999) והניגוד בין הצדדים

 .הצדדים השותפים לתהליך הם הפוגע והנפגע 'הצדק המאחה'בגישת  ,לעומת זאת

במרכזו של התהליך, תתאפשר גם שותפותם של בני המשפחה הגרעינית הקרובה של 

או כאלה  ,שהושפעו כתוצאה מהמעשה הפלילי חברי הקהילהשל וגם  ,שני הצדדים

קבלת ההחלטות וההכרעה נעשים באופן  .שיכולים לתרום להצלחתו של התהליך

תוך הסכמה וניתוח ו ,תוך כיבוד הדדי של מעמדו של כל אחד מהצדדים ,שוויוני

 שנגרמו בתהליך של דיאלוג פתוח כנה ומכבד ,הצרכים האמתיים של הפגיעות

(Shapland, Atkinson, Atkinson, Dignan, & Edwards, 2008). 

 

 ג. הטלת/ קבלת אחריות.

קבל מראות את העבריין לבהליך הפלילי המסורתי יהיה זה בבחינת מחזה נדיר 

. בכוח על ידי המדינה הטלת האחריות היא בדרך של כפיה. אחריות על מעשיו

 . היארגשונטולת  ליתאבצורה פורממעשיו של העבריין מתוארים בכתב האישום 

משום החשש  ,זאת .ולנסות לחמוק מאחריות מעודדת את העבריין להתנגד

 .בקביעת אשמתו של העבריין החמורות הכרוכות בשל התוצאות הצפויות ,מהענישה
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שתוצאותיו מלהיות מורשע במעשה הפלילי  הוא אינו חוסך כל מאמץ להימנע

 .לענישה הקשה ,ומכאן ,להודיה באשמה תקבלת האחריות קשורה בעבותו .ברורות

אינו . הוא התביעה – העבריין נחשף לפגיעות שגרם דרך מתווכים ,בהליך הפלילי

ההליך אף מעודד אותו להפעיל מנגנוני  .עומד על ההשלכות האנושיות של מעשהו

גם . הקיימת כתוצאה ממעשהו תהוא מתנתק מהמציאות האנושי ,בכך .הגנה

תעלם מאנושיותו של מבצע מאפשרים לו להה ,הקורבן משתמש באמצעי הגנה אלו

שחף ; 3007, תומרו שוהם, שביט, קאבאליון; Bazemore & Elis ,3001) העבירה

 (.3007, פרקש; 3007, פרידמן

 

 היא באופן רצוני ומודע קבלת האחריות ,'הצדק המאחה'לעומת זאת בתהליך 

והיא נובעת מעצם טיבו של המפגש הבלתי אמצעי עם  ,להשלכות של מעשהו

נעשים  השיפוט המוסרי של מעשהו של העבריין. המזיקות של מעשיו התוצאות

הנפגע ומשפחתו והקהילה התומכת וכן בני  –בתהליך שמתבצע על ידי המשתתפים 

יקשה על הפוגע להתעלם ולנתק את עצמו רגשית  ,בנסיבות אלו .משפחתו של הפוגע

 החרטה .מן ההשלכות האנושיות של מעשיו ומהשפעת דבריו של קורבן העבירה

 ,ההודיה באשמה'. צדק מאחה'של  תנאי לכניסה לתהליך הודיה במעשה היאהו

הם יהוו  .הסלולה לקבלת האחריות על מעשיו הבעת החרטה והסליחה, הם הדרך

 ,החשוב הוא .קהילהבקורבן או בפגיעותיו  שלו עצמו ולא רק את המפתח לתיקונ

אלה מתוך הבנה של  ,שההכרעה וקבלת האחריות אינם נעשים בדרך של כפיה

 (.Rugge & Scott ,3007; 3007, שחף פרידמן; Cornwell ,3002) תוצאות מעשיו

 'המאחההצדק 'העיקריים בין המשפט הפלילי הדוגל בענישה לבין גישת ההבדלים 

 :7מרוכזים בלוח מס' 
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 'הצדק המאחה'ההבדלים העיקריים בין המשפט הפלילי לבין גישת : 7לוח מס' 

 (3002)נוימן, 

 

 'הצדק המאחה' המשפט הפלילי 

מה מאפייני המעשה  שאלות מרכזיות

הפלילי, ומה העונש 

 ?הראוי

? מה מאפייני הנזק שנגרם

 ?וכיצד יתקנו מי

ריפוי ואיחוי פגיעות,  ענישה והרתעה ,אכיפה מטרה מרכזית

שיקום הפוגע ושילובו 

 בחברה

המדינה היא המסגרת  • התפיסה הרעיונית

היא אוכפת את ו הערכית,

 החוק.

 האדם אחראי על מעשיו •

 .ונותן דין וחשבון

האדם הוא חלק  •

מהקהילה ומערכת 

 היחסים היא חשובה.

החברתית המסגרת • 

 אחראית למשמעויות

 הנובעות מן המעשה.

המדינה והעבריין במרכז  מעמד הצדדים

 יריבות – ההליך

הפוגע הנפגע והקהילה 

 בהליך משותף ושוויוני

דיון משפטי להוכחת  תהליכים מרכזיים

 אשמתו של העבריין

שיח משותף לאיחוי 

ובניית אמון  ,הפגיעות

 ושילוב

מרירות של  ענישה, תוצאות צפויות

 העבריין כלפי המדינה.

 הקורבן מתוסכל.

 

 איחוי פגיעות.

 שיקום ושילוב העבריין.
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 .והערכת הגישה מחקרים ממצאי. 1

 

 אשר ,מיושמת כיום ברחבי העולם במספר סוגי פרקטיקות 'הצדק המאחה'גישת 

על פי אותם אבות טיפוס שעמדנו עליהם  ,התפתחו באופן שונה ממקום למקום

הצדק 'שימור העקרונות המרכזיים של גישת  – משותף לכולם. הקודםהבפרק 

ומשולבים בהליכים  לייםאבחלק מהמדינות ההליכים הם פורמ. 'המאחה

מדינות ששילבו את השימוש בגישה  ןאף ישנ. באופן יזום על ידי המדינההמשפטיים 

השלמה ככחלופה או  'הצדק המאחה'ש בגישת המאפשר שימו , דברבחקיקה

התכניות מלוות ומתנהלות על ידי  ,במדינות אחרות .למשפט הפלילי המתקיים

גורמים קהילתיים וולונטריים, אולם הם בהסכמה מלאה של רשויות המדינה. 

 Restorative Justice) מלאה להליך הפלילי. במקומות מסוימים ההליך הוא חלופה

Online, 2001) 

עשרות אם לא מאות )מספר רב של מחקרים  ךנער במהלך העשורים האחרונים

אשר בחנו היבטים שונים  'הצדק המאחה'על גישת  (בעיקר ברחבי העולם ,מחקרים

של התהליך, החל במידת הצלחת התוכנית על מרכיביה השונים, שביעות רצון 

היו אפילו מחקרים שבחנו את  .גם של נפגעים וגם של פוגעיםוהסכמה להשתתפות 

מידת  מידת עבריינות חוזרת בתהליך המשפט הפלילי המסורתי לבין  ההשוואה בין

אעמוד בפרק זה על מספר  .העבריינות חוזרת לאחר תהליך של 'צדק מאחה'

 יותר למוקדם יותר.בהמאוחר , ממחקרים

הולך וגובר להשתתף בתכניות של 'צדק ממצאים של מחקרים מלמדים על רצון 

מאחה' בקרב נפגעים וגם בקרב מבצעי עבירה , ועל שביעות רצון של המשתתפים 

עושים כמשתתפים רבים אף הגדירו את התהליכים כהוגנים ו. בתהליך ומתוצאותיו

 התהליך לפני. צדק. נבחנו תחושות של קורבנות שהשתתפו בתהליך של 'צדק מאחה'

פחתו במידה ניכרת רגשות בתהליך השתתפותם  אחרי. פחד ותסכולחשו כעס רב, 

נצפו פחות אירועים פוסט טראומטיים של קורבנות  ,כמו כן .הנקם הכעס והפחד

רובם המכריע של הקורבנות העידו כי התהליך אפשר להם  .שעברו תהליך דומה

 (.3007; פרקש, Walgrave ,3002) לחזור לשגרת חיים רגילה

שעסקו בעבריינים נמצאו סימנים המעידים על שביעות רצון אף במחקרים 

השתתפות הגדילה את מספר העבריינים ה .מהשתתפותם בתהליך של 'צדק מאחה'

שקיבלו אחריות למעשיהם, התנצלו ופיצו על הנזק שגרמו, והחוויה של מפגש בלתי 

אמצעי עם נפגע העבירה השפיעה עליהם מאוד ועל אורח חייהם, אף בשיעורי 
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עבריינות חוזרת נרשמה הפחתה ניכרת בקרב אלו שעברו תהליך של 'צדק מאחה' 

 (.3007; פרקש, Walgrave ,3002) לעומת אלו שנשפטו בהליך הפלילי

 

 :0202בריטניה ואירלנד, דצמבר  –של לוסיאן הודסון  סקר

 ,ייעוץ אסטרטגיהוא מנכ"ל ושותף בחברת  ( Lucian J. Hudsonהודסון ) לוסיאן

Cornerstone Global, במשך סקר. הוא לה סניפים במספר מדינותש ,הבריטית 

בהזמנת  ,בבריטניה ובאירלנד 'הצדק המאחה'בנושא  אקדמיים שנתיים מחקרים

 –'צדק מאחה : מעיד על מסקנותיוופרסם את ממצאיו במסמך ש ,משרד המשפטים

 Restorative Justice: The Case for' המקרה של אימוץ מורחב )של השיטה(

Wider Adoption'.  הסקר אינו מכביר פרטים על המחקרים, אולם בולטת ממנו

 להלן הממצאים:הנימה החיובית לגבי יישום 'הצדק המאחה'. 

 

יש  הללו, על פי המחקרים :עלויות של הליכים פלילים לעומת הליכי 'צדק מאחה'

בראיה רחבה של עלויות הפשיעה על  ,ירידה משמעותית של העלויות הכוללת

נלקחו בחשבון שהיבטיה לעומת העלויות של תהליכי 'צדק מאחה. עלויות הפשיעה 

של  ןנמצא חסכו .טיפול בקורבנותהמערכת הבריאות ו ,עלויות המשפט הכליאההן 

 עשרים ושבעה סנט לכל לירה סטרלינג.

 

בתהליך של 'צדק מאחה', נמצא כי רוב הקורבנות הסכימו להשתתף  :קורבנות

תשעים אחוז  ,כמו כן .ושמונים וחמישה אחוז היו מרוצים מההשתתפות בתהליך

לעומת תשעה עשר אחוזים בלבד  ,מהעבריין שפגע בהם מהם קיבלו התנצלות

 .)לא פורטו נתונים במסמך( שקיבלו התנצלות מהעבריין בהליך פלילי מסורתי

 

שנערך על ידי ארגון מפקדי המשטרה בסקר  :הפעלת תכניות על ידי המשטרה

בקרב מפקדי תחנות  3007בבריטניה על השימוש בתוכניות 'צדק מאחה' בשנת 

 :ם הבאיםממצאיעלו המשטרה 

( דיווחו כי הם עושים שימוש בפרקטיקות של צדק מאחה 21%שלושים ושלושה )   • 

 במסגרת השיטור הקהילתי ביחידותיהם.
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את הכללים והעקרונות  דיווחו כי הם מכירים היטב (14%) שבעים וארבעה אחוז  •

 והחשיבות של שיתוף הפוגע בתהליך. , את ההבנה'צדק מאחה'המנחים של 

 

נערך על תכניות שבוצעו בתחנות המשטרה על פי הודסון, לוגי שונימחקר קרימ

 כי: מלמד

פחית את הפשיעה החוזרת באותם אזורים בהם הופעל ה 'הצדק המאחה'תהליך   •

   ידי יחידות המשטרה מעשרים ושישה אחוז לשנים עשר אחוז. על

משפר את אמון הציבור במשטרה באזורה נערכו תכניות של 'צדק מאחה', וכן  • 

   שביעות רצון של המשתתפים בתוכנית.

מצמצם עלויות ומשפר ביצועים של תחנות  'צדק מאחה'שימוש בפרקטיקות של • 

מן רב יותר להתמודד עם פשיעה חמורה המשטרה, ומאפשר להם להקדיש ז

   ברחובות.

דיווחו כי הם מבינים כעת   שנבדקו במחקר  מהקורבנות חמישים וארבעה אחוז• 

כעת  למה קרה המעשה הפלילי, לעומת תשעה עשר אחוז, שמונה עשר אחוז

אחוז  שבעים ושלושהמביעים כעס על העבריין לעומת ארבעים וחמישה אחוז, ו

  לעומת ארבעים וחמישה אחוז בלבד. ם מרגישים בטוחים יותרמדווחים כי ה

בממוצע לטיפול בקטינים שהיו  מחקר מלמד על כי נדרשים כתשע עשרה שעות • 

לעומת  ,קטנות בהליך פלילי רגיל בפעם הראשונה בחייהם מעורבים בגניבות

  כשעה בלבד בהליך צדק מאחה. 

( שהיו מעורבות בגניבה מחנות, התהליך של 'צדק 72שתי נערות צעירות ) :הדוגמ

דקות בלבד במהלכו הנערות קיבלו אחריות על מעשיהם , התנצלו  41ארך  מאחה'

 למען הקהילה. בהתנדבות בחנות צדקה בעל החנות ותרמו שלשה חודשים בפני

 

 'הצדק המאחה'גישת  לבעקבות התפשטותה שהודסון מציין, כי  :שינויי חקיקה

בוצע שינוי בחקיקה  ,, כתהליך מתמשך ויזום של משרד המשפטיםברחבי בריטניה

ושולבו בו  ,שונה באופן קיצוני ( המגדיר את מטרות גזר הדין הפלילי7) 743סעיף 

של  לית הפעולות לאיחויאהוגדרו בצורה פורמ כן .סעיפים המרחיבים את השיקום

 פגיעות על ידי העבריינים.

 ,לשעברבבריטניה ספרו של נשיא בית המשפט  הודסון מצטט את טיבים:סופרל

מציין באופן חיובי את השימוש בגישה של ה – ה'מרדף אחר המשפט' – הלורד וולף
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. על פי וולף, יש לשיטה השפעה כבירה על קורבן 'צדק מאחה' במשפט הפלילי

 השפעה גדולה על מבצע העבירה לשנות את דרכיו.כמו גם , העבירה

הוכיח את עצמו . הוא כבר הוא רעיון שזמנו הגיע 'צדק מאחה, 'לוסיאן הודסוןלפי 

טוב לקורבנות, לעבריינים ולקהילה, והוא חזק יותר מהתערבות המשפט הפלילי. כ

בעיקר קציני  ,בעלי תפקידים במערכת אכיפת החוק. בעלויותמאוד הוא חוסך 

 'הצדק המאחה'בעם כי הוא מצטט אותם בק מביעים שביעות רצון. ,משטרה

 ,.Hudson L. J)המסמך ] אנשים עלאנשים ולא שיטור  עםלעשות שיטור מאפשר 

 [.יצורף כנספח לעבודה זו (2010

  

 :0221מרץ  –בקנדה  Rugge & Scottמחקרם של 

לביטחון משרד המ Terri-Lynne Scott  -ו Tanya Ruggeהמחקר נערך על ידי 

על מאפיינים פסיכולוגיים  'הצדק המאחה'את השפעת  נובח םה הציבור בקנדה.

 .ופיסיים של המשתתפים בתהליך

גם קורבנות המעשה הפלילי וגם  ,התמקד בקבוצה של כמאה משתתפים המחקר

כל המשתתפים במחקר נטלו חלק  .עבריינים, כולם קשורים לעבירות כלפי אדם

וכלל משתתפים  3002-3004המחקר התקיים בין השנים  .'צדק מאחה'בתכנית של 

 בהסכמה.בתהליך נטלו חלק כולם  .מתוכניות שונות בערים אונטריו ואטווה בקנדה

במחקר נדרשו המשתתפים לענות על סט של שאלות הקשורות למידת השפעת 

 כעס , פחד, רמת ביטחון,ורמת תפקוד פיסי. :כמו ,ההליך על תחושותיהם

היו השפעות חיוביות  'הצדק המאחה'לתהליכי  בצורה מובהקת כיהמחקר הראה 

רמת תפקוד פיסי על וכן  ,מאוד על היבטים פסיכולוגיים רבים אותם פירטו במחקר

ללית של כעס, חלה ירידה כ .'הצדק המאחה'טובה יותר לאחר ההשתתפות בתהליך 

 ,וצא מן הכללללא י ,, ורמות נמוכות של פחד. כל המשתתפיםעלייה ברווחה נפשית

( הציגו לאחר המפגש כי כיום אין להם בעיות נפשיות או בריאותיות 72.7%)

 כתוצאה מהמעשה הפלילי.

מנהלי המחקר מצאו נקודות חשובות שהשיבו עליהן המשתתפים,  ,מלבד זאת

 .העבריינים אמרו כי זה היה מפגש קשה אך מאתגר והקל עליהם מאוד בסופו

 Rugge) והמפגש קידם שתי מטרות אלו קנפגעים ציפו לקבל התנצלות ופיצוי על הנז

& Scott, 2009). 

 :0221 יוני ,מאחה' באירלנדהצדק 'הוועדה לבחינת אימוץ גישת 
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 Maryת, הוועדה שמונתה על ידי משרד המשפטים האירי מינתה את השופט

Martinאת המצב  ובחנש, ש קבוצת משפטנים ואנשי מחקר ופרקטיקהברא , לעמוד

התוצאות והתהליכים  הוועדה בחנה את בתחום 'הצדק המאחה'. הקיים באירלנד

גורמים שונים  אשר הופעלו על ידי ,תכניות 'צדק מאחה' ברחבי המדינה 30-של כ

רמה מעידים על ממצאיה  .בקהילה, במוסדות דת ובמוסדות משפטים אקדמיים

כולל  ,מאוד של שביעות רצון של כל הגורמים בקהילה שניהלו את התוכניות הגבוה

 השגת מטרות התוכניות.על מחקרים אמפיריים שהעידו על הצלחה ו

 בכלגם עבריינים וגם נפגעים  – נמצאה מידה רבה של שביעות רצון בקרב משתתפים

 ו.ם בתכניות ששולבו בוג להליך הפלילי, גם בתוכניות שהיוו חלופה, וריאציותה

חיסכון בעלויות של ללירידה ברמת הפשיעה ובין השיטה הוועדה מצאה קשר ישיר 

לשביעות רצון גדולה של בנוסף , . זאתשיטור במקומות בהם אומצה הגישה

 ,Mary, Mary) .תהליכים של 'צדק מאחה' ושל הקהילות בהן התקיימו הקורבנות

ODonovon, Mcintyre, & others, 2009).  

מצאה עניין ציבורי רב בהזדמנות שניתנת לקורבנות לטפל בבעיות שנוצרו  הוועדה

העניין הציבורי נובע מהאינטרס הציבורי  .מהמעשה הפלילי ולקבל פיצויים הכתוצא

 שערכי הגישה של 'צדק מאחה' משקפים אותו. 

ילובם של תהליכי 'צדק מאחה' בהליכים הוועדה נדרשה להגיש המלצות לש

לי בתהליכים של אהיא המליצה על שילוב פורמ .הקיימים באירלנד, וכך עשתה

המשפט הפלילי וגם כחלופה לו, המלצתם עמדה על ניתוח המשאבים הקיימים 

 ,תיקים בשנה להליך של 'צדק מאחה'. כמו כן 70.000העברתם של  המליצה עלו

המליצה הוועדה להעביר כל תיק שהשופט שוקל להטיל עד שלוש שנות מאסר 

 .לתהליך של 'צדק מאחה'

 

 0202בר מדצ, בארצות הבריתהתמודדות עם עבריינות נוער בקנדה ו מסקנות מחקר

 

 ,בפקולטה למשפטים ל אביב,תברסיטת המסקנות סוכמו בדו"ח שנערך באוני

 על ידי עו"ד מיכל אהרוני ועו"ד לימור סלומון, ,בשיתוף המועצה לשלום הילד

 " .החזקהלקחי היד "הדו"ח נקרא 

תגברות הקולות הקוראים להחמיר את הענישה עם עבריינים קטינים נוכח ה

ארצות מס' מחקרים שנערכו בעיקר בהדו"ח סוקר  ולשפוט אותם כמו מבוגרים,
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בעולם המערבי בשלושת העשורים האחרונים. מעבר  נוספות ובמדינות הברית 

ם כמו אל מבוגרים בשיקולי הענישה האם ראוי להתייחס לנערי – לשאלה המוסרית

 .האם ירדה רמת הפשיעהועלו שאלות בדבר האפקטיביות של החמרת הענישה  –

 ארצות הברית שנערכו במדינות שונות ב ,מסקירה של חמישה מחקרים רחבי היקף

נערים שנשפטו בבתי משפט של מבוגרים נוטים עולה מסקנה אחת:  ,אחרוןבעשור ה

לחזור על העבירות שביצעו במידה רבה יותר מאשר נערים שנשפטו בבתי משפט 

 לקטינים וקיבלו עונשים נמוכים באופן משמעותי, במיוחד בעבירות אלימות.

ת שיקומיות לתכניות של 'צדק מאחה' והתערבויו מראים המחקרים כי ,לעומת זאת

 .(3001)אהרוני & סולומון,  אחרות יש הצלחה במניעת עבריינות חוזרת

 

 פני את לחלוטין ושינה ,האמפירי המחקר ממצאי על המחוקק התבסס בקנדה

ברורה לשיקום  העדפה יש 3002 משנת החדש הנוער בחוק .במדינה נוער של השיפוט

כאמצעי להתמודד עם עבריינות נוער, על פני  ,חוץ משפטיים ולהליכיםבקהילה 

 (3001)אהרוני & סולומון,  גישת היד החזקה והחמרת הענישה

נערים אלימים  111( השווה החוקר רצידביזם של 7774במחקר שנערך בפנסילבניה )

נערים  722בבית משפט למבוגרים,חלקם בבית משפט לנוער וחלקם  שנשפטו

נעצרו בשנית זמן קצר יותר לאחר חזרתם לקהילה ,  למבוגרים פטמשת שנשפטו בבי

 (3002)אהרוני & סולומון,  לנוער פטמשת בהשוואה לאלה שנשפטו בבי

( של 12%ר )יעורי רצידביזם גבוהים יות( נמצאו ש7772) במחקר שנערך במיניסוטה

( שנשפטו בבית משפט 43%נערים )למבוגרים מאלה של  בבית משפטנערים שנשפטו 

  .לנוער

במשך  בדקו החוקרים ,7721-7722בין השנים  ,במחקר שנערך בניו יורק וניו ג'רסי

לנוער ,  בית משפטשנשפטו בגין שוד או גניבה  72-71נערים בגילאי  200שמונה שנים 

למבוגרים וקיבלו עונשי  בבית משפטלעומת נערים שנשפטו בגין אותם עבירות 

למבוגרים  משפטהבבית כמעט כל הנערים שנשפטו : ממצאים. המאסר כבדים יותר

 .לנוער בבית משפטמהנערים שנשפטו  12%חזרו לבצע עבירות, לעומת  (70.1%)

  .הממצאים היו דומים ,גם כאן .נערים 3400עם  7773 -החוקרים חזרו על המחקר ב

 בית משפטנשפטו בנערים ש 710( בדקו החוקרים 3003במחקר שנערך בפלורידה )

מועדות  .לנוער בשל אותן עבירות בבית משפטלמבוגרים, לעומת נערים שנשפטו 

קרב מ 21% לעומת ,למבוגרים בבית משפט וקרב הנוער שנשפטמ 10% -ב הנמצא

 לנוער. בבית משפטנערים שנשפטו 
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, מועדותשהחמרת הענישה אינה מפחיתה רמות של היתה, המסקנה ממחקרים אלו 

הסיבות  אף מגבירה את אחוז העבריינות החוזרת בעקבות הענישה החמורה. אלא

 :(3001)אהרוני & סולומון,  הןהמשוערות לתוצאה זו 

 ממאסר.הטיפול והשיקום יעילים יותר  • 

למבוגרים משפיע על הנערים וממשיכים  בבית משפטהתיוג הפלילי של השפיטה • 

 באורח חיים עברייני.

 כלא לומדים התנהגויות עברייניות.ב • 

שקועים בעצמם, ולא עבריינים הצעירים להיות הענישה הקשה גורמת להם ל• 

 בקורבן או בחברה.

 תסכול מצד המדינה ויוצרתהענישה הפלילית גורמת להם תחושה של עוול • 

 .(3001)אהרוני & סולומון, 
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 :בשירות המבחן לנוערבישראל מחקר היוועדות בין קורבן לעבריין שנערך 

 

מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה  פרופ' אורי ינאיעל ידי המחקר נערך 

בשירות המבחן לנוער של משרד  , קצינת מבחןגרבליוהגב' שרי העברית בירושלים, 

ביישום תכנית 'צדק מאחה'  החלוצה ' גרבלי היאבהג .הרווחה במחוז באר שבע

והפכה במהלך  ,שנים 71-בהיוועדות בין קורבנות העבירה לעבריינים קטינים, מזה כ

החלו  בעקבותיה. קת ההיוועדות בין קורבן לעברייןנבוכים לפרקטי השנים למורת

מן הטעם של  .ליישם את הגישה בשאר המחוזות של שירות המבחן לנוער בארץ

 ה.זניסיונה הרב בהנחיית תכניות של 'צדק מאחה' שולבה כחברה במחקר 

 ,ותוצאותיו התהליך משמעות הערכת :וקרבן עבריין בין היוועדות" – הדו"ח

)שלוש  3001-3002נערך על תכניות שהתקיימו בין השנים  המחקר ."3002 מברדצ

מפגשי  744-ב נערים עוברי חוק 333וכללו  ,שנים(, בכל מחוזות שירות המבחן

בלבד  33%בעבירות הקשורות לפגיעה ברכוש,  22% –על פי חלוקה  היוועדות 

 .(3002)ינאי & גרבלי, להלן הממצאים  בעבירות הקשורות לאלימות.

( לא ביצעו עבירה 70.2%) מהם 24  ,נערים לגביהם קיים מידע 72מבין  :מועדות

שיעור זה הוא גבוה בהרבה משיעור  .חוזרת במשך השנה לאחר קיום ההיוועדות

 של עבריינות חוזרת.  12%העומד על  ,הקיים במחקרים הפליליים מועדותה

 -. באותו וייתרהפלילי ומהמקרים היוו חלופה למשפט  12% מעמד ההיוועדות:

ברוב בוצעה היא . ההיוועדות השלמה להליך הפלילימהמקרים היוותה  41.2%

, תוך השהיית ההליך המשפט לנוער ובהמלצת שירות המבחןהמקרים בהנחיית בית 

 ולמעשה, אישום כתב ללא התקיימו( 44.0%) מידע יש לגביהם מקרים 77 .הפלילי

 התקיימה( 24.2%) עבירות 17 -ב. אותו ומנעו מתחילתו הפלילי ההליך את עצרו

 הדיון בהמשך לבחור היה יכול הנער ,כלומר, אישום כתב הגשת לאחר ההיוועדות

( 44) יחסית רבים במקרים. המשפט בית ברשות, בהיוועדות המרתוב או המשפטי

 השופט. העבירה בביצוע אשם מציאתוו הנער הרשעת לאחר ההיוועדות התקיימה

 כזה הסכם אם .לנפגע הפוגע בין להסכם להמתיןו הדין גזר מתן את לעכב המליץ

 לחרוץ במקום, דין פסק של תוקףלו בדרך כלל  נותן המשפט בית, תועדמו וסכםמ

  . ועונשו הנער דין את

הממצאים מלמדים שאך מעט מנפגעי העבירה ביקשו  מקומו של נפגע העבירה:

נפגעים רבים יותר ביקשו הכרה  .פיצוי חומרי וזאת במקרים של פגיעה אלימה בלבד

כך גם ביחס לנפגעים שביקשו לחדש את הביטחון  .בעוול שנגרם להם, בכאב ובנזק

 פגיעות, הנפגעים אצל שזוהו לצרכים באשר האישי שנפגע בעטיה של הפגיעה.
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 גם אך( 11.4%) ובטחון סדר איבוד בתחושת בעיקר התבטאו הרכושבעבירות 

 אבדו בתחושת בעיקר – אלה פגיעות בין ושילובים( 70.7%) השייכות בתחושת

 ושייכות בטחון סדר, האוטונומיה תחושתשילובי תחושות שהגדירו הנבדקים, כמו 

 .ברכוש פגיעה שאפיינו אחרים ושילובים (70.2%) ובטחון סדר אוטונומיה(, 73.7%)

 אדם זקוק לה והביטחון הסדר תחושת לאיבוד בעיקר וגרמ ותאלימעבירות 

 כשבראשם ,ביניהם ושילובים( 73.1%) שייכות(, 74.1%) אוטונומיה(, 22.1%)

 בתחושת לפגיעה בעיקר גרמה הציבורי הסדר הפרת(. 72.4%) ושייכות אוטונומיה

 ,חמרי פיצוי בקשו עבירה נפגעי מעט. אדם כל זקוק לה ,(22.2%) והביטחון הסדר

 שיכיר מהפוגע בקשו יותר רבים נפגעים. בלבד אלימה פגיעה של במקרים וזאת

 לנפגעים ביחס גם כך .הגוף נגד בעבירה בעיקר, שוב, להם שגרם והנזק בכאב, בעוול

 הפגיעה לאחר שפחת ביטחון, שלהם האישי הביטחון תחושת את לחדש שביקשו

 שאר כל. הציבורי בסדר לפגיעות ביחס בעיקר נמצא משמעות חיפוש. ובעטייה

 והשילוב, אלה צורך ראשי של שילובים הם ,ההיוועדות מנחה שאבחן ,הצרכים

 .זה בשילוב כלול לא פיצוי. ומשמעות הכרה, תשובות של הוא הדומיננטי

 

 החוק עוברי הנערים 333 את המתארים הממצאים את מסכם זה מחקר ח"דו

 משתתפי רוב.  מחקרה עריכת בתקופת שהתקיימו ההיוועדויות 744 -ב שהשתתפו

. שנה 72-72 גילם ,כלומר, 7727-7721 ילידי הם 3001 – 3002 בשנים ההיוועדויות

 חוק עוברי הקטינים רוב. גדולה עיר בחלקם, עיר תושבי, יהודים, בנים הם

( 32.2%)  וכרבע ,(24.3%) רכוש עבירת עברו הסקר בתקופת בהיוועדויות שהשתתפו

 חוק עוברי הקטינים כמחצית. ציבורי סדר הפרו מעט. אלימות עבירת עברו

 שהמשטרה לאחר זה להליך הופנו( 17.2%) הסקר בתקופת בהיוועדויות שהשתתפו

 היוועדות שעברו מי( 42.1%) כמחצית. העבירה ביצוע על נגדם אישום כתב הוציאה

 כבר העבירה לביצוע אחריות עצמם על קיבלו והם, אישום כתב נגדם הוצא לא

 הסכסוך את ליישב בניסיון העבירה נפגע את לפגוש נכונות הבעת תוך, מוקדם בשלב

 .הנזק את לתקן ובכוונה עמו

 הקשור בכל ומצטבר ההולך העשיר מהניסיון מעט ולו להציג נועד זה מחקר ח"דו

 העבירה נפגעי עם חוק עוברי נערים הפגשת בנושא לנוער המבחן שירות ליוזמת

 .(3002)ינאי & גרבלי,  זו עבירה שבבסיס הקונפליקט יישוב לצורך, ביצעו אותה

 הם אם בעיקר, במערכת ושילובם חיזוקם, היוזמות המשך מעודדים הסקר ממצאי

 תחושת ולשיפור העבירה נפגעי רווחת ולהבטחת,  הפשיעה להקטנת מועילים ימצאו

 .שלהם האישי הביטחון
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 :המשפטיםדו"ח צוות ההיגוי למשטרת ישראל ומשרד  .8

 

יצא כתב מינוי מידיו של ראש האגף לחקירות במשטרת  3002למרץ  72בתאריך 

ולגיבוש עמדת  'הצדק המאחה', ניצב משה מזרחי, לבחינת סוגיית דאזישראל 

הצוות מונה  .באשר לשילובה של הגישה בהליכים במשטרת ישראל משטרת ישראל

 10703002-דיון שהתקיים ב בעקבות לעל פי הוראת המפקח הכללי של משטרת ישרא

כתב המינוי הסמיך שישה  .יחד עם נציגים של משרד המשפטים שהובילו את הדיון

 צוות.באני הייתי חבר . ראש מדור נפגעי עבירה קצינים בראשות עו"ד נורית זיו,

על היבטיה השונים, על הסמכות של  'הצדק המאחה'דיוני הצוות עסקו בסוגיית  

, על סוגי העבירות אשר 'נות לתכנית של 'צדק מאחההפעיל ולהפהמשטרה ל

נקבעו מדדים  .בסמכות המשטרה ועל סוגי העבירות שיש לעסוק בהן באופן עקרוני

 ,כמו כן .והנחיות להטמעה וביצוע והסמכה של בעלי תפקידים במערך החקירות

לפני הטמעה כללית במשטרת  ,נקבעו שלוש תחנות משטרה שבהן יחל הפיילוט

 על המודל והטמעתו. בסיום עבודת הצוות הוגש דו"ח מפורט .ישראל

מידת הישיבות המקצועיות של הצוות , עבר הצוות סדנא בת שלושה ימים לל טרום

בהנחיית עו"ד ענת  ,ההיבטים המקצועיים של הגישה במשרד המשפטיםהעקרונות ו

 יישוב סכסוכים.ללגישור ו פרקש ועו"ד שרי רב הון מהמרכז הארצי

אשר הושם על שולחנו של ראש האגף  ,הוכן תקציר מנהלים 300303002ך בתארי

 לחקירות במשטרת ישראל, והוא מצורף כנספח לעבודה זו.

המלצות הצוות כפי שעולה מהמסמך לאחר לימוד מעמיק של עקרונות מרכזיים של 

שהתקיימו , מעודדות לעשות שימוש בגישה כהליך משלים  הגישה והפרקטיקות

להליך הפלילי ולעיתים אף כחלופה לו, ההמלצה מתייחסת  להפניית תיקים על ידי 

המשטרה בעבירות בהם היא מוסמכת להמליץ מכוח סמכותה לגנוז בעבירות עוון, 

ג  שלא אין המלצה לכלול את הגישה באופן גורף , נקבעה רשימת עבירות שהן כחרי

עבירות יופנו להליך 'צדק מאחה', כגון: עבירות מין, עבירות אלימות בין בני זוג, 

מרמה והונאה הנחקרות במפלגי ההונאה של  המשטרה, עבירות הימורים, עבירות 

 כלפי סדרי  שלטון ומשפט והכשלת שוטר ועבירות של החזקת סמים.

יישומה של הגישה במקרים ההמלצה היא במסגרת פיילוט כדי לבחון תחילה את 

ים יזומה של הקלים וכדי לעמוד על טיב היחסים עם מערכת המשפט בהפניית תיק

 המשטרה  ל'צדק מאחה'.
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 ממצאי והמלצות הצוות

 :ההפניה סמכות .א

 בלא 'מאחה צדק' לתוכנית מקרים להפנות סמכות למשטרה יש האם :הסוגיה

 האם ההחלטה על ישפיעו ותוצאותיה זו שהפניה בכך בהתחשב, חקיקתי הסדר

 ?הפלילי ההליך מן המקרה את להטות

 תיקים להפנות אפשרות מהמשטרה מונע אינו בחקיקה עיגון העדר :הצוות עמדת

 במסגרת מאחה צדק לתוכנית לציבור עניין מחוסר לסגור שבסמכותה בעבירות

 .לממשלה המשפטי היועץ דעת ועל ,(פיילוט) סיוניתינ

 מאחה צדק לתוכנית תיקים להפנות למשטרה סמכות יש אם ספק :מיעוט עמדת

 .בחקיקה עיגון ללא

 

 :יהלהפנ הכרחי כתנאי העבירה מבצע של הודאה .ב

 ,'מאחה צדק' לתוכנית תיק להפניית הכרחי כתנאי, לקבוע יש האם :יההסוג 

 ?הפלילי המעשה בעובדות העבירה מבצע של הודאה

 הלהפני הכרחי כתנאי העבירה מבצע מצד בעובדות הודאה נדרשת :הצוות עמדת

 .הפלילי התיק חקירת במסגרת החוקר בפני תימסר ההודאה. 'מאחה צדק' לתוכנית

  העבירה מבצע אם גם 'מאחה צדק' לתוכנית מקרה להפנות ניתן :מיעוט עמדת

 .לו המיוחסות העובדות את מכחיש

 

 ':מאחה צדק' לתוכנית להפניה הכרחי כתנאי הנדרשת ההודאה רמת טיב .ג

 עם בהתאמה ,הפלילי המעשה של העיקריות בעובדות הודאה נדרשת :הצוות עמדת

 וגניבת בהתפרצות הודאה: למשל. העבירה נפגע של בהודעה שנמצאות העובדות

, . זאתהפניה לצורך מספקת כהודאה תיחשב נגנבו כי טוען שהנפגע מהפריטים חלק

 מהפריטים חלק של הגניבה בעבירת והן ההתפרצות בעבירת הן ,הודאה קיימת כי

 .שנגנבו

 בהתאם העבירה למבצע המיוחסות העובדות בכל הודאה נדרשת :מיעוט עמדת

 . העבירה נפגע של בהודעה שנמצאות לעובדות
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 קיים אך, העיקריות בעובדות מודה העבירה מבצע שבו מקרה יופנה האם :ההסוגי

 העבירה מבצע של הודאה קיימת: למשל ?אישום כתב הגשת לצורך בראיות חסר

 .להודעתו 'נוסף מה דבר' ללא

 על רהלשמי בכפוף, 'מאחה צדק' לתוכנית להפנות ניתן, אלה במקרים :הצוות עמדת

 מחוסר ייסגר התיק כי יידועו מחייבת . שקיפות זוהעבירה מבצע כלפי שקיפות

 .מספיקות ראיות

 

 טוען אך, העיקריות בעובדות מודה העבירה מבצע שבו ,מקרה יופנה האם :הסוגיה

 הגנה של טענה טוען אך, אחר תקף כי מודה עבירה מבצע: למשל. הגנה טענת

 .עצמית

 לו עומדת אך, העיקריות בעובדות מודה העבירה מבצע בהם במקרים :הצוות עמדת

 את להפנות מקום אין, אשמה מחוסר נסגר התיק היה בגינה אשר הגנה טענת

 .'מאחה צדק' לתוכנית המקרה

 

 :הפנייה לפני החקירה בתיק הראיות בדיקת .ד

 ,בתיק החקירה את להשלים יש 'מאחה צדק' לתוכנית הפנייה לפני האם :ההסוגי

 ?חקירה במשאבי לחסוך מנת-על ,העבירה מבצע של בהודאה להסתפק שניתן או

 צדק' לתוכנית התיק הפניית טרם בתיק החקירה את להשלים יש :הצוות עמדת

 .'מאחה

 

 :'מאחה צדק' לתוכנית שיופנו התיקים לבחירת קריטריונים .ה

 .העבירה לסוג הקשורים קריטריונים :ההסוגי

 בכפוף ',מאחה צדק' לתוכנית להפנות ניתן, 'עוון' מסוג עבירות, ככלל :הצוות עמדת

 :הבאים לחריגים

 ;מין עבירות  (7

 ;זוג-בני בין אלימות עבירות  (3

 ההטרדה נסיבות בהם מקרים למעט) מינית הטרדה למניעת החוק פי-על עבירות  (2

 ;(מגונים מעשים לכלל מגיעות ואינן ,קלות

 ;הונאה מפלג ידי-על הנחקרות ',עוון' מסוג והונאה מרמה עבירות  (4
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 שהנזק ,המשטרה תחנות ידי-על הנחקרות ',עוון' מסוג והונאה מרמה עבירות (1

 ;גבוה בעטיין שנגרם הכספי

 ;כיסוי ללא שיק משיכת שעניינן עבירות  (2

 של עבירות למעט, שוטר הכשלת של ועבירה  ,ומשפט שלטון סדרי כלפי עבירות (1

 מ"אח' ק באישור רק להליך שיופנו – הקלים במקרים 'עוון' מסוג כוזבות הודעות

 ;מרחבי

 ;הימורים עבירות  (2

 .אישי לשימוש סמים החזקת של עבירות  (7

 

 לנפגע הקשורים קריטריונים :יההסוג

 בכפוף עבירה נפגע כל 'מאחה צדק' לתוכנית להפנות ניתן, ככלל :הצוות עמדת

 :הבאות למגבלות

 המהווים נפגעים מספר לרבות –" יחיד)"  פלילי באירוע יחיד ישיר נפגע של קיומו (7

 ;(אחת יחידה

 ;קטין הוא העבירה נפגע כאשר, ההליך לקיום והוריו הנפגע הסכמת (3

 לתת כדי לו שניתן ההסבר את להבין, ראש משרד החקירות לדעת, כשיר הנפגע (2

 .ההליך לקיום הסכמה

 

  העבירה למבצע שקשורים קריטריונים :ההסוגי

 בכפוף, עבירה מבצע כל 'מאחה צדק' לתוכנית להפנות ניתן, ככלל :הצוות עמדת

 :להליך יופנו לא אשר, הבאים לחריגים

 קצין לדעת – לסמים מכורים היותם רקע-על עבירות שביצעו עבירה מבצעי (7

 יכולה התלות. קשה או קל סם הוא אם בין, בסם תלות לו שיש מי, קרי) החקירות

 (. נפשית או פיזיולוגית להיות

 שניתן ההסבר את להבין, ראש משרד החקירות לדעת, כשיר שאינו עבירה מבצע (3

 בעיה בשל, '. זאתמאחה צדק' לתוכנית פרטיו את להעביר הסכמתו את לקבל כדי לו

 .שכלית מוגבלות או0ו נפשית מחלה0 

 להשתתף מוכן ירהבעה ונפגע ,שותפים מספר ידי-על בוצע הפלילי המעשה כאשר (2

, לאמור. יהלהפנ המתאימים תפיםוהש של חלקם0אחד עם רק 'מאחה צדק' בתהליך
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 לא 0 נתפסו לא לעבירה שותפיו אך, להפניה מתאים נמצא העבירה מבצע כאשר

 .לתהליך להפנותו ניתן, הקריטריונים פי-על להפניה מתאימים נמצאו

 שבגינה העבירה מסוג עבירה בו נכללה לא אולם, פלילי עבר עבירה למבצע היה (4

ראש משרד  דעת לשיקולאז נתון הדבר  – 'מאחה צדק' לתוכנית להפנותו ניתן

 הפנייה על שההחלטה עדיף ,העבירה למבצע מכביד פלילי עבר יש כאשר. החקירות

 תיקים הינו זה בהקשר 'פלילי עבר'. התביעה ידי-על תיעשה 'מאחה צדק' לתוכנית

 ד"מב תיקי, ביעהתי א תיקי, מספיקות ראיות ומחוסר לציבור עניין מחוסר שנסגרו

 זה לעניין 'העבירה סוג'. הרשעה ללא עבירה ביצוע על וקביעות הרשעות, פתוחים

 ז"התשל, העונשין חוק של השונים בפרקים שנקבעו כפי ,העבירות סוגי פי-על יקבע

 לחוק' י פרק פי-על 'בגוף פגיעות' מסוג עבירה היא תקיפה עבירת: הלדוגמ. 7711

 .העונשין

 שבגינה העבירה מסוג עבירות0  עבירה וכללנ בו פלילי עבר העבירה למבצע היה (1

 חלפו אם רק 'מאחה צדק' לתוכנית יופנה – 'מאחה צדק' לתוכנית להפנותו ניתן

 האחרון הרישום תאריך, זה לעניין. האחרון הרישום מתאריך שנים חמש לפחות

, הרשעה ללא אשמה קביעת, הרשעה: התיק לגבי ההחלטה קבלת תאריך הוא

 .ביעהתי בא סגירה לרבות סגירה החלטות

 שאינה עבירות0  עבירה הכולל ,תקף תנאי על מאסר העבירה מבצע נגד תלוי היה (2

ראש משרד  דעת לשיקול – 'מאחה צדק' לתוכנית להפנותו ניתן ןשבגינ סוגהמ אינן0 

 .החקירות

 שהיא עבירות0  עבירה הכולל תקף תנאי על מאסר העבירה מבצע נגד תלוי היה (1

 לתוכנית יופנה – 'מאחה צדק' לתוכנית להפנותו ניתן שבגינה העבירה מסוג הן0

 תנאי על המאסר) הדין גזר ממועד שנים חמש לפחות חלפו אם רק 'מאחה צדק'

 מסוג עבירות הכולל תנאי על מאסר ועומד תלוי עוד כל – בתוקף אינו זה בשלב

 (.יופנה לא – להפנותו ניתן שבגינה  העבירה

 לא – המשפט בבית דין לבירור הממתינים תיקים0 תיק העבירה למבצע היה (2

 .שביצע נוספות עבירות0 עבירה בגין 'מאחה צדק' לתוכנית יופנה

 על או סגירה על החלטה בו התקבלה שלא פתוח תיק העבירה מבצע נגד תלוי היה (7

 אלא עבירות0  עבירה בגין 'מאחה צדק' לתוכנית יופנה לא – אישום כתב הגשת

 :הבאים במקרים

 שנים 1 חלפו אם – להפנות ניתן בגינה עבירה סוג מאותו בעבירה פתוח תיק •

 .מפתיחתו
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 2 חלפו אם – להפנות ניתן בגינה עבירה סוג מאותו שאינה בעבירה פתוח תיק •

 .מפתיחתו שנים

 

             התיק של למצבו שקשורים קריטריונים הסוגיה:

 על להמליץ כוונה שיש בתיקים תהיה 'מאחה צדק' לתוכנית ההפניה :הצוות עמדת

 על להמליץ אם ממשית התלבטות קיימת בהם במקרים או ,אישום כתב הגשת

 עניין מחוסר לסגור היא הנטייה בהם למקרים הכוונה אין) אישום כתב הגשת

 (.לציבור

 את לסגור החלטה התקבלה בהם במקרים 'מאחה צדק' לתוכנית הפניה תהיה לא

 :הבאות בנסיבות למעט ,לציבור עניין מחוסר התיק

 ופתרון ,העבירה למבצע העבירה נפגע בין מתמשכת יחסים מערכת קיימת (א

 ביצוע להישנות הסיכוי את להפחית עשוי 'מאחה צדק' תהליכיב ביניהם הסכסוך

 .עבירות

 בעקבותיה שהתעוררו והצרכים העבירה בנפגע הפגיעה אופי בהם במקרים (ב

 .'מאחה צדק' של בתהליך מיטבי מענה לקבל יכולים

 

  ההפניה: מנגנון .ו

 לתוכנית הפנייה על להחליט המוסמך הגורם הוא החוקרת ביחידה מי :הסוגיה

 ?'מאחה צדק'

 .הלהפני קריטריונים טופס החוקר ימלא ,בתיק החקירה הסתיימה :הצוות עמדת

 התיק את החוקר אליו יעביר ,ןמשפט חקירות קצין קיים ןבהמשטרה  בתחנות

 את וכן ,הראיותטיב  את יבחן משפטן קצין. יהלהפנ קריטריונים טופס בצירוף

 ירוףצב התיק את ויעביר ,דלעיל 2 בסעיף לאמור בהתאם ההודאה של טיבה

 .לראש משרד החקירות המלצתו

 את להפנות מקום ויש ,בקריטריונים עומד התיק כי ראש משרד החקירות סבר

 של לאישורו המלצותיו בצירוף התיק את יעביר, 'מאחה צדק' לתוכנית המקרה

 .מרחביצין החקירות הק

, 'מאחה צדק' לתוכנית המקרה את להפנות אין כי ראש משרד החקירות החליט

 .בתיק בכתב החלטתו את ינמק
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 את יחזיר, 'מאחה צדק' לתוכנית התיק את להפנות מרחביה קצין החקירות אישר

 קצין החקירות אישר לא. בתיק בכתב אישור בצירוף החוקרת ליחידה התיק

 .בכתב החלטתו את ינמק, 'מאחה צדק' לתוכנית ההפניה את מרחביה

 טופס בצירוף התיק את החוקר יעביר, משפטן קצין קיים לא שבהן בתחנות

 .  לראש משרד החקירות המלצתו עם הלהפני קריטריונים

 

 ? 'מאחה צדק' לתוכנית להעביר יש מידע איזה  .ז

 שפה, גיל, טלפון, כתובת, מין ,שם) אישיים פרטים להעביר יש :הצוות עמדת

 הפלילי המעשה של תמצית להעביר ויש ,העבירה ונפגע העבירה מבצע של( שולטת

 הפניה טופס באמצעות העבירה ונפגע העבירה מבצע של לגרסאות התייחסות תוך

 .'מאחה צדק' לתוכנית

 

 צדק' לתוכנית לעיל כאמור מידע להעביר סמכות למשטרה יש האם :יההסוג

 ?'מאחה

 להעברת העבירה ונפגע העבירה מבצע של בכתב הסכמה לקבל יש :הצוות עמדת

 .לעיל כאמור המידע

 

על ידי  החלטה קבלת לאחר 'מאחה צדק' לתוכנית ההפניה מתבצעת כיצד :הסוגיה

 ?בתחנה ראש משרד החקירות וא ,אופרטיבית בתחנה מרחביה החקירות קצין

', מאחה צדק' לתוכנית תיק של הפניה קצין החקירות המרחבי אישר  :הצוות עמדת

 קצין אין בהן בתחנות. כזה שיש במקום בתחנה המשפטן לקצין התיק את יחזיר

 .ראש משרד החקירותל התיק יוחזר משפטן

ת חולי לראש או חקירות לקצין התיק את להעביר רשאי ראש משרד החקירות

 תפקיד בעל שיהיה ובתנאי ',מאחה צדק' לתוכנית התיק הפניית לצורך חקירות

 (.בתחנה המפנה הגורם – להלן) זה לצורך קבוע

 תוכנית על קצרות לו יסביר, העבירה מבצע עם שיחה יקיים בתחנה המפנה הגורם

' מאחה צדק' של בתהליך להשתתפותו שיש האפשריות ההשלכות ועל 'מאחה צדק'

 לעיל כאמור המידע להעברת העבירה מבצע של הסכמתו את ויקבל ,עניינו על

 .'מאחה צדק' לתוכנית
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 לאיש ויעבירו 'מאחה צדק' לתוכנית הפנייה טופס ימלא בתחנה המפנה הגורם

 .'מאחה צדק' תוכנית של הקשר

 נפגע של פרטים לקבל בבקשה המפנה לגורם תפנה 'מאחה צדק' שתוכנית לאחר

 קצרות לו יסביר . הואהעבירה נפגע עם שיחה בתחנה המפנה הגורם יקיים, העבירה

 על בתהליך להשתתפותו שיש האפשריות ההשלכות על, 'מאחה צדק' תוכנית על

 עימו שתיצור כדי ,לתוכנית פרטיו להעברת העבירה נפגע הסכמת את ויקבל ,עניינו

 .עליה יותר מפורט מידע לו תןיות קשר

 

 :כדלקמן המפנה ורםגה ינהג קטין העבירה ונפגע היה

 שתוכנה הקטין הורי עם שיחה בתחנה המפנה הגורם יקיים – 72 לקטין מלאו טרם

 .לעיל כאמור המפנה הגורם ינהג, הסכמתם הקטין הורי נתנו. לעיל אמור

 אמור שתוכנה הקטין עם שיחה בתחנה המפנה הגורם יקיים – 72 לקטין מלאו

 .לעיל כאמור המפנה הגורם ינהג, הסכמתו את הקטין נתן. לעיל

 

 :הזמן מגבלת  .ח

 תהליך וקיום 'מאחה צדק' לתוכנית הפנייה לצורך הזמן מגבלות מהם :יההסוג

 ? 'מאחה צדק'

 יותר יחלפו לא לתוכנית ההפניה לביצוע עד החקירה מסיום :הצוות עמדת

 לפי הצדדים הסכמת מקבלת משבועיים יותר ולא ,משבועיים יותר ולא ,מחודשיים

 .העניין

 2 -מ יותר יחלפו ולא 'מאחה צדק' מפגש לקיום עד לתוכנית התיק מהפניית

 .חודשים

 .חודשים 7 על יעלה לא פגיעות איחוי הסכם לביצוע שיקבע הזמן פרק
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 דיווח: .ט

 תהליךה התנהלות אופן על 'מאחה צדק' תוכנית של הדיווח חובת מהי :יההסוג

 ?החוקרת ליחידה( המפגש שלבבו ההכנה בשלב)

 :הצוות עמדת

 מהנסיבות אחת בכל בתחנה המפנה לגורם מיידי באופן תדווח מאחה צדק תוכנית

 :הבאות

 יתקיים לא0  (המפגש מועד על ידווח) למפגש מועד ונקבע ההכנה שלב הסתיים •

 .מפגש

 יצורף ההסכם מן עותק) פגיעות איחוי בהסכם 'מאחה צדק' מפגש הסתיים •

 .פגיעות איחוי להסכם הגעה ללא0  (לדיווח

 .'מאחה צדק תהליך על מעקב' טופס באמצעות יתועדו הדיווחים •

 

 הדיווח חובת ומה ,הפגיעות איחוי הסכם ביצוע אחר מעקב על אחראי מי :הסוגיה

 ?לאחריות זו  הנלוות

 הסכמי ביצוע אחר המעקב על אחראית תהיה 'מאחה צדק' תוכנית  עמדת הצוות:

 מהנסיבות:הפגיעות ותדווח באופן מיידי לגורם המפנה בתחנה לכל אחת  איחוי

סיום ביצוע הסכם איחוי הפגיעות, הפרה של ההסכם לרבות הנסיבות ומה התוכנית 

  מתכוונת לפעול בעקבות ההפרה ושינויים בהסכם ודרך קבלתם.

 

 תהליך המשך על הפגיעות איחוי הסכם של להפרה שיש ההשלכות מה :הסוגיה

 '?מאחה   צדק'

 תלויות שאינן מסיבות פגיעות איחוי הסכם הפרת של במקרה  עמדת הצוות:

יך וניתן להאר ,העבירה, תינתן הזדמנות לתקן את ההפרה במסגרת התוכנית במבצע

במקרה של הפרת הסכם איחוי  .חודשים 7 את פרק הזמן לביצוע ההסכם מעל

, ניתן לתקנה על פי שיקול דעתה המקצועי של פגיעות התלויה במבצע העבירה

ותינתן  ,סכם לא יוארך מעבר לחודש נוסףובלבד שפרק הזמן לביצוע הה ,התוכנית

 הזדמנות אחת בלבד.
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 ההחלטות על 'מאחה צדק' לתוכנית מקרה של להפניה שיש ההשלכות .י

 :הפלילי בתיק שמתקבלות

 בהסכם שהסתיים 'מאחה צדק' תהליך של לקיומו שיש ההשלכה מה :הסוגיה

 ? הפלילי בהליך שתתקבל ההחלטה על במלואו בוצע אשר פגיעות איחוי

 כוונה בו שהייתה תיק 'מאחה צדק' לתוכנית הופנה בהם במקרים :הצוות עמדת

 על להמליץ אם ממשית התלבטות בו שהייתה או אישום כתב הגשת על להמליץ

 .לציבור עניין מחוסר התיק ייסגר – אישום כתב הגשת

 .במלואו ההסכם קיום לאחר רק תעשה התיק סגירת על ההחלטה

 

 בו התקיים שלא 'מאחה צדק' של תהליך של לקיומו שיש ההשלכה מה :הסוגיה

 בתיק שתתקבל ההחלטה על בהסכם הסתיים שלא מפגש בו שהתקיים או ,מפגש

 ?הפלילי

 בו שהתקיים או ,מפגש בו התקיים שלא 'מאחה צדק' של תהליך :הצוות עמדת

 סיבות בשל ואם עבירה במבצע התלויות סיבות בשל אם, הסתיים שלא מפגש

 את לשנות ולא העבירה למבצע לרועץ לעמוד צריך לא, העבירה בנפגע התלויות

 : כדלקמן לנהוג יש, אלה בנסיבות. לרעה מצבו

 .אישום כתב הגשת על יומלץ – אישום כתב הגש על להמליץ כוונה בו שהייתה תיק •

 יחזור התיק – אישום כתב הגשת על להמליץ האם התלבטות בו שהייתה תיק •

 להיות אמור אינו ראש משרד החקירותה. החלטה לקבלת משרד החקירותראש ל

 .בהסכם הסתיים לא המפגש0 מפגש התקיים שלא מהעובדה מושפע

 חלטת הסגירה תישאר בעינה.ה –תיק שנסגר מחוסר עניין לציבור 

 

 שלא בהסכם שהסתיים ',מאחה צדק' תהליך של לקיומו שיש ההשלכה מה :יההסוג

 ?הפלילי בתיק שמתקבלת ההחלטה על ,מלא0 חלקי באופן בוצע

 או מלא באופן בוצע לא אשר בהסכם שהסתיים 'מאחה צדק' תהליך :הצוות עמדת

 במסגרת בחשבון תילקח זו עובדה – העבירה במבצע שתלויות סיבות בשל חלקי

 .אישום כתב הגשת על להמלצה הנוגעים השיקולים
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 המאחה: הצדק בתהליכי השוטר השתתפות. יא
 

 ?(מעגל0 היוועדות) 'מאחה צדק' בתהליך להשתתף שוטר על האם :סוגיהה

 'מאחה צדק' בתהליכי שוטר של להשתתפות חשיבות יש, ככלל :הצוות עמדת

. 'מאחה צדק' של תהליכים לקדם כדי בהן שיש בנסיבות( מעגל0 היוועדות)

 .ארגונית היערכות מחייבת זו השתתפות

 

 ?בתהליך ישתתף כי שראוי השוטר מיהו :הסוגיה

 ישתתף האירוע של לחקירה שותף שהיה שהשוטר הוא הראוי המצב :הצוות עמדת

 ניתן התחנה של העבודה משגרת הנובעים הקשיים בשל. 'מאחה צדק' בתהליכי

 .כך לצורך קבוע תפקדי ממלא לקבוע יש לכן .אפשרי תמיד לא זה מצב כי להוכיח

 

 ומנחיהם: 'מאחה צדק' תותוכני. יב

 

 תהיה 'מאחה צדק' של תהליכים קיום לשם תיקים הפניית, ככלל :הצוות עמדת

 :הבאים בתנאים שתעמוד 'מאחה צדק' של מקצועיות לתוכניות

 צדק' תוכניות של והאתיות המקצועיות המנהליות המידה באמות תעמודנה  •

 .לכך המוסמך מקצועי גורם ידי-על שתקבענה כפי ',מאחה

 ועדת להמלצות בהתאם הכשרה מסלול עברו במסגרתם הפועלים המנחים •

 .המשפטים משרד ידי-על שיאושרו כפי ,ההכשרה

: 'מאחה צדק' תהליכי של הנפוצים הטיפוס אבות שני את לפחות להפעיל תוכלנה •

 .והיוועדות עבירה מבצע - עבירה נפגע דיאלוג

 

 :(פיילוט) ניסיונית תוכנית. יג
 

 '?מאחה צדק' לתוכניות תיקים הפניית של הניסיונית התוכנית תופעל היכן :סוגיהה

, גלילות תחנת: משטרה תחנות בשלוש הראשון בשלב תופעל התוכנית :הצוות עמדת

 .עירון ותחנת מוריה מרחב
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 ? אופן ובאיזה התיקים יופנו 'מאחה צדק' תוכניות לאלו :הסוגיה

 צדק' ותוכנית קהילתיות 'מאחה צדק' לתוכניות תהיה תיקים הפניית :הצוות עמדת

 .'מאחה צדק' תוכניות מפעילי בפורום החברות ,למבוגרים המבחן שירות של 'מאחה

 יפנה ',מאחה צדק' לתוכנית להפניה מתאים התיק כי בתחנה המפנה הגורם החליט

 הוכשרו שמנחיה, באזורו הפועלות הקהילתיות 'מאחה צדק' תוכניות0 לתוכנית

 .10'היוועדות תהליכי' להנחות

 תהליךה כי, מקצועיים משיקולים, התיק הופנה שאליה 'מאחה צדק' תוכנית קבעה

 התיק את תחזיר, 11'עבירה מבצע - עבירה נפגע דיאלוג' של תהליך הוא המתאים

 מבחן שירות של 'מאחה צדק' לתוכנית התיק את יעביר אשר ,בתחנה המפנה לגורם

 .באזורו הפועלת למבוגרים

 ההפניה תיעשה ,אחת קהילתית 'מאחה צדק' מתוכנית יותר פועלת בהם באזורים

 .שוויוני באופן בתחנה המפנה הגורם ידי-על

 התוכנית של השוטף הניהול על יפקח נציגיו או אלה המלצות על החתום הצוות

 .הניסיונית

 הצוות של הרכבו על יוחלט הלקחים והפקת הניסיונית התוכנית סיום לאחר

 ודרך 'מאחה צדק' תוכניות להפעלת המידה אמות יקבעו אשר עד בפיקוח שימשיך

 .יישומן על הפיקוח

 

 :הניסיונית התוכנית הערכת :סוגיהה

 של שונים להיבטים שתתייחס בהערכה תלווה הניסיונית התוכנית :הצוות עמדת

 .המשטרה בעבודת 'מאחה צדק' תהליכי שילוב

 

 :הניסיונית התוכנית משך :סוגיהה

 לפני לא ותסתיים ,משנה פחות לא תמשך הניסיונית התוכנית :הצוות עמדת

 .'מאחה צדק' של מלאים  תהליכים 41 שיסתיימו

  

                                                           
 סעיף קטן ב' לעבודה. 4: ראה פרק 'תהליך היוועדות' 10
 סעיף קטן ב' לעבודה. 4ראה פרק  : "מבצע עבירה –דיאלוג נפגע עבירה " 11
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 . פסקי דין נבחרים.1

 

, אכיפת החוק בישראל באופן רשמי מאחה' טרם הוטמעה במערכת הצדק גישת 'ה

ואינה גישה בעלת  ,אינה מקובלת כגישה בעלת מעמד משפטי בחקיקההיא  ,קרי

היא  נמצאה מקובלת  . יחד עם זאת,מעמד מנהלי בסוכנויות אכיפת החוק במדינה

ומקבלת התייחסות חיובית ובעלת משקל בשיקולי הכרעת דין בבתי המשפט 

שנה  71היא החלה כגישה ניסיונית לפני  שם ,בישראל ואף בשירות המבחן לנוער

לנוער, הגב' שרי גרבלי, משם היא הופצה בבאר שבע, בניהולה של קצינת המבחן 

היא זוכה למעמד של  ואומצה לכל המחוזות של שירות המבחן לנוער בארץ, ושם

   .הליך מקובל ושגרתי

נתן דעתו בית  , אשר בהםבפרק זה אציג תמצית של מספר פסקי דין נבחרים

 עמדת בית המשפטאותם מצאתי, המשפט על הליך ה'צדק מאחה' , בכל המקרים 

 :הינה חיובית

 

 כבית משפט לערעורים פליליים בית המשפט העליון בשבתו 1033/28 ערעור פלילי

 

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים בהרכב כבוד הנשיאה 

גזר הדין בתיק  השופטת מרים נאור והשופטת עדנה ארבל דנו בערעור  על בייניש, 

. כב' השופט גורפינקל, נגד הנאשם אלירן בר ציוןידי על אשר ניתן  40772001 –פלילי 

חודשי מאסר בגין פציעה בנסיבות מחמירות של אדם  72-ל , על פי הודאתו,נדון הוא

במהלך בילוי במועדון בהרצליה. בית המשפט העליון נתן דעתו להליך ה'צדק 

 , ומזהה בו תהליך שראוי לדחות עבורו את שמיעת הערעור:מאחה'ה

 

 לאחר. בערעור דיון בפנינו התקיים 7.7.02 ביום. שבפנינו הערעור הוגש הדין גזר על.."

 לדחות, המבחן שירות בהמלצת, החלטנו המבחן קצינת ואת הצדדים טענות את ששמענו

 התקדמות את לבחון מנת על חודשים שלושה של לתקופה הערעור שמיעת המשך את

 שחלפה לאחר, כעת ".מאחה צדק" הליך של קיומו אפשרות ואת השיקומי התהליך

 את ושמענו שבנו ,המערער בעניין מעודכן מבחן שירות תסקיר והוגש האמורה התקופה

 ."...הצדדים טענות
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 בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים 2012/21 ערעור פלילי

 

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פלילים בהרכב כב' השופטת 

גז"ד בתיק ב , דן בערעור שניתןעדנה ארבל, השופטת א' חיות והשופט עוזי פוגלמן 

בבית המשפט המחוזי חיפה על ידי כב' השופט א' שיף נגד הנאשם  1302002פלילי 

יפה לשם גניבה ושוד מחמוד טאהא, אשר נדון לעשרה חודשי מאסר בגין תק

בנסיבות מחמירות על פי הודאתו. בית המשפט  בערעור נתן דעתו על ה'צדק 

 :מאחה'

 

 התאמתו את לבדוק המבחן שירות המליץ הערעור בשלב לנו שהוגש המשלים בתסקיר.."

 להתנצל לו לאפשר החוזרות בקשותיו נוכח וזאת" מאחה צדק" של להליך המערער של

 הדיון במהלך המבחן שירות אמנם נסוג זו מהמלצה. ולפצותם המתלוננים בפני

 משום אלא ,במערער התלויים מטעמים לא אך, 2.7.3001 ביום בפנינו שהתקיים

 אינם המתלוננים כי, לעבירות שותפו, תיתי נגד בנפרד המתנהל ההליך במסגרת שהתברר

 יש הפועל אל לצאת יוכל לא הומלץ שעליו שההליך אף כי נראה. כזה הליך לקיים נכונים

 הכנה החרטה את, באשמה ההודאה את המערער של לזכותו לזקוף מקום בהחלט

 ."..ולפצותם בפניהם להתנצל מנת על המתלוננים עם להיפגש רצונו ואת שהביע

 

 בבית המשפט המחוזי בחיפה 2002/02 תיק פלילי

סנדי עזקי  ,נדונו הנאשמים ,כב' השופט אילן שיף ,בגז"ד שניתן על ידי השופט

בגין שוד בנסיבות מחמירות לאחר שהורשעו על פי הודאותיהם בגין  ,ואורחן סעדייב

שוד של פרוצה. בית המשפט במתן גזר הדין נתן דעתו והתייחס להליך של 'צדק 

 :מאחה'

 :הבאות נסיבות את לקולא אשקול הנאשמים במעשי החומרה לצד" ...

 :7 נאשם לגבי

 . המבחן שירות בתסקיר כמפורט, הקשות המשפחתיות יבותיונס את .7

 ". מאחה צדק" של הליך לעבור הנאשם של נכונותו את .3

 . ידו על ופורטו המבחן שירות בתסקיר שנמנו הסיכוי גורמי את .2

 חש שהוא והבושה הצער ואת המתוקן האישום בכתב לו במיוחס הנאשם הודיית את .4

 . מעשיו בשל

 .לעיל כמפורט במצוקה הנאשם היה המעשים ביצוע שבעת העובדה את .1

 



79 
 

 בבית המשפט המחוזי בחיפה 281222/21תיק פלילי 

 

בגזר הדין שניתן על ידי כבוד השופטת שרון נתנאל נגד הנאשמים עלי קדח, סובחי 

על פי הודאותיהם בחבלה בכוונה מחמירה, בית  אשר נדונו ,קדח ואיברהים קדח

 בגזר הדין 'מאחהההצדק 'המשפט נתן דעתו והתייחס להליך 

 

 להסכם מייחסים המשפט בתי אשר במשקל התפתחות חלה האחרונות בשנים..."

 מועט משקל סולחה להסכם ליתן מקובל היה, בעבר. הדין את לגזור בבואם, סולחה

 להביא אין לפיה, גישה בשל והן סולחה להסכמי חשדנית התייחסות בשל הן, ביותר

 האינטרס ראיית ובשל הנאשם לבין העבריין בין כלשהי הסכמה, העונש יןילענ, בחשבון

 עם. מכריע כאינטרס, הרבים הרתעת ובמיוחד הרתעה לשם, הנאשם בהענשת הציבורי

 זכויות חוק: ראו) העבירה נפגעי של לעמדתם מקום מתן, היתר ובין החקיקה התפתחות

 לחוק' א742 סעיף: ראו) הפלילי מוסד הגישור התפתחות(, 3007-א"התשס, עבירה נפגעי

 זה ובכלל הענישתית בגישה ושינוי( 7723-ב"התשמ[, משולב נוסח] הפלילי הדין סדר

 שינוי חל, הציבורי מהאינטרס כחלק הנאשם של שיקומו וראיית 'הצדק המאחה' רעיון

 יןיבענ, ראו. הענישה שיקולי בין, לסולחה ליתן שיש המשקל בדבר ש"ביהמ בגישת גם

 ."..לסולחה העת הגיעה" שפירא רון השופט כבוד של מאמרו. זה

 

 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים 0812/21 בש"פ 

 

 בית המשפט המחוזי בנצרת שניתן על ידי כבוד השופט א' יונתן, 242007בתיק ב"ש 

בה דחה כב' השופט את בקשתו של הנאשם אנואר חסן  לעיון  חוזר בהחלטה לעצרו 

בערר על החלטת בית דן עד תום ההליכים המתנהלים נגדו. בית המשפט העליון 

 :מאחה'ההצדק 'ובהחלטתו נתן דעתו והתייחס להליך  ,המשפט המחוזי

 

 לו להעניק שיש ולמקום, ה'סולחה' למוסד בפסיקתו פעם לא התייחס זה משפט בית..."

 זה מוסד של בחשיבותו המשפט בית הכיר זו המשפטי "... בפסיקה ההליך במסגרת

 נכבדי של בתיווכם, יריבות קבוצות בין בית שלום פעם לא בהשכינו, מסורתיות בחברות

 לסיומם להביא כדי פעם לא בהם יש אשר", מאחה צדק" של עקרונות קידום תוך, העדה

 המשפט של פועלו את המשלימה, זו לגישה שותף אני אף כי אציין. אלימים סכסוכים

 זה להסכם גושפנקא ומתן, לסכסוך הצדדים בין ומפגש הידברות באמצעות, ליאמהפור

 ..."ותיותסמכ דמויות מידי

 בית המשפט המחוזי ירושלים 011/240 תיק פלילי
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פי  משה ביבי על , נדון הנאשםבפסק הדין שניתן על ידי כב' השופטת אפעל גבאי

במשפט נתן דעתו והתייחס  בית .הסדר טיעון בגין עבירה של סחיטה באיומים

 ':מאחההצדק להליך 'ה

 

 וצו שרות בעבודות קצר מאסר להטלת המלצה כוללת בתסקיר התחתונה השורה.."

 הצדק' הליך את לקיים נוסף ניסיון יעשה שבמהלכם, חודשים ששה למשך מבחן

 ליישם התקשה אך, לכך מוכן היה הנאשם', המאחה הצדק' להליך אשר ...  'המאחה

 לנאשם. רבות שעות במשך לעבודה נרתם והוא חלה שאביו כך בשל גם, היתר בין, זאת

 כי ויתכן, גישור של בהליך להשתתף מאשר בכסף המתלונן את לפצות יותר קל היה

  ...הפועל אל לצאת יוכל זה הליך, תוטל אם, המבחן בתקופת

 מאמץ הדורש, ומורכב קשה בהליך המדובר. המאחה' צדק'ה הליך את סיכלו אלה כל ...

 כפי) כזה מורכב לתהליך פנוי אינו הנאשם זה בשלב כי, נראה. הצדדים משני והתגייסות

 זמנו כל את משקיע הנאשם(. הדרכים תאונת לאחר הדחק בתסמונת לטפל פנוי שאינו

 הליך קיום באי לראות קשה, בתסקיר האמור לנוכח. ל"לצה לגיוס וממתין, בעבודה

 ביטא הנאשם, שם האמור פי-על שכן, הלחומר מובהקת נסיבה משום' המאחה הצדק'

 בסכום המתלונן את לפצות נכון והיה, בכנותם הרשימו אשר, ובושה צער, חרטה

 "...₪ 70,000 של משמעותי

 

 בבית המשפט המחוזי בתל אביב 2/212200 תיק פלילי

בגזר הדין שניתן על ידי כב' השופטת ד"ר עדנה קפלן הגלר נגד הנאשמים בוריס  

קרוסקוביץ' ואדיר ועקנין נדונו הנאשמים בגין תקיפה בנסיבות מחמירות, בית 

 ':מאחהההצדק 'המשפט נתן דעתו והתייחס להליך 

 כדברי, 7 הנאשם מצד וכנה אמיתית חרטה בעקבות, יזם גם המבחן-שירות "...

 ּוראה) לכך הסכימו 7 הנאשם וגם המתלונן גם". מאחה צדק" של אירוע, סניגוריה

 בסיוע שהוגש נוסף הסכם גם נחתם" מאחה צדק" אותו בעקבות(. בתסקיר הפנייה

 לעניין זה בתיק היו אשר להסכמות מעבר הן שהתקבלו וההסכמות, מגשר מבחן-קצין

-מעומק המוכן נאשם, מעׂשיו המפנים נאשם, כאן כי, משפט-בית סבור אולם... העונש

 ּומפצה נפגע אשר מי ֶאל מורּכן בראש הּבא נאשם, ּובִכשלונו מעשיו ברֹוע להכיר ליבו

 לא אשר מוׁשטת ליד הוא ראוי – משמעותו כל על", מאחה צדק" של בהליך אותו

 ּובריח"... סורג מאחורי תשלחנּו
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 ביקורת על הליך 'הצדק המאחה' .02
 

היד אסכולת  מה שניתן לכנות 'לניתן לשייך לגישת ה'צדק מאחה' את המתנגדים 

בכל אימת שמתרחש פשע  .אלו שטוענים ומטיפים להחמרה בענישה –' החזקה

היחידי שיכול חמור שעולה לכותרות, הם רואים בענישה הפלילית ככוח המרתיע 

   למנוע ולצמצם פשיעה.

כיוון שהמודל מאפיין מודלים אחרים של 'שיטור קהילתי' אין פלא שהביקורת עליו 

 (3077)יחזקאלי, מזכירה את דפוס הביקורת על השיטור הקהילתי בכלל 

 Restoration or) (Gaudreault, 2005) להלן הטיעונים המרכזיים נגד השיטה

renovation? Evaluating restorative justice outcomes., 2005), (MITCHELL, 

2006) (Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2011), (Ministry 

of Justice, 2004) (Pelikan & Pereira, 2005): 

 

עבירות ל ה,לדוגמ נה  יכולה להתאים לכל סוג של פשע.גישת הצדק מאחה אי .א

עבירה זו בוודאי אינה יכולה לתקן את כל העוולות והפגיעות שהיא  ,שם. אינוס

עבירות של אלימות בתוך המשפחה לפי אותו היגיון, מקרים רבים של  מייצרת.

המגמה הקיימת היום בלא מעט מקומות יתאימו לשיטה, בין היתר משום  לא

 בעולם של יצירת הפרדה מוחלטת בין הצדדים בעבירות אלו.

הגישה מחלישה את מעמדם של מוסדות המדינה האמונים על שלטון החוק  .ב

תביעה ובתי המשפט. זאת, כיוון שהיא נוטלת מהם את ואכיפתו, המשטרה, ה

תפקיד הרגולציה בניהול המאבק בפשיעה, תפקיד השייך  באופן מובהק למדינה 

או לשלטון בכל חברה מודרנית ואף בחברות שבטיות. מצב זה יגרור פגיעה  

באמון הציבור במוסדות אלו, אשר אמונים על ביטחונו של הציבור ומעמדם 

 יתערער.

קיימת סכנה כי הגישה  מאחה' אינה מתאימה לכל העבריינים.שת ה'צדק גי .ג

 ,כךו ,בסופו של דבר תאפשר לעבריינים רבים להלך חופשי, ללא ענישה מתאימה

אינה מציעה מערכת או מנגנון ' גם הצדק מאחה'גישת . יסכנו את האזרחים

כפי שקיים במערכת הענישה  ,פיקוח אחר עבריינים אשר השתתפו בתהליך

 .המודרנית

לא מתוך  ,קיים חשש כי קורבנות מסוימים יחושו מאוימים ויצטרפו לתהליך .ד

תו מתקיימת בחירה חופשית אלא מתוך חשש ורצון לרצות את העבריין אשר א
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לקורבנות  קורבנות העבירה עלולים להפוך בנקל. כך, קציה ללא מחיצותאאינטר

 .חוזרים של המעשה האסור

אין . משפטניםים שאינם יגורמים וולונטר מתנהל על ידי' הליך ה'צדק מאחה .ה

כפי שקורה במערכות  ,יפעלו באופן  שיטתי  ולאורך זמןהבטחה כי גורמים אלו 

חשש של חוסר מקצועיות הגורמים בהיבטים יש גם  .ציבוריות ממשלתיות

רום עוול למי המשפטיים של התהליך, אשר יכול להוליד תוצאה לא מאוזנת שתג

 מהצדדים.

לפיו  ,צדק מאחה' היא גישה נאיבית בגלל תפיסתה את הטבע האנושיגישת 'ה .ו

עבריינים מכירים בעוולות שהם יוצרים ואפילו יכולים לקבל אחריות על 

בהם עבריינים מביעים חרטה  ,אנו עדים למעט מאוד מקרים ,בפועל .מעשיהם

החשש הגדול יותר הוא שעבריינים ינצלו את הפרצה הזו  .אמתית על מעשיהם

מוק מעונש, כך שיעשו זו תהיה להם הזדמנות פז כדי לח. כדי לקדם את עניינם

, כאשר ת לשכנע לכאורה כי הם מקבלים אחריות על מעשיהםכל דבר על מנ

  .בפועל אין זה כך

יש בעיה גם בהתאמת השיטה למציאות הישראלית של מתחים בין גזעים ובין  .ז

תושבי מרכז הארץ; ערבים )ובדואים(  –חילונים; מתנחלים  –קבוצות: חרדים 

יהודים ועוד. במציאות כזו יכולה השיטה להימצא, פעמים רבות, לא  –

 רלוונטית.
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 וסיכום: דיון. 00

ושילובה  'הצדק המאחה'לבחון את אימוצה של גישת  תהיהי מטרת העבודה

ובפרט בהליכי החקירה והתביעה , בהליכים הפליליים הקיימים במדינת ישראל

 .במשטרת ישראל

 ,את עקרונותיה של הגישה, את מטרותיה, השלכותיה ותוצאותיה הצגתילצורך כך, 

 אתמחקרים שבחנו  צגתיה. ההפילוסופיה העומדת מאחוריכמו גם את 

את היחסים בינה לבין הגישה  ובחנתי , האפקטיביות שלה במקומות שבהם יושמה

   המסורתית של המשפט הפלילי.

החלה מחלחלת בעשורים האחרונים למערכות אכיפת החוק  'הצדק המאחה'גישת 

גישה זו מציעה דרך שונה להתמודד עם . במדינות רבות ברחבי העולם וגם בישראל

מתוך מטרה לסיים את  ,היוועדות בין העבריין והקורבןהמעשה הפלילי בדרך של 

הסכסוך שגרם המעשה הפלילי בהידברות ולא כמעשה כפיה של המדינה, תוך 

התמקדות באיחוי הפגיעות שגרם המעשה הפלילי, הגישה אוחזת בהנחה כי כל בני 

האדם קשורים זה לזה במערכת יחסי גומלין ועליהם לפתור את הקשרים 

ישה איפה מציעה ומוכיחה במחקים את הצלחתה במקום שמערכת שהתקלקלו, הג

המשפט הפלילי נכשלה, קבלת אחריות על ידי העבריין על מעשיו, איחוי פגיעות של 

הקורבן והקהילה שנפגעו, והפחתה בממדי העבריינות החוזרת כחלק מתהליך 

 הריפוי והאיחוי שיחל גם אצל העבריין.

 אינם אשר המקרים מן ברבים הפלילי במשפט נרחב שימוש נעשה כי, העובדה בלטה

 ברוב, הפלילי בהליך השימוש. בישראל המסורתי הפלילי להליך כלל מתאימים

 בעילות נסגרים רבים חקירה תיקי. משפטיים בהליכים מסתיים אינו, המקרים

 של הגדולה המסה, אולם. פלילית אשמה היעדר, בראיות חוסר: כמו, שונות

 רק לא, אלו הליכים. לדין להעמדה ציבורי עניין היעדר של מהעילה נסגרת ההליכים

 מחריפים אף רבים במקרים אלא הפלילי ההליך טרום המצב את מיישבים שאינם

 .לו השותפים הפרטים בין מתמשכת עוינות ויוצרים, אותו

 מתאימים אינם האכיפה מערכת ידי על המטופלים המקרים שרוב, היא המשמעות

 לחפש שראוי, היא המתבקשת המסקנה. בישראל המסורתי הפלילי להליך כלל

 .בה העיקריות התורפה לנקודות לפחות, הנוכחית לשיטה חלופות

 המערכות את להחליף יכולים אינם 'הצדק המאחה' תפיסת יישומילטעמי, 

 יכולים המאחה הצדק תהליכי אולם, אשמה בקביעת או פשיעה בחקר הקיימות

 רוצים הצדדים ששני מקרים באותם, חלופה לו ולשמש, הפלילי ההליך את להשלים

 .מעשיו על אחריות לקבל מוכן העבירה ושמבצע, בהליך חלק ליטול
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הרואה את המעשה הפלילי כקונפליקט בין אנשים אשר צריך  'הצדק המאחה'גישת 

לפתור אותו ולטפל בפגיעות שהוא מייצר, יוצרת מתח בינה לבין מערכת המשפט 

יש לה  חשש שהיא מחבלת במטרות הענישה הפלילית כפי שעמדנו עליהם.משום ה

היא מייצרת באופן  כיהמחמירה והם רבים,  מתנגדים הדוגלים במדיניות הענישה

אנשי מערכת איפת החוק על כל מגזריה עסוקים  .טבעי התנגדות מעצם טיבה

ככל רבים כתבי אישום והיא ייצור  ,סגת ההצלחהאשר נתפסת כפ ,בתכלית אחת

היא הגמול לפגיעה  הענישה .הרשעות ומאסריםסימום והשגת מקשניתן וככל שניתן 

המאסר הוא הכלי שלדעתם יכריע את ממדי והיקפי  .שהעבריין גורם לחברה

בדרך זו רואה המדינה את הדרך לטפל בתופעת הפשיעה אשר נתפסת הפשיעה , 

 כפוגעת בחברה.

הפלילי ואת חסרונותיה, הצגתי את  סקרתי את הביקורת על המשפטבעבודה 

על בסיס מקורות ישראליים ומקורות  את עקרונותיה 'הצדק המאחה'הגישה של 

קיים עיקר הידע על הגישה, בעיקר במדינות צפון אמריקה,  בינלאומיים רבים שם

הצגתי קומץ של מחקרים שעסקו בבחינת הגישה במקומות  אוסטרליה ובריטניה.

ההשפעות העיקריות שהיו מצופות, על הקורבנות  אתבהם היא יושמה וכן 

 על הקהילה ועל מאפייני הפשיעה החוזרת )רצידביזם(. העבריינים

צרפתי  קובץ של פסקי דין נבחרים של בתי משפט בישראל מהשנים האחרונות של 

בכל המקרים  ה'צדק מאחה'המאה העשרים ואחת הנותנים דעתם על הליך 

חיובית ונוטה להתחשב בקיומם של הליכים ברוח התייחסות בית המשפט היא 

 הגישה  ועקרונותיה, בית המשפט עושה זאת על אף שאין היא גישה מאומצת באופן

יחד עם זאת ישנם מקרים בודדים בלבד רשמי משפטי וחוקתי במדינת ישראל, 

שבהם בית משפט הוא היוזם בהפניה, כלומר עדין אין הפנמה של הגישה כזו 

 ט לתמוך בהליכים של מערכת אכיפת החוק.שיכולה בהחל

כחלק בעת הזו כלואים מיליוני בני אדם ברחבי העולם בבתי סוהר ומתקני כליאה 

מענישה שמטרתה להשיב גמול על מעשה פלילי וכדי לצמצם תופעות פשיעה 

ולהרתיע עבריינים, אוכלוסיית האסירים ברחבי העולם הולכת וגדלה מידי שנה 

עות פשיעה חדשות, מערכת אכיפת החוק במתכונתה הנוכחית ואתה הפשיעה ותופ

רחבת היקף ובעלת משמעות קשה על  תיכולה לתת מענה לתופעה חברתיאינה 

העברה הפלילית נותנת מענה לצרכים הרבים של קורבנות  ואינה חייהם של רבים

 .שהם רבים ומגוונים

רבים ממבקרי המערכת סבורים כפי ש – אינה אוחזת בדעה 'הצדק המאחה'גישת 

כי למערכת  – הפלילית והענישה המודרנית כדוגמת הגישה האבוליסיוניסטית
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אין היא סותרת או  .אכיפת החוק אין מקום ותפקיד במאבק ובטיפול בפשיעה

מציעה את עקרונותיה כהליך  הגישה .מייתרת את מערכת אכיפת החוק המסורתית

היא מוכיחה ברבים  .ם כחלופהמשלים למשפט הפלילי ובמקרים לא מעטים ג

מהמקרים כי היא מצליחה לשנות דרכי התנהגות של עבריינים, לטפל בפגיעות של 

הקורבנות באופן מיטבי, ואם לא די בכך אז מומחים אף מעידים כי היא חוסכת 

 מעצם טיבו של ההליך ועקרונותיו. במשאבים כלכליים בצורה משמעותית

הבאה להשלים את הרפואה  ,המשלימה לרפואההצדק המאחה' משול מטאפורית '

 ., אולם אינה מצליחה במאת האחוזיםהמנסה לתת מענה לחוליים שונים המודרנית

. בתחילת דרכה הרפואה המשלימה אינה מתיימרת להחליף את  הרפואה המודרנית

, , וככזוהיא כונתה 'רפואה אלטרנטיבית', אולם הפכה עם השנים ל'רפואה משלימה'

 . בכל העולם ,ללא עורריןהפכה לחלק משירותי הבריאות 

הצדק מאחה' אינה מתיימרת להחליף את מערכת אכיפת החוק 'גישת בדומה, 

, היא אינה בוודאי אינה מתאימה לכל המקרים או סוגי העבירות והמשפט הפלילי

 שיש בינם לבין הגישה התנגשות קשה  ובוודאי שאינה יכולה להתאים לסוג מסוים

של עבריינים בעלי מאפיינים קשים שרק מאסר הוא המענה למנוע מהם עבריינות 

ובעשור  ,החלה במספר קטן של מדינות . היאאלה להיות תכנית משלימה לו ,חוזרת

בכל מערכת  . כיום היא מוכרת האחרון הלכה והתפשטה למרבית מדינות העולם

 משפט מודרנית.

 

ילה של טור קהילתי' לאסטרטגיה המובל 'שיהניסיון להפוך את האסטרטגיה ש

משטרת ישראל נכשלה בחצי השני של שנות התשעים במאה הקודמת )יחזקאלי, 

הביקורת על גישת (. על כן, אין פלא ש7777; קים ואח', 3007; וייסבורד ואח' 3077

. ביקורת זו נובעת אחיזה ומקום בשיח הציבורי עדיין תופסתהצדק מאחה' '

הצדק 'מאי הכרה מלאה של תהליכי ות השיטור מחד גיסא; מתפיסה אחרת של מה

שהפרקטיקה טרם השתרשה באופן מלא כך מאידך גיסא; וגם משום  מאחה'ה

 .שהיא מעלהשתוכל לתת מענה גם לשאלות 

, ששורשיה  מביאה עימה בשורהצדק מאחה' 'הלסיכום דבריי ניתן לומר כי גישת 

ממדינות  ותכיום ברב מיושמתהיא . נטועים עמוק בטבע האנושי ובחברות עתיקות

מבוססת כבר על מחקרים רבים המעידים על הצלחתה ביישוב ו המערבי העולם

היא ממשיכה להתפשט בעוד  . הדינאמיקה שלה חיובית.סכסוכים ובתיקון נזקים

 .ואין היא בבחינת מושג זר בכל מערכת משפט מודרנית ,ועוד מדינות
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ונות כדי לטייב את האווירה החברתית נו מצווים כל העת לחפש אחר פתרא

 .ושומה עלינו לאפשר בחינה מעמיקה של גישה זו גם  בארצנו ,והאנושית

נותר אך לאמץ את המלצות עבודת צוות ההיגוי של משטרת ישראל ומשרד לטעמי, 

 . התוצאות, כך אני מאמין, תדברנה בעד עצמן...המשפטים
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עלון השופטים אגמון, מ'. )תשנ"ט(. הליכים חלופיים ליישוב סכסוכים: "ללמוד מנסיונם של אחרים". 
 (.12)בישראל

ההתמודדות עם "לקחי היד החזקה",מסקנות המחקר בדבר (. 1111אהרוני, מ', & סולומון, ל'. )
 -הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל עבריינות ואלימות נוער בארה"ב ובקנדה.

מרכז משאבים. תל  –אביב,המועצה הלאומית לשלום הילד, המשפט בשירות הקהילה 
 אביב. -אביב: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל

מחקר התמודדות עם עבריינות -"לקחי היד החזקה" (.1112אהרוני, מ', & סולומון, ל'. )ינואר 
 .2-22, המשפט בשירות הקהילה, ואלימות נוער בקנדה וארה"ב. 

הכנסת, מחלקת  הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה.(. 1112בן דוד, ל', פישמן, א', & צדוק, ד'. )
 מידע ומחקר.

(. 'שולחן)משפחתי 1112ן, ר'. )פריגת, א', & קפל-בן שבת, מ', שמואלי, ב', שוז, ר', בלכר
 .2-12, 'משפחה במשפט', ב'(עגול,עשור לבימ"ש לענייני משפחה, חזון ומציאות'? 
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משרד המשפטים. ירושלים:  דוח הועדה להבניית שיקול הדעת בענישה.(. 2221גולדברג , א'. )
 משרד המשפטים.

א' זמיר, ב' מדינה, ס'  -לי. ב(. השפעת 'המהפכה החוקתית' על נמשפט הפלי1112אריה, מ'. )-גור
 ספר ברק, עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרון ברקפסברג, ח' זקס, & ל' נעים )עורכים(, 

כתב העת של הפקולטה למשפטים האוניברסיטה  -(. ירושלים: משפטים511-541)עמ' 
 העברית ירושלים.

ישור בפלילים והמוטיבציה לעסוק (. עמדות כלפי ג1111שוע, א', & וייס גל, ע'. )יוני -ג'יברה בר
 .121-524(, 1)חברה ורווחה, כזבגישור בקרב קציני מבחן למבוגרים. 

 .2-11, "חוכמת המעשה"(. המצוי והרצוי באיחוי. 1121גרבלי, ש'. )

(. הועדה של עבריין וקורבן, דרך של גישור וטיפול בפשיעה 1112גרבלי, ש', ינאי, א', & שרביט, ר'. )
 (.2)כ'א ברה ורווחה''חבקהילה. 

 .422-411, 'מחקרי משפט'מחקר השוואתי. -(. 'הזכויות החוקתיות של הקורבן'1111גרוס, ע'. )

(. 'כשהאהבה כואבת',דילמת התחשבות בקשת נשים להקל 1121רוזנברג, ה', & פוגץ', ד'. )-דנציג
 .122-211, 'מחקרי משפט'בעונשו של הבעל. 

 .3991 -ועדת גולדברג  מסקנות(. 1121האזרח, א' ה'. )
http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=165. 

 ירושלים: הוצאת שלם. לויתן.(. 1112הובס, ת'. )

 יא'.-, ט''משפחה במשפט', א'אקדמות מילין.  -(. 'משפחה במשפט'1111הכהן, א'. )

סדנת  -הפלילי'(. 'צדק מאחה וגישור בהליך 1115המרכז הארצי לגישור ויישוב סכסוכים. )מרץ 
 משרד המשפטים.-חשיפה. תל אביב: מדינת ישראל

 דו"ח למחקר הערכה בתחום השיטור הקהילתי בישראל,.(. 1112וייסבורד, ד', שלו, א', & אמיר, מ'. )
ישראל, -ירושלים: המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית; מדינת

 ן הראשי.המשרד לביטחון הפנים, לשכת המדע

משטרת ישראל, מדור נפגעי עבירה.  יישום צדק מאחה וגישור פלילי במשטרה.(. 1115זיו, נ'. )
 ירושלים: משטרת ישראל.

  .3911חוק העונשין, התשל"ז )אין תאריך(. 

 )אין תאריך(. .1003חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א, 

 )אין תאריך(. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

עבודת גמר, קורס פו"מ אילוץ או עשיית צדק? -(. אלטרנטיבות למשפט הפלילי1121)מאי  חקק, ל'.
 . )א' רטנר, יוצר האוסף( אוניברסיטת חיפה."אופק" ,מחזור ע"ח, משטרת ישראל

 (.1)(3'שערי משפט', ג)(. 'אחד לדין ואחד לפשרה'. 1111טירקל, י'. )יולי 

 הוצאה לאור בע"מ.נבו  אכיפה סלקטיבית.(. 1112טמיר, מ'. )

(. 'הגישה האבוליסיוניסטית:האם הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית?'. 1112טננבוים, א'. )יולי 
 (.2)'שערי משפט', ב'

 (. ראיון בנושא 'הצדק המאחה'. )ד' ביטון, מראיין(1122יוני  5יחזקאלי, פ' נ'. )

-212(, 1)חברה ורווחה, י"דניות ורווחה. סוגיות של מדי-(. סיוע לקורבנות פשע אלים2224ינאי, א'. )
242. 

 היוועדות בין עבריין וקרבן: הערכת משמעות התהליך ותוצאותיו.(. 1112ינאי, א', & גרבלי, ש'. )
 ירושלים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 .221-222, 'משפחה במשפט', א'(. 'אלימות וגישור:האומנם אוקסימורון'? 1111לביא, ד'. )יולי 

 ירושלים: כרמל. 'מסיכון לסיכוי:התערבויות טפוליות בנוער עובר חוק'.(. 1112מאיר חובב, ח' מ'. )

, מתוך 1122מרץ  22 -אוחזר ב צדק מאחה: סקירת תיאוריות ויישומים.(. 1112מרץ  25נוימן, א'. )
 http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=703פסיכולוגיה עברית: 

 (.42)פלילים, גמגמות משפטיות וקרימינולוגיות. -)תשנ"ג(. עבירות האונס סבה, א'.
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 .141-115(, 12)"עורך הדין"(. מי מעוניין במאסרים מרובים וממושכים יותר? 1112סנג'רו, ב'. )מרץ 

לקראת מודל המכיר בשיקולי ענישה פרטיים.  -(. מהפכת הקורבנות,היום שאחרי111401פוגץ', ד'. )
(. ההוצאה לאור של 112-122)כרך ד, עמ'  שפט, שנתון הקריה האקדמיתקרית המ -ב

 לשכת עורכי הדין.

 .425-421, עיוני משפט, ה'(. עוד לפרשנות החקיקה הישראלית החדשה. 2211פרידמן, ד'. )

 .211-222, 'הפרקליט', ל"הפרידמן, ד'. )תשמ"ג תשמ"ד(. שיקול דעת שיפוטי בהעמדה לדין פלילי. 

 (.1)שערי משפט, ג'(. 'שימוש בעקרונות הגישור בהליך השיפוטי'. 1111)יולי  פריש, ש'.

(. תל אביב: 'המרכז הארצי 2)מהדורה  'צדק מאחה בתחום המשפט הפלילי'(. 1111פרקש, ע'. )
 לגישור וישוב סכסוכים'.

הענישה  סוגיות בתורתג' ש' שוהם, & א' תימור,  -(. צדק מאחה במשפט הפלילי. ב1112פרקש, ע'. )
 (. קרית ביאליק: הוצאת ספרים האח בע"מ.15-221)עמ'  בישראל

(. שיטור קהילתי: שילוב מודלים אקולוגיים ומודלים 2222קים, י', יחזקאלי, פ', & ברוכמן, א'. )מאי 
אילן, בית הספר לחינוך, המכון -ארגוניים בעבודת המשטרה. רמת גן: אוניברסיטת בר

 .21"ח מחקר מס' למחקר ולחינוך קהילתי, דו

(. התפתחות השיטור הקהילתי בישראל: עקרונות 2222קים, י', יחזקאלי, פ', & ברוכמן, א'. )יוני 
אילן, בית הספר לחינוך, המכון למחקר ולחינוך קהילתי, -ויישומים. רמת גן: אוניברסיטת בר

 .25דו"ח מחקר מס' 

ספר דניאל, עיונים נ' כהן, & ע' גרוסקופף,  -ידו בכול? ב -(. האם המשפט הפלילי1112קרמניצר, מ'. )
(. תל אביב: הפקולטה למשפטים ע"ש 251-212)עמ'  בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן

 אביב.-בוכמן , אוניברסיטת תל

עיר ומדינה היסטוריה, מודלים, דילמות.  –(. שיטור עירוני בישראל 1121שדמי, א', & יחזקאלי, פ'. )
גדות, & ג' -. )א' בריכטה, ע' ויגודה411-515, לקראת העשור השביעי בישראל, שלטון מקומי

 פדה, עורכים( ירושלים: כרמל.

 (. תל אביב: עם עובד.4)מהדורה  עבירות ועונשים,מבוא לפנולוגיה.(. 1111שוהם, ג'. )

ה,על עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגי(. 1112שוהם, ש' ג', שביט, ג', קאבאליון, ג', & תומר, ע'. )
 )מהדורה שלישית(. תל אביב: הוצאת אח. תורת הענישה והשיקום,מניעת פשע ואכיפת חוק

(. 'צדק מאחה,תפיסות של פוגעים שנחשפו להליכי צדק 1112שחף פרידמן, א'. )ניסן, התשנ"ט 
. רמת גן: המחלקה חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיהמאחה,בהתייחס לאחריות'. 

 אוניברסיטת בר אילן. לקרימינולוגיה ,

עבודה לשם קבלת תואר מוסמך (. גישור בין פוגע לקורבן בעניינים פליליים. 1112שטיינברג, ב'. )
 . תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.במשפטים

(. 'הליך הגישור בעניינים פליליים:מקורותיו,התפתחותו והיחס בינו לבין 1111שטיינברג, ב'. )יולי 
 (.1)(3רי משפט', ג)'שעהמשפט הפלילי'. 

 (.1)(3'שערי משפט', ג)(. 'גישור ישראלי ופשרה יהודית'. 1111שיין, ח'. )יולי 

משרד המשפטים. ירושלים: משרד  דין וחשבון הוועדה ליישום דיני המשפחה.(. 2222שינבוים, א'. )
 המשפטים.

שבע, בעבירות שימוש -(. מודל לטיפול מערכתי משולב בתחנת באר2224שלו, א', & יחזקאלי, פ'. )
 .111-115, עמ' פלילים, ד'זוג. -בסמים ובעבירות אלימות בין בני

(. שיטור קהילתי מול שיטור אכיפתי סוגיות עקרוניות,. 2221שלו, א', & יחזקאלי, פ'. )נובמבר 
 .211-22(, עמ' 2)משטרה וחברה

 .(1'הפרקליט', מ'ח)(. 'הגיעה העת לסולחה'. 1112שפירא, ר'. )ינואר 

(, עמ' 5)'עט השדה'תרבותית בשירות המבחן לנוער'. -(. 'תהליכי איחוי בראיה רב1112שרי, ג'. )יולי 
14-51. 

צוהר לבית (. 'עבירות ועונשים בישראל תיאוריה ויישום'. 1121תימור, א', & אנגלנדר, נ'. )מרץ 
 (.25)הסוהר

 


