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 ♦♦♦♦מדיניות משפטית על ס� המילניו� הבא
 

 *מאיר שמגר

 
 נשיא בית המשפט העליון בדימוס* 

 )1999אושר לדפוס בנובמבר , 1999נתקבל במערכת בנובמבר (

 

הכותרת . זה מבקש להתוות קווי פעולה עתידיי� בתחו� אכיפת החוקמאמר 

א כמוב א) הטווח אשר בו מוצע מימוש הרעיונות הו, אמנ� מפנה למילניו�

 .קצר יו� וקרוב יותר

מקיפה , הנושאי� הנדוני� במאמר עניינ� אימו( של גישה תכנונית כוללנית

ייצוגית "שיטתית ורב, כינו מוסדות למימושה של גישה פרוגרמטית,  ושלמה

אכיפת� של דיני� אלה , ומחשבות על הגישות הרווחות בדיני העונשי

 .והמגמות המנחות המוצעות

 
רפורמה של המשפט , רפורמה של המשפט,  מדיניות משפטית:חמילות מפת

 .Legal policy  ,Criminal law reform ,Law reform, הפלילי
 

 

 המסגרת הנורמטיבית

כי המשפט יוצר מסגרת נורמטיבית המסדירה את חיי , פשיטא לכולי עלמא

ת� החולשת על חייה� ועל הוויי, יצירת המסגרת האמורה. הכלל ואת חיי הפרט

, ידי קביעת� של כללי התנהגות"על, בעיקרה, מתבצעת, של הציבור ושל היחיד

הכללי� עולי� מתו) הוראות חקוקות . הלובשי� צורת איסורי� והיתרי�

הפועל היוצא . הבאות לכונ את המערכות המדינית והמשפטית על שלוחותיה

 תעשה לש� המטילה צווי עשה ולא, אינו רק יצירתה של מערכת כללי� מחייבת

, יש לכללי� הללו מטרות נגזרות וחיוניות. כפיית מרותו של השלטו ותו לאו

                                                           
♦
 . זהבמיוחד לגיליו, "משטרה וחברה"מאמר זה נכתב לבקשת מערכת  
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וביניה הצור) בגיבושה של מציאות המאפשרת לאנשי� לחיות זה לצד זה וזה 

זקוקה למקב( של , על יחידיה, חברה אנושית מאורגנת, במלי� אחרות. ע� זה

רגותיה ומאפשרות חייה� היוצרות את מערכת הממשל לצורותיה ולד, נורמות

המערכת האמורה שואבת את כוחה ואת סמכותה במידה . אד� בצוותא"של בני

אמנות למע  כמעי, המשפט אינו משמש כמטרה בפני עצמה. מכרעת מ המשפט

 הוא משרת מטרה מדינית וחברתית ראשונה במעלה ).L'art pour l’art( האמנות

ה� בעלי , הלקויה בשל טע� זה או אחרהפעלתו או הפעלתו "אי, כי הפעלת הדי

 . השלכה ישירה על חיי הכלל ועל חיי הפרט

 

הוא אינו מכיל . זמני"המשפט מורכב מכללי� שה� בעלי תוק$ מחייב בו

המשפט . תקוות או ציפיות שפניה לעתיד, הסדרי� אשר מייצגי� רק כוונות

 לכדי כללי� להבדיל מרעיונות והגיגי� שיתגבשו, הוא בגדר מציאות קיימת

, מציאות זו משקפת. מחייבי� במועד העתיד לבוא ואשר שעת� טר� הגיעה

היינו  טמו , את עצ� הצדק קיומו של המשפט, לאור הטעמי� המוזכרי� לעיל

, היעדי� שקוויה� העקרוניי� שורטטו לעיל מחייבי�;  שלוraison d'être "בה ה

ל מערכת כללי� מחייבת זמני ש"העכשווי והבו, את קיומה הרצו$, כמוסבר

 .  שתעטה לבוש של חוק בעתיד בלבד, להבדיל ממהות היולית, ומגובשת

 

 הדינמיות של המשפט

הדפוס . משמעות הדברי� הללו איננה כי תוכנו של המשפט הוא בלתי משתנה

הקיפאו והקיבוע המשפטיי� שאינ� , או א� לחדד ביטוי זה, הבלתי משתנה

צג- תכונה אופיינית של שיטות משפט עתיקות אכ יי, משני� תוכ וצורה

, היציבות הבלתי משתנה של שיטות משפט עתיקות אלו. מסוימות בימי קד�

אופי או  , נבעה במידה רבה מכ) שה� הביעו ציוויי� קטגוריי� בעלי מהות

שכ שינוי הוא רק פועלו של מעשה אנוש , שורשי� דתיי� שאינ� מתירי� שינוי

)Cohen ,1984( .במקרא, למשל, רוח זו נקבעב : 
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לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכ� "
 ). 'א, וראה ג� יג' ב, ב, דברי�" (ולא תגרעו ממנו

 

כל קיבוע בלתי משתנה של המשפט יוצר פער בי המציאות המתפתחת , דא עקא

לבי האפשרות להיענות לדרישות ולצרכי� אשר , שהיא לפי עצ� טבעה דינמית

שינוי והתפתחות ה� סגולות טבועות של היחיד ושל הרבי� . יא מולידהאות� ה

שבני , של חיי הפרט ושל החברה האנושית כולה וממילא חייב ג� המשפט, קרי

לשמש בכל שלב מלווה נאמ של הנתוני� המשתני� של החברה על , אנוש יצרוהו

ל על כ אינו יכו,  כמושג וכמסגרת החובקת כללי� כמתואר"המשפט . יחידיה

של היקפו ושל , לקיי� ייעודו בהעדר התאמה שוטפת או תקופתית מעת לעת

שינויי העתי� יוצרי� דרישות , משמע. לנתוני� ולצרכי� החדשי� שנולדו, תוכנו

חדשות ומתחדשות המחייבות מדי פע� ג� את מציאת� או המצאת� של 

 . פתרונות חדשי�

 

צורכיה� של החברה והיחיד לבי כי פער הול) וגדל בי , אי צרי) להוסי$

טמו בו ג� סיכו רב להמש) קיומו של האמו אשר מ הראוי כי , המשפט

 . הציבור ירחש לשלטו החוק ולחובה לקיימו

  

משפט והעדר פתיחות לשינויי� ולהתאמות ה� מושגי� , סיכומ� של דברי�

יות פתח מטעמי� דומי� הותירו ג� התורות הדת. שאינ� מתיישבי� זה ע� זה

המבקשת להבהיר ולהסיק מ הנוסח הכללי פתרונות , מסוי� לפרשנות

הנותני� מענה למצבי� קונקרטיי� שלא נצפו מראש או שלא נדונו , ופיתוחי�

בי בשל תמציתיותה של לשו הצווי הדתי ובי בשל העדר צפייה , בפרוטרוט

ומבארת את המשלימה , פה"כ) נוצרה אצלנו התורה שבעל. לדרישות עתידיות

 . התורה שבכתב

 

ג� מוב הצור) בצמיחה החיונית של פרשנות החוק בדר) , לאור האמור לעיל

היינו , מבהירה וא$ מעשירה את החוק החרות, המוסיפה, הפסיקה השיפוטית
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ומשתלבת , בי הראשית ובי המשנית, את היצירה החקיקתית של המחוקק

 מערכת משפט משולבת ומקיפה ,היינו, ומתמזגת עמה לש� יצירתו של הדי

)Shamgar ,1985( .ג� אחרי הפסיקה , שהמילה האחרונה והמכרעת, א) מוב

מתוארת כא , הווה אומר. היא לעול� בידי הרשות המחוקקת, השיפוטית

כיוצר החוק שהוסמ) לקבוע את הדפוס , חלוקת משימות מוסדית בי המחוקק

אול� . פט רשאי לפרש את הדיהשו. לבי השופט כפרש, המחייב של המשפט

והכרעתו החקיקתית היא המחייבת , המחוקק יכול לשנות את דברו של הפרש

המשפט העליו תיאר את חלוקת "בית. המשפט"את כולי עלמא לרבות את בתי

: שרו באומרו"התחומי� ההירארכית של הפרשנות המשפטית בפרשת פלאטו

כי , לפרשנותו של דבר חוק, ומנותלעתי� מז, כל אחת מרשויות השלטו נדרשת"

בקביעת עמדה כלפי ,  ולהלכה תמיד"הפעלתו של חוק חרות כרוכה תדירות 

כתוקפו , אול� ההכרעה הפרשנית הסופית והמכרעת לגבי חוק. מהותו ותוכנו

ולגבי סוגיות המובאות לבחינה בתו) , היא בידי בית המשפט, בכל עת נתונה

, והוא; )306/81(  "בג("  השיפוטית העליונההיא בידי הערכאה, מערכת המשפט

 . של המחוקק, מעת לעת, בכפיפות לדברו המכריע, כאמור

    

 הכוונה והגשמתה

ארגונ ויעילות פעולת של הרשויות המופקדות על אכיפת החוק , עיצוב דמות

הצהרה על מגמות וביטוי מילולי . קובעי� במידה רבה את אופייה של המדינה

ושל הצור) בהסדרי� , למשל לקיו� חירויות אנוש, קוותשל מאוויי� ות

אי די בה� כדי לבסס ולקיי� מערכת חברתית בה , המעשיי� הנובעי� מכ)

תו) , נשמרות זכויות הפרט ואשר בה מתנהלי� סדרי השלטו וחיי החברה

הרצו הכ לשמור . קיומ של עליונות המשפט ועקרונות הדמוקרטיה הליברלית

הוא אמנ� ללא ספק תנאי , תו) קיו� שלטו הוג שהוא ג� יעילעל החירויות 

א) א� הרצו הכ אינו . של הכלי� לקיומו, הלכה למעשה, מוקד� ליצירת�

לעקרונות מחייבי� ולכללי פעולה המתבצעי� הלכה , בנוס$ לכ), מתורג�

נותר ,  היינו א� אי לתיאוריה המופשטת ג� שורשי� ופרות במציאות"למעשה 
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, לדוגמא. ותו לאו) הכוונה, קרי(ל "ח כאשר בידיו רק התנאי המקדמי הנהאזר

אשר בה רשויות השלטו אינ מצליחות לקבוע , חברה בה העבריינות משגשגת

מחסומי� סבירי� ויעילי� מפני העבריינות לש� צמצומה ודחיקת תחומיה 

בתחלי$ אינה יכולה להתנח� , )שכ לעול� אי אפשרות לבטלה לחלוטי(לאחור 

. היינו בהצהרות על כנות רצונה לשמור על התכליות שתוארו לעיל, מילולי בלבד

אינה בעלת משמעות ,  היא מצג ווירטואלי"כוונה שאינה מוצאת ביטויה במעשה 

התוצאה הבלתי נמנעת של העדר ההגשמה של הכוונה היא . קיו�"וא$ אינה בת

 אמו ברשויות השלטו חברה שאי בה. כי האמו ברשויות השלטו ייחלש

יטה האזרח לחפש פתרונות , למשל, כ). מולידה עבריינות נוספת מכל הסוגי�

משפטיי� למימוש זכויותיו או למניעת הפגיעה "ולבר, מוסדיי�"לבר, חלופיי�

התוצאה הנגזרת מכ) תהיה כי עשיית הדי העצמית תגאה ותצביע . בה

עשיית די , יתרה מזו. טוכשלעצמה על כרסו� נוס$ באמו ברשויות השל

מהווה סכנה לשלטו החוק , כגו גביית חובות על ידי בעלי זרוע שכירי�, עצמית

הכניסה של גורמי� בלתי מוסמכי� לנעליה של רשויות השלטו . ולחרות הפרט

כי הניסיו מלמד שדרכי האכיפה , המוסמכות אינה מסתיימת בכ) בלבד

בדרכי� שאינ , לא אחת, מתבצעת, על כ)הננקטות מבלי שהרשויות מסוככות 

, יתרה מזו. חוקיי�"מעוגנות בחוק אלא חורגות ממנו ונשענות על אמצעי� בלתי

מתרבה ומכפילה את עצמה במהירות , תאיי�"בדומה ליצורי� החד, עבריינות

 . וחובקת במהל) קיומה תחומי� נוספי�

 

כי דרושי� ,  איפוא,המסקנות העולות מהגיונ� של הדברי� ומלקחי העבר היא

 . כאשר המעשה תוא� את ההלכה ועולה מתוכה, ה הלכה  וה מעשה

 

 שיתו� הציבור בעשייה החקיקתית

בחברה חופשית יש משקל רב לערנות של הציבור להתפתחויות במעשה 

דמוקרטיה אינה . לרבות בכל הנוגע להצעות לשינויי� ולחידושי�, המשפטי

ציגי� לרשות המחוקקת או המבצעת אחת מתמצית בהענקת זכות לבחירת נ
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דמוקרטיה היא משטר המקיי� מציאות שוטפת ומתמדת . למספר שני� ותו לאו

בכ) שהציבור ממשי) לשת$ עצמו באופ חי , בי היתר, אשר ביטויה

. גילוי עניי והבעת דעות, בהתפתחויות המדיניות והחברתיות על ידי דיו ציבורי

,  ות השלטוניות ישתפו את הציבור במידה ראויהחיובי ורצוי הוא א� הרשוי

לרבות בהצעות , ג� בעיצוב דמות החוק בכל תחומיו וענפיו, סבירה ומעשית

רצוי לטפח אצל האזרח את תחושת . לתיקונו ובקביעת הכלי� לקיומו ולמימושו

מכ) עשויה להיגזר ג� נכונות רבה יותר לקיי� את . השותפות למעשי השלטו

תקשורת פתוחה וחופשית אמנ� מעבירה לציבור מידע . ת אכיפתוהדי ולכבד א

א) חסר בה השיתו$ , על הצעות חוק ולעתי� ג� על חקיקת משנה מתוכננת

היעיל של הציבור בדיו המתקיי� עובר לקבלת ההחלטה המסכמת בכגו דא 

 בה זוכות "ב " לדוגמא ארה"יש ארצות . המבצעת או המחוקקת, אצל הרשויות

בנושאי איכות , למשל(ות לתחיקת משנה שה בעלות השלכות ציבוריות ג� הצע

לפני , לדיו מאורג בפורומי� ציבוריי� ויזו� על ידי הרשויות) הסביבה

ההתכנסויות בה מוצגת . שמסכמי� אות ומתקיני� אות כחיקוק בר תוק$

שיח של האזרחי� הבוחרי� "ההצעה ואשר בה מתאפשרת השמעת דעות ורב

מהוות לא רק הלי) , בינ� לבי עצמ� ובינ� לבי נציגי השלטו, ת$ בדיולהשת

יעיל של הקניית מידע וידע לציבור אלא מאפשרות לרשויות למוד מראש על 

לפני שגורמי הממשל מגבשי� , מהות של הדעות השונות הרווחות בציבור

 . ומסכמי� את ההחלטה

 

בי נושאי� מרכזיי� של במיוחד ראויה השיטה המתוארת לעיל לאמו( לג

כללי , למשל. החקיקה הראשית וחבל שהדבר אינו מקובל אצלנו עד כה

  שותפות , עיקרי� באחריות הפלילית(האחריות לעבירה בתחו� דיני העונשי

בלי דיו ציבורי ראוי ובלי שניתנה , שונו בישראל באופ מהותי) לעבירה ועוד

ומה טעמ� של , דעת מה מוצעלאות� אזרחי� שרצו בכ) הזדמנות מספקת ל

"הייתה בכ) במידת. לחיוב או לשלילה, כדי להביע לגביה� את דעת�, דברי�

המקנה את הזכות לעצב כללי� משפטיי� שה� מ , גישה פטרנליסטית, מה

החשובי� ביותר בתחו� דיני העונשי ואשר השלכת� על הציבור הרחב 
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 שמונו על ידי רק לקבוצה מצומצמת של מומחי�, משמעותית ביותר

האדמיניסטרציה או על ידי ועדה של הכנסת לפני קיו� הדיו הפנימי בועדה של 

פרסו� ההצעות בתקופו של לשכת עורכי הדי או של . הכנסת או במהלכו

לא יכול היה להוות תחלי$ אפקטיבי לפריסת , פקולטה למשפטי� או ברשומות

 תוכנו מוסבר וג� פתוח בגדר מידע מוקד� אשר, הנושא בפני הציבור הרחב

בשעתו א$ נהגה : נתו מ העבר, לשלילה, יוזכר בהקשר זה. להערות ולתגובות

שיטה המצמצמת עד למינימו� את דברי ההסבר שליוו את הצעות החוק 

ההצעות ( דברי ההסבר להצעות החוק 1968עד לשנת : החדשות שהוגשו לכנסת

קביעת הנחיה שהנהיגה . � מאדהיו לאקוניי, שה חלק מ הרשומות, )הכחולות

את החובה להציג דברי הסבר ענייניי� ומפורטי� לגבי כל אחד מסעיפיה של 

שינתה מצב זה לטובה ואפשרה , הצעה המעלה חוק חדש או תיקו לחוק קיי�

 . השוואה של הקיי� ע� המוצע והבנת הטעמי� להצעת השינוי

 

נית להרחיב כיו� את מבחינה מעשית : נית לשנות את המציאות המתוארת

על ידי שימוש בתקשורת הכתובה או , בי היתר, מעגל מקבלי המידע והמגיבי�

כי , אול� לעניי אחרו זה יוס$ הסייג. המשודרת ובי היתר על ידי האינטרנט

, למספר מאות אלפי איש, ככל הנראה, השימוש באינטרנט כיו� עדיי מוגבל

  .ולכ אי להסתפק באמצעי זה בלבד

 

ריבוי הזירות אשר בה נית לדו במימוש החירויות , סיכומו של דבר

מעשיר את ההוויה החברתית , הדמוקרטיות ובגיבושה של מסגרת המשטר

 . תרבותית"והמשפטית ותור� לשיתו$ והאחדה אזרחית

 

ורצו לממש את זכותו של הציבור לדעת , פתיחות רבה יותר לדעותיו של ציבור

בתאו� , בי� את ההצעה לפיה ראוי להטיל על מרכז ההסברהמג, ולהביע דעתו

שוטפת וקבועה לציבור של מידע על הצעות , הפצה יזומה, ע� משרד המשפטי�

בכנסי� פתוחי� לציבור שיכללו הרצאות הבהרה , לשינוי חיקוקי� כמתואר
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ופרשנות לגבי הצעות חיקוקי� בעלי השלכה ציבורית ואשר בה תוענק הזדמנות 

 .   תגובתו של האזרח המעוני ולשמיעתהלהשמעת

 

 פיקוח על חקיקת משנה

ג� מייעלות את דרכי הפיקוח , ידיעה והבנה של המטרה המגולמת בחיקוק

פיקוח זה הוא בעל משמעות מיוחדת בדורנו בה התרחבה כהכרח . הפרלמנטרי

הפורשת רשתה על כל , ידי הרשות המבצעת"יגונה פעולת חקיקת המשנה על"בל

 . ועל ניהול ומנהלת של רשויות השלטו, על הכלכלה, י החיי� האזרחיי�תחומ

 

כפי שפורסמה לפני שני� כפרסו� מוקד� ראשו , החקיקה: הצעת חוק יסוד

הציעה הנהגתו של פיקוח של הכנסת על  .♦)1971/2, "הפרקליט("לעיו הציבור 

תהיה  להצעת החוק הועלתה ההצעה כי הכנסת 17בסעי$ . חקיקת המשנה

, אגב. תקנה בת פועל תחיקתי שפורסמה ברשומות, בהחלטה, מוסמכת לבטל

בצורה אחרת א) מורכבת , סמכות עקרונית זו מוקנית לכנסת מאז ומתמיד

 . היינו כאשר היא פועלת באמצעות חקיקה ראשית, יותר

 

תו) שלושי� יו� מיו� שנתפרסמו ברשומות : הליכי הביטול שהוצעו היו אלה

לוועדה של הכנסת , ת פועל תחיקתי רשאי כל חבר הכנסת להציעתקנות בנו

שהתקנות , הועדה תית לשר. לבטל את התקנה, שנקבעה לכ) לפי תקנו הכנסת

תו) ששי� יו� לאחר , הזדמנות להשמיע דבריו ותחליט, ה בתחו� סמכותו

היא תהיה רשאית במקרי� . א� להניחה על שולח הכנסת, הגשת ההצעה

לא , כנאמר בהצעה. ארי) את המועד הזה לשלושי� יו� נוספי�מיוחדי� לה

יהיה  בביטול תקנה כאמור כדי לפגוע בתוקפו של מעשה שנעשה מכוחה לפני 

 . ביטולה

 

                                                           
♦
 .בעת ששימשתי יוע( משפטי לממשלה, "הפרקליט"ידי ב"הצעת חוקי היסוד פורסמה על 
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מה יוכלו להיות הטעמי� לביטולה של תקנה מכוח , ההצעה לא ראתה לפרט

י היה ראו, לו היה נמש) בשעתו הדיו בעניי. הסמכות שהוקנתה כמתואר לעיל

לבחו על כ א� אכ יש להותיר סמכות הפיקוח הזאת ללא תחימה עניינית או 

מידה אפשרית לתחימה "אמת. שמא היה מקו� לקביעת אמת מידה חקוקה

בשנת , יכולה הייתה להביא קווי� מנחי� דומי� לאלה שהובאו לאחר מכ

 . מ הענייבשנויי� הנובעי� , כבוד האד� וחירותו:  לחוק יסוד8בסעי$ , 1992

 

החקיקה לא נכללו יותר הוראות : בגרסאות מאוחרות יותר של הצעת חוק יסוד

 . הפיקוח הללו

 

שהיא כמוב , לעומת זאת הוקנתה לכנסת סמכות של אישור מראש של תקנות

 לחוק 48בסעי$ . מבחינה עקרונית צורת פיקוח יעילה עוד יותר מ המתואר לעיל

ה הכנסת כי תקנות שהתקינו ראש הממשלה או קבע, ב"התשנ,  הממשלה: יסוד

לא ייכנסו לתוק$ אלא א� כ , ואשר  קובעות ענישה פלילית  בשל הפרת, שר

שהנושא נמצא בתחו� , על ידי ועדה מוועדות הכנסת, לפני פרסומ, אושרו

לא החליטה הוועדה בדבר אישור התקנות או דחיית תו) שלושי� ; אחריותה

 . יראו את התקנות כאילו אושרו, ת נמסרו להימי� מ היו� שהתקנו

 

א) ורק לתקנות , אפוא, הלי) הפיקוח הפרלמנטרי על חקיקת משנה מוגבל כיו�

, ידי ראש הממשלה או על ידי שר"תקנות שהותקנו על: בעלות תכונה כפולה

אי חובה של , לגבי תקנות מסוגי� אחרי�. ואשר ג� קובעות ענישה פלילית

ידי המחוקק הראשי ואי לגביה ג� פיקוח לאחר מעשה כפי אישור מוקד� על 

אי להניח בדר) כלל , דא עקא. אלא מכוח מעשה חקיקה ראשית, שהוצע בשעתו

חקיקת משנה של רשות , בחקיקה ראשית היזומה על ידה, שהממשלה תבטל

, באופ תיאורטי לפחות, ומה ג� שנית להשיג את תוצאת הביטול, ממשלתית

ידי החלטת ממשלה המחייבת את השר "היינו על, ת קצרה יותרבדר) חלופי

יוזמת . שהתקי את התקנה לבטל את התקנה על יסוד אחריותו הקולקטיבית

חקיקה ראשית לביטול תקנה יכולה כמוב לעלות ג� בדר) של הצעת חוק 
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, אול� זהו הלי) שסיכויו מוגבלי� יותר במידה רבה, פרטית של חבר כנסת

 העובדה שהצעת חוק פרטית עולה לעתי� לא אחת לדיו אחרי במיוחד לנוכח

, 135תקנות (בגבולות ההוראות שנקבעו בתקנו הכנסת , תקופת זמ לא קצרה

 ). לתקנו הכנסת"143ו) ד(140, 138', א137

כי הנושא של , לש� הבהרת מגמת� של הדברי� שהובאו בהקשר שבפנינו יצוי

 לא הוזכר כא כדי לדו בפרוטרוט הפיקוח הפרלמנטרי על חקיקת משנה

אלא כדי , בשאלת סמכויותיו של המחוקק הראשי בפיקוח על חקיקת משנה

של שיתו$ מספיק של הציבור , כיו�, לשוב ולהצביע על מה שנראה כהעדרו

מראש או ,  ובעקבות זאת ג� בפיקוח מספיק"הרחב וא$ של נבחריו במעקב 

, ענפה הקיימת והמתרבה מיו� ליו�על חלק נכבד מחקיקת המשנה ה, בדיעבד

 . בשל צרכי הממשל המודרני, בכל אתר

 

ראשית נכו יהיה א� המידע על : מתבטא בשניי�, סיכומ� של דברי� אלה

, כוונות לחוקק חקיקה ראשית או חקיקת משנה בעלת משמעות ועל תוכנ�

 אשר בו רשויות, מאורג ויזו�, יהפכו לנושא הפתוח לדיו ציבורי מקדמי

מעניקות הזדמנויות להתבטא לאלו הבאי� , השלטו מסבירות רעיונותיה

. לשמוע או להשמיע ומאזינות להערותיה� ולרחשי ליב� בלב פתוח ובנפש חפצה

על , מראש או בדיעבד, בגבולות מוגדרי� ראוי שיהיה פיקוח פרלמנטרי, שנית

 . במידה רחבה יותר מזה הקיי� כיו�, חקיקת המשנה

 

עדרו של שיתו$ נאות של הציבור כדי לפתוח בפניו אפשרות של ה, כמוסבר

, העלאת הערות והשגות לגבי הליכי חקיקה היזומי� על ידי הרשות המבצעת

החלשה של הקשר החיובי השוט$ בי הממשלה , במידה מסוימת, תוצאתו היא

החייבת , קשר זה חיוני למע מימושה של דמוקרטיה פעילה. לציבור הרחב

יטוייה המעשיי� מול הסתעפותה ההולכת וגוברת של ההסדרה להגביר ב

העוקבת , בחברה דמוקרטית. החקיקתית של כל פ מחיי החברה ומחיי הפרט

חשה שותפה לה� ונהנית מקיומה של פתיחות של הממשל , אחר מעשי הממשלה
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, מ הנכו לטפח קשר חיובי שוט$ וחי בי הממשל לציבור, להערות ולהשגות

 . ב גוניי� אשר על חלק� הוצבע לעילבאופני� ר

 

, העדר ערנות של הציבור למעשיה של הרשות ורפיו או ליאות בהתעניינות בה�

על כגו דא העיר . שטמו בה כשלעצמה סיכו לקיו� החירויות, יוצרי� אדישות

 The greatest menace to freedom is an inert“: בשעתו השופט ברנדייס

people” )Whitney v. California ,1927 .(הגדול, קרי  ביותר לחרות הסיכו

 . הוא ציבור אדיש

 

 הטיפול הפרוגרמטי במשפט

 

שיטתית ופרוגרמטית מעלי� את הצור) , צרכי הזמ והצור) בחשיבה מקיפה

האחד שנועד לבחינה כוללנית עקרונית ושיטתית , בכינונ� של שני גופי� חדשי�

נועד לבחינה מעמיקה ופרטנית של נוסח של נושאי מערכת המשפט והשני ש

 . לעדכנו ולהתאימו לשינויי העתי� ולצורכי השעה, החוק כדי לחדשו

 

 המועצה המשפטית

מאמר זה הביא במילות הפתיחה שבו דברי� ידועי� ומובני� על מקומו של 

כוונת הדברי� לא הייתה לחזור ולשנ . המשפט בעיצוב דמותה של חברה

א להצביע על הצדקתה של הנחת תשתית רחבה יותר אל, מושגי� מקובלי�

 "בי זו החקיקתית ובי זו הארגונית, בהיערכות בתחו� היצירה המשפטית

 . חלק מ הרעיונות הקשורי� לסוגיות אלה כבר הוצגו לעיל. מנהלית

 

ל מ הראוי שתתממש על יסוד חשיבה מקיפה "העשייה המשפטית השוטפת הנ

 יהיה היקפה אשר "מ העשייה בהכנת חקיקה חדשה אי להתעל� . ופרוגרמטית

אול� לפי מראית פני הדברי� .  או מ הניסיונות לקודיפיקציה של הקיי�"יהיה 

אי המדובר עדיי על פרקי� או אבני דר) מתו) תכנית כוללת ומקיפה שנדונה 
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אלא לעתי� קרובות מדי מדובר בעשייה ספורדית , מראש וידועה ברבי�

שנדב) מהותי מ , למשל, כ) קרה. תמשכת על פני שני� רבותהמ, ומקוטעת

נותר כבר עשרות בשני� כאב שאי , והכוונה להצעת חוק הראיות, הדי הרצוי

 . לה הופכי

 

לרבות המדיניות המשפטית נמצאי� כיו� באופ תדיר על סדר , נושאי המשפט

ללא , ת לבחינהג� עולות השגות והערות אשר ראויו, בי היתר. היו� הציבורי

ומקי$ יכול להולי) למסקנה המאבחנת בי , רק דיו ענייני. קשר להצדקת לגופ

 . מבוסס"הרצוי למצוי ובי המבוסס לבלתי

 

ככלי שרת של , ודרכי השלטתו ומימושו, עיצובו של המשפט. זאת ועוד

המתלוות לאירועי� , כתגובות אקראיות, לא מעט, עולי� כיו�, הדמוקרטיה

אול� ראשיתו של מעשה . רי� אותה עת את תשומת הלב של הציבורהמעור

במחשבה תחילה והמחשבה מ הנכו שתצמח ג� מתו) דיו משות$ ומקי$ 

ומהחלפת דעות ורעיונות בי כל הגורמי� המרכזיי� המופקדי� על תחומי 

היכולה , המשפט העיקריי� ומתו) ראיה כוללת ושיטתית הבונה תכנית שלמה

הפרט החקיקתי או הארגוני .  גיבושה למימוש הדרגתי ועקבילעבור לאחר

מ הנכו שיהיה אב מתו) פסיפס שרכיביו השוני� נבדקו ונשקלו , המתבצע

המהווה לאחר מכ מורה דר) ואמת , ואשר מהווה חלק מתכנית כוללת, מראש

הדיו המשות$ של כל הגורמי� הקשורי� . מידה לפעולה המינהלית והארגונית

ה מסוימת מעשיר את המחשבה ויוצר חילופי דברי� והבעת דעות באופ לסוגי

 . שיח ספורדי"להבדיל מדו, יסודי ומקי$

 

לש� יצירת בסיס למחשבה : שיטת הדיו המוסדית המוצעת היא הבאה

פרוגרמטית ושיטתית מוצע לכונ גו$ מייע( שיקיי� התכנסויות , כוללנית

י� שה� חלק מ המערכת המשפטית משותפות שוטפות וקבועות של כל הגורמ

הגור� ברשות המחוקקת , והמייצג את כל זרועותיו וה� משרד המשפטי�

, )חוק ומשפט, ועדת החוקה(המופקד באופ ייחודי על תחומי החוקה והחוק 
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 האקדמיה והגור� , )קרי ראש לשכת עורכי הדי(נציג מקצוע עריכת הדי

יי� לעיל יבח כמוב את המשמעויות כל גור� מ המנו. המבצע במערכת השיפוט

אול� לש� הסרת ספק . המשפטיות והמהותיות של נטילת חלק בגו$ כאמור

התייעצות ומחשבה משותפת אינ� פוגעי� בהפרדת הרשויות , לטעמי, אוסי$ כי

 : נאמר בהקשר זה, בפרשת פלאטו  שרו שהוזכרה לעיל. אלא משתלבי� בה

ה דווקא ההפרדה בי הרשויות אי משמעות"
המונע החלטית כל קשר ומגע בי , יצירתו של חי(

אלא ביטויה בעיקר בקיומו של איזו בי , הרשויות
, להלכה ולמעשה, סמכויותיה של הרשויות

מכא . תלות תו) פיקוח הדדי מוגדר"המאפשר אי
א$ א� , כי ג� מתחייבת זיקה מעשית מסוימת

ככל שהיא נוגעת להפעלת , היא מוגבלת ביותר
סמכויות בתחומי� עליה� מופקדת מערכת 

 ".המשפט
 

שצמרתה פוליטית ואשר ג� , הביצוע הוא תפקידה ומטרתה של הרשות המבצעת

מודרכת במידה שאינה מבוטלת ברצו לממש מדיניותה העולה מתפיסותיה 

מימוש הרעיונות הפוליטיי� .  ומקווי היסוד של הממשלה, ממצעה, האידיאיות

כפי שהוא מצטייר לעיני יתר , אינטרס החברתי הכלליחייב להבח לאור ה

חלק נכבד מ העשייה המשפטית אינו כרו) , יתר על כ. הגורמי� המקצועיי�

אי על כ דבר . ומשולב בייחודיות פוליטית אלא עולה מצרכי החברה הכלליי�

הוא הדי ברשות . אמותיה' המחייב הסתגרותה של הרשות המבצעת בד

אול� ; ל מה ואי) לחוקק מסור בידי נציגיו הנבחרי� של הע�השיקו. המחוקקת

בכל אלה אי כדי לשלול ערכה ותרומתה של ההתייעצות המוקדמת בצוותא של 

 . רבת פני� ושלמה, כל הרשויות השואפת לקשר שוט$  ולראיה מקיפה

 

 הרעיו המועלה כא אינו בנוי על ההנחה שאי כיו� התייעצויות ומגעי� בי

מתקיימי� מגעי� ודיוני� משותפי� בי גור� . ת השונות שנמנו לעילהרשויו

הרי יש ג� הכרח מעשי ומוסדי בקיו� קשרי� שוטפי� בי . אחד למשנהו

כ) יש זיקה בי תכנית ההוראה ותוכנה באקדמיה לבי : הגורמי� השוני�

ומהלכי חקיקה צפויי� מעוררי� עניי וראויי� ; הפעילות במקצוע המשפטי�
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אול� אי . האקדמיה וגורמי הרשות המבצעת, רות של גורמי המקצועלהע

, בדיו, תחלי$ ממשי להתכנסות בצוותא של כל הגורמי� ולשותפות במחשבה

בהחלפת דעות ובתכנו על ידי כל נושאי התפקידי� אשר לה� נגיעה במה 

כאשר כל , החלפת דעות בפורו� רחב. שנעשה או שצרי) להיעשות בתחו� מוגדר

ה וכל הצעה וכל לקח והתרשמות ג� נבחני� באספקלריה של ההערות דע

והתגובות וההסתייגויות של כל אחד מנושאי התפקיד הנוגעי� בדבר ומעורר 

המולידה בכל , יכולה לשמש בסיס טוב יותר לבחינה כוללת, שיח"ויכוח ורב

לה בייחוד נכו הדבר כאשר הכוונה העו. מקיפה ושיטתית,  נושא מסקנה בדוקה

 .כא היא של שותפות מוסדית שנועדה להוליד מחשבה פרוגרמטית

 

אי בכ) . מכא ההצעה להקמתו של פורו� קבוע של הגורמי� העוסקי� במשפט

משפטיי� "כדי לשלול את החשיבות מ הדיו בהצעות של גורמי� נוספי� בלתי

כפי שהוסבר , וההכרעה בה� בכל אחת משלוש הרשויות ובתגובת דעת הקהל

א) יש משקל ותרומה חיוביי� בכ) שהתכנו המשפטי ייבנה תחילה . והוצע לעיל

על יסוד שיתופ�  של כל , בה מגבשי� דעה, זרועית"על בחינה ובדיקה רב

המערכות המשפטיות על גוניה וגישותיה השונות וכי מוסד זה יוליד תכנו רב 

 . דיו ובקרה מתמשכי� וקבועי�, שנתי כולל ויקיי� מעקב

 

התרגו� של האמור לעיל לשפת המעשה הוא כי לטעמי נכו יהיה לחשוב על 

, היוע( המשפטי לממשלה, כינונה של מועצה משפטית שתורכב משר המשפטי�

ראש לשכת , חוק ומשפט של הכנסת, יושב ראש ועדת החוקה, פרקליט המדינה

נהל ומ, הדיקני� של הפקולטות למשפטי� באוניברסיטאות שלנו, עורכי הדי

אני סבור כי אי , אגב. בתי המשפט כנציג של הצד הניהולי בזרוע השופטת

פ ייפגעו מעמדה ותדמיתה , אפשרות לשת$ את ראש הרשות השופטת

 . קרי מראית פני הצדק, העצמאיי�
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אי צרי) להוסי$ כי ההרכב הפרטני של הגו$ שיקו� אינו מענינו של מאמר זה 

על הצור) הפרוגרמטי בתכנו כולל וביצירתו שביקש רק להצביע על עקרונות ו

 . רחב ומוסמ), לש� כ) של פורו� התייעצות רפרזנטטיבי

 

יש מקו� להעיר כי חבל שמערכת השיפוט שללה מעצמה , בשולי דברי� אלה

פור-� מייע( ומנחה דומה לזה המקובל ברוב הארצות בעלות שיטת משפט 

 מסייעת בניהול העצמאי של הרשות זו. מועצת שופטי�, היינו, הדומה לזו שלנו

מובילה אותו ומבצעת אותו על פי אמות מידה ציבוריות ודמוקרטיות , השופטת

. תו) שתו$ נציגיה� הנבחרי� של השופטי� ונושאי המשרה הארגונית שביניה�

ורוכש , גו$ כאמור הנהנה א$ ממעמד מוכר בחקיקה של הארצות האחרות

 . ר אותה הוא משרתממילא מעמד ההול� את המערכת אש

 

 הוועדה לרפורמה של המשפט

 

כדי להתאימ� , המציאות ועל הצור) בשינויי� בדידובר לעיל על הדינמיות של 

על כ . למציאות המשתנה ולמלא חללי� הנובעי� מחידושיו של העול� המשתנה

הגיעה ג� העת ללכת בשיטה המקובלת בחלק נכבד מארצות המערב ולכונ ועדה 

 ועדה Law Reform Commission).(יבוד הצעות לרפורמה במשפט קבועה לע

בבריטניה , למשל,  מורכבתמחקרי ומקצועי"כזאת שהיא גו$ אקדמי

אנשי אקדמיה וחברי הרשויות המחוקקת , עורכי די, ובאוסטרליה משופטי�

המתמני� לועדות אשר עליה מוטלת המשימה לבדוק את הצור) , והמבצעת

את ניסיו המעשה ע� , איפוא, ועדה כזו משלבת. י מוגדרברפורמה בענ$ משפט

המנוסחת לפרטיה בנושא אשר בו היא , פרי עבודתה היא הצעה. העיו האקדמי

אימוצה של ההצעה הוא כמוב עניי לרשויות הממלכתיות המופקדות על . דנה

הועדה תטפל , במלי� אחרות. לאנשי מקצוע המשפטי� ולציבור הרחב, כ)

רה ובשיטתיות ויסודיות במחקר ובבדיקת הצור) ברפורמה בענפי בצורה סדו

תגבש רעיונות בעניי רפורמה בחקיקה הראשית ותבח את , החוק השוני�

היא תית דעתה לפרטיה , עיקרו של דבר. יישומ� לאור ההתפתחויות
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ולצורותיה של הרפורמה הדרושה עקב התפתחויות במשפט או בחברה אשר 

כאמור , ייבחנו, צעות לרפורמה שיוצעו על ידי הועדהה; אותה החוק משרת

על ידי הרשויות המופקדות על כ) וההחלטה הסופית , וכמקובל בארצות אחרות

 . בידי המחוקק, כמוב, היא

 

יוער כא כי משרד המשפטי� אמנ� מקיי� מחלקת חקיקה המופקדת על ייזו� 

ווית העשייה דרושה לא רק הסתכלות מתו) ז, דא עקא. חוקי� לסוגיה�

יומית מסיח "יש ג� לזכור כי הלח( של העבודה השוטפת היו�. המיניסטריאלית

תו) התאמת , בהכרח את הדעת מ המגמה לחבוק נושאי� בשיטתיות ובשלמות

בצורה יעילה , למשל, על ידי כנו גו$ חדש כמוצע נית לקד�. חלקיה� זה לזה

 .מספר שני� רב, המשו� מ, יותר נושאי� שהטיפול בה� מתמהמה כבר

 

לכלל מסקנה כי דרוש גו$ , במדינות רבות, אלה הטעמי� בעטיי� הגיעו כאמור

קבוע של מומחי� מתחומי המשפט הרלבנטיי� הבוח והבונה הצעות רפורמה 

שלא במסגרת הפעולה המבצעת של , משפטית מקיפה בענפי משפט מוגדרי�

 .גורמי השלטו

 

 לעתיד  מציאות ומחשבות �דיני העונשי� 

 

מ הנכו לייחד דברי� אחדי� לדיני . דובר לעיל על תחומי המשפט בכללותו

, הפלילית"אלו  חובקי� בעיקר� את הגדרת כללי האחריות המשפטית. העונשי

את הגדרת , את סול� העונשי� ודרכי הטלת� וביצוע�, את הגדרת העבירות

 . הפליליי�הדי בהליכי� "הסמכויות של הערכאות השיפוטית ואת סדר

 

יש לדיני העונשי מעמד , בקרב מרכיביו של החוק החל במסגרת מדינית נתונה

אחד מחכמי המשפט העיר על כ) בשעתו כי : השלכות"השפעה ורב"רב, ייחודי

דיני העונשי ה� אותו חלק מ המשפט אשר עליו סומכי� בני האד� במידה 

אשר התנהגות� של בני , תהרבה ביותר כדי לזכות להגנה מפני הפגיעות החמורו
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מטע� זה דיני העונשי חובקי� את . אנוש עלולה להטיל ביחידי� ובמוסדות

אשר , בעלת העצמה הרבה ביותר המוקנית לרשויות ציבור, מערכת הכללי�

א� דיני העונשי ה� , גיסא"מחד. אותה ה� מוסמכי� להפעיל כלפי יחידי�

.  היסוד של האד� בסכנה רבתימצויות זכויות, נטולי השפעה ובלתי יעילי�

א� ה� אכזריי� ושרירותיי� באופיי� או בתוצאת� ה� גורמי� , מאיד) גיסא

מערכת דיני� הנושאת בחובה אחריות . צדק מהותי לאלו הנלכדי� ברשת�"אי

על כ אי . מ הראוי שתהיה הגיונית וצודקת במידה היותר אפשרית, כה כבדה

גורלי בתוצאותיו מבחינת הקהילה כולה תחו� אחר מתחומי המשפט אשר כה 

 ).Wechsler ,1952(או היחידי� שבתוכה 

 

העיר ִבשעתו כי מבחינת העניי , )1979('  מקמברידגHyman Grossפרופסור 

אשר אותו היא מעוררת יש מעט תופעות חברתיות או מדיניות היכולות 

ת לוואי ה כתוצא. להשתוות להתעניינות אשר אותה מעוררות תופעות הפשיעה

 .יומית"בי בספרות ובקולנוע ובי במציאות היו�, א$ מעוררות את הדמיו

 

האירועי� והתיקי� הזוכי� . הציבור הרחב עוקב אחרי הכרוניקה הפלילית

מעוררי� עניי וא$ התרגשות בציבור והופכי� לתקופת מה , להבלטה בתקשורת

דושי� בהפעלה ובהסדרי� רעיונות בדבר שינויי� או חי, דא עקא. לשיחת היו�

הקיימי� בדיני העונשי מושמעי� באזני הציבור באקראי ובמקוטע ובעיקר 

 . במסגרת התבטאויותיה� הספורדיות של אישי ציבור

 

אי צור) להוסי$ ולהביא נתוני� , היינו בכתב עת של המשטרה, בפורו� זה

של האכיפה על העדר תוצאות משביעות רצו , עובדתיי� על התרחבות הפשיעה

ועל הפער הנוצר לא אחת בי הציפיות מצעדי האכיפה , מול אחדות מתופעותיה

כביטויה לעיני , העבריינות בצורותיה השונות. והענישה לבי התוצאות המעשיות

מערערת את האמו בהצהרות על קיו� שלטו החוק ויוצרת לא , הציבור הרחב

, � הצור) בחשיבה שיטתיתממילא ק. אחת תחושה של חיי� בחברה ִמתדרדרת

סדורה ומקיפה שתבח הנהגת ריסוני� ומחסומי� חדשי� ויעילי� יותר 
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יש כמיהה לסדרי� . שיקדמו את רצונו של הציבור בקיומה של חברה מתוקנת

ובעיקר , בכוח חרד"חברתיי� אשר בה� האזרח מ השורה מוג והעבריי

בית לה יש לצפות על ידי החשש מפני הענישה ההולמת והאפקטי, מורתע

 . בעקבות זאת

 

ה� דני� . בתי המשפט אינ� מופקדי� כמוב על פיתוח תכנוני� כוללניי�

במקרי� הקונקרטיי� המובאי� בפניה� ומפרשי� את החוק הקיי� ואת 

בדר) , ה� אינ� בוחני�. מגמותיו תו) זיקה למקרה הספציפי הנפרש בפניה�

 .  שבפניה�את מערכת החוק בשלמותה מעבר לנושא, כלל

 

אינ� מועלי� , נושאי החקיקה בכל מגוו נושאיה� המוגשי� להכרעת הכנסת

ש� כפרק או כקטע מתו) מבנה של� המתוכנ מראש מתו) שיטתיות ותפיסה 

בכ) אי בית . היוזמה היא ברוב המקרי� קזואיסטית. שלמה וכוללנית, משולבת

אול� כבר הוער . תרהנבחרי� שלנו שונה ממוסדות דמוקרטיי� דומי� בכל א

לעיל כי ראוי היה שמרכיבי� מרכזיי� של שיטת המשפט יטופלו תו) גישה 

הרואה את , עיונית יסודית העולה על יסוד תכנית שהיא תולדה של שיטה מקפת

יוזמות . כמעשה מרכבה, על שלביו, המשפט כשלמות ואת שיטת הטפול בו

ית אשר ערה לזיקה בי ממד"חקיקה ממלכתיות חייבות לנבוע מתו) ראיה רב

למת תשומת לב לשינויי , שילוב ותיקו, לקיו� הצור) בחידוש, חוק לחוק

קרי (התנאי� והנסיבות ולבעייתיות המצביעה על נקודות תורפה או על לקונות 

דרושה תשומת לב ראויה לדינמיות , כמוזכר לעיל, במלי� אחרות). פער או חסר

לחצי ההווה מעיבי� ללא ספק על . ההטבועה במציאות שהמשפט נועד לשרת

א) , היכולת לפתח תכנית שלמה ועל הקושי בפיתוח הסכמה על תכנה ומהותה

ה הרשות המחוקקת וה הרשות המבצעת מופקדות על משימה זו לאור מהות 

תפקידיה ולאור היותה של משימה זו תנאי להשגת יעדיה של חברה דמוקרטית 

 . מתוקנת
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הוזכרה כבר חיוניות� וחשיבות� . רעיו לבי הגשמתולצערי יש פער בי ה

אי לכ די בבדיקת קטע זה . היחסית של דיני העונשי בכל הנוגע לסדר החברתי

אי) , בחינה ובדיקה, אחרי מחשבה, או אחר מ החוק החרות אלא דרוש מענה

על החברה להיער) מול השינויי� המהותיי� בתופעות הפשיעה אשר לה� היינו 

דיני העונשי על מרכיביה� לא זכו אצלנו , דא עקא.  בשני� האחרונותעדי�

 . לבחינה כוללת ושלמה כדי לבחו התאמת בהתמודדות ע� תופעות פשיעה

, נושא מרכזי ומהותי הראוי לדיו חוזר הוא מכלול ההיבטי� הקשור לענישה

 . הצור) בהתאמת החקיקה ועוד, אופ הפעלת�, סוגיה

בעקרו של האינדיבידואליזציה של , לטעמי בדי ובצדק, �בתי המשפט דוגלי

לפי , כל מקרה נדו על פי נסיבותיו וכל עבריי נבח על פי רקעו ועברו. העונש

אופייה של המחשבה הפלילית שקיננה בו ולפי נסיבות המעשה או המחדל 

כל אלה אינ� מייתרי� . ממילא מתחייבת בחינה אישית ייחודית. הספציפיי�

לתוצאותיה ולהשלכותיה על הקורב ועל , תשומת לב למגמות בפשיעהאת 

הסביבה האנושית הרחבה יותר ועל כ מותר לשקול במסגרת הענישה ג� את 

 על "המציאות בה אנו חיי� . פלונית"היקפה ותדירותה של תופעה עבריינית

ג� היא אחד מ היסודות הנבחני� במסגרת , מרכיביה שהוזכרו כבר לעיל

הוער כבר בעבר כי ככל שהנסיבות . אמתו של העונש לעבריי שהורשע בדינוהת

הול) וקט משקל של הנסיבות האישיות , חמורות יותר והמעשה אכזרי יותר

שלא בדר) ההכללה אלא בדר) הבדיקה , הכל כמוב; לקולא של העבריי

 . הפרטנית לגופו של עניי

 

השופט ' עדה בראשותו של כבעבודה חשובה בתחו� זה נעשתה על ידי הוו

שדנה בדרכי ההבניה של שיקול הדעת ) 1997, ועדת גולדברג(אליעזר גולדברג 

עקרו החוקיות ", בדי וחשבו שלה, כדבריה של הוועדה. השיפוטי בגזירת הדי

מחייב לקבוע את גדרי שיקול דעתו של השופט בהפעלת הדי כשהוא גוזר את 

בהירות וצפיות מראש וכדי להקטי את הפערי� , כדי לגרו� ליתר ודאות, הדי

מערכת האמו שבי הציבור . בענישה בי שופטי� שוני� וחוסר שוויו בפסיקת�

בקרב הציבור כי גזירת הדי , א� יוסר החשש, לבי בתי המשפט תצא מחוזקת



 מאיר שמגר
 
 

 מדיניות משפטית על ס$ המילניו� הבא

 

 26

המשפט "פיה� יפעיל בית"נעשית באופ שרירותי וייקבעו עקרונות וכללי� שעל

אשר דעת הרוב שבה , עד כא דברי הוועדה". ו בבואו לגזור את הדיאת סמכות

ידי הרשות המבצעת והרשות "ח טר� הופעל על"הדו; דא עקא. מקובלת עלי

טר� נוצרו ואומצו הדפוסי� המחייבי� שהוועדה , הווה אומר, המחוקקת

דרושה כיו� לטעמי , מעבר להבניית שיקול הדעת, זאת ועוד. כיוונה אליה�

כולל עניי אופ הפעלת� של סוגי , ה חוזרת וכוללת של תחו� הענישה כולובחינ

א� יש במצוי כדי לקיי� את , תו) הצגת השאלה, הענישה ומידת אכיפת�

וא� יש בגישה הכללית הנוהגת עתה כדי להיות מענה יעיל לתופעות , הרצוי

ה בשעתו כי ועדה שמונת, בהקשר זה מ הנכו להזכיר. כלפיה מופנית הענישה

שאירע לא אחת , הצביעה על כ), מר משה שחל, ידי השר לבטחו הפני�"על

או התחמקו , א) הנדוני� לא התייצבו לריצוי העונש, שהוטל עונש עבודת שירות

 . בדר) זו או אחרת מריצויו המלא

 

, חומרת התופעות הפליליות בחברתנו הולכת וגדלה ואנו משופעי� באלימות

הקורא והשומע על מקרי העבריינות הללו . ת מי קשותמוות ובעבירו"בגר�

 "כי הענישה , יש לשוב ולהזכיר. לסוגיה� נחרד לא אחת מול כל העולה מה�

בי מטרותיה כלולה . ממדית במגמותיה ואינה משרתת רק מטרה אחת"אינה חד

במכלול הנתוני� המצטברי� מול עיניו . ג� ההרתעה של העבריי ושל דומיו

אמרתי . ל מי שגוזר את העונש לא צרי) להיפקד מקומו של הקורבומחשבתו ש

 : בהקשר זה באחת מ הפרשיות

 

מרבי� לדבר על איזו בי זכויות החשוד או "
מבחינת אופ . הנאש� לבי זכויות הציבור

נושא עמו ניסוח זה דימוי , התייחסותו של השומע
מול עוצמת ) החשוד או הנאש�(של פרט נרד$ 

, אח גדול קולקטיבי אדיר, החברתי' גוליית'ה
אול� תיאור כאמור . את אגרופו, כביכול, המני$

: אינו נות בהכרח את דעתו למציאות לאשורה
האד� הפזיז , השודד, האנס, העבריי האלי�
התדיר , ה� האיו� המיידי, המסכ חיי אד�

שהחברה אינה , והאפקטיבי על הקורב חסר הישע
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על פי ; להג עליו בעת צרהיכולה או אינה מסוגלת 
ולעתי� , רוב היא נחלצת לפועלה רק לאחר מעשה

האיזו , במלי� אחרות. קרובות ג� מאוחר מדיי
כוח לבי "בי ציבור אנונימי ורב, למעשה, אינו

אלא בי מי שמואש� בעבירה , החשוד או הנאש�
 וממשי) להיות מסוכ לחברה ולפרטי� שבה לבי

ו בכוח ומי שהיה עד קורב העבירה בפועל א
 ; לעבירה

 
... 
 

כבוד האד� וחירותו נושא עמו בשורה : חוק יסוד
אול� בשורה זו , חוקתית חקוקה לכל פרט בחברה

קורב . נועדה לכל החברה ולא רק לעברייני� שבה
דר) זכאי� "העבירה בפועל ובכוח וכל אזרח תמי�

אימה , להגנה על כבוד� ועל חירות� מפני פחד
זכותה של אישה . א פחות מ הנאש�ל, ופגיעה

שלא לשוב ולהיות מושא למכות ולהשפלות אינה 
זכותה של . פחותה מזכות בעלה המכה לחירותו

 צעירה הנעה לתומה בדרכי� שלא להיות קורב
אינה פחותה מזכות הנאש� שלא , לאונס נוס$

אי באמור כא כדי להפחית כהוא זה מ . להיעצר
וקני על כ) שזכויות החובה להקפיד באופ דו

אול� , שיפוטי יוגנו ויובטחו"הנאש� בשלב הטרו�
אי בהקפדה זו בלבד כדי למצות את החובות 

הקניית זכויות . הקמות ועולות מתו) חוק היסוד
האזרח , מכוח חוק היסוד דינה שתחול על הכול

פ "דנ" (הנאש� והקורב, התושב והמבקר, והגר
2316/95.( 

 

מ הנכו , וני�  ובעת שקילת� זה לצד זה וזה לעומת זהבמשקל היחסי של הנת

למה שמעוללי� במציאות , שינת ביטוי נאות בפרופורציות הנכונות והאמיתיות

לקורבנות בפועל ולקורבנות בכוח ובכלל זה לכל מהות , שלנו לאד� האחר

כל אלה צריכי� להשפיע ג�  .דמותה והיכולת לחיות ולשרוד בתוכה, חברתנו

בעת שבוחני� מהות עונשו מול התוצאה של ,  הטיפול הראוי בעברייעל אופ

 . העבירה

שאלת השחרור , כנושא פרטני, בהקשר לדברי� שנאמרו לעיל מתעוררת אצלנו

נתפסנו בתחו� זה לשגרה הקובעת  . המוקד� מ המאסר של מורשעי� ברצח
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ובל כיו� הממוצע המק. מכנה משות$ עונשי אחיד ונמו) לכל מי שמורשע ברצח

בעקבות קציבת העונש והפחתת , כמעט אוטומטי, הוא במקרי� רבי� שחרור

דברו של . עשרה שנות מאסר"אחרי ריצוי בפועל של כעשר עד שתי�, שליש

אמנ� , המחוקק שקבע חובה של הטלת מאסר עול� ולא קצב תקופת המאסר

בית יצר בסיס להבחנות ולדירוגי� בי המקרי� אול� לא להבעת דעתו של 

השגרה עשתה . בעניי קציבת העונש על רצח במקרה הקונקרטי, מראש, המשפט

את שלה ויצרה בעבר פרדיגמה אחידה המעצבת הפחתה כמעט אוטומטית של 

 . יהיה מעשה הרצח מזעזע ככל שיהיה, מאסר עול� החובה

 

ב אשר "הפתרו לתופעה המתוארת יכול להימצא במעבר לשיטה הנוהגת בארה

דינו הוראה ספציפית המגבילה את ") בית המשפט לקבוע בגזרלפיה מוסמ

סמכות של הרשויות הדנות במידת העונש על רצח במהל) ריצוי העונש כאשר 

 . יבקשו לדו בעניי בשלב העיו המנהלי החוזר

 

 עבירות תעבורה

 

אשר , יש מקו� לאזכורו המיוחד של תחו� מוגדר נוס$ מתו) דיני העונשי

 . לות בעיות וקושיות הראויות לעיובקשר אליו עו

 

לעניי זה . המספר הרב של הרוגי� ופצועי� בדרכי� מדאיג ומטריד את הציבור

לא נית למצוא רוגע בהשוואות הסטטיסטיות המצביעות על תנודות אלו או 

. המספרי� האבסולוטיי� ה� בכל מקרה קשי� ביותר: אחרות בהיק$ הנפגעי�

 תוצאה של עבירות גר� מוות ברשלנות או של עבירות חלק נכבד מ התאונות ה

 . התנועה לסוגיה

 

 ובדר) זו ג� את מספר "האמצעי� הננקטי� כדי לצמצ� את עבריינות התנועה 

 , ה� כוללי� בעיקר� חינו): תחומיי�"רב, כנדרש,  ה�"התאונות קורבנותיה

ח הנדסי טיפול ופיקו, הדרכה של הציבור בכלל ושל הנהגי� בפרט, הסברה
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נוכחות בכבישי� של הגורמי� האוכפי� את , בדרכי� ובכלי הרכב לסוגיה�

אי להקל ראש כהוא זה בחשיבות� ובחיוניות� . כיבוד החוק ולבסו$ השפיטה

בלעדיה� לא תתכ שיטה . ל"של הנושאי� המנויי� כראשוני� ברשימה הנ

זה בנושא אול� ענייננו במאמר . כלשהי של התמודדות ע� עבירות התנועה

 . האחרו  ברשימה והוא נושא השפיטה ועל כ אדו כא רק בו

 

לידי שופטי שלו� והחל משנת , לפי החוק, השפיטה שבערכאה הראשונה נמסרה

,  ג� לידי שופטי� המתמחי� במיוחד כדי לדו בעבירות תעבורה1958 "ח "תשי

 פקודת ראה חוק לתיקו, ב לפקודת התעבורה18סעי$ (ה� שופטי התעבורה 

 ). "1958ח"התשי, התעבורה

 

בהקמת מסגרות שיפוט ייחודיות שהוסמכו לדו בעבירות תעבורה צעד המחוקק 

 "ט "תש, ) די חיילי�"עבירות תנועה (במידה רבה בעקבות תקנות שעת החירו� 

אחרי מותו בתאונת , "מבצע מרדכי" במסגרת 1949 שהותקנו בינואר 1949

תקנות שעת חירו� אלה הוארכו על ידי . ל"בי ז"אמ מרדכי נמצ"דרכי� של אל

עד שההוראות בעניי השפיטה בצבא של עבירות תנועה שולבו , הכנסת מעת לעת

 . 1955 "ו "התשט, על ידי המחוקק לתו) חוק השיפוט הצבאי

 

, 198' עמ, 776, ה"ח התשל"ס(כאשר הוצעה הצעת התיקו לפקודת התעבורה 

י� של שופטי תעבורה שסמכות� יוחדה לעבירות שביקשה להנהיג מינוי, )199

הסדר מיוחד בענייני שפיטה בעבירות "תעבורה צוי בהצעת החוק כי מוצע 

ריבוי עבירות התעבורה והגידול המתמיד של מספר מצד אחד וחומרת . תעבורה

מחייבי� סידורי� מתאימי� בבתי המשפט , מצב הביטחו בכבישי� מצד שני

לש� כ) . שיביאו להחשת השיפוט בה ולייעולו, ת אלושבה� נידונות עבירו

, מוצע למנות צוות שופטי תעבורה מיוחדי� אשר נוס$ להכשרת� המשפטית

 ". תידרש מה� ג� הכשרה מתאימה בענייני תעבורה
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פועל יוצא של מספר , אפוא, הנהגת השפיטה הייחודית בענייני תעבורה הייתה

 : מטרות

 .וי העבירותייחוד שופטי� מול ריב )א(

 .ייעול הדיו )ב(

 . מנוי שופטי� שישלבו הכשרה משפטית ע� הכשרה בענייני תעבורה )ג(

 

האפקטיביות של השפיטה אינה מתמצית במענה לשאלה א� השופטי� שנקבעו 

לטפל בעבירות תעבורה מתגברי� על הטיפול בכמות הגדולה של התיקי� 

כדי לצמצ� את תופעת שפיטה פלילית מקוימת . המוגשי� לבית המשפט

העבריינות הכללית או הספציפית וכדי להרתיע ה את מי שנאש� וה את 

רק על ידי מת , אפוא, המטרה של השפיטה אינה מושגת. בכוח"העברייני�

א� כי קיומו של יסוד זה של הליכי , פסקי די במהירות ובקצב הדרושי�

השגת האפקט הדרוש של השפיטה הוא כמוב בעל חשיבות רבה וא$ חיוני לש� 

אול� נושא הענישה היעילה והמרתיעה בענייני תעבורה אינו יכול . כל שפיטה

 למשל מדינות "מדינות מתוקנות בעול� הדמוקרטי . להיחשב כמשני בחשיבותו

כגו נהיגה במצב ( מקפידות הקפדה רבה על כ) שעבירות מסוימות "סקנדינביה 

ייענשו באופ מהיר וברמת ענישה אשר ) שאחרי צריכת אלכוהול בכמות מוגדרת

 . כלפי כולי עלמא, המינימו� שלה קבוע בחוק

 

אשר , קביעת עונשי מינימו� איננו האופ היחיד בו מבטיחי� ענישה הולמת

, בידי בתי המשפט סמכות מלאה. עשויה להשפיע על התנהגות הנהגי� בכביש

עתו עונש ההול� את לקבוע לפי שיקול ד, הפרושה על פני מגוו הסנקציות

ובלבד שהעונש לא , מהותו של מעשה העבירה ואת אופיו ורקעו של העבריי

ע� זאת ראה המחוקק שלנו להנהיג עונשי . יעלה על המקסימו� הקבוע בחוק

) נוסח חדש( לפקודת התעבורה 64למשל בסעי$ (מינימו� לגבי עבירות מסוימות 

,  המינימלית אינה מנדטורית כיהסנקציה; )הד בגרימת מוות בנהיגה רשלנית

מוסמ) בית המשפט שלא , א� הנסיבות מצדיקות זאת לדעתו, כאמור בחוק

השימוש בסמכות זו אינו . לפסוק מאסר מינימו� מטעמי� שיפרש בפסק הדי
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 הוסי$ המחוקק וביטל אצלנו את פועל� של "ה " בתשנ"מאוחר יותר . נדיר

� מ הכלל אשר עבירות התנועה אינ פרט למספר קט של יוצאי(עונשי החובה 

כי ג� א� נקבע בחוק עונש חובה נית להטיל עונש קל מעונש , בקובעו) ביניה

 ) 1977 "ז"התשל, לחוק העונשי'  א35סעי$ (החובה 

 

המשפט מפעילי� את הכוחות שהוקנו לה� וא� "הא� בתי, כמוב, השאלה היא

מביאה , ת מעל לספק סבירכי עבריינות תנועה המוכח, יש תחושה בציבור

 . בעקבותיה ענישה מרתיעה המשיגה את מטרת השפיטה

אלו . יסוד ההרתעה האפקטיבית הוא בעל חשיבות מיוחדת בעבירות תעבורה

יהיה זה עקב חוסר תשומת לב לחיובי� העולי� , ידי אזרחי� רבי�"מבוצעות על

"בנהיגה היו�מ החיקוקי� הרלבנטיי� או בשל חוסר נכונות לאמ( ריסוני� 

היעדר הקלו שבעבירת התעבורה . ידי הרשות"יומית אשר מוכתבי� לפרט על

והיעדר המחשבה ) לדוגמא זניחת קרב התאונה, פרט למספר קט של עבירות(

מציבי� את האזרח בדר) כלל מול הדילמה הפשוטה , הפלילית לפשוע או להרע

עצ� היות� חיובי� א� להישמע להוראותיה� של החיקוקי� בשל , והפשטנית

אינ� , הסיכו האישי או הסיכו לאד� אחר. או לחמוק מכ), שבדי ותו לאו

שהרי הוא , לעיני עבריי התנועה בעת המעשה או המחדל, לעתי� קרובות, עולי�

עצ� ". לו זה לא יקרה"שלפיה , מעמיד את עצמו לעתי� קרובות בסיטואציה

לפעמי� תרעומת ורוגז , על כ, י�ההבאה לדי והצור) להסביר ולהצטדק יוצר

ועל כ אינו של� ע� כ) , כי הוא אינו רואה עצמו עבריי, אצל הנאש�

 . שהטרידוהו

 

 ולעתי� קרובות "כי בכוחו , חשיבות משמעותית, אפוא, האיו� בסנקציה מקבל

בי א� , ידי המחוקק" לכפות על הנהג התנהגות המוכתבת על"מאד בכוחו בלבד 

ההתנהגות , במלי� אחרות. סכי� להגיו שבהוראה ובי א� לאוהנהג נוטה לה

בדר) חייבת להתאי� עצמה לכללי� הבטיחותיי� המוכתבי� בחקיקה 

אשר מתוכה צומחי� הרגלי , הרלבנטית והסנקציה יוצרת את הכפייה

 . ההתנהגות
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הטלת עונשי� מזעריי� או גישה מקילה מדי בדר) אחרת אינ יוצרות את 

וא$ מגבירות לעתי� , הנגדי הנדרשת לש� אכיפת דיני התעבורהתחושת הלח( 

חינ� או אמצעי "קרובות את התחושה שההבאה לדי לא הייתה אלא הטרדת

 . עקי$ להעשרת קופת האוצר

 

גוני נגד התופעות החמורות בתנועה בדרכי� כולל על כ את נושא "המאמ( הרב

 לכ) שתהיה לה� השפעה יש ציפייה לגיטימית. הענישה בבתי המשפט לתעבורה

וזו יכולה להיות מושגת לא רק על ידי חינו) , מרסנת על התנהגות הנהגי�

נוכחות משטרתית מרתיעה בדרכי�  ויתר האמצעי� , והסברה ואזהרה

כל האמצעי� הללו זקוקי� לסיועו של האלמנט . החיוניי� שנמנו כבר לעיל

� בעקבות התנהגות היינו של הגור� המפעיל אמצעי� אפקטיביי, השיפוטי

בתנאי שהמשפט מובא בפני בית המשפט תו) , אגב(בדרכי� המסכנת חיי אד� 

בשלב זה אני מותיר בצרי) עיו את השאלה א� יהיה ). זמ סביר אחרי האירוע

אשר עליה� לא יחול האמור , מקו� לשוב ולשקול הנהגת� של עונשי מינימו�

 .  שהוזכר כבר,1977 "ז "התשל, לחוק העונשי' א35בסעי$ 

 

 סו� דבר

 

במסגרת מאמר נית היה לגעת רק בקצה המזלג בשורה נבחרת של נושאי� 

יש כמוב חשיבות בהמש) . הקשורי� לפעולות מוצעות לשכלול אכיפת החוק

אשר בה� ייבחנו ויסוננו הרעיונות השוני� שהועלו , הדיו בפורומי� המתאימי�

 . תלחובה או לזכו, לחיוב או לשלילה, כא

 

 . הכל צפוי והרשות נתונה
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