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ןכדקה לש תויתקוחה תויוכזה 
יתאוושה וקהמ 

סורג לאונמע 

- ילילפה ךילמנ ןגרקה םוקמ .ג ♦ ירוטסיה טגיה - ילילפה ךילהב ןברקה םוקמ .א 
ךילהה םוזייב הרבעה ןברק לש ומוקמ .1 םייתאוושה םיטביהו ילארשיה טביהה 
תלבק ךילהתב ןברקה לש ובוליש .3 תילילפה הריקחב ןברקה לש ובוליש .2 ילילפה 
םשאנה םע ןועיט ירדסה תגשהב ןברקה לש ובוליש .4 ןידל הדמעהל רשאב הטלחהה 

ןידה רזג בלשב ןברקה לש ובוליש .6 ילילפה טפשמה לוהינב ןברקה לש ובוליש .5 
הרבעה ןברקל םייוציפ .8 ילילפה ךילהה לש םינושה םיבלשב הרבעה ןברק לע הנגהה .7 

תליגמ ןיבל ןברקה תויובז תליגמ ןיב שדחה ןוזיאה .ג ♦ הנידמה וא םשאנה ידי לע 
רקחמה םוכיס .ד ♦ 1992 רחאלש יתקוחה יונישה רואל םשאנה תויוכז 

 But justice, though due to the accused, is due to the accuser also. The
 concept of fairness must not be strained till it is narrowed to filament. We
 are to keep the balance true.

 Justice Cardozo, in Snyder v. Massachusetts 291 U.S 97, 122 (1934)

דקמתמ ,ילילפה ןוידה םוחתב ,יטפשמה חישה 1,לארשי תנידמב תיתקוחה הכפהמה חכונ לא 

2.םשאנה לש תיתקוחה תויוכזה תליגמב רקיעב םויכ 

,םשאנל הנידמה ןיבש תוביריה הזכרמבש ,תירסרוודאה ןוידה תטישל םיפתושש ימכ 

ףסונ דצ שי ךא 3.ולא םידדצ ינש לש םתואר תדוקנמ ילילפה ךילהה תא קודבל ונלגרתה 

.הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,רבח רוספורפ אוה רבחמה 
תכרעמ ירבחל םג הנותנ יתדות .הז רמאמ תכירעב הברה התרזע לע יול רומיל ד"ועל הנותנ יתדות 

.תוליעומה םהיתורעה לע "טפשמ ירקחמ" 

תויוכז" קרב 'א -,9 (ב"נשת) א לשממו טפשמ "תונגומ דוסי תויוכז :תיתקוחה הכפהמה" קרב 'א :ואר 

.("תולבגההו ףקיהה" ,קרב :ןלהל) 253 (ג"נשת)א לשממו טפשמ "תולבגההו ףקיהה :תונגומ םדא 

טפשמ ירקחמ "ילילפה טפשמה לע םדאה תויוכזב דוסיה תקיקח לש תוכלשהה" :קיזופמיס ,לשמל ואר 

םדאה דובכ :דוסי-קוח יפ-לע םשאנה וא דושחה לש תוינוירה תויוכזה" סורג 'ע :(ו"נשת) (1)גי 
.155 (ו"נשת)(1)גי טפשמ ירקחמ "ותוריחו 

L.N. Henderson "The Wrongs of Victin^ Rights" 37 Stan. L. :לשמל ואר ,אשונה תריקסל 
 937(1985) .Rev.
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סורג לאונמע 

ןוידהו עמשנ אל ולוקש אלא ,רוכזל םירומא ונלוכש ,הרבעל ןברקה 4,"חכשנה דצה" ,ךילהל 

:רגמש אישנה ריעה הנורחאל .רסחב הקול וניינעב 

תניחבמ .רוביצה תויוכז ןיבל םשאנה וא דושחה תויוכז ןיב ןוזיא לע רבדל םיברמ 

וא דושחה) ףדרנ טרפ לש יומיד הז חוסינ ומע אשונ ,עמושה לש ותוסחייתה ןפוא 

תא ,לוכיבכ ,ףינמה ,רידא יביטקלוק לודג חא ,יתרבחה "תילוג" תמצוע לומ (םשאנה 

ןיירבעה :הרושאל תואיצמל ותעד תא חרכהב ןתונ וניא רומאכ רואית םלוא .ופורגא 

רידתה ,ידיימה םויאה םה ,םדא ייח ןכסמה זיזפה םדאה ,דדושה ,סנאה ,םילאה 

וילע ןגהל תלגוסמ הניא וא הלוכי הניא הרבחהש ,עשיה רסח ןברוקה לע יביטקפאהו 

םג תובורק םיתעלו ,השעמ רחאל קר הלועפל תצלחנ איה בור יפ-לע :הרצ תעב 

ןיבל חוכ-ברו ימינונא רוביצ ןיב ,השעמל ,וניא ןוזיאה ,תורחא םילימב .יידמ רחואמ 

הרבחל ןכוסמ תויהל ךישממו הריבעב םשאומש ימ ןיב אלא ,םשאנה וא דושחה 

5.הריבעל דע היהש ימו חוכב וא לעופב הריבעה ןברוק ןיבל הבש םיטרפלו 

םדאה דובכ :דוסי קוח לש םינכתה סיסב לע השדחה תיתקוחה הכפהמה ךרדל ונאצי 

,םשאנב וא דושחב רושקה ,"םדאה דובכ" גשומה ףקיה רחא תוקחתהל םיסנמ ונא 6.ותוריחו 

(זאד) אישנה ךכ לע דמע .הז חנוממ תורזגנה תויוכז ול םגו דובכ שי הרבעה ןברקל םג ךא 
:ורמאב ,רגמש 

,הרבחב טרפ לכל הקוקח תיתקוח הרושב ומע אשונ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח 

לעופב הריבעה ןברוק .הבש םיניירבעל קר אלו הרבחה לכל הדעונ וז הרושב םלוא 

המיא ,דחפ ינפמ םתורח לעו םדובכ לע הנגהל םיאכז ךרד-סימת חרזא לכו חוכבו 

תוכמל אשומ תויהלו בושל אלש השיא לש התוכז .םשאנה ןמ תוחפ אל ,העיגפו 
המותל הענה הריעצ לש התוכז .ותוריחל הכמה הלעב תוכזמ התוחפ הניא תולפשהלו 

7...רצעיהל אלש םשאנה תוכזמ התוחפ הניא ,ףסונ סנואל ןברוק תויהל אלש םיכרדב 

הרבעה ןברק לש ומוקמל סחיב ירוביצה םילקאב יונישל םידע ונא תונורחאה םינשב 

ונאו 9,םינוש תונברק תויוכזב הרכה ןעמל קבאמל תואצוי תוירוביצ תועונת - 8ילילפה ךילהב 

 A.M. Morgan "Criminal Law - Victim Rights: Remembering the 'Forgotten Person' in
 the Criminal Justice System" 70 Marquette Law Review (1987) 572, 593

.620 ימעב ,589 (4)טמ ד"פ ,ידע 'גתאמיגג2316/95 פ"נד 
.150 ב"נשתה ח" ס 

.621 ימעב ,5 הרעה ליעל ,תאמיגג פ":רב רגמש אישנה 

C.R. Goddu "Victims' 'Rights' or a Fair Trial Wronged?" 41 Buff. L. Rev. (1993):ואר 
 245,250-257.

S.S. Abramson :לש הרמאמ ואר ,הז אשונב תירבה תוצראב ודסונש תויזכרמה תועונתה תריקסל 
 ,517 (1985) .Redefining Roles: The Victims' Rights Movement" Uthah L. Rev"
לודיגב תירבה תוצראב תורבעה תונברק ןעמל תושדחה תועונתה תא הריבסמ תרבחמה .521-532 

:תינקירמאה הרבחב אקווד םיוסמ דמעמל תסחייתמ הניא וז העפותש ןכוי,העישפה יזוחא לש יתועמשמ 

 The victim is no longer "only" a rape victim or a minority or a poor person. The victim
 .has become middle class America. We are all potential victims
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

תונשל ןיא םאהו ילילפה ךילהב ןברקה לש ומוקמ והמ ,הלאשב יתרבח חיש-ברב םיליחתמ 

.ןברקה לש ודובכבו ויכרצב רתוי בשחתיש ןפואב יתקוחה ןוזיאה תא 

חכונ לא הרבעה ןברקב םירושקה םימיוסמ םייתקוח םיטביה לע דומעל שקבי הז רמאמ 

.ותליחתב ונאש יתקוחה ךפהמה 

,יתוהמה קלחה .ינוירה רושימלו יתוהמה רושימל קלחתהל םייושע םייתקוחה םיטביהה 

תורבע תריצי ידי לע ןגומ תויהל ןברקה תוכזב ןד ,וקלחב ךא הז רמאמב וב קוסענ רשא 

תילילפ תוגהנתה דגנכ ןנוגתהל ץלאנ ןברקכ אוה רשאכ תילילפ תוירחאל םיגייס ,תומיאתמ 

ןברקה לש ותוכז רחא הקחתי ינוירה קלחה .םימלוה םישנוע ידי לע ןגומ תויהל ןכו ויפלכ 

.תוילרודצורפה ויתויוכזבו ,ףותישה גוסב ,ילילפה ךילהב ףתתשהל 

טפשמב ילילפה ךילהב ןברקה םוקמ לש ירוטסיהה עקרב הרצקב ןודנ ןושארה קרפב 

ךות ילארשיה טפשמב הרבעה ןברק לש ודמעמ תא ןוחבל שקבנ ינשה קרפב .ילגנאה 

שדחה ןוזיאה תא עיצנ ישילשה קרפב .רפסמ תונידמ לש ןטפשמכ ודמעמל ותאוושה 

קרפה .הרבעה ןברקל םשאנהו דושחה תויוכז ןיב לארשיב יתקוחה ךפהמה ןמ בייחתמה 

.רקחמה תא םכסי יעיברה 

ירוטסיה טגיה - ילילפה ךילהב ןברקה טוקמ .א 

יתרבחה אתה החפשמה התיה ,תורחא תומודק תורבחבכ ,תיטבשה ,המודקה הילגנאב 
ינב לש םיילילפה םהישעמל תירדילוס תוירחאב ואשנ החפשמה ירבח .רתויב בושחה 

ןוטלש ןיאב .החפשמה ינבמ דחא עגפנ םא "םדה תלואג"ל םיארחא ויה םג םהו החפשמה 

,ותחפשמ ינב ידי לעו ודי לע ןברקה לש וניינע לפוט ,םויכ ונל רכומש יפכ ,אוהה ןמזב יזכרמ 

ידי לע רידסהל היה ןתינ העיגפה ריחמ תא .עגופה ןיבו החפשמה ןיב הרישי תובירי התיהו 

הנפ יפסכ רדסה אלב ,ןיפוליחל .ףסכ הוושב וא ףסכב רבודמ היהש ןיב ,"םייוציפ" םולשת 

10.ותחפשמ ינבמ דחאב וא עגופב העיגפ ידי לע ודובכ תא וא ומד תא לואגל ויגיצנ וא ןברקה 

ןברקל רומש היהש דיקפתהו םד תלואג לש וז הטיש ,ונתפוקת ןב לש ויניעב יכ קפס ןיא 

.ילנויצר אל םג אלא יביטימירפ קר אל הארנ ,הרבעה 

יוציפ תורוצ לש תושדח תומרונ ורצונו םירבדה ונתשה ,תילדואפה הפוקתב ,רתוי רחואמ 

ןתינש יוציפ היה "wergild"וא "wer" םשב יוציפ ,לשמל ךכ .וב התשענש הרבע ןיגב ןברקל 

ןברקה תחפשמל יוציפ היה "ל0ז"-ה :רחא רומח קזנ וא תוומ םרג תובקעב ןברקה תחפשמל 

ןיגב ךלמל וא הזוחאה לעבל עגופה םלישש םנק אוה "wite""1:תווממ תוחפ אוהש קזנ לע 

 J. Hagan :םג ואר ;H.D. Traill Social England (New York 1898-1899), Vol. 1, p. 5 :10 ואר
 Victims Before The Law, The Organizational Domination of Criminal Law (Toronto
 E.A. Ziegenhagen Victims, :1983 ; לש וירבדמ טטצמ ןגה ,8 ימעב ,ןאכ רכזנה ורפסב), p. 8

 "Contrary to modern conceptions of :Crime and Social Control (1977), p. 36
 punishment, the injury inflicted upon the perpetrator reflected the damage sustained by
 the victim as well as the context in which the offender was apprehended; and, contrary

 to contemporary western conceptions, the moral guilt of the perpetrator was of no
 concern."
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סורג לאונמע 

םיקזנ ןיגב םמולשת ןפואו םרועיש ,םייוציפה אשונ תיעיבשה האמה תארקל .הרבע התוא 

".םיקוחב וטרופ הרבעה ןברקל 

בושח םוקמ הייסנכל רומש היה תוזוחאה ילעב דצל ,תילדואפה הפוקתה ,וז הפוקתב 

וא ןברקל םלשל ןיירבע שרדנש םייוציפה םולשתמ קלח .ינוטלש חוכ דקומכ יזכרמו 

םילוכי ונא השעמל ךכ .ויתומדאב יח ןברקהש הזוחאה לעבל וא הייסנכל םלוש ותחפשמל 

לכ םהל ןיאש םיינוטלש םימרוגל ויבורקמ םשאנה לש "וגוציי" רבוע םצעב ךיא ןיחבהל 

12.וילא הברק 

יתב תכרעמ תוחתפתהל םינושארה םיערזה תא תוארל םילוכי ונא אוהה ןמזב ,םצעב 

הפוקתב ותליחת ךא ,םינש תואמ המכ דוע ינפ לע ךשמנ הז ךילהת םנמא .ךלמה לש טפשמה 

ול םימלשמש ,תיקוח תבותכל היה ךלמה .Ethelbert ךלמה איצוהש םיקוחב ,תילדואפה 

ילילפה ךילהה 13.ומוקמב םימעפל וא ןברקל םייוציפה דצב ,תומיוסמ תורבעב םייוציפ 

 "A man who 'Lays with a maiden :הפוקת התואב הטישה תא Hibbert דמולמה רידגמ לשמל ךכ

 belonging to the king', for example, had to pay fifty shillings compensation, but if she
 was 'a grinding slave' the compensation was halved. Compensation for laying with a
 nobleman's serving maid was assessed still lower at twelve shillings and with a
 commoner's serving maid six shillings. If a freeman raped the slave of a commoner he
 had to pay more than five shillings compensation, but if a slave raped this same girl he

 was castrated."

 In: C. Hibbert The Roots of Evil: A Social History of Crime and Punishment (Boston
 .1963), p. 4

 C.R. Jeffrey "The Development of Crime in Early English Society" :םג וארו ; 4 ימעב ,0ש

 AT J. Crim. L. C. ά P. S. (1957), pp. 647-666
ךותמ טטצמ אוה ןאכ .9 ימעב ,10 הרעה ליעל ,ןגה :ואר ,הפוקת התוא לש תילילפה הרודצורפה לע 

 D. Whitelock The Beginnings of English Society (Harmondsworth, England :לש הרפס
 "The procedure in law-suits was strictly formal... The plaintiff :1952), pp. 139-142
 summoned the defendant to appear to answer his charge, and if the defendant failed to
 appear, after a due number of lawfully given summonses, adequately witnessed, he lost
 his suit by default... If the defendant appeared in court to answer the charge, it was
 normal for the plaintiff to make a preliminary oath... In most cases the defendant was
 then allowed to bring forward an oath to prove his innocence... He could do this with

 the aid of compurgators, or oath-helpers, whose number was conditioned by the nature
 and severity of the charge involved... If on the appointed day the defendant came to
 court and perfomed the oath in full, the suit was ended and he was clear. But there could

 be circumstances that cut the defendant off from the right to produce an oath. If he were
 a man of suspicious character who had been frequently accused, or if he had ever been
 convicted of perjury, he was no longer 'oath worthy'... In such cases, the court awarded
 the right of bringing an oath to the plaintiff, who then brought forward his compurgators
 to swear to defendant's guilt. Similarly, the plaintiff, instead of defendant, was awarded

 the oath if he had witnesses of the crime...When the plaintiff had in this way produced
 his oath, or when the oath had been granted to the defendant and he had proved unable
 to give it, the defendant might then go to ordeal the judgement of God, Church then

 took control of the proceedings."
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

היה ךירצש אוה - ויפילה וא הרבעה ןברק לש ותוירחאב היה ןכש ,יטרפ ךילהכ ןייפוא 

תושירדב דומעלו תויארה ףוסיאל גואדל ,םשאנה לש ונומיז תא שקבל ,העיבתב תונפל 
14.העיבתה בתכ לש תוינרוצה 

וז הפוקתב .ינשה ירנה לש ותוכלמ תפוקתב השחרתה תמדקתמ טפשמ תרוצל רבעמה 

"הכפהמ" .לבוקמה טפשמה תליחת תא םיאצומ ונא ומוקמבו םלענ ילדואפה טפשמה 

;ילילפה טפשמה םוחתב הנידמל הייסנכה ןיב הדרפהה תקמעהל האיבה וז תיטפשמ 

טפשמה ידי לע ומקוהש טפשמה יתבל הגרדהב הרבע ילילפה טפשמה תפיכאל תוירחאה 

ותומ תא אצמש ןברק לש ותחפשמ ןיב םכסה ,1226 תנשב רבכ יכ ,דומלל ןתינ ךכו .לבוקמה 

דוע הריתה אל הנידמה 15.תילילפ תוירחאמ םשאנה תא ררחש אל ,םשאנה תחפשמ ןיבו 

.וב עגופה ןיבו ןברקה ןיב םימכסה לש ךרדב תילילפה תקולחמה בושיי 

ויפולח וא הרבעה ןברק לש ותמזי השרדנ ןיידע ,ילילפה ךילהה תלעפה ךרוצל ,תאז םע 

ןברק לש יזכרמה דיקפתה לע .הרשע עשתה האמה ףוס דע הילגנאב ילילפה ןוידה ןויפאכ 

הגוה רגית ארק ,ןידל דמעומ םשאנה ומשבשו םיכילהה תחיתפ תא םזויש ימכ ,הרבעה 
יכ ,ותעד תא עיבה הרשע הנומשה האמה עצמאב רשא ,Cesare Beccaria ,עודיה תועדה 

.ןברקה לש ויניינע תא רשאמ רתוי הרבחה לש םיסרטניאה תא תרשל רומא ילילפה טפשמה 

םחוכב אהי רשא םישנוע תתשה אלא ןברקל םייוציפ גישהל ילילפה טפשמה תילכת ןיא ןכלו 

תא םלשל םשאנה תא בייחל וז ךרדבו ,דיתעב המוד תוגהנתהמ וימודו םשאנה תא עיתרהל 
:הרבחל ובוח 

 The aim of punishment is neither to torment nor to afflict a sensible

 being, nor to prevent a crime which has already been committed from

 taking effect... the aim of chastisement is nothing but to prevent the

 criminal from injuring society any more, and to deter his fellow
 citizens from attempting similar crimes.16

ימר'ג דמולמה התוא ךישמהש ,תינתלעותה השיגה הדמע וזה הזתה לש הזכרמב 
ץמאמב לוכמ בושחה ילוא ךא .השינע לש םייעדמ תונורקע הל תוותהל הסינ ףאש 17,םהטנב 

תינרדומה הלכלכה תיינב תא וחנהש תונורקעה תא הירואתה לע ליחהל היה הז 
ןיירבעהש קזנה ןכש ,ילילפה ךילהב דמעמ לכ ןברקל ןיא ,ולא תונורקע יפל .תיטסילטיפקה 

 A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law :עודיה ורפסב ,J.B. Thayer
 "The preservation of very old... traditional methods, as if :בתוכ ,(Boston 1898), pp. 8-9
 sacred; a rigid adherence to forms; the absence of a development of the rational modes

 .of proof'
הרעה ליעל ,ןגה :ואר 10. 

 Ε. Halevy The Growth of Philosophic :לש ורפסב טטוצמש יפכ ,Beccaria (1764)
 .Radicalism (Μ. Morris [trans.], Boston 1960), p. 57

 J.H. Burns 8c H.L.A. Hart [eds.] J. Bentham, An Introduction to the Principles of
 Morals and Legislation (London 1970)
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סורג לאונמע 

םיכילהה אשונב טילחהל ןברקל רשפאל ןיא ןכלו ,הרבחל ורקיעב אוה ותוגהנתהב םרוג 

18.ןברקה לש ומשב לעופ ירוביצה עבותה יכ השיגה ךשמהל םוקמ ןיאו ,םיילילפה 

ןברקה לש וניינע אוה ילילפה ךילהה יכ ,העדה הטלש הרשע עשתה האמה דע ,רומאכ 

עצמאב .תויארה ףוסיאו הריקחה עוציבל יארחאש אוהו ,ךילהה חתפנ ונוצר יפ לע רשא 

אל ,עגפנה טרפה לש וניינע אוה ילילפה ךילההש ,הז ןורקיע יכ רורב היה רבכ איהה האמה 

םושמ םימייקתמ םניא םיילילפ םיטפשמ טעמ אל יכ רורב היה ןכש ,דוע ףקת תויהל לוכי 

תוירואתה עקר לע ןכו וז תואיצמ עקר לע .םהיתוחפשמ ינב וא תונברקה לש םיבאשמ רסוח 

.תיזכרמה הרטשמהו ירוביצה עבותה דסומ 1879-ב דסונ ,ןמז ותואב תושדחה תוינתלעותה 

לש דבוכה תודוקנמ הרבעה ןברק תקחרה השעמל התיה הז יתכרעמ יוניש לש האצותה 

לש םתשיג אופא החלצ ןאכ .טפשמל דצכ ילמרופה ודמעמ לוטיבו ילילפה ךילהה 
יכו ,טרפה יפלכ אלו הנידמהו הרבחה דגנכ איה הרבעה יכ ,םיינתלעותה םיפוסוליפה 

תשינעו ןידל הדמעה אשונב תוחנהל םיכירצ - תלעות לומ קזנ - תויאדכ לש םילוקיש 

הירואתהש טפשמה לש תוילכלכה תוירואתב רתוי רחואמ הבלתשה וז השיג .ןיירבעה 
.היביכרממ תחא איה תינתלעותה 

םיימאוושה םיטביהו ילארשיה טביהה - ילילפה ךילהב ןבדקה םוקמ .ב 

םיבלשהו םיתמצה תא רידגהל תוסנל יואר ,ילילפה ךילהב ןברקה לש ומוקמ לע דומעל ידכ 

:ובוליש תורשפא לע בושחל היה ןתינ םהבש ,טפשמהו הריקחה יבלשב 

.ילילפה ךילהה םוזייב הרבעה ןברק לש ומוקמ (1) 

.תילילפה הריקחב ןברקה לש ובוליש (2) 

.ןידל הדמעהל רשאב הטלחהה תלבק ךילהתב ןברקה לש ובוליש (3) 

.םשאנה םע ןועיט ירדסה תגשהב ןברקה לש ובוליש (4) 

.ילילפה טפשמה לוהינב ןברקה לש ובוליש (5) 

.ןידה רזג בלשב ןברקה לש ובוליש (6) 

.ילילפה ךילהה לש םינושה םיבלשב הרבעה ןברק לע הנגהה (7) 

.הנידמה וא םשאנה ידי לע הרבעה ןברקל םייוציפ (8) 

טפשמב ילילפה ךילהב ןברקה םוקמ תא ,ולא תוירוגטק הנומש יפ לע ,ןחבנ הז קרפב 

תא רוקסנ תישאר ךא .תורחא תונידמ לש ןטפשמכ ודמעמל ותאוושה ךות ",ילארשיה 

.תורז תונידמב ןהו לארשיב ןה תיתקיקחה תוחתפתהה 

"This principle required a fundamental :11 ימעב ,10 הרעה ליעל ,ורפסב ןייצמ ןגהש יפכו 
 change in English and North American systems of criminal justice - a shift from private

 ".to public prosecution

תגהונה הטישה וז התיה אל הליחתכלמש ירה ,םיטירבהמ ונשרי ץראב ילילפה ןוידה תטיש תאש םגה 

,ןכ לע דתי .םיעבשומ - ןאכ גהנ אל ילגנאה ילילפה ןוידב יזכרמו ינויח ביכרמש ינפמ ולו הילגנאב 

ילילפה קירה תא ונפלחה 1965-ב .תמדקומ הריקח תרגסמב רקוח טפוש ידי לע התשענ םיעשפ תריקח 

אשונ תא ריאשהו תמדקומה הריקחה דסומ תא לטיב רתיה ןיב רשא ,ילארשי ןיד רדס קוחב ירוטדנמה 

קוחב 1965 תנשמ קוחה תא ונפלחה 1982 תנשב .לארשי תרטשמ ידיב תורבעה יגוס לכ לש תוריקחה 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

טפשמב ,תורחא תונידמ לש יתקוחה ןנויסינמ דומלל םישקבמ ונא רשאכ 
העיפשה תילגנאה טפשמה תרות לש תירוטסיהה תוחתפתהה יכ רוכזל יואר ,ינקירמא-ולגנאה 

.ילילפה ןוידה תרוצ לש תיתקוחה הסיפתה לע םג 

תא ביטיהל ןיירבעה לש ובויחל םורגל ילילפה טפשמה לש וניינעמ הז יכ ורבס הליחתב 

תוביריהו תוירחאה ,המזיה ,ללכ ךרדב ,ךכ םושמ 20.ותחפשמ ינב לש וא ןברקה לש וקזנ 

רדס לע ןעשיהל רשפא-יא יכ וניבה ךשמהב ךא .םשאנה ןיבל יטרפ םדאכ ,ןברקה ןיב התיה 

לע םויא םג תויהל ךפה עשפה 21.םבצמ תא ביטיהל םילגוסמ ןוממה ילעב קר ויפלש ,יתרבח 

22,רדסהו קוחה תפיכאל הנידמה תוירחא רבדב תושדחה תוירואתה דצלו ,התוללכב הרבחה 

תרגסמה לש המויקל הנכס התיה ןכ אל םאש ,תוגהנתהה יסופד תא תונשל ישעמ ךרוצ רצונ 

תזרכה רחאל רשא ,תירבה תוצרא ,םירגהמה תנידמב דוחייב טלב רבדה .תיתרבחה 

רדסהו קוחה תרימש אשונל תוירחאה תא ריבעהל ךירצש ,הילגנאב ומכ ,הניבה ,תואמצעה 

23.יזכרמה ןוטלשה ידיל םיחרזאה ידימ 

,((ילילפה קדה רדס קוח :ןלהל) 43 ח"ס ,1982-ב"משתה ,[בלושמ חסונ] ילילפה ץרה רדס קוח)שדח 

המכ ילילפה ןידה רדס קוחב וסנכוה 1982 זאמ .ןשיה קוחב וסנכוהש םינוש םינוקית וכותב בלשמ רשא 

תוארוה רפסמ לע דומענ ךשמהב .תילארשי תוירוקמל יוטיב אוה הז קוח יכ יל המדנו ,םיבושח םינוקית 

.ינקירמא-ולגנאה טפשמב אצמנ אל ןתומכש תוינשדח 

A. Goldstein "Defining the Role of the Victim in Criminal Prosecutions'1 52 :לשמל ,ואר 
 Miss. L. J. (1982) 515, pp. 549-550; A. Goldstein "Prosecution: History of the Public
 (1983 Prosecutor" 3 Encyclopedia of Crime and Justice (S.H. Radish [ed.], New York
 1286; W.F. MacDonald "Toward a Bicentennial Revolution in Criminal Justice: The
 651-656 .Return of the Victim" 13 Am. Crim. L. Rev. (1976) 649, pp,· הרעה ליעל ,ןוסמרבא

.521 ימעב ,9 

ףוסיא לש יטפשמה לופיטב ךורכה לכ תא םלשל תגשמ התיה אל םדיש תונברק םתואש איה הנווכה 

:ואר .םהל םרגנש קזנהו העיגפה םע םילשהל השעמל וצלאנ ,קדל ותדמעהו םשאנה תסיפת ,תויארה 

.522 ימעב ,9 הרעה ליעל ,קסמרבא 

:םהטנבו היירקב לש תינתלעותה הירואתה התיה הז אשונב תטלשה הירואתה 

 "The second implication of the utilitarian philosophy of punishment offered by Beccaria
 and Bentham ...that is, that the victims should play no direct role at all in criminal
 justice system decisions about prosecution and punishment. From the utilitarian
 viewpoint, the crime is against society, and the state must therefore use reason and
 calculation in pursuing its prosecution and in deterring its repetition. This principle
 required a fundamental change in English and North American systems of criminal
 justice - a sift from private to public prosecution". J. Hagan Victims Before the Law, the

 .Organiztional Domination of Criminal Law (Toronto 1983), p. 11
 N.A. Carlson "Corrections in the United States Today: A Balance Has Been Struck" 13

Am. Crim. L. Rev (1976) 615, pp. 620-621,■ יכ תנייצמ ,522 ימעב ,9 הרעה ליעל ,קסמרבא: 

 "By the time of independence, the Enlightenment writers set forth a new view of the
 criminal justice system in which the focus shifted from the individual to society. Crime
 damaged society and the criminal justice system should prevent this social damage...
 These ideas of the Enlightenment writers appealed to nineteenth century America.
 Turning to government to take care of the problem of crime was in keeping with the

 spirit of the nineteenth century."
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ןברקה םע ביטית תויזכרמ ןוטלש תויושר ידיב העיבתה תויוכמס זוכיר יכ ,החנה התלע 

היהת רדסהו קוחה תרימשו ללכה לע רתוי הבוט הנגה אהת :לעופב ןברקה םעו ילאיצנטופה 

תסימרו תירזכא קוח תפיכא ,תרחא הרומח העפותל הרבחה העדוותה זא ךא 24.רתוי הליעי 
.םימשאנ לשו םידושח לש םדאה תויוכז 

לש םינושארה םירושעבו הרפוה הרבע עוציבב םידושחה לש תיתקוחה תויוכזה תליגמ 

ךירצ ךכל .הרטשמ תונידמל וכפה תירבה תוצרא תונידממ קלח יכ ששח היה ,םירשעה האמה 

לכ .ילילפה קוחב הערל שומישו יטילופ יפוא תולעב תופידר לש תורומח תועפות ףיסוהל 

תילרביל השיגל ,םירשעה האמב םישישה תונשבו םישימחה תונש ףוסב ואיבה ולא 

רשק ןיא יכ תעדל וחכונ רפסמ םינש רובעכ םלואו 25.םימשאנה תויוכז םע הביטימ תונשרפלו 

.העישפה ףקיה ןיבל םידושח יפלכ םדאה תויוכז תרימש ןיב 

תירבה תוצראב ןוילעה טפשמה תיבב השיג יונישל םידע ונא תונורחאה םינשה םירשעב 

תויוכז לש יידמל תינרמש תונשרפ טוקנל םישקבמה ,רתוי םינרמש םיטפוש לש םיונימ םע 

עודיה לדומה ןיב ןוכנה ןוזיאה תא אוצמל ןויסינב ,יטפשמה חישה 26.ןידל םידמועה 

 ^"Crime Control" וא "Law and Order" 27" ןיבל,"Due Process תשגרה עקר לע
תועונת תמקהל ואיבה 28,ישיאה ןוחטיבה רסוחו עשפה ירועישמ רוביצה לש תוחונ-יאה 

תויעבה לולכמב ןודל ידכ הדעו םיקהל אישנה תא ואיבה רשא 29,ןברקה תויוכז תנגהל 

,םנמאו .וב יתרבחהו יתליהקה לופיטבו ןברקה תויוכזב תורושקה תויקוחהו תויתקוחה 

.ילילפה ךילהל םיביריה לש שדחמ ןוזיאו ,המרופרל תכל תוקיחרמ תועצה העיצה הדעווה 

סחייתתש תדחוימ הקספ וב סינכהלו ישישה ןוקיתה תא ןקתל ראשה ןיב ,העיצה הדעווה 

יכ ,תונברקה ינוגרא וניבה זא םלואו 30.ילילפה ךילהה לש בלש לכב ףתתשהל ןברקה תוכזל 

העצה םע סרגנוקל תשגל ועיצה ןכלו ,תולקב רובעת אל וזכ תכל תקיחרמו תפרוג העבה 

.942 ימעב ,3 הרעה ליעל ,ןוסרדנא 

.ותנשמ לע ,Earl Warren ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותנוהכ תפוקתב החתופ וז תילרביל השיג 
B. Kurland, :םג ואר ·,Politics, The Constitution, and The Warren Court (1970) :ואר 
 F.A. Allen "The Judicial Quest for Penal Justice: The Warren Court and the Criminal

 518 ..Cases" 1975 U. III. L.F

לש תיחכונה ותואישנ תפוקתב רקיעב ךשמנו Warren Burger אישנה לש יונימ םע לחה יונישה 
 William Rehnquist. ונייע: S. Davis Justice Rehnquist and the Constitution (Princeton

.255-252 ימעב ,8 הרעה ליעל ,ורוג לש ורמאמ :ןכו ; 1989) 

 H.L. Packer "Two Models of the Criminal Process" 113 U. Pa. L. Rev. (1964) 1
ןנולתהל תונברק לש תונכומב הדח הדירי התיה תירבה תוצראב העישפה ידממב לודיגל תוביסה תחא 

U.S Dept. of Justice (1978), Myths And Realities About :ואר .תויושרה םע הלועפ ףתשלו 
 Crime, 18 הרעהב ,248 ימעב ,8 הרעה ליעל ,ורוג ידי לע אבומש יפכ.

ורמאמב םג ונייע ; 532-523 ימעב ,9 הרעה ליעל ,ןוסמרבא לש הרמאמב הז אשונב הבחר הריקס ואר 

שממ לש הזוזת ןיא תילמרופ הניחבמ ,הילגנאב יכ ןייצל ןיינעמ ! 250-248 ימעב ,8 הרעה ליעל ,ורוג לש 

ןיא ןברקל ךא ,הרטשמלו העיבתה תורישל תונווכמה תויביטרטסינימדא תויחנה שי .ןברקה תויוכז יבגל 

J.R. Spencer "Improving the :ב הילגנאב ןברקה בצמ תריקס ואר .ןהיפ לע עובתל ילמרופ דמעמ 
 286 (1997) .Position of the Victim In English Criminal Procedure" 31 Isr. L. Rev.

 114 (1982) President's Task Force On Victims Of Crime, Final Report
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

תא ןקתל תונידמה תא ןברדלו תילרדפה הקוחל ןוקית םוזיל התיה הנווכה ".רתוי הנותמ 

וחטבויו ולפוטי ןכו ,ךילהה לש םימיוסמ םיבלשב ילמרופ דמעמ ןברקל ןתנייש ךכ ןהיתוקוח 

םירשעמ רתויו ,וקלחב חילצה ןכא הז ןויסינ ,ךשמהב הארנש יפכ .ולש םירחא םיסרטניא 

םדקמה דחוימ קוח תקיקח םזי סרגנוקה 32.ןברקה לש תויתקוח תויוכזב וריכה רבכ תונידמ 

Victim and Witness Protection^ עודיה ,הרבע תונברקו םידע לש םהיתויוכז לע ןגמו 
 1982 ,Act."

וב התיה ךא ,תונברקב הכימתה תועונת לש תויפיצה לכ תא הז קוח םישגה אל םנמא 

ןכו ,הזה קוחה .םהיכרצל גואדל הכירצ הרבחה יכו ,תויתקוח תויוכז תונברקל םג יכ הרכה 

םיביצקתה תאצקה ורשפא victims of Crime Act of,34 1984-ה ,רתוי רחואמה קוחה 

תועצמאב תונברקב וכמת וללה םיקוחה .תונברקה לש םלבס לע לקהל תנמ לע םישורדה 

םידעל הכימתו הנגה תוינכת ורשפאו ,םיכילהה לכ ךרואל הנגה תקפסהו םייוציפ ינונגנמ 
.דיעהל םתונוכנ םצעב ונכתסהש םיבושח 

התובישח רקיעש ,המוד הקיקח תירבה תוצראב תונידמה בור וצמיא ולא םיקוח תובקעב 

תויושר םע הלועפ ופתשיש תנמ לע םהידי ץומיאבו תונברקה לש םתובישחב הרכהב אוה 

םהיכרוצ תא וקפיס ,תונברקב תויפסכ הכימת תוכרעמ ורצי םג ולא םיקוח .העיבתהו הריקחה 
35.םתחוורל וגאדו 

The National Victim's Constitutional Amendment Network האבה תפסותה תא העיצה 

 "Moreover, to establish, preserve, and protect the rights of the :הקוחל ישישה ןוקיתל
 people to liberty, justice and due process, a victim of a serious crime shall be informed
 of and enjoy the following fundamental rights throughout the criminal justice process;
 to be treated with fairness, respect, and dignity, to timely notice of and, unless
 incarcerated, to be present at all proceedings where the accused has a right to be present;
 to be heard at any proceedings concerning post-arrest release, a negotiated disposition, a

 sentence, post-conviction release, and any other matter where victim participation will
 serve the ends of justice; to confer with the appropriate officials regarding post-charging
 disposition of a case, sentencing recommendations, and post-conviction supervision
 decisions posing a significant threat to the safety of the victim; to a speedy trial and
 final disposition free from unreasonable delay; to receive prompt and full restitution
 from the convicted offender; to be free from unwarranted release of confidential
 information; to be reasonably protected from the accused or convicted offender; and to
 be informed, upon request, when the accused or convicted offender is given any release
 from secure custody, or has escaped. The exercise or denial of any right granted under
 this paragraph shall not entitle the accused or convicted offender to any relief."
 W.T. Pizzi <fc W. Perron "Crime Victim in German Courtrooms: A Comparative

 .Perspective on American Problems" 32 Stan. J. Int. L. (1996) 37, 39
.םש ,םש 

 The Victim and Witness Protection Act of 1982, Pub. L. No. 97-291,96 Stat. 1248
 Victims of :םג ואר ;(codified as amended at 18 U.S.C. s. 1512-1515, 3579-3580 (1988))
 Crime Act, 1984 ,Pub. L. No. 98-473, 98 Stat. 2170 (codified at 42 U.S.C. s.

 .10601-10605(1988))
 .Vicitms' Rights and Restitution Act, 1990 :םג ואר ;Pub. L. 98-473,98 Stat. 2170 (1984)

הרעהב ,250 ימעב ,8 הרעה ליעל ,ורוג לש ורמאמב הקיקחה תריקס ואר 29. 
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סורג לאונמע 

ילילפה ךילהה םוזייב הרבעה ןברק לש ומוקמ .1 

.הרבע עוציב לע הנולת שיגהל יאשר םדא לכ יכ ,עבוק ילילפה ןידה רדס קוחל 58 ףיעס 

לכב ןיבו הנולת לש ךרדב ןיב ,הרבע לש העוציב לע הרטשמל עדונ םא יכ עבוק 59 ףיעס 

36.הריקח חתפית ,תרחא ךרד 

ידיל איבהל תנמ לע הבושח הרבעל ןברקה לש ותמזי ןכא יכ ולא תוארוהמ דומלל ןתינ 

םויכ .תיתרטשמה הריקחה תחיתפל יאנת הניאו תיחרכה הניא בוש וז המזי ךא ,ךילהה תחיתפ 

אלא ויפולח וא ןברקה ידי לע הנולת השגוה אל םא םג הריקחב חותפל תכמסומ הרטשמה 

ידי לע ,לשמל ,ללכ הנולת השגוה אל םא וליפא וא הרקמל רז םדא ידי לע השגוה םא ףא 

וניא ןברקה לש הלועפה ףותיש ,ןכ יכ הנה .הרבע העצוב םיוסמ םוקמב יכ ,תימינונא העדוה 

37.ילילפה ךילהה תחיתפ תא םוזיל תנמ לע יחרכה יאנת 

םורגת הנולת שיגהל םתמזי יכ ,תינקומ תוכז ןיא ויפולחל וא הרבעה ןברקל ,אסיג ךדיאמ 

ענמיהל הלעמו דקפ תגרדב הרטשמ ןיצק ךימסמ 59 ףיעס ,וניארש יפכ ,ןכש ,ךילהה תחיתפל 

תחיתפל ירוביצ סרטניא ןיא יכ רובס אוה םא ,אטח וא ןווע איהש הרבעב הנולתה תקידבמ 

39,הלשממל יטפשמה ץעויל ררע שיגהל ןנולתמה תא הכזמ הזכ בוריס םנמא 38.הריקחה 

ןיא יכ בוש ונל שיחממ ךא 40,ץ"גב לש ףסונ ןחבמב ץעויה תטלחה תא דימעהל םג ילואו 

.רקחית ותנולת יכ תינקומ תוכז ןברקל 

קר אלו ,אלש הארנ ?הזה םירבדה בצמ תא ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח הניש םאה 

תונפל ןברקה לש ותוכז םויכ יכ רמאנ םא םג ןכש 41,קוחבש םינידה תרימש תארוה םושמ 

יכ בייחמ רבדה ןיא ,הרבע ויפלכ ועציב יכ לע לארשי תנידמב הריקחה יפוג לא הנולתב 

רזגיהל םייושע הריקחה תחיתפל םילוקישה ירהש ,תיתקוח תוכז לש ןיינעכ רקחית ותנולת 

בושחש המו ,ןברקה לש ויתויפיצ תא םירתוס םיתעלש ,םירחא םיימיטיגל םיסרטניאמ םג 

לש ןוכנ ןוזיא הווהמ ונניא יחכונה וחסונב 59 ףיעס יכ ינמוד .םיסרטניאה ןיב ןוזיאה אוה 
קוחל 8 ףיעס ,"הלבגהה תקספ"ב םויכ העובק ןוזיאה תחסונ .רקחית ותנולתש ןברקה תוכז 

המרונה תמאתהבו היואר תילכתב ךרוצב קר תבשחתמ הניאש ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי 

שיש העיגפה לש "תויתדימ"ב םג אלא תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרעל 

אטבתמה ,הרואכל ןוזיאב תמשוימ וז החסונ ונלש הרקמב .תיתקוחה תוכזב המרונ התואב 

םא וא ,רוביצל ןיינע רסוח לש םימעטמ ,רוקחל אלש תיאשר איה ,עשפ גוסמ הרבעב רבודמ ןיא םא ךא 

.הרבעה תריקח לע תדקפומ תרחא תושר 

המצע הרטשמה ,העידי דוסי לע הריקח ךילה תחיתפב רבודמ רשאכ יכ ,קדצב ריעמ ימדק טפושה 

הז תעד לוקיש רקבל הדיחיה ךרדה .העידיה תקידבל ןתניתש תופידעה תאו התדובע ירדס תא תעבוק 

.246 (א קלח ,1989 ביבא לת> םילילפב ןידה רדס לע ימדק 'י :ואר .ץ"גבל היינפ ידי לע אוה 

וב לולכל ןתינ .הבחר תונשרפל חותפו "החותפ המקר" לעב חנומ אוה "רוביצל ןיינע רבדב ןיא" חנומה 

איבת קר הרטשמה תוברעתהש ישיא ךוסכס וא םינכש ךוסכס לש עקר לע ןה הרטשמה תעדלש תונולת 

קוחל 39 'םמ ןוקית רחאל "םירבד יטוז"כ םויכ הנוכמה ,"ךרע תטועפ" תוגהנתה תריקח וא ותרמחהל 

.247 ימעב ,עשי,ימדק :ואר .1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל זי34 ףיעס - ןישנועה 

.ילילפה ןידה רדס קוחל 64 ףיעס ואר 

.309 (3)ל ד"פ ,'חאוןוחטבה רש 'נ יזנכשא561/75 ץ"גב :לשמל ,ואר 

ןיד לש ופקותב עוגפל ידכ הז דוסי-קוחב ןיא" :יכ עבוק ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 10 ףיעס 

ללוכ ,ילילפה ןידה רדס קוח לש ופקות ,ילמרופה ןבומב ."דוסיה קוח לש ותליחת ברע םייק היהש 

.דוסיה קוח לש ותקיקחל דע רומש ,וינוקית 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

תורבע תמגוד ויפלכ הרומח תוגהנתה יכ איה ןברקה לש תיתקוחה תוכזה ,אסיג דחמש ךכב 

םיימיטיגל םילוקישב התריקח-יא תא קידצהל ןיאו הרטשמה ידי לע קדביהל תבייח עשפ 

תושרהל אלש הביס ןיא ,תוחפ תורומח תורבעב רבודמ רשאכ ,אסיג ךדיאמ ךא ,םירחא 

תומילא לע וחוודש םירקמ וניתומוקמב וברתהשמ ,םויכ םלואו .םירחא םיקומינב תובשחתה 

ןיא יכ רבס הרטשמ ןיצקש םושמ ,חצרב ומייתסהשו ,החפשמה ךותב םידליו םישנ דגנ 

ןיב ןוכנ ןוזיא הווהמ ןיידע רומאה ףיעסה םא קפס ,הריקחב חותפל ירוביצ סרטניא 
.רבדב םיעגונה םיסרטניאה 

אוה תויושרה תעידיל וניינע תאבהב ןברקה לש ותמזי םנמא יכ ףיסוהל שי הז רשקהב 

הרקמל םירחא םידע ןיאב הרקמה תא רוקחל הרטשמה לכות אל ,ותמזי אלול םיתעלו ,בושח 

רתי .הרטשמל חוויד תבוח ןברקה לע ןיא ללכ ךרדבש רורב ךא 42,הלשמ עדימ תורוקמל וא 

עגופה רשאכ לשמל ,הריקחה תא עונמל תוכזה ןברקה ידיב תמייק םאה ,הומתל ןתינ ,ןכ לע 

דובכ :דוסי קוח תקיקח ינפלש איה ךכל הבושתה .רבח וא החפשמ ןב ,בורק םדא אוה וב 

לש תיתקוח תוכז לוכיבכ לע רבדל ןיא םויכ ףאו ,וזכ תוכז וידיב התיה אל ותוריחו םדאה 

,הרומאה הזתל םיכסהל םיטונ ונייה ול .דבלב ותמכסהב אלא רקחיי אל וניינע יכ ,הרבע ןברק 

היה ילואש םירבד בצמ ,ןיירבעל ןברקה ןיב "יחרזא" יפוא תלעב תוביריל םידע ונייה ירה 
.םינש האממ הלעמל ינפל הילגנאב 

אל ,ירוביצ הנושארבו שארב םויכ אוה ,ילארשיה ילילפה ךילהב תוביריה לש הייפוא 

תלבקב ךילהה תאנתה לע רבדל ןיא ןכלו 43.ןיירבעה ןיבו הנידמה וא רוביצה ןיב ;יטרפ 

ותדמעל קינעהל הנידמה לע לקשמ הזיא ,איה תלאשנש תרחא הלאש 44.ןברקה לש ותמכסה 

ללכ תעד לוקיש ןיא הרטשמל ,עשפ גוסמ תורבע יבגל ?ךילהה תחיתפ אשונב ןברקה לש 

יתעדל ?תאז הניש ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח יכ רמאנ םאה .הריקחב חותפל הארוהב 

סרטניאה ,עשפ איהש דחוימב תינעגופ תוגהנתהב רבודמ רשאכ .תילילש ךכל הבושתה 

לע חרכהב דיעהל ידכ ןיא הריקחה וא הקידבה םצעב .ותקידב תא ללכ ךרדב בייחמ ירוביצה 

עוגפל ידכ שי הריקחה םצעב יכ ףא ,ןיירבעה לש ןידל הדמעה ןיינעב לבקתתש הטלחהה 

45.ןברקה לע דיבכי הז בצמ יכ ששחה םושמ קר ךכמ ענמיהל ןיא ךא ,דושחב וא ןברקב 

ףותש תגשה..." :רמאנ 2 ימעב ,87 ראוני 27-מ םיטפשמה דרשמ לש הדמע ךמסמב ,לשמל ,ואר 
תויהל היושע ,קוחה תפיכא תכרעמ לש הניקתו הליעי הלועפל תינויחה ,הריבעה ןברוק לש הלועפה 

2.1.94-מ הנידמה טילקרפ תויחנהל 15.10 היחנהבו ."...תשדוחמ היארל תוכרעה ךותמ קר תגשומ 

העיבת ידעו הריבע-תונברוק םיאלממש ינויחה דיקפתה תא שיגדהל תואב ולא תויחנה א2" :רמאנ 
."ילילפה טפשמה תכרעמב 

ידי לע גצויתש הנידמה אוה ילילפ טפשמב םישאמה יכ עבוקה ,ילילפה ןידה רדס קוחל 11 ףיעס ואר 
.עבות 

חותפל םאה ,הלאשב תעד לוקיש ללכ ץא עשפ ןהש תורבע יבגל ירהש ,ןוועו אטח לש תורבע יבגל 

רקיעב ,תונידמ שי ךא .הריקחה תחיתפ תא בייחמ ילילפה ןידה רדס קוחל 59 ףיעס ןכש ,הריקחב 

לש םיוסמ גוסב ,ילילפ ךילה תחיתפל ןברקה תמכסה תשרדנ םשש ,ץוי תמגוד ,תיחרזאה הטישב 

D. Spinellis "Victim of Crime and the Criminal Process'1 31 Is. L. Rev. :ואר .תורבע 
 337,361(1997).

לש ותואר תדוקנמ םילוקישה םשש ,החפשמה ךותב תומילא תורבעב רקיעב ררועתהל היושע היעבה 

"שולגל" אלש ,תוינידמ לש ץינעכ רבעב הרטשמה הגהנ ולא תוביסמ .םירתוס םג ילואו םישק ,ןברקה 

םירקמה בורב יכ הנבה ךותמ המגמה התנתשה םויכ .הז אשונב תונולת רוקחל אלו יתחפשמה אתה ךותל 
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סורג לאונמע 

תילילפה הריקחב ןברקה לש ובוליש .2 

ןיא יכ המדנ םויכ ?הריקחה ךלהמב בלושמ תויהל תוכז ןברקל שי םאה ,איה תרחא הלאש 

דמעמ לכ הרבעה ןברקל קינעמ וניא ילילפה ןידה רדס קוח .הריקחב בלושמ ןברקה 

.הריקחה ךלהמב תוברועמב 

,לשמל ךכ .םיירשפא םיבצמ המכ לע עיבצהל לוכי הריקחה ךלהמב "תוברועמ" יוטיבה 

םאה וא ,הריקחה יכלהמ לע ותוא עדיית הרטשמהש ךכל יאכז ןברקה םאה ,תוהתל ונלוכי 

ןוגכ ,הריקחה יכלהמב ליעפ קלח תחקל םג ילוא וא הריקחה ןמזב חכונ תויהל יאכז אוה 

.הריקח ינוויכ עיצהלו םידושח רוקחל 

הניחבמ ,תונברקב תכמותה הקיקחב וקפתסה אל תירבה תוצרא תונידממ הרשע עבש 

תוילמרופ תויוכז ללכ ךרדב הללכ רשא 47,"ןברקה תויוכז תליגמ" תא ורביחו 46,תילכלכ 

ינפמ ןגומ תויהל תוכזה ,ילילפה ךילהה לש םינושה ויבלש לע תעדל ןברקה תוכז תמגוד 

ידי לע םרחוהש שוכר ,תירשפאה תוריהמב ,הרזחב לבקל תוכזהו םירחא וא םשאנה ימויא 

.הריקחה תויושר 

48.איהש ךרד לכב הריקחב ברועמ תויהל ןברקה תוכזב לארשי הריכה אל הנורחאל דע 

רפסמ םישדוח ינפל ךא 49.ילילש רדסה תניחבב התיה הז אשונב קקוחמה תקיתש יכ הארנ 

םא ןידל הדמעהמו הריקחה תחיתפמ סונמ ןיא ,ותומכש לעו וילע ןגהל ידכו ,תרגסמה ךותב יובש ןברקה 

דרשמ ,1993 רבמצד ,גוז ינב ןיב תומילאב יתרטשמה לופיטה :אשונב תרוקיב חוד ואר .תויאר יד שי 

,עשי ירסחו םיניטק יפלכ תורבעב ןדה ,1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 1ו ןמיס םג ואר ;הרטשמה 

דבלב וז אל .הז ןמיס אושנ ןברק יפלכ הרבע לע הרוה לע םג חוויד תבוח עבוקה ,ד368 ףיעס דוחייבו 

רשא ןברקה לש ותעד אהת יכ ,שרופמב עבוק קקוחמה אלא ,ןברקה ןוצרב תינתומ ךילהה תחיתפ ןיאש 

.וילע יארחאה לע תלטומ דעסה דיקפ וא הרטשמל חוויד תבוח ,אהת 

יוציפל תוטרופמ תוינכת ןהיקוחב וללכש ,1992 תנש דע ,תונידמ עבשו םיעברא ורמאמב הנומ ורוג 
 J.R. Anderson Si P.L. Woodard :םג וארו .250 ימעב ,8 הרעה ליעל ואר .הרבע תונברקל
 "Victim and Witness Assistance: New State Laws and the System's Response'5 68

 Judicature (1985) 221, p. 222
 Ariz. CONST, art 2. §2.1 :32 הרעהב ,250 ימעב ,(8 הרעה ליעל)ורמאמב ולא תונידמ הנומ ורוג

 (1992), CAL. CONST, art 1 §28 (1992), DEL. CODE ANN.tit. 11 §9401 (1992), 111.
 REV.STAT ch. 38. para. 1403 (1992), KAN.STAT.ANN. §74-7333 (1992), MICH.
 CONST.art. 1 §24(1992) N.H.REV.STAT. ANN.21-M, 8-K (1991), N.M. STAT.ANN.
 §31-24-1(1992) OR.REV.STAT. §147.405.(1991), 71 PA. CONST.STAT. §180-9(1992),
 S.C CODE ANN. §16-3-1510 (1991), TENN. CODE ANN. §40-38-101 (1992),
 TEX.CONST.art.l. §30(1992), UTHA CODE ANN. §77-37-1 (1991), WASH.CONST.art 1,

 .§35 (1991), WIS.STAT. §950.01 (1990), WYO.STAT. §1-40-201 (1992)
םג .תיתרטשמה הריקחב ןברקה לש תוברועמה תלאשל הכ דע שרדנ וניא ילארשיה טפשמה הארנכ 

.37 הרעה ליעל ,םילילפב ןידה רדס לע וירפסב הז אשונל סחייתמ וניא ימדק טפושה 

גהני ,קוקיחב הארוה וילע ןיאש ןידה רדס לש קינע לכב" יכ עבוק ילילפה ןידה רדס קוחל 3 ףיעס םנמא 

תיב וילא שרדנש המוד הרקממ שיקהל לכונ ."קדצ תיישעל רתויב הבוט ול תיארנה ךרדב טפשמה תיב 

םש ,185 (2)גמ ד"פ ,>'773' לש םירוערעל יאבצה 7",דיב 77 'האו רלדא 152/89 ץ"גבב ןוילעה טפשמה 

ףאו ,תמיוסמ הרוצב ילילפה ןוידה תא רידסמ אוהש הדבועה חכונל יכ ,יאבצה טופישה קוח יבגל עבקנ 

ןוקית תוארוה תא ליחהל ןיאו ,ילילש רדסהכ תאז תוארל שי ,םימיוסמ םיאשונב קתוש אוהש יפ לע 

ןפואב הריקחה אשונ תא רידסהל שקיב קקוחמה ,ונלש הרקמב םג ךכ .ילילפה ןידה רדס קוחל 9 רפסמ 

לע תדמלמ קר ןברקל סחייתה אלש רבדה םצע .הרטשמל תילילפה הריקחה תויוכמס תא הנקהו ,םיוסמ 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

וז הקיקח םג יכ הארנ ךשמהב 50.2001-א"סשתה ,הריבע יעגפנ תויוכז קוח תא תסנכה הקקוח 

יכ איה החנמה הזתה דוע לכ יכ יל המדנ 51.רבעב םייק היהש ןוזיאה תא שממ התניש אל 
תדמועה איה תינתלעותה הירואתהו ,הנידמה לש הניינעמ םה םתפיכאו הרבחה ייוויצ תרימש 

םוקמ שי יכ יל הארנ אל ,תירסרוודאה ןוידה תטיש תא הריבסמה היפוסוליפה לש הזכרמב 

תוברועמ םג ובוחב ךרוכ וניא ןברקה דובכ .הרבעה ןברקל ימשר דמעמ תיינקהלו יונישל 

.היתואצותו הריקחה יבלש יבגל עדוימ תויהל תוכזה ,ילוא ,טעמל ,הריקחה יבלשב ודצמ 

התריקח תרגסמב עיצהל תשקבמ הרטשמה רשאכ הנוש ןיד ליחהל שי יכ ןכתיי ,תאז םע 

ךכב ןודנ .ןברקה דגנכ ילילפה השעמב ברועמש ימל הנידמ דע רדסה וא ןועיט תקסע 

.ךשמהב 

ןידל הדמעהל רשאב הטלחהה תלבק ךילהתב ןברקה לש ובוליש .3 

לכב עבותה לש בחרה תעדה לוקיש תאו תירסרוודאה ןוידה תטיש תא םינחוב ונא רשאכ 

ןמ שי ,תוטלחה לש םיוסמ גוס יבגל יכ םיכסהל ןתינ ,ילילפה ךילהה לוהינ ןפואב עגונה 

איה תעדה לוקיש תלעפהש החנהב ןבומכ ,ןהב טילחיו לבקי ודבל עבותה יכ ,העיבקב קדצה 

ודבל טילחמה אוה עבותה יכ לבוקמ ,לשמל .ןיקתה להנימה יללכל םאתהבו בל םותב 

ינוטלשה ףוגה אוהש םושמ ,ןוכנ אוה הזכ םירבד בצמ ,יתעדל .ןידל הדמעה לש תולאשב 

תויהל היופצ ותטלחהו ,תומדקומ תוינפ לכ תולוטנ תוטלחה לבקל רתויב םיאתמה 
תלבקב וז תוכמס תלעפה םינתמ ונייה ,לשמל ,ול .רשפאה לככ רתויב תיביטקייבואה 

,"היצזיביטקייבוס" תרדחהל הנכס התיה ,רחא ןיינועמ דצ לש וא הרבעה ןברק לש ותמכסה 

תונמקנ לש עקר לע םוצע חוכ לעב יתרבח רישכמב שומיש תנכס םג המעו ילילפה ךילהל 

.לובסל תולוכי קדצהו תעדה ןיאש ,תישיא 

ותבוח ןיבל ןידל דימעהל הטלחהה תא לבקל עבותה תוכמס ןיב הריתס לכ ןיא םלואו 

יכ היה יואר .הרבעה ןברק תמגוד ,הטלחה התואב רישי ןיינע םהל שיש םישנא םע ץעייתהל 

תוכמס לע והשלכ םויא םושמ וזכ תוצעייתה תבוחב ןיא יכ ףא ,קוחב וז הבוח ןגעי קקוחמה 
.עבותה 

הדמעה רבדב הטלחהה בלשב עמשיהל וא ברועמ תויהל תיתקוח תוכז ןברקל שי םאה 

רמוח םא יכ ,עבוק ילילפה ןידה רדס קוחל 62 ףיעס יכ ריכזהלו םידקהל שי ןאכ ?ןידל 

דימעהל בייח אוה ,הרבע עוציבל תוקיפסמ תויאר הלגמ עבותה לש ונויעל רבעוהש הריקחה 

ףיעס ,רוכזכ .ןידל הדמעהב רוביצל סרטניא ןיא הרקמה תוביסנב יכ רובס היה םא תלוז ,ןידל 

יטפשמה ץעויה ינפב ,ןידל דימעהל אלש עבותה תטלחה לע ררע תוכז ןנולתמל יכ עבוק 62 

.קיתב ןנולתמה אוה םא הרבעה ןברקל םג הרוסמ ררעה תוכז אליממ 52.הלשממל 

הנידמה ןיב תוביריה תא תנייפאמכ ילילפה קירה תוהמ לש תללוכה הסיפתה חכונל ,ילילש רדסה 

.הנוש תונשרפ טקונ וניא ,42 הרעה ליעל ,ולש הדמעה ריינב םיטפשמה דרשמ םג .הרבעב דושחהו 
.183 ימעב ,א"סשת 1782 ח"ס 

ןגהלו הריבע עגפנ לש ויתויוכז תא עובקל ותרטמ הז קוח" :וז הדבוע לע דיעמ ,1 ףיעס ,הרטמה ףיעס 

."םינודינו םימשאנ ,םידושח לש ץר יפ לע םהיתויוכזב עוגפל ילב ,םדאכ ודובכ לע 

תורבעה טוריפ תא תללוכ וז המישר .קוחל היינשה תפסותב תויונמה תורבעה תחאב רבודמ םא תלוז 

.םשאנה דגנכ תילילפ הנלבוק שיגהל הרבעה ןברקל רתומ ןהבש 
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סורג לאונמע 

העיבתה תטלחה תא רקבל תוכזה ןברקה ידיב שי ויפלש ,הז רדסה חכונ לא םאה ךא 

?רבדב םיעגונה םיסרטניאה ןיב קיפסמ ןוזיא םושמ ,הרבעב דושחה תא ןידל דימעהל אלש 

עמשיהל תילמרופ תוכז ןיא הרבעה ןברקל יכ קפס ןיא ,םייקה םירבדה בצמל םאתהב ,תישאר 

םרטב "עומיש"ל תוכז ול ןיא ,הלאשהב .עגופה תא ןידל דימעהל אלש ,הטלחהה תלבק ינפל 

53.הטלחה התוא תלבק 

הניש ןכא ,יתעדל ? הז ןיינעב םירבדה בצמ תא ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח הניש םאה 

הטלחהה תוכז היפלו ,המצע החסונה תא אל יכ םא ,ןוזיאה תדוקנ תא תמיוסמ הדימב קוחה 

.עבותה ידיב תרתונ ןיידע 

בתכ שיגהל אלש ,ותטלחהל עבותה תא ואיבהש תוליעה ןיב הז רשקהב ןיחבהל ךירצ 

אלו הרבעה ןברק לש ילמרופה ודמעמ תא הניש אל ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח .םושיא 

ןידל הדמעה רבדב הטלחהה תלבקל תוירחאה אולמ ןיידע .ףסונ "עבות" לש דמעמ ול הנקה 

אל ,דובכל ןברקה תוכזב ריכה םא םג ,קוחה יכ חינהל ןיא הז רשקהב .ודבל עבותה לש איה 

ירוביצ עבותל ןברקה תכיפהלו ילילפה ןוידה תסיפתב אטוז הכפהמל םורגל אקווד ןווכתה 

וגיצנ תועצמאב וא ודבל ,עבותה דצב ףתתשהל תיתקוח תוכז ןברקל ןיא הז ןבומב 54.ףסונ 
55.ותכרעה וא תויארה רמוח תניחבל 

ענמיהל שי ךא ןידל הדמעה ךרוצל קיפסמ תויארה רמוח יכ רבוס עבותה םא ,תאז םע 

.עמשיהל ןברקה לש ותוכז ,רוביצל ןיינע רסוח ללגב םושיא בתכ תשגהמ 

סרטניא לש ומויק-יא וא ומויק אשונב הטלחה תלבק יכ ,החנהה לע תססובמ וז יתנקסמ 

ןיב ןוזיא ירפ איה וז הטלחה .הקלחב תיכרע ,רעצמל וא תיכרע הטלחה הרקיעב איה ירוביצ 

סרטניא לש ומויק לע ותעד תא עיבהל ןברקל רשפאל שי יאדוובו םינוש םייכרע םילוקיש 

תונשרפה תא לבוס ,ןברקה דובכ תאו םדא לכ ללוכה "םדאה דובכ" גשומ ,יתעדל .דגונ יכרע 

,וב עגפש ימ לש ילילפ ןידל ותדמעהב םירושקה םיאשונב ,עמשיהל תוכז ול שי יכ הרומאה 

.ירוביצה עבותה ירק ,הטלחהה לבקמ לש תיעוצקמה ותוכמס רוערע םושמ ךכב ןיא םא 

הז ןכש ,עמשיהל תוכז ןברקל שי ,ירוביצ סרטניא םויק לש וז תיכרע הלאשב ,רומאכ 

תונידמה בור ללכ ךרדב יכ ןייצנ הז רשקהב 56.ןיינעב םיברועמה םיסרטניאה ןיב ןוכנה ןוזיאה 

תונידמ שי יכ ףא ,ןידל הדמעה אשונב טילחהל תידעלבה תוכמסה תא עבותל תונקמ ןיידע 

57.ןברקה ירבד תא לוקשל עבותל תורומש 

הרבעה ןברקל קינעהל תונכומ ויה תירבה תוצראב תונידמ טעמ יכ ןייצל שי ,תאז םע 

טפשמה תיב לש תואטבתה תמייקש יפ לע ףא .טפשמה תחיתפל םדוקה בלשב ילמרופ דמעמ 

.284-281 ימעב ,37 הרעה ליעל ,ימדק :ואר 

תונידממ קלחב ךא .הרבעה ןברקל הזכ דמעמ ןיא ,תילמרופ הקוח תולעב תורחא תונידמב םג ,בגא 

.44 הרעה ליעל ,םילניפס :ואר .הנוש בצמה טנניטנוקה 

היינפ וא ררע תשגה ידי לע איה ,תויאר יד קא יכ ,עבותה תטלחה לע גישהל שקבמה ןברקה לש ותפורת 

.תאז קידצמ הרקמה םא ,ץ"גבל 

יטפשמה ץעויה תויחנה יפ לעש ,תירוביצ תומד אוהש דושח הרקמב ברועמ ובש הרקמ לשמל ולט 

םויק תלאשב תוחפל ,אוה ףא עמשיי יכ ,הז הרקמב ןברקה לש וקלח ערגיי המל .עומישל יאכז הלשממל 

תוכז לש המויקב תינתומ הניאו רתוי דוע הבחר ןברקה תוכז ,יתעדל ךא ? ןידל ותדמעהב רוביצל ןיינע 
.דושחל עומיש 

.People v. Mack 105 I11.2d 103,473 N.E.2d 880 (1984):ןידה קספב הז אשונל תוסחייתה ואר 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

הנידמב ונאצמ 58,הזה בלשב הדימע תוכז לכ ןברקל ןיא םצעב יכ הנממ ןיבהל ןתינש ,ןוילעה 

תוכז ןברקל שי ירה ,ןידל םשאנ דימעהל ברסמ עבות םא ,ויפלש רדסה תירבה תוצראב תחא 

טפשמה תיבל קוחה רשפאמ םימיוסמ םירקמבו וז הטלחה לע הגשהב טפשמה תיבל תונפל 

59.קיתה לוהינ תא ומצע לע חקייש דחוימ עבות תונמל 

םשאנה םע ןועיט ירדסה תגשהב ןברקה לש ובוליש .4 

60?םשאנה םע ןועיט רדסה תרישק תלאשב ברועמ תויהל תיתקוח תוכז ןברקל שי םאה 

לבקל עבותה לש תידעלבה ותוכמס תוחפ הרורב הז אשונב ,ןידל הדמעה אשונ תמועל 

םידדצה רשאכ ,לשמל ךכ .ללכ ךרדב תוליעי ןניא עבותה תוטלחה לע הרקבה םג .תוטלחה 
שיא אולה .םושיאה בתכ יוניש לעו םכסהל ועיגהש ול םיעידומו טפשמה תיבב םיבצייתמ 

הריתח םושמ םכסה ותואב ןיא םא ,טפשמה תיב בל תמושת תא תונפהל עדוי וניא םדבלמ 

ןיא םאה ;םשאנה םע יידמ תפרוג הכילה ןאכ ןיא םאה ;הרקמה לש תיתדבועה תמאה דגנ 

.הלאב אצויכו ,םייטנוולר אל םילוקיש לש םתלעפה ןאכ 

םע ןועיטה רדסה םתחיי םרטב תוצעייתהב ףתתשהל ןברקל ילמרופ דמעמ תיינקה 

םהב שי ,ומצע טפשמה תיבב ,םכסהה לע תוגשהב הדימע תוכז תיינקה ןכמ רחאלו םשאנה 

לש חוקיפה תדובעל הבושח המורת םג תווהלו ילילפה ךילהה לש רתוי ןוכנ ןוזיא תווהל ידכ 

61.ילילפה ךילהה רהוט תחת םירתוחה םירדסהל ,ןיעדויב אלש ,ודי ןתיי לבל טפשמה תיב 

:הז בלשב דמעמ לכ ןברקל ןיא היפלש ,ץילעה טפשמה תיב לש תמיוסמ תואטבתה ףא תמייק 
 A citizen lacks standing to contest the policies of the prosecuting authority when he"
 himself is neither prosecuted nor threatened with prosecution... the victim is a private

 citizen who lacks a judicially cognizable interest in the prosecution or nonprosecution of
 (1973) 619 ..another." Linda R.S. v. RichardD 410, U.S. 614 p

"The Utah Constitution, Article 8,: 540 ימעב ,9 הרעה ליעל ,ןוסמרבא לש הרמאמב רבחמש יפכ 
 section 10, provides that in all cases where the attorney for any county, or for the state,
 fails or refuses to attend and prosecute according to law, the court shall have power to
 "appoint an attorney pro tempore: ןכומ וניא רשא ,ןברקה אקווד ואלו ,םדא ,הילגנאב ,תיטרואת

ףא .ילילפה ךילהה םוזיי לש יטרפ ךילה טוקנל ךמסומ ,ןידל דימעהל אלש העיבתה תטלחה םע םילשהל 

בייחמ םיילילפה טפשמה יתב ינפב גוצייהש םושמ ןיב ,המשייל השק השעמל ,חרזאל הרומש וז תוכזש 

ץא ,ןכ ומכ .ועבטמ רקי אוהש תוריש ,(barrister) םירטסירב םהש םיטילקרפ לש םהיתוריש תריכש 

ףוסיאש ךכ ,ונויעל הריקחה רמוח תדמעהב תבייח הניא ףאו הז אשונב חרזאל עייסל תביוחמ הרטשמה 

.288 ימעב ,29 הרעה ליעל ,רסנפס :הז ץינעב ואר .חרזאה לש תטלחומ תוירחאב אוה תויארה רמוח 
."הנידמ דע" םכסה םג הז ללכב 

"He (the court) cannot: 557 ימעב ,20 הרעה ליעל ,ורמאמב ןייטשדלוג רוספורפ ריעמ קדצבש יפכ 

 easily know the nature of the injury done to the victim or the appropriateness of the
 sentencing range left to him unless one or the other party tells him. When consensus has
 been reached by the parties, he must get assistance from someone who has a genuine
 interest in the proceedings. The victim is plainly such a person. I would bring the victim
 into the system by authorizing him to participate as a party ...and before conviction, in

 ".hearings on dismissals, charge reductions, and guilty plea
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ףא ,תירסרוודאה הטישה לע תונומאה תונידמב טלקנ ןועיטה רדסה לש הז דסומ ,עודיכ 

62.קוחה ינפב ןויוושהו תויקוחה ןורקע תא דגונ ותויהב ,ולש תויתקוחה לע םירערעמה שיש 

תעימשו שממ לש תוניידתה לע םולהל ןכתיי היה אל ,םירשעה האמה לש תואיצמב ךא 

הרבחהו ,םתסה ןמ ,תסרוק התיה ,םיחינמ ךכ ,תיטפשמה תכרעמה ןכש ,קית לכב תוחכוה 

63.תירקיעה תעגפנה התיה 

הקיטקרפ לש הדלות אוה אלא ,תורחה ןידה ןמ קלח וניא ונצראב טפשמב ןועיט רדסה 

דסומ לש םיקפקופמה ויטביהל סחייתהל אלב 65.קוחב ונגעל עצוה הנורחאלש 64,תיטופיש 

םילוקיש לע תתשומ אוה "הנוגי אל ערכ" יכ וילע רמול ןתינ ,תוחפל רסומהו ןידה דצמ ,הז 

תרגסמב יכ קפס יבלב ןיא .ילילפה טפשמה תפיכא ןפואל רשאב תונתלעותו תויאדכ לש 

וא ןברקה לש ותעד תא עומשלו ץעוויהל ןוכנו יואר ,הרבעה ןברק לש תויתקוחה ויתויוכז 

66.םהל תוחטבומה האנהה תובוטו םימשאנ םע םירשקנה םימכסהל רושקה לכב ויפולח 

לחה ,תונוש האנה תובוט לבקל יושע םשאנה ,ןועיט ימכסה תרגסמב יכ חכשנ לב 

םימכסהב הלכו תוחפ םירומחה הרבעה יפיעס תרמהל םימכסהב רובע ,ןידל הדמעה-יאב 

יחילש יכ תימיטיגל הייפיצ הרבעה ןברקל יכ ,ןובשחב איבהל ךירצ דגנמ .םישנועה תתחפהל 

ןכו ,תיתמאה ןתרמוח יפ לע תורבעב ןיירבעה לש ותדמעהל ומרגיו הנוכנ ותוא וגציי הנידמה 

G.P. Fletcher With Justice for Some: Victims' Rights in Criminal Trials :ואר 
 (1995 Massachussets). יכ ,191 ימעב ,ורפסב ןייצמ רשטלפ: The very idea that the"
 "authorities cut special deals with particular defendants offends the rule of law ; םג וארו:

.251 (ג"נשת)ג םילילפ "ןועטה תואקסעו תמאה רקח" םורג 'ע 

P. Thomas "An :ואר .וז הקיטקרפ לש המויקל קדצהכ תירבה תוצראב םייק שממ ןועיט ותוא 
 69 (1969) .Exploration of Plea Bargaining" Crim. L. Rev: 191 ימעב ,םע',רשטלפ :םג ואר ;
רבכ ונלצא םג אוה ץופנ הז ןיממ םימכסה תורכל גהנמהש ינששוח" יכ ,ןהכ 'ח טפושה ונדמיל ונלצא םג 

...גהנמ השעיש דע תעבקנ הכלה ןיא תניחב ...'הנידמ אתכלה' ןיעמ לע רבדיי ןתינש ךכ ידכ דע 
םייתא וא םיירסומ םילוקישמ ותוא לוספלו וילע תוכבל םעט ןיא ,עבק השענו גהנמה שרתשהשמו 

.549 ימעב ,543 (1)וכ ד"פ ,'"ם 'נ יקצומחב והילא 532/ך \ פ"ע "...םיפורצ 

דע לש דסומה" :ריעה רוא טפושה .הז דסומ לש ותויקוחל ןוילעה טפשמה תיב שרדנו בש הנורחאל 

סרטניא וריצב רשא יחרכה ערכ הז דסומ רכוה ןיד יקספ לש הכורא הרושב .ונמע שדח וניא הנידמ 

הרתי הדהאל הכז אל הנידמ דע לש דסומה ,הז טפשמ תיב לש ןיד יקספ לש הרושב ןייוצש יפכ .ירוביצ 

6679/95 ץ"גב ."העישפב המחלמל עייסל וב שי רשא וטועימב ערכ לבקתנ אוה ךא ,טפשמה תיבב 

(2)הל ד"פ ,י"ם '7 ינולע 746/80 ץ"גבב ונייע ןכ :549 ימעב ,546 (1>נ ד"פ ,'חאומ"הויה נ יחאו םמע א 

(1)אמ ד"פ ,'"מ 'נ אבבגא 20/86 פ"ע :290 ימעב ,225 (1)זל ד"פ ,י"ם ר 0וקרמ 190/82 פ"ע :454 
.(1988-ט"משת ביבא לת)הערמה דע סורג 'ע :ןכו : 153 

.360 ח"ה ,1995-ה"נשתה ,(ןועיט ירדסה) (19 'סמ ןוקית)ילילפה ןידה רדס קוח תעצה 

1 ףיעס עבוק ,לשמל ךכ .רתוי עונצ ףקיהב יכ םא ,המוד העד תצמאמ םדוקמ הרכזוהש קוחה תעצה םג 

יפ-לע עשפ תריבע םשאנל הסחוי" :רמאי וב רשא ילילפה ןידה רדס קוחל ד 155 ףיעס ףסוי יכ ,העצהל 

ימל ,תונמדזה תתל עבותה יאשר 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 'י קרפל 'ז וא 1'ו ,'ה ,'ד ,'א ןמיס 

ןועיטה רדסה לע תורעה ריעהל ,(ןברוקה :ןלהל)יקוחה וגיצנל וא הריבע התואמ ןירשימב עגפנש 

."ןועיטה ירדסהל סחיב עבותה ילוקישב ןובשחב ואבוי ,ונתינ םא ,ןברוקה תורעה ,םשאנל עצויש 

הרבע יעגפנל יכ ועבקב ,2001 -א"סשתה ,הריבע יעגפנ תויוכז קוחב וז השיג קקוחמה ץמיא הנורחאל 

תא עיבהלו םשאנה םע ןועיט רדסהל עיגהל העיבתה תנווכ לע תעדל תוכז שי תומילאו ןימ תורבע לש 

תונפל וא העיבתה תטלחה לע גישהל תוכז ןברקל הנקמ קוחה ןיא .17 ףיעס ואר .הז רדסה לע ותעד 
.הז אשונב טפשמה תיבל 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

העינמ שי םא יכ ,תיתקוח תוכז שי ןברקל .הרקמה תא םלוהה שנועה תא שקבי עבותה יכ 
הכילה לע רמול ול שי המ ועמשיו וב וצעוויי ,תימיטיגל הייפיצ התוא תא םישגהל יהשלכ 

67.ןועיט רדסה תארקל 

ןברקב תובשחתה יבגל תירבה תוצרא תונידממ תצקמ ברקב תנמתסמ תמיוסמ תוחיתפ 

.ןועיט רדסה תארקל ,םשאנה םע ןתמו אשמה תעב 

ןברקה םע ץעייתהל יואר ,תינקירמאה ןידה יכרוע תכשל לש יתקיקחה לדומה יפ לע 

ענכיהל עבותה תא תבייחמ וז העצה ןיא םלואו .םשאנה םע ןועיט רדסה םתחיי םרטב 

תבוט לש םיסרטניא דוסי לע רזגיהל הכירצ הז ןיינעב הטלחהה .ןברקה לש ויתועיבתל 
68.רוביצה 

ילילפה טפשמה לוהינב ןברקה לש ובוליש .5 

תלאשל סחייתמ ילילפה ךילהב ןברקה תוברועמ תלאשב םירושקה םייזכרמה םיאשונה דחא 

.וב ועגפ רשא ולא דגנכ טפשמה לוהינל ףתוש תויהל ותוכז 

ןברקה תעפוה לע בושחל רשפא .הנווכה המל ריהבהל יואר ,טפשמה לוהינב רבודמשכ 

תלבגה לשמל ,ךכמ תוחפ לע ןודל ןכתיי .ךכמ עמתשמה לכ לע ,ףסונ עבות לש דמעמב 

תיב תושרב ,םידעה לש תפסונ הריקח ,עבותה תויאר לע ףסונ ,תופסונ תויאר תאבהל ותוכמס 

ירויש דיקפת לע בושחל ןתינ ןיפולחל .ןידה רזגו ןידה תערכה בלשב ורבד תעמשהו טפשמה 

םוקמב אובל דמעמ ול קנעוי ןאכ .ןידל דימעהל אלש טילחמ עבותה רשאכ ןברקה לש 
.עבותה 

טפשמה םוחת ןיבל יחרזאה טפשמה םוחת ןיב הניחבמ טפשמה תרות יכ רוכזל ךירצ 

ןיב איה וב תוביריהש ךכב ,רתיה ןיב ,ןייפואמ יחרזאה טפשמה םוחתש תעב הב .ילילפה 

חכונל 69.חרזאה ןיבו הנידמה ןיב איה תוביריה ילילפה טפשמה םוחתב ירה ,םייטרפ םישנא 

דבל ,ילילפה טפשמה לוהינב יהשלכ ךרדב ןברקה ףותישב ללכ ריכמ קקוחמה ןיא וז הנחבה 

.תיטרפה תילילפה הנלבוקל יתנווכ .ללכה לע דיעמה גירח תניחבב אוהש דחא הרקממ 

םגש םימיה ןמ ירוטסיה דירש הארנכ אוה ,תיטרפה תילילפה הנלבוקה לש הז דסומ 

יכ וניאר םינשה םע םלואו .םשאנה ןיבו ןברקה ןיב תוביריה התיה ילילפה טפשמה םוחתב 

לש ותושרמ תוילילפה תורבעה בור ואצוה ךכ ידכ ךותו ינוטלש ףוג ףילחה ןברקה תא 

יכ ,רמאנ הנידמה טילקרפ לש 15.10 היחנהב .64 הרעה ליעל ,סורג :ןכו : 62 הרעה ליעל ,םורג :םג ונייע 

ול רוסמי ,שנועה רבדב םכסה ללוכ ,םשאנה םע ןועיט תקסע לע םיטרפ תעדל ןברקה שקבי םא 
.ןברקה תיינפב עדימה ןתמ תא הנתמ וז היחנה יכ בל םישל שי .ולא םיטרפ קיתה לע הנוממה טילקרפה 

.םש ואר .קוחב וז תוכז הנגוע םויכ ,רומאכ 

 In the view of the ABA, victims have no right to veto a plea bargain because"
 "prosecutors should be free to act in the 'interests of the State1. 62 הרעה ליעל ,רשטלפ,

הרעה ליעל ,רסנפס :ואר .הטלחה תלבק ינפל עמשיהל תילמרופ תוכז ןברקל ץא הילגנאב ; 192 ימעב 

תעדל ןברקה תוכז תא גייסמ ,ליעל רכזוהש הריבע יעגפנ תויוכז קוחל 17 ףיעס ונלצא םג .292 ימעב ,29 

הרטשמב תועיבתה תדיחי שאר וא זוחמה טילקרפ עבק ןכ םא אלא" ךכב ןועיט רדסה לע העד עיבהלו 

."ךילהה לוהינב ישממ ןפואב עוגפל ידכ ךכב שי יכ ,ץנעה יפל 

תעבתנ וא תעבות הנידמה רשאכ לשמל ,יחרזאה טפשמה רושימב םג םייקתהל היושע וזכ תובירי יכ םא 

.ןיקיזנב וא םיזוחב תובח וא קזנ לשב 
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הרישי תוביריב םינייפואמה תונווע וא םיאטח ללכ ךרדב ןהש תוטעומ תורבע ורתונ .ןברקה 
70.םשאנה םע 

תילילפ הנלבוק שיגהל הרבעה ןברקל ריתמ קוחהש םיגירח םירקמ םתואב השעמל 

ויפלכ הרבענ יכ תויושרה תא תרחא ךרד לכב עדייל וא הנולתב תונפל בייח אוה ןיא ,תיטרפ 

טפשמה תיבל ובירי תא ומצעב איבהל ןברקל ןתינש רתיהה ולא םירקמב םג לבא 71.הרבע 

העדוה הלביקש רחאל ,תיללכה העיבתהש ךכב אוה יאנתה .הנתומו גיוסמ אוה ילילפה 

.לבוקה תא 72ףילחהל תיאשר ,תיטרפה תילילפה הנלבוקה תשגה לע המיאתמ 

ןניאש תורבע ןתואבש ךכ לע הדיעמ קוחב תיטרפה תילילפה הנלבוקה דסומ תרדסה 

עבותה תא ףילחהל תוכמסה תא ןנולתמהמ לולשל קקוחמה ןווכתה ,הז רדסהב תולולכ 

אובל ןברקל ירויש דמעמ לע רבדל ןיא םייקה בצמבש איה תענמנ יתלבה הנקסמה .ודיקפתב 

.תיטרפה הנלבוקה דסומב תולולכה תודחוימ תורבע ןתואב תלוז ,עבותה םוקמב 

תכאלמ ,ןורקיעב יכ תלבוקמה הסיפתה תא תופקשמ הז אשונב םייקה ןידה תוארוה 

ףרטצהל וא ברעתהל תוכז לכ ,יטרפ םדאכ ,ןברקל ןיאו ,תירוביצ תושר לע תלטומ העיבתה 

,ויפוא ,ירסרוודאה ךילהה תרדגה שדחמ ררועתהל היושע תרחא ןכש ,טפשמה לוהינל 

73.תוילאוטפסנוק תולאש ולאב אצויכו ויתורטמ 

תויוכזל הנוש תיתקוח תוסחייתהל רהוצ חתפש ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח םאה 

ףתתשהל ןברקה תוכזב הרכה יכ רובס ינא ?םייקה םירבדה בצמ תא תונשל יושע ,ןברקה 

עובנל הכירצ ,םייקה ילארשיה טפשמה יפ לע םויכ ול רתומל רבעמ ,טפשמה לוהינב 

תויוכז תליגמל רשאב תינויער הכפהמל םרג ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח יכ החנההמ 

חוטב יניא 74.התיהש הממ הנוש והשמל התוא תכפוהו הטישה לכ לע הנירקמש וזכ ,ןברקה 

.ותוריח םג ומכ ןברקה דובכ גשומל תונשרפ לש ךרדב הזכש ילקידר יוניש דומלל ןתינ יכ 

רשאב תויעוצקמ תולאש ביבס תררועתמ ןברקה ןיבל עבותה ןיב תקולחמה לש הרקיע 

תיטרפ העיבת הניאש ,תילילפ העיבתב רבודמ יכ רוכזנ .קיתב העיבתה לוהינל ןוכנה ןפואל 

יואר יכ בושחל לבוקמ ,ותוללכב רוביצה דגנכ הרבעה לש היתואצות םושמ יכו ,הייפואב 

ןיא ,ךכש ןוויכמ .רוביצה גיצנ ידיל וריבעהלו ,ןברקה 75,טרפה לש וידימ העיבתה תא לוטיל 

.ילילפה ןידה רדס קוחל היינשה תפסותב תורבעה תמישר ואר 

ץעויה לש ותושר תלבק אוה ילילפה ךילהה תחיתפל יאנת זאש הנידמ דבוע אוה םשאנה םא תלוז 

.ילילפה ןידה רדס קוחל 69 ףיעס - הלשממל יטפשמה 

הנממ קתעה טפשמה-תיב ריבעי ,הנלבוק השגוה" :הנלבוקה שיגמ לע ףסונב אלו ,ףילחהל שגדומ 

טילקרפ םא תלוז ,וחוכ-אב וא לבוקה ידיב ,11 ףיעסב רומאה ףא-לע ,להונת העיבתה ,זוחמה טילקרפל 

טילקרפש העדוה ,הנלבוקה קתעה לביקש רחאל םימי רשע-השימח ךות ,טפשמה-תיבל שיגה זוחמה 

.(ילילפה ןידה רדס קוחל 71 ףיעס)"העיבתה תא להני הנידמה תוטילקרפמ 

L. Sebba "Will The 'Victim Revolution' Trigger a Reorientation :ואר ,ולא תויעבמ קלח לע 
 387 ,379 (1997) .of the Criminal Justice System?" 31 Isr. L. Rev.

תלבוקמה וזל ונלש ןוידה תטיש תא תברקמ התיה טפשמה לוהינב ףתתשהל ןברקה תוכזב וזכ הרכה 

L. Sebba Third ·,םש ,הבס :םג ואר :31 הרעה ליעל ,ןורפו יזיפ :ואר .הפוריא תונידממ קלחב 
 7 .Parties: Victims and the Criminal Justice System (Columbus 1996), ch.

תליחתב היהש יפכ ,וב עגופל ןברקה ןיב תוביריב ילילפה ךילהה תא ךופהל תשקבמה ,תרחא השיג לע 

 "Note: Private Prosecution: A Remedy for District :ואר ,ילילפה ךילהה תוחתפתה
 Attorneys' Unwarranted Inaction" 65 Yale L. J. (1955) 209; Ward "Private Prosecution
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

טפשמה תיבל ןיא ןכ ומכ .הנידמה לש הדודיעב ,עבותה םע תוחצנתה תריז תריציל הקדצה 

ריכהל םינכומ ונייה ול ,ןברקל עבותה ןיב תפסונה תוביריב עירכהל שממ לש םילכ לכ 

.עבותה ידיב קיתה לוהינ ןפוא לע קולחל ותוכזב 

תא רורגלו לובלבו הכובמ תורזל הלולע התיה ,ףסונ עבות תניחבב ןברקל דמעמ תיינקה 

רשאכ ,ןכא .תקולחמה לש תיתמאה הריזל הלפט איהש תפסונ הריזב תוערכהל טפשמה תיב 

ול תונקהל ללכ ךרדב הנווכה ןיא 76,הרבעה ןברק תא רתוי ףתשל המגמ לע םויכ רבודמ 

77.ףסונ עבות לש דמעמ 

עבותה ןיבש םיסרטניאב ינושל וא דוגינל תופצל ןיא ללכ ךרדב ,הז בלשב ,ןכ לע רתי 

.העיבתה תסרג תא ,תיברמ החלצהב ,טפשמה תיב ינפב גיצהל :תחא איה הרטמה .ןברקל 

,םירידנ םירקמ םתוא תא איצוהל ,ןברקה תודע לע ללכ ךרדב תנעשנ העיבתה תסרג 

.םירבדה תושחרתה ןפואל רשאב ,ןברקה לש וזמ הנוש הסרג לע שארמ הטילחמ העיבתהש 

אלא ,העיבתה תסרג דצב ותסרג תחנהב ןורתפה ןיא ,ןברקה לש ותניחבמ ,הזכ הרקמב 

תא גצייתש הסרגה רבדב העיבתה לע הנוממה תא ענכשל שי ובש ,םדקומ ךילה תריציב 

תואכרעל היינפ ידי לע וא תוטילקרפה תרגסמב תושעיהל לוכי הזכ ךילה .טפשמב העיבתה 

.העיבתה תטלחה תויקוח תא ררבל ידכ 

ורצי ןברקה תויוכז יכ חינהל ןיא ,יתקוחה ןדיעב ףא יכ איה החנהה ,הז הרקמב םג 

תובשחתה בייחמ יתקוחה ןוזיאה .התנתשה ןוידל םיביריה תוהזש הז ןבומב "ינויד ךפהמ" 

ןוזיא וב אהיש ןפואב ילילפה ךילהב ופותיש תא בייחמו ,רבעבמ רתוי ילוא ,ויכרצבו ןברקב 

 Entrenched Anomaly" 20 Ν. C. L. Rev. (1972) 117; J. Gittler "Expanding the Role of
 the Victim in a Criminal Action: An Overview of Issues and problems" 11 Pepperdine
 L. Rev. (1984) 117; P.L. Davis "The Crime Victinfs Right to a Criminal Prosecution:
 A Proposed Model Statute for the Governance of Private Criminal Prosecutions" 38

DePaulL. Rev. (1989) 329,· הרעה ליעל ,דלנודקמ 20. 
הדבוע םג יכ ףא ,עבותה לש ונחלושב תבשל יאכז אהי ןברקהש ךכל ךילהב ןברקה ףותישב הנווכה ןיא 

תנידמב הררועתה וז היגוס .ןגוה טפשמל םשאנה תוכזב עוגפל היושע וזכ Alabama, קוחה רשיא םש 
 "The victim of a criminal offence shall be entitled to be :עבותה לש ונחלושב תבשל ןברקל
 present in any court exercising any jurisdiction over such offense and therein to be
 seated at the counsel table of any prosecutor prosecuting or other persons in whose
name such prosecution is brought" - ALA.CODE s. 15-14-53 (Supp. 1992): ךשמהבו 
 "A victim of a criminal offense shall not be excluded from the court of counsel:ונאצמ

 table during the trial or hearing or any portion thereof conducted by any court which in
 any way pertains to such offense, provided, however, a judge may remove a victim from
 the trial or hearing or any portion thereof for the same causes and in the same manner as

 the rules of court or law provides for exclusion or removal of the defendant" -
ALA.CODE s.15-14-54 (Supp. 1992). תוכזב העיגפ לכ אצמ אל םש םירוערעל טפשמה תיב 
ןברקה לש וז תוכזל רשקהב םשאנה לש תיתקוח:Pierce v. State 576 S0.2d. 236 (1990),· ןכו: 

 .Crow v. State 485 S0.2d. 351(1984)
,םש .הטוי תנידמב איה ,ףסונ עבותכ ןברקה ףותישל תירבה תוצראב יל תרכומה הדיחיה המגודה 

הז םירבד בצמב םג .ותדובעב עבותל עייסל ןברקה גיצנל תושר ןכתית טפשמה תיבו עבותה תמכסהב 

ואר .טפשמה תיב תמכסהבו ותשקב יפל ,ותדובעב עבותל יעוצקמ עויסב אלא ףסונ עבותב רבודמ ץא 

.541 ימעב ,9 הרעה ליעל ,ןוסמרבא לש הרמאמ 
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סורג לאונמע 

ךכב וז השיג הצמיאו תסנכה הבש ,הנורחאל ,ןכא .רבדב םיעגונה םיסרטניאה לש רתוי ןוכנ 

המל רבעמ ,טפשמה לוהינב ןברקה לש ופותיש תא הרשפא אל הרבע יעגפנ תויוכז קוחבש 

78.רבעב ול הנקוהש 

ןידה רזג בלשב ןברקה לש ובוליש .6 

ברועמ תויהלו ףתתשהל ןברקה לש ותוכז תלאשל רשאב תוקפסו תויהת תומייק ויה םא 

תלאשב תומייק ןניאש טעמכ ולא ירה ,ןידה תערכה לש בלשב ,טפשמב העיבתה לוהינב 

.ןידה רזג תארקל ןוידה יכילהל ףתוש תויהל ותוכז 

ןברקל שי םשאנה לש ותעשרה רחאל יכ שרופמב עבוק ילילפה ןידה רדס קוח ןיא םנמא 

יאדווב עבותה תמכסהב ךא ,ותדימו שנועה גוס יבגל ורבד תא עימשהל שקבל תילמרופ תוכז 

79.וזכ תורשפא תמייק 

הבושתה יכ יל המדנ ?םירבדה ינפ תא תונשל יושע ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח םאה 

עיגהל ךרדה הרומש תויהל הכירצ הרבעה ןברקלש ךכ לע תססבתמ וז יתנקסמ .תיבויח ךכל 

תדובע תא שבשל ידכ ךכב ןיאשו ,ול םיבושח םיאשונב ותעד תא עיבהלו טפשמה תיבל 

ןברקה תיינפ םג תינמנ וללה םיאשונה ןיב .תויעוצקמה היתוטלחהב ברעתהל וא העיבתה 
.וב עגפש םשאנל יוארה שנועה יבגל טפשמה תיבל 

םשאנל רשפא אוה ,אסיג דחמ .הז אשונב ןוזיא רסוחב רבעב הקל ילילפה ןידה רדס קוח 

תא הכיז אל אוה ,אסיג ךדיאמ 80.וניינעב תולקמה תוביסנה תא טפשמה תיב תעידיל איבהל 

שי יכ רובסה ,197-193 ימעב ,62 הרעה ליעל .ורפסב רשטלפ :ואד ,תאז תמועל .66 הרעה ליעל ואר 

תחקל ןברקל רתומ םש ,הפוריאב תירוטזיווקניאה הטישב תגהונה הקיטקרפה לש הצומיא לוקשל םוקמ 

טפשמה תיב הזכ הרקמב .יפסכ קזנ ןברקה קמנ םהבש םירקמב דוחייב ,ףסונ עבותכ ילילפה ךילהב קלח 

ותעצהמ עבונה ישוקל רע רבחמה .םשאנה לש ותמשא תעיבקל ליבקמב ,תיחרזאה העיבתב קסופ ףא 

תוחנה לע תנעשנ תירסרוודאה הטישהש ינפמ ,העיבתה לוהינב ליעפ קלח תחקל ןברקל רשפאל 
םיללכ "אוביי" לע רבדל ןיא ןכלו ,טנניטנוקב תגהונה ,תיחרזאה הטישה לש ולאמ תונוש תומדקומ 

ורמאמ ואר ,טפשמה תוטיש יתש ץבש ינושל .הילע םינומא ונאש הטישה תא חרכהב םימאות םניאש 

M. Damaska "Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal :לש 
 506 (1973) .Procedure: A Comparative Study" 121 U. Pa. L. Rev; הרעה ליעל ,ןורפו יחפ

 31.

ןיינעל עבותה איבי ,םשאנה תא טפשמה-תיב עישרה" :יכ עבוק ילילפה ןידה רדס קוחל (א)187 ףיעס 

"הז ץינעל תורחא תויאר איבהל םג אוה יאשרו ,םשאנה לש תומדוקה ויתועשרה רבדב תויאר שנועה 

:םג ונייעו .ןברקה לש ותודע תא עימשהל לבוקמ תורחאה תויארה תרגסמב ·,<ג"ע - ילש השגדהה) 

תויחנהל ג7 ףיעס ,15.10 היחנהב ;286 (ב ךרכ ,ג"נשת ביבא לת) םילילפב ןירה לדפ לע ימדק 'י 

רמול הריבעה-ןברקל ןתיל יואר הז ןיא םא לוקשל טילקרפה לע" :רמאנ 94 ראונימ הנידמה טילקרפ 

דעכ ןברוקה תא ןיממ ,יואר רבדה יכ טילקרפה רובסי םא .שנועל ןועיטה תעב טפשמה תיבב ורבד 

יפ לע ,ןברקה תא הכיזש ךכב וז השיג תצקמב הניש הריבע יעגפנ תויוכז קוח ."שנועל ןועטה בלשב 

הבש הרבעה בקע ול ומרגנש םיקזנה יבגל בתכב הרהצה רוסמל רקוחה ףוגהמ שקבל ,ותעד לוקיש 

ואר .ץרה רזג תארקל תויארה בלשב טפשמה תיבל עבותה ידי לע רסמית וז הרהצה יכ ותוכזו ,עגפנ 

.קוחל 18 ףיעס 

.295-292 ימעב ,פש,ימדק :וארו ;ילילפה ןידה רדס קוחל 189 ףיעס ואר 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

ןיא שנועה בלשב ,ללכ ךרדב 8'.ץופחי םא ורבד תא גיצהלו טפשמה תיב ינפב אובל ןברקה 

תוכזש תויה .טפשמה תיבל אבומ וניא ןברקהש םושמ ,ויד ןזואמ טפשמה תיב ידיבש עדימה 

וידעו םשאנה ירבדש התיה האצותה ,וירבד תעמשה תא םוזיל ןברקל ול הדמע אל תילמרופ 
תאדוהב רבודמ רשאכ דוחייב םינוכנ ויה םירבדה .הז ינויד בלשב ידעה רמוחה בור ויה 

.ותעיגפ תוביסנ לע דיעהל הרבעה ןברק שרדנ אל ללכ ךרדב זאש ,םשאנ 

איה 82.2001-א"סשתה ,תורבע יעגפנ תויוכז קוחב וז היגוסל תסנכה השרדנ הנורחאל 

,שקבי ךכ םא .טפשמה תיב ינפב וירבד תא איבהל ונוצרב יכ טילחהל הרבע ןברקל הרשפא 

הרתי .שנועל ויתויאר תרגסמב עבותה איביש הרהצה רוסמלו רקוחה ףוגל תונפל יאשר אוה 

ןוזיאה תלאש הנחלוש לע התלע רשאכ המוד הלאשל תסנכה השרדנ רפסמ םינש ינפל ,וזמ 

ףשחיהל אלש ,ןימ תרבע לש ןברק תוכז ןיבו וידע םע תומיעל םשאנה תוכז ןיב יתקוחה 

םג התלע וז היגוסב ןויד בגא 83.טפשמה תיבב םשאנה םע רישי תומיע בקע ףסונ םלהל 

תיב תעידיל אבויש עדימה תלאשב ןימה תרבע ןברקל םשאנה ןיב תויוכזה ןוזיא תלאש 

תרבע ןברקש ןפואב ילילפה ןידה רדס קוחל ןוקית הרשיא תסנכה .הז ינויד בלשב טפשמה 

ףא ,תאז שקבל יאכז היהי ,טפשמה תיב תעידיל אבוי ,הרבעה תובקעב ,ובצמ יכ שקבמה ןימ 

ןברקל םייתניב הלבגוה וז תוכז םנמא 84.טפשמה תיבל הרומש הז ןיינעב תיפוסה הטלחהה יכ 

לע םג ןברקה דובכ גשומ תונשרפ ךרד לע הביחרהל אלש הביס לכ ןיא ךא ,ןימ תרבע לש 

85.םירחא הרבע תונברק 

תלאשב דרפנ ןויד םייקתמ ללכ ךרדב ,םשאנה עשרוה םא .שנועה תלאשל רוזחנ 

ןובשחב איבהל שיש םיסרטניאה לש שדחמ ןוזיא לע רבדל ןתינ טלחהב הז בלשב 86.שנועה 

עודמ ,הריבס הביס לכ ןיא ללכ ךרדב יכ עבקנ ,לשמל ךכ .ןוידה יללכ לע עיפשהל םירומאשו 

ןברקה וליאו ושנוע תריזג ינפל וידע תאו ורבד תא עימשהל תיתקוח תוכזמ םשאנה הנהיי 

,62 הרעה ליעל ,רשטלפ :לשמל ,ואר .Victim Impact Statements תירבה תוצראב תרכומה תוכז 
.201-198 ימעב 

.183 ימעב ,א"סשת 1782 ח"ס 

ףיעס ,152 ח"ס ,1995-ה"נשתה ,(2 'סמ ןוקית) 1957-ח"ישתה ,(םידע תריקח) ץרה ירדס ןוקיתל קוח 
.ב2 

תיב עישרה" :ויפלו ,ילילפה ץרה רדס קוחל p)187 ףיעס ואר .97 ראוניב ףקותל סנכנ הז ןוקית 
,החוורהו הדובעה רש הז ןיינעל הנימש ,רוביצ דבועל תורוהל אוה יאשר ,ץמ תריבעב םשאנ טפשמה 

."הריבעה ןמ האצותכ עגפנל םרגנש קזנה לעו...הריבעב עגפנה לש ובצמ לע ריקסת ול שיגהלו ךורעל 

תורבע יעגפנ יבגל קר הז רשקהב קוחה תא ןקתל האר קקוחמהש ךכב יכ ץעטלו תושקהל ןתינ םנמא 

יכ איה הז ישוקל תירשפא הבושת .םיעגפנה רתי יבגל ילילש רדסהל ץוכתה אוהש דומלל רשפא ,ץמ 

םושמ הז אשונב קוחה קקיתמ דומלל ץאו ,ץמ תורבע יעגפנ לש תמיוסמ היגוסל ךא שרדנ קקוחמה 

ןברק תויוכז אשונב שדחמ הנורחאל הנד תסנכהש הדבועה חכונל ,תאז םע .רחא בצמ לכל הבושת 

הז בלשב יכ הנקסמה תקזחתמ ןכא ,תונברק לש םיפסונ םיגוס יבגל הזה רדסהה תא הביחרה אלו הרבעה 

.רומאה קוחל (ב) 18 ףיעס ואר .יוארה ןותאה הזש הרובס איה 

ץירה טנניטנוקב ,תאז תמועל .רתייתמ ץירה ,הבוח ישנועב רבודמש םירקמב ןכש ,ללכ ךרדב אוה ךכ 
לע םג םיעידומ םה ,העשרה לע םיטפושה וטילחה םאו ,םידחואמ םנה שנועהו תוירחאה תלאשב 

.194 ימעב ,62 הרעה ליעל ,רשטלפ :ואר .שנועה 

439 2002 - ב"סשת ,זי טפשמ ירקחמ 

This content downloaded from 85.64.200.197 on Sat, 25 Nov 2017 03:46:23 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



סורג לאונמע 

עדי טפשמה תיבש ךכל יאכז ןברקה יכ ,תויהל הכירצ החנהה ןאכ 87.תאז תושעלמ עונמ אהי 

תולקמה תוביסנה דצבש ידכ ,םהל יארחא אצמנ םשאנהש ,ויקזנו ולבס תודוא לע םיטרפ 
םשאנה תוגהנתהמ תורזגנה ,תורימחמה תוביסנהמ םג טפשמה תיב עפשוי ,גיצמ םשאנהש 

.ןברקה יפלכ 

לש םנוזיא ךרוצל ןיב ,עמשיי ולוק יכ ןברקה לש תיתקוח תוכז לע רבדל ןתינ ,הז הרקמב 

ךרדב יאכז ןברקהש םושמ ןיבו ןידה רזג ינפל לבקל גהונ טפשמה תיבש םייטנוולרה םיטרפה 

רתוי בוט ןכ תושעל לכוי אוהו ,שנועהמ קלחכ ,םייוציפ ול קוספי טפשמה תיבש שקבל םג וז 

.ורבד תא עימשהל ןברקל רתוי םא 

Victim Impact Statment^ לש ןויערה ץמוא ,תונידמהמ קלחב ןכו 88,ילרדפה רושימב 

ריקסת לש ךרדב ןיב ,עמשיי וניינעשו ורבד תא עימשהל ןברקה לש תיתקוח תוכזמ קלחכ 

89.םשאנה לש ושנוע רזגיי םרטב ,הז בלשב ,הפ לעב תודעה תעמשה לש ךרדב ןיבו 

לש רשקהב ודמעמ לע םג רוחאל ךילשהל ידכ הב שי ,ןברקה לש וז תוכזב הרכהה 

עימשהל וז תוכז לש השומימ .שנועה תתחפהל םכסהב רבודמ רשאכ דוחייב ,ןועיטה ירדסה 

ידכ רדסהב שי םא ,הז בלשב םג עמשיהל ותוכזב ריכהל תבייחמ שנועה תריזג ינפל ורבד תא 

90.שנועה תדימ לע עיפשהל 

טילחהל הרבעה תונברק תא התכיז רשאכ וז תיתקוח הסיפת הצמיא תסנכה ,וניארש יפכ 

רוסמל הבוחה תלטומ ןכא העיבתה לע הזכ הרקמב .טפשמה תיב תעידיל ואבוי םהירבד יכ 

91.הרבעה תונברק לש םתרהצה תא טפשמה תיבל 

,םשאנה לש ושנוע אשונ הלעיו בושי רשאכ ,האלה םג הנירקמ עמשיהל ןברקה תוכז 

םירקמה ינשב 95.ךמסומה םרוגל הנינח תשגומ רשאכ וא 95םירורחשה תדעו ינפל לשמל 

 Payne v. Tennessee 111 S.Ct. 2597 (1991); T.P. O'Neill "The Good, the Bad, and the
 Burger Court: Victims' Rights and the New Model of Criminal Review" 75 J. Crim. L

 <£ Criminology (1984) 363
 [Fed. R. Crim. P. 32(c)(3)(E)]: "Before imposing sentence, the court must: ...if sentence
 is to be imposed for a crime of violence or sexual abuse, address the victim personally if
 the victim is present at the sentencing hearing and determine if the victim wishes to
"make a statement or present any information in relation to the sentence ; קוחה םג וארו 

 : Uniform Victim of Crime Act s.203 - ןידה יכרוע תכשל ידי לע עצומה

 "The court shall permit the victim to present a victim-impact statement concerning the
 effects of the crime on the crime, the circumstances surrounding the crime, the manner

 in which it was perpetrated and the victim's opinion regarding the appropriate
 sentence."

םא ,ובצמ לע תודע תעמשה ןברקה לע תופכל ןיא יכ רורב :545 ימעב ,9 הרעה ליעל ,קסמרבא :ואר 

אוה הז ןיינע ףא ,יתעדל .וניינעב ריקסת תנכהב הלועפ ףותיש וילע תופכל ןיא םגו ,ךכמ גייתסמ אוה 

הרבעה עקר לע ובצמ רבדב עדימ תריסמ לע טילחהל ןברקה לש תיתקוחה תוכזה תסיפתמ קלח 

ורבד תא עימשהל ןברקה לש וז תוכזב וריכהש תונידמ הנומשו םיעברא ונמנ ,1989 דע .וב התשענש 

D.R. Hellerstein "The Victim Impact Statement: Reform or :ואר .ןידה רזג ןתמ ינפל 
 399 .Reprisal" 27 Am. Crim. L. Rev. (1989) 391, p.

.75 הרעה ליעל ,רלטיג 

.רכזנה קוחל 18 ףיעס ואר 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

עמשיהל תיתקוחה תוכזה ןברקל התיהש יפכ .שנועב ןוידה ךשמהב רבודמ יכ איה החנהה 

רשאכ תעכ תוכזה הפקת הדימ התואב יכ רמאנ ,וב עגופה לש ושנוע אהי המ טלחוי םרטב 

קר תסנכה הדעצ הז אשונב יכ ןייצל שי .רזגנ רבכש שנועב לקהל םא ,הלאשה םויה רדס לע 

םיאשר תומילאו ןימ תורבעל תונברק קרש הנורחאל העבקש ךכב ןברקה תארקל "דעצ יצח" 

קר וז תוכז לש התלבגה ,יתעדל 94.הנידמה אישנ וא םירורחשה תדעו ינפל םרבד תא איבהל 

יגוס לכל דיתעב וביחרהל יוארו ,ןוכנה יתקוחה ןוזיאה הב ןיא ,תונברק לש םיוסמ גוסל 

.הרבע תונברק 

,Professor Yale Kamisar תמגוד ,ןברקה לש וז תיתקוח תוכזב הרכהמ םיגייתסמה שי 

ךכ .ןוידה תואצות לע תילילש הכלשה תויהל הלולע ןברקה לש ותופתתשהל יכ ששוח רשא 

דממהמ דרטומ וניא ,םקנ תושגרמ ענומ ,עבותה ןמ לידבהל ,ןברקה יכ ןייצמ אוה ,לשמל 

לע רתי .שנועה תריזגב תוחנהל ךירצש "םישנועה תודיחא" ללכ לע ןומא וניאו יביטקייבואה 

אלש טפשמה תיב תוכז ןיבל עמשיהל ותוכז ןיב לדבהה תא ןיבמ ןברקה ןיאש ששח שי ,ןכ 

הלועפ ףותישב תוחיפל םורגל לוכי הזכ לוכסתו ,ותדימו שנועה גוס רבדב ותריתע תא ץמאל 

טפושה תפישח לש תונגוהה רסוחמ דרטומ םג רבחמה .העיבתה תויושרל תונברק ןיב דיתעב 

95.תיטופישה תויביטקייבואה תא שבשלו עיפשהל הלולעש ,ןברקה לש הרישי הריתעל 

םושמ חרכהב אלו ,ןברקה תודעמ עפשומ תויהל לולע םשאנה לש ושנועש םירובס םירחא 

יבורק תודע תעפשה תא תושק רקבמ רשטלפ ,לשמל ךכ .םהל יארחא היה אוהש םימרוג 

לע םשאנה תא שינעהל ןיא ,ותעדל .שולשה ןב חצרנה לש ודליל םרג הזש המל סחיב ,חצרנ 

םשאנל סחייל ןתינש ירסומ םשא ןאכ ןיא לוכיבכ .שולש ןב דליל באב תוומל עגפ אוהש ךכ 

יארחא תויהל ךירצ םשאנה ןכש ,הפוגל הנוכנ וז השיג ןיא ,יתעדל ךא 96.וניגב תוירחאה תא 

לש תודחוימה תוישיאה תוביסנל הרבעה ןמזב עדומ היה אל אוה םא םג והשעמ תואצותל 

אוה םשאנהו ,ןברקה לש ויראשל שנועל שי תוכלשה וליא תעדל בושח טלחהב .ןברקה 

ותוגהנתה ןיב יתביסה רשקה סיסב לע ,םהל יארחא תויהל ךירצו ולא תואצותל ומשאב םרגש 

בלשב עמשיהל ןברקה תוכז לש הפקותו הנויגה תא לולשל הלוכי הניא םג וז השיג .תואצותל 
 97

.הז 

 States have also begun to require the victim to be notified of parole hearings and to"
 "allow victims to communicate about the offender release. ימעב ,9 הרעה ליעל ,ןוסמרבא

 546.

.547 ימעב ,םש 

.2001-א"סשתה ,הריבע יעגפנ תויוכז קוחל 20-ו 19 םיפיעס ואר 

 D. Kiessel "Crime and Punishment-Victims Rights Movement Presses Courts,
 Legislatures" 70 Λ.Β.Α. J. (Jan. 1984) 25,26

 "The offender should be prosecuted for the murder :200-199 ימעב ,62 הרעה ליעל ,ורפסב

 pure and simple and not held accountable for events beyond the formula under which
 the homicide is prosecuted. The moral character of the victim, whether good or bad,
 should be irrelevant. If we genuinely respect human life, the murder is just as heinous

 .whether a three-year-old boy survives a homicidal assault on the family or nof י
 .Payne v. Tennessee 501 U.S. 808 (1991):םג ואר
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סורג לאונמע 

תואיצמב הזיחא לכ וז תרוקיבל ןיא יכ םידמלמ םירקחמ ,תאז תיתרוקיב השיג תמועל 

ידכ ,תונברקה יפמ אבומה עדימב תלכשומו תנזואמ הרוצב שמתשהל םיעדוי טפשמה יתבו 

98.רתוי קדוצ שנועל עיגהל 

ילילפה ךילהה לש םינושה םיבלשב הרבעה ןברק לע הנגהה .7 

דע ?טפשמהו הריקחה יכילה ךשמב ןגומ תויהל תיתקוח תוכז שי הרבעה ןברקל םאה 

,הריבע יעגפנ תויוכז קוחב ,תעכ קר 99.הז אשונב ףיקמ יתקיקח רדסה ץראב היה אל הנורחאל 

הנגהה תא ןחבנ םרטב 100.ןגומ תויהל ןברקה תוכז תא קקוחמה ןגיע ,2001-א"סשתה 

יעצמא לש םתצקמ לע הרצקב בכעתהל יאדכ ,הרבעה ןברקל קקוחמה קינעהש השדחה 

.ותוריחו ודובכ תנגהל ןברקה לש תיתקוחה תוכזה ןמ קלח תווהל םייושעה הנגהה 

העיגפ ינפמ וילע ןגת יכ הנידמהמ עובתל ילאיצנטופ ןברק תוכזב ןאכ םינד ונא ןיא 

רבכש ימ לש תוכזה ףקיה תא ןוחבל שקבנ תאז תמועל .ויפלכ הרבע העצוב םרטב ,תירשפא 

.וב העיגפה ךשמה ינפמ וילע ןגהל תויושרהמ עובתל הרבעב עגפנ 

םייחה ןויסינ .וב עגפש םדאה ינפמ ןברקה לש ותנגה תלאש דימ הלוע הנושארבו שארב 

ןיב ,ותחפשמ ינבב וא ןברקב עוגפלו רוזחל שקבל לולע םשאנה םימיוסמ םירקמב יכ חיכומ 

ףקיה תא םיצעהל תנמ לע ןיב ,ותכאלמ תא םילשהל חילצה אל יכ רובס אוה ילואש םושמ 

.ודגנ תודע וא הנולת תשגה ינפמ ןברקה לע םימיא ךלהל תוסנל תנמ לע וא קזנהו לבסה 

יכ ינרובס "".ישיאה ונוחטיבל גאדת הנידמהש יאכז ןברק לכ ,אדירג יטרואתה טביהב 

תויוכז קוחל 6 ףיעסב קקוחמה עבק ,לעופב .ןוטלשה תויושר לע תלטומו תיתקוח וז תוכז 

יפ לעו ןתינה לככ ,הנגהל (1) - הריבע עגפנ יאכז ילילפה ךילהה ךלהמב" :יכ ,הריבע יעגפנ 

ןיא יכ בל םישל ךירצ ."ויברוקמ וא ויחולש ינפמו ןודינה וא םשאנה ,דושחה ינפמ ,ךרוצה 

קפסל תויושרה תלוכיבו הרקמה תוביסנב תינתומ איה אלא ,הנגהל תטלחומ תוכז תקנעה ןאכ 

,תאז םע .הרבחה תלוכי ןיבו ןברקה יכרוצ ןיב ירשפאהו ןוכנה ןוזיאה הז הארנכ 102.התוא 
לש ורצעמ ידי לע וא :םיכרד יתשמ תחאב המישגהל רשפא ,הנגה לש המושייב רבודמ רשאכ 

יתש בוליש ידי לע םג ילואו ומצע ןברקה תחטבה ידי לע וא ,הנכסה רוקמ תא הווהמה םדאה 
.וללה םיכרדה 

 A.M. Heinz <fe W.A. Kerstetter "Pretrial Settlement Conference: Evaluation of a Reform

 pon-ax לש התרעה םג ואר ;in Plea Bargaining" 13 Law & Soc'y Rev. (1979) 349, p. 359
 "Despite such concerns ...research has shown that :יכ ,548 ימעב ,9 הרעה ליעל הרמאמב

 .victim participation at sentencing is less disruptive and less vindictive than expected"
 The Victim and Witness Protection Act, 1984, Pub. L. No. 98-473, 98 Stat. :ה תמגוד

 .2170, codified at 42 U.S.C. 10601-10605 (1988)
.קוחל 6 ףיעס ואר 

לכ" :רומאל ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 4 ףיעסב רומאה ןמ תעבונו תיתקוח םויכ איה וז תוכז 

קוחל 11 ףיעסב רומאכ וז תוכז דוביכב תבייח הנידמהו ;"ודובכו ופוג לע ,וייח לע הנגהל יאכז םדא 

."הז דוסי קוח יפלש תויוכזה תא דבכל תבייח ןוטלשה תויושרמ תושר לכ" :הז דוסי 

גואדל תרחא תינוטלש תושר לע וא הרטשמה לע תופכל תנמ לע ץ"גבל הריתעב תונפל ןתינ יכ ןכתיי 

.תיתקוחה התבוחב תדמוע הניאו תאז תושעל הלדח תושר התואש םוקמ ,ןברקה לש ונוחטיבל 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

תעב ,םשאנה ידי לע תינש עגפיי אלש הרבע ןברק לש ונוחטיב תמשגהל םיכרדה תחא 

ףיעס ,לשמל .םשאנה לש ורצעמ ידי לע איה ,םידמועו םייולת םייטפשמה םיכילההש 

ןיב הנומ ,1996-ו"נשתה ,(םירצעמ - הפיכא תויוכמס)ילילפה ןידה רדס קוחל (ב)(1)(א)21 

ןוחטיב ןכסל לולע םשאנה לש ורורחש יכ הדבועה תא םיכילהה םות דע ,רצעמה תוליע 

לוקשל טפשמה תיב לע תיתקוח הבוח םויכ תלטומ ,ישממ העיגפה ששח רשאכ 103.םדא 

לע הנגהל ןברקה תוכז תא םישגהל ידכ רחא ןפואב ותוריח תלבגה וא םשאנה לש ורצעמ 

ףקות הלביק םשאנה לש תוינוירה ויתויוכז תליגמש רחאל םג .ופוג תומלש לע וא וייח 

ותמשא תא עבק אל טפשמה תיבש ןמז לכ ,ישפוח תויהל םשאנה תוכז ןיב ןוזיאה ירה ,יתקוח 

אצמנ ,םשאנה לש ותמשא תעיבק ינפל םג ,ומולש תרימשל ןברקה לש תיתקוחה ותוכז ןיבו 

הארוהל הנורחאל שרדנ ןוילעה טפשמה תיב .רומאה קוחל 21 ףיעסב תועובקה תוליעב 

םשאנה תויוכז ןיב ןוכנה ןוזיאה תא גציימ הז ףיעס יכ רשיא אוה .21 ףיעס תארוהל המדקש 

104.רבדב םיעגונה רתי לש םהיתויוכז ןיבל 

םיצורהו ורבד ישוע ינפמ םג אלא םשאנה ינפמ קר הנגהל ןברקה תוכז ןיא ,רומאכ םלואו 

םשוי םשאנה יכ ךכב יד ןיא םיתעל ,רמולכ .העיגפ תרטמל ןברקה תכיפה ידי לע ותבוטב 

לש ותיב לע שממ הרימש ביצהל ךרוצ שי אלא ,רחא ןפואב ותוריח לבגותש וא רצעמב 

וילע ןגהל שי ןבומכ וז תרגסמב .תמייק הנכסה דוע לכ ,הנפי רשאב ותוא תוולל וא ןברקה 

ונוחטיב לע הרימשה קר ןאכ הבושח ןיא ,05.הז םוקמב ותוהש ןמזבו טפשמה תיבל וכרדב 

.וירבח וא םשאנה לש ותחפשמ ינב םע שגפמ ןברקהמ ענמיש ,חונ םילקא תריצי םג אלא 

בתכ שגוה וינפלש טפשמה-תיב יאשר ,םושיא בתכ שגוה" :רומאל ,הרבעה ןברק ןבומכ הז ללכבו 

םייק (ב) הלאמ דחא םייקתנ םא םייטפשמה םיכילהה םות דע םשאנה לש ורצעמ לע תווצל ,םושיאה 

.(338 ימעב ,1592 ו"נשת ח"ס)"...םדא לש ונוחטב תא ןכסי םשאנהש ששחל ריבס דוסי 

םולשב העיגפ וא טפשמ יכילה שובישל ששח ,זוגא תפילקב ,ןניינעש - תוליעה לש ןושארה גוסה" 

לש רצעממ ורורחש לש תועמשמה היהת המ לוקשל טפשמה תיב לע המוש יכ ךכ לע עיבצמ - רוביצה 

השעמ תא קר םינחוב ץא ,קוחה תטלשהב עייסל ודעונ רצעמה תוארוהו רחאמ ,תורחא םילימב .םשאנה 

דעומל םושיאה בתכ תשגה ץב םייניבה תפוקתב םשאנה ןמ יופצה תא םג אלא עצוב רבכש הריבעה 
,הרבחה לש םירחא םיביכרמל הז רשקהב תוסחייתהה יכ ,ימיטיגלו יטנבלר לוקיש והז .טפשמה םויס 

דקפוהש אשונ איה - תופסונ וא תורחח תוריבעל חוכב םיטקייבואו םידעה ,ןברוקה :ירק - םשאנל טרפ 

הדוקנה ימעטל םג ןאכ .יעבדכ הז ץינע לקש אל םא ותבוח ידי אצוי אוה ןיאו טפשמה תיב ידיב 

הרושב ומע אשונ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח .ל"נה דוסיה קוחל רצעמה תויוכמס ןיב תרשקמה 

ןברוק .הבש םיניירבעל קר אלו הרבחה לכל הדעונ וז הרושב םלוא ,הרבחב טרפ לכל הקוקח תיתקוח 

המיא ,דחפ ינפמ םתורח לעו םדובכ לע הנגהל םיאכז ךרד - םימת חרזא לכו חוכבו לעופב הריבעה 

התוחפ הניא תולפשהו תוכמל אשומ תויהלו בושל אלש השיא לש התוכז .םשאנה ןמ תוחפ אל ,העיגפו 

,ףסונ סנואל ןברוק תויהל אלש םיכרדב המותל הענה הריעצ לש התוכז .ותוריחל הכמה הלעב תוכזמ 
.621 ימעב ,5 הרעה ליעל ,חאמינג פ"נדב רגמש אישנה ."...רצעיהל אלש םשאנה תוכזמ התוחפ הניא 

היכרע םלוס שארב ותוריחו םדאה דובכ תא החינמה תיטרקומד הנידמ" :ףיסוה אוה הזמ הטמל 

םמולש לע ,ל"נה קוחל (2)-ו (1)(א)א21 םיפיעס יפ לע התוכמסב ,ךכ םשל תדקוש םג ,םייתקוחה 
,ירעצל .םימיוסמ םימשאנ לש םיפסונה הריבעה ישעממ םייופצה תונברוקה לש םנוחטיב תחטבהו 

.629 ימעב ,עש."...'םידחוימו םיגירח' םירקמ םניא הלא ונלש תואיצמב 

יאכז ילילפה ךילהה ךלהמב" :יכ עבוקה ,2001-א"סשתה ,הריבע יעגפנ תויוכז קוחל (2)6 ףיעס ואר 

,דושחה ץבל וניב ץוחנ יתלב רשק וא עגמ ינפמ הנגה ןתינה לככ ,טפשמה תיבב לבקל הריבע עגפנ 

."ויברוקמ וא ויחולש ,ןודינה וא םשאנה 
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סורג לאונמע 

תוכז םג אלא תואיצמה יביוחמ קר םניא טפשמה יתב ךותב הדרפה ימוחת תריצי ,יתעדל 

תקפסמ הנגה תונקהל ,וז השיג ץמאל שקיב ןכא הריבע יעגפנ תויוכז קוח .ןברקה לש תיתקוח 

106.טפשמה תיבב ותויהב ןברקל 

רבודמ םא .רומאה קוחב ףסוהש ,ןברקה תנגהב רושקה ףסונ ןפ ריכזהל יואר הז רשקהב 

רודמל" תוכזה תא ןברקל קינעמ קוחה ,יתחפשמה אתה ךותב ןברק לש ונוחטיבל ששחב 

הנגה וצ תתל יאשר טפשמה תיב ,החפשמב תומילא תעינמל קוחה יפל ,רמולכ ."טקש 

לש ותנגה תחטבה םושמ וב אהי רשא רחא ןורתפ תאיצמ וא תיבהמ גוזה ןב תקחרה לולכיש 

תויורשפא רבדב עדימה אולמ תא הרטשמה ידימ לבקל ןברקה תא הכזמ םג קוחה 107.ןברקה 
.ותנגה '08 ,"י·,-, 

העיגפ ינפמ הנגהל יאכז אוה םאה איה ,ןברקה תנגה לש רשקהב הלועה תניינעמ היגוס 

,הוותמה תא ריבסהל יואר ,ךכ לע בישהל ידכ 109? םשאנה דגנכ דיעהל ובויח תובקעב תישפנ 
.שחרתהל היושע וזכ העיגפ ותרגסמב רשא 

ןוגכ ,תישפנ העיגפ איה ,הרבעה ןברק עגפנש תועיגפה תחא םא תורקל יושע הזכ בצמ 

ןברקב תפסונ תישפנ העיגפ ינפמ הנגהל יתקוחה ןוגיעה 110.תומילא וא ןימ תרבע ןברק 

םדא לכ םהיפלו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 4-ו 2 םיפיעסב רומאב ,יתעדל ,תנגועמ 
וז תוכז לומ דמוע המו 111.וזכש העיגפ ינפמ הנגהל יאכז םדא לכו ודובכב ועגפי לבל יאכז 

תיתקוח תוכז איה ףאש ,םשאנה לש תומיעה תוכז לע רבדל ןתינ ללכ ךרדב ?ןברקה לש 

אצמנב ןיא תיגשומ הניחבמ יכ איה החנההש תויה .ולש תויתקוחה תויוכזה תליגממ קלחכ 

תויוכז ןיב ןזאנ דציכה ,הלאשה הלוע 112,יסחי יפוא תולעב ןלוכו תטלחומ תיתקוח תוכז 

יולת ןהיניב ןוזיאה רשא 113,יקפואה רושימב תואצמנה תויוכזב רבודמ ,יתעדל ?ולא תורתוס 

.αν ,םש 106 

,דישחה תוחכונ אלב ותיבב טקש רודמל הריבע עגפנ יאכז ילילפה ךילהה ךלהמב" :עבוק 0)6 ףיעס 107 

תעינמל קוחה תוארוהל םאתהב טפשמה תיב תטלחה יפל ,ומע ררוגתמ אוה םא ,ןודינה וא םשאנה 
."1991-א"נשתה ,החפשמב תומילא 

.רומאה קוחל (ג)6 ףיעס ואר 108 

אוה ינקירמא-ולגנאה טפשמה לע תונומאה תונידמה בורבו תילארשיה הקיקחב רכוהש דיחיה הרקמה 109 

ינפב דיעהל אלש ,והרוה דגנכ דוחייב ,קמ תורבעל דע ןיבו ןברק ןיב ,ןיטק תודעב רבודמ רשאכ 

,1955-ו"טשתה ,(םידלי תנגה) תויארה יניד ןוקיתל קוחל א2 ףיעס וקדבו .ישפנ קזנל ששחמ ,םשאנה 

והרוה דגנ דיעמה ןיטק לש ותודעב" :עבוקה ,12 ימעב ,1290 ח"ס ן"שתב ןקותש ,96 ימעב ,184 ח"ס 

יאשר ,1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 349 דע 345 םיפיעס יפל הריבע לשב ילילפ טפשמב 
אלש עמשית ותודעש תורוהל ,קטקל ישפנ קזנ עונמל ידכ שורד רבדה יכ רובס אוה םא ,טפשמה-תיב 

."ורוגנס תוחכונב אלא םשאנה-הרוהה תוחכונב 

. 104 הרעה ליעל ,רגמש אישנה ירבד ואר 110 

דבכל ןוטלשה תויושר לע תיתקוח הבוח ליטמה ,קוחל 11 ףיעס תארוה תא ףיסוהל ןבומכ ךירצ ךכל 111 
.וז תוכז 

הניא וז 'תויסחי' .דבלב 'תויסחי' תויוכז ןה .'תוטלחומ' ןניא דוסיה-יקוחב תונגומה דוסיה תויוכז" 112 

םיליטמ דוסיה-יקוחש תולבגההמו דוסיה-יקוחב ןמוקיממ אלא ,םדאה תויוכז לש ןחוסינ םצעמ תעבונ 

.255 ימעב ,1 הרעה ליעל ,"תולבגההו ףקיהה" ,קרב ."ןהילע 

תושד 'נ 'חאו שנ0 6126/94 ץ"גב :םג וארו ;265 ימעב ,םש,קרב טפושה לש ונושלב שמתשהל םא 113 
.קרב אישנה לש וניד קספל 16 הקספ ,(םסרופ םרט)'חאו רודישה 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

אמש וא יוארכ ןנוגתהל םשאנה תלוכי תא ןכסל ידכ ןברקה תוכז ץומיאב שי םאה ,הלאשב 

.ןיד תוויע תמירגל הנכס המע ןיאש הדבכהב ךא רבודמ 

הבורעה ןהש ,םשאנה לש תוינוירה ויתויוכז םע דיפקהל שי יכ ,איה תינורקעה החנהה 

םלואב חכונ תויהל ,לשמל ,יאכז םשאנה הז ןבומב .תנגוה הרוצב ןנוגתהל ותלוכיל תיתקוחה 

.רמול םהל שיש תא ורמאיו "םייניעב ול ולכתסי" יכ שקבל ,וידע םע תמעתהלו טפשמה 

םושמ ןה ,ץחולו דיבכמ דמעמ םידעל ןמזמ טרפב ילילפה ךילההו ללכב יטפשמה ךילהה 

תידגנה הריקחה םושמ ןהו םשאנה םע תומיעה םושמ ןה ,תודעה ןתמב רושקה חתמה 

תישפנ הקוצמ תמירג םושמ ולא תואצותב שי םא םג ךא .תינעבותו השק תויהל היושעש 

דמעמ תלעב תינויד תוכז לש התייחד קידצהל ידכ ןהב ןיא ,הרבעה ןברקל רקיעבו םידעל 

חכונ תויהל עובתל יאשר אוהו ודגנ םידיעמה םידע םע תמעתהל םשאנה לש ותוכז .יתקוח 

יכ רורב רשא ,דחוימב םישק םירקמ ונכתיי ,דגנמ ךא .ןברקה לש ותודע תעב טפשמה םלואב 

ידכ דע ,ןברקל השק ישפנ קזנל םורגל לולע םשאנה לש ודמעמב דיעהל ןברקה לש ובויח 

לע תופכל םא ,תויהל היושע העיבתה לש המלידה הזכ הרקמב .ותואירבל תישממ הנכס 

יתואירב קזנ ול םרגיי יכ תונכתסה ךות ,ףילחת הל ןיאו הבושח ותודעש םושמ דיעהל ןברקה 

היהש ןכתיי ,ןכ אל םאש :םדא לש ישפוחל וחולישל םורגל ךכבו תודעה לע רתוול וא ,השק 

.חירבו גרוס ירוחאמ ומוקמשו םשא אצמנ 

,םש עבקנ יכ ףא "4.הקוחל ישישה ןוקיתב תנגועמ תומיעל םשאנה תוכז ,תירבה תוצראב 

ירה "5,ןהינפמ תרחא תוכז לכ תולטבמה תוטלחומ תויוכזב רבודמ ןיא יכ ,לארשיב ומכ 

תוכז לש הז רשקהב ,תורתוס תויתקוח תויוכז ןיב ןוזיא תחסונ לע לעופב רבוד רשאכ 

תוריהז ,תירבה תוצראב םיקקוחמה יתב םג הארנכו ,טפשמה יתב םמצע לע ורזג ,תומיעה 

"7.םשאנה תוכז תא רוחאל גיסהל םינכומ ויה "6םיניטק לש הרקמב קרו ,תיברמ 

םלואב רישי תומיע ידי לע תישפנ קזניהלו ףיסוהל אלש ,רגובמ ןברק לש ותוכזב הרכהה 

תורבע תונברק ןוגכ ,וזכ הנכס תומייקמ ןעבטמש תורבעב תוחפל ,םשאנה םע טפשמה תיב 

 "In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right ...to be confronted with
 the witnesses against him...יי The Living U.S. Constitution (New York 1995) 457

 "The confrontation clause does not guarantee criminal defendants the absolute right to a
 face-to-face meeting with the witnesses against them at trial" Maryland v. Craig 110

 S.Ct. 3157, p. 3163 (1990)
 LH. Thielmeyer "Beyond Maryland v. Craig: Can and Should Adult Victims Be
Permitted to Testify by Closed-Circuit Television?" 67 Ind. L. J. (1992) 797. תרבחמה, 
 "Thus, if the state could show that allowing a: 808 ימעב תנייצמ ,Craig ץר קספ לע הססבתהב
 child victim to testify over one-way closed-circuit television was necessary to protect
 that child's emotional well-being, the state interest in protecting the child would

 .outweigh the defendant's right to face-to-face confrontation"

ךכ ,רוגס לגעמב היזיוולטב םתודע תרבעה ידי לע ,םידלי תודע לש הרקמב ,אצמנ קזיאה ללכ ךרדב 

,ןוסמרבא :ואר .םתריקח רבדב וירוגנס תא תוחנהל לכויו ,תמא ןמזב ,תודעב תופצל לכוי םשאנהש 

 E. Forman "To Keep the Balance True: The Case of Coy v.:ןכו ; 561 ימעב ,9 הרעה ליעל
 Iowa" 40 Hastings L. J. (1989) 437; J. Montoya "On Truth and Shielding in Child
 Criminal Justice :הילגנאל וושה ·,0ש,ריימליט ·,Abuse Trials" 43 Hastings L. J. (1992) 1259

 .Act, 1988, s. 32, Criminal Justice Act 1991, s. 32A
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סורג לאונמע 

תקפסמ תובישח תלעבכ וז תוכזב ריכהל טפשמה יתב תונוכנב תינתומ התיה "8,ןימה 

םייתניב ,רומאכ "9.רישי תומיעל תיתקוחה תוכזה תא תוחדל תנמ לע רוביצה תבוט תניחבמ 

,רגובמה ןברקה תוכז לש תקפסמה התובישחב ריכהל טפשמה יתב דצמ תונוכנ התיה אל 

תמדקתמ לארשי הז ןבומבו ,םשאנה םע םינפ לא םינפ תומיעמ ענמיהל ,םימיוסמ םירקמב 
120.תירבה תוצראמ רתוי 

ךרוצל תויסחי תויוסח תויאר יבגל העבקנש ןוזיאה תחסונ תא לואשל ןתינ יכ יל הארנ 

ותואירב עגפית אלש ,ןברקה תוכז ןיב ןוכנה יתקוחה ןוזיאה תקידבל תולקשמה תעיבק 

הזכרמב 121.ןיד תוויע תעינמלו םייואר םיכילהל םשאנה תוכז ןיבו ,הרומח הרוצב תישפנה 

יוליג לש וז הרטמ ,22.םשאנל ןיד תוויע תעינמו תמאה יוליגל ךרוצה דמוע וז ןוזיא תחסונ לש 

,23.ילילפה טפשמה לש תילכתהו תרתוכה תלוג איה םשאנה םע קדצ ןיד תיישעו תמאה 

ןימ תרבע לש ןברק תודע יבגל ןידה ירדס תא הנורחאל תסנכה הנקית וז החסונ יפ לע 

יפ לע ןיבו ותמזימ ןיב ,טילחהל יאשר טפשמה תיב יכ עבק קוחל ןוקיתה ,24.טפשמ תיבב 

תא עבק אל קוחה ,25.םשאנה תוחכונב אלש ,ותודע תא רוסמי ןנולתמה יכ ,עבותה תשקב 

תא עימשהל בייח ,ןימ תורבע ןניאש תורבעב ןברק תודע לע ךמתסהל שקבמה עבות ,תעכ יקוחה בצמב 

םירקמ תלוז ירה ,תודעה ןתמל ןברקה עיפוי אל םא .םידעה ראש יפלכ תגהונה ךרדב הפ לעב ותודע 

לסופה ללכה םושמ ותסרג תא גיצהל עבותה לכוי אל ,(תויארה תדוקפל 10 ףיעס תמגוד)ןפוד יאצוי 

רשאב תויהת הלעמ םויהד רדסהה .תידגנ הריקחלו תומיעל םשאנה לש ותוכז םושמ םגו העימש תודע 

לולע טפשמה תיבב םשאנה םע ןברקה לש תומיעה ןהב םגש תומילא תורבע טעמ אל שי ןכש ,ותקדצל 

.קוחב הז אשונב תמייקה הנחבהה תא ריבסהל ןיאו ,ןימה תורבעל המודב קזנל איבהל 
.813 ימעב ,116 הרעה ליעל ,ריימליט לש הרמאמ ואר 

.(1995 תנשב ןקות קוחה) 1957-ח"ישתה ,(םידע תריקח)ןידה ירדס ןוקיתל קוחל ב2-ו א2 םיפיעס ואר 

ןוזיא תחסונב ןינע ונל ןיא" :קרב ריעהש יפכ ,הנוש ןוזיא תחסונ תאיצמל תורשפא ללוש יניא יכ םא 
תונתשמה ,ןוזיא תואחסונ לש בר רפסמב ונל ןינע .תונושה םדאה תויוכז לש ןפקיה עבקנ היפ לע ,תחא 

ץ"גב :ואר ןכו -,265 ימעב ,םש ."תונוש תויוכז ןיב םיידדהה םיסחיב תורצונה תויורשפאה יפ-לע 

.401 ימעב ,393 (2)חל ד"פ ,לארשיתוטשמ לש ימתרת תתמה דקפמ 'ג 'חאו יול 753/83 

ןשדח חסונ] תויארה תדוקפל (א)44 ףיעסבש הנידמה תבוטל ןויסיחה תא ןחבנ םא ,לשמל 
תניחבב ןזאל טפשמה תיב לע ,תויארה תדוקפל (א)44 ףיעס יפל ךילהב יכ הארינ" ,1973-ג"לשתה 

ךילהה דוסיב דמועה ,סרטניאה םייק אסיג דחמ .םידגונמ םיסרטניא ינש ןיב... 'הנוגי אלש חרכה' 
דמוע אסיג ךדיאמ ...ונידב ביוחי םשאהו הכוזי עשפמ ףחש ידכ ,תמאה יוליג אוהו ,ולוכ ילילפה 

עוגפל הלולע ותפישח רשא ,הריקח רמוח לש ותפישח-יא םיתעל תשרוד רוביצה תבוט יכ ,לוקישה 

.735-733 ימעב ,729 (3)חל ד"פ ,י"מ 'נ יתאו ימיל 838/84 ש"בב קרב טפושה ."הנידמה ןוחטבכ 

הז רשקהב קדצ תיישע" :יכ רמאנ ,הנידמה ןוחטיבב עוגפל ידכ הב שיש היוסח היאר יוליגל הלבקהב 

םשאנ ותואל ןיד תוויעל םורגל אלו תמאה תא ףושחל ידכ וב שיש ,ןגוה ילילפ ךילה לוהינ התועמשמ 

,זא יכ ,םשאנה תנגהל אוה ינויח ,ןויסחה לח ויבגל רשא ,הריקחה רמוח םא ןכ-לע .ןידל דמועה יפיצפס 

,ינוחטיב קומינ םוש .ירשפא ינוחטיב לוקיש לכ ינפ-לע ףידע הז לוקישו ,ויוליג תא שרוד קדצה ,יאדווב 

ותעשרה לקשממ ,ןותנ ילילפ ךילה לש תויסחיה ויתולקשמב רתוי לקוש וניא ,רתויב דבכנה אוה אהיו 

.738 ימעב ,ע6י."עשפמ ףח לש 

תטיש לע תונומאה תונידמב וז קוח תארוהל המוד םידקת ןיא ,יתעידי בטימל .83 הרעה ליעל ואר 

.ינקירמא-ולגנאה טפשמה 

ןיבו ותמזוימ ןיב ,תורוהל טפשמ תיב יאשר ןימ תריבע לשב ילילפ טפשמב" :יכ עבוק (א)ב2 ףיעס 

אלא םשאנה תוחכונב אלש ותודע תא רוסמי ןנולתמש ,הכלהמב וא תודעה ןתמ ינפל ,עבות תשקבל 

.תודעב םוגפל וא ןנולתמב עוגפל הלולע םשאנה תוחכונב תודעה תריסמש חכונ םא ,ורוגינס תוחכונב 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

לע רשא ,תויתכלה ןוזיא תואחסונ לש ןתריצימ סונמ ןיא ,הז םירבד בצמב"ו ,ןוזיאה תחסונ 

רומא ןברקב העיגפל ששח לכ םאה 126."תונושה םדאה תויוכז ןיב תולובגה ועבקי ןהיפ 

תפלוחו הלק העיגפ יכ חינהל ןיא .אלש ,יאדוול בורק ?תומיעל םשאנה תוכז תא תוחדל 

.ודגנ םידיעמה םע תמעתהלו וטפשמב חכונ תויהל םשאנ לש תיסיסב תוכז תייחד קידצת 

תניחבמ יכ יל הארנ ,ןנולתמב העיגפה תוהמ תא רידגמ ומצע קוחה ןיאש יפ לע ףא 

תויוכזב רשפאה לככ תירעזמ העיגפל ףואשל שי ,גישהל הז ןוקית שקיבש תילכתה 

הלולעש ,תפלוח אל ,תיתוהמ העיגפב רבודמ יכ רורבש םוקמב קר .םשאנה לש תויתקוחה 

ןיא יכ םג רורב דגנמו ,ול ןתינה לופיטב םוגפל וא ןנולתמה לש ישפנה ובצמ תא ףירחהל 

תוכז תא ףידעהל טפשמה תיב לכוי ,ןיד תוויע תמירגל ששח םושמ םשאנה תקחרהב 

127.ןברקה 

תארוה ריכזהל יואר ,םיילילפה םיכילהה ךלהמב ,הרבעה ןברק לע הנגה לש הז רשקהב 

לעו ותויטרפ לע רומשל ןימ תורבעב ןנולתמה תויוכז ןיב ןזאל תנמ לע קוחל הפסוהש ןיד 

א2 ףיעס תארוהל יתנווכ .תמאה יוצימו הפיקמ תידגנ הריקחל םשאנה תוכז ןיבו בוטה ומש 

היפלו ,1988 תנשב הפסוהש הארוה ,1957-ח"ישתה ,(םידע תריקח)ןידה ירדס ןוקיתל קוחל 

הריקחה תעינמ יכ רבס םא תלוז ,ןנולתמה לש ינימה ורבע תריקח טפשמה תיב השרי אל 

128.ןיד תוויעל םורגל הלולע 

לש תידגנה הריקחה תוכז :ןורקיעה .ןוזיאה תחסונ תא קקוחמה עבק ,המדנ ךכ ,ןאכ 

לעו ותויטרפ לע רומשל הז לש ותוכז ינפמ החדית ,ןברקה לש ינימה ורבע אשונב םשאנה 

הארנ ?ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח לש יתקוחה ןחבמב דמוע הז ןוזיא םאה 129.בוטה ומש 

איבהל הכירצ רבדב םיעגונה לש םיסרטניאה ןוזיאו וז הארוה לש תילכתה תניחב יכ יל 

תויוכז ןיב תורחת לש םירחא םירקמבכ ,ןאכ םג .תיתקוח הניחבמ הפקת איה יכ ,הנקסמל 

.םשאנל ןיד תוויע תעינמו רואל תמאה תאצוה אוה עירכמה ,טפשמה ןמזב תוינויד 

תעינמב אהי אל יכ ,שרופמה יאנתב הרומאה ןוזיאה תחסונ תא גייסמ קקוחמה :קודו 

.םשאנל ןיד תוויע תמירג םושמ הריקחה 

תא תוארל דעה ןמ ענמתש תרחא ךרדב וא טפשמה תיב בלואל ץוחמ ןתנית םשאנ תוחכונב אלש תודע 
."םשאנה 

.264 ימעב ,1 הרעה ליעל ,"תולבגההו ףקיהה" ,קרב 

יכ חינהל ריבס ךא ,הז ףיעס לש ותויתקוח תא ןוחבל טפשמה תיב שרדנ םרט ,יתעידי בטימל ,הכ דע 

.וז הארוה לש היצזילנויצוטיטסנוקה תלאשל טפשמה יתב ושרדיי ןמזה ףולחב 

קוחל י קרפ לש ה ןמיס יפל הריבעב עגפנה לש ינימה ורבע רבדב הריקח השרי אל טפשמה תיב" 

םשאנל םורגל לולע הריקחה רוסיא יכ ,ומשרייש םימעטמ האר ןכ-םא-אלא ,197ד-ז"לשתה ,ץשנועה 

."ץר תוויע 

H.R. Galvin "Shielding Rape Victims in the :תירבה תוצראב Rape Shield Laws^ וושה 
 906-907 .State and Federal Courts" 70 Minn. L. Rev. (1986) 763, pp.
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סורג לאונמע 

130הנידמה וא םשאנה ידי לע הרבעה ןברקל םייוציפ .8 

תלאשל שרדיהל ילבמ ,הרבעה ןברק לש תויתקוחה תויוכזב ןוידה תא םכסל ןכתיי אל 

יפ לע תוכזה תניחבב ןאכ רבודמ ןיא ,שיגדנ .הנידמה וא םשאנה ידי לע םייוציפה םולשת 

,31.ןיקיזנה יניד םוחתב לשמל ,יחרזאה טפשמה 

ףיעס היה ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תקיקחל דע ,םייוציפה תעיבקל ,יקוחה ןוגיעה 

,ובייחל טפשמה תיב יאשר ,םדא עשרוה" :רומאל ,1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל (א)77 

אלש םוכס הריבעה ידי-לע קוזינש םדאל םלשל ,ןהב עשרוהש תוריבעה ןמ תחא לכ לשב 

."ול םרגנש לבסה וא קזנה לע יוציפל םישדח םילקש 84,400 לע הלעי 

?ילילפה טפשמה תרגסמב םייוציפ םולשתל םשאנה תא בייחל תיתקוח תוכז ןברקל םאה 

תיתקוח תוכז וזיא ןכש ,הנוש תויהל הכירצ התיה תינושארה ונתבוגת ,הרואכל 132.ןכש הארנ 

אוהש ,םייוציפ אוה שנועה רשאכ דוחייב !אקווד םיוסמ שנוע גוס לע ןברקל תויהל הלוכי 

הביס ןיא יכ ,הלגת רתוי הקימעמ הקידב ךא ?יחרזאה טפשמה םוחתב חוורה יטפשמ גשומ 

ואולמב ,ןברקל םרגש קזנב תאשל ביוחי אל אוה ,םשאנה לש ותשנעהמ קלחכ ,עודמ תינויגה 

,34,ודובכ לע וא ופוג לע ,וייח לע הנגהל יאכז םדא לכ יכ ,העיבקה ןיא םאה ,33.וקלחב וא 

וקזנ תבטהל קר אל יאכז ןברקה יכ הרכהה תא ,יתקוחה דעסה תסיפתמ קלחכ ,הכותב תקבוח 

הנבומ קלחכ יוציפב תאשל ,וקזנל הרבע השעמב םרגש ימ לע רוזגי טפשמה תיב יכ םג אלא 

ידי לע תויתקוח תויוכז תרפה לש ןברק אוה יכ ןעוטה םשאנ יאכז םאה ,הז רשקהב תניינעמ הלאש 

ררועתהל היושע וזכ הלאש י הנידמה יחילש דגנ םייוציפ שורדל ונידב עשרומ אוהש יפ לע ףא ,תושרה 

,ןידכ אלש רצעמ וא שופיח לש תויארה יניד וא ןידה ירדס םוחתמ תיתקוח תוכז תרפה תלאשב ןוידב 

ולא תולאשל הבושתהש הארנ .ונידב עשרומ אוה רבד לש ופוסב םדוסי לעש תויאר תסיפת ךכ בגאו 

,איה יתעד" : 283 (ד"נשת ביבא לת) תות קוח תולווע זרא-קרב 'ד לש הירבד םג וארו ;תילילש 
לע םשאנ תוצפל ןיא ,רמולכ .Posner 'פורפ לש ורמאממ עמתשמב הלועה וז איה היוצרה הפקשההש 

ךורכ היה העשרהל םדקש ילילפה ךילהה םא םג ,עציבש השעמ ןיגב וילע תשוהש ןיד רזג לש וקזינ 

לש םיללכ ןהו ,רצה ןבומב םייטפשמ םיללכ ןה םינווכמ וז האצותל .תויתקוחה ויתויוכז לש הרפהב 
R.A. Posner "Excessive Sanctions for Governmental Misconduct in :םג ואר ;"רשיה לכשה 

 635 (1982) .Criminal Cases" 57 Wash. L. Rev.
.280-241 ימעב ,עש,זרא-קרב :ואר ,יחרזאה טפשמה םוחתב םייוציפ לש תיתקוחה הפורתה תלאשל 

תא ונלצא ץמאנ םא ךא ,ץראב הז אשונב יתרות ןויד רסח ןכש ,תססהמו הריהז ןושל הז ןיינעב טקונ ינא 

ישנוע ןונגנממ קלח םייוציפב תוארל איה הייטנה יכ הארנ ,לשמל ,תירבה תוצראב םייקה רשקהב ןוידה 

עפשש "תויתקוח תופורת" סורג 'ע :םג ואר :ךשמהב 128 הרעהל טסקטה ואר .וב תאשל ךירצ םשאנהש 

הז אשונ רידסהל אלש הפידעה תסנכה יכ בל םישל יואר תאז םע .477 ימעב ,433 (ח"נשת)ד לשממו 

םושמש אלא ילילש רדסה לע הז בוריסמ דומלל ןיא .2001-א" סשתה ,הריבע יעגפנ תויוכז קוחב 

תסנכה לש וז הדמעב ןיא ,יתעדל .תאז תושעל אלש הז בלשב טלחוה ,הזכ ןוקיתל תיביצקתה תועמשמה 

.םייוציפל ןברקה לש תיתוהמה תוכזה תלאש לע עיפשהל ידכ 

בצמל וושה .ןברקב העיגפה תא בשייל לבוקמ ישנוע יעצמא םודקה טפשמב ויה םייוציפה יכ רוכזנ 

:ילילפ ךילה תרגסמב ןברקל םייוציפ קוספל םיילילפה טפשמה יתב תא ךימסמה ,הילגנאב םייקה 
 Powers of Criminal Courts Acts 1973, s.35(4A) (as amended by the Criminal Justice

 1988 Acts in 1982 and): 29 הרעה ליעל ,רסנפס :ואר ,תפסונ הריקסל.

.ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 4 ףיעס 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

,תרחא תורשפא םג תמייק יכ םא 135,תעדה לע תלבקתמ תאזכ תורשפא ,יתעדל ?שנועה לש 

.יחרזא ךילהב ררבתהל םייוציפה לש םמוקמש 

ירקיעה ןוידל לפט ,יאוול ןיינעכ םויה דע ספתנ ,ילילפה ךילהה תרגסמב ,םייוציפב ןוידה 

ךילהב ררבל ךירצ קזנה תלאש תא יכ ,הארנכ התיה החנהה .םשאנה לש ושנוע תלאשב 

137.תירקיעה ותרטממ שנועה בלשב ןוידה תא טיסהל ןיאו 136,דרפנ 

םייחרזא םייוציפ אלא וניא ,םתעדל רשא ,השינע לש הז גוסמ וגייתסיש ולאכ שי 

לפטמ וניא םא םלשומ שנועה ןיא יכ םינעוטה שי ,דגנמ 138.ילילפה ךילהה לא םירדחומה 

?השינעה תורטמ ןהמ :הלאשה ןמ רזגיהל הכירצ ךכל הבושתה .הרבעה ידי לע עגפנש ימב 

תאשל םשאנה לש ובויח לש הרטמה םג תינמנ השינעה תורטמ ןיבש םיכסנ םא יכ ןעטנ 

,ודי לע עגפנש ימל םייוציפ םלשל וילע הרבחל ותרזחהו ומוקישמ קלחבשו וישעמ תואצותב 

139.ןוכנ אוה םייוציפה דסומ יזא 

וז יכ תנעוטה ,תינאיטנקה הסיפתה ןמ םיעבונ תמייקה םתנוכתמב םיישנועה םייוציפה 

וב עגפש ימ יכ ןברקה תוכז ,יתעדל ,ןכאו 140.םתומדקל םירבד תרזחהל רתויב הליעיה הרוצה 

ותבוט םושמ ךכב שי םא .םקושי ,ןברקה ,אוהש תנמ לע םייוציפב ובויח ידי לע םג שנעיי 

.הבושח תפסות וז יזא ,םשאנה לש םג ומוקישו 

םהינש ירהש ,םייחרזאהו םיישנועה םייוציפה לש תמיוסמ "הפיפח" ןיעמ ןאכ שי יכ ןוכנ 

:ןוגכ ,אדירג םיילכלכ םילוקישמ ענומ יחרזאה ןפהש אלא ,עגפנה לש וקזנ תא ביטיהל ודעונ 

- השינעה תורטממ תחא תא םישגמ ישנועה ןפה וליאו ,תוליע וליא ןיגבו קזנב אשיי ימ 

.ןברקה לש וקזנ תא ביטיהל ובויח ידי לע םשאנה לש ומוקיש 

םושמ קזנה תבטהב תוארל ןיא ,טפשמה ימוחת ץב הדרפה שיש ןמז לכ היפלש ,הנוש הזתל רע ינא 

.ןברקה לש תיתקוחה הפורתהמ קלח ילילפ טפשמב םייוציפב תוארל ץא ,וז הזת יפל .ךפהלו ,שנוע 

יחרזאה טפשמב הרואכל תויאר תויהל םייושע טולח ילילפ ןיד קספ לש תונקסמהו םיאצממה יכ םא 

תדוקפל א42 ףיעס ואר - ןיפולחל וא הרבעה ןברקל הבושח תיתייאר הלקה םושמ שי ןבומכ ךכבו 
.(ג"לשת תנשמ 2 רפסמ ץקית ואר) 1973-ג"לשת ,ןשדח חסונ] תויארה 

בויח וא שנוע תלטה וא םילילפב יוכיז" :שרופמב תאז עבוק 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 88 ףיעס 

,79 הרעה ליעל ,ימדק :םג וארו ."רחא ץר לכ יפל קזנל תוירחאמ םיררחשמ םניא 77 ףיעס יפל םייוציפב 

,טולח ןיד קספב עשרוהש םשאנה דגנ תיחרזא העיבת תשגה ףא רשפאמ טפשמה יתב קוח .330 ימעב 

,[בלושמ חסונ] טפשמה יתב קוחל 77 ףיעס ואר .םייוציפה תעיבתב קוספל ידכ םיטפוש בכרה ותואל 
.1984-ד"משתה 

 M. Raymond "The Unconstitutionality of the Victim and Witness Protection Act Under
 .the Seventh Amendment" 84 Colum. L. Rev. (1984) 1590

האמה תליחתו הרשע עשתה האמה ףוסב ילגנאה טפשמב שבוג הז דסומ יכ ונל ריכזמ ץיטשדלוג 

:רוע ואר -,521 ימעב ,20 הרעה ליעל ,ורמאמ ואר .השינעה תורטמ לש השדח הסיפתמ קלחכ םירשעה 

 B.R. Jacob "Reparation or Restitution by the Criminal Offender to his Victim" 61 J.
 Crim. L. <$c Criminology (1970) 152; R.E. Laster "Criminal Restitution: A Survy of the
 Past and an Analysis of its Present Usefulness" 5 U. Rich. L. Rev. (1970) 71; "Note:

 .Restitution and the Criminal Law" 39 Colum. L. Rev. (1939) 1185
Ε. Caird The Critical Philosophy of Immanuel Kant (1889) 377-378, ורמאמב אבומש יפכ 

ימעב ,20 הרעה ליעל ,ןייטשדלוג לש 521. 
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סורג לאונמע 

תא קידצהל םישקבמו ,םשאנב אלו ןברקב בלה תמושת תא םידקממ םא םג םלואו 

םיניירבע ןיב ןויווש-יא תייעב ררועתהל היושע "",ול יאכז ןברקהש שנוע לש גוסכ םייוציפה 

ןוילעה טפשמה תיב .תלוכי ירסח םיניירבע ןיבו םייוציפה םולשת תא תאשל תלוכי ילעב 

לש ןוישירב ורורחשב םינדש העשב וא שנועה תריזג ןמזב ולא תודבועב בשחתהל הרוה 

אוהש םושמ קר ,םייוציפה שנוע לש ומויקב תויתקוח-יא לכ אצמ אל טפשמה תיב 142.ריסאה 
143.תלוכי ילעב םיניירבע םע ביטיהל יושע 

יכ ונייהד ,ןויוושה רסוח סיסב לע יתקוחב בשחיהל לוכי םייוציפה שנוע םא קפס ,יתעדל 

תעב הב םייוציפה שנועב דומעל ותלוכיב ןיאש םושמ קר רסאמ שנועב אשיי ינע ןיירבע 

םא 144.יפסכה שנועב תאשל לגוסמ אוה יכ אלכה ןמ םדקומ ררחתשי רישעה ןיירבעה ורבחש 

הדובעה רכש תרומתמ קלח ריבעיש ,הדובע םוקמ ינעה ןיירבעה לש ותושרל הנידמה דימעת 

לש הז גוסב הדימע יבגל תויונמדזהה ןויווש לע רבדל ןתינ יזא ,ןברקה לש םייוציפה ןובשחל 
.שנוע 

Witness and קוח קקוח ,1980 תנשב אישנה הנימש הדעווה תובקעב ,תירבה תוצראב 

 145,Victim Protection Act תונויסינ ויה .םייוציפב תוכזל ןברקה לש ותוכז תא עבוק רשא

םע יחרזא טפשמל םשאנה תוכזב עגופ אוה יכ הנעטב הז קוח לש תויתקוחה תא ףוקתל 

146,וז הנעט התחד תילרדפה הקיספה לש התיברמ .הקוחל יעיבשה ןוקיתה יפל ,םיעבשומ 

147.םינוש םירבחמ םג ךכו 

הרבע תונברק םיכזמה םיקוח וקקוח 148תירבה תוצראב תונידמה תיצחממ הלעמלב 

ומוקישמ םיבאשמה ןוזיא תאו דבוכה תדוקנ תא ריבעהל אוה ולא םירקמב ןויערה .םייוציפל 

לש הלועפה ףותישל דואמ טעמ תמרות וז הקיקח םלואו .ןברקה לש ומוקישל ןיירבעה לש 

תסיפת ןיבו םייוציפל תוכזה ןיב הינתה לכ ןיא ,לשמל ךכ .העיבתה תויושר םע ןברקה 

 "It also emphasizes restitution as a means of :550 ימעב ,9 הרעה ליעל ,ןוסמרבא :ואר
 .reparation to victims, rather than as a means of rehabilitating the offender"

 Bearden v. Georgia 461 U.S. 660 (1983)
 "Poverty does not insulate those who break the law from :יכ ותעד עיבה White טפושה
 punishment. When probation is revoked for failure to pay a fine, I find nothing in the
 Constitution to prevent the trial court from revoking probation and imposing a term of
 imprisonment if revocation does not automatically result in the imposition of long jail
 term and if the sentencing court makes a good-faith effort to impose a jail sentence that
 in terms of the State's sentencing objectives will be roughly equivalent to the fine and

 .the restitution that the defendant failed to pay" op. cit., p. 675

ימעב ,20 הרעה ליעל ,ורמאמב ןייטשדלוג רוספורפ לש ותרוקיב םג ואר 560. 

תונתהל וכמסוה טפשמה יתב .1982-מ קוחה ינפל םג ויה קרקל םשאנה קבש םיסחיב םיישנוע םייוציפ 

 (U.S.C. s. 3579(g) (1982) 18 "if ...defendant is :ואר .םייוציפה םולשתב ןוישירב רורחש
 placed on probation or paroled... any restitution ordered under this section shall be

 .condition of such probation of parole"
 United States v. Ρ alma 760 F.2d. 475 (3d Cir. 1985); United States v. Keith 754 F.2d.

 1388 (9th. Cir., 1985)
 Note "The Constitutionality of the Victim's Restitution Provisions of the Victim and

 Witness Protection Act" 70 Va. L. Rev. (1984) 1059
.523 ימעב ,20 הרעה ליעל ,ןייטשדלוג לש ורמאמב ואר 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

לע הרטשמב הנולת שיגי ןברקה יכ השירד תמייק ללכ ךרדב יכ םא ,ןידל ותדמעה וא םשאנה 
.וב הרבענש הרבעה 

קר תואכזה תא הליבגמ איה ללכ ךרדבש ךכב ,רחא רסחב םג הקול םייוציפל וז הקיקח 

הבנג ,קשוע ,המרמ :ןוגכ ,תומילא אל תורבעל תונברקל הנעמ לכ ןיא ,תומילא לש תונברקל 
149.הלאב אצויכו 

םיקזנב אשית הנידמה יכ ןברקה תוכז אוה 150"םיישנועה םייוציפה" תלאשב ןורחא ןיינע 

אל ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח לש ותקיקחל דע ,השעמל .הרבעה ללגב ול ומרגנש 

.היוארה הבושתה תא חרכהב ביתכהל ידכ ךכב ןיא ךא .וז תוכזב ריכה רשא ןיד לכ אצמנ 

תרוצ תתתשומ םהילעש םייזכרמה םיכרעה ןמו דוסיה תוסיפתמ רזגיהל הכירצ וז הבושת 

היואר הנגה קפסל הנידמה תבוחמש קלוח ןיא יכ המדנ ,תיטרקומד הנידמכ .ונלש רטשמה 

,הז םע .תיטרקומד הרבח לכ לש דוסיה תנמאמ קלחכ תשקבתמ וז החנה .המוחתב חרזא לכל 

תוירחאה תא הנידמל הריבעמ ,הנידמב םיטרפה דחא לש הרבע בקע ,וז הבוח תרפה םאה 

,הרבע ךלהמב עגפנ הנידמה חרזאש הדבועה יכ המדנ ינויעה דממב ,בוש ?תואצותב תאשל 

הנגה התוא תא קפסל התובייחתהב דומעל החילצה אל הנידמהש ךכל תודע םושמ הב שי 
.וז האצות עונמל התיה הרומאש 

תלוכיב הנתומ םג אלא ינויעה דממה לש היצקנופ קר וניא תיתקוחה תוכזה ףקיה ךא 
הנידמה לש הבויח לע םירבדמ ונא רשאכ ,השעמל 151.הזכ לטנב תאשל הנידמה לש תישעמה 

אשומ רבד לש ופוסב םה רשא ,הנידמה יחרזא ללכ לש םבויחל םצעב םינווכתמ ונא השעמב 

.הבוחה 

,לשמל ,םלוכ םיבשותה ןיב קזנה תא רזפל אלש ,ילכלכה ,ישעמה דממב םג הביס לכ ןיא 
םיחוטיבל המודב חוטיב תאשל הנידמה יחרזא לכ וביוחי הבש תיללכ חוטיב תטיש ידי לע 

152.הדובע יקזנ וא תואירב חוטיב תמגוד ,םירחא 

תבוח ןיבו ופוג תומלשו וייח לע הנגהל םדא לכ לש ותוכז ןיבש בולישה יכ אופא ןכתיי 

אהי ,םייוציפה ךרד לע וז הבוח תמשגהל תיתקיקח תיתשת םויכ ןיאבו ,וז תוכז דבכל הנידמה 

אשונ תרדסהל תמלוה הקיקחל גואדל תסנכה תא בייחיש ,טפשמה תיבמ דעסל יאכז ןברקה 
153.הז 

ןיב רשא הקוחל ןוקית םוזיל תירבה תוצראב סרגנוקה לש הממ המסרופ 1996 ינויב .524 ימעב ,םש 149 
לש םיוסמ גוסל העצהה הלבגוה םש םג םלואו .תיתקוחה הסיפתהמ קלחכ םייוציפל וז תוכז ןגעת רתיה 

.תומילא תורבעל תונברק לש רקיעב ,תונברק 

Rook.es v. :ואר .ןיקיזנה יניד םוחתב םש ותוא אשונה המוד גשומל חרכהב ההז וניא הז גשומ 150 
 3 (1991) Barnard (1964) 1 All. E.R.367; Bradford Metropolitan City Council v. Arora

 545 .All E.R.

קוח .םילומגתה לטנב תאשונ הנידמה םהיבגלש הביא תולועפ יעגפנ יבגל רדסהה תא לשמל ואר 151 
.1970-ל"שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה 

הז אשונב הריקס ואר .הז ביכרמ םג וכותב לולכל ידכ ימואלה חוטיבה קוח תא ןקתל רשפא יכ ןכתיי 152 

םייוציפ תחטבהל העצה" רלימ 'ל 'א :ןכו ·, 87 ראונימ 2806 םיטפשמה דרשמ לש "הדמעה ריינ"ב 
.468 (א"משת)אי עיעפשש"עשפמ םיעגפנל 

תיתקוח תונשרפ :ישילש קלח ,טפשמב תונשרפ קרב 'א :ןכו -,453 ימעב ,132 הרעה ליעל ,סורג :ואר 153 
.313 (ד"נשת םילשורי) 
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סורג לאונמע 

רואל םשאנה תויוכז תליגמ ןיגל ןכרקה תויוכז תליגמ ןיב שדחה ןוזיאה .ג 
1992 רחאלש יתקוחה יונישה 

לש ונחבמ .תמאה אוה טופישה לש יזכרמה ךרעה .קדצה אוה טפשמה לש יזכרמה ךרעה" 

,תמאה תא עובקל ותלוכיב אוה טופישה לש ונחבמ .םיקדוצ םיללכ שבגל אוה טפשמה 

154."קדצה תא םישגהל הרואלו ,איהש תומכ תואיצמה תא רמולכ 

קוח דוחייבו דוסיה יקוח לש םתקיקח חכונל יכ ,התיה הז רמאמב ןוידל אצומה תדוקנ 

ןודל שיש יפכ ,ךכיפל ."יתקוח יוניש" לארשיב ונרבע ,1992-ב ותוריחו םדאה דובכ :דוסי 

יתש .הבותכה ןברקה תויוכז תליגמב ןודל שי ךכ ,הבותכה םשאנה תויוכז תליגמב תעכ 

ןידה רושימב תויתקוח תויוכז תורומש ןברקל ןהו םשאנל ןהש ךכ לע תוססבתמ ולא תוליגמ 

.ינוירה ילילפה ןידה רושימבו יתוהמה ילילפה 

תטישב תויתקוחה ויתויוכז ףקיה לשו הרבעה ןברק לש ודמעמ תעיבקל תינויערה הזתה 

,םהטנב םה םיטלובה היגיצנש ,טפשמב תינתלעותה השיגהמ הרזגנ תירסרוודאה טפשמה 

.ילילפה ךילהב ןברקה לש ודמעמ םודיקמ תרכשנ הרבחה אצת ,וז הסיפת יפ לע .טראהו לימ 

דצב יזכרמ עגפנכ וילא שגדה טסומ םויכ ,ירקיע עגפנכ ןברקה ספתנ אל הליחתבש ףא 

ונא וז הסיפתמ .קדוצו יואר ךילהכ ךילהה לש ויפואב םיעגופ ןיא ךכ ידי לעש דבלבו ,הרבחה 

תא םידגונ ולא םא םג ,ויתוטלחהב עבותה תא םיחנמ תלעות ילוקישש םוקמ יכ םג םידמול 

.םירבוג ולא םילוקישש ירה ,ןברקה לש םיסרטניאה 

וזו םשאנה לש וז תורחתמ תויוכז ןיב םינוזיאה תעיבק יכ התיה ןוידל תרחא אצומ תדוקנ 

רמולכ 155.תמא ןיד תיישע :ילילפה ךילהה לש הרורבה הרטמה ןמ גורחתש רוסא ,ןברקה לש 

םשאנל רשפאל ילילפה ךילהה תרטמב םוסרכ וא הריתס וב שיש והשלכ ןוזיא לע רבדל ןיא 

156.ןיד תוויע עונמלו תמאה רקח לא עיגהל טפשמה יתבלו תנגוה הרוצב ןנוגתהל 

ותוריחו םדאה דובכ יכרע ןיא יכ ,איה ןוזיאה תחסונ תאיצמל ךרדב תישילש החנה 

ובוחב ללוכ םדאה דובכ ךרע יכ ונילע םכסומ ,לשמל ךכ .םיטלחומ םיכרע םכותב םימלגמ 

תוזח אוה יכ הנקסמה חרכהב תעבונ ןיא ןאכמ ךא ,ילילפה ךילהב תמאה ךרע תויזכרמ תא 

157.רחא ךרע לש ומויק ינפמ תגסל ךרטצי אוהש ,םיגירח םנמא ,םיבצמ שי ןכש ,לוכה 

.28.9.96-ב אישנה תיבב םישדח םיטפוש תעבשה סקטב קרב אישנה אשנש םירבד ךותמ 154 

אוה קדצה תגשהל טפשמה לש יעצמאה .קדצה אוה טפשמה תרטמ" :רמאו קרב אישנה ףיסוה םש 155 

ןיא תמא אלב .תמאה תאיצמ לע ססובמ יטופישה ךילהה .תמאה לע דמוע טפשמה .תמאה רחא שופיח 

."טופיש ןיא תמא אלב .טפשמ ןיא תמא אלב .קדצ 

,2001-א"סשתה ,הריבע תויוכז יעגפנ תויוכז קוחל 1 ףיעס ,"הרטמה" ףיעסב וז השיגל ןוגיע ואר ,ןכאו 156 

ילב ,םדאכ ודובכ לע ןגהלו הריבע עגפנ לש ויתויוכז תא עובקל ותרטמ הז קוח" :שרופמב עבוקה 
."םינודינ וא םימשאנ ,םידושח לש ןיד יפ לע םהיתויוכזב עוגפל 

רחא שופיח ןיב ןוזיא םה ,תמאה תעיבקב ,טופישה ייח .םישגנתמ םיכרע ןיב ןוזיא םה טפשמה ייח ןכא" 157 

ותויזכרמב ריכמ טפשמה .תמאה רחא שופיחה םע םישגנתמה ללכו טרפ יכרע םישגהל ןוצר ןיבל תמאה 

שפחמו םיטלחומ םיכרעמ קחרתמ טפשמה .הז ךרע לש ותויסחיב םג ךא ,תמאה רבדב ךרעה לש 

רחא שופיחה אקווד .םישגנתמ םיכרע ןיב - ישונאה םויקה לש תובכרומה אולמ תא תפקשמה - הרשפ 

וב םוקמב .םישגנתמ םיכרע ןיב ןזאל ךרוצל טפשמה תא איבמ - תמאה רחא שופיחה םהבו - םיכרע 

ימעב ,עעי-"הזתניסה תא שפחמ טפשמה .הזית-יטנאה ידי-לע הוולמ הזתה .דגונ ךרע םג םייק ךרע םייק 
.האצרהה םיפרתל 6 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

ןוידה תטישמ קלח םיווהמ ונא יכ איה ,ןוידה תא ונססיב הילעש תיעיבר החנה 
ירה ,תינקירמאה וא תילגנאה הטישל לוכב ההז לארשיב הטישה ןיא םא םגו ,תירסרוודאה 

הטישה ,טנניטנוקב תגהונה תרחאה הטישהמ לידבהל 158,ונלצא םייוצמ םיירקיעה הינייפאמ 

תויוכזה ףקיה לע דומלל םיאב ונא רשאכ ןכל 159.תיחרזאה הטישה וא ,תירוטיזיווקניאה 

תונומאה תויטרקומד תונידמל השעית האוושהה יכ בטומ ,ונתטיש יפ לע ןברק לש יתקוחה 

.טנניטנוקב תגהונה הטישהמ הווש הרזג וא הלבקה דומלל תוסנל רשאמ הטיש התוא לע 

לוהינל תוירחאה רקיע תא היטפוש ידיב הדיקפמ תירוטזיווקניאה הטישה יכ רוכזל ךירצ 

ןוידל ףסונ דצ "תרדחה"ב ןיאש ךכ .טעומ דיקפת ךא רומש םש םידדצלו 160,ילילפה ךילהה 
.םשאנה לש "תוירסרוודאה" ויתויוכז וא םינוזיאה תרפה םושמ 

לולע ,ףסונ דצ ילילפה ךילהל םימייקה םידדצה לע ףיסוהל ןויסינ לכ ,ונלצא ,תאז תמועל 

יבלשב לשמל ,םירורב םיירסרוודא םיבלש םתואב דוחייב ,םשאנה לש ויתויוכזב עוגפל 

םושמ תוחפ הרורב העיגפה לארשיב יכ ןכתיי .הנגההו העיבתה ידי לע תויארה תגצה 

המזיהש תויה ךא 161,םיעבשומל אלו םייעוצקמ םיטפושל הרוסמ תודבועב הערכההש 

דצכ ןברקה תפסוה ירה ,םידדצה לע איה טפשמה תיבב ןתגצהלו תויארה ףוסיאל תוירחאהו 

.םישאר ינש לומ קבאנ ומצע אוצמל לולעש םשאנה לש ויתויוכזב עוגפל טלחהב הב שי ףסונ 

הרטשמב הנולת תשגה םוזיל ןברקה לש ותוכז ,ינקירמאה טפשמל המודב ,וניארש יפכ 

תוכז ידי לע ןה ונלצא תרמשנ תוטילקרפה וא הרטשמה לש הטלחהה לע תרוקיבל ותוכזו 

.קדצל הובגה טפשמה תיבל תונפל תלוכיה ידי לע ןהו הלשממל יטפשמה ץעויה ינפב ררעה 

תויהל ךירצ ילארשיה טפשמב ןברקה יכ םג ונתוא תדמלמ ינקירמאה טפשמל האוושהה 

םניאש טפשמה לש םיבלש םתואב ובוריע תא תללוכה תיתקוח תויוכז תשקל יאכז 
םושיאה בתכ תשגה ינפלש םימדקומה םיכילהב ופותיש לשמל ומכ ,םירוהט םיירסרוודא 

.םיכילהה םות דע רצעמהו 

םיכילהב וא םיעגמב ןברקה לש ופותיש תא רתיה ןיב םיללוכ ולא םימדקומ םיבלש 

ולא םיאשונ .ןועיט רדסה תארקל ומע ןתמו אשמ וא ,(םשאנה לש)הבורעב ורורחש תארקל 

אל ,ותעד תא ועמשיש יאכזש ימ לש דמעמב םהב ופותישו ,ןברקל תדחוימ תובישח ילעב םה 

.םשאנה לש תויתקוח תויוכזב הדימה לע רתי עגפי 

הרעה ליעל ,הקסמד רוספורפ לש ורמאמ ואר ,תירסרוודאה הטישה לש הינייפאמ לע 78. 

 J.P. Hogg "French Criminal Procedure" :ונייע ,תיחרזאה הטישל םיפסונ םייתאוושה תורוקמל
 23 Can. Β. Rev. (1945) 846; J.H. Langbein "The German Advantage in Civil Procedure"
 52 U. of Chi. L. Rev. (1985) 823; M. Damaska "Structures of Authority and
 Comparative Criminal Procedure1' 84 Yale L. J. (1975) 480; M. Ploscowe "The
 Development of Present-Day Criminal Procedures in Europe and America" 48 Harv. L.

 .Rev. (1935)433
 R.S. Frase Si T. Weigend "German Criminal Justice:ןכו ; 47 ימעב ,32 הרעה ליעל ,קרפו יזיפ
 as a Guide to American Law Reform: Similar Problems, Better Solutions?" 18 β. C.
 Int'l A Comp. L. Rev. (1995) 317; J.H. Langbein Comparative Criminal Procedure:

 .Germany (St. Paul, Minn. 1977) 141-144
.תוינקירמא-ולגנאה תונידמל רשאמ יחרזאה טפשמל רתוי םימוד ונא הז ןבומב 
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סורג לאונמע 

וא ןברקה לש ותעדב תובשחתה עודמ ,הנעטב עמשיהל יאשר םשאנה ןיא ,לשמל ךכ 

עיבטהל םילולע וא ומע ןתמו אשמל םייטנוולר םניא ול םיבושח םיסרטניאב תובשחתה 

םיסרטניא םיפידעמה םיינתלעות םילוקיש ,הז תמועל .הזה חישה לע בל םות רסוח לש םתוח 

יכ תיתקוח תוכז ןיא ןברקלו םיימיטיגל םנה ,ןברקה לש סרטניאה ינפ לע ללכה לש 

רשאכ ןברקה תארקל טעמ תסנכה הכלה הנורחאל םנמא .ועירכי אקווד ולש םיסרטניאה 

ךילהב תמיוסמ הדימב הרועמ תויהל ול הרשפא 2001-א"סשתה ,הריבע יעגפנ תויוכז קוחב 

ןוזיא תווהלמ קוחר הז קוח ןיידע ךא ,תומילאהו ןימה תרבע ןברק יבגל דוחייב ךכ .ילילפה 

אל" םיבלש םתואב םירומא םירבדה רקיעב .ןברקל םשאנה לש תויתקוחה תויוכזה ןיב ןוכנ 

.םשאנה וא דושחה לש ורצעמ אשונב ןוידה ומכ "םיירסרוודא 

תארקל םינוידה םה ,עמשית ותעדשו םהב ברועמ תויהל יאכז ןברקהש םיפסונ םיבלש 

לע טילחהל וא שנועב לקהל תוכמסומה תויושרה ינפב םינוידה רמולכ ,ותריזג רחאלו שנועה 

.אישנה ינפב הנינחה וא שנועב ןויעל הדעווה תמגוד ,םדקומ רורחש 

עדימ תגצהב םירחאה םימרוגלו טפשמה תיבל תונפל ןברקל רשפאל יואר ולא םירקמב 

ותכיפהב תורושקה תוביסנ הלאב אצויכו וב העיגפה תואצות לע ,ויתוקוצמ לע ,ובצמ לע 

ךכב םיאור ןכש ,ותדימו שנועה גוס לע ותעד עיבהל ןברקה תוכזב קפס םיליטמה שי .ןברקל 

ןיאו ,עבותה לש ולובג תגשה ןאכ ןיא ,יתעדל .דבלב העיבתל רומשה םוחתל השילפ םושמ 

ופוסבש ןבומ .עבותה לש ותריתע דצב ןברקה לש ותלאשמ תא ועמשי טפשמה יתב יכ ער לכ 

םרת םאו .קדוצו םלוה ול הארנש המ יפ לע םשאנה לש ושנוע תא טפשמה תיב רוזגי רבד לש 

.בוט המ ,וז האצותל ןברקה 

תוכזב העיגפ םושמ שי שנועה אשונב אטבתהל ןברקל רתיה ןתמב יכ יל הארנ אל 

יכ חכשנ לב .ודגנ שנועל ןעטי ימ עובקל תוכז לכ ןיא םשאנל .םשאנה לש יהשלכ תיתקוח 

רערעל יאשר אוה ,םינוכנ אל םילוקיש לע ססבתמ וא ,יידמ רומח שנועה םא ,ונתטיש יפל 

1".ןאכ תאבומה העדה תא תסנכה הצמיא הז אשונב ןכא 162.רוערע תאכרע ינפב 

לש םדקומ רורחש לע תורוהל תוכמסומה תויושרל תונפל ןברקה תוכז יבגל םג ךכ 

תא םג אלא הנידמה תדמע תא קר אל ,ןובשחב איבהל ןהמ שורדל יאשר אוה .םשאנה 

לוכה ךסב .הנידמה תדמע לע תונוילע וא תופידע ןבומכ ול הנקמ הניא וז תוכז ךא ,ותדמע 

.הב ובשחתי אלש הביס לכ ןיא ,תיטנוולר אצמיתש הדימבו ,ףסונ עדימב תנזומ תושרה 

אישנ תא וא שנועב ןויעל הדעווה תא עדייל ןברקה לש ותוכז תא לולשל עודמ ,לשמל 

יכ ועדי אלש עודמו ?ויפלכ הרבעה תובקעב יתואירבה ובצמ ערוה ןידה רזג זאמ יכ ,הנידמה 

הזכ עדימ יכ תינקומ תוכז שי םשאנל יכ רמאנ םאה ?ויפלכ הרבעה בקע ערוה ילכלכה ובצמ 

ותעד תעמשה וא הזכ עדימ םאה ? םדקומה ורורחש לע םידקפומה םימרוגה תעידיל אבוי אל 

תוכזב םיעגופ וא םייטנוולר םניא ,שנועב הלקה אשונב הטלחה לופית םרטב ,ןברקה לש 

? םשאנה לש יהשלכ תינקומ 

,ןועיט תקסע תרגסמב אלש ,םשאנה לע רזגנש לק שנוע לע רערעל ןברקה תוכזב ריכהל ןתינ יכ ןכתיי 162 

.םשאנה וא העיבתה תוכז תא רפהל ידכ ךכב ץאו 

.6 ףיעס ,ב קרפ ליעל ואר 163 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

הליבגה יכ םא ,ןאכ תרכזומה השיגה תא הנורחאל ילארשיה קקוחמה ץמיא הז אשונב םג 

ילאיצנטופה ןברקה יכ ,ינקירמאה לדומהמ םג ונדמל 164.תומילאו ןימ לש הרבע תונברקל קר 

שי וזכ הנגה ןתמב הנידמה ןולשיכל .יח אוה הבש הרבחב עגפי לבל תיביטקפא הנגהל יאכז 

ךשמה ינפמ עגפנש רחאל ,תעכ וילע ןגת איה רעצמל יכ ,הנממ עובתל ותוכז לע תוכלשה 

לודג קלחבו ילרדפה רושימב תקנעומ וזכ הנגה .וירבד ישוע וא םשאנה ידי לע וב העיגפה 

םייחל ,רשפאה תדימב ,ותרזחהלו םשאנה םוקישל עויסהמ קלחכ ,תירבה תוצרא תונידמ לש 

תנתינה הנגהה ןכש ,ואולמב אל ךא ,ןויערה תא תסנכה הצמיא הז הרקמב םג .הרבחב םיניקת 

165.הקפסל הרטשמה תולוכיב תינתומ ,שדחה קוחה יפ לע ונלצא 

,לשמל ךכ .םיכילהה ךשמב ןברקה לע תישפנה הנגהה וז תירבה תוצראב ונאצמ אלש המ 

תיבב םשאנה םע רישי תומיעמ ענמיהל שקבל תוכז שי ןברקל יכ תירבה תוצראב וניאר אל 

המוארטה תאייחה ידי לע ישפנה ובצמ תפרחה עונמל ידכ ,דיעהל ארקנ אוה רשאכ ,טפשמה 

.ריגבל אלו ןיטק ןברקל ךא תירבה תוצראב תקנעומ וזכ תוכז .וב העיגפה לש 

שי םירקמה ינשב םא ,הז אשונב ריגבל ןיטק ןיב לדבה לכ יתיאר אל ,יגולה רושימב 

ותאצוהב תוארל ןיא 166,םירידנ םירקמ םתואב .ןברקב העיגפה תורשפא תא תורשאמה תויאר 

רוגס לגעמב היזיוולטב הפצי יכ תורשפאה ליבקמבו םיטפשמה םלואל ץוחמ םשאנה לש 

.היואר תילכתל אלש וא שרדנה ןמ הלעמל העיגפ םוש ,ורוגנס תא תוחנהל לכויו תודעב 

רשאכ הז םוחתב הליבומ ,תורחא תויברעמ תונידממו תירבה תוצראמ לידבהל ,לארשי 

ינפב אלש דיעהל תורשפא ,תוגירח תוביסנב ,ןימ תרבע ןברקל הנורחאל תסנכה הרשיא 
167.םשאנה 

,רתוי הברה הבחרו תינורקע הלאש הלוע ,תויתייארה תויוכזה ןוזיא לש הזה רשקהב 

ירדסל רשאב תוכז תויהל הלוכי ןברקל םאה .תירבה תוצראב םג הנודינ אל ,יתעידי בטימלש 

? םשאנה לש ותמשא רוריבל רשקב ילילפה ךילהה לש תויארה ינידו ןידה 
הלילשב וז הלאש לע בישהל םירומא ונייה הרואכל .הטושפ אלו תבכרומ הבושתה 

לע ,תמיוסמ ןויד תטיש הנידמה ןמ עובתל ןברקל ול תויהל הלוכי תוכז וזיא יכו ,תטלחומ 

?ותסרג תונוכנב טפשמה תיב תא ענכשל וילע ולקיש תויארה ינידו הלש ןידה ירדס 

,רוכזכ .ןימ תרבע ןברק המגודל חקינ .תיעמשמ-דח הלילשה ןיא ,תפסונ הבשחמב ךא 

.םשאנה דגנכ תויארה תוידל יאנתכ ותודעל עויס לארשיב הקיספה השרד בר אל ןמז ינפל דע 

םתעשרה לע השקמו תקדוצ אל האצמנש ,וז השירד לטבל ענכתשה קקוחמה יכ איה הדבוע 

םושמ קר םאה .םיננולתמה תסרגב אלמ ןומא ונתנ טפשמה יתבש יפ לע ףא ,םיניירבע לש 

האב וליא ?ףקות תלעב וז הנעט העמשנ ,טפשמה יתב ךותמ העיגה קקוחמל האירקהש 

ילב ,תרזגנ הבושתה ןיא םאה ? ףקות תוחפ הל היה םאה ,לארשיב םישנה ינוגראמ האירקה 

? םירבד לש םפוגל אלא ,סרטניאה לעב תוהזל רשק 

.2001-א"םשתה ,הריבע יעגפנ תויוכז קוחל 19 ףיעס ואר 

.רכזנה קוחל 6 ףיעס ואר 

איה וידע םע תומיעל םשאנה תוכזש אוה ללכה ןכש ,ללכה ןמ אצוי הרקמב רבודמ יכ רורב תויהל ךירצ 

.ןאכ םינד ונא םהבש םירידנ םירקמ םתואב דבל תרחא תוכז לכ לע תרבוגו תיתקוח תוכז 

.1957-ח"ישתה ,(םידע תריקח) pה ירדס קקיתל קוחל ב2-ו א2 םיפיעס 
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סורג לאונמע 

לכל המודב ,ןברקל יכ בושחל הטונ ינא ,תיעמשמ-דחו תיפוס יתנקסמ ןיא םא םג ,ןכל 

םירצויו םינוכנ םניא תויארה יניד יכ ענכשל תוכזה הרומש ,טפשמה תואצותב רחא ןיינע לעב 
.ותסרג תותמא רבדב ענכשל ותוכזב העיגפ 

לש תיתקוח תוכזב םיעגופ םה רשאכ ,תיתקוח תרוקיבל אשומ םה תויארה יניד םג 

ןבומכ ךכב ןיא .ןגוהו יואר ךילה יפ לע עמשיהל תוכזה שי ןברקל יכ קפס יבלב ןיא .ןברקה 

ךכב םא םג ,תויארה יניד תא תונשל שיש איה הנקסמה םא ןכש ,םשאנה תויוכזב עוגפל ידכ 

תוכז ול התיהש עיבצי אוה םא אלא ךכ לע ןילהל לוכי אוה ןיא ,עשרוי םשאנהש יוכיסה לדג 

ךרד לע הקזח ול ןיא ,יואר ךילהל םשאנה תוכזמ דבל עודיכו ,תמיוסמ תימיד ךרדל תינקומ 

.אקווד תמיוסמ תימיד 

ואצמ תירבה תוצראב יכ וניאר .םייוציפה אשונ אוה וב ןד הז רמאמ רשא ,ןורחא אשונ 

יאנת תווהל לוכי אוה הז ןבומבו שנועה ןמ קלחכ ןה ,םייוציפל םשאנה תוכזל יתקוח ןוגיע 

.הנידמה םעטמ םיידסומ םייוציפ ןהו ,םשאנה לש ןוישירב רורחשל 

יכ עבוק רשא ,1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 77 ףיעסב ,הליבקמ הארוה ונל שי לארשיב 

לכ ןיגב ח"ש 84,400 לש ךסב ןברקל םייוציפ םלשל םשאנה לע ליטהל יאשר טפשמה תיב 

ןברקל קזנהש םירקמב קיפסמ הזה םוכסה םאה ,תוהתל ןתינ ןבומכ '68.עשרוה הבש הרבע 

םיעיגמה םייוציפה אולמל םשאנה תא עובתל ןברקה לש ותוכז יכ חכשנ לב ךא ,הברהב לודג 

.תאז תושעל ישפוח אוהו תרמשנ יחרזאה ךילהב ול 

ךא ,היוארה הדימב וא היואר תילכתל איה רומאה םוכסה תלבגה םא חוטב יניא ,רומאכ 

םדאה דובכ :דוסי קוחל 10 ףיעסב םדוקה ןידה תרימש לש הלבגמה תא ןובשחב איבהל שי 
,69.ותוריחו 

םויכ הנגעל ןתינש תוכז טלחהב איה הנידמה ןמ םיידסומ םייוציפל תוכזה תאז תמועל 

לש תויתקוחה תופורתה תסיפתמ קלחכ '70ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 11 -ו 4 םיפיעסב 

'7'.ןברקה 

:עבוק 77 ףיעס 

םדאל םלשל ,ןהב עשרוהש תוריבעה ןמ תחא לכ לשב ובייחל טפשמה תיב יאשר ,םדא עשרוה (א)" 

.ול םרגנש לבסה וא קזנה יוציפל םישדח םילקש 84,400 לע הלעי אלש םוכס הרבעה ידי-לע קוזינש 

םויב וא הדיבעה עוציב םויב ,ומרגנש לבסה וא קזנה ךרע יפל אהת הז ףיעס יפל םייוציפה תעיבק (ב) 

.רתוי לודגה יפל לכה ,םייוציפה לע הטלחהה ןתמ 

וריצב שיש סנק ןובשח לע הבגנ וא םלושש םוכס ,סנק ץרכ הז ףיעס יפל םייוציפ ץר ,היבג ןיינעל (ג> 

".םייוציפה ןובשח לע הליחת ףקזיי ,םייוציפ תבוח 

."דוסיה-קוח לש ותליחת ברע םייק היהש ןיד לש ופקותב עוגפל ידכ הז דוסי קוחב ןיא" :יכ עבוקה 

לכ" :עבוק 11 ףיעס ."םדא אוה רשאב ודובכ לעו ופוג לע ,וייח לע הנגהל יאכז םדא לכ" :עבוק 4 ףיעס 

."הז דוסי-קוח יפלש תויוכזה תא דבכל תבייח ןוטלשה תויושרמ תושר 

ידי לע ילוא ,ולאכש םייוציפ הסכיש חוטיבב ףתתשהל היחרזא תא הנידמה בייחת לעופב יכ ןכתיי 

.רחא ןפואב וא ימואלה חוטיבה ימוכס תלדגה 
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ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה 

רקחמה םוכיס .ד 

ךכמ תוחפ אל אלא ,ןיירבעהו דושח לע קר ויפנכ שרופ וניא ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח" 

"2."...לעופב םהיתונברוק לע 

הקוספו תיתכלה םדא תויוכז תליגממ ונרבע ;יתקוח יוניש הנורחאל ונרבע לארשיב 
.התורחו הבותכ תויוכז תליגמל 

רמא ,םדאה לש דוסיה תויוכז לע ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תעפשהל וסחייתהב 

,םשאנ תוברל ,םדא לש ותוריח תא קר דבכל ונילע הווצמ וניא דוסיה קוח" :רימז רוספורפ 

וא ושענש ,םירחא םישנא לש תורחא תויוכז לע םג ןגהל ונתוא בייחמ אוה אלא 
"3.(ג"ע-ילשהשגדהה)"םימשאנ לש תונברוק תושעיהל םילולעש 

רמאמבו "4,םשאנה לש תוינוירה ויתויוכז לע הז יוניש לש ותעפשהב יתנד רחא םוקמב 

םירבדה דומיל ךרוצל .ןברקה לש תויתקוחה תויוכזה לע יונישה ףקיה תא ןוחבל יתשקיב הז 

.תירבה תוצראב תוליבקמה תויוכזל האוושה התשענ 

טביהב ונקסע אל .ישנועה ןפלו ינוירה רושימל רקחמה םוחת תא ונלבגה הליחתכלמ 

ינידו יללכה קלחה ,םייתוהמה ןישנועה ינידל סחיב ןברקה לש ותוכז תלאשב ונייהד ,יתוהמה 

םלועב הרורב המגמ םויה תרכינ יכ ,העיבקב רקחמה תונקסמ תא ץבקל ןתינ .תורבעה 

ךילהה לש םימיוסמ םיקלחב רתוי הליעפ הרוצב ףתתשהל ןברקל רשפאל ינקירמא-ולגנאה 

לש תיתקוחה תוכזהמ רזגנ אוהש דבלב וז אל ,הז ףותיש .םירורב םיירסרוודא םניאש ,ילילפה 

לש רתוי םיבושח םיסרטניאב עגופ וניא הזכ ףותישש המכ דע - ךילהה לע עיפשהל ןברקה 

.ילילפה ךילהה לש רתוי קדוצו ןוכנ ןוזיא לש האצות אוה אלא - םשאנה לש וא הנידמה 

רשאכ ילילפה ךילהב םיברועמה לש רתוי ןוכנ ןוזיא תארקל המידק הדעצ לארשי םנמא 

ןוכנ אטבמ וניאו יידמ רצ ולא תויוכז לש ןפקיה ךא ,הרבע ןברק לש ויתויוכז תא קוחב הנגיע 

.ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחמ תעבונכ ויתויכז יבגל השדחה תיתקוחה הנרקהה תא 

םייונישבו ןברקב לופיטב עגונה לכב ,ינקירמאה ןויסינה ןמ דומלל הל יואר ,לארשי 

ןיב תויתייארה תויוכזה ןוזיא םוחתב יכ וניאר םג ךא ,םש םיעצומהו םימייקה םייתקוחה 

.וז ךרדב ךישמהל ונילעו תירבה תוצראמ רתוי תמדקתמ לארשי ,ןברקל םשאנה 

.(םסרופ אל) 3507/95 פ"שבב רגמש אישנה 172 

.168 ימעב ,164 (3)טמד"פ ,'חאולא/ניג 'נ יימ 3899/95 פ"שב 173 

 174 - The Magna Carta of the Defendant According to the New Bill of Rights in Israel"
 91 (1966) .A Comparative Study5' 8 Pace Int'lL. Rev; 2 הרעה ליעל ,סורג.
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