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 הא� המשפט : בישראל99.9%שיעור הרשעות של 

  ?מעוות או רק הסטטיסטיקה מעוותת

  מאת

*צבי לקח
  ** אמיר דהא�,

‡Â·Ó .‡ .˙ÈÁÎÂ�‰ ‰ËÈ˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ .1 .משמעויות : ר הרשעות גבוהשיעו
הטיות . 4 ;הסקה סטטיסטית נכונה. 3 ;השיטה הנוכחית והבעייתיות בה. 2 ;אפשריות

קבוצות . 2; הפרמטרי� לבדיקה בשיטה המוצעת. ÂÓ‰ ‰ËÈ˘‰˙Úˆ. 1. · ;שיפוט
השינוי בהצגת . 3 ;"אישומי� במחלוקת"ו" כל האישומי�: "התייחסות רלוונטיות

˙È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˜‰ . ‚;  של הנהלת בתי המשפט2008ח החציו� השני לשנת "הנתוני� בדו
ÌÈÈ‡·ˆ‰ ËÙ˘Ó‰ È˙··. 1 .ר הניסוימסקנות משיטת הבדיקה המוצעת לאו. 2; הנתוני�; 

ÌÂÎÈÒ.  

  מבוא

הליכי� פליליי� ממלאי� תפקיד חברתי משמעותי ולפיכ� מבוקרי� חדשות לבקרי� 
ביקורת על הליכי� פליליי� יכולה . על ידי החברה שמתוכה באי� השופטי� והנאשמי�

את תקשורת להערי� כלי ה אחת הדרכי� המקובלות בחברה וב.מישורי�להתייחס לכמה 

 –  כלל ההליכי� הפליליי� במבח� התוצאהה שלבדיקתו היא בכללופלילי ההלי� ה

  .כולה וניסיו� להסיק מכ� על המערכת המשפטית – הרשעה או זיכוי

במסגרת פרסומי� רשמיי� של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נהוג למדוד את 

 ואשר "עבירות רציניות"כתבי אישו� בבה� הוגשו שתיקי� בשיעור ההרשעות השנתי 

 : ועד היו�2003מאז יה בשיעור ההרשעות ינתו� זה הראה על. אותה שנההסתיימו ב

לש�  1.99.9%על  – 2007 ובשנת 99.6%שיעור ההרשעות על עמד  2003בשנת 

הברית עמדו שיעורי ההרשעה בשני� אלו � דרליי� בארצותבבתי המשפט הפ, השוואה
י ההרשעה בשנת עמדו שיעור) crown courts( ובבתי המשפט באנגליה 2,91%�89%על 

  3.82% על 2008

_____________________________________  

 .נשיא בית המשפט הצבאי ביהודה  *
 .שופט בית המשפט הצבאי ביהודה   **
  .99.1%בבתי המשפט הצבאיי� הנתו� המקביל עומד על    1
 .http://bjs.ojp.usdoj הנתוני� לקוחי� מפרסומי משרד המשפטי� האמריקאי באתר   2

gov/index.cfm?ty=tp&tid=64)  ובאתר ) 2006הנתוני� המתייחסי� לשנתhttp://bjs.ojp. 
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בי� היתר נית� . 99.9%לכת לשיעור הרשעות של � משמעות מרחיקתיש המייחסי� 

, להצביע על גורמי� שהטילו ספק בתחולתה המעשית של חזקת החפות בישראל

 נטע� כי 4.בתקינות ההליכי� הפליליי� בבתי המשפט ובשאלה א� תוצאותיה� מוצדקות
מצביע על צור� בשינוי שיטת ההכרעה של רוב השופטי� שיעור הרשעות כה גבוה 

הממוני� שונה מזה של השופטי� רקע בעלי שופטי� כמו ג� על צור� למנות  5,במותב

 ציבורית בהינת� שיעור הרשעות סנגוריהיש שהטילו ספק בנחיצותה של כמו כ�  6.כיו�

  .כה גבוה

נו לעיל נובעי� תיארשהביקורת המושמעת על מערכת המשפט והשיח הציבורי 

הנתוני� . ציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשהוניזוני� מהנתוני� הסטטיסטיי� 

ומשקפי� " מדעי" הנאספי� באופ� ,"אמת" מקובלי� כנתוני שהלשכה מציגה מעת לעת

 Lies, Damn Lies and Statistics”,7“הביטוי מי� דיזראלי טבע את 'בנג. את המציאות

ומבוססת " מדעית" באופ� שגוי את המציאות תחת אצטלה האפשרות להציג כמלמד על
במאמר זה נטע� כי ". שקרי� ארורי�"גרועה מהיא  א� למעשה ,"אמת"שהיא להלכה 

 .אמירתו של דיזראלי נכונה ורלוונטית לנתוני� של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אי� להסיק אינ� משקפי� את המציאות בבתי המשפט ו, הג� שאינ� שקריי�, אלהנתוני� 

טיב ההליכי� ואיכות התפקוד של הצדדי� בבתי , חזקת החפותעל אודות מה� דבר 

  . המשפט

_____________________________________  

 
usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=845)  נצפה ) (2002הנתוני� המתייחסי� לשנת

  ).2010לאחרונה בינואר 
 המשפטי� צאת משרד בהוJudicial and Court Statistics 2008ח "הנתוני� לקוחי� מהדו   3

 /http://www.justice.gov.uk/publicationsנית� לצפייה באתר . 110�111' בעמ, באנגליה
docs/judicial-court-stats-2008-full.pdf)  2009נצפה לאחרונה בדצמבר(.  

סוד הפורו�  דברי שר המשפטי� דניאל פרידמ� בדברי� שנשא בכנס החגיגי של יי:ראו   4
 /www.israelbar.org.il נית� לצפייה באתר ;2.12.2007הדי� ביו� � עורכיהפלילי של לשכת

article_inner.asp?pgId=58886&catId=6)  משה גורלי; )2009נצפה לאחרונה בדצמבר ,
נית� , )The Marker) 10.11.2002" הא� שיעור ההרשעות בישראל גבוה מדי: מחלוקת"

נצפה  (www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=229072יה באתר ילצפ
לאפשר הרשעת אד� רק פה :  הציבוריתסנגוריהה"נוע� שרביט  ;)2009לאחרונה בדצמבר 

 /www.globes.co.il/newsנית� לצפייה באתר , )Ò·ÂÏ‚) 23.10.2007, "אחד ולא ברוב דעות
docView.aspx?did=1000266516&fid=829)  2009נצפה לאחרונה בדצמבר.(  

  ). 6הערה , לעיל( שרביט :ראו   5
שנאמרו בכנס החגיגי של ייסוד הפורו� הפלילי של לשכת , ד אביגדור פלדמ�"דבריו של עו   6

  ).6הערה , לעיל (2.12.2007עורכי הדי� ביו� 
È˘Á·‰ ,  ורדה ליברמ� ועמוס טברסקי:למשל,  ראו;ספרות נרחבת עוסקת בתופעה זו   7

˙È˙¯Â˜È· – ÈÈËÒÈËËÒ ÌÈÏÂ˜È˘È·ÈËÈ‡ÂË�È‡ ËÂÙÈ˘Â Ì) ז"תשנ(;Darrel Huff, How to Lie 
with Statistics (1954)בפרט הפרקי� השני והשישי . 
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 אינו משק� נתו� זה:  נתו� בעייתישצוי� לעיל הואנראה כי הנתו� הסטטיסטי להל� 

ההלי� שאינו רלוונטי לדיו� אמיתי בתפקיד החברתי , את הנעשה בפועל בבתי המשפט

אול� , נובעת חלילה מזדו�אינה  והצגת. אחיזת עיניי�הווה  וככלל מ–ממלא הפלילי 
בי� במודע ובי� , הצגה סטטיסטית מעוותת ולקויה יכולה להיעשות מתו� תפיסה שגויה

בחינת עובדות באנו רואי� חשיבות רבה .  על תפיסה שגויה זו נצביע להל�.שלא במודע

הכשלי� בבדיקת שיעור  בשלאול� , הרלוונטיות למערכת המשפט באמצעי� סטטיסטיי�

 יש  לדעתנו.ההרשעות כמקובל כיו� נציע שיטה סטטיסטית חליפית לבחינת הנתוני�

  .הרבה את הנעשה בבתי המשפטב כדי לשק� באופ� אמיתי ומדויק בשיטה המוצעת

במסגרת שיטה סטטיסטית המוצעת בחלקו השני של המאמר נציג את המתודה 

 נסביר .כויי� בבתי המשפט הפליליי� בישראלחליפית לבדיקת נתוני ההרשעות והזי

 �יותר טובה השיטה המוצעת את המציאות בבתי המשפט הפליליי� בצורה כיצד תשק

 בתי המשפט אל � שלתאפשר להסיק מסקנות נכונות ואמיתיות בדבר תפקודכיצד היא ו
  . מול גורמי התביעה וההגנה

 של �יישוהת תוצאות בחלקו השלישי של המאמר נציג לשיפוט� של הקוראי� א

 ,במסגרת ניסוי שנער� בבתי המשפט הצבאיי� בערכאה הדיוניתהמוצעת השיטה 

  . בשני בתי משפט של ערכאה ראשונה2008בתיקי� שנסגרו בשנת 

  הביקורת על השיטה הנוכחית . א

1 .‰Â·‚ ˙ÂÚ˘¯‰ ¯ÂÚÈ˘ : ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó  

 ,99.9%ור הרשעות של המדידה שהביאה לתוצאה של שיעשיטת נסקור את  בטר�

לגופי� שה� חלק מההלי� בכל הנוגע ראוי לבחו� מה� המשמעויות של נתו� זה 

במטרה להראות את בהקצנה  חלק� מנוסחות ;משמעויות אפשריותנציי� להל� . המשפטי

  :הבעייתיות הרבה של נתו� סטטיסטי זה

י�  מהתיק99.9%בה שנית� לטעו� כי בשיטה משפטית : אי� חזקת חפות  .1

 משהוגש כתב  זה ברי כינתו�אל מול  8.מסתיימי� בהרשעה לא מתקיימת חזקת החפות
 �1,000 ל1 ויש סיכוי של – הוא אש�ש ח� מפשע אלא הואאד� שאישו� החזקה אינה 

  . שיזוכה

י שיקול דעתה אז, מגישה התביעה מתקבלת הרשעהש מהתיקי� �99.9% א� ב  .2

מירה ע� עצמה ומפעילה ביקורת פנימית התביעה מחאו ששל התביעה כמעט מושל� 

וכאשר היא מגישה כתב , מגישה כתבי אישו� כלאחר ידאינה  היא 9.ברמה גבוהה מדי

_____________________________________  

 : כ� ראו;53�52' בעמ, )È¯ÂÁ‡‰ ¯ˆÁ· ÌÈËÙ˘Ó – Â„"ÔÈ„ ˘È ÔÂ‚¯‡ Á) 2007˙ : למשל,ראו   8
 . לעיל6הערה 

קידומו י� שבה�  במקרכמו ג�, ביקורת פנימית מחמירה יכולה לנבוע מתביעה עמוסה מדי   9
 .J. Mark Ramseyer, Eric Bהשוו . של הפרקליט המטפל תלוי בתוצאת המשפט



  ע"תש ה �די� ודברי  אמיר דהא�, צבי לקח

188  

 10.אש�)  מקרי�1,000 מתו� �999ב(דבר הוא שהנאש� כמעט תמיד האישו� פירוש 

מרשיע בה� א� לא צלחו את היה פרשיות שבית המשפט מתעורר החשש שיש מצד שני 

 שכ� רבי� שראוי היה כי ,בכ� נפגע לכאורה הציבור. חמורה של התביעההביקורת ה
 11.יורשעו כלל אינ� מובאי� לדי�

אי� הצדקה ,  בטוחהמקו� בו ההרשעהא� התביעה מגישה כתב אישו� רק   .3

 סנגוריהא� ה. למשל� המסי�גבוהה היק� בעלות � סנגוריה ציבורית רחבתלממ� 

יחי� להביא את בתי המשפט לפקפק בראיות י� בכלל אינ� מצלסנגורהציבורית ו

 על סנגוריהאי� הצדקה להפעלת ,  כתב אישו�ה שלשהתביעה סברה שה� מבססות הגש

  .חשבו� המדינה
היא בטוחה כי תשיג כשהתביעה אינה מגישה כתבי אישו� רק א� , לחלופי�  .4

 מצליחה  שאינה עד כדי כ� גרועההיא במדינת ישראל סנגוריהנית� לטעו� שה, הרשעה

 ועבודתה סנגוריה א� ה:ושוב. לשכנע כמעט א� פע� את בית המשפט בחפותו של נאש�
עבור ממו� רב  ולשל� סנגורבשירותיו של להשתמש הצדקה אי� כל , ה� כה גרועות

 .בי� באופ� פרטי ובי� על חשבו� המדינה, שירות זה
 ומגישה ,א� התביעה צופה בדייקנות כה רבה את תוצאות ההלי� הפלילי  .5

 בית לפניצור� בניהול הלי� פלילי  אי� – כתבי אישו� רק מקו� בו ההרשעה הינה ודאית

 על סנגוריהשאי� הצדקה לממ� ממש כש�  .משפט לצור� הכרעה בשאלה א� אד� אש�

 נית� לחסו� חלק מעלות השופטי� ולקבוע כי משהוגש כתב אישו� ,חשבו� המדינה

_____________________________________  

 
Rasmusen, “Why is Japanese Conviction Rate So High?”, 30 J. of Legal Studies 

(2001) 53, pp. 60-61 .  
ער�  שנ בכנס,אור�נאוה ב�) כתוארה דאז(פטי לממשלה  דברי המשנה ליוע� המש:ראו   10

 �רק לבית המשפט כי בישראל מוגשי� אור טענה �ב�. 8.11.2002במכללה למנהל בתארי
 התיקי� המוצקי� רקשמשו�  מתיקי החקירה שנפתחי� וששיעור ההרשעות גבוה 20%

 סיכו� של הדברי� שנאמרו בכנס נית� לצפייה בכתובת .מוגשי� לבית המשפטיחסית 
 /http://209.85.129.132/search?q=cache:ulroFEPejpAJ:www.plili.net: האינטרנט

plili_2.doc+%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%94+%D7%91%D7%9F+%D7%90%
D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94+%D7

%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C&cd=4&hl=iw&ct=clnk&gl=il.  
11    �סיכוי " אלא 100%הרשעה של כמעט עלינו לזכור כי המבח� להעמדה לדי� בישראל אינו ר

 ‰È�ÂÏÙ' ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ˙ ‡ � �5699/07 " בג:בעניי� זה ראו". סביר להרשעה
ד " פ,‰ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ�˙‰ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ � �5675/04 "בג; ) בנבופורס�(

יה לכאורה של התובעי� לבחור להגיש יהברית נמתחה ביקורת על נט�בארצות. 199) 1(נט
, רק תיקי� בעלי סיכויי הרשעה גבוהי� משיקולי מועמדות בבחירות למשרות התובעי�

 Eric Rasmusen, Manu:ראו.  של עברייני�השבכ� ה� פוגעי� בציבור ומונעי� ענישמשו� 
Raghav, Mark Ramseyer, “Convictions versus Conviction Rates: The Prosecutor’s 

Choice”, 11 American Law & Economics Rev. (2009) 47, p. 50.  
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ותפקידו של בית המשפט יהיה א� ורק , ל התביעהייחשב אד� אש� על בסיס החלטתה ש

 . לגזור את עונשו
בה� שבהנחה שהתביעה אינה מגישה כתבי אישו� רק במקרי� , לחלופי�  .6

 ,למשל(חומר הראיות רב ומבוסס באופ� המבטיח הרשעה אלא ג� במקרי� גבוליי� 

כת המשפט נית� אולי להסיק מהנתו� כי השופטי� במער, )מקרה של גרסה מול גרסהב

 נוטי� לקבל את עמדות התביעה וראיותיה ואינ� נוטי� : כלומר,"פרו תביעתיי�"ה� 

  12.לקבל את עמדות ההגנה
א� אחד , נטע� שכל המצויי� במערכת המשפט יודעי� שכבכל מערכתלהל� 

שיקול דעתה של התביעה . מהגורמי� בה אינו מושל� וא� אחד מהגורמי� אינו מיותר

 ככלל ממלאת את סנגוריה ה;יא משתדלת לפעול כנאמ� של הציבוראינו מושל� א� ה

טענתנו היא שהבעיה בהקשר זה אינה . תפקידה וג� השופטי� עושי� את עבודת� נאמנה

בגופי� הפועלי� במערכת המשפט אלא בשיטה הסטטיסטית הנוכחית המעוותת את 
  .המציאות

2 .‰· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰Â ˙ÈÁÎÂ�‰ ‰ËÈ˘‰  

. ת שיעור ההרשעות מתייחסת לתיק בית משפט בכללותוהשיטה הנוכחית לבדיק

, מוגש כתב אישו� לבית המשפט נפתח במזכירות בית המשפט תיק עיקרי אחדכאשר 

 מדובר בכריכת תפיזימבחינה . בצירו� מספר ושנה) פ"ת(המקבל כותרת של תיק פלילי 

הווה את קרטו� שתכיל מעתה את כל המסמכי� והראיות הקשורי� בתיק עד לסיומו ות
כתב האישו� המצוי בתיק בית . יחידת ההתייחסות הסטטיסטית בכל בדיקה שהיא

בשיטה ,  כאמור14. וכל מספר של נאשמי�13כל מספר של אישומי�ל יכהלהמשפט יכול 

 די שבתיק בית המשפט יורשע נאש� אחד :הנוכחית בוחני� את תיקי בית המשפט

על פי אותה שיטה ובהתא� . שעהבעבירה אחת על מנת שבשיטה הנוכחית תירש� הר

 מהתיקי� אכ� מסתיי� ההלי� �99.9%ב, לבדיקת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

   15.בהרשעה

_____________________________________  

 6כאמור בהערה , סוג כזה של ביקורת נרמז בדברי שר המשפטי� לשעבר דניאל פרידמ�   12
 .יאליהסנגוררקע היש להגדיל את מספר השופטי� בעלי כי שטע� , לעיל

  . 1043ח "ס, �1982ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 86 סעי� :ראו   13
  ]. נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 87סעי�  :ראו   14
בה נבחנת הרשעה פרסונלית כלפי כל ש, הברית מקובלת שיטה דומה�יש לומר כי בארצות   15

בדר� כלל (אול� לא לגבי כל אישו� אלא ביחס לאישו� המרכזי , נאש� ונאש� בנפרד
טבלה  Federal Justice Statistics, 2006 - Statistical Tables :ח" בדוראו) רה החמורהיהעב
 .http://bjs.ojp.usdoj מופיע באתר PDFח בפורמט "קישור לדו). ח" לדו25' עמ (4.2

gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=980)  בהתא� לבחינה של . )2010נצפה לאחרונה בינואר
לגביה ש השנה – 2006 לשנת 90.7%שיעור ההרשעה עומד על , בתי המשפט הפדרליי�

  .ח האמור"דופורס� ה
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 בעייתית כמקשה אחת היא" תיק בית המשפט"השיטה הנוכחית של בחינת , לדעתנו

שיטה זו מתייחסת באופ� זהה לתיק ע� נאש� אחד שמיוחס לו אישו� אחד ולתיק . ביותר

בכל אחד מסוגי התיקי� תירש� . ספר גדול של אישומי� ומספר רב של נאשמי�מל יכמה
משק� אינו ברור שהדבר . א� נאש� אחד לפחות הורשע באישו� אחד לפחות" הרשעה"

  .יתהיאת המציאות כהוו

מואשמי� ביחד הנתאר לעצמנו פרשייה של שוד מזויי� ובה עשרה נאשמי� , לדוגמה

משפט מזוכי� תשעה נאשמי� מכל העבירות שיוחסו במהל� ה. ולחוד בעשר עבירות

א� ג� הוא מזוכה מכל העבירות , לה� ונאש� אחד מורשע בעבירה של החזקת סכי�

  .החמורות יותר הקשורות בשוד

שלמעשה מדובר בהרשעה בעבירה אחת בלבד א� על פי " הרשעה"תיק כזה יירש� כ

עשרה לכל אחד מיוחסי� נאשמי� שעשרה (אישומי� אפשריי� בס� הכול מאה מתו� 

הא� אי� לראות בתיק זה דבר השונה מההצגה הדיכוטומית של זיכוי או ). אישומי�
על איכות , הא� אי� בתוצאה זו כדי להשלי� על חזקת החפות בבתי המשפט? הרשעה

  ? התביעהה שלההגנה הניתנת וחשיבותה או על איכות תפקוד

אול� במסגרת ,  עשרה פרטי אישו�בו מיוחסי� לנאש�שמקרה נניח : דוגמה נוספת

הסדר טיעו� נמחקי� תשעה מתו� עשרת האישומי� ונותר בכתב האישו� המתוק� אישו� 

למרות שמדובר , "הרשעה"ג� תיק כזה יירש� כ. שבו הנאש� מודה ומורשע, אחד בלבד

  .הרשעה� אי�90% לכל דבר ועניי� ב

בה� ש מקרי� לא מעטי� נ�חשוב להדגיש כי אי� המדובר בדוגמאות תאורטיות ויש

ה� בבתי המשפט הצבאיי� וה� במערכת , זוהי התוצאה המהותית של ההלי� השיפוטי

 ,מקרה ידוע שנחרט בזיכרו� הציבורי הוא עניינו של שי דרומי. המשפט האזרחית
 �הואש� בהחזקת נשק שלא על כ� שהואש� בהריגת פור� לחוותו החקלאית בדרו� ונוס

 החזקת נשק רק בעבירה של מעבירת ההריגה ברוב דעות והורשע  שי דרומי זוכה16.כדי�

תוצאות משפטו של שי דרומי התקבלו כזיכוי שנדמה כי לא נחטא א� נאמר . שלא כדי�

 17נמצא אש� בעבירה אחת שיוחסה לו בכתב האישו�א� על פי שהוא , בציבור הישראלי

  ".הרשעה"ותיקו נרש� לצורכי סטטיסטיקה כ

_____________________________________  

  ). בנבופורס� („¯Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 'ÈÓÂ 1010/07) ש"ב(פ "ת   16
17   �יניר : אודות הכרעת הדי�על אמצעי התקשורת שדיווחו של כותרות ה עולה מ, למשל,כ

 נית� ,)ı¯‡‰ ÔÈÈÏ�Â‡) 15.07.2009" החוואי שי דרומי זוכה מהריגה מחמת הספק ",יגנה
נצפה לאחרונה  (http://www.haaretz.com/hasite/spages/1100336.htmlלצפייה באתר 

 ‡˙¯ Ï‡ÂÂ‰" בית המשפט זיכה את שי דרומי מהריגה", רמי שני; )2009בדצמבר 
נצפה לאחרונה  (http://news.walla.co.il/?w=/1/1520138 נית� לצפייה באתר ,)15.7.2009(

 nrg ·È¯ÚÓ" חוותושי דרומי זוכה מהריגת פור� שפלש ל",  שמעו� איפרג�;)2009בדצמבר 
 http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/916/941.html נית� לצפייה באתר ,)15.7.2009(
 ).2009נצפה לאחרונה בדצמבר (
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בה� לאחר הלי� שיש לא מעט מקרי� . או חריגיחיד מי אינו מקרה עניינו של שי דרו

ג� כשמדובר , בית המשפט מחליט לזכות מחלק מ� האישומי� ג� א� לא מכול� הראיות

 ,כ�.  הדבר מתרחש ג� במערכת בתי המשפט הצבאיי�18.בעבירות חמורות ביותר
ובכלל זה עשר פרטי אישו� שוני� � הואש� הנאש� בשני�ÚÒ‡19„ בעניי� ,למשל

 ;פרטי האישו�תריסר הנאש� זוכה מעשרה מתו� . שלושה פרטי אישו� שעניינ� רצח

בכלל זה זוכה משלושת האישומי� שעניינ� רצח והורשע רק בשני פרטי אישו� שעניינ� 

תיק זה נחשב כתיק . ניסיו� שידול לייצור פצצה וניסיו� שידול לסחר באמצעי לחימה

נאש� זוכה מהמסכת המהותית והעיקרית של העבירות שהסתיי� בהרשעה א� על פי שה

 ש� זוכה הנאש� מאישומי� של רצח וניסיו� ÂÓÚÏ‡,20¯ עניי� היאדוגמה נוספת . נגדו

   .לרצח והורשע באישומי� קלי� בהרבה שיוחסו לו בכתב האישו�

מבחינה  מזכה מבחינה איכותית ג� א� לא היאבה� הכרעת הדי� שיש מקרי� נוספי� 

כתב האישו� כולל עבירה אחת אול� הנאש� אינו מורשע בה כש, למשל, כ�. כמותית
אד� מזוכה מעבירת מקרה שבו יש לבחו�  ,למשל, כיצד. אלא בעבירה חלופית קלה יותר

 או 21?כשזו הייתה עמדת ההגנה מלכתחילה, רצח ומורשע בעבירה חלופית של הריגה

סגרת הכרעת הדי� הוא בו נאש� מואש� באישו� אחד של הריגה אול� במשמקרה 

 ג� תיקי� 22?מזוכה מאשמת ההריגה ומורשע בעבירה חלופית של גרימת מוות ברשלנות

_____________________________________  

רת רצח יש� זוכה הנאש� מעב, ) בנבופורס� (ÔÓÎÂ·' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 2456/06פ "ע   18
ג� הנאש� � זוכה בבית המשפט העליו. רות נוספותיוהורשע בגר� מוות ברשלנות ובעב

 1301/92פ "עב .רות הנוספותירה של גרימת מוות ברשלנות ונותרה הרשעתו בעבימעב
Ï‡¯˘È ˙�È„Ó �' ı¯ÂÂ˘,הואש� הנאש� בערכאה הראשונה בשבעה פרטי 749) 5(ד נ" פ 

זוכה מפרט הוא בבית המשפט העליו� . זוכה מחמישה והורשע בשניי�, אישו� של אונס
  . שעתו בפרט אחדאישו� נוס� ונותרה הר

  .106) 2(מ יד"פש, ‡È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ '„ÚÒ � 1377/02) יהודה(תיק    19
  ).לא פורס� (‡È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ '¯ÂÓÚÏ � 1671/02) יהודה(תיק    20
רה ירה של רצח ומורשע בעביבה� אד� מזוכה מעבשמקרי� . ג� עניי� זה אינו תאורטי   21

 פורס�(Ï˜ÈÓ � ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 9369/07פ " ע:ראו. מעטי�אינ� ,  הריגהר� כללבד, חלופית
ÔÒÁ � ' ˙�È„Ó 6066/94פ "ע; 30) 4(ד נו"פ, Ï·˜ÚÈ � 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· 4932/00פ "ע; )בנבו

Ï‡¯˘È ,4(ד נא"פ (7126/03פ "ע; 326 ‰�ÁÂ‡ � 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó) 777/92פ "ע; ) בנבופורס� 
È¯¯‰ � 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó) בנבופורס� ( ;9826/05פ "ע ‚‡ÁÓ'� ‰�' �È„Ó Ï‡¯˘È ˙)פורס� 
חבלה בהתרשלות ב, ש� זוכה נאש� מסיוע לרצח והורשע בגרימת מוות ברשלנות, )בנבו

רה של קשירת קשר נית� י כדוגמה לזיכוי מרצח ולהרשעה בעב.חוקי�בהסעת שוהה בלתיו
 ש� ,153) 2(מ יד" פש,‡·È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ '‰�È�Ò Â � 1618/02) יהודה(תיק להביא את 

 הצדדי� נגעה לשאלה א� יש להרשיע את הנאש� ברצח מכוח המחלוקת היחידה בי�
אגב ביטול הלכה זו ג� באזור יהודה . דוקטרינת האחריות הסולידרית של הקושרי�

  .רה של ניסיו� לרצחי בעבורת הרצח והרשיעימעבאת הנאש� והשומרו� זיכה בית המשפט 
רת הריגה אול� זוכה יקל בעב� הואש� מתכנ� שיטת הפל"אסו� ורסאי" בפרשיית ,למשל   22

 ¯Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 'ÔÂ 3120/02) ��י(פ " ת;רה של גר� מוות ברשלנותיוהורשע בעבממנה 
מקרי� אחרי� שאינ� ).  בנבופורס� (ÔÂ¯ �' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 9869/07פ "ע; ) בנבופורס�(

בה� לבסו� הנאש� מורשע ש, רות הריגה בעקבות תאונות דרכי�ינדירי� נוגעי� לעב
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שמבחינה מהותית מדובר בזיכוי משמעותי ולא א� על פי מסוג זה יירשמו כהרשעה 

  . בהרשעה

? "הרשעה"בה� נפסקה שהאמנ� נכו� להתייחס לתיקי� בדוגמאות אלה כאל תיקי� 
?  ההגנה? התביעהתפקוד? ר למדידה נכונה של תפקוד בית המשפטהאמנ� יביא הדב

  ? הא� יש בנתוני� אלה כדי לומר דבר על חזקת החפות או על תקינות ההלי� והגינותו

 שיטה סטטיסטית שאינה מתייחסת להבדלי� בי� תיקי� אלה :התשובה לכ� ברורה

תת את התוצאה  שיטה המעווהיאבה� מואש� נאש� אחד באישו� אחד שלבי� תיקי� 

שיטה כזו של ראיית . ויש בה כדי להביא את המסתמכי� עליה להסקת מסקנות שגויות

רחוקה ממהותו של ההלי� וממהותה של ההכרעה הבכללותו בוחנת בחינה טכנית " תיק"

  23.השיפוטית

חשוב לזכור ולהדגיש כי הכרעת דינו של בית המשפט מתייחסת תמיד לכל אישו� 

בית המשפט נדרש לכתוב א� הוא מרשיע או מזכה . כולוייחסת לתיק בנפרד ואי� היא מת
בדיקה . בשאלת הרשעתו של הנאש�כולו  אי� הוא יכול להתייחס לתיק ;באישו� ספציפי

  .כולו" תיק" ולא ל– מהותית של עבודת בית המשפט צריכה להתייחס לכ�

 אינה מכילה הסטטיסטיקה הנוכחית אינה מאפשרת גישה למידע חשוב ו:יתר על כ�

מחיקת כל כתב האישו� על ידי של תוצאה אפשרית שלישית של מחיקת אישו� או 

ואינה מאפשרת לבחו� , בי� במסגרת הסדר ובי� מטעמי� אחרי�, התביעה ביוזמתה

  . בנפרד את עבודת התביעה אל מול עבודת בית המשפט

 ;ותהתוצאות המשפטיות האפשריות בהתא� לדוגמאות שהצגנו לעיל ה� רווח

 בגדר הכרח לכל המבקשי� לדו� ולהתייחס לתפקודה של מערכת היאהתייחסות אליה� 

ה� לתפקודה ,  ה� לתפקודה וליכולותיה של מערכת התביעה–המשפט הפלילית 
  . בית המשפטו שלוליכולותיה של מערכת ההגנה וה� לתפקוד

3 .‰�ÂÎ� ˙ÈËÒÈËËÒ ‰˜Ò‰  

המבקש לחקור את שיעור הפגיעה אנקדוטה ידועה ואכזרית משהו עוסקת בחוקר 

בכל סבב של הניסוי : יות של זבוב בהתאמה למספר הרגליי� שנותרו לוז הפיוביכולותי

רוש� את התוצאה ומפחית ,  שניות30ממתי� , החוקר מורה בקול ר� לזבוב הניסוי לנתר

_____________________________________  

 
, ÎÈÈÏ· 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ � 10332/03פ " ע: למשל, ראו;גרימת מוות ברשלנותרה של יבעב

 ). בנבופורס� (Â˙'� ÔÓ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯‚ 2849/06פ "ע; 954) 3(ד נח"פ
המצביעה על ההבדל בי� , �"לבחינה דומה של ההליכי� בבית המשפט העליו� בשבתו כבג   23

ראו ,  קיבל למעשה את מבוקשוהעותרש לעתי� מחיקה לבי� העובדה היאתוצאת ההלי� ש
� ודילמות חוקתיות לגבי תפקידה של פרקליטות המדינה במסגרת "קד� בג", יואב דות�

  .167�166' בעמ, 159) ד"תשס( ז Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó, "�"ההתדיינות בבג
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בסו� הניסוי מסכ� החוקר את ממצאיו . באחת את מספר רגליו של הזבוב וחוזר חלילה

   : בטבלה הבאה" מתמטי"ורח בא

  יכולות פיזיות  מספר רגלי הזבוב 

6   �  )מ" ס10( קופ

5   �  )מ" ס9( קופ

4   �  )מ" ס5( קופ

3   �  )מ" ס3( קופ

2    �  )מ" ס1( קופ

1  Â˙ÚÈÓ˘ ˙‡ „·È‡  

אנקדוטה זו משעשעת פחות את המעיי� בספרות הנרחבת על הטיות בשיפוט ויותר 

שאנו סבורי� שהשיטה הסטטיסטית מאחר . גות מ� הלוגיקהעל תוצאותיה� החור –מזה 

ראוי , של הסקה סטטיסטית לא נכונה והטיות שיפוט המקובלת כיו� נובעת משילוב
 �להביא דיו� קצר הקושר בי� דיסציפלינת הסטטיסטיקה לתופעות שהיא אמורה לשק

  .ולאחר מכ� לדו� בתקלות אפשריות הנגרמות כתוצאה מהטיות שיפוט

לתת כדי  ענפי� המשמשי� במתמטיקה שימושית �סטיקה וההסתברות ההסטטי

השאיפה במודל סטטיסטי מוצלח . ביטוי כמותי לתופעות במדעי החברה ובמדעי הטבע

 לתתו במידה הנכונה כ� שיובהר למשתמש  גיסא ומאיד�, לדייק במידע גיסא מחדהיא

ה במדעי הטבע ורוב כל תופע). ג� א� נכוני�(בפרטי� מיותרי� " יוצ�"בלי שבו 

 Ù˘· ¯·Â„Ó; ÂÓÎ‰ :התופעות במדעי החברה ניתנות להצגה באמצעות ערכי� כמותיי�
ÌÈÈË�ÂÂÏ¯ ‡Ï Â‡ ÌÈÈ¯˜˘ ÌÈ�ÂÚÈË ‰· ÁÒ�Ï Ô˙È� ‰Ù˘ ÏÎ· –  Ì‚ ÂÊ ‰Ù˘ Ì‡ ˙˜ÈÂ„Ó

 ˙ÂÙ˘‰Ó ¯˙ÂÈ˙ÂÈÏÂÏÈÓ‰.  
  נציג את המודל היסודי לעבודתו של חוקר באמצעי�24לשוב למושכלות יסודכדי 

   25:סטטיסטיי�

  ).היאוכלוסי(חוקר שואל שאלה לגבי קבוצה של עצמי� ה. 1

  ).מדג�(חלק� את בודק את כל איברי הקבוצה או החוקר . 2

  .מחליט על דר� מדידה כמותית ואחידההחוקר . 3

_____________________________________  

 ,מדעי� מדויקי�, מתמטיקהאנו מניחי� כי רוב הקוראי� אינ� בעלי השכלה אקדמית ב   24
 הקורסי� בשיטות מחקר בפקולטות למשפטי� , למרבה הצער.רהבהנדסה או במדעי החב

  .אינ� כוללי� שיעורי� בסיסיי� בהסקה סטטיסטית או בלוגיקה
 ˘ÈËÒÈËËÒÏ ‡Â·Ó– Ì‚„ÓÓ ˜ÒÈ‰Â ÌÈ�Â˙� ÁÂ˙È�Â ¯Â‡È˙Ï ˙ÂËÈ˜‰ , מרו��רות בייט   25

 ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï)1' בעמ, )א"תשמ.  
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  .אוס� נתוני� ללא כללי הטיההחוקר . 4

  .וק מתמטימקב� את הנתוני� קיבו� חזותי בגר� בטבלה או על ידי חהחוקר . 5

המידע סוג ל, עור� סיכו� על ידי מדד מתמטי בהתא� לשאלת המחקרהחוקר . 6
  .טיב התופעהלו

  .מהמדג� לקבוצה כולה בוח� באיזו מידה נית� להסיקהחוקר . 7

  .מציג את המסקנה ואת ההסתברות לשגיאות בההחוקר . 8

 לתחו�  שייכי�6�4שלבי� ,  שייכי� לתחו� הפילוסופיה של המדע3�1שלבי� (

  ). שייכי� לתחו� ההסקה הסטטיסטית8�7הסטיטיסטיקה התיאורית ושלבי� 

הבעיה המרכזית בהצגת נתוני� סטטיסטיי� שנאספו על פי כללי� סטטיסטיי� 

היא הצגת� של נתוני� , ובהתא� לכל שלבי המודל היסודי לאיסו� נתוני�, מקובלי�

  . כשלעצמ� � ואמיתיי�ה� נכוני א� שאינ� משקפי� את שאמורי� היו לשק� ג�

 – רווחיות של מוס� אינה יכולה להיות מוצגת באמצעות הנתו� המספרי, למשל, כ�
ללא הצגת נתו� ,  מסוימת של מספר המכוניות שנכנסו לתיקו� בשנה– הנכו� כשלעצמו

איכותו של מנתח איננה יכולה להיות , באותה מידה. על ההוצאה וההכנסה מכל מכונית

שה שבועות לאחר י מספר החולי� או אחוז החולי� שנשארו בחיי� שמוערכת באמצעות

  .  או במספר החולי� שנותחונותחובמצב החולי� בטר� , הניתוח ללא תלות בסוג הניתוח

לבי� ) לעילש המוס� בדוגמהרווחיות כמו (יש להיזהר בבחינת הקשר בי� תוצאה 

הוא  ג� א� : נתו� מספריאינו אלא" סיבה"שכ� לעתי� מה שנחזה להיות כ, הסיבה לה

  .כדי ללמד על הסיבה לתוצאה מסוימתבהכרח מופיע בעקביות אי� בו 

דבר היוצר לכאורה בסיס נתוני� רחב , השיטה הנוכחית נוהגת כבר שני� רבות

לקשר� לסיבות שונות ולטעו� , השני�במש� " שיעורי ההרשעות"ויכולת להשוות את 
העושי� זאת מחליפי� למעשה את מושג . לרציונליות בניתוח הסיבות והתוצאות

הרציונליות במושג העקביות וטועני� כי היצגי� סטטיסטיי� ה� רציונליי� משו� שנהוג 

השיטה המקובלת במדע . להציג� כ� שנה אחר שנה ולבחו� ולפרש את ההבדלי� ביניה�

מתו� כיו� גורסת כי יש להתייחס אל הרציונליות כדורשת יותר מאשר עקביות בבחירות 

   26.אוספי� של אפשרויות שונות

כפי שמפרסמת שנה אחר שנה הלשכה , רלוונטיי�לא פרסו� נתוני� נכוני� א� 

אינו פוג� בהכרח ביושרת הגור� , המרכזית לסטטיסטיקה בעניי� שיעורי ההרשעות

 זו הסיבה 27. א� בהחלט פוג� ביכולת להערי� את תפקודו של מושא המחקר– המפרס�

מבוקר לא רק מבחינת נכונות הנתוני� להיות י� המתפרס� בציבור צרי� שכל מאגר נתונ
  . אלא ג� מבחינת הרלוונטיות שלה�

_____________________________________  

26   Amartya Sen, “Rational Behaviour”, The New Palgrave: Utility and Probability 
(John Eatwell, Murray Milgate, Peter Newman – eds., 1990) 198.  

  .א� לעתי� קרובות יותר מדובר בהטיות בתו� לב, לעתי� זו מטרת המפרס�   27
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4 .ËÂÙÈ˘ ˙ÂÈË‰  

" סיבה"לניתוק היחס בי� סיבה ותוצאה או לקביעת מרכזי הטיות שיפוט ה� גור� 

  . שנדגמה" תוצאה"השגויה להתרחשותה של 

י גברי� ונשי� המקבלי� החלטות המחקר המתקד� בנושא הטיות בשיפוט מראה כ

המצמצמי� את המשימות הסבוכות , מסתמכי� על מספר מוגבל של עקרונות יוריסטיי�"

בדר� כלל . של הערכת הסתברויות וניבוי ערכי� לכלל פעולות שיפוט פשוטות יותר

אבל לפעמי� ה� מובילות לטעויות חמורות , היוריסטיקות האלה שימושיות למדי

  28."ושיטתיות

חוקרי� בתחו� הטיות השיפוט מוני� את הסיבות לתופעות הללו ומתייחסי� בי� ה

   .השאר למשפחות הבאות של הטיות
)‡( ˙Â‚ÈˆÈ Representativness :עד –  בענייננו?'דומה לנתו� ב' עד כמה נתו� א 

דומה לשיעור האמיתי של הזיכויי�  כמה כמות התיקי� שבה התקבל זיכוי או הרשעה

   ?וההרשעות

  : נמנה מה� את הרלוונטיי� לענייננו.גורמי�כמה היציגות כוללת הטיות משפחת 

)1( ˙Â‡ˆÂ˙ Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ˙Â¯·˙Ò‰Ï ˙Â˘È‚¯ ¯ÒÂÁ ,התחשבות � אי: כלומר

 : בענייננו;על ההסתברות המותנית) Bayes(בשיעורי הבסיס של תופעה ובחוק בייס 

כמה כי כל תיק עשוי להכיל הקוראי� את הסטטיסטיקה של מספר התיקי� נוטי� לשכוח 

  ונאש� אחד בלבדאישו� אחד ומניחי� בדר� כלל כי תיק מכיל, אישומי� או נאשמי�

  .בלבד
)2 (Û˜Â˙‰ ˙ÈÈÏ˘‡ , היא הביטחו� הלא מוצדק הנובע מהתאמה טובה בי� התוצאה

אשליה זו נותרת בעינה אפילו כשהאד� . המנובאת לבי� המידע שעליו היא מבוססת

השיטה הנוכחית שמציגה לכאורה , בענייננו. גורמי� המגבילי� של ניבויוהמנבא מודע ל

אחוז גבוה מאוד של הרשעות הביאה ככל הנראה למחשבה מוטעית בדבר תפקוד� 

שכ� , "אוטומטי"הלקוי של בתי המשפט כמאשרי� את תוכ� כתבי האישו� באופ� 

  .אנשי� רבי� החזיקו בדעה זו מראש

)· (˙Â�ÈÓÊ :לת תופעות של הטיה בקבלת החלטות הניזונות מקלות משפחה זו כול

 סוג תיקי� שהמחליט התנסה בה� יותר או שה� רבי� יותר :הלדוגמ, האחזור של נתוני�

_____________________________________  

 Amos Tversky and Daniel Kahneman, “Judgment underהציטוט מתו� המאמר    28
uncertainty: Heuristics and biases” 185 Science, New Series, (1974) 1124; מקור בשפה 

  :האנגלית

This article shows that people rely on a limited number of heuristic principles 
which reduce the complex tasks of assessing probabilities and predicting values 
to simpler judgmental operations. In general, these heuristics are quite useful, 
but sometimes they lead to severe and systematic errors. 

יוריסטיקות : ודאות�שיפוט בתנאי אי"התרגו� לעברית נלקח מדניאל כהנמ� ועמוס טברסקי   
  .45' בעמ, 45) ה"שסת, הלל�מיה בר (ÂÈÏ�ÂÈˆ¯ ,˙Â�‚Â‰ , ¯˘Â‡– ÌÈ¯Ó‡Ó ¯Á·Ó˙" והטיות
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החוקרי� . סוגי� שכיחי� פחותבהשוואה למקבל משקל עוד� בתודעתו של המחליט 

 נראה לנו – הטיות הזמינות את ההטיה שסיבתה יעילותה של מתכונת החיפושי� מוני� ב

 הואהתיק . תפקיד מכריע בהסקה מתו� הנתוני� במערכת המשפטהטיה זו מילאה כי 
עקב כ� . או במחשב ככזו) יומ� ידני(כאמור יחידה מנהלית הנרשמת בספר יסוד 

היה קל מאוד לאחזר מידע הנספר , "תיק"הזמינה הייתה " הסטטיסטית"שהיחידה 

 וקלות זו באחזור הנתו� – האישו� – ת אמיתיתביחידות של תיקי� ולא ביחידה רלוונטי

  29.הזמי� הביאה להטיה בשיפוט

)‚ (˙ÂÓ‡˙‰Â ÔÂ‚ÈÚ : משפחה זו כוללת תופעות של חשיבה מנקודת מוצא כללית

ההטיות בקרב . אור המציאות הספציפיתיועריכת התאמות כדי לעבור ממנה אל ת

ערכת אירועי חיתו� המשתייכות לעיגו� והתאמות החוקרי� מוני� את ההטיות בה

 כל תיק,  בענייננו30.זה את זה באופ� חלקי או מלאלי� יכמה אירועי� : כלומר,ואיחוד

היא ספירה ביחידות של תיקי� , לפיכ�.  למעשה איחוד של אישומי� ונאשמי�הוא
 ,לא רלוונטית) של אישומי� ונאשמי�( קבוצת איחוד ה שלספירה בחסר כתוצאה מיציר

  ". תיק"דת ספירה מנהלית המכונה המופיעה באותה יחי

הטיות אלה מלמדות על הבעייתיות בהסתמכות על מספר התיקי� כאמצעי לבדיקת 

נעיר כי קיי� דיו� נרחב בשדה המתמטיקה . עבודתו של בית המשפט בתחו� הפלילי

המידה שנקבעו � קניevidence based(.31(השימושית בדבר השיטות למחקר מבוסס ראיות 

של ראיות ולקשר בינ� לבי� ההיפותזות נקלטו היטב לתו� שיטות המחקר לרלוונטיות 

הסטייה הסטטיסטית האפשרית בי� שכל ספק אי� מידה אלה �יג� על פי קנ .בכל המדעי�

תוצאות של אישומי� לתוצאות של תיקי� אינה מותירה זכות קיו� לספירת תיקי� כנתו� 

לוגיה של המשפט והמדיניות ה� לעניי� הסוציו, סטטיסטי בעל משמעות כלשהי
  32.הציבורית שלו וה� לעניי� העומס על בתי המשפט

  השיטה המוצעת. ב

הדבר הנכו� והראוי לצור� בחינה מעמיקה , שיטה הקיימתשל הכשל בהתחשב ב

 תוצאות ההלי� ביחס לכל אחד מהאישומי� בתיק ה של בדיקהואונכונה של המערכת 

   .שהסתיי�

כל המעיי� בכתבי אישו� ימצא כי מדובר . מוגדר בחוקאינו " פרט אישו�"המונח 

נטל בה חלק ובסופה מופיע סעי� עבירה כי בפרשה עובדתית מסוימת שהנאש� מואש� 

_____________________________________  

 . בחלק העוסק בשיטת הצגת הנתוני� על ידי הנהלת בתי המשפט בישראל,ראו להל�   29
עצמי� המכילה כמה טעויות שמהות� ספירה כפולה של אות� עצמי� או ספירה של קבוצה    30

 .נפרדי� כעצ� יחיד
  . Glenn Shafer, A Mathematical Theory of Evidence (1976):ראודיו� מקי� ביותר ל   31
הצעה למודל מתמטי לקביעת מספר השופטי� "לעניי� הבדל זה עסקנו בהרחבה במאמרנו    32

 )).1( נאËÈÏ˜¯Ùצפוי להתפרס� ב" (הרצוי עבור כמות התיקי� המצויה
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אירועי� בו כמה התובע המנסח את פרט האישו� לכלול יבחר לעתי� . אחד לפחות

ת  לעתי� יבחר לפרוש פרשה עובדתי;המהווי� עבירה ולהאשי� בעבירה אחת בלבד

שבה� , דבר זה שכיח בעיקר בעבירות תוצאה. אחת על פני מספר גדול של פרטי אישו�
   ).אנשי�כמה  למות� של :למשל(תוצאות לכמה מעשה אחד גר� 

 פרט האישו� הינה רופפת ותלויה באופ� בלעדי בשיקול דעתו ה שלהגדרההואיל ו

 להטיות י�הסיכוי, � זאתע. ג� יחידת התייחסות זו מועדת להטיות ולשינויי�, של התובע

 למעשה מדובר ביחידת ההתייחסות האמיתית ;יותרה� מעטי� בבדיקה לפי פרטי אישו� 

א� בית , לדוגמה.  הכרעת הדי�ה שלשל בית המשפט בעת שמיעת הראיות וכתיבת

עליו להתייחס במונחי� של זיכוי או הרשעה לכל פרט , שה פרטי אישו�יהמשפט ד� בש

למדוד יש כאשר באי� לשק� את פעולתו של בית המשפט , ו� שכ�כיומ. אישו� בנפרד

מדידה כזו תבח� באופ� מהותי . את אותה יחידת התייחסות שאינה ניתנת לחלוקה נוספת

אליה נדרש ש בית המשפט ותתייחס לאותה יחידת התייחסות מינימלית ו שלאת עבודת
  .בית המשפט להתייחס בהכרעת הדי�

1 .È˘· ‰˜È„·Ï ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰˙ÚˆÂÓ‰ ‰Ë  

ביחס . במסגרת שיטת הבדיקה שאנו מציעי� יפורק כל כתב אישו� לפרטי אישו�

 היאבה התוצאה שבניגוד לשיטה הקודמת . לכל פרט אישו� תירש� אחריתו בסיו� התיק

 בשיטתנו אחריתו של פרט אישו� יכולה –" לא הרשעה"או " הרשעה "–דיכוטומית 

מחיקה  או )בהכרעה שיפוטית(זיכוי  ,הרשעה :להיות אחת מהאפשרויות הבאות
  ).בהסכמת התביעה(

‰Ú˘¯‰ בו פסק בית המשפט שיש להרשיע את הנאש� בעבירה ש תיחשב בכל מקרה

הדבר נעשה ש בי� 33,לו במסגרת פרט אישו� או מכוח עובדות שהוכחו במשפט שיוחסה

 בי� בהסדר, הדבר נעשה במסגרת הודאה של הנאש�שלאחר הלי� של הוכחות ובי� 

 . טיעו� ובי� ללא הסדר טיעו�
מטעמי� מעשיי� לא נית� לשק� מקרי� שבה� הורשע הנאש� באותה עבירה 

בו שבמקרה , לדוגמה. שונות במידה ניכרת לעתי� – שיוחסה לו א� בעובדות שונות

ובסופו , סוגי ס� בכמויות גדולותכמה  עסקת סמי� על ידי מכירת ביצוע שליוחס לנאש� 

עדיי� יורשע הנאש� , ע רק במכירה של סוג ס� אחד בכמות בינוניתהורשהוא של דבר 
בה� הורשע תהיה משמעות לעניי� שלשינוי בעובדות . בעבירה של סחר בס� מסוכ�

. תפקודה של מערכת המשפט ויש בכ� כדי לשפו� אור נוס� על ההלי� הפלילי שהתנהל

בסטטיסטיקה שינוי קושי לבטא מפאת הלא נית� להתייחס לסוג מקרי� זה , ע� זאת

בשל מנעד רחב מדי של הפרשנויות זאת , רהיבעובדות שאינ� משפיעות על העב

 . האפשריות לשינוי בעובדות

_____________________________________  

33    �  ]. נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 184בהתא� לסעי
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 ÈÂÎÈÊ)˙ÈËÂÙÈ˘ ‰Ú¯Î‰·( בו זיכה בית המשפט את הנאש� או ש ייחשב כל מקרה

אי� הכוונה לכל מקרה : ודוק. ביטל את האישו� מכל סיבה שהיא בניגוד לעמדת התביעה

ייחשב כל " זיכוי"אלא שלצור� הבחינה הסטטיסטית , מבחינה משפטית" זיכוי" יש בו
לרבות ( בית המשפט ולא החלטת התביעה ה של החלטהיאבו סיבת הזיכוי שמקרה 

הדבר נועד לאפשר ניתוח של עבודת ). החלטה של התביעה במסגרת הסדר טיעו�

בה� נבע הזיכוי מרצונה של שולהבדיל בי� מקרי� , התביעה אל מול עבודת בית המשפט

 בית המשפט חר� רצונה של ה שלבה� נבע הזיכוי מהחלטשהתביעה לבי� מקרי� 

  . התביעה וניסיונה לשכנע אחרת לגבי אשמתו של הנאש�

הרי שג� א� , א� ביקשה התביעה לחזור מאישו� לאחר הקראת כתב האישו�, לפיכ�

אי� מדובר   משפטית לצרכינו זיכויו של הנאש� מבחינההואמשמעותו של צעד זה 

א� , בדומה לכ�". מחיקה"שכ� הוא נובע מעמדת התביעה ועל כ� ייחשב , "זיכוי"ב

עוד בטר� בוצעה " הגנה מ� הצדק"יחליט בית המשפט לבטל כתב אישו� מטעמי� של 
של האישו� ולא " מחיקה" מבחינה משפטית היא והרי שג� א� החלטה ז, ההקראה

  ". זיכוי"רכינו ייחשב הדבר כלצ, זיכויו של הנאש�

 ‰˜ÈÁÓ)‰ÚÈ·˙‰ ˙ÓÎÒ‰·( בו הסכימה התביעה לחזור בה ש תהווה כל מקרה

למחוק פרט אישו� או שעשתה כ� התביעה  או שבמסגרת הסדר טיעו� הסכימה ,מאישו�

לנתו� זה יש חשיבות מרובה שכ� תוצאתו עבור . לפני שהנאש� כפר בפרט האישו�

 של זיכוי והוא משק� דינמיקה בי� הצדדי� לבי� בית הנאש� דומה מאוד לתוצאתו

נתו� זה משק� את . שיש לה משמעות חשובה במשפט הפלילי דינמיקה –המשפט 

" מחקה"א� יתברר שהתביעה , למשל, כ�. עבודת התביעה כמו ג� את עבודת ההגנה

 שיקול ה שלהערכהיש בכ� כדי להשפיע על , חלק נכבד מהאישומי� שהגישה במקור
 שהצליחה לשכנע ,מידה הדבר יכול להצביע על איכות עבודתה של ההגנהבבה . תהדע

קטגוריה זו נועדה לשק� את הסכמת התביעה . את התביעה לשנות מעמדתה הראשונית

במקרה מו כ(שינויי� אלה הובילו לזיכוי משפטי ש בי� –לערו� שינויי� בכתב האישו� 

  .למחיקה בלבדשהובילו  ובי� )אישו� לאחר הקראהההחזרה מכתב נעשתה בו ש

2 .˙ÂÈË�ÂÂÏ¯ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙ÂˆÂ·˜" :ÌÈÓÂ˘È‡‰ ÏÎ "Â"˙˜ÂÏÁÓ· ÌÈÓÂ˘È‡"  

הקבוצה האחת . קבענו שתי קבוצות התייחסות לבדיקה לפי הפרמטרי� האמורי�
היא קבוצת האחרת הקבוצה  והיא קבוצת כל האישומי� שהסתיימו בפרק הזמ� הנבדק

 בעניי� שאלת אשמתו של הנאש� ובית המשפט בה� לא היה כל הסדרשהאישומי� 

 :יש חשיבות רבה להערכת תפקודו של בית המשפט בתנאי מחלוקת. נדרש להכריע בה

בה� ג� ההגנה אינה חולקת על אשמתו של הנאש� לבי� שראוי להבדיל בי� אישומי� 

רשויות התביעה . בה� הצדדי� חלוקי� ובית המשפט נדרש להכריע ביניה�שאישומי� 

יש בסיס לכאורי כשחזקות כמי שבוחנות את חומר הראיות ומגישות כתב אישו� רק מו

פעמי� רבות ההגנה אינה חולקת על העובדות או . לאישומי� המופיעי� בכתב האישו�
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הרשעה באות� עובדות ה הענישה שצריכה לבוא בצד עלעל קיומה של עבירה אלא 

 המשפט יש להבחי� בי� מקרי� כאשר בוחני� את חזקת החפות בבתי. ובאותה עבירה

בה� הצדדי� ש לבי� מקרי� –  א� לא מצד הנאש�– באשר לאשמה בה� אי� חולקי�ש
כדי לבחו� מהו השיעור . אכ� חלוקי� באשר לאשמתו של הנאש� ביחס לאותו אישו�

הגבוה " ההרשעות"כפי שנרמז משיעור ( התביעה ה שלהאמיתי של קבלת עמדת

  .בה� הייתה מחלוקתשמקרי� היש לזקק את , )סטטיסטיקהבפרסומי הלשכה המרכזית ל

3 .Â„· ÌÈ�Â˙�‰ ˙‚ˆ‰· ÈÂ�È˘‰" ˙�˘Ï È�˘‰ ÔÂÈˆÁ‰ Á2008ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰�‰ Ï˘   

ח החצי שנתי של מערכת בתי המשפט " מאמר זה פורס� הדוו שלבעת כתיבת

 העוסק בתיקי� הפליליי� הופיעה טבלה ובהחלק  ב31.12.2008�1.7.2008.34לתאריכי� 
על שיעור ההרשעות לפי אישומי� בחלוקה , חלוקה לבתי משפטעל פי , נתוני� מספריי�

  . זיכוי ומחיקה, אש� ללא הרשעה, אש�: הבאה

נע בי� ) שלו� ומחוזי(מנתוני� אלה עולה כי שיעור הזיכויי� בבתי המשפט השוני� 

כי אי� מדובר אול� נית� להניח , לא הוצגו נתוני� מצרפיי� לכלל המערכת. �13.6%  ל0%

סיו� עד מועד בינתיי�  35. כעולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה�0.1%ב

ובו לא הוצגו נתוני� , 2009ח לחציו� הראשו� של שנת "פורס� הדו רכתיבתו של המאמ

  36."ספירת תיקי�"בפילוח של אישומי� ונעשתה חזרה לשיטה הישנה של 

 משיטה של ספירת – פעמי� חדולו  – הג� שלטעמנו יש לבר� על כ� שנעשה מעבר

אנו סבורי� כי השיטה שהוצגה , תיקי� בלבד לשיטה של ספירת אישומי� ותוצאותיה�
 � של במערכת בתי המשפט יוצרת קושי בשיקו� עבודת2008ח החציו� השני לשנת "בדו

. חשיבות בהקשרי� אחרי� נתוני� המוצגי� בהא� שיכולה להיות ל, הרשויות השונות

א� כאלה שנובעי� מחזרתה של ,  בחשבו� כל הזיכויי�וובאהבנתוני הזיכוי ,  למשל,כ�

אישו� נובעת מכל פעולה של המחיקת כתב . התביעה מכתב האישו� לאחר הקראה

_____________________________________  

 http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/dochot/main.htmמופיע באתר הרשות השופטת    34
שהינה , ח זה אינו מתייחס למערכת השיפוט הצבאית"דו). 2009נצפה לאחרונה בדצמבר (

  .נפרדת ממערכת השיפוט האזרחית
 ועל כ� לא נית� לחשב נתו� , ללא מספר האישומי� הכולל,הוצגו נתוני� באחוזי� בלבד   35

זה לזה בלא " אחוזי�" לא נית� לחבר :ח"מצרפי לכלל המערכת מהנתוני� המופיעי� בדו
  .אליו מתייחס אותו אחוזשידיעת הער� השל� 

שבה נכתבו  ,2008ח החציו� השני לשנת " לדו8הערת שוליי� הסבר לכ� נית� למצוא ב   36
' מזכירות נט'נלקחו ממערכת ] פילוח לפי אישומי� ותוצאותיה�[הנתוני� ": הדברי� הבאי�

החדשה לא נית� בשלב זה ' נט המשפט'מאחר ובמערכת , תשהיא מערכת המחשוב הנוכחי
השיפוט  מערכת ה שלחזרהאת , ככל הנראה, הערה זו מסבירה. "ח המבוקש"להפיק את הדו

במערכת המחשוב החדשה כדי לספק עדיי� שכ� כפי הנראה אי� , "ספירת תיקי�" להאזרחית
. 2009ציו� הראשו� לשנת ח של הח" לפחות לא בעת הוצאת הדו– באופ� טכני נתוני� אלה

 השכ� מדובר בדוגמ, בהטיות שיפוט" זמינות"בהקשר זה נפנה לדברינו על שאלת ה
  .הממחישה היטב קושי זה
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תוצאה מהחלטת בית המשפט בניגוד לעמדת הוא מחיקה ואי� זה משנה א� הדבר 

  . התביעה או תוצאה מעמדת התביעה ומיוזמתה

� אלה אינ� משקפי� את עבודת הרשויות באופ� נפרד אלא את נתוני, לטענתנו
עבודת המבחי� בי� יש חשיבות ציבורית ליצירת מודל . כולותוצאות ההלי� הפלילי 

המודל הנכו� הוא בחינה בראש .  בית המשפט בהלי� הפליליו שלעבודתלהתביעה 

נתוני� שנאספו ל ה ובכ� החסר ש– כ� לע נוס� ;ובראשונה של אישומי� ולא של תיקי�

 יש צור� לבחו� מה� האישומי� – פעמי על ידי הנהלת בתי המשפט� בעבר ובאופ� חד

  . ובאמצעות� לשק� את עבודת הרשויות השנויי� במחלוקת

 משוכללת יותר ומאפשרת בחינה  היאאנו סבורי� כי השיטה המוצעת על ידינו

ה בעצ� קיומ� אלא חשיבות� של נתוני� מספריי� אינ. אמיתית של תפקוד הגופי�

ביכולת של גופי� ואנשי� להסיק מסקנות בקשר לשיפור התהליכי� היוצרי� את אות� 

 יתפקוד בתאת א� אנו מעונייני� לבחו� את תפקוד התביעה באופ� נפרד ו. נתוני�
עלינו לבחו� את הנתוני� , סנגוריהוללמוד מכ� ג� על תפקוד ה, המשפט באופ� נפרד

  . במחלוקתבעיקר במקרי� השנויי�

 הנהלת בתי � שפרסמהבנתוני) פעמי�באופ� חד, כאמור(א� הופיע , למשל ,כ�

כול� נבעו מכ� שייתכ� , 5%המשפט כי שיעור הזיכויי� בבית משפט מסויי� הוא 

 שלא היה זיכוי אחד היאהמשמעות . שהתביעה חזרה בה מהאישומי� לאחר הקראה

המשמעות של נתו� כזה . עת התביעהכתוצאה מהכרעת בית המשפט במחלוקת בניגוד לד

 אחרת יכולה להיות בית משפט שכל התיקי� בו הדוגמ.  גדולההיא) א� היה נכו�(

תוצאות ההרשעה והזיכוי נובעות תמיד :  היינו;מסתיימי� ללא מחלוקת בי� הצדדי�

 הנהלת � שפרסמהאול� אי� בנתוני, ג� לנתו� זה יש משמעות נכבדה מאוד. מהסדרי�
ט שיקו� שלו ולפיכ� הגופי� המתבקשי� להסיק מסקנות או לשפר את בתי המשפ

  . התהליכי� לא יקבלו את כל המידע המועיל

באופ�  , לצערנו–על ידי הנהלת בתי המשפט  א� שיש בנתוני� שנאספו, על כ�

,  לעבור למודל המוצע יש לדעתנו.אי� בה� די; כדי להוות צעד בכיוו� הנכו� – פעמי� חד

  . פרטנית ג� של האישומי� השנויי� במחלוקתהכולל בחינה

  תוצאות הבדיקה בבתי המשפט הצבאיי�. ג

חשוב . את השיטה המוצעת בחנו על התיקי� המתנהלי� בבתי המשפט הצבאיי�
� באזור יהודה והשומרו� פועלי� על פי אות� כללי� ילהדגיש כי בתי המשפט הצבאי

להל�  (האזרחית בישראלשיפוט הועקרונות של המשפט הפלילי המקובלי� במערכת 

. )לצור� הבחנה בינה לבי� מערכת השיפוט הצבאית" מערכת השיפוט האזרחית"תכונה 

דיני הראיות זהי� , סדרי הדי� הרלוונטיי� לניהול המשפט אינ� שוני� מאלה שבישראל

מאחר . לחלוטי� לאלה הנהוגי� בישראל וכ� ג� נטל ההוכחה המוטל על התביעה

זהי� לכל דבר ועניי� לאלה שומרו� היליי� המתנהלי� באזור יהודה ושהמשפטי� הפל
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בדיקת השיטה המוצעת על תיקי בתי , האזרחית בישראלהשיפוט המתנהלי� במערכת 

, האזרחית הישראליתהשיפוט המשפט הצבאיי� הינה בעלת השלכה ישירה על מערכת 

  . אזרחיתשכ� המסקנות מבדיקה זו ישימות ג� למערכת המשפט הישראלית ה

1 .ÌÈ�Â˙�‰  

 בחנו את גורל� של כל האישומי� השוני� בתיקי� שהתנהלו בבתי �2008 שנת שבמ

 נבחנו לס� הכו. המשפט הצבאיי� והגיעו לכלל סיו� באותה שנה בערכאה הראשונה

 580מתו� כלל האישומי� רק ). 37 תיקי� שהסתיימו�3,947ב( אישומי� שוני� 12,894

ב� זה שהובאו להכרעת בית המשפט בלי שהייתה לגביה� היו שנויי� במחלוקת במו

 מכלל האישומי� לא הצליחו הצדדי� להגיע �4.5%  רק ב: היינו;הסכמה של הצדדי�
 מהאישומי� �95.5%  ואילו ב,להסכמה כלשהי והותירו את ההכרעה לבית המשפט

דאה הסדר טיעו� ובי� על דר� של הושל בי� על דר� (הצליחו הצדדי� להגיע להסכמה 

מדובר שכהגדרתנו ובי� " הרשעה"מדובר בשבי� , )מיוזמת הנאש� ללא הסדר

כלל האישומי� ולאחר מכ� של תוצאות הנראה להל� את ניתוח . כהגדרתנו" מחיקה"ב

  .נבח� את תוצאות האישומי� השנויי� במחלוקת

  כלל האישומי�של ניתוח הטבלת 

  ס� הכול  מחיקה  הרשעה  זיכוי  

מספר 

 האישומי�

493  7189  5212  12,894  

אחוז מכלל 

 האישומי�

3.82%  55.75%  40.42%    

 55.75%רק , ר אפוא כי מתו� כלל האישומי� המוגשי� לבתי המשפט הצבאיי�רמתב

בי� בהסדר טיעו� ובי� בהכרעה של בית המשפט בעקבות מחלוקת בי� (מגיעי� להרשעה 

 של זיכוי והרשעה נדגיש כי אלה אות� תיקי� שבה� בחינה דיכוטומית). הצדדי�

  . הרשעות99.1%כמקובל כיו� לגבי התיק בכללותו מביאה לתוצאה של 
 מכלל האישומי� �3.82%וב,  מכלל האישומי�40.42%במסגרת הסדרי טיעו� נמחקו 

  . מצא בית המשפט לנכו� לזכות את הנאשמי� חר� עמדתה הנוגדת של התביעה

 בראש ובראשונה יש ;שובי�הפחות ח ה� נתוני� כוללי� אלהלשיטתנו , כאמור

  .לבדוק את נתוני התיקי� השנויי� במחלוקת

_____________________________________  

משלושה יותר  שכתב אישו� ממוצע בבתי המשפט הצבאיי� כולל רמנתוני� אלה מתבר   37
  .פרטי אישו�



  ע"תש ה �די� ודברי  אמיר דהא�, צבי לקח

202  

  טבלת הניתוח של האישומי� השנויי� במחלוקת

  ס� הכול  הרשעה  38זיכוי  

  580  410  170  מספר האישומי�

 אחוז ממספר

האישומי� השנויי� 

  במחלוקת

29.31%  70.69%    

ת שכ� מדובר במקרי� נתוני האישומי� השנויי� במחלוקת ה� בעלי חשיבות מיוחד
ובדר� כלל לאחר הלי� של הוכחות בית המשפט , בה� הצדדי� חלוקי� באשר לאישו�ש

  . מכריע א� להרשיע את הנאש� או לזכותו

 הגורמי� במערכת � שלהרבה את עבודתבהנתוני� לעיל משקפי� בצורה טובה 

 צד עומד שבה� כל, ה� המקרי� של העימות החזיתי בי� התביעה להגנהאלה . המשפט

במקרי� הללו . על דעתו ואינו מוכ� להתפשר עקב פרשנות שונה של הדי� או של הראיות

של הכרעה בי� הצדדי� ניכרת עבודתו של בית המשפט ונית� להסיק ממנה טוב יותר 

  . באשר לחזקת החפות ולתפקוד המערכות
, הבה� באמת יש מחלוקת בי� התביעה לבי� ההגנש שבמקרי� הואהנתו� הבולט 

 בניגוד לטענה הנשמעת :במילי� אחרות.  מהמקרי�30%עמדת ההגנה מתקבלת בכמעט 

 להביא לזיכויו י� אי� כמעט סיכוי–  במיוחד בבתי משפט צבאיי�–סנגוריה לעתי� כי ל

 חולקת על התביעה ולא מצליחה להגיע סנגוריהבה� השבמקרי� מתברר כי , של נאש�

 ה שלהדבר מעיד ג� על טיב עבודת. יכרעמדתה מתקבלת בשיעור נ, עמה להסכמה

 וג� על כ� שהשופטי� בבתי המשפט הצבאיי� קשובי� לעמדות השונות סנגוריהה

  .מעמדת� של נציגי המדינה במערכת

2 .ÈÂÒÈ�‰ ¯Â‡Ï ˙ÚˆÂÓ‰ ‰˜È„·‰ ˙ËÈ˘Ó ˙Â�˜ÒÓ‰  

אנו סבורי� שהנתוני� מבתי המשפט הצבאיי� שופכי� אור רב על המתרחש 

ביחס לעבודת בית המשפט , נות האפשריות ביחס לחזקת החפותומשפיעי� על המסק

  .וביחס לתפקוד הצדדי�

חיה "בראש ובראשונה אנו סבורי� כי נתוני� אלה מלמדי� על כ� שחזקת החפות 

הרשעה  �56%  הרשעה אלא ב�99%  אי� מדובר ב39.בבתי המשפט הצבאיי�" ונושמת

  . בלבד מכלל האישומי� המוגשי�

_____________________________________  

ויי� של אישומי� שפוצלו באופ� לצור� טבלה זו לא הבאנו בחשבו� זיכויי� טכניי� או זיכ   38
ומכא� השוני , על מנת להגיע לנתו� מדויק ככל האפשר של מספר המחלוקות, מלאכותי

  במספר הזיכויי� ביחס לטבלה הקודמת שעניינה כלל האישומי�
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 בבתי המשפט הצבאיי� מצליחה סנגוריה� ג� על כ� שהמלמדי" מחיקה "40%

פעמי� רבות לשכנע את התביעה באשר לבעייתיות באישומי� שיוחסו לנאש� 

בי� ,  בי� בשל ניתוח והערכה מחודשת של חומר הראיות שהיה מלכתחילה– מלכתחילה
שלה מוכיחה את האפקטיביות הסנגוריה  בכ� .בשל קשיי� ראייתיי� ובי� מסיבות אחרות

  .חשיבותה בהלי� עצמואת ו

 נית� א� להסיק מכ� ;הדבר מלמד ג� על נכונותה של התביעה להגיע להסכמות

יש שיאמרו . שהתביעה אינה מקובעת ואינה מקדשת את כתבי האישו� לאחר שהוגשו

 כיצד חלק ניכר כל כ� מהאישומי� – שהדבר עשוי להצדיק בחינה פנימית של התביעה

לכלל הרשעה בשל  אינ� מגיעי� בסופו של דברלנאש� כתחילה שהיא עצמה ייחסה מל

סוגיה זו חורגת מתחומו של . כ� שהיא עצמה מסכימה לסטות מעמדותיה המקוריות

  40.מאמר זה

נוס� על כ� אנו סבורי� שהנתוני� הנוגעי� לאישומי� השנויי� במחלוקת מצביעי� 
 , פחות חשוב מכ�ולא – מבצעת את עבודתה בבתי המשפט סנגוריהעל כ� שה� ה

צבאיי� בוחני� היטב את שאלת אשמתו של הנאש� ומוכני� השהשופטי� בבתי המשפט 

  .לשמוע בלב פתוח ונפש חפצה ג� טענות הנוגעות לחפותו של נאש�

ה עבודההנתוני� מלמדי� אפוא על החשיבות הרבה של בחינה סטטיסטית נכונה של 

סתמ� על פרמטרי� שאינ� משקפי� בחינה סטטיסטית בהועל כ� ש מערכות המשפט של

 אות� מערכות יכולה להביא למסקנות שגויות ולתפיסה מוטעית � שלנכונה את עבודת

  .באשר לתפקוד�

  סיכו� 

 היא הליכי� בתיקי� הפליליי� יה� שלהשיטה הסטטיסטית הנוכחית לבחינת תוצאות

י� במערכת  הגורמי� השונ� שלהמביאה למסקנות שגויות ביחס לעבודת, שיטה שגויה

הבוחנת את גורלו של האישו� שהוגש , יש לעבור לשיטה סטטיסטית אחרת. המשפט

 היאבחינת האישומי� השוני� . לבית המשפט במקו� את גורלו של התיק בכללותו

משקפת בצורה , שכ� היא מהווה שיקו� מהותי של ההלי� הפלילי, הבחינה הנכונה

ונובעת מכ� , ה ובית המשפט בהלי�ההגנ,  התביעה� שלהרבה את עבודתבמדויקת 

_____________________________________  

 
, לעיל(ארגו� יש די� של ח " למשל בדו,בניגוד לעמדות המושמעות כלפי בתי משפט אלה   39

  .)10הערה 
 נושא רחב היק� ומורכב וחורג מגדרה של הואהסדרי טיעו� והצידוקי� לה� ל שנושא ה   40

  .577) 1(ד נז"פ, È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 1958/98פ " ע: למשל,ראו. רשימה זו
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שהכרעת דינו של בית המשפט מתייחסת לכל אחד ואחד מהאישומי� השוני� בתיק בית 

   . כולוהמשפט ולא לתיק 

השיטה המוצעת בוחנת לא רק את גורלו של כל אישו� אלא מביאה בחשבו� את 
בכ� היא . השאלה א� גורלו של האישו� הוכרע בהסכמת הצדדי� או על ידי בית המשפט

בהלי� הפלילי ומסוגלת השוני� מאפשרת הערכה טובה יותר של עבודת הגורמי� 

  .  בית המשפטו שלבעיקר בי� עבודת התביעה לעבודתלהבחי� 

בדיקתה של השיטה המוצעת בבתי המשפט הצבאיי� מלמדת על המסקנות השגויות 

המשתלבי�  הגורמי� השוני� � של על עבודת כמו ג�הנובעות מהשיטה הנוכחית

 בית המשפט ו שלהנתוני� מלמדי� על חשיבות עבודת. במערכת המשפט הצבאית

ההלי� הפלילי האדברסרי עוד עולה מה� כי ; במיוחד באישומי� השנויי� במחלוקת

המסקנות העולות מבדיקה . מתבטא היטב וכנדרש בנתוני הזיכויי� וההרשעות המאוזני�

 את יישו� השיטה המוצעת ג� במערכת ביחס למערכת המשפט הצבאית מצדיקותזו 
  . במדינת ישראלהאזרחית הדנה בתיקי� פליליי� השיפוט

  


