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  השפעת המוצא האתי של השופט על מדייות העישה
   

  מאת

   ****רומיאו אליאס ועאן סרחאן
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  פתח דבר

מלאכת השפיטה איה מלאכה קלה כלל ועיקר; תכליתה היא לשרת את הצדק ולממשו. מלאכתם של השופטים 

לים היא אף קשה יותר משל מי שעוסקים בעפים האחרים של המשפט, בשל החדירה לאוטוומיה של העוסקים בפלי

האדם, הפגיעה החמורה בפרטיותו, בחירותו וברכושו, הבאים לידי ביטוי בהטלת עושים למייהם על האשם. לכן, וכדי 

ובייקטיבי, ללא משוא פים, הטיות לממש את דרישות הצדק, יש לגזור את דים של אשמים תוך שמירה על הליך א

שיפוטיות או דעות קדומות אשר יש בהן כדי להטות את שיקול דעתו של השופט ולהשפיע על ההחלטה השיפוטית שלו. על 

  השופט היושב בדין לשקול רק שיקולים משפטיים ואלה בלבד יחו אותו בקבלת החלטתו.

ים וספים, אשר אים קשורים למשפט, משפיעים רבות על כך דורש הצדק, אולם המציאות אחרת. ייתכן ששיקול

השופטים בהחלטותיהם. שיקולים אלה כוללים בין היתר את שיוכו האתי של האשם, של השופט ושל הקורבן, וכן את 

  גזעו, צבע עורו וכדומה. 

ם בחו את הליך השאלה כיצד השופטים מחליטים, העסיקה רבות אשי אקדמיה וחוקרים ברחבי תבל. מחקרים רבי

משפטיים זרים - קבלת ההחלטות השיפוטי במשפט הפלילי, כדי לדעת אם ההחלטות השיפוטיות מושפעות משיקולים חוץ

  להליך הפלילי.

ידי שופטים. -הדין היתים על- לא מעט מחקרים בחו את השפעת המוצא האתי והלאום על ההליך הפלילי ועל גזרי

הדין גדו. לעומת זאת, - ו בהשפעת מוצאו האתי של האשם על ההליך הפלילי ועל גזרימרבית המחקרים בעף זה, התמקד

מעטים הם המחקרים אשר בחו את השפעת מוצאו האתי של השופט על ההליך הפלילי ועל ההחלטות השיפוטיות שלו, 
_____________________________________  

ד"ר רומיאו אליאס הוא בעל תואר ראשון במשפטים, תואר שי במשפטים בהצטייות ומצטיין דיקן וסטודט לתואר שלישי במשפטים   *
באויברסיטת חיפה; בעל תואר דוקטור לפילוסופיה בחוג להיסטוריה ולדת האסלאם באויברסיטה העברית; בעל תואר ראשון בביולוגיה 

תואר שי בהיסטוריה של המזרח התיכון באויברסיטת חיפה. עו"ד עאן סרחאן הוא בוגר הפקולטה למשפטים באויברסיטת חיפה  בטכיון; בעל
  ותובע בפרקליטות הצבאית באזור יהודה והשומרון.

כתיבתה של הארה זו; לעו"ד שרון אייל, על העזרה, התמיכה וההערות המאירות במהלך מחקרו ו-חובה עימה לו להודות למורו, פרופ' אורן גזל  
ריגר מהסגוריה הציבורית, והממוה על הקלייקה המשפטית: הסגוריה הציבורית ומערכת המשפט הפלילית באויברסיטת חיפה על העזרה 

ות ביתוח הסטטיסטי דין במאגרי הסגוריה הציבורית; לגב' עדי ערמן מהחוג לסטטיסטיקה באויברסיטת חיפה, אשר עזרה לו רב-באיתור גזרי
  של התוים. לבסוף, או מקווים כי הארתו זו תהיה לעזר למי שתר אחר הצדק והאמת.

 .18דברים טז   1
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ופט, מעלות תהיות רבות שהוא בעצם גורם לא פחות חשוב מן הקודם, שכן הטיות במשפט הובעות ממוצאו האתי של הש

ובעיות משפטיות וציבוריות אשר יש בהן כדי להשפיע על אמון הציבור במערכת המשפט וכח עקרון האובייקטיביות 

דין כזכות יסוד בשיטת -במשפט שהוא עקרון יסוד במשפט הפלילי, וזכותו של האשם להליך הוגן שהוכרה בשלל פסקי

     2משפטו הישראלית.

לעות על השאלה האם זהותו האתית של השופט (יהודי או ערבי) משפיעה על רמת העישה ועל הארה זו מבקשת 

מדייות העישה שהוא וקט, בעבירות שבהן האשם הוא ממוצא ערבי. בחרו לבדוק את השאלה בוגע לעבירת הכיסה 

ם ערבים תושבי הרשות הפלסטיית, ולהתמקד באשמי 3לישראל והשהייה שלא כדין בתחום המדיה (להלן: עבירת שב"ח),

יהודה והשומרון וחבל עזה (להלן: שב"חים), שכן עבירה זו מבוצעת בעיקר על ידם. היתרון בהתמקדות בעבירה זו דווקא 

הוא הדמיון הרב יחסית בסיבות העבירה בין מקרה אחד למשהו, שכן סיבותיה של עבירת שב"ח במקרה אחד דומות עד 

ל עבירת שב"ח במקרה אחר. דמיון זה בסיבות העבירה בין תיקים שוים מטרל משתים רבים שהיו מאוד לסיבותיה ש

משתים אשר השליטה עליהם היא לעתים קשה במחקר אמפירי.  –יכולים להסביר את השוי בעישה בין מקרה למקרה 

ת בעישה על עבירות השב"ח, כפי ואכן ראיה לדמיון בין עבירת שב"ח אחת לאחרת אפשר למצוא באחידות הרבה יחסי

  שיובהר במהלך ההארה.

מכיוון שתיקים אלה דוים בבתי משפט השלום ברחבי הארץ, לאורכה ורוחבה, ביצעו לצורכי המחקר בדיקה מקיפה 

במאגרים, והיא העלתה כי התיקים מחולקים בין שופטים רבים, הן ערבים הן יהודים. וצרו אפוא תאים מיוחדים 

ים יסוי טבעי לבחית השאלה לעיל, שאים קיימים במרבית המחקרים הבוחים את השפעת מוצאו האתי של המאפשר

  השופט על החלטותיו. לכן יתן לטעון כי המסקות הסופיות משקפות את פער העישה הקיים במציאות.

ל השב"חים בין השופטים אם כן, מחקרו ביקש לבחון אם יתן לאתר הטיה או פערים בלתי מוצדקים בעישתם ש

הערבים לעמיתיהם היהודים, או השפעה של הזהות האתית של השופט על החלטתו השיפוטית. חשוב לציין כי ערכו בארץ 

מחקרים אחדים ביסיון לבחון אם יש הטיה שיפוטית בהליך הפלילי בבתי המשפט. דא עקא שמסקותיהם של מחקרים 

  ות והן אף סותרות. אלה, כפי שראה בהמשך, אין אחיד

השערת המחקר שביקשו לבדוק היא ששופטים ערבים מחמירים דווקא בעישתם של עברייים שב"חים ערבים לעומת 

עמיתיהם היהודים, וזאת מכמה שיקולים שעלו במחקרים רבים, כגון החשש מביקורת ציבורית והיחס של קבוצות הרוב אל 

 ץ, אשר איששו וחיזקו השערה זו, ומחקרים אשר הפריכו אותה.קבוצות המיעוט. ישם מחקרים שעשו באר

עיון בממצאי המחקר מלמד שההשערה שהעליו הופרכה, קרי: שופטים ערבים דווקא הקלו עם אשמים ערבים 

בהשוואה לעמיתיהם היהודים. יסיו לעות על השאלה מדוע השופטים הערבים הקלו עם אותם אשמים ערבים שלא 

ו. הסבר שהצעו היח על בסיס סקירה ספרותית כי התהגותם של השופטים הערבים תלויה בכמה כהשערת מחקר

  חברתיים הן מערכתיים, שיש בהם כדי להסביר את התוצאות שמצאו.-שיקולים, הן פסיכולוגיים

ליך ההארה מחולקת לארבעה פרקים. בפרק הראשון בחן את השפעת המוצא האתי של השופט ושל האשם על הה

ובשיטות  המשפטי תוך יתוח מחקרים שעסקו בעיין. הפרק השי עוסק במאפייי המחקר: בהשערת המחקר, במתודולוגיה

משמעי כי מוצאו האתי של השופט הוא -המחקר. הפרק השלישי עוסק בממצאי המחקר. ממצאי מחקרו הראו באופן חד

ידי הטלת - ם הקלו עם האשמים הערבים בעבירת שב"ח, עלגורם משפיע על ההחלטות השיפוטיות שלו: השופטים הערבי

_____________________________________  
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עישה מקלה לעומת העישה המחמירה שקטו השופטים היהודים באותן סיבות. בפרק הרביעי מובאות מסקות המחקר 

ומוצעים הסברים אפשריים לתוצאותיו. המסקה העיקרית היא שהמוצא האתי של השופט משפיע רבות על החלטתו 

  השיפוטית.

  א. לאום השופט וההליך המשפטי

סוגיית השפעת המוצא האתי על ההליך המשפטי מעוררות שאלות רחבות והעסיקה רבות חוקרים ומשפטים. ערכו 

מחקרים רבים כדי להפריך או לאשש את הטעה שיש אפליה או הטיות משפטיות במערכת המשפט כלפי אשים 

ת, מגדרית או גזעית. מחקרים רבים בדקו את השפעת מוצאו האתי של המאופייים במאפייי רקע כגון שייכות אתי

הדין ובדקו לפי -האשם בהליך הפלילי על ההחלטות השיפוטיות של השופטים. מחקרים אלה התמקדו לרוב בשלב גזר

שאלה משמע אין תמימות דעים בקרב המלומדים ב 4מבחן התוצאה אם קיימת אפליה כזו, אולם הגיעו לתוצאות סותרות.

  האם בתי המשפט מפלים לרעה אשמים ערבים על בסיס שיוכם האתי.

דא עקא שמעטים הם המחקרים אשר בחו את השפעת מוצאו האתי של השופט על ההליך המשפטי המתהל לפיו, 

  הציבורי.שהוא בעצם גורם חשוב לא פחות, ויש בו כאמור כדי להעלות לדיון בעיות ותהיות רבות שעל סדר היום המשפטי ו

שעשה בידי  1987בטרם פה לבחית המחקרים על השפעת המוצא האתי על השופט היושב בדין, ציג מחקר משת 

אשר בחן את השפעת המוצא האתי של האדם בחברה הישראלית על ייחוס  5פישמן, רטר ווימן מאויברסיטת חיפה,

מחקר לא בחן את התופעה בקרב השופטים במערכת המשפט. עבירות לו, כחלק מהליך קבלת ההחלטות. חשוב לציין כי ה

עם זאת, יש בו כדי ללמד על דפוסי החשיבה של הציבור הרחב (ומכאן שהוא עלול להיות רלווטי גם לעיים של השופטים), 

 יחסו כלפי קבוצות אתיות בחברה הישראלית והשפעת המוצא האתי של השאל על יחס זה. מחקר זה התייחס לשלוש

סטודטים באויברסיטת חיפה, יהודים  513- קבוצות אתיות: ערבים, יהודים אשכזים ויהודים ספרדים. השאלון הופה ל

וערבים, והוצגו לפיהם תמוות של אשים השייכים לשלוש הקבוצות, ולאחר מכן התבקשו הבדקים לייחס לכל אחת 

  עבירות פליליות תוות. מהתמוות, ולאדם המופיע בה, עבירה פלילית מתוך חמש 

המחקר הראה כי למוצא האתי יש השפעה חזקה על ייחוס עבירה לאדם תון. ממצאי המחקר הראו כי קיימים הבדלים 

בייחוס העבירות לקבוצות השוות, שכן מצאה טייה מוגברת לייחס עבירות לבעלי חזות ערבית, והעבירות שיוחסו להם 

א, בצידה השי של הקשת, מצאה טייה מופחתת לייחס עבירות ליהודים אשכזים, היו חמורות יותר, ומאידך גיס

באשר למוצא האתי של השאל והשפעתו על ייחוס עבירות, לפי הממצאים של  6והעבירות שיוחסו להם היו קלות יותר.

החוץ. לעומת זאת, המחקר, היהודים האשכזים והיהודים הספרדים, טו לייחס עבירות לאשים המים עם קבוצת 

הבחים הערבים התהגו בצורה אחרת: ערבים ייחסו עבירות במידה העולה על ייחוס מקרי גם לאשים בעלי חזות ערבית 

_____________________________________  
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CRIM. JUST. 83 (1990); Cassia Spohn, The Sentencing Decisions of Black and White Judges: Expected and Unexpected Similarities, 24 

LAW & SOC’Y REV. 1197 (1990); Susan Welch, Do Black Judges Make a Difference, 32 AM. J. POL. SCI. 126 (1988). 
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 זאת ועוד, העבירה שיוחסה על ידיהם לאשים בעלי חזות ערבית הייתה חמורה יותר 7המים עם קבוצת הפים שלהם.

מחקר זה מראה אפוא, שייחוס העבירות והליך קבלת  .)לבן צווארון עבירות( ליהודיםשיוחסו על ידיהם  עבירות) מהאוס(

קבוצתיים בחברה הישראלית ומושפעים מהם. שית, ממצאים אלה -ההחלטות קשורים למוצא האתי ולהקשרים הבין

ד מוחלט להחה הרווחת ידי השאלים הערבים מוגדים יגו- מעייים ביותר משום שהממצאים הוגעים לייחוס עבירות על

   8כי אשים יתייחסו באופן מקל וחיובי כלפי חברי קבוצתם, ויפלו את חברי קבוצות החוץ ויקטו כלפיהם גישה מחמירה.

הממצאים מעידים על הפמה בקרב קבוצת המיעוט הערבית של חיתות חברתית כקבוצת מיעוט בחברה הישראלית, 

ם מקבוצת הרוב היהודית. אשים המים עם קבוצת המיעוט מחשיבים אפוא ואף קבלה שלה, השקפה המוקרת אליה

אפשר  תפיסה "סטריאוטיפית" זו, אשר 9.עצמם לחשובים פחות ולחותים חברתית עקב הפמה זו של השקפת קבוצת הרוב

דבר שאפשר שופטים כחלק מהציבור הישראלי הרחב, עלולה להשפיע גם על החלטותיהם,  על גם לשער כי היא משפיעה

לדעת המחברים, תופעה זו טמוה בריבוד  לשער כי יביא לכך שהשופטים הערבים יחמירו עם ערבים חברי קבוצתם.

  הקבוצתי בחברה הישראלית, ובסטריאוטיפים הקיימים בקרב האוכלוסייה, אשר מילאו תפקיד משמעותי בייחוס זה. 

תי של השופט על ההליך הפלילי היה מחקרם של פישמן, במדית ישראל, המחקר הראשון שבחן את השפעת מוצאו הא

 10דין שיתו בבתי המשפט המחוזיים במחוז חיפה ובמחוז צפון.-, אשר התמקד בבחית גזרי2006רטר ותורג'מן משת 

תיקי אלימות חמורה  3,229הדין. המדגם כלל - המחקר בדק את השפעת מוצאם האתי של האשם, השופט והקורבן על גזרי

  המשפט המחוזי בצרת. -המשפט המחוזי בחיפה ובבית- דוו בביתש

ממצאי מחקר זה הראו כי הסיכוי של אשמים ערבים לקבל עוש מאסר הוא גדול יותר מזה של האשמים היהודים, הן 

עליהם מצד השופטים הערבים הן מצד השופטים היהודים. כמו כן, הפערים בין האשמים הערבים ליהודים בסיכוי שיוטל 

יתן  11ידי שופט יהודי.- עוש מאסר אצל שופט ערבי היו בולטים יותר מהפערים בין אשמים ערבים ליהודים ששפטו על

 אפוא לומר כי השופטים הערבים הפלו בעישה בין אשמים ממוצא ערבי לאשמים ממוצא יהודי במידה יכרת יותר

   12מעמיתיהם השופטים היהודים.

מהמחקר התייחסו להשפעת מוצאו האתי של הקורבן. הממצאים מלמדים כי מוצאו האתי של  ממצאים וספים שעלו

הקורבן לא היה גורם מובהק סטטיסטית המשפיע על העוש בקרב השופטים היהודים, ואילו בקרב השופטים הערבים גורם 

מים כאשר הקורבן היה ערבי זה מצא משפיע על העושים שהוטלו על ידיהם: השופטים הערבים הקלו יותר עם האש

הם החמירו אפוא עם האשמים הערבים כאשר הקורבן היה  13לעומת קורבן יהודי, ללא קשר למוצאו האתי של האשם.

  יהודי חבר קבוצת הרוב, והקלו עמם כאשר היה מדובר בקורבן ערבי, המה עם קבוצת המיעוט.  

קיום שברירי -הם רגישים במיוחד, שכן מדובר במציאות של דו לדעת החוקרים, היחסים בין היהודים לערבים במדיה

אמון, חשדות, דעות קדומות וסטריאוטיפים כלפי - העלול להתפרץ בכל רגע, המאופיין בעויות, רגשות הדדיים של אי
_____________________________________  

  .520שם, בעמ'   7
8  Claude Charbonneau, Nicole Chiasson & Jacques Proulx, In-group - out-group similar information as a determinant of attraction toward 

members of minority groups, 136 J. SOC. PSY. 233 (1996).  
  שם.  9

10  Gideon Fishman, Arye Rattner & Hagit Turjeman, Sentencing Outcomes in a Multinational Society: When Judges, Defendants and 

Victims Can be either Arabs or Jews, 3 EUR. J. CRIMINOLOGY 69 (2006).  
  .77שם, בעמ'   11

שופט מלקבל עוש זה  23%סיכוי של לעומת שופט יהודי, מלקבל עוש מאסר  58%המחקר הראה כי לאשם יהודי ללא עבר פלילי היה סיכוי של   12
משופט ערבי. ראו שם, לקבל עוש מאסר  60%שופט יהודי, וסיכוי של מעוש זה  לקבל 71%ערבי. ואילו לאשם ערבי באותן סיבות היה סיכוי של 

  .78 'בעמ
דובר בשופט ערבי, באשם ערבי שיש לו עבר פלילי ובקורבן יהודי. סיכוי זה עמד על  כאשרהסיכוי הגדול ביותר שיוטל עוש מאסר על האשם היה   13

כאשר דובר בשופט ערבי, באשם יהודי ללא עבר פלילי ובקורבן ערבי. סיכוי זה עמד על  היה. מגד, הסיכוי המוך ביותר להטלת עוש זה 97%
  .79 'שם, בעמראו . 15%
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המשפט ושהסטריאוטיפים הללו משפיעים על - הקבוצות השוות. לא מפתיע כלל שמציאות זו חלחלה לתוך כותלי בית

השופטים במערכת המשפט, השפעה שיש בה כדי לסכן את עקרוות היסוד של ההליך הפלילי כגון עקרון השוויון בעישה 

מצב זה משפיע לא רק על שופטים המים עם קבוצת הרוב היהודית, אלא גם ובצורה  14והזכות של האשם להליך הוגן.

  ת.  מסוכת על שופטים ערבים המים עם קבוצת המיעוט הערבי

לדעתו יש שי הסברים לתופעה זו ולהתהגותם של השופטים הערבים. ההסבר האחד למדייות מחמירה זו הוא 

שהשופטים הערבים ערים ליחס כלפי האשמים הערבים ולחששות הציבוריים המתעוררים כאשר קורבותיהם הם יהודים. 

אופן שבו הוא תפס במציאות הישראלית, ובחשש מפי במילים אחרות, הסבר זה מתמקד במאפיייו של האשם הערבי וב

מראית עין וביקורת ציבורית אשר תופה כלפי אותם שופטים אם לא יקטו מדייות עישה "הולמת" ומחמירה כלפי אותם 

אשמים ערבים. מכאן, ומתוך חשש לביקורת על החלטות מקלות, השופטים הערבים מחמירים יתר על מידה עם האשמים 

י קבוצתם. ההסבר השי לתופעה הוא שהתהגותם של השופטים הערבים כלפי האשמים הערבים מלמדת שהם חבר

ידי קבוצת הרוב -מקבלים ומפימים את הורמות החברתיות המושרשות כלפי האשמים הערבים ואשר מוקרות על

   15היהודית.

טותיו השיפוטיות, היה מחקרם של גזל אייל, המחקר השי בארצו שבחן אם מוצאו האתי של השופט משפיע על החל

מחקר זה התבסס על החלטות להארכת מעצר ראשוי, ומטרתו הייתה  16קין ושובאש מאויברסיטת חיפה.-סוליציאו

לברר אם ישם פערים בהחלטות השיפוטיות הובעים מסטיגמות שבהן מחזיקים השופטים. ליתר דיוק, בחן במחקר אם 

חשוד, זהותו האתית של השופט ובקשת המדיה (אשר באה לידי ביטוי במספר ימי המעצר שביקשה זהותו האתית של ה

בכמה ימים  – המשטרה) משפיעות על החלטת השופט בבקשה לשחרר את החשוד או להורות על הארכת מעצרו, ואם כן

  . 2004ת החלטות מעצר שדוו בבתי משפט השלום בחיפה ובצרת בש1,353 וספים. המדגם כלל 

הממצאים העידו שההחלטה בדבר שחרורו ממעצר של חשוד מסוים תלויה רבות בזהותם האתית של החשוד ושל 

השופט. מצא שסיכוייו של חשוד יהודי להשתחרר ממעצר כאשר השופט הוא יהודי גדולים מסיכוייו של חשוד ערבי באותן 

מובהק סטטיסטית בין סיכויי שחרורו של החשוד הערבי לסיכויי סיבות. מגד, כאשר מדובר בשופט ערבי, לא מצא הבדל 

שחרורו של החשוד היהודי באותם תאים (עם זאת, מצא הבדל לא מובהק סטטיסטית שלפיו סיכוייו של החשוד הערבי 

כאשר  דווקא גדולים יותר מסיכוייו של החשוד היהודי להשתחרר). ברוח דומה, מצא כי סיכויי שחרורו של חשוד יהודי

מדובר בשופט יהודי הם גדולים יותר מסיכוייו אצל שופט ערבי. מכאן שזהותם האתית של החשוד ושל השופט משפיעים 

   17על ההחלטה השיפוטית, דבר המתבטא בסיכויי שחרורו של החשוד ממעצר.

סותר את הממצא  הממצא כי אין הבדל מובהק בסיכויי שחרורם של חשודים ערבים ויהודים כאשר השופט הוא ערבי,

של פישמן, רטר ותורג'מן לעיל, שכן אלה הגיעו לכלל מסקה שהשופטים הערבים וטים להטיל עושים חמורים יותר על 

אשמים ערבים. לתופעה זו שלפיה השופטים הערבים לא החמירו עם החשודים הערבים (ואף שישם ממצאים לא 

פי הסבר אחד, הפערים ובעים מכך שהחלטות מעצר אין זוכות לתהודה מובהקים כי הקלו אתם) יתו שלושה הסברים. ל

ידי בתי המשפט - דין שיתו על-ציבורית ולבולטות רבה. לעומת מחקרם של פישמן, רטר ותורג'מן אשר התמקד בגזרי

מדובר המשפט העליון, כאן -המחוזיים בחיפה וצרת, החלטות המדווחות לא אחת בתקשורת וידוות לערעור בבית

הדין - בהחלטות מעצר חשוד אשר אין זוכות לתהודה ולבולטות רבות. ההסבר השי הוא שהזמן המוקצה לקביעת גזר

ממושך בהרבה מהזמן המוקצה להחלטת מעצר, והשוי בזמים משפיע על הליך קבלת ההחלטות, שכן משך הזמן משפיע על 

ת הקדומות והעמדות של החברה. מכאן ובעת ההחמרה האופן שבו השופט הערבי משקלל את הסטריאוטיפים, הדעו

_____________________________________  
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הדין וההקלה היחסית בהחלטות המעצר כלפי האשמים והחשודים הערבים. ההסבר השלישי הוא שהשוי בסוג -בגזרי

   18העבירות שבדק בשי המחקרים עשוי גם הוא להיות גורם המשפיע על אופי פעולתו של השופט.

ם שבחו את השפעת מאפיייו של השופט על ההליך השיפוטי, לרבות השפעת הגזע גם במדיות אחרות ערכו מחקרי

והלאום, המגדר, הדעות הפוליטיות ואף הגיל. עם זאת מחקרים אלה היבו ממצאים שוים, ואין תמימות דעים בין 

וי בהחלטות לעייו, מחקרים אחדים מצאו ש 19החוקרים בוגע להשפעת המשתים השוים על ההחלטה השיפוטית.

 20שיפוטיות בין שופטים שחורים ובין שופטים לבים בארה"ב, ומחקרים אחרים הפריכו זאת.

לא בחן את השפעת מוצאו האתי של השופט על מדייות העישה שלו, אלא התמקד  Cassia Spohn ,21 שלמחקרה 

ללמד על היחסים בין שופטים לאשמים בהשפעת גזעו של השופט (שחור או לבן) על העישה. עם זאת יש במחקר זה כדי 

אתית. המחקר הראה ששופטים במדית דטרויט הפלו לרעה -גזעית ובין- השייכים שיהם לאותה קבוצת מיעוט, בין

אמריקים, שכן הטילו עליהם עושים מחמירים ביותר לעומת אשמים לבים. מגמה שיפוטית זו - אשמים שחורים אפרו

לדעתה של המחברת, ייתכן שהשופטים  22אמריקיים הן אצל השופטים הלבים.- אפרויכרה הן אצל השופטים ה

אמריקים מסוכים ומאיימים יותר מן -אמריקים, בדומה לשופטים הלבים, העריכו כי האשמים האפרו- האפרו

  האשמים הלבים, ולכן החמירו אתם יתר על מידה.

יקיים ראו בעצמם פגעים וקורבות פוטציאליים של אשמים אמר- הסבר שי שיתן לתופעה הוא שהשופטים האפרו

אלה, ולכן הפגיו אמפתיה וחמלה כלפי הקורבות השחורים, ומכאן כדי להיטיב עם הקורבות השחורים, שהשופטים ראו 

ם ממצאים אלה עולים בקה אחד עם ממצאיה 23עצמם כסגוריהם, קטו השופטים יחס מחמיר כלפי האשמים השחורים.

של פישמן, רטר ותורג'מן לעיל שסברו כי השופטים הערבים וקטים מדייות עישה מחמירה כלפי אשמים ערבים חברי 

  קבוצתם, שלא כהחה שלפיה אדם המה עם קבוצה מסוימת, ייטיב עם חברי קבוצתו ויפלה לרעה חברי קבוצות אחרות. 

בדקה השפעת גזעו של  1994-ל 1991דין שיתו בפסילביה בין - גזריעל  Steffensmeier & Brittידי - גם במחקר שערך על

במחקר זה מצא כי שופטים שחורים טו להטיל עושי מאסר יותר משופטים  24הדין היתים על ידיו.- השופט על גזרי

סר על אשמים לבים. באשר להשפעת גזעו של האשם מצא כי הן שופטים שחורים הן שופטים לבים טו להטיל עוש מא

שחורים יותר מאשר על אשמים לבים, ולא מצא פער מובהק סטטיסטית בין שופטים שחורים לשופטים לבים במידת 

ההשפעה של היות האשם שחור על הסיכוי כי יוטל עליו עוש מאסר. עם זאת, יש לציין כי היות האשם שחור הגדיל את 

חותה (הגם שכאמור הפער משופטים לבים לא היה מובהק סטטיסטית) שאף סיכויי המאסר אצל שופטים שחורים במידה פ

    25לא הייתה מובהקת סטטיסטית.

לתוצאה שלפיה שופטים שחורים מחמירים יותר עם אשמים שחורים הוצעו הסברים שוים. לפי הסברים אלה, 

ורים השייכים לקבוצת המיעוט. השופטים השחורים מודעים לחשש הציבורי הרב מצד קבוצת הרוב מפי האשמים השח

מכאן, ובשל חשש ממראית עין וביקורת על החלטות מקלות, בע היחס המחמיר של השופטים השחורים כלפי האשמים 

כמו כן, ייתכן ששופטים שחורים, כחלק מהעילית החברתית, אימצו גם הם את התפיסות באשר לאשמים  26השחורים.

_____________________________________  

  .651 'שם, בעמ  18
19  Pat K. Chew & Robert E. Kelley, Myth of the Color-Blind Judge: An Empirical Analysis of Racial Harassment Cases, 86 WASH. U. L. 

REV. 1117, 1132 (2008-2009)..  
 .מה המחברשרשימת המחקרים את  ורא .1135–1132בעמ' שם,   20

21  Spohn, The Sentencing Decisions of Black and White Judges 4, לעיל ה"ש. 

  .1212שם, בעמ'   22
  .1214שם, בעמ'   23
24 Steffensmeier & Britt 4, לעיל ה"ש. 

  .759בעמ'  שם,  25
  .752שם, בעמ'   26
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ידי עברייים שחורים, טו השופטים השחורים -וכה שהם חשים לוכח פשיעה עלשחורים כמועדים לפשיעה, ובשל המב

ל"פיצוי יתר" בדרך של יחס מחמיר יותר כלפי אותם אשמים. טען גם כי אחוזי הפשיעה הגבוהים יחסית בקרב השחורים 

יהם מטרה למגרו כליל. בארה"ב השפיעו על החלטותיהם של השופטים השחורים, שהם רגישים יותר לפשע, ושמים לגד עי

   27לכן, הם התחשבו יתר על מידה בקורבות הפשיעה (שלעיתים קרובות גם הם שחורים) והחמירו עם האשמים השחורים.

אמריקי או היספי) קשור בדרך כלל לתוצאות - מחקר אחר, שערך גם הוא בארה"ב, מצא כי גזעו של השופט (לבן, אפרו

אמם  28.פן שהוא לכאורה לטובת בי הקבוצה שעימה מה השופט מקבוצת המיעוטהסופיות של ההליך המשפטי באו

מחקר זה לא ערך בתחום הפלילי של המשפט, אלא בתחום דיי העבודה. עם זאת יתן להקיש ממו על דפוסי ההתהגות 

ים היו לבים, רוב מקרי הטרדה גזעית במקום עבודה. מרבית השופט 400של השופטים כלפי בי קבוצתם. המחקר בחן 

אמריקים, ואילו רובם של האשמים היו לבים. ממצאי המחקר מלמדים כי - רובם של המתלוים היו עובדים אפרו

למתלוים היו סיכויי זכייה מוכים. עם זאת, גזעו של השופט היה בעל השפעה בולטת על ההחלטה שיתה: הסיכויים 

הסיכויים של המתלון לזכות בתביעה כאשר התיק התהל לפי שופט שחור היו  לזכות בתביעה היו מוכים כאמור, אולם

 גדולים פי שיים מסיכוייו לזכות אילו המקרה דון לפי שופט לבן.  

  ב. מאפייי המחקר

 . השערת המחקר1

או יקל  תולקבוצ השייך אשם עם יחמיר מיעוט לקבוצת השייך שופט אם כפי שראיו לעיל, אין תמימות דעים במחקר

 מקלה עישה יקטו ערבים שופטים אם השאלה את בחן, דיוק ליתר .האתי בהקשר זו בשאלה להתמקד בחר מחקרו עמו.

, כדין שלא לישראל הכיסה בעבירת ערבים אשמיםשל  יותר משופטים יהודים בבואם לגזור את דים מחמירה שמא או

  ) לחוק הכיסה לישראל.1(12עבירה על סעיף 

ערת המחקר שלו הייתה כי השופטים הערבים, יחמירו מאוד עם אשמים העומדים לדין בגין עבירה זו. מקובלת הש

עליו ההחה כי גם בקרב שופטים רווחים סטריאוטיפים שוים שיש בהם כדי להשפיע על הליך קבלת ההחלטות שלהם, 

יאוטיפים אלה חלחלו לתוך בתי המשפט ומשפיעים על שכן שופטים הם בי אדם בסופו של דבר. סביר להיח אפוא כי סטר

מדייות העישה בעבירות השוות. כמו כן, בהיותם של השופטים הערבים חלק מן העילית החברתית, בחברה הערבית בפרט 

ובחברה הישראלית בכלל, הרי הם חוששים מביקורת הרוב המתווה את המדייות השיפוטית הכללית, את מדייות העישה 

ת דפוסי ההתהגות המצופים מהשופטים במערכת המשפט. לכן או מצפים כי השופטים הערבים יפעלו בהתאם לכך וא

  ויחמירו עם האשמים הערבים חברי קבוצתם.

בחרו דווקא בעבירת הכיסה לישראל שלא כדין בשל מאפיייה הייחודיים: האשמים העומדים לדין בעבירה זו הם 

, תושבי הרשות הפלסטיית הכסים למדית ישראל לצורכי פרסה. וסף על כך, חלוקת תיקים רובם ככולם ממוצא ערבי

אלה בין השופטים עשית באקראי לגמרי, שכן עבירה זו תוה לסמכות הדיוית של בתי משפט השלום ברחבי הארץ. על כן 

ר יש בהם כדי להשפיע על מדייות אפשר לומר כי חלוקת התיקים בין השופטים איה מּועת משיקולים כלשהם אש

העישה. לבסוף, יש לציין כי סיבותיהן של עבירות השב"ח דומות מאוד כאשר משווים בין מקרה למקרה, מאפיין שמקל 

הדין. מכאן וצרו תאים טבעיים למחקר זה, אשר אים - את השליטה במשתים השוים העשויים להשפיע על גזר

 מתקיימים במחקרים אחרים. 

_____________________________________  

 שם.  27

28  Chew & Kelley 1156–1155, בעמ' 19, לעיל ה"ש. 
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  . שיטת המחקר 2

מטרת המחקר הייתה לבדוק אם קיימים פערי עישה בעבירות שב"חים בין שופטים ערבים לשופטים יהודים. במילים 

אחרות, המחקר יסה לבדוק אם הזהות האתית של השופט בעבירות שב"חים משפיעה על העוש הגזר. שאלת המחקר 

  שוהים בלתי חוקיים לעומת שופטים יהודים. שבחה הייתה האם שופטים ערבים מחמירים בעישת

דין של שופטים ערבים ושופטים יהודים. - לשם איתור ההחלטות המתאימות, חיפשו במאגרי התוים השוים, גזרי

דין, פדאור - החיפוש התמקד בעיקר במאגר החיפוש "בו", ובפרט במאגר "בו עישה", לצד מאגרי תוים וספים כגון תק

  ). Doc-Center. כמו כן עשה חיפוש במאגרי הסגוריה הציבורית (Law Data-ו

דין הוגעים לקטיים, כתבי אישום הכוללים עבירות לוות לעבירה -הדין שאותרו בחיפוש, סיו גזרי-מתוך כל גזרי

ים אלה כלל והם שהופעל ובין לאו. לא התייחסו למקר דין שבהם היה מאסר על תאי גד האשם, בין-המבוקשת, וכן גזרי

לא הוכסו למדגם. סיון זה בע בעיקר מהרצון לשמור על אחידות ההחלטות, ושלא להכליל מקרים כגון אלה אשר יש בהם 

ידי השופטים. כלומר, ביקשו למוע ככל האפשר - כדי "לזהם" את המדגם ולהטות ממצאים בדבר רמת העישה המוטלת על

ידי השופט, -ופטים, שכן בשלושת המצבים הללו יש כדי להשפיע על העוש היתן עלהשפעה של גורמים אלה על החלטות הש

בכיוון החמרה (במצבים של עבירות לוות או כאשר מאסר על תאי תלוי ועומד גד האשם) ובכיוון המתקה (במצב שבו 

  מדובר באשם קטין). 

  בירות שהייה שלא כדין בתחומי המדיה.  דין של שופטים ערבים ויהודים בע- גזרי 518במהלך החיפוש איתרו 

תוים הוגעים לערכאה הדין השוים שבדקו קודדו מספר רב של משתים: התייחסו וקודדו -זאת ועוד, מתוך גזרי

המשפט הדן בתיק (הערכאה השיפוטית), שם השופט, המוצא האתי של השופט ומגדרו. -כגון מספר התיק, בית – ולשופט

כגון גיל האשם, שם האשם, ואם זקפים לחובתו עבר פלילי והרשעות  –תוים הוגעים לאשם ודדו וסף על כך ק

מספר סעיפי האישום המויים בכתב האישום גד  – תוים על כתב האישוםהדין - קודמות. כמו כן קודדו מתוך גזרי

כגון מספר ימי המאסר  –אודות העוש שיתן  לתוים עלהאשם בגין עבירת הכיסה לישראל שלא כדין. התייחסו גם 

בפועל שהוטלו על האשם, מספר ימי המאסר על תאי שהוטלו על האשם, משך התאי (בשים), הקס שהוטל על האשם 

בגין ביצוע העבירה, מאסר חלף קס (הכווה למספר ימי המאסר בפועל אשר הוטלו על האשם אם הוא לא ישלם את הקס 

כגון  – הדין- לתוים על אודות גזרו), והתחייבות כספית להימע מביצוע עבירות זהות בעתיד. התייחסו גם שהוטל עלי

קיומה של הודאה, קיומו של הסדר טיעון, בקשת התביעה בדון (מאסר, מאסר על תאי וכו'), סיבות ומשתים שיש בהם 

הדין ותאריך - ל האשם וסיבות אחרות), תאריך מתן גזרכדי להשפיע על העוש (סיבות אישיות וסיבות משפחתיות ש

  תחילת ריצוי העוש (אם הוטל עוש מאסר בפועל על האשם).  

  . המדגם3

 12דין של אשמים שהואשמו והורשעו בעבירת כיסה לישראל לפי סעיף -גזרי 518במחקר בדק כאמור מדגם הכולל 

ים ערבים ויהודים בבתי משפט השלום ברחבי הארץ בין השים ידי שופט- לחוק הכיסה לישראל, ואשר יתו על

2010–2012.  

ידי שופטים יהודים. השאיפה הייתה ליצור - דין יתו על- גזרי 353ידי שופטים ערבים, ואילו -הדין יתו על- מגזרי 165

סטי. מכיוון שרוב דין לצורכי היתוח הסטטי-ייצוג הולם לשופטים הערבים כדי להשיג מספר גדול ומשקף של גזרי

דין לפחות לכל שופט ערבי, וחמישה -השופטים הם יהודים, היה צורך בפיקוח מסוג זה. לכן, שאפו לאתר עשרה גזרי

דין לפחות לכל שופט יהודי, כדי להבטיח שיהיה מדגם מספיק של החלטות של שופטים ערבים ומספר החלטות מספיק -גזרי

  טי מקיף וכולל.לכל שופט ושופט לצורכי יתוח סטטיס
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) 33.8%( 175המשפט עם המספר הגדול ביותר), - ) דוו בבית משפט השלום בעכו (בית13.5%( 70התיקים,  518מתוך 

 497) גברים. 61.8%( 320-) מהשופטים יהודים, ו68.1%( 353השתייכו למחוז חיפה (המחוז עם מספר התיקים הגדול ביותר), 

) מהאשמים לא דרשו לתת התחייבות כספית שלא לבצע את העבירות. 77.8%( 403 ) לא קיבלו קס.95.9%מהאשמים (

) לא היו עבירות שב"ח קודמות, משמע 86.7%מהאשמים ( 449- ) מהאשמים לא היה עבר פלילי קודם. ל80.1%( 415- ל

רות אחרות קודמות, כלומר ) לא היו עבי87.3%( 452-) לחוק הכיסה לישראל. ל1(12האשם לא הורשע בגין עבירה על סעיף 

) לחוק הכיסה לישראל, אך עברם הפלילי לא כלל 1(12לכל היותר היה להם עבר פלילי שכלל הרשעה אחת לפחות בגין סעיף

) לא הגיעו 65.1%( 337- ), וכ518הרשעות בגין עבירות פליליות אחרות. כל האשמים במדגם הודו בביצוע דבר העבירה (

   29.34.9%עור הסדרי הטיעון בעבירות שב"ח במדגמו עמד על להסדר טיעון. מכאן ששי

אביב, חיפה, מחוז צפון, מחוז דרום ומחוז מרכז. במחוז צפון - דין שיתו במחוזות ירושלים, תל-המדגם כלל גזרי

במחוז מרכז דין; -גזרי 53אביב אותרו - דין; במחוז תל- גזרי 175דין רלווטיים; במחוז חיפה אותרו כאמור -גזרי 30איתרו 

  דין אותרו במחוז דרום. -גזרי 119- ו דין;- גזרי 14דין; במחוז ירושלים אותרו -גזרי 127אותרו 

  ג. ממצאי המחקר

  . הליך וכלי המחקר1

  התוים לקחו כאמור ממאגר תוים.

  . SPSSיתוח התוים בוצע באמצעות תוכת 

  משתי המחקר (בסולם מדידה שמי וסדר) – 1טבלה מספר 
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3 .6 

 100.0 518  סך הכול
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 87.3 452 אין  סדר  קודמות אחרות עבירות

 9.1 47 יש עבירה אחת

 אחת (בעברות מעבירה ריות

  )בלבד קודמות אחרות

19 3.7 

 100.0 518 סך הכול

 95.9 497 לא  שמי  קס מתן

 4.1 21 כן

 100.0 518 סך הכול

 העבירות שלא לבצע התחייבות

  בשקלים –

 77.8 403 לא  שמי

 22.2 115  כן

 100.0 518 סך הכול

 100.0 518  יש הודאה  שמי  הודאה

 65.1 337 אין  שמי  טיעון הסדר

  34.9  181 יש הסדר טיעון

 100.0 518 סך הכול

  

  משתי המחקר (בסולם מדידה מה) – 2טבלה מספר 

מספר   משתה

  בדקים

  סטיית תקן  ממוצע  מקסימום  מיימום

 10.26 28.78 67.00  18.00  109  האשם גיל

  820. 1.43 6.00  000. 518 בתיק עבירות מספר

 23.14 25.98  180.00  000.  518 לבפוע מאסר ימי

 42.56 93.72 210.00 3.00 518 תאי על מאסר ימי

 670. 2.36 5.00  250. 518 בשים התאי משך

 503.11 81.56 6000.00 000. 518  קס

 16.12 4.58 150.00 000. 518 קס חלף מאסר

 2281.73 914.57 10000.00 000. 518 בשקלים – העבירות לבצע שלא התחייבות
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  . סטטיסטיקה הסקתית 2

 מוצאו ובין) שמי( העבירות את לבצע שלא בשקלים כספית והתחייבות) שמי( קס מתן בין קשר קיים :1 מספר השערה

  . השופט של האתי

ובין המוצא האתי של  העבירות (שמי) לבצע את כספית בשקלים שלאלבדיקת הקשר בין מתן קס (שמי) והתחייבות 

  :קשר מובהק סטטיסטית בין המשתים איןוצע מבחן חי בריבוע. מהממצאים עולה כי , בהשופט

χ
2
 (1)=0.514, p>0.05 ,N=518.  

  . השופט של האתי מוצאו לפי בפועל המאסר ימי במספר הבדל קיים :2 מספר השערה

  מים בלתי תלויים.לשי מדג Tהשופט, בוצע מבחן  מוצאו האתי של בפועל לפי ימי המאסרלבדיקת ההבדל במספר 

דו כיווי ההבדל  ,T(452.7)= 2.757, p<0.01 :השופט מוצאו האתי שלבפועל לפי  ימי המאסרהבדל מובהק במספר  מצא

 ,M=27.64, SD=25.35שופט יהודי ( ידי-עליתים הבפועל  ימי המאסרשוות. ממוצע מספר  איןה יוהשוויות באוכלוסי

N=353 מצא גבוה מממוצע (ים עהבפועל  ימי המאסר מספרמיתידי-ל  ) שופט ערביM=22.43, SD=17.05, N=165.(  

, עבירות המחוזהשופט, מגדר השופט,  של האתי מוצאו פי על בפועל ימי המאסר מספר את לבא יתן: 3 מספר השערה

  הסדר טיעון. וקיוםעבירות בתיק השב"ח קודמות, עבירות אחרות קודמות, מספר 

מחוז, עבירות שב"ח קודמות, עבירות ההשופט, מגדר השופט,  מוצאו האתי של ל פימספר הימים בפועל עלבדיקת יבוי 

מוציאה ה Stepwiseהסדר טיעון, בוצע יתוח רגרסיה ליארית בצעדים בשיטת קיום עבירות בתיק והאחרות קודמות, מספר 

  מחוץ ליתוח חזאים שאים תורמים ליבוי.

קודמות,  ח"שב עבירות –המשתים הבלתי תלויים  על פיבפועל  ימי המאסרביר את מספר יתן להס ראשוןבצעד ה

מבאים יחדיו את ההשופט,  צפון ולאום טיעון, מחוז קודמות, הסדר אחרות אביב, עבירות תל בתיק, מחוז עבירותה מספר

F(7,510)= 38.694, p<0.01, R=0.589, R:המשתה התלוי
2
המשתים  ידי- עלמוסברת במשתה התלוי . אחוז השוות ה ,0.347=

  . 34.7%הבלתי תלויים הוא 

 קודמות, מספר ח"שב עבירות –המשתים הבלתי תלויים  ל פיבפועל ע ימי המאסריתן להסביר את מספר  יבצעד הש

וז חיפה, השופט ומח מוצאו האתי שלצפון,  טיעון, מחוז קודמות, הסדר אחרות אביב, עבירות- תל בתיק, מחוז עבירותה

F(8,509)= 39.471, p<0.01, R=0.619, R :מבאים יחדיו את המשתה התלויה
2
. אחוז השוות המוסברת במשתה 0.383=

  . 38.3%המשתים הבלתי תלויים הוא  ידי- עלהתלוי 

זה, קשר שלילי. כלומר במחוז  ואה למספר ימי המאסר בפועל השופט או מוצא אתי ערבי שלאביב - תל הקשר בין מחוז

התלוי למשתה בפועל פוחת. שאר הקשרים בין המשתים הבלתי תלויים  ימי המאסרכאשר השופט הוא ערבי, מספר או 

המשתים שאים מופיעים ביתוח זה הוצאו ממו בשל יכולת יבוי מוכה של יה. יעל מגמתהם חיוביים, והקשר מצוי ב

  המשתה התלוי. 
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  בפועל ימי המאסר מספר ליבוי בצעדים ליארית רגרסיה – 3 מספר טבלה
  R  R² צעד

 

R² 

Adjusted  
 

Df F Sig  המשת
בלתי 
 תלוי

B Std. 

Error  
β T Sig  Constant 

 עבירות  **000. 38.694  7  338.  347.  589.  ראשון
 ח"שב

  קודמות

20.859  2.492  .327  8.372  .000  8.390 

 מספר 510
 עבירותה

 בתיק

9.105 1.115 .326 8.167 .000 

 מחוז
 אביב-תל

-13.860 3.018 -.182 -4.592 .000 

 עבירות
 אחרות
 קודמות

8.192 1.975 .163 4.148 .000 

 הסדר
 טיעון

8.363 1.856 .172 4.507 .000 

 000. 4.439 164. 3.668 16.280 צפון מחוז

 לאום
 השופט

-6.818 1.956 -.137 -3.486 .001 

 עבירות **000. 39.471 8 373. 383. 619.  שי
 ח"שב

 קודמות

20.989 2.424 .329 8.657 .000 1.004 

 מספר 509
 עבירותה

 בתיק

11.673 1.183 .418 9.869 .000 

 מחוז
 אביב-תל

-9.218 3.058 -.121 -3.015 .003 

 עבירות
 אחרות
 קודמות

9.566 1.938 .190 4.935 .000 

 הסדר
 טיעון

8.563 1.806 .177 4.742 .000 

 000.  6.421  255.  3.928  25.225  צפון מחוז

מוצא 
אתי של 

 השופט

-13.569 2.271 -.273 -5.974 .000 

 מחוז
 חיפה

13.444 2.468 .275 5.448 .000 

*p>0.05       **p>0.01  
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 תד. דיון ומסקו

המוצא האתי של השופט הוא גורם חשוב בהבת אפשרות ההטיות השיפוטיות בהליך המשפטי. שופטים הם בי אדם 

השייכים לקבוצה אתית מסוימת, ולא מן המע כי שייכות זו משפיעה גם על עבודתם כשופטים הגוזרים את דים של 

 אשמים המובאים לפיהם. 

י כי מוצאו האתי של השופט הוא גורם משפיע על ההחלטות השיפוטיות שלו: משמע-ממצאי מחקרו הראו באופן חד

ידי הטלת עישה מקלה לעומת העישה המחמירה יותר -השופטים הערבים הקלו עם האשמים הערבים בעבירת שב"ח, על

   ידי השופטים היהודים באותן סיבות.-שהוטלה עליהם על

ימים, ואילו ממוצע ימי המאסר בפועל  22.43ופטים הערבים עמד על ידי הש-ממוצע ימי המאסר בפועל שהוטלו על

ימים. מכאן שהפער במספר ימי המאסר בפועל בין השופטים היהודים  27.64ידי השופטים היהודים עמד על - שהוטלו על

ידי כלל -ימים. זהו פער של ממש מבחית האשם, שכן ממוצע ימי המאסר בפועל שהוטלו על 5.21לשופטים הערבים הוא 

  מממוצע ימי המאסר בפועל שהוטלו. 20.05%ימים. לכן הפער מהווה  25.98השופטים במדגם, ערבים ויהודים, עמד על 

ממצאים אלה הפריכו את השערתו שלפיה השופטים הערבים דווקא מחמירים עם האשמים הערבים ומטילים עליהם 

י המציאות היא אחרת: דווקא השופטים היהודים החמירו עם עושים חמורים יותר יחסית לשופטים היהודים. התברר כ

האשמים הערבים, ואילו השופטים הערבים הקלו עמם כאמור. חקרו את הסיבות והגורמים האפשריים לתופעה זו, 

והתמקדו בשאלה מדוע השופטים הערבים הקלו עם האשמים הערבים בעיין דן ולא פעלו כפי ששיערו. ציג תחילה את 

היחס המועדף ששופטים ערבים וקטים כלפי חברי קבוצתם, ולאחר מכן ציע הסברים  עצםתיאוריות המסבירות את ה

ליחס המועדף שמצא את ביטויו דווקא בעבירות השב"ח, אך לא מצא את ביטויו בממצאי חלק מהמחקרים הקודמים. 

  יותר מאשר עם אשמים יהודים.  מחקרים אלה, כאמור, הראו ששופטים ערבים מחמירים עם אשמים ערבים

 פסיכולוגיות תיאוריות כמה באמצעות להסביר אפשר שופט משתייך שאליה הקבוצה חבריל המועדף היחס עצם את

 The( תיאוריית הדמיוןחברתיים, מית בין היתר -המספקות את ההסברים העיקריים. עם ההסברים הפסיכולוגיים

Attraction-Similarity Theory(. ת היחסים הבין אוריהתיוגע ליחסים -זו פותחה לצורך הבאישיים, אך היא תקפה גם ב

לפי תיאוריה זו, הרגשות והתפיסות של אשים כלפי זרים מושפעות מהדמיון בייהם. ככל שהדמיון רב  30קבוצתיים.- בין

גורם חיוי המשפיע על האופן שבו  יותר, כך התפיסה והרגשות חיוביים יותר, ולהפך. מידע על אודות אדם פלוי הוא אפוא

הוא תפס אצל האחר. להמחשה, ככל שיש דמיון רב יותר בין א' ובין ב', כך ב' תפס בצורה חיובית יותר אצל א', ולהפך: 

ככל שיש דמיון מועט יותר, או אף אין דמיון כלל, בין השיים, כך תפיסתו של ב' אצל א' היא שלילית יותר. בעייו, יתן 

אשמים הערבים בעבירות שב"ח בדמיון הרב שבין ליות השיפוטית המקלה מצד השופטים הערבים כלפי העוץ את המדי

השופטים ובין האשמים בעבירה זו, המתבטא לא רק בשייכות האתית ובלאום, אלא גם בשפה, במסורת, בערכים 

בים כדומים, ותפיסה זו משפיעה על העוש שהם ובמהגים. ייתכן אפוא שהאשמים הערבים תפסים בעיי השופטים הער

מטילים. תופעה מוגדת אפשר למצוא בעישה מצד השופטים היהודים. בעיים של אלה אפשר לטעון כי אין כלל דמיון בין 

האשמים השב"חים ובין השופטים היהודים, ולכן התפיסה של השב"חים בעיי השופטים היהודים היא שלילית יותר, 

 31ובע היחס המחמיר של אותם שופטים כלפי השב"חים.ומכאן  

לצד תיאוריית הדמיון, תיאוריות פסיכולוגיות וספות מסבירות את עצם היחס השוה של שופטים לאשמים מקבוצות 

לפי תיאוריה זו,  ).The Attribution Theory( תיאוריית הייחוסאתיות בדלות. עם תיאוריות אלו יתן למות גם את 

ידי קטגוריזציה של - יאוטיפים ודעות קדומות רווחים אצל אשים כדבר תון. סטריאוטיפים אלה וצרים בעיקר עלסטר

_____________________________________  

30  Charbonneau 234, בעמ' 8, לעיל ה"ש.  
 .Marilynn B. Brewer, In-Group Bias in the Minimal Intergroup Situation: A Cognitive-Motivational Analysis, 86 PSYCHOL. BULLראו גם   31

307 (1979).  
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העולם לקבוצות גזע ולאום פרדות, ומטרתם לבא איך יתהגו חברי הקבוצות האחרות. סטריאוטיפים אלה הם פרי תהליך 

ילו תוכם של הסטריאוטיפים עוץ בקשרים המיוחדים בין מוחי שיתן ליישמו בוגע לכל קבוצה חברתית מוגדרת, וא

על פי תיאוריית הייחוס, סטריאוטיפים הם כלי חיוי המשמש אשים ביחסיהם עם אשים אחרים או  32הקבוצות השוות.

בסיטואציות שוות ומסייעים להם לייחס להם משמעות ומובן. מצא שבי האדם (ובתוכם השופטים) משתמשים 

יפים בתהליך השיפוט וקבלת ההחלטות כדי להעיק משמעות למצבים שהם דרשים לשפוט וכדי להעריך בסטריאוט

 קיוםידי ייחוס מאפייים מוכרים לקבוצה בדלת, ו- , בין היתר, עלמעוצביםולשפוט את התהגות הזולת. הסטריאוטיפים 

חוץ כדי למקסם את ההערכה החיובית אשר יש , כגון הבדלה בין חברי קבוצת הפים לחברי קבוצת החברתיות פוקציות

   33לאדם כלפי קבוצת הפים שלו, וכלפי הדעות המשותפות לחברי אותה קבוצה.

לפי תיאוריית הייחוס יתן לטעון אפוא כי המדייות המקלה של שופטים ערבים ובעת מסטריאוטיפים שהם אוחזים 

באשר לשופטים היהודים, אשר יתן לטעון שהיחס המחמיר שלהם בהם ואשר גרמו להם להתהג באופן זה. היפוכו של דבר 

כלפי אותם אשמים שב"חים ובע מסטריאוטיפים של קבוצת המיעוט הערבי הרווחים במציאות הישראלית. השוי 

בסטריאוטיפים ששתי קבוצות השופטים אוחזות בהם יכול להיגרם בין היתר בשל הרצון למקסם את התועלת וההערכה 

  ת כלפי קבוצת המיעוט הערבית מצד השופטים הערבים, והיפוכו של דבר אצל השופטים היהודים.החיובי

ככלי להבת היחס המועדף היתן  )Social Identity Theory(תיאוריית הזהות החברתית בהקשר דן, יתן להזכיר גם את 

י תיאוריה זו הסביבה החברתית מאורגת לפ 34ידי אשים לחברי קבוצתם, והיחס המחמיר כלפי חברי קבוצות אחרות.-על

ומחולקת לפי קטגוריות רבות משמעותיות (קבוצות לאום, מגדר, גזע ועוד), ובסופו של דבר סיווג זה משפיע על היחסים 

קבוצתיים. הסיווג לקבוצה מסוימת דורש שוי מהקבוצה האחרת, והוא מביא למיון ולסיווג של העולם החברתי, - הבין

הגורמים ליחס מועדף כלפי חברים בקבוצת הפים, וליחס מפלה לרעה  35("אחו"), וקבוצת חוץ ("הם"),לקבוצת פים 

כלפי חברים בקבוצת החוץ, כלומר, אפליה לטובת קבוצת הפים ולרעת קבוצת החוץ. יש הסוברים שחברים בקבוצת הפים 

ד שי הם מביעים שאה ולעג כלפי חברים בקבוצת מתהגים באמות ובהקרבה זה כלפי זה ולטובת הקבוצה מצד אחד, ומצ

   36החוץ.

זהותו החברתית של האדם היא שייכותו לקבוצה מסוימת, והיא חלק מתפיסתו העצמית. לפי תיאוריית הזהות 

החברתית, אדם שואף להשיג ולשמר זהות חברתית חיובית, המבוססת על השוואות בין קבוצת הפים שעמה הוא מה ובין 

החוץ. לכן, כדי לשמור על הזהות החיובית, קבוצת הפים צריכה להיתפס אצל האדם כחיובית יותר מקבוצות קבוצות 

במילים אחרות, תהליך זה מהווה בעצם שיוך עצמי לקבוצה מסוימת, המדגיש את המאפייים המיוחדים של  37החוץ.

בשל כך,  39כגון השיפוט וההערכה של האחר. חברתיים,- והוא משפיע על תהליכים קוגיטיביים 38הקבוצה ואת התהגותה,

אשים מפתחים תפיסות חיוביות יותר כלפי עמיתיהם החברים בקבוצת הפים, ואף וטים להעריך אותם ולהתייחס אליהם 

  באופן מקל ומועדף. 

_____________________________________  

32  Fishman, Rattner & Weimann507, בעמ' 5עיל ה"ש , ל.  
 .508שם, בעמ'   33

 ,WILLIAM GRAHAM SUMMER, FOLKWAYS: A STUDY OF THE SOCIOLOGICAL IMPORTANCE OF USAGES, MANNERS, CUSTOMS ראו   34

MORES, AND MORALS 12 (1906).  
 .31, לעיל ה"ש Brewer :והבדלים בין קבוצת פים לקבוצת חוץ ראל  35

 .12, בעמ' 34, לעיל ה"ש SUMMER. להרחבה ראו 307, בעמ' 31, לעיל ה"ש Brewerראו את דבריו של סמר המובאים אצל   36

  .307, בעמ' 31, לעיל ה"ש Brewerראו גם  .13–12שם, בעמ'   37
38  Bryan Burford, Group processes in medical education: learning from social identity theory, 46 MED. EDUC. 143, 144–145 (2012) . וראו

 .307, בעמ' 31, לעיל ה"ש Brewer ;73, בעמ' 10, לעיל ה"ש Fishman, Rattner & Turjeman גם

39  Saul L. Miller, John K. Maner, Vaughn Becker, Self-Protective Biases in Group Categorization: Threat Cues Shape the Psychological 

Boundary Between “Us” and “Them”, 99 J. PERS. SOC. PSY. 62, 62 (2010).  
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מצא כי  פי תיאוריית הייחוס-יתן לומר כי ההבדל בין תיאוריית הייחוס ובין תיאוריית הזהות החברתית הוא, שעל

לגרום להם להתהג באופן מועיל באמצעות היא להשתמש בדפוסי ייחוס קבועים ושהטייה  לעתים קרובות אשים וטים

הזהות החברתית היא מרכיב פי תיאוריית הזהות החברתית יתן לטעון ש- מגד, עלשיוי דפוס הייחוס שבו הם משתמשים. 

אחרים, כך גם הזהות  פרטיםמתוך השוואה ל תמו שהזהות האישית מתגבשוכ ,אשים שואפים לשפר אותה ,בדימוי העצמי

 פיםשוא הפריטיםלערוך השוואה מחמיאה,  כדי .החוץהחברתית מתגבשת מתוך השוואה בין קבוצות הפים לקבוצות 

רכה ובכך להגביר את ההע הםלשפר את הזהות החברתית של כדיכבדלת לחיוב מקבוצת החוץ, וזאת  םלתפוס את קבוצת

   40.שלהם העצמית

והן משפיעות גם על  41יהודים), דתיות וחברתיות,-הטיות אלו תקפות כאמור גם בין קבוצות אתיות (למשל, ערבים

השיפוט ועל הליך קבלת ההחלטות: כאשר אדם מתבקש לשפוט אדם אחר שהוא חבר קבוצת הפים שלו, התהגותו 

פימיים שלו, ואילו התהגותו השלילית של האחר (למשל, ביצוע - החיובית של האחר מיוחסת למיעים סובייקטיביים

חיצויים כגון מצוקה כלכלית ותאי מחיה מחפירים. עם זאת, כאשר אדם דרש - עבירה) מיוחסת למיעים אובייקטיביים

ים לשפוט אחר שהוא חבר בקבוצת החוץ, הדברים משתים באופן שההתהגות השלילית של אותו אחר מיוחסת למיע

פימיים (כגון רצידיביזם), ואילו ההתהגות החיובית של האחר, שאיו חבר בקבוצת הפים, מיוחסת - סובייקטיביים

עמו,  בשל כך אדם השופט אחר השייך לקבוצתו (קבוצת הפים), וטה להקל 42חיצויים או למזל.-למיעים אובייקטיביים

  שפוט אותו, קיימת אצלו הטיה להחמיר. ואילו עם אדם השייך לקבוצת החוץ בעת שהוא דרש ל

בעייו, יתן להסיק מכל האמור כי השופטים הערבים קטו מדייות עישה מקלה כלפי אשמים ערבים בתיקי שב"ח 

משום שאותם אשמים הם חברים באותה קבוצה אתית של השופטים, "קבוצת הפים", ומכך בעו היחס ומדייות 

לכן עצם השיוך הקבוצתי של השופטים הערבים השפיע על העישה שקטו, ומכאן ההקלה עם  העישה המקלים כלפיהם.

האשמים הערבים. ואילו השב"חים הם חברים בקבוצת חוץ של השופטים היהודים, ומכאן שהם בגדר זרים התפסים 

השב"חים מצד השופטים  באופן שלילי בקבוצת הפים שעמה מים השופטים היהודים. מכאן ובע היחס המחמיר כלפי

  היהודים.

אם כן, תיאוריית הייחוס ותיאוריית הזהות החברתית מלמדות כי לציבור הרחב, ובכללו השופטים, יש עמדות מורכבות 

קבוצתית של כל אחד ואחד. עמדות אלה ובעות מאיפורמציה -ושוות כלפי העברייים, המושפעות מהתפיסה התרבותית

הלך חייו, מסטריאוטיפים הקיימים אצלו להבת איפורמציה זו, וכן מעצם שייכותו של האדם אישית אשר רכש האדם במ

  לקבוצה חברתית מסוימת שגורמת לו להעיק לחבריה יחס מועדף לעומת היחס לחברי הקבוצות האחרות. 

 משתייך שאליה הקבוצה חבריל המועדף היחס את להסביר כדי בהן שיש פסיכולוגיות תיאוריות מצאו מספר ,כן אם

 עבירות, קרי – דן במקרה דווקא ביטויו את מצא האמור המועדף היחס מדוע השאלה שאלת, המצב זה שאם אלא. השופט

  מחקרם של פישמן, רטר ותורג'מן?ב ביטוי לו מצא ולא – ח"השב

מת ביקורת מוכה את השוי בין ממצאי המחקרים אפשר להסביר בסוג העבירות השוה המבחין בייהם, הכרוך בר

אשר מה להלן,  מערכתיים שיקולים יותר על התיקים במחקרו ובולטּות פחותה יותר שלהם. עובדה זו, הובעת מכמה

   .ח"השב עבירות של במקרה מועדףה ליחס ביטוי לתת הערבים לשופטים לדעתו תמאפשר

ידי ייחוס - בין היתר על מעוצביםהשב"ח  שיקולים מערכתיים אלה, הגורמים לרמת ביקורת מוכה על תיקי עבירות

כגון להבדיל בין חברי קבוצת הפים לחברי קבוצת החוץ כדי  חברתיות פוקציות קיוםמאפייים מוכרים לקבוצה בדלת, 

_____________________________________  

  .508-507, בעמ' 5עיל ה"ש , לFishman, Rattner & Weimann להרחבה ראו גם  40
41  Burford 145, בעמ' 38, לעיל ה"ש. 

42  Fishman, Rattner & Turjeman 73, בעמ' 10, לעיל ה"ש. 
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לפי  43למקסם את ההערכה החיובית אשר יש לאדם כלפי קבוצת הפים שלו וכלפי הדעות המשותפות לחברי אותה קבוצה.

בא לידי ביטוי יחס מועדף של השופטים הערבים לחברי קבוצתם (להבדיל  ןחוס יתן לטעון מדוע דווקא בהתיאוריית היי

אפשר להבחין בהעדפה כזאת, אלא ביחס מחמיר יותר). עם השיקולים המערכתיים - מהיחס בעבירות חמורות יותר שבהן אי

מבחיה ציבורית ומשפטית. ראשית, מספר התיקים יתן למות גורמים רבים, שעיקרם מאפייי העבירה וחשיבות הושא 

ייתכן שתוים אלה משפיעה על  44שפתחו במשטרה בגין עבירות על חוק הכיסה לישראל איו מבוטל אך הוא גם איו רב.

ההתייחסות השיפוטית כלפי האשמים, ובעיקר על השופטים הערבים אשר ייתכן שאים רואים בתיקי שב"ח תיקים בעלי 

ת ציבורית רבה. מכאן שהלחץ והביקורת החיצוית עליהם מצד קבוצת הרוב היהודית הם מועטים, והדבר גורם חשיבו

לשופטים הערבים בסופו של דבר בעת שהם גוזרים את דיו של האשם, להרגיש "יותר בוח" ולהקל בעישתם של 

   האשמים הערבים.

ייתכן שהשופטים  45שלא כדין עומד על שת מאסר אחת. שית, העוש הקבוע בחוק בגין עבירת הכיסה לישראל

הערבים בפרט, והשופטים הישראלים בכלל, תופסים עוש זה כזיח וכקל מלכתחילה, לעומת עושים אחרים בעבירות 

 25.98זאת ועוד, ממוצע ימי המאסר בפועל בגין עבירה זו שהשיתו כלל השופטים (יהודים וערבים יחד) עמד על  46אחרות.

ים. יתן אפוא לומר כי כל השופטים במערכת המשפט הישראלית אים מתייחסים בחומרה רבה לעבירה זו, שכן העוש ימ

ידי השופטים. לכן יתן להסיק כי לעבירה זו לא יוחסה חשיבות -ממדייות העישה שהותוותה על 12שקבע בחוק חמור פי 

ים, והם אים רואים בה עבירה המשפיעה על הסדר משפטית וציבורית מצד השופטים, ובכללם השופטים הערב

משפטי ומסכת אותו. מצב דברים זה, יכול גם הוא להפחית את החשש מפי לחץ וביקורת חיצוית מצד קבוצת -הציבורי

  הרוב היהודית. ייתכן אפוא שמכאן ובעת ההקלה במדייות העישה שקטו בגין עבירה זו.

דוים בבתי משפט השלום כערכאה דיוית, ובבתי המשפט המחוזיים כערכאת ערעור. דין בעבירת שב"ח - שלישית, גזרי

המשפט העליון הוא בגדר ערעור שי. הלכה היא שאין מעיקים רשות לערעור שי - הדין לבית-מצא אפוא שערעור על גזר

 שות ערעור על החלטות בתיבמצב דברים זה ר 47אלא אם כן עולה טעה בעלת חשיבות רבה, בין ציבורית ובין משפטית.

דין שיתן בבית משפט השלום, בדרך כלל איה - משפט מחוזיים אשר החמירו את עושו של האשם בהליך ערעור על גזר

ידי ערכאת - המשפט העליון. זאת לאור ההלכה שהחמרת עושו של האשם על- מתקבלת ולא יתת למערערים במה בבית

יצוין כי  48שות ערעור וסף, והיא תיתן רק אם הייתה סטייה יכרת ממדייות העישה.הערעור, אין בה כדי להצדיק מתן ר

תיקי עבירת שב"ח אים זוכים אפוא לבולטות רבה, בדומה  49מעטים הם המקרים שבהם הוגשו בקשות כאלה בכלל.

ין ושובאש, במאמרם לעיל, ק- מקובלת עליו דעתם של גזל אייל, סוליציאו 50לתיקים שבהם דוות עבירות חמורות יותר.

שקשרו את התהגות השופטים הערבים שהקלו עם החשודים הערבים, בכך שהחלטות הארכת מעצר אין זוכות לתהודה 

המשפט המחוזי המדווחים בתקשורת - ידי בית-דין של אשמים שיתו על- ציבורית או לביקורת משפטית, לעומת גזרי
_____________________________________  
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 364,730סך של  תוך. מ2011תיקים בשת  10,948-תיקים בגין עבירות על חוק הכיסה לישראל, וכ -13,206פתחו במשטרה כ 2010בשת למשל,   44
בלבד, זאת לעומת עבירות  3%-בגין העבירות השוות, תיקים על חוק הכיסה לישראל מהווים כ 2011תיקים פליליים שפתחו במשטרה בשת 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה: תוך). לקוח מ44.38%-) ועבירות רכוש (כ10.55%-); עבירות גד גופו של האדם (כ11.16%-(כ אחרות כגון איומים
  . www.cbs.gov.il/shnaton63/st11_03.pdf באתר האיטרט:זמין . 531 ', בעמשתון סטטיסטי לישראל

  ) לחוק הכיסה לישראל.1(12 ס'  45
שות מאסר. וכן  שלוש, ולפיה דיו של המאיים על אדם אחר הוא עד 1977–לחוק העושין, התשל"ז 192 'השוו: עבירת האיומים, המעוגת בס  46

  לחוק העושין, ולפיה דין הגוב הוא מאסר שלוש שים. 384 'עבירת הגיבה, המעוגת בס
  .)1982( 123) 3, פ"ד לו(ון חיפה בע"מ ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מחי 103/82 ר"ע  47
); 3.12.2003, (פורסם בבו, עבדלגאבר ' מדית ישראל 9290/03); רע"פ 20.8.2012, (פורסם בבו, דיאב ' מדית ישראל 6050/12למשל רע"פ ו רא  48

  ).15.11.2010, (פורסם בבו, סראחין ' מדית ישראל 8336/10רע"פ  );6.3.2013, (פורסם בבו, אבו עצב ' מדית ישראל 1013/13רע"פ 
בין דין שיתו ועסקו -ערעור פלילי (רע"פ) בלבד על גזריבקשות רשות  שבעהוגשו  2013–2009בחיפוש שערך במאגר בו, מצא כי בשים  ה,לדוגמ  49

  ) לחוק הכיסה לישראל. 1(12בעבירה על סעיף היתר 
דין בעבירות אלימות קשות -, בחו החלטותיהם של שופטים ערבים בגזרי76 , בעמ'10 ה"ש, לעיל Fishman, Rattner & Turjemanם של במחקר  50

(א) לחוק בתי )1(א)(51-) ו1(40עוש המאסר בגין הוא יותר משבע שים לפי סעיפים כלומר שהמשפט המחוזי, -ו הדיוית של ביתבסמכות התוות
  .1984–, התשמ"ד]וסח משולב[המשפט 
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לכן, לטעמו, גורם זה השפיע על התהגותם של השופטים הערבים  51שפט העליון.המ-ודוים פעמים רבות בערעור בבית

  במדגם, ובא לידי ביטוי בעישה המקלה שקטה על ידיהם כלפי האשמים הערבים.

רביעית, פישמן, רטר ותורג'מן מצאו במחקרם כי השופטים הערבים החמירו יתר על מידה עם האשמים הערבים כאשר 

היה יהודי. יתן לומר שהם ראו בפגיעה בקבוצה היהודית פגיעה חמורה ובלתי סלחת, שכן מצא כי הסיכוי קורבן העבירה 

בה  52יהודי. –הגבוה ביותר לקבל עוש מאסר בפועל היה כאשר דן בתיק שופט ערבי, האשם שהורשע היה ערבי, והקורבן 

רבים פגיעה סלחת, שכן הם קטו מדייות עישה בעת ראו השופטים הערבים בפגיעה בקבוצה הערבית ובקורבות הע

מקלה עם האשמים הערבים כאשר גם הקורבן היה ערבי. בעייו, הפגע בעבירת השב"ח איו ערבי, אך גם איו יהודי; 

. הפגעת מביצוע עבירה זו היא הריבוות של מדית ישראל, שכן כסים לשטחה שוהים בלתי חוקיים ללא היתר רשמי לכך

הערבים, שכן כאמור אם אין מדובר בפגע יהודי, אין  השופטיםידי -ייתכן שמאפיין זה משפיע גם על העישה הקטת על

הדין השוים על חומרתה -צורך מלכתחילה להחמיר בעישה של האשמים הערבים. למרות ההתבטאויות השוות בפסקי

ידי ביטוי במדייות העישה ובחומרת העושים המוטלים על השוהים הן אין באות ל 53של עבירה זו, ועל הסיכון הטמון בה,

ימים בלבד, בעוד החוק מאפשר עוש מקסימלי של  25.98הבלתי חוקיים, שכן ממוצע ימי המאסר בפועל כאמור עמד על 

 שת מאסר בפועל.

ו בין שופטים יהודים לערבים. חשוב לציין עם זאת, כי יתן להציע הסבר חלופי לתוים על אודות השוי בעישה שמצא

 ביחס אלא, ערביםו יהודים שופטים אצל ערבים לאשמים שוהה ביחס לא בעישה השוי את להסביר אפשרכך למשל, 

 קבוצותשתי  הגיעו ממוש ההשו הערכי העולם בשל וזאת, ח"השב עבירת לעצם ויהודים ערבים שופטים של שוהה

 אתי בסיס על אשמים בין הפליה בעוד. פוליטית מבחיה טעוה עבירה שהיא ,ח"השב רתבעבי הדבר כון ,בפרט. השופטים

 שהיא בבעיה מדובר הפחות לכל. אחר הוא לעיל המתואר המצב הרי ,פסולה ספק ללא היא) שופט אותו פילו עבירה באותה(

 כי שיאמרו אף יש. האתי יוכםש בסיס על אשמים בין מפלה שופט אותו שבו ממצב ורמטיבית מבחיה פחות חמורה

 ואף שוים ערכיים מעולמות מגיעים השופטים שבה משפט תבשיט ,יגוה בל בהכרח הפחות לכל או, לגיטימי במצב מדובר

  .מוגדים

  54הסבר חלופי אחר הוא שאולי שופטים ערבים וטים בדרך כלל (תהא אשר תהא העבירה) לתת עושים קלים יותר.

ללים את הממצא שלו באשר לשוי בעישה בין שופטים ערבים לשופטים יהודים, אך ותים הסברים אלה אים שו

להם הסבר חלופי שאיו כרוך בהחת יחס מועדף של שופטים ערבים לחברי קבוצתם. הסברים אלה גם אים שוללים את 

שב"ח, או אולי מקלים בדרך כלל חשיבותו של המחקר שלו, שכן גם אם יימצא ששופטים ערבים מגלים יחס אחר לעבירת ה

  בעישה, יש בכך ממצאים חשובים ומשמעותיים.

או  לשלול אפשראישושם והפרכתם של ההסברים החלופיים שהצעו דורשים מטבע הדברים מחקר וסף. כך למשל, 

 יחס צואלמ יתן אם שיבחן מחקר ידי- על הערבים השופטים מצד ח"השב לעבירת שוהה ערכיה יחסל ההסבר אתלאשש 

 טעוות שאין) פחותה בולטות בעלות הן ח"השב עבירת שכמו( אחרות קלות בעבירות גם ערבים אשמיםכלפי  מקל

בדומה, מחקר עתידי יוכל לאשש או להפריך את ההסבר החלופי שלפיו שופטים ערבים וטים  .ח"השב כעבירת פוליטית

  להקל בעישה.

_____________________________________  
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  תשע"ה)( 34י  הארת דין ",מדייות העישההשפעת המוצא האתי של השופט על " ,רומיאו אליאס ועאן סרחאן

52  

אביב מטילים עושים קצרים יותר - צאו, מראים כי כלל השופטים במחוז תלבהערת אגב ציין כי ממצאים וספים שמ

וקלים יותר משופטי המחוזות האחרים, ואילו שופטים במחוז צרת ובמחוז חיפה מטילים עושים חמורים ביותר לעומת 

לחופש  שופטי המחוזות האחרים. ממצאים אלה מתיישבים עם התוים שחשפה הפרקליטות בעקבות עתירת התועה

המידע גד פרקליטות המדיה לחשיפת תוים הוגעים למספר כתבי האישום שהסתיימו בהסדר טיעון, בזיכוי או בהרשעה. 

התוים מלמדים כי מחוז צרת קט מדייות מחמירה, שכן שיעור הזיכויים שבו הם המוכים במדיה לאורך השים לעומת 

רים עתידיים אשר יבחו את ההתהלות השיפוטית במחוזות השוים, ויבחו בושא זו חוצים מחק 55המחוזות האחרים.

  את מדייות העישה לעומקה.

  סיכום

בתחילת מחקר זה הצגו את השאלה אם זהותו האתית של שופט, בין שהוא ערבי ובין שהוא יהודי, משפיעה על 

מחמירים דווקא בעישת עברייים שב"חים  ההחלטה השיפוטית שלו. וסף על כך העליו את ההשערה ששופטים ערבים

 לעומת עמיתיהם היהודים. 

עיון בממצאי המחקר מלמד שההשערה שהעליו הופרכה. יסיו לעות על השאלה מדוע השופטים הערבים הקלו עם 

ים אותם אשמים ערבים שלא כהשערה שהעליו בתחילת מחקרו זה. הצעו את ההחה כי התהגותם של השופטים הערב

  חברתיים הן מערכתיים, שמצאו בין היתר בסקירת ספרות המחקר.-תלויה בכמה שיקולים, הן פסיכולוגיים

חברתית בהסתמך על תיאוריית הזהות - את עצם היחס המועדף שגיליו יסיו להסביר מקודת מבט פסיכולוגית

  החברתית, תיאוריית הייחוס ותיאוריית הדמיון. 

ה מצא ביטוי דווקא בתיקים שעיים עבירות שב"ח, ולא מצא במחקרים קודמים שבדקו את העובדה שיחס מועדף ז

עבירות חמורות יותר, הסברו בשיקולים מערכתיים שוים המשפיעים על רמת הביקורת ועל הבולטות הפחותה של תיקים 

וחשיבות העיין מבחיה ציבורית אלה. עם השיקולים המערכתיים יתן היה למות גורמים רבים, ובעיקר מאפייי העבירה 

בגין עבירות על חוק הכיסה לישראל איו רב, וזה תון אשר  במשטרהומשפטית. צייו בין היתר שמספר התיקים שפתחו 

השפיע, כראה, על החלטות השופטים הערבים, אשר לא ראו באותם תיקי שב"חים תיקים בעלי הד ציבורי שיכול להפעיל 

וסף על כך הערו שהעוש על עבירות אלה הוא קל יחסית, וגם זה מאפיין שמפחית את החשש מלחץ לחץ כלשהו עליהם. 

ומביקורת של קבוצת הרוב ויכול להסביר את מדייות העישה המקלה. הסבר וסף שהצעו וגע לכך שתיקים אלה אים 

דין של אשמים - ים. זאת לעומת גזריזוכים לתהודה ציבורית או לביקורת משפטית בשל הערכאה המוכה שבה הם דו

המשפט העליון. - המשפט המחוזי והמדווחים בתקשורת לעתים קרובות ודוים בערעור בזכות בבית-ידי בית- היתים על

סברו כי ייתכן שזהות קורבן העבירה או האיטרס הפגע השפיעו על מדייות העישה, שכן העובדה שהפגעת מביצוע 

קטו העבירה היא ריבו הביאה לידי ריכוך חומרת העבירה ובעקבות זאת ,(קרטילהבדיל מקורבן יהודי קו) הות המדי

 השופטים הערבים מדייות עישה מקלה עם האשמים הערבים.

לסיכום, מחקרו זה בחן לעומקה את סוגיית השפעתו של המוצא האתי של השופט על תוצאות ההליך הפלילי. מעטים 

בחו את השפעתו של גורם זה על המשפט. מכיוון שמצאו שגורם זה משפיע רבות על ההחלטה הם המחקרים אשר 

השיפוטית, מומלץ להמשיך לחקור את התופעה, ולבדוק סוגיות וספות הקשורות לושא זה, עד שתתבהר תמות מצב 

  א זה בעתיד.ים שימשיכו לבחון ושכללית ומקיפה. תקוותו היא כי מחקר זה יהיה לעזר בידי החוקר

_____________________________________  
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