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   –שוויון בין המיים בתחום המעצרים ובעושי מאסר 

  בעיין זגה 5693/16בעקבות בש"פ 

   מאת

   ****גיל פרידמן ושחר שוסב

. הטיעון בדבר 1 ;מבוא. א. עובדות המקרה בעיין זגה. ב. יתוח ביקורתי של טיעוי השופט עמית
ר השכיחות מוכה של . הטיעון בדב2בהקשר מאסרן;  –המוכה של עברייות שים  השכיחות

בהקשר  –הטיעון בדבר הפרופיל הייחודי של שים עבריייות  )א(בהקשר מעצרן; –עברייות שים 
. צרכים 3בהקשר מעצרן;  –הטיעון בדבר הפרופיל הייחודי של שים עבריייות  )ב(מאסרן; 

של שים  צרכים ומאפייים (א)בהקשר מאסרן;  –ומאפייים של שים עבריייות ואסירות 
. ג. האם בכל זאת אפשר להצדיק הבחה בין שים לגברים בהקשר מעצרן –עבריייות ואסירות 

  לעיין מאסרים ומעצרים? הטיעון בעיין היחס החברתי השוה לשים אסירות ועצירות. סיכום.

  מבוא

תום ההליכים, השוה בדבר מעצר עד כהחלטה חריגה  לכאורה יו ראהא 1זגה ' מדית ישראל 5693/16בש"פ 

בה בחר השופט עמית שאחת ויחידה,  אמרת אגב שאילולא להיח. יתן מדי יום ביומוהיתות  ות דומותמהחלטות רב

עלמת  החלטה זוהייתה גברים בתחומי המעצרים והמאסרים, לשוויון בין שים ה בעייןלהביע את עמדתו על המצב הרצוי 

הבדלים בין שים בהמדוברת פותחת פתח לדיון משפטי, חברתי ופילוסופי  רהאמבתהום השייה המשפטית. ברם, ה

בחית שיקולי העישה לפי גזירת  בשלבלשים בעת מעצרן, ואף  אחר) להעיק יחס הישן כאלאם הצדקות (בלגברים, ו

   ., דיון שהוא ושאה של הארת דין זותקופת המאסר עצמהבוגע להעוש, ו

ה כדלקמן: בפרק א' ציג את עובדות המקרה ואת הכרעת בית המשפט בערר. פרק ב' יתח את סדר הדיון בהארה יהי

ימוקיו של השופט עמית בעת דחיית הערר, יעמיד אותם למבחן הביקורת ויציג את מסקותיו הוגעות לכוותם ולתוקפם 

שם כאלה. בפרק ג' להארה ציע את של טיעויו באשר להבדלים בין שים לגברים בתחומי המעצרים והמאסרים, אם י

 השוה החברתי היחס טיעון –הטיעון האטרקטיבי ביותר להצדקת הבחה בין שים לגברים בתחום המעצרים והמאסרים 

שאיו עולה בבירור מדבריו של השופט עמית, ולכל היותר מובלע בדבריו. בפרק זה טען כי  – ועצירות אסירות לשים

ועלו על ידי השופט עמית, טיעון היחס החברתי השוה אכן עשוי לעמוד בפי ביקורת וכך להצדיק להבדיל מהטיעוים שה

  מתן יחס אחר לשים בתחום המאסרים והמעצרים. חתום את ההארה בסיכום ובמסקותיו מהדיון 

  

_____________________________________  

  .ר ראשון במשפטים באויברסיטת חיפההיא סטודטית לתוא שחר שוסב הוא בוגר תואר ראשון במשפטים, אויברסיטת חיפה. גיל פרידמן  *

 .)24.7.2016בו, (פורסם ב זגה ' מדית ישראל 5693/13בש"פ   1



    (תשע"ח) 85יב  הארת דין ",שוויון בין המיים בתחום המעצרים ובעושי מאסר" דמן ושחר שוסב,גיל פרי

86  

  עיין זגהב המקרה עובדות. א

 2עד תום ההליכים.של העורר (להלן: זגה) מעצרו  המחוזי להורות על בית המשפטעל החלטתו של  הוגש ערר זגה בעיין

אישום: קשירת קשר לביצוע פשע ועבירת ייבוא סם מסוכן פרטי שי  ובו 3כתב אישום לבית המשפט המחוזי כגד זגה הוגש

  בצוותא. 

זוג. הת של ב הילות סמים מסוכים מהולד לכתובתחב תלהעבר פעלוו ואשים וספים ת זוגב ,על פי כתב האישום, זגה

היא עצרה. בחיפוש  ,איסוף המשלוח השי בידי בת הזוג מיד לאחרליעדה, ועברה לידיו של זגה.  הגיעהחבילה אחת כזו אכן 

   4ים להכת סם.שבביתו של זגה תפס סם מסוכן מסוג חשיש וכן כלי עישון וכלים המשמ

, פורטו הראיות לכאורה בעייו וטען גדובבקשה להארכת מעצרו של זגה, אשר הוגשה במקביל להגשת כתב האישום 

חשש לשיבוש הליכי  ישייבוא הסמים החוזר. כמו כן טען כי מכי יתן ללמוד על מסוכותו של זגה מכמות הסם שתפסה ו

ו, שמחקו את ההודעות והשיחות שבייהם. בבקשה צויו גם שלוש עבירות רכוש התהגותם של זגה ובת זוג וכחלמשפט 

  5עברו של זגה, וכן עבירה אחת של החזקת סם לשימוש עצמי.ב ואלימות

, הוחלט על מעצרו של זגה עד תום ההליכים, תוך דחיית חלופת המעצר שהוצעה. בית בערכאה הראשוה, לאחר דיון

   6סכה להישות מעורבותו בתחום הסמים. ישלתת בו אמון, ו אפשר-איאדם מיפולטיבי,  הואהמשפט קבע כי זגה 

צרו בדרך כי יש לשחררו, או לכל הפחות לע זגהטען  ר שהוגש על החלטת בית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון,ערב

בת ששל "הפליה זועקת", מאחר , טוע בטעה , הרלווטי לעייווזאת משי טעמים. הראשון שבהם ,של פיקוח אלקטרוי

אף אספה את החבילות ששלחו לכתובתה, שוחררה שסוכים, וחלק מרכזי בפרשת ייבוא הסמים המ היה להו של זגה, שזוג

  7למעצר בית.

הוא שיצל את התלות של בת ציין כי האחרון עלה זגה, וההשופט עמית בפה מלא את טעת ההפליה שדחה בהחלטתו, 

. כאן המקום םואיהעובדה שזגה היה שוי ויהל עמה קשר מחוץ לישכן ציין את ו ,ובעת מהפרש הגילים בייהםהו בו, זוג

. עם זאת, בחר העררלציין שלאחר דחיית טיעויו של זגה, היה ביכולתו של השופט עמית לסיים את ההחלטה בדחיית 

בתחומי מקל לשים יחס  מתן מצדיקיםהגברים לבין שים הקיימים לטעמו ההבדלים השופט לתת דעתו בהערת אגב על 

  :וכך כתב. המעצרים והמאסרים

מלא בין שים וגברים בתחום המעצרים  'שוויון'ורך אומר כי איי משוכע כי הגיעה העת ללמעלה מן הצ"

והמאסרים. גלוי וידוע כי עברייות שים איה שכיחה כעברייות גברים, מספר האסירות והעצורות בישראל 

לקולא כלפי  ביחס 'חוטאים'קטן עשרת מוים ממספר האסירים והעצורים, וטוב שכך. גם אם שופטי ישראל 

שים, הרי שהדבר ובע, בין היתר, מההכרה במאפייים ובצרכים הייחודיים של שים עבריייות ואסירות. 

מחקרים מלמדים על הפרופיל הייחודי של שים עבריייות, השוה מזה של הגבר העבריין, לרבות 

_____________________________________  

 ).04.07.2016(פורסם בבו, מדית ישראל ' אזולאי  6822-06-16מרכז) מחוזי ת"פ (  2

), ואכן הורשע זגה על פי 4.1.2017(פורסם בבו,  מדית ישראל ' שי זגה 6714-06-16מרכז) מחוזי פ ("תראוי לציין כי כתב אישום זה דון ב  3

  הודאתו במסגרת עסקת טיעון.

  .לפסק דיו של השופט עמית 1פס' , 1, לעיל ה"ש זגהעיין   4

 .2שם, פס'   5

  .3שם, פס'   6

  .4שם, פס'   7
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עישה, הטיפול ודרכי ההיסטוריה האישית הקשה שמסתתרת מאחורי אחוז יכר מבייהן. השפיטה, ה

    8.השיקום של שים עבריייות הוא מושא לכתיבה עיפה בתחום הקרימיולוגיה, ולא זה המקום להרחיב"

 של טיעוי השופט עמית ביקורתי יתוח. ב

בתחום  גבריםול להעיק יחס שווה לשים (לפחות בעת הזאת) כאמור, טעתו של השופט עמית היא שאין מקום

. ראה לכאורה כי הִּפסקה הקצרה שבה ימק עמדה זאת מוה שיקולים משיקולים שוים, אך אסריםהמעצרים והמ

המשמעות של חלקם, מקשה את הבת זיקתם של שיקולים אלה לעקרוות הכלליים של - קיצורם של הדברים, כמו גם דו

   עישה ותכליות המעצר. 

שיקולי העישה  פט עמית ותח את היחס בים וביןתח את הטעמים העולים מדברי השו הארהחלק זה של הב

בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה שעילות המעצר גם בים ובין , ו1977–, התשל"זחוק העושיןז ל40 עיףסהמויים ב

ם . כמו כן בחן אם אכן יש בהם כדי להצדיק יחס שוה לגברים ולשי(להלן: חוק המעצרים) 1996–, התש"ומעצרים) –

במאסר ובמעצר. למען הבהירות בחן את תוקפו של כל ימוק הן לעיין מאסר הן לעיין מעצר. בחית כל ימוק תיעשה 

תחילה באשר לרלווטיות שלו לשאלת המאסר, מטרותיו ושיקוליו על פי חוק העושין, ולאחר מכן בוגע למעצר, מטרותיו 

  ושיקוליו על פי חוק המעצרים.

 בהקשר מאסרן – שים עברייות של המוכה שכיחותה בדבר הטיעון  .1

הראשוה של השופט עמית גורסת כי "גלוי וידוע כי עברייות שים איה שכיחה כעברייות גברים, מספר  ההמקה

  ". ]...[ האסירות והעצורות בישראל קטן עשרת מוים ממספר האסירים והעצורים

כה של עברייות שים בשיקולים הרלווטיים לשאלת העישה, הרי אם בקש לשלב את הטעה בדבר שכיחותה המו

יש מקום להעיק ש ראה כי טעה זאת מתייחסת לצורך בהרתעה. כלומר, הטיעון שעליו סמך השופט עמית בעיין זה הוא

ו, לדעתעם זאת,  9העבירה. לבצע אתלהרתיע שים אחרות מ בשל הצורך המופחתיחס מקל לשים בתחום המאסרים 

  . , ואף איה עולה בקה אחד עם עקרון השוויוןעמית איה מתיישבת עם החוק המסדיר תחומים אלוהשופט האמירה של 

, ועד לחוק העושין) 113(להלן: תיקון  2012שכס לתוקף בשת  2012,10–) התשע"ב113חוק העושין (תיקון מס' 

ים בעבירות השתת  תופעתשי מאסר, ולצמצם את להכווין את שיקול דעתו של השופט בעת גזירתם של עושים שועו

קובע כי בית המשפט רשאי להתחשב העושין ז לחוק 40סעיף אמם  11דומות, תוך השארת מרב שיקול הדעת בידי השופט.

מעקרון ההלימה  חורג העוש איועוד  וכל העבירה סוגלבהתאם בשיקול הרתעת הרבים בעת גזירת עושו של האשם, 

דבריו של השופט עמית מתייחסים לעברייות גברים כשכיחה יותר מעברייות שים באופן כללי,  אלא מאי? בחוק. בועקה

אשר ועד להביא להרתעה מפי ביצוע עבירה  ,ז40ולא בהתייחס לעבירות סמים באופן ספציפי. על פי לשוו של סעיף 

  ספציפית, לא היה מקום לשקול שיקול זה.

_____________________________________  

ההחה שמערכת המשפט והגת לקולה  –האמפירית המובלעת בדברים אלה של השופט עמית  יש לציין עם זאת כי ספק עם ההחה .5שם, פס'   8

  ).2001( 307–306, 277י  פליליםהיא החה כוה, וראו למשל בהקשר זה: ויה רימלט "כאשר שים עשות אלימות"  –בשים 

 אם ספק. מאסר בעוש דווקא ולאו, בכלל שים של בעושן להקל יש כי המסקה את לכאורה תמחייב היתהי זה טיעון של קבלתו כי לב לשים יש  9

 העומד השיקול זה כי הטעה את בספק מעמיד אשר דבר, ממאסרים להבדיל, העושים כללוגע לב כזאת הקלהלהעיק  והגים המשפט בתי אכן

 .המשפט בתי פסיקת ביסוד בפועל

 .2330, ס"ח 2012–), התשע"ב113חוק העושין (תיקון מס'   10

  .241, ה"ח הממשלה 2006–), התשס"ו92דברי ההסבר להצעת חוק העושין (תיקון מס'   11
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אם הייתה שכיחות העבירה הספציפית גדולה יותר בקרב גברים, לא היה מקום לשקול שיקול זה. שקילת יתרה מזו, גם 

השכיחות של העבירה בקרב קבוצה באוכלוסייה (להבדיל משכיחותה באוכלוסייה הכללית), במסגרת השיקולים לעוש, 

ליון עמד בהקשר זה על הפגיעה בשוויון איה עולה בקה אחד עם פסיקה קודמת של בית המשפט העליון. בית המשפט הע

שיש בשקילת השכיחות היחסית בקרב קבוצה מסוימת, בהתייחסו לאפשרות לשקול שכיחות העברייות בקרב מבקשי 

  המקלט:

 תופעה של מימדיה בהתגברות העישה רף קביעת לצורך להתחשב המשפט בית רשאי אם שאף"אלא 

 אשם של בהשתייכותו העישה רף קביעת לצורך להתחשב הוא רשאי האם השאלה מתעוררת, עברייית

 על המים לשודדים ביחס שוה עישתי סטדרט לקבוע יתן האם, דהייו. באוכלוסיה אחרת או זו לקבוצה

 עבירות ביצוע בגין לדין המועמדים אלריש אזרחי מאשמים להבדיל בישראל המקלט מבקשי אוכלוסיית

 מסוימת לקבוצה אשם של השתייכותו. שלילית להיות חייבת זו הלשאל התשובה, לטעמי. דומות

 העוש. ביצע אותה העבירה בגין הראוי העישה רף קביעת לצורך כשלעצמה רלבטית איה באוכלוסייה

 את למות יתן אלה עקרוות בין. העישה תורת של היסוד לעקרוות בהתאם להיקבע צריך עבירה בגין

; האשם על המושת העוש לבין בסיבותיה העבירה חומרת בין ומידתי הגיוי יחס המחייב, ההלימה עקרון

 העישה ועקרון; זהה עוש ייגזר דומות ובסיבות דומות עבירות בגין לפיו, העישה אחידות עקרון

 בחברה כי לכל ברי ]...[ האשם של והפרטיות האישיות לסיבותיו משקל מתן שעייו האידיבידואלית

 השוויון עקרון עם אחד בקה עולה איו זה שכן כפול עישה סטדרט של קיומו עם להשלים יתן לא וקתמת

 אכיפה בדבר והאיסור העישה אחידות עקרון כגון העישה בתורת אחרים משה עקרוות גזרים ממו –

 עוש גזירת, כן על יתר. הישראלית המשפט שיטת של החוקתיים במאפיייה מרכזי דבך המהווה – בררית

 עישה מדייות, זאת אף זאת לא. זרים שיקולים כשקילת כמוה דתו או עדתו, מיו, אדם של למוצאו בהתאם

 קשות חברתיות השלכות לגרור עלולה החברתית השתייכותו או אדם של האתי מוצאו את בחשבון המביאה

  12."הרלבטית הקבוצה של והכתמה שלילי תיוג כגון

, בית המשפט קבע במפורש כי לעיין שיקול ההרתעה אין להתחשב בהשתייכותו של אשם לקבוצה מסוימת הה כי כן

באוכלוסייה שקיימת בקרבה שכיחות מוגברת של העבירה, ומה עם השיקולים הזרים לגזירת עוש את ההתייחסות למיו 

  של אדם.

העובדה שבמקרה זה  13מקימה פגיעה בכבוד האדם.ודוק, מגדר הוא מאותם תבחיים מובהקים אשר התייחסות אליו 

ההתייחסות למיו של האשם באה לידי ביטוי ביחס מקל יותר כלפי שים, אין בה כדי לאיין את הפגיעה בשוויון הכרוכה 

בהתייחסות זו ואת הפגיעה בכבוד האדם הובעת מכך, וזאת משי טעמים: ראשית, ההסתמכות על הכללות סטטיסטיות 

אמם  14כיחותה של פעילות עברייית בקרב שים עלולה בעקיפין לחזק סטריאוטיפים שליליים באשר לשים.באשר לש

מעורבות פחותה של שים בפעילות עברייית היא כשלעצמה סטריאוטיפ חיובי, אך זאת התבוות צרה ומוגבלת. צדה 

חיזוקם של סטריאוטיפים שליליים באשר  השלילי של הכללה זאת, ושל ההעדפה המוקית לשים בעושי מאסר, הוא

לשים עבריייות ואסירות וראייתן כמי ששיותן פגומה. שית, גם בהתעלם מהסטראוטיפים השליליים שהעדפתן של שים 

במקרה זה משמרת ומחזקת, אפשר לטעון כי הפגיעה בקבוצת הגברים, אף שהיא קבוצה הגמוית, היא בגדר הפליה פסולה 

_____________________________________  

 פסק אמם. (ההדגשה הוספה)) 1.5.2013, בבו(פורסם  דציגר השופט של דיו לפסק 17–16' פס, לאגסום כאברי ' מדית ישרא 5535/12ע"פ   12

  . בחוק המויים השיקולים יישום על יחולו לא שקביעותיו טעם אין לכאורה אךן, לחוק העושי 113 תיקון חל לא שעליו במקרה יתן הדין

יצוין כי בספרות המשפטית אפשר אמם לאתר גישה שוה הסבורה כי יש מקום לתת משקל לשכיחות השוה של עברייות שית בשוקלו שיקולי   

 .298–296 עמ', ב8הרתעה ראו רימלט, לעיל ה"ש 

 לגאווה בירושלים הפתוח הבית 343/09 מ"עע, ראו גם ))3 (630 ,650 )1998ב ד"פ, והרווחה העבודה שר ' בישראל השים שדולת 2671/98 ץ"בג  13

 ).14.9.2010, בבו פורסם( עמית השופט של דיו לפסק 39' פס, ירושלים עיריית'  וסובלות

 ).2008( 406) 4(סב ד"פ, וצרהא שר'  אלחתי 2911/05 ץ"בג  14
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בית המשפט  15וססת על סטראוטיפים שליליים באשר לקבוצה זו המקימים פגיעה בכבוד האדם שלהם.משום שהיא מב

העליון כבר פסל בפסיקתו כמה מקרים שבהם קטה הפליה כלפי קבוצת הגברים, כאשר מתחת להפליה זו, שועדה 

ריאוטיפית בוגע לשים לכאורה להעיק יחס של העדפה מתקת לשים כקבוצה מוחלשת, הסתתרה למעשה תפיסה סט

  16:אלחתיהמציחה את מעמדן החברתי המוחלש. יפים לעיין זה דבריה של השופטת חיות בעיין 

  

לאפליה זו על שי רבדיה לא סיפקו הקרות כל הסבר מיח את הדעת, למעט גישות סטריאוטיפיות לפיהן "

ת השכר שהיא מקבלת; מבחית תפסת האישה כמפרס משי וכבעלת מעמד חות בשוק העבודה מבחי

הכוות להעסיקה; ומבחית משך העסקתה. אף כי לצערי חלק מגישות אלה יש להן עדיין אחיזה בשוק 

העבודה הישראלי דומה כי אין חולק שזוהי מציאות בלתי רצויה אשר יש לפעול בהתמדה לעקירתה מן 

גברים לשים בשיעור פסיית השארים איו  השורש. משכך הסדר האחז בגישות אלה כדי להצדיק אפליה בין

יכול להיתפס אלא כהסדר שיש בו משום פגיעה בכבודן של השים כעובדות וכעמיתות בקרות וכן בכבודם 

של האלמים משום שהוא פוגע ללא הצדקה ברמת חייהם לאחר מות שותיהם. במובן זה מדובר באפליה 

יעה שהיא יוצרת יש בה על כן משום פגיעה בזכות היסוד של הקשורה קשר עייי והדוק לכבוד האדם והפג

 17.האלמים ושותיהן המוחות לכבוד על פי מודל הבייים שאימץ בית משפט זה כמפורט לעיל"

דוגמה יפה וספת לעיין זה יתן לראות בפסיקתו של בית המשפט העליון בארה"ב, אשר פסל חוק שהתיר שתיית משקה 

בית המשפט קבע  18ם בגיל צעיר יותר מאשר גברים, בטעה כי שים מעורבות פחות בתאוות דרכים.המכיל אלכוהול לשי

בפסק הדין כי הקורלציה הסטטיסטית שהציגו ציגי המדיה כדי להצדיק את יחסו השוה של החוק לגברים בהתבסס על 

דומה כי הדוגמאות  19רוים לשוויון.מים בלבד, היא חלשה מכדי להוות הצדקה הולמת, ולכן פוגעת בזכותם של האח

האמורות מדגימות כיצד בתי המשפט מגלים יחס חשדי כלפי חוקים המפלים על בסיס מין הפליה אשר אמורה להיטיב 

שים, אך בפועל פוגעת פגיעה אסורה בקבוצת הגברים (הקבוצה ההגמוית), תוך הצחה,  –לכאורה עם הקבוצה המוחלשת 

  אוטיפים פוגעיים הוגעים לשים, ובכך יוצא שכרן בהפסדן.הלכה למעשה, של סטרי

 מעצרן הקשרב– שיםהטיעון בדבר השכיחות מוכה של עברייות   .2

העילה הראשוה ועדה למוע  .שתי עילות למעצר עד תום ההליכים קובע המעצרים) לחוק 1(א)(21לעיין מעצר, סעיף 

העילה השייה  21הפעלת לחץ או איום על עדים. למועו 20פטי תקין,ח הליך משיהבטל ,מהאשם לשבש הליכי חקירה

_____________________________________  

 מדיה ברק גם ראו). 16.11.2011, בבו פורסם( דציגר השופט של דיו לפסק 24' פס, מ"בע הפקות טוב לילה חברת'  אסקי'פרוז 8821/09 א"רע  15

 ).ו"תשע( 97–96, 63 יז וממשל משפט" חלוקתי וצדק הציבורי האיטרס, האדם כבוד: העליון המשפט בית בפסיקת לשוויון החוקתית הזכות"

 .)2008( 406) 4סב(פ"ד , מר בימין תיהו –אלחתי ' שר האוצר  2911/05בג"ץ   16

  לפסק דיה של השופטת חיות. 26שם, פס'   17
18  Craig v. Boren, Governor of Oklahoma, 429 U.S. 190 (1976).  

  וכך קובע בית המשפט בפסק הדין:   19

“Even were this statistical evidence accepted as accurate, it nevertheless offers only a weak answer to the equal protection 

question presented here. The most focused and relevant of the statistical surveys, arrests of 18-20-year-olds for 

alcohol-related driving offenses, exemplifies the ultimate unpersuasiveness of this evidentiary record. Viewed in terms of the 

correlation between sex and the actual activity that Oklahoma seeks to regulate – driving while under the influence of alcohol 

– the statistics broadly establish that 18% of females and 2% of males in that age group were arrested for that offense. While 

such a disparity is not trivial in a statistical sense, it hardly can form the basis for employment of a gender line as a classifying 

device. Certainly if maleness is to serve as a proxy for drinking and driving, a correlation of 2% must be considered an unduly 

tenuous 'fit.' Indeed, prior cases have consistently rejected the use of sex as a decisionmaking factor even though the statutes 

in question certainly rested on far more predictive empirical relationships than this”. 

 (להלן: חוק המעצרים). 1996–מעצרים), התש"ו –סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  )(א) לחוק1(א)(21 ס'  20
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עבירות,  החוק גם קובע כמה 23טחוו.יתכליתה היא שמירה על שלום הציבור ובו 22ציבור,לעוסקת במסוכות האשם 

לא יעלה  כל עודעצר עד תום ההליכים בעייו יביצע אחת מהן, חזקת המסוכות מתקיימת כלפיו ועל כן הוא יאשר שאשם 

לחוק  13עילות אלו דומות במהותן לעילות המעצר לפי הגשת כתב אישום, כפי שאלו קבועות בסעיף בידו להפריכה. 

  המעצרים.

הדרך הטובה  24.הבטחת הליך משפטי תקין ושמירה על שלום הציבור הן לחוק המעצרים 21תכליותיו של סעיף כאמור, 

כה של עברייות שים היא במסגרת עילת המסוכות: יתן להבין את הטיעון ביותר להבין את הטיעון בדבר שכיחות מו

  כאומר כי שכיחות מוכה של עברייות שים יש בה כדי להעיד לכאורה על מסוכות פחותה של שים.

מאפיייו האישיים של ב חשבבהת חייבת להיעשות באופן אידיבידואליהמסוכות  הבעייתיות בטיעון זה היא שבחית

הסדר זה  בעייןגם  26חלופת מעצר שפגיעתה בחירותו של האשם פחותה. הוא הדין בשאלת קיומה של 25.ספציפיהאשם ה

המשפט  על ביתשקבע בפסיקה כי יש להימע מקטגוריזציה של מסוכות ושל קריטריוים להחלת חלופת המעצר. משמע 

   27.שלפיוהמקרה הקוקרטיות של להתייחס לסיבות 

מור קשה לראות אימתי מיו של אשם יהיה בגדר תון שיש בו כדי לשות את מסוכותו של פלוי, מבלי לאור הא

שאפשר לערוך לה רדוקציה לסיבות אישיות אחרות של האשם. כך למשל, ייתכן שעברייות שים שכיחה פחות בשל 

ציאליות. בהחה שהשכיחות הפחותה של סו- שכיחות פחותה של סיבות אחרות בקרב שים כגון הפרעות אישיות אטי

עברייות שים יכולה להיות מוסברת במלואה על ידי רדוקציה לגורמים אחרים, הרי התייחסות למיו של אשם מתייתרת 

התייחסות שבית המשפט ממילא מחויב בה. במילים אחרות, אין להתייחס  –על ידי התייחסות לסיבות ספציפיות אלה 

חות בדבר שכיחות פחותה של עברייות שים כאשר פתוחה הדרך לבדוק אם באשם הספציפי להכללה המדויקת פ

סוציאלית וכיוצא -מתקיימות הסיבות המסבירות שכיחות מופחתת זאת (כגון אם הוא לוקה בהפרעת אישיות אטי

     28בזה).

אפשר לערוך לו רדוקציה לתוים -איזאת ועוד, גם אם יח שהתון בדבר מיו של אשם מפחית את מסוכותו באופן ש

אחרים או לסיבות אחרות המתקיימות באשם, הרי בכל זאת אין הצדקה להיח את מסוכותו הפחותה באופן גורף הוגע 

לכלל סוגי העבירות, וללא כל בדיקה אמפירית. אין לקבוע כי שים מסוכות פחות מגברים רק על סמך ידיעה שיפוטית, 

מחקרים שיצביעו על קשר סטטיסטי מובהק בין מיו של האשם ובין מסוכות פחותה. לא זו אף זו,  ולמצער, חוצים

לטעמו הסקת המסוכות המופחתת צריכה להסתמך לכל הפחות על בחיתו של האשם הספציפי בתסקיר מעצר. כך 

_____________________________________  
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 .)12.4.1998(פורסם בבו,  דיה של השופטת דורר , פסקפורמן ' מדית ישראל 2188/98בש"פ   27

 ההתייחסות שהמרת משום זאת. תיתתוצא הפליה בכך לראות אין אם השאלה לכאורה עולה הייתה זה במקרה אמם .15, לעיל ה"ש מדיה אור  28

 שוות של רבה מידה תשמר על אף צמצום השוות ביחס לגברים ולשים, ,לשים גברים בין השוות את המסבירים לתוים בהתייחסות למין

 אפשרות כל אין. הפסול תוצאתית הפליה של במקרה מדובר אין כי לראות לדעתו קל, זאת עם. גברים לעומת שים על מאסר בהטלת תוצאתית

     .המעצר תכליות בהשגת תממשי פגיעה לפגוע מבלי התוצאתית השוות את המצמצמים בקריטריוים אלה יטרליים קריטריוים להמיר
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מקרים שבהם שיקול זה הוא הסתמכות זאת על מיו של העצור תהיה מבוססת על ידע ממשי ותהיה מצומצמת לאותם 

   29אפשר לערוך לו רדוקציה לתוים אחרים.- בגדר תון רלווטי שאי

אפשרות אחרת להבין את הטיעון בדבר שכיחות מוכה של עברייות שים היא כטיעון המתייחס גם הוא להרתעת 

ות כזאת איה אפשרית במסגרת הרבים, בדומה לאופן שבו פירשו את דבריו של השופט עמית בהקשר של עישה. אך פרש

. לפי פסיקתו של השופט עמית עצמו, אין עייו של חוק המעצרים בהרתעת הרבים ושיקולי עישה הורמטיבית הקיימת

 איןיסוד: כבוד האדם וחירותו, - לאור חקיקת חוקזוהי אף פסיקתו העקיבה של בית המשפט העליון שלפיה  30.אחרים

תיע עברייים בכוח מביצוע להריכול מעצר  אםספק יתר על כן,  31ים תכלית הרתעתית.לחוק המעצר 21לייחס לסעיף 

זאת ועוד, לעיין שיקול הרתעתי המתבסס על השתייכותו של האשם לקבוצה מסוימת, תקפה באותה המידה  32.עבירות

ה. לפיכך גם במקרה זה יש לומר , ודבריו לעיין הפגיעה בשוויון הכרוכה בשיקול זכאברי אגסוםגישת בית המשפט בעיין 

   בשוויון והוא שיקול זר.     כי השיקול פוגע

  בהקשר מאסרן – עבריייות שים של הייחודי הפרופיל בדבר הטיעון  .3

מתייחס ל"פרופיל הייחודי של שים עבריייות, השוה מזה של הגבר  של השופט עמית דבריושי העולה מהטיעון ה

ריה האישית הקשה שמסתתרת מאחורי אחוז יכר מהן", אשר עשוי להקות להן יחס מקל מצד העבריין, לרבות ההיסטו

  השופטים בעת החלטה בעיין.

בחיתו של טיעון זה לאור שיקולי העישה המפורטים בחוק העושין מעלה לדעתו כי גם טיעון זה איו מצדיק יחס 

 שעייו ,האידיבידואלית העישה עקרוןיסוד של העישה הוא  המקל יותר עם שים בעישה, וזאת מכמה טעמים. עקרון

בעת שקילת השיקולים הוגעים לגזירת עושו של בהתאם,  33.האשם של והפרטיות האישיות לסיבותיו משקל מתן

פגיעה ה 34הפגיעה של העוש באשם לרבות בשל גילו,כגון אשם, יתן להתייחס לסיבות שאין קשורות בסיבות העבירה, 

 ,36סיבות חיים קשות של האשם שהייתה להן השפעה על ביצוע מעשה העבירה 35של העוש במשפחתו של האשם,

  סיבות חיצויות וספות.ו

בגזירת את הצורך  תמייתר אורחות חייו של כל אשם בצורה אידיבידואליתלהתייחסות לסיבותיו האישיות וה

 שמאפיית"ההיסטוריה האישית הקשה"  ועל כקבוצה פרופיל הייחודי של שים עבריייות"בהתבסס על "ה גורפות מסקות

 במילים .חייו של האשםהתייחסות לסיבות  כבר האשם הספציפי כוללתשל  בעייוובחית השיקולים  , הואילחלקן את

ם ואשם, ממצה את כל כוחו של אחרות, האידיבידואציה שממילא בית המשפט מחויב בה בהתאימו עוש הולם לכל אש

טיעון זה. מששקלו כלל סיבותיה האישיות של האשמת, ובכללן ההיסטוריה האישית הקשה שלה (אם יש כזו), הרי 

ממילא שקלו כל השיקולים שבבסיס ההכללה בדבר הפרופיל הייחודי של שים עבריייות. שקילת עובדת היותה של 

  פולה של אותם השיקולים. האשמת אישה תהיה משום שקילה כ
_____________________________________  

בהסמכה  חוק פי על עשהישת ראוי ,)15, 13ה"ש  לעילראו ( בשוויון פגיעה של מובהק תבחין אשהי, האשם של למיו התייחסות כי לציין ראוי  29

 בחוק ההסמכה דרישת כי ראה, בכלל או, מסוכותל כשיקול האשם של למיו התייחסות במפורש מציין איו המעצרים חוקש מאחר. מפורשת

 .מתקיימת איה

 ).15.1.2012לפסק דיו של השופט עמית (פורסם בבו,  9, פס' ' עקיבא פחס הכהןמדית ישראל  369/12בש"פ   30

 ).1995סק דיו של השופט גולדברג (לפ 1, פס' 589) 4, פ"ד מט(מדית ישראלגימאת '  2316/95ד"פ   31

  (התשס"ג). 286–285, 282מו  פרקליטהרית קיטאי "היגוד בין חזקת המסוכות שבחוק המעצרים לבין חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו"   32

לפסק דיו  7–5, פס' מוחמד פראגין ' מדית ישראל 3173/09; רע"פ דציגר לפסק דיו של השופט 16' ספ, 12, לעיל ה"ש כאברי עיין למשל ראו  33

, בבו פורסם( רובישטיין השופט של דיו לפסק כ–יט' פס, ישראל מדית'  מן'תורג שי 7006/14 פ"ע); 5.5.2009של השופט דציגר (פורסם בבו, 

23.3.2015.( 

  ) לחוק העושין.1יא(40 ס'  34

 ) לחוק העושין.2יא(40 ס'  35

 ) לחוק העושין.8יא(40 ס'  36
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מותירה מקום לספק בדבר השיקולים השקלים בעת החלטה על מעצר  איהלמעצרים, לשוו של חוק המעצרים  אשרב

כאמור,  37קימות חזקת מסוכות.חשש לשיבוש הליכי משפט, מסוכותו של האשם ועבירות המ, והם: עד תום ההליכים

לעברו של האשם  יםמתייחס םפי עתיד, ואי יצופ יהםבחוק המעצרים ששהחשש לשיבוש הליכי משפט וחזקת המסוכות 

שיקולים איה רלווטית ל ולפרופיל הייחודי שלו על כן ההתייחסות להיסטוריה האישית הקשה של האשם 38הספציפי.

בעיין זה אין לו אלא לחזור על הדברים  .היא רלווטית לשאלת מסוכותו של האשם, אלא ככל שחוק המעצריםשב

שכתבו לעיל בעיין הטיעון על השכיחות המופחתת של עברייות שים, שיפים גם לעייו. כלומר, אם בקרב שים שכיח 

ולא להכללה המדויקת פחות באשר  פרופיל המעיד על מסוכות מופחתת, הרי יש להתייחס לגורמים המרכיבים פרופיל זה,

  למסוכותן של שים. 

 בהקשר מאסרן – צרכים ומאפייים של שים עבריייות ואסירות  .5

. דברים אלה הם עמומים להכרה ב"צרכים ומאפייים של שים עבריייות ואסירות"בדבריו גם השופט עמית מתייחס 

על השיקול שהוזכר לעיל בעיין הפרופיל הייחודי של שים במעט, ולא ברור אם בדברים אלה ביקש השופט להוסיף 

  עבריייות. 

עם זאת, ראה כי המושג "צרכים ומאפייים של שים עבריייות ואסירות" הוא רחב יותר ממושג ה"פרופיל הייחודי של 

, לגברים השוואהבעל שים  או המעצרתקופת המאסר  שלשוה ההשפעה שים עבריייות", שכן אפשר לכלול בו גם את ה

הטיפול ודרכי ולא רק את הגורמים שתרמו להתרחשות העבירה. ואכן, השופט עמית מתייחס בהמשך דבריו לשאלת "[...] 

", דבר הרומז להבה רחבה יותר של צורכיהן ומאפיייהן של שים, אף מעבר להיסטוריה השיקום של שים עבריייות

  רה. האישית ולסיבות שתרמו להתרחשות העבי

ככלל גם הטיעון בדבר השפעתו הבדלת של מאסר, בכפוף לסייג שתייחס אליו בהמשך, חשוף לטעה כי ממילא בית 

המשפט, בשל עקרון העישה האידיבידואלית, מחויב לבחון את סיבותיו של כל אשם ואשם, ובין יתר השיקולים שמוה 

בחיה אידיבידואלית זאת תייתר אפוא (בכפוף לאמור  39האשם.השפעת העוש על  החוק מצוין במפורש גם השיקול של

להלן) את הצורך להיזקק להכללה בדבר השפעתו הבדלת של העוש על שים ועל גברים, גם אם מקבלים שהכללה זאת 

מים מעוגת מבחיה אמפירית. כך למשל, אם עוש המאסר משפיע על שים בצורה אחרת מהשפעתו על גברים בשל היותן פע

הרי יתן להביא שיקול זה בחשבון באופן  40רבות מטופלות בילדים או בשל התפקיד שהן ממלאות בתא המשפחתי,

אידיבידואלי (בכפוף לאמור להלן) אם הוא מתקיים באשמת ספציפית. בדומה, אם השפעתו של עוש המאסר על שים 

יים לסיבות האופיי ה אישיותי, אופי אושים יותר מאשר לגברים, הרי ראוי לבחון את התקיימותם קשה יותר בשל מב

   של אלה באשם הספציפי (גבר או אישה) ושלא להסתמך על ההכללה בדבר שכיחות הימצאותם בקרב שים.

  

_____________________________________  

 המעצרים.לחוק  21 ס'  37

  .293–292, בעמ' 32 קיטאי, לעיל ה"ש  38

 ) לחוק העושין.1יא(40ס'   39

 התא להתפרקות הביאו שים של הכליאה ממקרי 75%-מ יותר כילמשל  מצאלעיין ההשפעות של כליאה על שים בשל מצבן המשפחתי,   40

 78 כלא שיםגילה חן ותומר עית . ראו המשפחתי התא של בהתפרקותו מסתיימים אים שלרוב, האב כליאת של מקרים לעומת, המשפחתי

)2010.( 
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ם באותה מידה גם לעיין מעצרים. אמם לכאורה הדברים שכתבו באשר לתוקפו של הטיעון בעיין מאסר שים תקפי

שיקול השפעת המעצר על העצור איו מן השיקולים המויים בחוק המעצרים. עם זאת, ראה כי בפועל בתי המשפט שוקלים 

אלא שגם כאן יש לומר, כפי  41את השיקול של השפעת המעצר על האשם בבואם להכריע בשאלת המעצר או חלופת המעצר.

לעיל בעיין המאסר, שהבחיה האידיבידואלית תייתר ממילא את הצורך להיזקק להכללות בדבר השפעתו הבדלת שכתבו 

  של מעצר על שים ועל גברים. 

הטיעון ג. האם בכל זאת אפשר להצדיק הבחה בין שים לגברים לעיין מאסרים ומעצרים? 
 ם אסירות ועצירותבעיין היחס החברתי השוה לשי

אפוא כי הימוקים שאפשר לדלות מדבריו של השופט עמית אים עומדים במבחן הביקורת. האם בכל זאת אפשר ראיו 

  להציע ימוק אחר שיש בו כדי להצדיק הבחה בין שים לגברים בשאלת המאסר והמעצר? 

שאיו מוזכר  לדעתו, הימוק המבטיח ביותר להצדקת הבחה בין שים לגברים בשאלת המאסר והמעצר הוא ימוק

במפורש בדבריו של השופט עמית, ולכל היותר הוא מובלע בדבריו. כוותו לימוק המתבסס על יחסה של החברה לשים 

כלומר הטעה כי השפעת מאסר או מעצר על שים היא קשה יותר משום שהחברה מתייחסת בקשיחות , אסירות או עצירות

כמה טעמים הופכים ימוק זה למבטיח יותר  42אסירים או עצירים. לשים אסירות או עצירות יותר מאשר לגברים

   מהימוקים האחרים שבחו.

ראשית, שיקול זה, להבדיל מחלק מהשיקולים האחרים שדוו, מצביע על שוי רלווטי בין גברים לשים שאיו יתן 

חיה אידיבידואלית של האשם. במילים לרדוקציה לתוים אחרים על אודות האשם, ולפיכך הוא איו מתייתר על ידי ב

אחרות, אם לעיין השוי במבה האישיות והשפעתו על סבל המאסר, אפשר היה לטעון כי יש לבחון באופן ספציפי כל אשם 

ואשם ולראות אם מתקיים בו מבה אישיות המקשה שהייה במאסר, הרי שאלת היחס החברתי לשים אסירות או עצירות 

בחיה פרטית. התון בדבר היחס החברתי הקשה יותר לשים אסירות או עצירות מתקיים לכאורה בכל איה מאפשרת 

   השים ורק בשים, משום שיחס זה מופה באופן איהרטי אל שים אך ורק מחמת מין.

כי אפשר  שית, בית המשפט טרם תן את דעתו ללגיטימיות של שיקול זה לאור עקרון השוויון. יש רגליים לטעה

להבחין בין שיקול זה ובין השיקול של הרתעה שבעייו כבר פסק כי איו עומד בעקרון השוויון, ולפיכך אין מקום ללמוד 

מהפסיקה כי גם שיקול זה איו לגיטימי. במסגרת הבחה כאמור אפשר לומר, למשל, כי שיקול ההרתעה על בסיס 

שוויון משום שמשמעותו שבית המשפט מבקש להפות מסר מרתיע לחברי השתייכות קבוצתית מקים פגיעה חמורה יותר ב

בשל ההיבט האקספרסיבי שלה.  הקבוצה. פייה זאת על בסיס השתייכות קבוצתית מעלה חשש כבד יותר לתיוג הקבוצה

שוה המקרה דן שבו בית המשפט איו מבקש להפות מסר לקבוצת אוכלוסייה מסוימת אלא רק מתחשב במאפיין 

שי המקרים  הבחין ביןל אפשרמשותף לכל חברי הקבוצה באשר הם וליחס החברתי השוה כלפי אותה קבוצה. זאת ועוד, ה

 בסיס על מכליל באופן ולגברים לשים בעצמו מתייחס המשפט בית ,ההרתעה גם בצורה הבאה. בשקלו את שיקול

 רק המשפט בית ה לשים אסירות ועצירות,בשקלו את היחס החברתי השו תייכותם הקבוצתית. לעומת זאת כאןהש

 השתייכותם בסיס על בדלת בצורה וגברים לשים מתייחסת) המשפט מבית להבדיל( שהחברה בעובדה מתחשב

  .הקבוצתית

_____________________________________  

 .)ח"התשס( 169–168, 155 יג המשפט "מעצר תסקיר" חיה זדברג  41

  ).2010( 822 תורת דיי העושיןגבריאל הלוי גם אצל וראו הטעה  169' בעמ, שםטעה זאת הועלתה למשל   42
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 מקלה גישה להצדיק היכול אסירות לשים מפלה חברתי יחסל הטעה סבורים כי מבחיה עקרוית אפוא אחו

מפי החת יחס כאמור באופן שאיו מבוסס יש להיזהר  ית זאת, ראוי גם להעיר הערת אזהרה.. לצד הכרה עקרובמאסרים

אמפירית. כדי שהטעה האמורה תצדיק יחס מקל לשים, יש לבססה במחקר אמפירי בוגע לחברה תוה (כלומר במקרה 

  של המשפט הישראלי, החברה הישראלית). 

  סיכום

 בעייןבדבר מעצר עד תום ההליכים, ובפרט בהערת אגב של השופט עמית  זגהין דו בפסיקת בית המשפט בעי הארהב

קוט השופט עמית קבע כי עדיין לא הגיעה העת ל שים בתחומי המעצרים והמאסרים.ללשוויון בין גברים  וגעהדין הרצוי ב

  .אחד לאחדאותם הצגו שם גברים בתחום המעצרים והמאסרים, וזאת על בסיס ימוקיליחס של שוויון מלא בין שים 

ראשית, השופט העלה טיעון בדבר השכיחות המוכה של עברייות שים והצורך המופחת להרתיע שים אחרות מביצוע 

מאפשר לשקול עברייות  איולחוק העושין  113ולעוש המאסר בפרט, תיקון  ,לשיקולי העישה וגעו כי ביעבירות. הרא

וק אם העישה תביא להרתעת הרבים לפי סוג העבירה. גם הפסיקה קבעה כי אין לשקול שכיחות ויש לבד ,שים באופן כללי

עבירה בקרב קבוצה באוכלוסייה לצורך הקביעה איזה עוש ייתן לאדם המשתייך לקבוצה מסוימת, וקבעה כי גזירת עוש 

על הכללות סטטיסטיות לצורך גזירת עישה  , הראיו כי הסתמכותעל כך מיו של אדם מהווה שקילת שיקול זר. וסףפי  לע

זאת פלילית על אשם עלולה לחזק סטראוטיפים שליליים באשר לשים וראייתן של שים עבריייות כמי ששיותן פגומה. 

לפיה מדובר בקבוצת ש, הסתמכות זו מהווה הפליה פסולה בוגע לגברים, ומפלה אותם לרעה בהסתמך על הבחה ועוד

  קבוצת אוכלוסייה זו.חברי עדת לעברייות, הבחה שפוגעת בכבוד האדם של אוכלוסייה מו

עמית בדבר השכיחות המוכה של עברייות שים כהצדקה ליחס מקל השופט בוגע למעצרים, בחו את טיעוו של 

שם מסוים אם יש לעצור אשם. הראיו כי בחית מסוכותו של א יעהעילת המסוכות המשמשת לקב בהתבסס על אליהן

ציה של קבוצת אוכלוסייה לעיין יזמאפיייו הייחודיים. ככלל, יש להימע מקטגור על פיצריכה להיעשות באופן פרטי, 

, הרי קביעה זו מתייתרת עקב הבחיה האישית פחות מסוכות. גם אם יתן לקבוע כי קבוצת השים היא ככלל מסוכת

 בהסתמך על עמית בדבר השכיחות המוכה של עברייות שיםהשופט יעון של שבית המשפט מחויב בה. לבסוף, בחו את הט

איה תואמת את גישת בית זו ו ,בחוק המעצרים תכלית הרתעתית מצואהשיקול של הרתעת הרבים, אך טעו כי יש קושי ל

  המשפט.

למאסרים,  אשרן. במתייחס לפרופיל הייחודי של שים המצדיק יחס מקל בעייהציג הטיעון השי שהשופט עמית 

הראיו כי בעת שקילת השיקולים לעוש, ממילא מתחשבים בסיבותיו האישיות של האשם, ולכן מתייתר הצורך להתייחס 

משום השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת. באשר למעצרים, הראיו כי  ה באופן אוטומטי אךמקל צורהלאשם ב

ההיסטוריה האישית  אםים מתייחסים לפרופיל האשם או להיסטוריה שלו. אדם צופים פי עתיד וא למעצרהשיקולים 

 ,לפיה חשוד ספציפי שמשתייך לקבוצת אוכלוסייה מסוימתשמצביעה על מסוכות, יש לשקול אותה, אך לא כהחה מראש 

  השתייכותו לאותה קבוצה. יותר או פחות רק משוםייחשב למסוכן 

. החו כי ןהצדקת היחס המקל לשים הוא הצרכים והמאפייים הייחודיים שלהל הטיעון האחרון שמופיע בפסק הדין

לפיה בית המשפט שוקל שהמאסר והמעצר על שים לעומת גברים. גם טיעון זה חשוף לביקורת  השפעותטיעון זה מתייחס ל

לכן מתייתר השיקול את סיבותיו האישיות של האשם, הן בקביעת עושו של האשם הן בשקילת המעצר וחלופותיו, ו

  של האשם. ולמי וגעהרוחבי ב
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כגד הימוקים האמורים, שדליו מדבריו של השופט העמית, הצבו את הימוק היחיד שאולי יוכל להצדיק יחס מקל 

ים אסירות או עצירות הוא שלילי יותר מיחסה לגברים אסירים או עצירים. יחסה של החברה לש לשים, והוא הטעה כי

וק זה, ככל שהוא אכן מבוסס מבחיה אמפירית, יש לגישתו כדי להצדיק יחס מקל כלפי שים בשאלת המאסר בימ

  יחס שלילי כאמור ללא בחיה אמפירית.  והמעצר. עם זאת הזהרו מפי החת קיומו של




