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  המכון הישראלי לדמוקרטיה, סגן נשיא למחקר  צריקרמנ) מוטה(מרדכי ' פרופ :ר"יו

  

  :משתתפים

  לשעבר נציבת שירות בתי הסוהר   גונדר אורית אדאטו-רב

  ל הרשות לשיקום האסיר"מנכ  איילון -ר חיים אילוז"ד

  יאיר איקר

       בגין זאב )בני( ר בנימין"השר ד

משרד , אגף התקציבים, רכז המשרד לביטחון פנים ותעשיות ביטחוניות  מאיר בינג

  האוצר

  ירושלים, שופטת בית המשפט המחוזי  עמי-השופטת חנה בן

  קתרין בן צבי

  הלל- מיה בר' פרופ

  תומר בראל

  ד אפרת ברזילי"עו

  חיפהאוניברסיטת , משפט וחברה, ראש המרכז לחקר פשיעה  אייל-ר אורן גזל"ד

, ואנתרופולוגיה לסוציולוגיההמחלקה , המכון לקרימינולוגיה, מרצה  וש גצקו'ג' פרופ

  האוניברסיטה העברית בירושלים

  משרד המשפטים, )פלילי(מחלקת ייעוץ וחקיקה     ד רביד דקל"עו
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, הפקולטה למשפטים, מופקד הקתדרה למשפט פלילי ומינהלי  אלון הראל' פרופ

  שליםהאוניברסיטה העברית בירו

 המכון וראש מייר 'א ש''ע החוק ואכיפת למשפטים קתדרהמנהל ה  דוד וייסברוד' פרופ

  בירושלים העברית האוניברסיטה, למשפטים בפקולטה לקרימינולוגיה

  שירות בתי הסוהר, ראש יחידת המחקר    ר דרור ולק"ד

  ד דבורה חן"בעלת משרד עו    ד דבורה חן "עו

האוניברסיטה , הפקולטה למשפטים, לקרימינולוגיהסגן ראש המכון   ר באדי חסייסי"ד

  העברית בירושלים

  האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים, מרצה בכיר  טייכמן ר דורון"ד

  שלמה כהן 

  מלרד דן כ"עו

  נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה     ר אריק כרמון"ד

  נגוריה הציבורית הארציתהס, הציבורית הארצית הסנגוריתסגנית   חגית לרנאו ד"עו ר"ד

  שירות בתי הסוהר, ראש ענף תכנון אסטרטגי  סגן גונדר בני נוה

  משטרת ישראל, ראש אגף חקירות ומודיעין  ניצב יואב סגלוביץ

  חנן סידור

  סאלח עבד

  טמיר פינס

  ענת יערה פלדמוס

   פסיכולוג וחוקר עצמאי בתחום הפסיכולוגיה הפוליטית    ר אבנר פלק"ד

  ירושלים, סגן נשיא בית המשפט המחוזי  ן השופט יעקב צב

  אילן-אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטים    רות קנאי' פרופ

  אביאל קריא

  אוניברסיטת חיפה, משפט וחברה, ראש המרכז לחקר פשיעה  אריה רטנר' פרופ

  המכללה האקדמית אשקלון; ר האגודה הישראלית לקרימינולוגיה"יו  אפרת שהם' פרופ
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  משטרת ישראל, האגף לחקירות ולמודיעין, ראש חטיבת חקירות  ניצב ורדה שחם- תת

  נשיא המרכז האקדמי פרס  רון שפירא ' פרופ
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  צרצרצרייימוטה קרמנמוטה קרמנמוטה קרמנ   יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

שיצטרף , יוזם הדיון הוא השר בני בגין. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. ם טוביםיצהריאחר ה

ר דורון טייכמן "לד :ראים לארגוןלכל האנשים האח אני רוצה להודותראשית . אלינו עוד מעט

-בהרב מיכל' לגב ,שרון-חגית אגמון' לגב; של הדיוןמהאוניברסיטה העברית על הארגון האקדמי 

ולצוות  ;לרשותנוהעמיד ר עופר קניג על תיק המידע ש"לד; מהמכוןאביגיל יוחנן ' ולגב עוזרד

  . על שידור הדיון של המכון האתר

אפשר לצפות -יכולה להיות גם עמדה שאי. שה היא שאלה מטרידההשאלה של היגיון במערכת עני

. כגון צדק אלא לספק ערכים אחרים ,לספק היגיוןאיננו  הושתפקידיהיה היגיון שבמערכת הזאת 

ת ההיגיון אותי באופן אישי שאל. של ההיגיון במערכת הזאתשאלה הפטורים מ אין אנו ,עם זה

יום ולאחר  ,צבאין יבבית דהייתי שופט  .1977ם משנת בעצ, רבות מטרידה שנים במערכת הענישה

אני יכול לנמק לעצמי את ההבדלים בתקופות המאסר לבדוק אם ניסיתי  ,שבו שפטתי נפקדים

ושאין לי הצדקה , גיליתי שאני מתקשה בזהלתדהמתי  .ההרכב בראשותי הטיל על הנפקדיםש

התגלית הזאת נמנעתי מאז שבכך רתי את הבעיה הזאת פת. טובה למה פלוני קיבל יותר מאלמוני

משום , החסרונות משללדרך זו  .יום אותוהעונשים ניתנו בסוף ו ,מלתת את העונשים בנפרד

אבל  .דומים למדי זה לזהתיקי נפקדים  שכן, עמד לפניךזוכר מי ומי אינך כבר הדיונים בסוף ש

. את האחד לאחרווה מש, הכוללת אתה מסתכל על התמונה ,לפחות כשאתה גוזר את העונשים

   .בתוך המערכת הזאתהשאלה הזאת של ההיגיון ה אותי עסיקמאבל מאז 

 :משום שהוא חלק מהשאלה הכוללת, יש צד אחד שלא נדון בו כאן אבל צריך להזכיר אותו

משאבים למערכת אכיפת החוק מול המערכות האחרות שמה שהן עושות ה תהשאלה של הקצא

האיוש במדינת ישראל שהאם טוב  ,למשל. שיהיו לנוחוק המפרי מספר על משפיע או לא עושות 

 –האם זה מהלך נכון ? התקינה תממצב הוא רק כרבעערביים בבתי ספר של קציני ביקור סדיר 

אבל אם נכניס . מניעת אנשים מלהפוך למפרי חוקבכל הנוגע ל –ת יּושוויון וראּומעבר לשאלה של 

אתו התמודדות שלא נוכל להתמודד במידה כזאת שא נרחיב את הנו, גם את האלמנטים האלה

  . ראויה

רק לא ציג לה אשתדל. מסגרת לנושא יםיוצרהם החוקתיים של הענישה כי בגבולות  ראוי להתחיל

הרעיון שעקרון למדי רווח היום בישראל . מקובלת פחות או יותר עמדהאלא  ,הפרטית תיעמדאת 

שלפיו לא נכון להעניש אנשים מעבר למה , ענישההאשמה שנובע מכבוד האדם קובע סף עליון ל

למקרים , בכפוף לחריגים מעטים שוועדת גולדברג הצביעה עליהם. שמגיע להם לפי מידת אשמתם

 ,מתוחמים, המקרים האלה מעטים .עשויה להיות מוצדקתחריגה ת מיוחדת שבהם של מסוכנּו

בעניין הזה יהיו . קובע סף תחתון אם הגמולהשאלה היא . והעיקרון הוא שהגמול קובע סף עליון

אלא יש , תורה גמוליתעל פי אין עונש אחד שלעברה מסוימת רוב חושבים ה. דעות מדעות שונות

שיקולי  ,לעניין המינימום. אין הצדקה חוקתית לאמץ סף גמול תחתוןשלפיה יש גם עמדה . מרווח

  . הענישה שיקום יכולים לגבור על מה שמגיע לאדם מבחינת הסף התחתון של
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מאז שהצרפתים ניסו . יכול להכתיב עונש למקרה ספציפיאינו המחוקק  :אחדיש עוד רעיון חוקתי 

שנות לעשר ילך , מי שגונב בפעם הראשונה פרה"אחרי המהפכה הצרפתית לכתוב עברות בנוסח 

 שנות מאסר על מי שגונב בפעם הראשונהעשר באמת יגזור שבית המשפט יתה יה תםוכוונ, "מאסר

אבל . אף אחד לא חושב ברצינות שהמחוקק יכול וצריך להכתיב עונשים ברמה הזאת ,פרה

בפלישה של המחוקק לתוך כרוך (פוגע בעיקרון של הפרדת הרשויות ש ,עד לקצה הזה -השאלה 

בין ו, הכרעות המערכתיותה, איפה הגבול בין ההכרעות החקיקתיותהיא  - )העבודה של השפיטה

  . כאן יכולות להיות דעות מדעות שונות .או של מערכת השפיטה המשפט ביתשיקול דעתו של 

אם חושבים שבכבוד  .קשר חזק לרעיון של כבוד האדםקשור רעיון השיקום . משהו על שיקוםו

אז אחד הדברים , ואם מנסים לנסח מה מותר האדם ,האדם יש משהו מהתפיסה של מותר האדם

יש פוטנציאל לאנשים . שהאדם יכול לשנות את דרכו אהו היחידים שאפשר להגיד על מותר האדם

זה הרציונל העמוק שמאחורי תפיסה שיקומית . להיות אנשים שונים ממה שהם היו עד היום

 :השיקול החברתי מכתיב את ההיגיון הבא. השיקול החברתישקיים גם מובן . ברמת כבוד האדם

לא להתאמץ , סוהר ת של ביתאם האדם כבר נמצא בידיה של המערכת הממושטרת או המפקח

נראה כמו  –להניב את התוצאה שהוא לא יחזור לעבור עברות ועשוי כדי לעשות כל מה שאפשר 

סוף מחזיקים את האנשים כלואים עד שאיננו בהנחה , משום שבסופו של דבר. מהלך לא הגיוני

נדמה . ר עברותבוודאי שיש אינטרס חברתי שהם לא יחזרו לעבוו ,אנשים חוזרים לחברה ,חייהם

  . בסיסילי שזה היגיון 

משום שאם אנחנו מדברים על  ,קצת מידע, חשבנו שכדאי להתחיל את הדיון הזה בקצת נתונים

ברור לי שאנחנו הולכים עכשיו . העובדותכדאי להכיר את ראשית  ,היגיון במדיניות של ענישה

שהו מצע משותף לדיון אנחנו אבל איז, להכיר עובדות על קצה המזלג ובאופן שיהיה חסר ושטחי

  . נבקש לקבל

  דיון ראשוני ונתוני הענישה

לתת תמונת מצב , הסוהר ראש מחלקת מחקר בשירותי בתי, ר דרור ולק"אבקש עכשיו מד

  . נתקדם ונשמע תמונות מצב נוספותואחר כך , שלו ומנקודת ראות

  דרור ולקדרור ולקדרור ולק

של  במערכת הכליאה אות לידי ביטויענישה שבעל מגמות בבדקות הקרובות אני אדבר . תודה רבה

ואני  ,שאנחנו חוזים לפי מודלים שפיתחנוכמו אדבר מעט על השלכות ההחמרה והענישה . ס"השב

  . מבט אחר על הענייןלהציע רוצה 

כך . בשנים האחרונות ניכרת יציבות בחומרת הענישה וירידה בהיקף הכליאה בגין עברות חמורות

 עברותול חודשים 14הוא  אלימות חמורות עברותעבריינים עם אורך המאסר החציוני ל ,למשל

על כשלוש מדובר אונס ב. שליש הפחתתעוד לפני , חודשי מאסר 16 –סחר בסמים ורכוש חמורות 

מספר , יותר מזה. שנים האחרונותהחמש בכל זה נשאר יציב לפחות . שנים של מאסר חציוני
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ה ירד בחמש השנים האחרונות יאוכלוסישל העי קנון לגידול הטבאלה בִת  עברותשפוטים בגין ה

הגידול  בשל כלל האסירים השפוטים ירד באופן מתון יותרשל מספר היש לציין ש. 20%-בכ

מודל כלשהו של הבניית ענישה או החמרת נתבסס על אם . לתקופות קצרותהנכלאים במספר 

המודל שלנו  – ן הציבורנתפסות כמאיימות על ביטחוש האל –החמורות  עברותלפחות ב, הענישה

, אסירים לחמש שנים 960גידול של יביא לאלה  עברותבאורכי המאסר ב 30%-מראה שהחמרה ב

, בשנה ח"ש אלף 100-כבאם נעריך עלות כליאה של אסיר . מקומות כליאה בעשר שנים 1,300- ול

במיוחד  בעלות הכליאה בעקבות החמרה לא דרמטית ח"ש מיליון 100-גידול של כהיא המשמעות 

  . בענישה

כי . ההחלטה על החמרת הענישה היא בראש ובראשונה החלטה חברתית ערכיתש לקבוע אני רוצה

 כמובן בהמשךלזה שולחן יוכלו להתייחס על יד הוהאנשים  –אנחנו יודעים שמבחינה אמפירית 

קושרים היש . על צמצום הפשיעהבאופן ממשי  המשפיעהחמרת הענישה שלא נמצא  –הדברים 

אבל אלה מסתמכים בעיקר על סמיכות אירועים  ,בין החמרת הענישה לצמצום הפשיעה

. התשעיםשנות  חוק שלוש הפסילות בקליפורניה באמצעכך למשל מוכר המקרה של . אפיזודית

הצמצום בפשיעה החל כמה שנים קודם אבל  ,סמוכה לצמצום הפשיעהיתה יהחלת החוק הזה ה

בים שצמצום בפשיעה מושפע בעיקר משיפור במצב הכלכלי ואנחנו יודעים ממחקרים ר. לכן

  . לא מהחמרת הענישהוככל הנראה  ,יעילות מערכת האכיפהמובמידת מה 

עיקר הדבר בעצם כי הרי זה  ,על הנושא של צמצום הפשיעהלהציע מבט אחר מכאן אני רוצה 

הדיון הציבורי  ס מציעים להעביר את כובד המשקל של"אנחנו בשב. רוצים לברר היום שאנחנו

לשאלה כיצד אפשר להקטין את הסיכון של אסיר משוחרר לחזור לעולם הפשיעה ובעקבות כך 

מחקרים רבים נמצא שתכניות טיפול מועילות לפחות במידת מה להקטנת החזרה ב. הסוהר לבית

לזהות את התכניות  הוא ]הרשות לשיקום האסיר[ א"ס וברש"האתגר שלנו בשב. למאסר

שנתי שבו -ס מחקר רב"בימים אלה מתחיל בשב. ליהןאיותר ולכוון את המשאבים  האפקטיביות

 ,תעסוקה ודת, שיקום, טיפול, תיבחן האפקטיביות והיעילות הכלכלית של עשרות תכניות חינוך

  . ובסיום התהליך נוכל להצביע על התכניות האפקטיביות והיעילות יותר

מדובר  סך הכולב :טיביות מבחינת עלות הכליאהכלכלית למשמעות של תכניות אפק אילוסטרציה

אם נוכל להציע את התכניות האלה לא למאות . הבסיסיות יותר מהתכניותבשנה  ח"שאלף  20-כב

 תכניות ארוכות הטווחשאלא לכלל האסירים , שאנחנו מציעים היוםכמו  ,ספורות של אסירים

ח שרצינו "שמיליון  100אותם  ולסך הכמדובר בתוספת תקציב שנתית של ב, רלוונטיות בשבילם

 ברצידיביזםהצפויה פחות או יותר הירידה מכסה תוספת האת . בהחמרת הענישה" להשקיע"

על קיזוז אנחנו מדברים פה  לאורך שניםכך ש. בעקבות הפעלתן של התכניות האפקטיביות האלה

שוב  – יבים לומראבל חי. קטנה לטובת התכניות האלותקציבית אולי עם תוספת , פחות או יותר

שכל המהלך הזה חייב להיתמך בהמשך הטיפול  – א"פעולה שלנו עם רשהבהמשך לשיתוף 

  . ס עלולה לרדת לטמיון"שאם לא כן ההשקעה בשב ,בקהילה

לטעמנו באופן ניכר את מגדילה הצעה להחמיר את הענישה  :אם אסכם את מה שהזכרתי עכשיו

לעומת זאת מציעים לשפר את אנחנו . מצום הפשיעהמספר האסירים בלי שנוכל לצפות באמת לצ
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צעד זה יגדיל . בקהילהאותן ולחזק משוחררים והטיפול באסירים  רשת התכניות השיקומיות

. אסירים החוזריםבמספר הצמצום ידי ככל הנראה יביא לאבל , במידת מה את עלויות הכליאה

  ? במה אתם הייתם בוחרים ככלי לצמצום הפשיעה

  צרצרצריייוטה קרמנוטה קרמנוטה קרמנמממ   יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

ייתן את נקודת המבט , שיקום האסירלרשות הראש , איילון- ר חיים אילוז"ד. תודה רבה

  . העובדתית שלו

  אילוןאילוןאילון---חיים אילוזחיים אילוזחיים אילוז

של יצירת אלמנט  ,של הענישההגישה ישנה מצד אחד  .יש פה ויכוח ערכי ממדרגה ראשונה

 ,לארצות הבריתמשל לאנחנו מגיעים כך . שע מהקהילהוהרחקה של הפהוההוצאה ו, ההרתעה

גישה . הצבעההזכות למשל גם זכויות בסיסיות כמו בה מאנשים שנשלחים לבתי הכלא נשללות ש

אמור , שפגע בקהילה, א בעצם המחיר שאדם שפשעיההרתעה ה :באיזשהו מקום באה ואומרתזו 

עם יב ניט ךכ ,יותר משמעותייהיה שזה ככל , יותר ולכן ככל שנפעיל את זה בצורה חזקה ,לשלם

ס "אני שמח שגם בשבו - כמובן מייצגיםשאנחנו הגישה זאת קיימת לעומת . הקהילה ועם הציבור

הגישה השיקומית באה ואומרת שבאיזשהו מקום . הגישה השיקומית –מקובלת גישה בה רואים 

, החברה כשלה מבחינה חברתית, הכלא כאשר נער צעיר מגיע לנקודה הסופית שהוא נכנס לבית

נעשה פשעה כאשר . נשיםוגם על מבוגרים אלא  ,אני לא מדבר רק על נערים. ותיהבכל מערכ

כל המערכות שהיו אמורות  .מסביב כשלובאיזשהו מקום כל המערכות  -ומישהו הגיע לכלא 

  . להרתיע ולסמן ,לכוון ,לאותת

 .ההם נמצאים במסגרת סגור - אתן קצת מספרים מיד  -  הכלא לבית יםנכנסשאנשים באותו רגע 

נמצאים מעתה הם ו, עונש שהחברה הטילה עליהם כדי להרחיק אותם מהחברההקיבלו את הם 

כי המטרה בסופו של  .אפשרות ליצור אצלם מוטיב של שיקוםהאת להם בידי הרשויות כדי לתת 

, זאת אומרת. הרצידיביזםואת להוריד את המועדות  -ס "שמח שזה גם החזון של השבואני  - דבר 

להביא זה  -  מערכת הענישה והן מערכת השיקום הן –כל המערכות של המטרה ר בסופו של דב

 7,000-שגם הנתונים מצביעים על כך . נקודה, יחזרו לפשעשפשעו כך שכמה שפחות אנשים לידי 

בדיקות שנעשות לאורך . מאוד הרצידיביזם גבוה. הכלא מהאסירים בכל שנה משתחררים מבתי

באורך כל החיים . של חזרה 40%מעל מראים  - חמש שניםשך בודק במס "עכשיו השב -  שנים

  . מאודשזה הרבה  ,62% רצידיביזם דובר על

 - שאני מציין אותה לשבח  - אמנההייתה כתיבת ס "אחד הדברים המרכזיים שנעשו יחד עם השב

אסיר מרגע שהוא נכנס האת  לבחון. על הרצף הטיפולי ס ובין הרשות לשיקום האסיר"בין השב

שבסופו של התהליך כך , בהנקלט בקהילה בכל המסגרות הקיימות  ובסוף התהליךהכלא  תלבי

בנושא של הגנת  שעלתהוזו נקודה (רק דוגמה קטנה אתן אם . הכלא הוא לא יחזור בחזרה לבית

אסירים מוגדרים  1,500- 1,000-כ .מין החוק החדש שמדבר על הגנת הציבור מעברייני ):הציבור

לא בכלא . אתאין שום מערכת טיפולית לאוכלוסייה הזו, הכלא במדינת ישראל יעברייני מין בבת

שחכם מי  -  בנושא הזה של החוק עצמו. יש לנו מסגרת אחת בלבד שם .ולא מחוץ למסגרות הכלא
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חוק "ואומר מישהו אם היה בא  ,כי הרי חוק כזה - " חוק הגנת הציבור מעברייני מין"שקרא לו 

אבל זה עובר בגלל שזה . כולנו יודעים את זה. לא היה עובר, "מין תעברושיקום האסיר שעשה 

  . ומניעת הפשע הבא כי התפקיד המרכזי שלנו בעצם הוא הגנת הציבור. אכן חוק הגנת הציבור

, בשנהשקלים  ימיליארדבשל הפשיעה הנאמד במבחינת עלויות אנחנו מדברים על נזק לחברה 

שאת , עלות המאסר עצמואו הכלא  בבתיהאחזקה עלות כגון שלא לדבר על העלויות הקבועות 

ראשונה הפעם בתי שכשנפג. עלויות מאוד מאוד קטנותדורש נושא השיקום . שמענו כאןהמספרים 

 250- ס אכן משקיע כ"השב. את סוגיית הרצף הטיפולי מבחינת משאבים העליתיס "עם נציב השב

 מחוץ לבתיאבל . הכלא בבתי ת ומגוונותשונו בתכניות שיקום) עובדים שכרכולל ( ח"שמיליון 

זאת אומרת . ח"שמיליון  14שנה תקציב של  12- כמזה מקבלת שיקום האסיר לרשות ה -  הכלא

אפשר לתת את אותם -נופל בעצם בגלל שאי ,הכלא ברצף השיקומי חיל בביתשכל המהלך שהת

 לא לחזור לבתילתת לה את האפשרות להשתקם ואפשר -אי, מענים לאוכלוסייה שנמצאת בחוץ

  . מאודברורים והנתונים המחקריים . הכלא

- כרק  ,אסירים משתחררים בשנה 7,000-כ( בתקציב זה כל מי שעבר תהליכים בהתניה שיפוטית

. זאת אומרת בהתניה שיפוטית ,משתחררים דרך ועדות שחרור מוקדם )שלישזוכים למהם  2,000

, לשיקום בקהילה בעלויות שהן זניחות אותם אחוזים שמשתחררים בהתניה שיפוטית מגיעים

שיושבת ברשות המקומית ומפקחת עליהם ומטפלת בהם בטיפול סוציאלית  עובדת :ממש זניחות

אבל . יותר גבוההקצת שהעלות שלהם  ,הוסטליםההמערכות התומכות מסביב או , זוגי וכדומה

חים ללא צל של ספק המחקרים האלה מוכי. הכליאהשל הזאת לעלות אין מה להשוות את העלות 

במערכות הן מחוצה לו ו, ברצף הטיפולי ,בכלאהן אותם אנשים שעברו את מערכות השיקום ש

המערכת : מסכימיםבדבר אחד כולם . מאודנמוכים ת היא באחוזים מועדּוהאצלם  - הקיימות

. הכלא מענה לאוכלוסייה שיוצאת בהתניה שיפוטית ולא חוזרת לבתיההשיקומית נותנת את 

בסופו של , הכלא ולא עובר שום תהליך ולא נכנס לשום מסגרת כל מי שנכנס לבית, זאתומת לע

  . חוזר לפשע ולכלא וממשיך לפגוע בחברה דבר

מאוד חד באופן גם באנגליה כיום וגם במדינות אחרות מדברים : הענישה מילה אחת על נושא סףו

אגודת הסוהרים באנגליה . לאהכ שיקום בתוך בתילא מאפשרים את השכל המאסרים הקצרים 

ברוב . הנועראת דוגמה לניקח . שנהשאורכם פחות מכל המאסרים את ביקשה עכשיו לשנות 

השליש הוא כשלושה , שמקבל פחות משנהונוער שיוצא מכלא אופק המקרים שאנחנו מטפלים ּבַ 

ת כדי לפחולכן צריך לעשות את זה כחצי שנה או . אפשר לשקם בשלושה חודשים-אי .חודשים

אנחנו נותנים להם התניה נוספת כדי שנוכל להגיע  במקרים מסוימים .שהשיקום יהיה אפקטיבי

מחקר  ביטוח לאומי עשה עכשיו -וכל המחקרים הוכיחו  .למצב שאותו בחור צעיר לא יחזור לפשע

ים נשים עם ילדונשים בהריון בנוגע ל. מוריד את הרצידיביזם אצל הנוער צורה שהשיקום - בעניין

 מאסר במקום להכניס אותם לבתישיש לחשוב על חלופות לאנחנו חושבים  - עד גיל שנתיים

  .הכלא

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה
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האם יש היגיון במערכת . שאלה אחת מתחום ההיגיוןמהדברים עלתה בבירור . תודה רבה

כאשר ברור  ,פחות או יותר זונחת אותוואחר כך , שמשקיעה באסיר לצורך שיקומו כשהוא כלוא

  . המשכיותדרושה , שכדי שהמאמץ יצליח ויישא את הפרי שהחברה מעוניינת בו

  . הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפהלשעבר של דיקן , אריה רטנר' הדובר הבא הוא פרופ

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

והשאלות  והדיאגרמותולשאול אם בכל החומרים דווקא אני רוצה לפתוח בצורה מעט חשיבתית 

כאשר אנחנו . לטעמי כן ?האם לא חסר דבר מה - דמיות שהונחו לפנינו כחלק מההכנה לדיוןהמק

שאלו מהשאלות שהונחו לפנינו אחדות ו ,באופן כללי ובאופן ספציפי - באים לדון במדיניות ענישה

אני סבור שאחד  -מקדם  מאסרהאלו יעדים עונש , לו תכליות משיגים עונשי מאסריאלמשל 

הפשיעה לא רק . ן חייב להיות הצגה של תמונת הפשיעה בחברהויסיים ביותר בדיהרכיבים הבס

שבאה לידי ביטוי בקבוצות כמו הפשיעה , אלא הפשיעה על מגמותיה ,איזשהו נתון כלליכ

כמו ובאלימות שכן לא הדיון בעבריינות אלימה . מגזרים ובקטגוריות פשיעהב ,שונות אוכלוסייה

, והיא גם כזאת ,אני חושב שגם הענישה חייבת להיות. מין עברותב רכוש או דיון עברותדיון ב

  . דיפרנציאלית

האם נחוץ הוא בעצם המוטו של הדיון שלנו כאן הערב  -  לא נוכל לשאול את עצמנו אם נחוץ שינוי

 ?לכיוון של הקלהשינוי  ?שינוי לכיוון של החמרה :שינוי במדיניות הענישה הנהוגה כיום בישראל

אם לא נוכל לא נוכל לשאול את עצמנו אם נחוץ שינוי  - הם רעיונות שיעלו כאן בדיוןאו איזה ש

  . ל את הכיוון שאליו אנחנו מעוניינים להוביל את מדיניות הענישה הנוכחיתולהציג קודם כ

לצאת  ותחייב, אותולהנחות אלה שצריכות או  ,ולכן השאלות שמנחות את הדיון כאן הערב

, עבריינות הרכוש - שכבר רמזתיכמו  ,האם הפשיעה לסוגיה :האלה לטעמי מנקודות המוצא

האם הקטגוריות  - עבריינות צווארון לבן, הרבה יותר לדבר על שחיתותאופנתי היום , האלימות

מיד את התשובה אומר אני  -  אם התשובה היא כן. של הפשיעה נמצאות במגמת עלייההללו 

אם אנחנו מגלים  - ים לשרת את הדיון שלנו כאןאני חושב שהדברים צריכשלמרות , ובקצרה

נצטרך לשאול את עצמנו האם  ,בעלייה מדאיגהאפילו אולי ו ,שמגמת הפשיעה נמצאת בעלייה

אינן שאלה  אני חושב ?או שמא של ענישה מקלה מדי ?הדברים הללו הם תוצאה של אכיפה רופפת

ת המשפט הישראלית אכן נמצאת מערכבכיום הנהוגה דיניות הענישה האם ייתכן שמ. התשובות

על מצבת  ,ס"למשל רק על עקומה אחת מתוך הנתונים של שבנסתכל ואם  ?החמרהשל בסימן 

לפחות בחצי  סך הכולשב - ר ולק"ולכן תמהתי מעט על הדברים של ד -אנחנו רואים , האסירים

  . מגמת מצבת האסירים נמצא בעלייה ,העשור האחרון

גם אז אנחנו ממשיכים לראות , מצבת האסירים הביטחונייםנדמה לי שגם אם מנכים את 

  . איזושהי מגמת עלייה במצבת הכלואים או האסירים

האם ייתכן שמדיניות הענישה כיום במערכת המשפט הישראלית אכן נמצאת בסימן , ולחלופין

 .הוא הנכון ההפך ?מגמת הפשיעהעם לינארי בקשר בהכרח מצויה אבל מגמה זאת אינה  ,החמרה
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מצבת את אני חושב שאם מציבים על עקומה אחת את מגמת הפשיעה ואת מגמת הכליאה או 

ויושב  -  ]יורדת[ מגמת הפשיעהו, מצבת האסירים עולה :מקבלים אפילו מתאם הפוך, האסירים

 יחושב שהוא בוודאי יוכל לחזק את דברי ואני ,]חקירות ומודיעיןאגף [מ "ראש אחלימיני כאן 

ובכלל זה  - אני חושב שכמעט בכל קטגוריית הפשיעה  -  שפורסמו ממש לאחרונה 2010מתוך נתוני 

סך ב 6%רק בשנה האחרונה למשל חלה ירידה של . אנחנו מדברים על ירידה -  הפשיעה החמורה

  . הפשיעה המדווחת כל

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

  . זאתעל פי אז ההחמרה והענישה פועלת כהלכה 

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

אנחנו זקוקים למחקר מעט יותר מתוחכם כדי לראות אם , תיותאני חושב שכדי להקיש על סיב

ואני לא . הירידה ברמת הפשיעה היא תוצאה ואולי אפילו תוצאה ישירה של מגמת הענישה

רגשות ולאו מהאם ייתכן שחלק ממגמת ההחמרה בענישה באה דווקא מתחושות ו. מהסבורים כך

האם  .הן תוצאה של פניקה ציבורית ענישהבההחמרה מגמות חלק משייתכן  ?דווקא מעובדות

 moralהמכונהאנחנו נמצאים בעיצומו של איזשהו גל  panic ?  האם הדברים האלה הם

אני סבור שאנחנו צריכים ללבן כאן את כל הדברים האלה בטרם  ?מכתיבים את מגמות הענישהה

  . נוביל את הדיון לכיוון של מדיניות כזאת או אחרת

מצבת האסירים בשנים על פי  - ציין שכאשר בוחנים את מגמת הכליאהאני רוצה ללפני שאסיים 

ועל כך אני חושב שאנחנו  .אנחנו אכן מקבלים מגמות סותרות, ואת מגמת הפשיעה - 2006-2010

את יתר הדברים אותיר לשלבים הבאים של . כיוון אנחנו הולכיםל את עצמנו לאיזה צריכים לשאו

  .הדיון

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

עלייה מתמדת ברמת : אני רוצה להתייחס לשלושה נושאים שעלו בהמלצה לדיון. כולםערב טוב ל

על . זמן ארוכים ועלות הכליאה כיריבוי אסירים למש ,יוןדל ומצעכהנחת עבודה הענישה 

הן על ריבוי , הן על העלייה המתמדת ברמת הענישה :סימן שאלהברשותכם כותב שלושתם אני 

הנה אנחנו נעשה  :ולהגידישנה לכמת כל דבר /החדשההאופנה על הן וזמן ארוכים  כיאסירים למש

אני אתייחס רק לשלוש הנקודות האלה כי בהן אני . ואז בא לציון גואל ,'וכו' אלטרנטיבה וכו

אבל אני בוודאי  ,קשורים לשיקום יש לי דעההיתר הדברים ב. חושב שיש לי מומחיות מסוימת

  . ובוודאי לא מבין מספיק

רטנר ' פרופאמר ופה אני רוצה להתחבר למה ש -מגמות הענישה בדבר כאשר מדובר  בסופו של

 שירות בתי, פרקליטות, משטרה -  צריך לראות מה התכלית של כל המערך הזה -  קודם לכן

וברשותכם לא על  ,הסוהר על שירות בתיובואו נדבר קצת לא . אנחנו רוצים להגיעלאן . הסוהר

האם חברה רוצה . נדבר על החברה. ולא על הפרקליטות ,רסיטההאוניבעל וגם לא  ,המשטרה
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אלה שאלות היסוד  ?האם רוצים סדר ציבורי ?האם רוצים ביטחון ברחובות ?שיהיו בה פושעים

זאת שאלת היסוד של עבודת . דנים בהם -  אפילו בדיונים האלה ,כל אחד מאתנו -שאנחנו 

כמה שיותר חשודים לזהות , חקירות ומודיעין אגףכראש בוודאי שלי , כמשטרה נותפקיד. השיטור

 נושהתלונ Zאו  X, Yלמצוא מי ביצע עברה  ,להשיג ראיות אם יש כאלה ,אלה שאנחנו לא מכיריםמ

יוגשו , יגיעו לפרקליטותאלה וש ,)חשיפהה עברותאדגיש את י אנכאן ו( חשיפה עברותאו , עליו

הרבה מאוד בההרתעה יכולה להיות . חרתאו א אתתהיה הרתעה כזבסופו של דבר ו ,אישום כתבי

קנסות אדירים במקום להיכנס למשל , לענישה אלטרנטיבהשל היא יכולה להיות בדרך  :דרכים

יש , ל דרך השיקוםולא הכ - אבל שווה לחשוב עליו ,לא נגענו בו כאן אחר שאוליוזה נושא  .לכלא

זה לא ו, ושווה לדבר עליו ,תושהוא רעיון לא רע בכלל ואפשר לממש או ,גם שיקום דרך הכיס

  . נמצא בתוך המצע לפחות

הדבר  -כך  אולי מישהו יצטרף אליי אחר ,לגמריאני לא רוצה להיות בדעת מיעוט  - והדבר הקלסי

אומר בלי להביע דעה על  ואני - בסופו של דבר . חברהמהעבריין  להרחיק: הקלסי שתמיד היה

אני . כרגע לא פורץ הוא, נמצא כרגע בבית האסוריםש בסופו של דבר פורץ - דרכי השיקום השונות

מבחינתי התפרצות לדירה היא ו -  חמורות עברותב -  ואני לא מתבייש להגיד את זה - מבחינתי 

הוא נמוך ו. לא צריך להיות נמוך כפי שהוא היוםהממוצע רף הענישה  -  עברה מאוד מאוד חמורה

תבוא החברה ותגיד . סטטיסטית הוא נמוךבל א, כל מקרה לגופו :עוד פעם .סטטיסטיתמבחינה 

על  -ואז נבוא לדיונים במקומות אחרים . אבל לזה יש מחיר אלטרנטיבי, בסדר גמור, שזה גבוה

   זכויות אזרח

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  ?הוא יעשה את זה שוב, אתה חושב שבגלל שהוא עשה משהו לפני חודש

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

 .בחוץ הסוהר לא נמצאים שנמצאים ברשות שירות בתיאנשים  Xשכרגע  :דבר אחדיודע אני 

והשופט , תפקיד הפרקליטות להגיש כתבי אישום ,תפקידי להביא את התשתית הראייתית הזאת

  . ישפוט

אם נפתח קצת את יריעת הסטטיסטיקה ונראה כמה נרקומנים נמצאים בתוך  ,תהליךהשל בסופו 

: אני אומר לכם מבחינה מקצועיתכי  ,דתיאפשר לעשות שיקום נקודתי בנושא נקו, הכלא בתי

. אבל פורצים וגנבים רחמנא לצלן חלקם גם נרקומנים ,לא יעלהאמנם  הסטטיסטייםבחיתוכים 

 ואני לא מתבייש להגיד את זה ,מאודאגרסיבי טיפול  - ולכן משטרת ישראל כחלק מהטיפול שלה

ומללים ונרקומנים וצריכים אשחלקם  - כי גם אותם אנשים. ופעה של סחר בסמיםבתנלחמת  -

  . ושודדים וחוטפים תיקיםוגונבים מגיעים לטיפול הזה בינתיים הם פורצים הם עד ש -  טיפול

מה אנחנו רוצים שיהיה הרף  :ולכן אני אומר שלטעמי השאלה הבסיסית היא שאלה חברתית

ד מדברים על אנחנו הרבה מאו .צריך לשקם אותוו שנמצא זה לא רק מה עושים עם האסיר. הנכון

שולחן על יד האבל בסיג ובשיח פה  - זכויות של חשודים ]כמו למשל[ -  וזה חשוב מאוד ,זכויות
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ומה עם הזכויות . אלה שנפגעו ואלה שפוטנציאליים להיפגע, צריך לשים זכויות של נפגעי עברה

מטפלים אנחנו לא והמרמה שפוגעות בכל חלקה טובה  עברות] ומה עם[? חברתיות ?שלנו כמדינה

היום אני . יותרלעשות זאת טוב ואני מקווה שבשנים הקרובות נצליח  -מספיק באגרסיביות  ןבה

עם לי באותם ויכוחים שיש  :מחויכתבצורה זאת אומר לא ואני  ,מודד את עצמי בנקודה אחת

 התפקיד שלי להביא את]אני אומר ש[ ,"יותר מדי, מספיק, די"הוא אומר והסוהר  נציב שירות בתי

יעמדו לדין ויחליט השופט  - להעביר אותם לפרקליטות או לתביעה המשטרתית, אותם עבריינים

 :זה לא נכון לראות את הפלחשאני חושב . המארז הכוללתהליך זה האבל בסופו של . מה שיחליט

   .דבר על השיקוםלאו מחר  ,כרגע לדבר על תקופות המאסר

כמה שיותר להביא הוא  התפקיד שלנו כמשטרה :הצריכים לראות את זה בראייה הרבה יותר רחב

להגיש שפרקליט יוכל לבסס תיקים עם ראיות מספיקות  ,אלה שלא איתרנו לאתר את, חשודים

 דרך - מבחינתי יש ירידה סיסטמתית בפשיעה .ככה אנחנו מודדים את עצמנו – כתב אישום םבה

יש עלייה . חמורות עברותבלל זה ובכ -זה לאורך השנים האחרונות , לא היום ולא אתמול ,אגב

גדולה ויש עלייה  ,עברותבכל תחומי ה -אני מאוד גאה עליהן  - חשיפה עברותגדולה מאוד ב

הסוהר על  בתישירות אנשים שנכנסים לבעלייה גדולה גם יש . במספר העצורים עד תום ההליכים

) אולי לא בפורום הזה ,שחשוב לנתח אותן( עברותסוג מסוים של שבאני חושב . שפוטים תקן של

. מופחתתלטעמי  - אירועבאדם או בולא ממוקדת  ת טווחבראייה רחבה וארוכ -רמת הענישה 

  . זווית מסוימתמסתכל על הדברים מאבל כמובן אני 

החברה צריכה פו של דבר אבל בסו .ס יעשה את עבודתו"שב ,זאת העבודה שאני צריך לבצע

מבוהל קם לקח את הרכב ובעל הבית וירה באישון לילה להחליט מה העונש הראוי למי שפרץ לד

ואם צריך לאחר מכן לטפל . זה לא נגמר בסטטיסטיקה, זה הסיפור האמיתי .עם כל הילדים

, בעדהראשונה שהמשטרה גם , הסוהר באותו אדם כנרקומן ולעסוק בשיקומו בתוך שירות בתי

  . לא שודד, לא גונב, ובלבד שכרגע הוא לא פורץ

ואולי ירצו  ,אתן רק נתון אחד, ופרקליטות תביעהמ, 2010הדין של  גזריבהתפלגות  .אחד רק נתון

 :אני מדבר כאן רק על הבגירים שמתוכם -  דין גזרי ףאל 33-כניתנו  סך הכולב .עליו להתווכח

  .מתוכם 36%מאסר בפועל 

נים בארבע השאני רוצה לדבר על התפרצות לדירה כי  :ומשפט אחד על התפרצות לדירה

וזו  ,ירידה 40%. נוספות עברותבבגנבות רכב ו, ותבהתפרצות לדיר 40%- ירידה של כהאחרונות יש 

 224מתוך  2009שנת ב סך הכולב. וזה לא על כל התיקים, אתן לכם נתון סטטיסטי. עברה מדווחת

 ;58% - מאסר עד שנה ;24% - מאסר מעל שנה  יש ,כי יש תהליכים שממשיכים, גזרי דין שניתנו

ראוי למי שפרץ לדירה באישון לילה  האם זה עונשהיא  השאלותאחת  .15% - מאסר על תנאי ו

  .כולנו יודעים אותו - העונש הקבוע בחוק  ?עונש החברה רוצה להשית עליואיזה  .X ,Y ,Zעשה ו

תעה אפשר להשיג באלף ואחת רוה. הרתעההיא  -  ופה אני אסיים -  אני חושב שהעבודה שלנו

  . מהציבור לבצעשקיבלנו זו המשימה ו, המשטרה לעשותשחובה על זו הצורה אבל , צורות

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה
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של הדיון הייתי שמח אם היית מתייחס לשאלה איך אתה מסביר יותר בשלב מאוחר . תודה רבה

אם נמשיך לראות מגמה של , ארוךהולטווח . לפחות בפשיעה המדווחת, את הירידה בפשיעה

, ההחמרה עובדת, הענישה עובדתשתהיה  תךהאם עמד, עה ועלייה בהחמרה בענישהירידה בפשי

בשעה שלא ברור שהדבר הזה  יש פה משהו מוזר שהעונשים הולכים ומוחמריםשאו שתבוא ותגיד 

  ....הוא 

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

ני א, שנהארבעים היה ישל עיפרון  על גנבה -  ואני לא מציע לעשות את זה - עונש שאם אני מעריך 

  .אבל תחילתה פה, זאת לא התשובה לשאלה שנתת. יגנבו מעט עפרונותימעריך ש

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

אחד המחקרים האמפיריים היחידים שהשתתפתי בהם היה . אני יכול כאן לתרום איזשהו נתון

אז חיפשנו משהו שנוכל  ,רצינו לבדוק אחידות בענישה .מחקר עם יעל חסין לפני הרבה שנים

בתל  שביצעו התפרצותאת כלל המבוגרים לקחנו . תהרלוונטיאת כל קבוצת העבריינים בו אות לר

מתוכם , אנשים 125היה  מספר הנבדקים. עברה ראשונה שלהם כאשר זו, אביב ובירושלים

מעניין לבדוק אם הייתה מגמה של . זה היה לפני הרבה שנים .)20-כ(מעטים נשלחו למאסר בפועל 

   .ל הסוג הזה של עברההחמרה בענישה ע

  ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  ?במחקר שלכם הרוב המכריע לא נכנס למאסר

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  ...תה קבוצה קטנהיוהי, אלפים רבים לא נדונו למאסר. ודאי

  ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  ...ואז המעצר כיסה את המאסר ,קודם לכן כמעט כל אלה שנכנסו היו אלה שנעצרו

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

חלק מהמדיניות זה . שגרמתם לי לתת את התשובה כבר עכשיומשום ן לכם את התשובה אני את

, מגישים עררים על מעצרים :תביעה ופרקליטותבנוגע ללפחות , לא להקל בהתפרצויות לדירה

זה לא . אותה על סדר היוםהציבו כי זו תופעה שכמדיניות ארצית , דין מגישים ערעורים על גזרי

  . סתם קרה

     דדדוווסברסברסברדוד ויידוד ויידוד ויי
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. 14%, 12%בסביבות זה ? ]בנוגע לפריצות לדירה[ הגילוייםמה אחוז  ?הסגורים התיקים אחוז מה

או  17%זאת אומרת שאנחנו מקבלים הרבה הרתעה מהסיכויים לתפוס מישהו עם , זה טוב 17%

   ?פחות

  דבורה חןדבורה חןדבורה חן

הביתה  מהאנשים שפרצו להםשרבים עובדה ההשאלה אם הירידה בפשיעה לא נובעת מ, יואב

אז בשביל להם , ביטוחהאישור בשביל כי אם הם לא צריכים , בכלל לא מתלוננים במשטרה

   ?הטרחה

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

בעברה הזאת . 95%מעל תמיד היה כמו גנבות רכבים שאחוז הדיווח בהם  עברותיש סוג של 

  . נקודה, ירידה 40%לדוגמה יש 

     ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  ...בעיקר בגלל גדר ההפרדה, יופי

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

   . תהיה של איש האוצר מר מאיר בינגבכל הנוגע לנתונים הסקירה העובדתית האחרונה , חברים

  מאיר בינגמאיר בינגמאיר בינג

להציג כמה נתונים  -  מ"אחוראש  קרמניצר' בעיקר אחרי הדברים האחרונים של פרופ - אני רוצה

. ראלית הוכפלמהאחרון יותר ס בעשור "שבתקציב , לוקודם כ. ולהעלות כמה נקודות למחשבה

, מסתננים, אסירים ביטחוניים שעבר מהצבא]טיפול ב[בין השאר  ,גדל בגלל משימות נוספותהוא 

שאנחנו רוצים כ ,אבל בסוף .את זה צריך לבודד -  ס"מעבר של עצורים והליוויים מהמשטרה לשב

יכולת את הסירים ונאותים לאהיכולת שלה לתת תנאי כליאה  את ,ס"לראות את המשימה של שב

וצריך לקחת את  ,ל ביחדוזה הכ. היכולת הזאת קטנה, אסירים גדלהה כשכמות -פעילות שיקום ל

  . זה בחשבון

מספר . המספר דומה 2010-ב. אסירים שפוטים 8,500היו  2005-ב. נתון אחר שאני רוצה לדבר עליו

- ב, זאת אומרת. רמטיתמספר העצורים גדל בצורה דאבל , בנקודת זמן ,השפוטים לא השתנה

האם זה נתון שאומר שצריך להציב סימן . עצורים 3,800 2010- ב, עצורים 3,000- כהיו  2005

זה  - כמות השפוטים לא משתנה, כמות האסירים גדלה בצורה דרמטית ?מה קורה פה ?שאלה

עובדה היכול להיות שבזכות . יכול להיות שהוא נכון, אני אומר שוב. משהו שצריך לחקור אותו

היום שמדינת  תיאבל תחוש. ואז התהליך נכון, הפשיעה קצת קטנהעלתה שכמות העצורים 

בצדק  ,משטרת ישראל. מתנהלת בנושאים האלו בלי חשיבה כוללת ,ממשלת ישראל, ישראל

  .ואני מבין את זה. אני רוצה לעצור כמה שיותר :אומרת ,מבחינתה
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  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

  . עוצרים אנשיםלא סתם , אנחנו לא סתם רוצים

  מאיר בינגמאיר בינגמאיר בינג

, לביטחון פניםמשרד ההייתי מצפה מ. אני במקומם הייתי מתנהל אותו דבר. בסדר גמור, לא

לבוא ולראות את ] למשל[. עבודת מטה שהיום לא נעשיתשיעשה איזושהי , ס"שבהגם שבסמכותו 

צורה בכסף הזה ה אתאם היינו משקיעים ] לבחון[ו, כלואיםבעצורים וב Xהעלויות של גידול של 

היו לנו תוצרים יותר טובים בהורדת אולי , ביכולת כזו או אחרת, המשטרהבחיזוק  אלטרנטיבית

  . שיקום זה אחת המטרות הראויות. אני אדבר גם על שיקום - שיקוםבאו . הפשיעה

 5.5-מ: שנהערך בהממוצע בעשור האחרון גדל בהמאסר אורך  .שצריך להיות בדיון עוד נתוןו

   .שנים 6.4-לשנים 

  ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  .זה לא מדויק

  מאיר בינגמאיר בינגמאיר בינג

רטנר ' שפרופכמו אין לי ספק ש .אני רוצה להציג פה נקודות למחשבהו, אלה הנתונים שנמסרו לי

למגזרים ולראות מה הקשר בין החמרת אותה לפלח , על מפת הפשיעה צריך להסתכל ,אמר

 עברותיכול מאוד להיות שב :מרנאו אני מצפה שנסתכל. ענישה לפשיעה ולירידה בפשיעהה

מאסר הולכים לעבודות שירות או לתקופת בהן היום ש, הקלות עברותדווקא באולי ו - מסוימות 

נסתכל  אם. הרתעה בפשיעהלירידה בפשיעה ולהביא לידי יכולה החמרת הענישה  - מאוד קצרה

, בשנים האחרונותכרת גדל במידה ני זמן ארוךלשפוטים ] משך הכליאה של[נראה ש, על נתונים

מוצע יגדל מהעונש העכשיו  -  בכלאשנים עשרה לשתים שנים שהשינוי מעשר אני לא בטוח אבל 

הירידה בפשיעה להערכתי  .ועל זה דיבר דרור ולק קודם, העלויות של זה מטורפות - בשנתיים

   .מתתועלת מבחינה כלכלית לא קיי/עלותהו ,מינורית

מאוד להיות שכנסת  יכול .מרכזי ואני לא מבטל אותו שיקולהוא ש ,הערכיהפן ציג את אעכשיו 

שאנחנו נשקיע עוד  -  ההחלטה צריכה להיות מודעתשואני אומר  -  החלטה מודעת ישראל תקבל

יקטין וזה לא , כדי להרחיק אותה מהחברה, ח בשנה בשביל להחמיר את הענישה"מיליון ש 100

 100זה  :וזה בסדר -  את הפשיעהמקטין ה לא אמפיריים זהמחקרים ה לפיכי  - את הפשיעה

אבל ההחלטה  .כל תחום אחרלרווחה או ל, חינוךל - פחות שיהיו לנושאים אחרים ח"שמיליון 

גם בקטע הזה אין לי ספק . לא ברור לי שהיא מודעת ,לצערי ,והיום. צריכה להיות מודעת

בא רבות י שופט פעמים כ? ולמה זה קורה. מחמירהאינה די מרמה למשל הענישה  עברותשב

אין , מאחורי זה נפגעאין  - אני לא למדתי את זה לעומק, לפחות מהנתונים שאני מבין -ואומר 

   .להקלולכן יותר קל , מהצד השני אלימות מישהו שנפגע
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בעניין זה  .בכנסתעכשיו שנדונה שיקול הדעת השיפוטי  הבנייתבעניין יש חקיקה שאני מנסה לומר 

שלוש ' שנים ואצל שופט בשבע ' אצל שופט איקבל לא סביר שאנס  :כוונה טובהאין לי ספק שה

לוקחים  שהפוליטיקאיםוהכיוון , מחקרים בעולם ].מה המגמה[ השאלה היחידה היא רק. שנים

הם בכיוון של החמרת  - ואת האמירותבוועדת חוקה ואנחנו שומעים את הדיונים  - את זה

צריך לבדוק באילו מקרים אבל  .זה הגיוני ,רך בפני עצמואם החמרת הענישה היא ע. הענישה

במקומות האלו יכול מאוד להיות שצריך . ירידה בפשיעהתביא להחמרת הענישה  עברותובאילו 

היא אבל  ,לירידה בפשיעהמביאה ענישה לא בלהערכתי החמרה גורפת אבל . ללכת לכיוון הזה

. אסירים ובמקביל לעשות פעילות שיקוםס לתת תנאים נאותים ל"מקשה על המדינה ועל השב

  . הכיוונים שלדעתי אנחנו צריכים ללכת אליהם הואל

, לו פעולות שיקום הן הכי אפקטיביותילהתחיל ללמוד אבניסיון ס "עם שבשותפים כאן אנחנו 

ללכת אתה בכל אפשר יהיה , פעילות מסוימת יעילהשנדע כך שאם  .שיהיו לנו כלים אמיתיים

יש . אני בהחלט חושב שזה הכיוון שצריך ללכת אליו. מהפוטנציאל 20%- ות רק להכוח ולא לעש

חליף שאם הוא יכול להיות  ,אזיקים אלקטרונייםהכלי של ] כזה הוא למשל[ .יש דיונים, רעיונות

מערך עם במחצית  שחרור, בשני שלישכך שבמקום שחרור  - בקהילה מלא שיקום ולאפשר כליאה 

מיד במקום שהוא יהיה בכלא ואחרי זה יגיע כך ש, ועבודה בקהילהי עובד סוציאלתמיכה של 

ל צריך למדוד והכ. כיוונים נכוניםשאלה יכול להיות  - סביבה תומכתללא והחוצה בלי תמיכה 

  . ואת זה צריך לנסות לקדם אצלנו ,צריך למצוא מה יעיל. מה קורה בעולם ולראות

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

ם דרכי שיקום יעילות על ודיתה התייחסת לתמיכה שלכם ברעיונות לקא. שאלה אחת. תודה

השאלה של המשך הטיפול השיקומי אחרי שאדם  .זה יעילשיאשרו שבסיס מה שייראה וממצאים 

  ...יוצא מהכלא

  מאיר בינגמאיר בינגמאיר בינג

אבל , אסירהשיקום לרשות אני לא מטפל ב, גם אצלנו יש חלוקת עבודה. אני מסכים אתך לחלוטין

וגורף אין ספק שההליך השיקומי חייב להיות כללי . יל לעבוד בשיתוף פעולה גם אתםנתחבהחלט 

  . אין שום משמעות אם הוא נעשה רק בכלא .גם לאחר השחרור מהכלא

   טוטוטואאאאדאדאדאורית אורית אורית 

  . אשר חסר לדיון בהיבט התמונה הכוללת, אין כאן נציג של מנהל השלטון המקומי

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

אני רוצה להודיע שאין לנו . רות מכל מיני חברות וחברים על מי שצריך להיות פהאנחנו קיבלנו הע

איש מהם לא , הזמנו שורה ארוכה של אנשים מהשלטון המקומי .סמכות להביא הנה אנשים בכוח

  . מצא לנכון להתייצב

  טוטוטואאאאדאדאדאורית אורית אורית 
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 .קודהזאת בדיוק הנ, לא שהאשמתי אותך חס וחלילה. אליה זו בדיוק הנקודה שכיוונתי

זו בדיוק  -  את הצורך בשילוב מערכותהצגת  ,אוצרהנציג , ואתה -  שמדברים על שילוב מערכותכ

הקורבנות . חוזרים לחברה הסוהר אותם אסירים שהם אזרחים זמניים בשירות בתי. הנקודה

עם השלטון אם לא יהיה שיתוף פעולה . שלהם שהיו שם והקורבנות העתידיים שלהם שם

  .שה לקדם את תהליך השיקום והחזרה לחברהיהיה ק, המקומי

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

, אני רוצה עכשיו לפנות אל השר בני בגין. הם לא פה, הם היו צריכים להיות פה, אני מסכים לגמרי

אני לא זוכר שולחן . אני רוצה להודות לך על היוזמה. הדיון הזהאת יזם , שכמו שאמרתי בפתיחה

הנושא שהצעת לנו לדון בו הוא נושא , כלומר. ה התעניינות זה הרבה שניםכך הרב עגול שזכה לכל

  . שהוא נושא חשוב ומשמעותישרבים חושבים 

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

, למדתי משהו אחר .אני מרגיש קצת מוזר בקרב קבוצה כזאת של בעלי מקצוע. תודה רבה רבותיי

שאמר  ,זקן השומרים ,פיראואני נזכר בסיפור על אברהם ש ,כלל בדברים אחרים אני עוסק בדרך

ומבחינתי הרעיון לקיים . אני מעולם לא אסרתי ולא נאסרתי ."מעולם לא הרגתי ולא נהרגתי"

גם מאיר בינג אמר , יה רחבהידורשת ראהבעיה ש, כפי שאמר ניצב סגלוביץ ,נולד מכיוון דיון כזה

הסוהר  נציג שירות בתיבממשלה סקירה מלפני חודשים אחדים קיבלנו הרעיון נולד כאשר . את זה

  . וקיבלנו נתונים שאצלי לא נפלו על אוזניים ערלות במובן שאני מיד אסביר אותו

 25%- עלייה בצפיפות ב, אם אני זוכר נכון. הסוהר ל הוא דיבר על העלייה בצפיפות בבתיוקודם כ

. ים ליל היציבות במספר האסירים לא ברורעלכן המספרים  .שנים האחרונותהשמונה בשבע או ב

ידי סוהר כדי להביא ל מאוד לבנות בתייומרנית אני מבין שיש תכנית , גם על רקע זה, על רקע זה

אני יכול לנחש שזה ( אנחנו רחוקים משם, הבינלאומיים הסטנדרטיםכך שהצפיפות תרד מבחינת 

 בשמסר נציכמו , שמקורהומצד שני כדי להתגבר על העלייה בצפיפות  ,)גם מקשה על שיקום

אתה , מארבע לחמשאני זכרתי . ארכת תקופת הכליאה הממוצעתבבין השאר  ,הסוהר ירות בתיש

  . פני הממשלה לפני חודשים אחדיםלאלה הנתונים שהוצגו . מחמש לששאומר 

אני נשען על הנתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה בטבלה נאה  -  אולי אוסיף לכך את הנתונים

אנחנו מהכולאים , מצבנו בעולםלי אופחות חשוב  .ם אחדיםהוצאתם לפני חודשיוהספרון ש

על פי . השניםבמשך המגמה זו אבל מה שאני רואה  ,היותר יעילים כנראה מבחינת המספרים

 ,בלי האסירים הביטחוניים ,במספר האסירים 60%שנים עלייה של שמונה ב: המספרים שהצגתם

  .אלף נפש אוכלוסייה 100-ל

  ] ] ] קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  . ולל את העצוריםזה כ

   בני בגיןבני בגיןבני בגין
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  . אז זה אולי מסביר

  ] ] ] קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

ותקופת המעצר היא חלק מתקופת , הם חלק מהכלואים, ס"העצורים הם חלק מהאחריות של שב

  . המאסר

   בני בגיןבני בגיןבני בגין

שלוש - שתייםעם , הגרף הוא כמעט לינארי. אלף 100-ל 210- ל, אלף 100-ל 130- מ. זה חלק מהעניין

כי אני , על אוזניים ערלותלא נפלו אצלי הדברים ו, שמעתי. מצד אחדזה . לכאןקפיצות לשם ו

פנינו להחמרת לאת ההצעות שמובאות אני רואה יושב בוועדת שרים לחקיקה וכמעט בכל שבוע 

 ,אני חושב שבמהלך השנה האחרונה( או ההצעה לקבוע עונש מינימום. בשני המובנים, הענישה

יש הסכמה יותר רחבה בוועדה שאין לקשור את ידיהם של , וועדהמתוך השנתיים שאני עובד ב

ומצד . )בוועדהאז אנחנו פחות נענים לזה . השופטים ואין למנוע מהם שיקול דעת בהתאם למקרה

לפני חודשים אחדים . שני העלאת רף הענישה בנושאים שלפעמים הם באמת אפילו מקוממים

נאמר שאכן כך  אחר. שנהמשבע שנים לעשרים  :חתאונת פגע וברבלהעלות את רף הענישה הוצע 

מעלה  ,אינסטינקטיביבאופן , זה סוג העברה שאדם כמוני. שנים 12-בהמציע מוכן להסתפק 

הוא  :הוא בהכחשה ,לא נותן לעצמו דין וחשבוןהאדם  .להכחשהכלל  בדעתו שהיא קשורה בדרך

, לא" :רגע שהוא יחשוב באותו. למבוהאחר כך הוא  ."פגעתי במכשול, בתןפגעתי " :אומר לעצמו

אני צריך להגיש עזרה כי לפני שלושה חודשים העלו את העונש המרבי ו, אני צריך להישאר במקום

אני מודה שנכשלתי בניסיוני לשכנע . נראה לי מאוד מרחיק לכת ,שניםלשתים עשרה שנים משבע 

   .ומית בוועדהאת חברי הוועדה למנוע את ההסכמה להעברת ההצעה הזאת לקריאה טר

המשרד להגנת הסביבה בחריצותו הציע לפני חודשים אחדים . בממשלה גם יש הצעות כאלה

נראה לי . שניםלשלוש משנה , ין באתר לא מורשהילהעלות את העונש המרבי על הטלת חומרי בנ

 ,גם בעברת פגע וברח עוד לא הגיעו פעמים רבות .הפסיקה עוד לא שם, אנחנו עוד לא שם. מופרז

את ראיתי כשלכן . 12-בואפילו הסתפקו עשרים פה ביקשו  .שניםלשבע אפילו , מה שהבנתיפי  על

אני  .כפי שציין מאיר בינג ,דרושה אותה ראייה כוללתשבאמת חשבתי , יחדיוכל הדברים הללו 

אוצר לאותה ראייה כוללת כדי שבאמת נוכל לדעת במאוד על הדרישה מאגף התקציבים שמח 

אחר כך כי כשאני צריך . למשלם המסים עבור השקל שלו התועלת הטובה ביותראיפה מונחת 

 ;מאוד באמת תכנית נאהזו  -סוהר משוכללים ביותר  קומות לבתיארבע עשרה לבנות מגדלים של 

ידי כך לא להגביר את רמת  הסוהר ואולי גם על אבל אם אני יכול למנוע את הצפיפות בבתי

מכונסים כאן כדי שיהיה אפשר  ,מקצועבעלי ה ,אתםשואני שמח  ,יזה רצו, אם זה ניתן ,הפשיעה

  . לצאת עם התחלה מסוימת של סימון דרך שיש בה משום ראייה כוללת

הציבורית מדברים על זה כבר כמה וכמה  סנגוריהבשאני חושב  .נדמה לי שאני לא מחדש הרבה

מאוד בכל הנוגע עותיות הגיע הזמן לפעול כי ההוצאות נעשות משמבאמת אבל כנראה  .שנים

תצא , משולחן עגול כזה, מיום עיון כזהשואני מקווה . איזון עם נושאים אחרים שהחברה דורשתל

  . ומכאן אני מקווה שאני רק אשמע ואהיה תלמיד טוב. עתידבנוגע לכיוון קריאת איזה 
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חות ידועה השולחן הזה לא עוסק בהחמרת הענישה שלא מדברים עליה כי היא פ. עוד משפט אחדו

יה להעניק לרשויות סמכויות יבשנים האחרונות נטיש לממשלות . סוהר והיא לא קשורה בבתי

אחר לתת עיון ואני מציע ביום , העיןהקפידה באופן שהוא כמעט סמוי מן  עברותשמגבירות את 

הקפידה שבמידה רבה מניחות על כתפי האזרח את חובת ההוכחה שהוא  עברותאת הדעת גם על 

אבל גם הוא חלק מאווירה שלעתים אכן קשורה במידה  ,זה נושא אחר. כך לא בסדר יה כללא ה

אני פשוט רואה כמעט . לא מעטה בכותרות העיתונים או בתמונות בטלוויזיה או בחדשות ברדיו

אני לא מאשים את . ערך-איך ההצעות מגיעות כאשר יש איזה אירוע תקשורתי רבכל שבוע 

  . תודה רבה .ני רק מציין קשר כזה שצריך לשים אליו לבא, התקשורת בעניין זה

  מוטה קרמניצרמוטה קרמניצרמוטה קרמניצר   יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

עברה של הפקרה לאחר פגיעה אני רוצה בנוגע ל. אנחנו בוודאי ננסה להיענות לאתגרים. תודה רבה

והחלק  ,בנוגע לעובדת הפגיעה של רשלנותהוא  להזכיר שהיסוד הנפשי הנדרש בעברה הזאת

 ,כלומר. של רשלנות הוא שלוש שנות מאסר עברותין קובע שהסף המרבי להכללי של חוק העונש

אבל עכשיו התיקון הזה יעשה את זה פי ארבעה ממה , העברה הזאת נחקקה לפני החלק הכללי

החומר כך שכדאי לראות גם את . של רשלנות עברותיהיה הסף המרבי לששבחלק הכללי נאמר 

  . מרה בעברה הזאתמבחינת המשמעות של ההחבו עוסקים  שאנו

שקצת ינסה לכוון את הדיון שלנו ולהציג את השאלות , ר דורון טייכמן"אני אפנה עכשיו לד

  . שכדאי שנתייחס אליהן

  דורון טייכמןדורון טייכמןדורון טייכמן

כמה שאלות  ולהעלותאני אנסה לחבר עכשיו בין כמה מהתמות שעלו פה בסקירה העובדתית 

   .ערב הזהבשכדאי שנשאל את עצמנו 

מכניסים שאנחנו כמה אנחנו מנסים להשיג היא עלתה פה בקרב הדוברים שאלה ראשונית ש

שהעלה אני רוצה להתחיל מהנקודה  .רחב יותרבמובן והנושא פה זה כליאה וענישה , כלאלאנשים 

, של אנשים השנזכור שאנחנו בכל זאת מדברים על עניש, הנקודה של הרתעה ומניעת פשיעה, יואב

אנחנו לא . זה מה שקורה פה. שלאנשים תהיה חוויה שלילית ורעהרוצים אנחנו בסופו של דבר ש

ושיעורי עובדים סוציאלים , שיקוםהיא  תםהבראה של המדינה שכל מטר פותחים פה בתי

אבל בואו לא נשכח ולא נתבייש לקרוא  -  שנדבר עליהם מיד, שהם דברים שהם חשובים - מקרמה

זה חלק מהתכליות שאנחנו . צריכים לסבול בובהיבט זה מדובר פה בעונש שאנשים . לילד בשמו

  . שאנחנו מדברים על ענישהכמדברים עליהן 

אנחנו  ,אנקדוטלית לפחות ,מצד אחד. קטביםכמה יש  דברים שעלו פהלונתונים בכל הנוגע ל

השאלה אם ענישה או כליאה . רואים תמונת מצב של עלייה בענישה וירידה בפשיעה בארץ

הוצג פה קונצנזוס שכלא לא . פתוחה שיש עליה נתונים לכאן או לכאןמרתיעה היא באמת שאלה 

מרתיעה דעה רווחת שהשקעה בשיטור בהחלט יש . אני חושב שהמציאות יותר מורכבת. מרתיע

יכול להיות . זה עדיין לא הנחנו את התשתית לטענה שכלא לא מרתיעאבל ב ,יותר מכליאה
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אבל . ס"איזונים של כסף למשטרה לעומת כסף לשבושצריך לחשוב גם על ה ,ששיטור יותר מרתיע

אז , לדוגמה, three strikes-העל אם דובר פה . תיעהרלעצמה מכשהיא גם כליאה יש לנו נתונים ש

. לפעולה וגם מהחמרות אחרות בענישה three strikes-מרגע כניסת ה אמפירייםיש גם ממצאים 

 three-גם ב -מה קורה ברגע ההחמרה , כלומר strikes גם בעונשים שיוצרים הגברה ביחס ו

  . לאפקט של הרתעהתיעוד וכן יש לנו . שמעורבים בה כלי נשק פשיעהעל לעונשים 

אני לא מכיר הרבה טענות שכליאה לא . מניעההזה נושא  -  וזו נקודה שיואב העלה - זה נוסף על 

זה . סר שלהםבהיבט שהאנשים נמצאים בכלא בתקופת המא, בהיבט של מניעהמפחיתה פשיעה 

מה שצריך . בחינה הזאת כליאה מביאה לירידה בפשיעההמשכן  ,למיטב הבנתי יחסית קונצנזוס

אז אנחנו , כי אם מהטעם הזה אנחנו כולאים אנשים. השלכות של הטענה הזאתללשים לב פה זה 

 threeצריכים לעשות  strikes ,אם אנחנו . שנה בכלאלעשרים אנחנו צריכים לשים אנשים  אז

יותר ממה בחוץ עולה לנו גורם הוא הנזק שהוא גורם סיכון ושמסוים מגיעים למסקנה שאדם 

זה אומר שאנחנו . זה לא הפתרון, שנה או שנתיים, אז עונש של חצי שנה, לכלוא אותושעולה 

אדם  כי הנזק שבזה קטן מהנזק שהבן. שנה בכלאעשרים ולכלוא אותו  צריכים להשקיע עכשיו

כי  ,אבל זו המשמעות. זה יכול להיות עברותבקטגוריות מסוימות של . תובב בחוץסיגרום כשיהזה 

  . זה לא משטר רציונלי של מניעה, אין משמעות של מניעה בהיבט של עונשים קצרים

צריך לחשוב , ןלכ הדברים שהועלו גם בהערות של מאיר קודם, ואם אנחנו כבר מדברים על מניעה

האפקטיבי ביותר , היעיל, האמצעי הרציונליבאמת  וזשרה התשע עאם טכנולוגיה של המאה 

מבוססים על טכנולוגיה או ה ,מודרניים יותר ,או שאפשר לעבור לאמצעים אחרים ,להשיג מניעה

המטרה היא שכספי משלמי . הרבה יותרנמוכה שיגים את המניעה בעלות אבל שמ ,על כימיה

ולא חייבים להיות מקובעים בטכנולוגיות  ,מניעה במינימום עלותההמסים ישיגו את מקסימום 

  . שים אנשים בתוך כלוביםל יחסית מיושנות של

אלה אנשים  :עושי צרות לנו אנשים שהםמסמנת אז אם אנחנו אומרים שמערכת המשפט 

מצד אחד זה יותר מדי כי אנחנו  -אז לכלוא אותם לשנה  ,שלהםמסוכנים שצריך לעשות רגולציה 

. מצד שני זה פחות מדי כי זה רק לשנהאבל  ,ים עליהם אזיק אלקטרוניכולאים אותם במקום לש

באיזשהו שלב כי ( חייהם שהם מסוכניםבתקופה כל הל - שנהלעשרים אז עדיף לי לשים אותם 

זה גם עולה לי . לתקופה הרבה יותר ארוכה במשהו שהוא הרבה פחות פולשני - )העקומה יורדת

אנשים כשאנחנו מכניסים . עלויות סמויות מהעיןגם יש  וצריך לשים לב שלעונש מאסר. פחות

גם , לשורה התחתונה בתקציב המדינהבנוגע לא רק בראייה של אגף התקציבים  -  לכלארבים 

במקום להיות חלק משוק , ה האלה במקום לעבוד'החבר -  בראייה של אגף הכנסות המדינה

 ,מאודמשמעותיות אבל  ,ויות מהעיןאז כל העלויות האלה הן עלויות סמ. נמצאים בכלא, עבודה

  . של עונש המאסר

אולי , לא מוותר על הרעיון שזה חלק ממה שאנחנו משיגיםאני שכאמור  - עסקינןבהרתעה אם ו

, אבל לחשוב שאנחנו לא מדברים פה על הרתעה, אולי אפילו לא הדבר המרכזי, לא הדבר היחיד

קנסות למשל , וזה הוזכר פה, רנטיבותאלטאז גם פה צריך לחשוב על  -  לי לא נכוןנראה 
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 -  בכלאשנים שנה בכלא או שלוש  :איכות הסביבהל דמשרההדוגמה של עלתה פה . אגרסיביים

להשתמש באופן כדאי אבל במקום זה , האלה עברותאני לא חושב שאף אחד נכנס לכלא על ה

 -  על ההכנסה שליבמקום מס  - יממנו קופת האוצר את אני שמח ש. הרבה יותר אגרסיבי בקנסות

באופן  :הרבה יותר לנהל את הדברים האלהנכונה דרך לי זאת נראית  .קנסות כבדים על עבריינים

 ,ולא רק ברמת החקיקה ,רחב לחשוב שאנחנו משתמשים בקנסות כבדים במקום בעונשי מאסר

ייב מטעמי הרתעה אני ח :אומריםוששופטים כותבים פסקי דין אנחנו רואים  .גם ברמת הפסיקה

גם זה . תעה לקחת לו את הביתראפשר מטעמי ה. זה לא משכנע אותי. אדם לכלאהלשלוח את 

  . לא חייבים לשים אנשים בכלוב כדי להרתיע אותם. ירתיע אנשים

אני מודה , מבחינת שיקום. מבחינת תכלית הענישהעליהן אלה כמה נקודות שצריך לחשוב 

, מה עובד השאלה :להעלותרק שאלה שבאמת צריך ולכן  ,זה לא תחום המומחיות שלי, ומתוודה

עוד כמה שנים יהיו לנו תשובות יותר רק גם אם  :זאת התקדמות מצוינת .שכבר נשמעה פה

העניש אנשים ל התכלית של :נקודה שצריך לקחת בחשבוןו. ברורות מה עובד ולא עובד בארץ

באמת אנחנו מעבירים משאבים אם בייחוד , עניין השיקוםלסתור את ולגרום להם סבל לא חייבת 

יציאתך אבל עם זה לקראת  ,הענשנו אותך בשלב הכליאה, כן ,זאת אומרת. דווקא לשלב הקהילה

  . זה את זהשני הדברים לא חייבים לסתור . אנחנו נשקם אותך, החוצה אנחנו נשלב אותך בחזרה

לפחות מכנה  אנישהשאלה  הייתה, בעיקר בדברים של השר, יה שעלתה פה בדבריםיתמה שנ

הקושי . מכתיבה את תמונת המצב של הענישהבדיוק דינמיקה איזו  ,"פוליטיקה של הענישהה"

איננה הוא שהפוליטיקה של הענישה הפלילית כנקודה למחשבה שאני רוצה להצביע עליו 

יש לובי לארגוני קורבנות שדורשים עוד . ובורחיםאין לובי בכנסת לאנשים שדורסים . סימטרית

שמנסה חבר כנסת ואין  ,אין צד שני שמאזן את זה. או למשטרה שדורשת עוד החמרה ,החמרה

אני הצלחתי ". "אני הצלחתי להוריד את העונשים של עברייני המין": התוויתלהיבחר שנית על 

על זה נבחרים  לא ."עד עכשיושנענש  לגרום לזה שמי שמפקיר מישהו בשטח נענש פחות ממה

  . לכנסת

זה . יה הזאת להחמרה בענישהישוב על איזה שהם מנגנונים שקצת יכהו את הנטצריך לחולכן 

מושקעת התסתכלו על כמות המחשבה וההשקעה ; בנוי על מנגנונים של מומחיםאולי יכול להיות 

ואנחנו מבינים שיש עוגה נתונה של  ,יש לנו ועדות. ניקח משאב אחר לגמרי .בסל הבריאות

ועכשיו אנחנו יושבים ומסתכלים איך מחלקים את , ת לבריאותמשאבים שהמדינה מוכנה להקצו

אני לא חושב  - בהקשר של הענישה מדובר פה שכנסת ישראל תקבל החלטה מודעת. העוגה הזאת

על פני להעלות צריך איכשהו לכל הפחות ו - מודעות בהקשר הזה שכנסת ישראל מקבלת החלטות

; המשמעות היא פחות כך וכך לסל הבריאות ?אתם רוצים להחמיר בענישה. השטח את העלויות

, להעלות את הענישה משנה לשלוש שניםהמציעות להעביר הצעות חוק . פחות כך וכך לחינוך

בעיה הצלחתי להעביר חוק שמטפל באיזושהי  :זה הון פוליטי קל, דבר הזהלכשאין תג מחיר 

  . כשאין למול זה תג מחיר

  .הדברם דברים האלה וניגע בהן בהמשךשאלות שאני חושב שעולות מהה תסדרזאת 
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  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

ן תכנון "רעיש פה הצעה של ו ,אני לפחות יצאתי קצת מבולבל מנושא הנתונים. תודה רבה

   .דיוןללנסות לשפוך אור על הנתונים עוד לפני שנצא מציע , בני נוה, הסוהר שירות בתיבאסטרטגי 

  נוהנוהנוהבני בני בני 

בואו נסתכל על נתוני האמת של אסירים , אומרתזאת . עקתההטענה העיקרית שלי שלא כצ

 )ב( ;זה שאנחנו מתעסקים גם עם ביטחונייםב) א( :שמקורומאוד יש בלבול גדול . פליליים

ולכן צריך להסתכל על האסירים . מאלפייםיותר היום יש לנו , שפעם לא היו בכלל ,מסתננים

הוא קיבל ( כמו שאמר פה נציג האוצר, םהפלילייכשמסתכלים על האסירים . הפליליים בלבד

 2005-מ. יש גידול בעצורים שמשום מה לא מבשיל לגידול בשפוטיםאכן  )מאתנו את הנתונים

ענישה היא על ההשפעת  –והרי כשאנחנו מדברים על השפעת ענישה . אותו מספר של שפוטים

כי הם יישפטו  ,יםיהיו לך יותר שפוט, אתה מחמיר בענישהאם . לא על העצורים, השפוטים

נושא הזה באבל  - 'פענוח וכוה, אכיפההכל נושא  - גורמים אחריםגם יש . לתקופות יותר ארוכות

  . אין כרגע עלייה

. נשאלו כל מיני שאלות איפה אנחנו בעולם .העשור האחרוןשל תמונה הכללית בנוגע לעכשיו 

ואולי  .פלילייםהאסירים ה אבל צריך להסתכל רק על ,אנחנו לא במקום טובבהשוואה לעולם 

 ,הפלסטיניםכאן : כל מיני רעשיםיש תמיד  .ההשוואה הנכונה זה אסירים פליליים תושבי המדינה

כל ל 100- 50על אם באירופה אנחנו מדברים : כשמסתכלים על תושבי המדינהאבל  .ובעולם זרים

וזו , עם זה. דבר הבעייתיזה ה. 150- כאנחנו מגיעים ל, בלבד תושבי ישראלבקרב  ,אצלנו, אלף 100

עלה הוא האם , בעשור האחרון למספר הזה אנחנו גם מסתכלים מה קרה , תופעה אולי מעודדת

מספר  .בשנה 1.7%אנחנו מדינה שיש בה ריבוי טבעי של  ,בשונה מאירופהכי  - עלייה ראלית

לעומת זה . שזה זניח ,3%-שנים המספר הזה גדל בובעשר , בשנה 2%-האסירים הפליליים גדל ב

אין , זאת אומרת. ולפעמים גם יותר 20%-ב ,10%-אירופה המספר היחסי גדל בהרבה מדינות בב

שמסתכלים על הוא העובדה בנתונים המקורות לבלבול אחד . כנראה גידול מאוד משמעותי

אני בנתונים ו ,בחזקת המשטרההיו ושוכחים שאלפי אסירים , ס לפני עשור"נתונים שהיו בשב

  . טרל את זהמנשלי 

הביטחוניים והמסתננים וכל  - בגלל התופעות שאמרתי, מה שקרה. צפיפותבנוגע לעוד מילה אחת 

בשלב  -  נאלצנו לקלוטבהם והמתקנים הבעייתיים ש, הבעיות האחרות והלחצים שהיו עלינו

 טריםמ 3.3ואם בתחילת העשור היה לנו משהו כמו  .החמירהאכן ס "הצפיפות בשבמסוים 

לשמחתנו . לאסיר טריםמ 6-12כשהסטנדרט באירופה הוא , 2.9-ירדנו ל 2008בשנת  ,לאסיר

מאוד אם זה פרויקט יפה , סוהר חדש אם זה פתיחת בית. מטרים 3.1- לעלינו בשנתיים האחרונות 

תהליך מהפכני שלא באנחנו היום . סוהר יותר איכותי סוהר ובניית בית שעשינו של סגירת בית

אנחנו שכן בפעם הראשונה , מעיד במשהו שהמצב לא מאוד קריטיזה גם ואולי  ,היה מעולם

. ובנושא זה עוד מילה אחת. משפצים אגפים ומוציאים מיטות מהאגפים כדי לתת תנאי מחיה

 ,ה הם לא רק תוספת מקומותיחלק מהרעיונות שלנו של בני. דובר פה על המגדל שאנחנו בונים
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כמו למשל  ,אסיריםלהחזקת יש מתקנים שלא ראויים . בינוי/אלא גם איזשהו תהליך של פינוי

בהקדם  אנחנו מקווים מאוד לסגור אותו. טבק ואורוות סוסיםם למחסנישהיה במקורו  ,דמון

וחלק מהסיכוי לשקם אסירים זה לתת להם תנאי  ,ל עוד מתקנים שפשוט לא ראויים"כנ. האפשרי

  . מחיה סבירים

  דיון על מהות הענישה

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרה ה ה מוטמוטמוט   יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

תכליות של על האני מציע שנפתח עכשיו דיון על הנושא של תכליות הענישה בדגש . תודה רבה

שמאמין במידה  ,שמעת את הדברים של דורון .וייסבוד' ואולי אפנה אליך פרופ. עונש המאסר

  . מסוימת באפקט המרתיע של עונש המאסר

  דדדווודוד וייסברדוד וייסברדוד וייסבר

 "צמיחת גאולתנוראשית "עם ושבים שבאמת זה מקום והם ח, מארצות הבריתאני מביא אורחים 

השנים בשלושים  600%יש גידול של  שם, ארצות הבריתכך הרבה אסירים לעומת  כי אין לנו כל

אז הם באים לכאן ורואים את הבעיה . יוםכל הכלואים מיליון איש שלושה יש שם . האחרונות

, שיקום, הסוהר ומדברים על שיקום בתי הם יושבים עם אנשיו. זה לא רע ,וואו :אומרים, שלנו

המשיח כבר הגיע לארץ  ?מה קורה כאן"והם אומרים  ,אנחנו רוצים יותר כסף לשיקום, שיקום

 חלק ממה שאמרת השר בגין -בכנסת אולי  ,ואנחנו, מאודמקום מתקדם הם רואים בנו . "הקודש

גם הכלכלן קינז שאלו פעם את  .מענייןדי זה . להיות כמו ארצות הבריתשאנחנו רוצים להפוך  -

 it makes coming to :והוא אמר, )ראיות, עובדות( Evidence - ללא מקשיבים  פוליטיקאיםלמה 

decisions  so much more difficult  .אבל בואו נחשוב  ,עובדותקל לא לחשוב על אז אני חושב ש

  . יאהשהן העובדות בענייני מחקר הכל ארצות הבריתבמה חושבים לפחות 

 כל מיאת לקחת אני רוצה אם . אני חושב שיש הסכמה. אין תועלת סך הכולבל לכליאה וקודם כ

מי כל אם אכניס לכלא  -  כלאל, בארץ מיליון איש, מיליון אישחמישה שתמש בסמים ולהכניס שמ

בני כי  ,יש לנו מזלכאן  - 18- 15אם אני לוקח כל ילד בן . היה קצת ירידה בפשעת ,שביצע פשע

מהכלא שנקבל מה  ,אבל בעניין התועלת כאן -  הרבה שליטהבו יושבים במקום אחר שיש  18-21

גדולה בעיה יכול ליצור  הז - ארצות הבריתמיליון ב 3אלף דולר כפול  50 - לעומת העלות של הכלא

יש הסכמה רחבה גם בארצות הברית אז אני חושב ש ;האוניברסיטאותיותר כסף על כלא לעומת  -

לומר גם אני יכול . זה לא עובד סך הכולב ,אנחנו מקבלים משהושאו ירידה ו אם יש קצת שאפיל

 ארצות הבריתבש אבל לי יש איזה מחקר ,רואים את המאמר שנתנו לנו. ששיקום עובדשמוסכם 

  . זה כן עובד

יש שיחה שאני שומע בכל מקום  ארצות הבריתב. תעה אני מסכים עם יואברעניין של הב

. מה שמדברים עליו סך הכולזה ב. ל איך אנחנו יכולים להעלות הרתעה בלי כליאהשמדברים ע

בואו ניתן את הכסף למשטרה ולא : שטוענת, social movement, תנועהמן ואני הייתי קורא לזה 
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ובואו ננסה להעלות את הכסף  ,ארצות הבריתאת כמות הכליאה בלהפחית בואו ננסה . לכליאה

ויש כאן . למשטרהולהעבירו כליאה הלקחת כסף מעל דווקא דברים משם  .שאנחנו משקיעים

evidence  אבל ה. על האפשרות של המשטרה להרתיעמאוד חזק-evidence   הוא לא בעניין כמה

. אני מנסה לתפוס אותוומישהו עושה משהו : אפשר לומר- אין ודאות ואי .אני יכול לקחת חשודים

אנחנו מהמקרים  13%- ברק , יש בכל העולםלבתים ריצות פ :כבר אמרתי. יש הרבה בעיות עם זה

' לקחת כל אחד וכו .לתפוס יותר אנשיםהעניין איננו אבל . יש חומר על זה. את הפורציםמוצאים 

 hot-בשאנחנו יכולים להביא שיטור  ,זאת אומרת להגיד שיש אלמנטים של שיטור. של ממש?? זו 

spots ,בלי להביא את האנשים לכליאהשיכול להשפיע על רמת הפשע  משהו .  

בלי לתפוס  איך אנחנו יכולים להעלות הרתעהעל אלא  ,לתפוס חשודיםעל אז זה הזמן לדבר לא 

 Campbell-ה. גמורהלכלא זו טעות אותם צעירים ברור לגמרי שלהביא קרב בבייחוד  .אותם

review  אבל  ,ה לתפוס אותואתה רוצ :וזה ברורבעולם עשו נש מחקריםכל העל מחקר עשו עכשיו

זמן לחשוב פחות על כמה חשודים הנראה לי שזה  סך הכולב. מצד שני למצוא איזושהי דרך אחרת

ואם אנחנו צריכים . את הפשעלהפחית מה המשטרה יכולה לעשות אלא , לעצור ולאסוראני יכול 

  . בואו נחשוב על שיקום, להכניס כמה אנשים לכלא

  רון שפירארון שפירארון שפירא

' פרופאמר בין הדברים שוצא ניגוד גדול בין הדברים שדורון אמר כאן ל אני לא מווקודם כ

אני . ששנתיים מאסר מרתיע יותר משנה מאסרכך אין חולק על . אני רוצה להסביר למה. ודרוייסב

יה מצדיקה את יהשנה השנאם העלות השולית של  היא השאלה. לא חושב שמישהו חולק על זה

בהתחשב  -החוק הוא נתון לאכיפת מוענק הך כל הכסף כי בהנחה שס .השולית שלההתועלת 

זו השאלה , העלה?? שזו השאלה . נשאלת השאלה כיצד לחלק אותו ביעילות -  באילוצים אחרים

נקטין את  ההב :יואב סגלוביץ היאשל ניצב משמעות הדברים . וכן הלאה, שמאיר בינג העלה

אני מסביר אותו ואני . שיואב אמר זה בעצם מה. ס"מ ונעביר יותר תקציבים לשב"תקציב אח

  . אנמק מדוע הוא אמר את זה

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

  . הדברים הפוכים

  רון שפירארון שפירארון שפירא

במה הרי בסופו של דבר שני הפרמטרים המשמעותיים ביותר . אני אנמק מדוע הוא אמר את זה

: הם" משוואת אכיפה יעילה"מכנים אלה מאתנו שמתעסקים בתחום כבר כמה עשרות שנים ש

הווה אומר בונים , ככל שאנחנו משקיעים יותר במידת העונש. ות התפיסה ומידת העונשודא

בהנחה שסך כל הכסף , ככל שאנחנו מגדילים את מידת העונש, ס"מגדלים יותר גבוהים לשב

אנחנו מקטינים במשהו את הסתברות , שהממשלה או המחוקק יקדישו לאכיפת חוק הוא נתון

  . התפיסה של עבריינים
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גם אמפירית וגם . בהרתעהיפגע אמפירית יש לנו סיבה טובה להניח שזה מבחינה ל וכ קודם

יש לנו כל מיני סיבות טובות לחשוב ששנאת  ,בשעתו גרי בקרהניח בניגוד למה ש. תאורטית

לעונשים או באשר  שהם מחבבי סיכון באשר, הסיכון של העבריינים בפוטנציה היא שלילית

- להעלות באוכל אם . יותר רגישים לסיכויי תפיסה מאשר למידת עונשלכן הם הרבה ו ,לסיכונים

 10%-מאשר אם אעלה בהרבה יותר כנראה אשיג אפקט מרתיע גדול , את סיכויי התפיסה 10%

  . ככל הנראה זה נובע מהעובדה שלעונש יש נזק שולי פוחת לדידו של העבריין. את מידת העונש

למדינת ישראל אבל , חות מהשנה הראשונה במאסרהרבה פ ובמאסר משפיעה עלי 11-ההשנה 

  . שמתרגמים אותם ואלף דולר או כמ 50היא עולה את אותם 

  מאיר בינגמאיר בינגמאיר בינג

  . ח"שאלף  100

  רון שפירארון שפירארון שפירא

 ,כמעט זניח מבחינת הרתעה, שנות מאסר 11ובין שנות מאסר עשר ההבדל בין שולכן קרוב לוודאי 

  . נראה הייתי משיג יותר הרתעהוכ. מ"ואת הכסף הזה יכולתי לנצל לעוד תקן באח

כל המדינות הדמוקרטיות אם לא בלדעתי כמעט , לא רק במדינת ישראל - למה במדינת ישראל 

, באה משטרה. בגלל הקושי הפוליטי? אין גוף שמסוגל לראות את התמונה המלאה - בכולן ממש

, לספק ראיות, יםלמצוא לתפוס חשוד ,אני תפקידי לבוא, ואומר תשמע, כמו שבא ניצב סגלוביץ

והוא צודק  ,לראות את התמונה הכוללתתפקידי זה לא . להעביר הלאה לטיפול לפרקליטות

  . לגמרי

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

  . גם את זה לא אמרתי

  רון שפירארון שפירארון שפירא

אני אעלה על דוכן  ?מה .יש צעקה ציבורית על עברה זו או על עברה אחרת: ואומרכנסת  בא חבר

זה מה שאני אצעק על  ?תקנים ליחידת אתגרמאה א הוספת עוד הנואמים ואני אגיד שהפתרון הו

חייבים , שערורייה, תשמעו" :אני אבוא ואדפוק על השולחן ואגיד, בוודאי שלא? בימת הכנסת

להעלות את רמת הענישה וגם כן להורות לשר המשפטים לפטר את השופטים שנותנים עונשים 

 ,עם המון שיבושים חוקתיים בהן ,אגב ,אחת לא ,שמענו קריאות כאלה מעל במת הכנסת. "קלים

הדיון  :הוא אומר .רואה את תפקידו בראייה מסוימתחבר הכנסת אז . אבל הן נשמעות כל הזמן

ומה שאני כמחוקק יכול  ,זה לא במסגרת דיונים חוקתיים, תקציבמסגרת ספר ההתקציבי זה ב

נשים לפעמים תופסים כך את א. שנות מאסרשש או שלוש לעשות זה לקבוע בחוק שהעונש הוא 

  .הוא הדין בשופט. תפקידם

  בני בגיןבני בגיןבני בגין
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אני כחבר בממשלה לא יכול להטיל על חבר הכנסת . חברי הכנסתבנוגע לזה נכון , שפירא' פרופ

מאלפי הצעות איזו מחליטה מדי שבוע  ,שרים לחקיקההעדת ובאמצעות  ,הממשלה. אחריות

אם . בע שנים תזכה לתמיכת הקואליציה בכנסתנערמות על שולחננו במשך ארההחוק הפרטיות 

ההצעות האלה , סבירה קואליציוניתבמשמעת  ,אז ברוב המקרים, טאנחנו מחליטים לשב

או  גם לפיתוח הראייה הכוללת וגם למניעת הצעות חוק שהממשלה –לכן האחריות . תיפולנה

אחד . ל הממשלההיא בכל זאת ע – שהן אינן מועילות ואפילו מזיקותאחר חושבים מישהו 

מניעים שדיברנו עליהם המ המבחנים הוא היכולת של הממשלה להתגבר על הצעות חוק שנובעות

  . האחריות היא עלינו. קודם

  רון שפירארון שפירארון שפירא

הוא . שנות מאסרשש או שלוש שופט צריך להחליט אם להטיל ה. אני חושב שגם השופט לא יכול

מי לידי . משלושות מאסר מרתיעות יותר שנששש ברור לי  .פניי יש רק את התיק הזהל :אומר

אולי זה ילך לתקציב  ?ילך לתקציב שיטור] הכסף[ ,מאסרשנות שלוש אם אני אחסוך יתקע ש

כל מיני תכליות שאין דעתי נוחה מהן או שהן לא קשורות לתפקידי או שאין לי לכללי וההמדינה 

שנות משלוש זה יותר טוב  ,מאסרפניי שש שנות לכיוון שו. את מה שלפניירואה אני  ?עניין בהן

ראייה כוללת של התמונה בגם השופט לא יראה את תפקידו , זאת אומרת. ששאז אני נותן , מאסר

הוא ] לדיון[שהמקום המתאים ייתכן באמת . הנכונה של משאבים לאכיפת חוקההקצאה או של 

, ף את הנתוניםמקום שלפחות באופן חלקי יכול לאסושכן זה  ,ועדת השרים לענייני חקיקה

  . כדי להשיג את התוצאה היעילה, לראות תמונה כוללת של הקצאת משאבים

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

צריך להיות גוף אחר שמפתח ראייה . הצעות חוק בשבוע ויושבים שעה וחצישלושים מדובר ב

  . לא בשלוש הדקות שבהן דנים בהצעהו, מראשע קכוללת ויוצר את הר

  אריק כרמוןאריק כרמוןאריק כרמון

 1999בין . אנחנו עליו הוא היה מדהיםכשבדיוק את הנקודה הזאת בנתון שתרשו לי רגע להרחיב 

מדינות בסדר גודל של עשר לקחנו . אלף הצעות חוק פרטיות 13הונחו על שולחן הכנסת  2009-ל

בעשר מדינות לגמרי לא  -וכשאתה לוקח את סך כל הצעות החוק הפרטיות  .נויישראל והשוו

ת החוק הפרטיות שם לא וסך כל הצע - דיהוודנמרק וש, רטוגלפו, בלגיה, חשובות כמו אוסטריה

במדינת ישראל  ,ודרך אגב - ובכל המדינות המתוקנות. מהצעות החוק הפרטיות כאן 25%-מגיע ל

מהצעות החוק הן הצעות  90%או  80% כלומר, 90/10או  20/80כלל של ה :נהג אותו כלל 1996עד 

אבל זאת המציאות  ,י לא יודע מה זה עוזר או לא עוזראנ .שם הכיוון, כלומר. חוק של הממשלה

  . '99-שחיים בה מאז האסון של הבחירה הישירה ב

  בני בגין בני בגין בני בגין 

זוכות כמאתיים , שלוש או ארבע שניםב חוק בכנסתהצעות  4,000-כמתוך . אבל יש עוד מספר

  . חקיקההליך הלעבור ל
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  אריק כרמוןאריק כרמוןאריק כרמון

4% .  

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

, אינן טובותשומסתננות אכן הצעות חוק . רעש וקשה מאוד לדון זה מוסיף הרבהשלכן אני אומר 

  . אינן מועילות

  רביד דקלרביד דקלרביד דקל

רוב הפעמים . אם נכון לתמוך בהחמרת ענישה בעברות כאלה או אחרותאנחנו נדרשים לשאלה 

חוות דעת שחבר הכנסת בגין יושב בוועדת שרים לענייני חקיקה אני חושבת שהוא ממעט לראות 

אני חושבת שמיעוט במיעוט אנחנו נותנים  .של הצעות חוק פרטיות ענישה תומכות בהחמרתש

  .אנחנו לא ממליצים. שתומכת בהקשר הזהחוות דעת 

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

  . אני מסכים, אתם לא ממליצים

  רביד דקלרביד דקלרביד דקל

החמרת הענישה לנכונות השהגוף שמרכז איזושהי ראייה כוללת בהקשר של אני חושבת בגלל זה 

  .זה מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, וימיםבמקרים מאוד מאוד מס

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

  . אבל אורית מספרת לך שלא תמיד ההמלצות זוכות לרוב בוועדה

  רביד דקלרביד דקלרביד דקל

  . שריםהזה כבר הבחירה של החברים בוועדת , זה כבר הממשלה

  רון שפירארון שפירארון שפירא

ת מדיניות בחן או בהנחייתי דוקטורטלפני חמש שנים עשה , ברשות המסיםיושב , ר חיים גבאי"ד

מה קרה במהלך שנות . התשעיםבמהלך שנות  - אז קראו לה נציבות מס הכנסה -  רשות המסים

וגם בחן  ,על ההרתעהעל כל הנתונים שמשפיעים לדעתו  תעשה רגרסיה רב משתניהוא  ?התשעים

במהלך שנות , בשורה התחתונה. דרך כל מיני מרכיבים שלא אפרט אותם מקוצר זמן ההרתעה את

למרות שסך כל הגבייה , ברשות המסים פחות כתבי אישוםהוגשו  ,2000-ל 1990בין , םהתשעי

מקרב כתבי  .סך כמות הנישומים במדינת ישראל גדלה בהרבהובמדינת ישראל גדל בהרבה 

תלוי איך מגדירים את  - וההרתעה קטנהאחד וחצי האישום מידת העונש עלתה בערך פי 

לפי בעשרות אחוזים הרתעה בוודאי קטנה ה 2000- ל 1990ין באבל . קשה למדוד הרתעה, ההרתעה
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חמש כהנתון עומד על השולחן כבר . דין בתחום מסויםהנתון אמפירי על אכיפת זה . כל המדדים

  . שנים מאז שהוא הגיש את הדוקטורט

  עמיעמיעמי---בןבןבן   חנהחנהחנה

ך צרי סך הכולב. נושא המאסרהוא בכשהדגש , השלכות שלההוהחמרה דובר כאן על הנושא של 

. בין שהם מוטלים ובין שצריך לשקול להטיל אותם -להסתכל על המרחב של העונשים האחרים 

כשמישהו נכנס ופורץ לבית של  .קנס בהחלט יכול להיות גורם מרתיע ,רכוש עברותכשמדובר ב

מגיעים הם  .יש עבריינים שעושים את זה לילה אחר לילה :וזה קורה ,מישהו פעם אחר פעם

הם כש .את האחרתובלילה הבא את הדירה הזאת אחד בלילה מרוקנים  ,לשכונה מסוימת

והפרנסה  ,יוצאים, יושבים איזשהו פרק זמן. כלכלית זה משתלם להם ,דמאונמוך מקבלים קנס 

  . שניםבמשך הזאת ממשיכה לשרת אותם 

עבריין שהוא אלים כלפי . שתופס תאוצה עם השנים, נושא אחר הוא ענייני האלימות במשפחה

כשהוא  – הוא עושה דברים אחרים, הוא מפרנס, הוא עובד, אדם נורמטיבי יכול שיהיה – עייתור

המאסר שלו מטה לחמם של בעקבות . מגיע הביתה יש לו עניין באשתו ולא בחברה בכללותה

נכון שלפרק זמן מסוים האישה פטורה  .הסוהר הילדים בעצם נשבר מפני שהוא יושב בבית

פרק זמן הוא שב לאחר אבל  ,האלימות כלפיהמאותו עבריין הביתה ואולי  מהפחד מפני הגעתו של

לפעמים עם רגשות יותר . לאותם ילדים, הוא חוזר הביתה לאותה אישה? לאן הוא חוזר, חוזרו

. ובעצם אנחנו יוצרים מעגל שוטה של אותו נושא. קשים של צורך בנקמה ואלימות וכן הלאה

  . ואנחנו לא פתרנו כלום

. ש ההרחקה ניתן לשלב לעונש מאסר באופן שמתום תקופת המאסר ירצה תקופת הרחקהאת עונ

הוא לא יחזור מיד וללא הכנה , בכך יהיה כדי להבטיח כי אחרי שהוא ריצה את תקופת המאסר

אלא יורחק לפרק זמן על מנת לתת סיפק בידי הצדדים לשקול את פירוק השיתוף או את , הביתה

  .ותנאים מאיימיםללא לחץ , תנאי ההחזרה

ולפיו הוא ישהה בכלא אף , עוד אפשרות היא שיונהג לעבריינים מהסוג הזה עונש של מאסר עבודה

עונש זה מתאים במיוחד לעבריים . כי תתאפשר יציאתו לעבודה לצורך תמיכה כלכלית במשפחה

על שהיעדרותו ממנה משפיעה על מצבה הכלכלי של המשפחה ותשפיע , העובד בעבודה מסודרת

  . המצב הכלכלי גם לאחר שישוחרר מהמאסר

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  . כדי בכל זאת להגן על האישה? מה החלופה למאסר במקרה כזה

  עמיעמיעמי---בןבןבןחנה חנה חנה 

שבעצם  ,או הרחקה למקום מסוים. לדעתי למשל הרחקה לפרק זמן מוגדר מאזור מסוים. נכון

אבל לא מרחיקה אותו  ,תה אישהמרחיקה אותו מהמקום ששם הוא מועד לפורענות כלפי או

פרק  - וזה לא קיים בחוק -אם אנחנו גוזרים . מזונות לאישה וכן הלאההפרנסה ותשלום הממקור 
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ויכול להיות , הוא נותן דין וחשבון לעצמו ,הוא יושב במקום אחר :שנים הרחקהשלוש זמן של 

הוא ממשיך , ת משולמיםאבל המזונו ,שבסופו של תהליך הם מגיעים לשלב של הפרדה וגירושין

יכול להיות שאחרי אותו פרק זמן הם יכולים . להיות אדם פורה מבחינה של העבודה והפרנסה

אחרי שיקול דעת של שני הצדדים ואיזשהו הליך ששני  -חזרה הביתה לדרך למצוא את ה

נו לא אנח .הסוהר כל זה לא קיים כשהוא יושב בבית. כלומר הבעל והאישה מגיעים אליו, הצדדים

ואני  ,מוסד שמטפל בגברים אלימיםבו אם אני מעבירה אותו לאיזה יישוב שיש . מקבלים כלום

אתה תתייצב חמש פעמים בשבוע בין השעה הזאת עד השעה הזאת במכון , בבקשה :גוזרת עליו

  .הסוהר לא עשיתי כלום בבית. אז אני יודעת שעשיתי משהו בשביל המשפחה, הזה ותקבל טיפול

  ]]]בינייםבינייםבינייםקריאת קריאת קריאת [[[

  .עמי-השופטת בן, יישר כוח על הדברים

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

זה שנים את משמשת . את היית במשך שנים בפרקליטות, דבורה חןעורכת הדין . תודה רבה

  . אולי תוכלי לתת לנו את נקודת הראות שלך על תכליות הענישה .סנגורית

  דבורה חןדבורה חןדבורה חן

שאני אני חושבת כך ש ,שמים אבל גם נפגעי עברהכסנגורית בסקטור הפרטי אני מייצגת גם נא

מה מטרת ר טייכמן "ד אבל שאל ,מילה מגונה להגידזו אולי היום . מכמה זוויותרואה את העניין 

 -  אחד הדברים שלא שמעתי פה .איזושהי מילה מגונההיא הענישה כיום ואני חושבת ש. הענישה

לים פחות נעימות יל הפן הערכי או אולי במעזה  - דובר הרבה על הרתעה ודובר הרבה על מניעה

שהגורם הדומיננטי בשאלה איזה , ניצב סגלוביץ ,ואין ספק - אפשר לקרוא לזה הרצון של החברה

אין מה לעשות נגד . והחברה הרבה פעמים רוצה נקמה -  עונש אנחנו נותנים הוא הפן של החברה

ברור לחלוטין שעונש המאסר הוא לית ברמה הרציונש עברותהעניין הזה מכיוון שיש הרבה סוגי 

שר בכיר בממשלה שבעוונותיו נתפס . ואני יכולה לקחת את שני צדי הסקלה .לא הפתרון המתאים

אני לא חושבת  -  הסוהר אחרי סורג ובריח שנות מאסר בביתלכמה נשלח אותו אם  –לוקח שוחד 

 -  חד או מורשע במרמהאדם שלוקח שו. שזה באמת ירתיע איש ציבור בכיר אחר מלקחת שוחד

המחשבה שהוא . שהוא לא ייתפסמניח  - בשנים האחרונותרבות היו לנו דוגמאות למרבה צער ו

 דמועאני חושבת שלאותו איש ציבור בכיר . לו בראש תשנות מאסר לא עובר Xיקבל עונש של 

. סרהרבה יותר מהפן הפיזי של המאקשה וגרוע הרבה פעמים עליו הקלון שהחברה שמה אותו 

  . אבל כשהוא מבצע את העברה הוא בטוח שלא יתפסו אותו

מי מאתנו שנוהג ברכב  .של גרימת מוות ברשלנות בנהיגה, ואם אקח את הצד השני של הסקלה

אנחנו יכולים למצוא , לפעמים של דקה ,בכביש יודע שבסיטואציה מסוימת של חוסר תשומת לב

  ...את עצמנו בסיטואציה

  יצריצריצרקרמנקרמנקרמנמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה
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  . לא צריך דקה

  דבורה חןדבורה חןדבורה חן

אבל עם זאת כשאנחנו קוראים בעיתון שנהרגו שני אנשים בתאונת דרכים . לפעמים שברירי שניות

אנחנו כחברה לא יכולים להשלים עם המחשבה שהאדם שהרג את שני האנשים אלה לא , מחרידה

לעשות הפרדה קשה מאוד , הדברים האלה ביחדכשמשקללים את כל אז לכן . הסוהר ישב בבית

את חשבון בכי אנחנו לא לוקחים . תקציבים ואיזה תמורה נקבל תמורת כל שקלהמושכלת של 

  . ים אל עמוד הקלוןטחאנחנו רוצים לראות הרבה פעמים אנשים מוכחברה ש –הקטע החברתי 

ואני מתחברת לדברים  ,]לדון בה[השאלה שאנחנו מנסים את מאוד את הדיון ומעריכה לכן אני 

ובסוף היום , דין גזרי Xהיום גזרתי  :אמרושופט כישב הוא . בתחילת הדיון קרמניצר' פרופ שאמר

קשה . חודשים ולזה נתתי חודשיים וחציארבעה לחשוב בצורה רציונלית למה לזה נתתי ניסיתי 

 ,בפירוש צריכים לעשות איזשהו ניתוחאנחנו עם זאת . מאוד להתייחס לדברים בצורה רציונלית

צריכים לעשות איזשהו  .כמכלול עברותאפשר להתייחס לכל ה- רטנר אמר שאי' שפרופ ונדמה לי

כי כמו . אבל גם לא לשכוח את הממד החברתי, תועלת/פילוח ולעשות את השקלול של עלות

פגע וברח שרצו להגדיל את הענישה  עברותחייכתי כשנתת את הדוגמה של  -  השר בגין ודשאמר כב

אני לא מכירה אדם אחד , מכירים יותרכאן מחבריי אחדים ואולי  ,ניא .שנות מאסר 12- למשבע 

שנות מאסר אם בנוסף שבע הוא ריצה . פגע וברח תשנות מאסר רק על עברשבע שריצה עונש של 

רק על פגע וברח אין אדם אחד לכל אורך . יתה גם עברת הריגה או משהו מהסוג הזהילפגע וברח ה

  . שנות מאסרשבע י שישב "דהפ

מישהו ] להגיב נגד[, על ההצעות האלה בא לתת איזשהו מענה לאיזשהו צורך שלנוהדיבור ל אב

בואו לא נטשטש ונקרא . שהתנהג בנבזות נוראית ואנחנו רוצים לנקום בו, שנורא הרגיז אותנו

שיקולי גם בחשבון שתיקח מאוד לכן צריכים לעשות פה עבודה מערכתית גדולה . לילד בשמו

 שנים בבית X-אנשים ללשים מיותר ין ספק שהרתעה בשיטור ברחוב אפקטיבית וא. תועלת/עלות

וכמו  - שמישהו פוגע בנוכ ,אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו כחברה- אבל עם זאת אי. סוהר

רוצה שהפוגע ישלם  ,עברההנפגע  ,אני ,כשמישהו פוגע בי -  שאמרתי אני מייצגת גם נפגעי עברה

ואני  ,האיש הזה גרם לי עוול .להעולה כסף למדינה או לא עולה  מחיר ולא מעניין אותי אם זה

  . רוצה לראות אותו משלם מחיר

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

הדבר  .כאן דברים מאוד מאוד חשוביםשעורכת הדין דבורה חן אמרה אני חושב . הערה קצרה

כמעט שלא עולה בדעתו האפשרות בשעת הפעולה ש -  אותו מקבל או נותן שוחדבנוגע לשאמרת 

אצל  .מהעבריינים האלימיםרבים בנוגע לגם נכון לצערנו הרב  -וישב בכלא אולי הוא ייתפס ש

העונש הקשה שאולי מצפה , המאסר - את הסכין או את האגרוף ףברגע של סכסוך שולשאותו בעל 

  .לא קיים לא עובד, לו

  דבורה חןדבורה חןדבורה חן
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  . אני הבאתי את זה כדוגמה

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

עם , וזה שם אותנו בצומת או בפרשת דרכים עוד יותר מורכבת. אפשר להרחיבהזאת ואת הדוגמה 

 -  capacity ,והזכיר אותו כאן קודמי, דבר אחדאולי למעט – שאלה האם כל אפקט ההרתעהה

 .אליםהוא לא יכול להיות , הוא לא יכול כרגע לפעול, נשללתשלו שהוא יושב בתוך הכלא הזכות כ

 - וייסברוד יודע את זה היטב ' ופרופ –המחקרים רוב שאני חושב ו ,מעבר לזה אני חושש מאוד

  . 'של אפקט ההרתעה בעונשי מאסר לסוגיהם וכו ,אולי אפילו כמעט מוחלט ,מצביעים על כישלון

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

שבוע אחר כך הם תמכו בהצעת חוק לעונש . בשבוע מסוים, תמכו בהעלאת רף הענישהפ "בט

. הרי העליתם את רף הענישה? ו דרוש עונש מינימוםלמה עכשי: שאלתי. מינימום על אותה עברה

אותו . שנה 12שבוע קודם הם ביקשו . אבל בפסיקה לא מגיעים לשבע השנים האלה: הם אמרו

  . דרושה איזו ראייה כוללת... משרד

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

   .את אומרת שהציבור לא יהיה מוכן לספוג עונשים יותר קלים

  דבורה חןדבורה חןדבורה חן

  .תלוי באיזה מקרים

  איילאיילאייל---רן גזלרן גזלרן גזלאואואו

עם עונשי  ,ארצות הבריתגם ב. הקיימת הציבור לא מוכן אף פעם לספוג את רמת הענישהככלל 

זה אומר שאף ? מה זה אומר. הציבור לא מרוצה מרמת הענישה וחושב שהיא מקלה מדי ,המוות

 זאתאבל גם אם לא נעשה  .את הציבור "לחנך"צריך איכשהו אולי ולכן  ,את הארינשביע פעם לא 

גם אם  -  )אני לא מתכוון באמת לחינוך, הסברה במובן של(ואני מאמין שיהיה קצת קשה לחנך  -

כמטרת להחמיר לא צריכים לנסות ללכת אחרי רצון הציבור , לא נצליח להשיג את המטרה הזאת

 מרוצה למרותצת פחות בהולנד הציבור ק. שכולנו יודעים שזה לא מועיל לשום דבר אחרכ, ענישה

זה בעיקר של  .הוא עוד יותר לא מרוצה ארצות הבריתוב. הענישה הרבה יותר נמוכותשרמות 

  . של הענישה פוליטיזציה

הייתי גאה ולכן  ,10וערוץ  2מיקרופונים של ערוץ עם י ילאלא רצים  ,אני כידוע. דיברת על הפקרה

באמיר  של שני אנשים שפגעו -לדעתי המוגזמת  - על הענישה מאמר קצר  Ynet-לכתבתי שכ

עזבו את השטח ונידונו הם אבל , אבל הוא לא נגרם באשמתם ,האסון שנגרם לו נוראי .בלחסן

שקרא לי ידוע ידי שדר  שניות של התקפות ברדיו על שששבע דקות וזכיתי ל .שנות מאסרלשלוש 

  . ועוד כל מיני כינויים נפלאים" דוחה"ו" טיפש"
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  דבורה חןדבורה חןדבורה חן

  ?כמה טוקבקים קיבלת

  לללאייאייאיי---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

שנות שלוש אבל השאלה אם זאת סיבה להטיל עליהם  .את צודקתו .מאות טוקבקים איומים

  . מאסר

  דבורה חןדבורה חןדבורה חן

  ....אבל מי שהרג שני ילדים ותשלח אותו בלי עונש מאסר ,אני לא חושבת שזאת סיבה

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

הטענה  ,גמולבנוגע ל. אבל לא משנה. אלא רק בעזיבה ,הם לא הואשמו אפילו בתאונה עצמה

אנחנו לא נשביע את שהטענה המרכזית היא  -  מי שפגע בשני ילדיםבנוגע לוזה  - המרכזית היא 

חמורות יותר יקבלו  עברותמובן ש .לכן כדאי שמדיניות הענישה תהיה פרופורציונליתו, הציבור

מדהים . לפחות לצורך מטרות הגמול, אבל הרבה יותר נמוכה ממה שהיא היום ,עונש חמור יותר

למעט שני כלכלנים אין כמעט אדם בעולם  .ותי שמדברים על החמרה בענישה כשיקול להרתעהא

....  

  טייכמןטייכמןטייכמןדורון דורון דורון 

  . זה הכי פשוט והכי נכון, לא

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

שמראים  ,meta‐analysis, כך הרבה מחקרים יש כל, יכוח אישי אתךולולהיכנס אני לא רוצה 

 דהיינו המעבר משנה לחמש שנים, ונשי מאסרלא שהחמרה בעא ,שלא שהענישה לא מרתיעה

אם הוא  - תדברו על אותו שר או איש ציבור. תיערשום הוכחה מובהקת שזה מ הלא נמצא - למשל 

לא  –והשאלה אם הוא יקבל שנה או חמש שנים  אני לא אתפס :יהיה יקבל שוחד השיקול שלו

  ...אני לא אדבר יותר מדי על שיקום. משפיעה

   רון שפירארון שפירארון שפירא

יורדת כמו  שהנגזרת שלה גם אם זו פונקציה לוגריתמית. זה לא נכון. גם אם זה גורם שולי, אורן

  .לא יכול להיות שהיא לא עולה. אבל כל שלב היא עולה, שמקובל לחשוב

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

. בואו נשמור על מסגרת הדיון כך שכל אחד בזמן שלו אומר את דברו. אני צריך להגן על הדובר

  . שים אחר כך יכולים להגיבואנ
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  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

אני אבל . כן עולהיש עברות שבהן זה , זה לא עולה בכללשבהן  עברותיש . שזה עולהיכול להיות 

 ,כך קטנה המחקרים מתקשים מאוד למצוא אותה בגלל שהיא כלש ,כך קטנה חושב שהעלייה כל

  . לעניין ההרתעהזה  .לא נמצאת מובהקתהיא ולכן 

אם כי אני חייב . שהיא בהחלט שיקול רלוונטי בחלק מהמקרים ,חנו מדברים על המניעהואז אנ

זאת , מהאסירים 8%הם כל עברייני הרכוש יחד  -ודיבר ניצב סגלוביץ על ההתפרצות  -לומר 

  ....ברים כשאנחנו מדברים על בעיית הכליאה לרוב אנחנו לא מדשאומרת 

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

 :סמים עברותיש קשר ישיר בין  .תבדקו :אני אומר לכם מקצועית .ותעברתעשו חיבור גם בין ה

 ,)רק צריך לייצר אותה, וכבר יש תכנית שיקום לכולם( הסוהר כמה עברייני סמים יושבים בבתי

זה לא  .הסוהר מה האחוז של בני הלאומים השונים בשירות בתי, ואני נזהר בדבריי ,תבדקוו

גם של , גם של מניעה, גם זה דרך טיפול. ת זה על השולחןאבל צריך לשים א, מופיע בנתונים

אני אומר לכם  –ולראות עברה על עברה , ולקחת את זה בצורה יחידנית. וגם של חינוך שיקום

גם אם ולכן  .בין סמים לרכוש, מובהק לאורך כל השנים, ברור, אני רואה קשר ישיר -מקצועית 

  . אני נלחם בעברייני הסמים, עברייני הרכושעל כשאני מדבר , של עברות רכוש 12%- מדובר ב

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

ולכן הוא לסמים כי אם אדם מכור . פה לא תעבוד הרתעהזה רק מחזק את הטענה ש, דרך אגב

  .לא יגרום לו להימנע, שנתיים מאסר ולא שנת מאסריאיימו עליו בזה שעכשיו , פורץ

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

  .אמרו גם את זה הם, צריך לטפל אחרי שנה

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

ואז אנחנו מדברים על . אני אשאיר את זהאבל , טיפול הכי טוביםהאמצעי  םמההיא אז השאלה 

ייתכן  .אנחנו כל הזמן צריכים להפנות עוד כסף לשיקום. לגמרי נכוןשהוא  ,תקציביהעניין ה

. ורך מניעהלהאריך את תקופות המאסר לצצריך גם  ,אסירים מסוימיםאצל , שבמקרים מסוימים

אבל זה חייב לבוא על חשבון קיצור תקופות המאסר של אותם . מידה ומתי וצריכים לחשוב באיז

יש כיום  המשפט וגם בכנסת ובבתי. אסירים רבים שאין שום ערך תוצאתני בהחזקתם בכלא

השופט דנציגר אמר ממש לאחרונה . לשיקול התקציבי בענישה, התנגדות גורפת לשיקול הזה

בואו לא  ,ה'חבר - ראיתי שופט אומר את זה בנוערשראשונה הפעם וזו הייתה  - עוטבדעת מי

ברור אף על פי ש ואנחנו מכניסים אותם למקום נעול, נכניס אותם למעון נעול כי אין מקומות

] חבל להכניס אותם[ .זה היה מוסכם על כל השופטים .האלה הנוער צריכים שיקום בני שהם לא

אנחנו פשוט מונעים ובכך , שניםשלוש לנו עברה חמורה שהם ביצעו לפני  יתנרא ורק בגלל שז

 -  כשהעלינו רותי ואני ,ובכנסת. מכל המדרגותקו אותו רכל יתר השופטים ז .מאחרים להיכנס
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את הרעיון שהבניית הענישה  -  בעקבות העבודה שעשינו לוועדת חוקה על הבניית שיקול הדעת

ברור לנו אבל מהלך הדברים , זה אמנם עוד לא עלה, י הכליאהתתחשב גם בשיקולי תקציב ובתקנ

 :מיילים- ואמרתי את זה למאיר בכמה אי. ולדעתי חייבים לעשות את זה. שזה נראה להם מופרך

  . כי השאלות האלה הן לגמרי שאלות תקציביות בסופו של דבר, בוועדהיושבים חבל שהם לא 

  באדי חסייסיבאדי חסייסיבאדי חסייסי

מרכזית בשיח הציבורי נעשתה של אכיפת חוק הזאת סוגיה כל היש תחושה שבעשור האחרון 

הם אומרים שיש זילות של שנת , הזקנים םאבל הקרימינולוגיי. בישראל עקב הלחץ החברתי

ימים  365ואז זה  ,משמעותה לשאין הבנה . כלומר היחס לשנת מאסר הוא יחס מזלזל. המאסר

הסוהר הוא  צריך לזכור שבית, יווידיד כמו שאמר. יש שחיקה בעניין הזה. שעות מאסר 24כפול 

 ,ככל שאנחנו מכניסים אותם צעירים יותר, כלומר. לקריירה עברייניתהאקדמיה המצוינת ביותר 

  .ארוכת שנים הקריירלואנחנו זוכים לעבריינים מתוחכמים יותר כך 

הי ראייה ההנחה כאן שאנחנו רואים איזוש .הסוהר ביתי בהסוהר ומ אוכלוסיית בית -נושא אחר ו

בלי להבין את ההשלכות של מדיניות כזאת או אחרת על , עוסקים בנושא הזהל הכללית ש

 אלף 100-לאסירים אני מקריא כאן  -  תקשיבו מהם היישובים. הסוהר האוכלוסיות השונות בבית

, לוד, נגרייהז- טובא, זרקה-אסר 'ג, טייבה, שבע-תל. הסוהר היישובים המובילים בביתהם מ -

שאנחנו הולכים  ,הדברים האלה ההשלכות של, כלומר. ירוחם, טבריה, שדרות, רמלה, עכו

התסכול . סובל מחולשות בלאו הכי, שבלאו הכי מפורקבמרכז אנחנו הולכים לפגוע , להחליש

בחומה  - כך הרבה חומות שאתה נופל בכלכ? יותר קל מה. שיוצא על הציבור והנקמה

 :מול השופט נשאר אותו עבריין ?ואז מי נשאר - חומותאכיפה ובכל ההבחומת , הנורמטיבית

כאן הם עומדים לפרוק את . עכשיו אני הולך לקרוע אותך, אתך רוצה להתחשבןאני עכשיו 

  . אבל זה אולי לא המקום הנכון לעשות את זה, התסכול שלהם

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  .של המאסלהגן על האפקט המרתיע , בבקשה, ורדה שחםניצב - תת. תודה

  ורדה שחםורדה שחםורדה שחם

ל אנחנו וקודם כ. אנסה להתמקד בעיקר, כך הרבה דברים שאני רוצה להגיב עליהם יש כל

למיטב ידיעתי גם , אז אני מבינה שאתם חושבים שאין הרתעה בענישה .מדברים על הרתעה

  . ת רצידיביזםשיקום של אסירים לא מוביל למניע

  ] קריאות של אי הסכמה[

   ] ] ] קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  .לא אומרים שהרתעה לא מרתיעה גם

   ורדה שחםורדה שחםורדה שחם
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אם כל ה: הייתהואחת השאלות המרכזיות ששאלתי  ,דיהווהייתי יחד עם חיים בש. למיטב ידיעתי

האם בסופו  - כמעט לגמרי בחוץ םה - אסירים  לגביכך יפות  הכלהרווחתיות הטיפולויות השיטות 

מה . יין אותםזה לא מענ, ים את זההם אמרו שהם בכלל לא בודק ?רצידיביזם של דבר זה מונע

לא להחזיק שלהם משתלב עם התפיסה החברתית המאוד מאוד עמוקה זה שמעניין אותם זה ש

היינו ואני  חיים. אז הם אפילו לא בודקים את זה. אלא לתת להם חופש פעולה ,אנשים במאסר

  . מהם אז יודעים את זה ,יחד

   איילוןאיילוןאיילון---חיים אילוזחיים אילוזחיים אילוז

  .זה מדהים, מאסרכחלופת איזוק אלקטרוני  היינו בבית כלא שיש בו

   ורדה שחםורדה שחםורדה שחם

כשאנחנו מדברים על זה שצריך להגדיל את . רון שפירא' עכשיו אני רוצה לומר משהו לפרופ

זאת אומרת שככל שיש לנו . של המשטרה האז יש לזה משמעות מבחינת תפקיד, הסיכוי להיתפס

העבריינים תפיסה בהיקף גדול יותר של ידי  משיגים עלאנחנו תפיסתנו שאותה ל - פחות פשיעה

כך אנחנו  ,בעצם ככל שיש יותר ירידה בפשיעה -  ביסוס ראיות והעמדתם לדין ,מחוללי הפשיעה

ולכן אפשר גם לראות שאחוז הגילויים  ,בתיקים אחריםיותר איכותי טיפול לטפל פנויים יותר 

אנחנו צריכים  ,להיתפס יעלה כדי שנגיע למצב שהסיכוי, זאת אומרת. השניםבמשך שלנו עולה 

 –המטרה החשובה והחיונית זו מבחינתי . אנשים לדיןיותר להעמיד יותר ראיות טובות ולהשיג 

אנשים ה את רחיקלה חשוב אז לפחות ,זה מועילאף שלדעתי  ,להרתעה אם זה לא מועילאבל 

  . שמסכנים את החברה לתקופות כאלה ואחרות

. שהם בחוץ הוא נזק עצוםכנזק הכלכלי שעבריינים גורמים ה. מדברים על התועלות הכלכליות

בעלויות , הדירה בפרמיות ביטוחי, הוא נזק עצום שכולנו משלמים אותו בפרמיות של ביטוח הרכב

 רותעבֵ וה. כאלה ואחרות של הלבנות הון והעלמות מסים ושרשורים של חשבוניות מס פיקטיביות

מכלול אלא ב, המרמה שבינג דיבר עליהן עברותבהנזק החברתי הוא לא רק  .האלה הן רבות

. למדינהמאוד שמעט מאוד עבריינים מבצעים וגורמים נזק כלכלי כבד מאוד הקשות  עברותה

כמה משאבים למשל ] אלא[, ס"עולה לנו אסיר בשב פו של דברמה שבסובהנזק הוא לא רק 

כדי להעמיד אותו עה משקיהכללית  כמה משאבים התביעה, כדי לתפוס אותומשקיעה המשטרה 

כמה הרווחה או  ,הוא יישפט פו של דברהמשפט משקיעים כדי שבסו בתיכמה משאבים  ,לדין

 לא מודדים ,לתפיסתי. 'וכו' משרד החינוך וכו, משרד הבריאות ,או להתמגן כדי לשקםמשקיעה 

שה גם ולמיטב ידיעתי כך נע, כמחיר בלבד הכלא תועלת של החזקה של אסיר בבית/רק את העלות

  . בעולם

בהחזרה , בתיקוןהטיפול בנוער ממוקד , זאת אומרת. הפוכהעניין הנוער כל המדיניות שלנו ב

לצורך העניין הזה אנחנו עושים הרבה מאוד עבודות והרבה מאוד תכניות שכל  .לחיים תקינים

אם  ,יה למעודייש נטולקטינים רבים  -  שעבריינות אינה אורח חייהם קטיניםלסייע לתכליתן 

לא  .לחזור לחיים נורמטיביים ללא הליכים משפטיים - במעשים אחריםפליליות ואם  עברותב

 כתב אישום ואנחנו סבורים שזה באמת קצה הרצף םוקטינים שמוגש נגד. סוהרה ייכנסו לבית
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 שזו תכנית חלופית, "קדם"אנחנו גם מפעילים תכנית שנקראת  ,ועבריינות היא אורח חייהם

 -  הוא לא מספיק רחב ולא מספיק גדול: הוא לא מספיק טוב - יש לנו מחקר. ייםלהליכים משפט

מתנהלות שהרעיון הוא  .באחוזים גבוהים רצידיביזםמונע כן אבל מהמעט שאנחנו יודעים הוא 

   .רק בהסכמה של שני הצדדים קבוצות דיון משפחתיות

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  . הצדק נעשה

   ורדה שחםורדה שחםורדה שחם

זה לא , המורה לספורט, מדריך בצופים, הורים -  מי שהוא רוצה להביאהקטין הנפגע מביא את 

עם אנשים שזה המקצוע  וגם הפוגע והנפגע נפגשים כל אחד עם קבוצת התמיכה שלוו -  משנה מי

זה באמת כדי ללמוד אם אותו אנחנו רוצים להרחיב אבל , לא מספיק גדולכאמור  המחקר .שלהם

. כל תפיסת השיטור שונה לחלוטין מהתפיסה הרגילה - נוער ל ובנוגע. רצידיביזםלמניעת מועיל 

אנחנו מטפלים בהם כמו , נוער שהעבריינות היא אורח חייםבני וכאשר אנחנו מתמודדים עם 

   .עבריינים רגילים

נציג אחד נמצא פה . למדינה יש סדרי עדיפויות. אני לא אמרתי שלא] הערה לא ברורהבתשובה ל[

  . ויודע להגיד

   ]]]בינייםבינייםביניים   קריאתקריאתקריאת[[[

  . זה יותר זול

   ורדה שחםורדה שחםורדה שחם

אני לא בטוחה . רצידיביזםבוא נראה שהמחקר הזה מוכיח מניעת . אני לא יודעת אם זה יותר זול

  . אבל בהחלט כן זה שווה להשקיע. שמה שטוב לקטינים טוב לבגירים

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  .צדק מאחה

  ורדה שחםורדה שחםורדה שחם

כך שלא הייתי  ,היא לטווח מאוד קצרי של הפיקוח האלקטרונהמחקרים מציעים שהאפקטיביות 

אבל כנראה . בונה את כל המאסרים הארוכים והמרחיקים מהחברה על הפיקוח האלקטרוני

  . הטכנולוגיות יכולות עוד להתפתח לכיוונים יפים

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

השאלה אם אני רוצה שנדבר על  .נושאים נוספים לדיון חוץ מתכליות הענישהיש לנו על סדר היום 

 ,השיקום תשנקדיש קצת זמן לשאל ,אפשר להטיל עונשים אחרים שיקדמו את תכליות הענישה
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, טואאד' לכן הייתי מבקש שאחרי ההערות של דורון ושל גב. מדיניותה תשנקדיש זמן לשאל

עונשים אחרים והיכולת שלהם למלא את לדבר על נעבור , הסוהר הנציבה הקודמת של שירות בתי

  . בבקשה דורון. ענישהתכליות ה

  יכמןיכמןיכמןייידורון טדורון טדורון ט

דברים מהלעניין רצון הציבור שעלה פה גם מהדברים של דבורה וגם  )א(. קצרות עוד שתי הערות

מעל המים ושוכחים את שמסתכלים על קצה הקרחון אנחנו אני חושב שלפעמים  .של אורן

השלום  ה שקורה בבתיציבור יש דעה חזקה על רוב מאני לא חושב של. מתחת למיםהענק הקרחון 

לכל הדברים  לכןו. לאט-יום לאט-שמערכת המשפט הפלילי טוחנת יוםעל רוב מה , ]כך במקור[

הציבור עליהם יש כמה תיקים שאמנם . רציונלית ,שקטה, אפשר לגבש מדיניות מושכלתהאלה 

זה קרבות אני יודע איכי , לו יכול להיות שצריך להיכנע ,אם הציבור צועק :וצריך לחשוב ,צועק

בדרך כלל . אבל זה לא כל מה שקורה בכל הליך פלילי בארץ. אני נלחם ואיזה קרבות אני לא נלחם

אנחנו . אין נציגי קורבנותשם  .סביבההאיכות ב, מסיםב, סמיםבמדובר  .אפילו אין קורבנות

לפחד ולא צריך  ,לחשוב מה הדרך ההגיונית לטפל בדברים האלהושולחן עגול סביב יכולים לשבת 

לא מרתיע או מרתיע מה מבחינת . המערכת קפיא את תכנוןכמה שיאימת הציבור ולהתייחס ל

   .כי אין בזה טעם, פה בזריקת ספרים אחד על השנינעסוק לא   -וכיוצא באלה 

 אנחנו לא יכולים לאמץ מדיניות ענישה. הענישההחמרת אני רוצה לחדד נקודה אחת לעניין אבל 

את  האנחנו לא נעש. מהעבודה ולכן הרשעה שנה לכולם 98%זה מה שעושה הבנו ששנה , טוב :של

מאנסים וכן הלאה עד  אנחנו עדיין ניצור מדרג ענישה שבו הרוצחים נמצאים קצת יותר .זה

  . מעלימי המס

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  . זה ההבדל, אבל לא למטרות הרתעה

  יכמןיכמןיכמןייידורון טדורון טדורון ט

כדי למנוע את , אחרתמעברה יותר רה אחת עבמביצוע כדי להרתיע . בהחלט למטרות הרתעה

 בעברות הוא יעסוק אז ש, ואפילו אם אני נכשל בו, אם יש לי מישהו שהוא סוחר סמיםהמקרה ש

. וגם על זה יש ממצאים אמפיריים ,כי יש אפקטים של תחלופה, הפחותות ולא החמורות יותר

  . יצריך לחשוב למה לאפקטים האלה של תחלופה במדרג ענישה רציונל

  טוטוטואאאאדאדאדאורית אורית אורית 

הבינלאומי אבל גם מניסיון במגזר  בישראל הסוהר שירות בתישל הוא גם מניהול  שלי הידע

גם בתוך אירופה אבל , ככלל אירופהשל כאן מציגים נתונים למשל . והיכרות עם מדינות אחרות

 תשהם השכירו ביבמידה כזאת ירד מספר האסירים בהולנד כך למשל . מאוד גדולה שונותיש 

אם אני לא יודעת : נורווגיהבאו  שוודיהבאו למשל . עלה כי שם מספר האסירים ,סוהר לבלגיה

כדי  ,של עבריינים שהורשעו ונידונו למאסר רשימת המתנהש י נורווגיהאבל ב ,אתם מודעים לזה
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האדם נשפט כך ש. לתא כלומר הכנסת אסיר שני, על פי המושגים שלהם שלא תהיה צפיפות יתר

באמת הוא  אבל, זה מפתיע. הסוהר תייצב בביתלה ונדרש לעוד שנתיים וחודשיים ויוםוממתין 

  . אני לא בטוחה שזה היה עובד גם במקומותינו. מתייצב

כביכול המאסר זה איזשהו דבר שולי או , מרתיעאו שאינו מאסר מרתיע השאלה אם ה כאן תעל

 קשההלילת חירות מהאדם זה הדבר ש. צריך להבין מה המשמעות של מאסר, חברים. לא רלוונטי

לא יכיר מכם שאף אחד . תחשבו על המשמעות. לעשות לאזרח במדינה דמוקרטית שניתן ביותר

אתה לא  ,יהישנהמאותה  ,רגעהמאותו וסוהר ה אבל המשמעות היא שאתה נכנס לבית, את זה

מה . לוובעים לך הכק. למעט אולי הפעולות הפיזיולוגיות הבסיסיות שלנו, לשום דבר, אדון לעצמך

צריך . תישאר כאן ,אתה מסוכן, תעבוד, תלמד. מה אתה עושה, מה אתה לובש ,מתי, אתה אוכל

זה לא עוד איזשהו דבר . שליטה מוחלטת בכל מרכיבי החיים הבסיסייםלהבין מה המשמעות של 

  . ככה לסדר היוםעליו שאפשר לעבור 

בבית הסוהר אז , ם שלהם הרבה יותר גרועיםהאסירים שבחוץ התנאימקרב יש אוכלוסייה , נכון

מהאסירים משמעות לרבים אבל . ואולי גם טיפולים, אוכל וסדר יום ,לפחות יש להם קורת גג

הניתוק  :גם ברמה המשפחתית ,לא רק ברמה האישית. משבר עצוםהיא סוהר  כניסה לביתה

. זשהו דבר שלא מרתיעכאי להתייחס למאסרלא צריך . פרנסה וכן הלאה וכן הלאהה, מהמשפחה

מאלה שכן מאמינים שתפיסת אנשי הציבור  ,אגב ,אני. את רוב בני האדם מרתיעבהחלט זה 

 -  שניםחמש שנים או שלוש  בבית הסוהר אם הוא ישב. מרתיעה' וכו' שוחד וכו ,של מרמה עברותב

בית הסוהר ל ובסופו של דבר מגיעים ,אבל עצם העובדה שהיום יודעים שמגיעים, לא זו הנקודה

הנושאים  לי אין ספק שזה יוריד את רמת התעוזה של האנשים, כאשר מורשעים בעברות אלה

  . אלהבמשרות הציבוריות מלעבור עברות 

 אקווריוםל בית סוהר דומהלדעתי , להפך. שחורה הקופס זו אינה - סוהר לעניין מאסר או בית

הרבה פעמים ו, ובפנים אפשר רק לשחות ,כולם רואים מה קורה בפנים .שקופותשש פאות אשר לו 

נושא האו  ,הסוהר שירות בתי. להגיב לכל מיני דברים שנאמרים בחוץ יכולת אמיתית לאלאפילו 

של השלטון  חוסר בנציגותאת ה, מוטה, כשציינתי. חי כבועה בפני עצמה אינו ,הסוהר של בית

אלא משום שזאת אחת , זה לא משום שאתם לא עשיתם מלאכתם נאמנה, פה בדיון המקומי

ומשרד  ,משרד הפנים ממונה על הרשויות המקומיות: כוללת שאין ראייה חברתית :הבעיות שלנו

שרלוונטי  והאוצר כמובןעל האכיפה  והמשרד לביטחון פנים, מניעהההחינוך על החינוך ועל 

סוהר לשירות בתי ה כל עוד לא יהיה שיתוף פעולה בין למשל מנהל השלטון המקומיו .לעולם

 :אומר את זה מניסיוני. באחריות משותפת לא נוכל לראות שיפור משמעותי בתהליכי השיקום

אנחנו מדברים על כש :נראה לי סביר ללכת לראשי ערים ולומר להםהיה , ס"לשבכשהגעתי 

אנחנו מדברים על כש. המשטרה מופקדת על ביטחון הציבוראנחנו טוענים כי , ביטחון הציבור

, בדרך כלל ,ראשי הרשויות? של התושבים על איכות החייםבפועל מי מופקד  – איכות חיים

וזה לא משנה מה משך , הסוהר אזרחים זמניים בשירות בתיהאסירים הם . במקומותיהם

גם  .אין אצלנו כמעט מצב שמישהו לא חוזר לקהילה. באים מהקהילה וחוזרים אליההם . המאסר

וברגע שהם חוזרים אל . זאת עובדה .מארצות הברית בשונה למשל, מאסר עולם נקצב ומסתיים
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בקהילה והקורבנות  בעבר ממשיכים לחיות הקורבנות שלהם, משפחתם גרה בקהילה, הקהילה

  . הבאים שלהם בקהילה

אנחנו הרי  -  שבירת מעגל הפשע משמעותה. אלא אם ייעשה משהו כדי לשבור את כל מעגל הפשע

אנחנו מדברים על , אנחנו לא מדברים על מניעה ראשונית, תוצאתיתהליך על עכשיו מדברים 

למנוע את הישנות  בתהליך השיקום היא המטרה. נתפס ומתחיל תהליךהעבריין  - התהליך

סוהר יעשו עבודה נפלאה ומצוינת וגם הרשות לשיקום  גם אם בשירות בתי ,ופה. המקרים האלה

אם לא יהיה  - שהיא יכולה לעשות במגבלותיה התקציביות והאחרות תעשה את כל מה ,ריהאס

 יחזרו ,ראשי רשויות שמובילים את המהלכים האלהעם , השלטון המקומיעם שיתוף פעולה 

יחזור על עצמו ומעגל הפשע  ,שלהם" קולגות"יפגשו שוב את ה ,ללא יד מכוונת האסירים לקהילה

  . שוב ושוב

בין וס "של המשאבים בין שב "אוף-טרייד"מדברים כאן על . עוד משפט אחרון בעניין הזהו

נצליח להוריד בסופו של דבר אם  - אוף של המשאבים-הטריידש תאני חושב, לא? משטרת ישראל

, לבריאות ,לחינוך, אוף לשימוש למניעה-יהיה טרייד –ולשבור את מעגל הפשע  םרצידיביזיאת ה

 – כיפת החוק האלהאוף בין שתי זרועות א-זה לא טרייד, זאת אומרת. לכל מיני דברים אחרים

את המשך תקצוב  ,לצמצם, אוף לדברים אחרים שעשויים למנוע-זה טרייד. ס והמשטרה"שב

  .אותם שני הגופים

  ענישה חלופית ושיקום

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

כי זה כאילו אומר " חלופות מאסר"אני לא רוצה להשתמש בביטוי ? האם יש עונשים אחרים

ולכן אני רוצה לשאול את השאלה בדרך . נו מחפשים לו חלופותשמאסר הוא הדבר הטבעי ואנח

   ?לקדם את תכליות הענישהאפשר האם יש עונשים אחרים שבאמצעותם  :אחרת

  חגית לרנאוחגית לרנאוחגית לרנאו

אבל צריך לקחת צעד קטן אחורה ולהגיד שאחד הדברים שהכי קשים . ל כןושקודם כ תאומראני 

עוד גם באדי חסייסי והיו . ה מין סוג של טיפולהנחה ששליחתו של אדם לכלא זזו ה, לי בדיון הזה

. היא מדרדרת את מצבו. טיפול- שליחתו של אדם לכלא כעיקרון היא אנטי. אמרו את זהשקולות 

אולי , למנוע חלק מהדרדור הזהיוכלו הם  ,ס ישקיעו הרבה מאמצים טיפוליים"שבבזה נכון שאם 

בנוגע לרבים  ,שאנחנו מדברים על שיקוםשככל היא אבל התפיסה . אפילו לעזור לחלק מהאנשים

להיות אחד הדברים שאסור לשכוח  ךצרי הוז. שיקום בכלאעל מהאנשים שיקום בקהילה עדיף 

  . ס"בתוך השיח הטיפולי בשב

שאנחנו אני חושבת  .מדברים על מתי לשלוח אנשים לכלאכל הזמן  ?מה אנחנו כן צריכים לעשות

לא מעט אנשים שנשלחים ויש . הכתפיס ,לא לשלוח לכלאים צריכים גם להגדיר לעצמנו איזה אנש

אנשים עם מוגבלויות נפשיות ושכליות  :לכלא כחלק ממחסן גרוטאות של החברה הישראלית



 4.4.2011 –המכון הישראלי לדמוקרטיה 

40 

 

צריך . וצריך לעשות מסגרות טיפול בקהילה ,ת טיפול בקהילהושנכנסים לכלא כי אין להם מסגר

, 18את גיל חוצה הקטין ברגע שאבל  ,קטיניםלבנוגע נכון שיש מדיניות : לדבר על אנשים צעירים

יותר ויותר צריך למצוא . בשבילוהשפעות הכלא יכולות להיות הרסניות ו ,הוא עדיין איש צעיר

צריך . ברור שזה תלוי בעברה, ככלל. ים צעירים ולהימנע מלשלוח אותם לכלאנילעבריחלופות 

צריך להימנע . מנע מלשלוח לכלא נשיםצריך להי. שלוח לכלא אנשים מבוגרים וחוליםללהימנע מ

הקשר בין עבריינות רכוש ברור ש .עברו טיפול שיקומי משמעותיכבר מלשלוח לכלא אנשים ש

שכבר , אבל היום אנחנו שולחים לכלא גם עברייני סמים שנגמלו ,עבריינות סמים הוא קשר ברורל

אנחנו שולחים אבל  .עברותה כבר לא בתוך מעגלהם ו, נגמלוושנתיים בטיפול  עד היו שנה וחצי

וצריך להימנע ככל האפשר ולמצוא אלטרנטיבות  .מבחינת איזה גמולחשוב לנו זה  לכלא כי

  . מים אורח חיים נורמטיביילנאשמים שככלל מקי

. בעולם ןניסיובהם יש שיש הרבה מאוד אלטרנטיבות ידועות ומקובלות  ?האלטרנטיבות ןמה

לדבר על אפשר  ,אפשר לדבר על עונשים כלכליים, דות השירותאפשר לדבר על הארכת תקופות עבו

מסגרות עונשיות  ,אפשר לדבר על מסגרות טיפוליות. הבוגרת צדק מאחה גם לאוכלוסייה

בית שבארץ יש איזה ניסיון קטן ב, משפט לסמים אפשר לדבר על בתי. לאוכלוסיות מיוחדות

 ,שים בשנה עוברים את התהליך הזהאנעשרים  -  כשהסתכלתי על הנתונים. אביב בתל המשפט

ואפילו מרחיבים את , מאוד תומכתכותבים עליו ועל ההשפעות החיוביות שלו בצורה אבל בעולם 

אנשים עם בעיות של חולי או אלימות במשפחה לנושאים כמו  יםמשפט ייחודי המודל הזה לבתי

גם  ,הפתרונות האלהסך את כל צורת החשיבה הזאת וואני חושבת שאם נתחיל לפתח את . נפש

כי כמעט כל פתרון זול יותר מלשלוח  ,זה יהיה זול יותר מבחינה כלכליתו. שיעור האסירים ירד

  . אנשים לכלא

. לא רעיונות שמעולם לא נשמעואלה . למה זה לא מתרחש, מה החסמיםהיא השאלה המעניינת 

תפיסה  והעיקריים ז אני חושבת שאחד החסמים. האוצראמר נציג אני רוצה לחזור לדברים שו

איננה א לא מקבלת כספים "העובדה שאין מסגרות טיפול בקהילה או שרש. חברתית כלכלית

וכן מפנים תקציבים לגופים של  ,כי במדינת ישראל לא מפנים תקציבים לגופים של רווחה, מקרה

אנחנו מן כל הזו, הצעות חוק של החמרה בענישה אין סעיף תקציביל. ס"כולל שב, שיטור וביטחון

לענישה  אלטרנטיבהלעומת זאת כל הצעת חוק שתציע איזושהי אבל  ,זה לא הגיונישאומרים 

כי זה עולה כסף  ,תיחסם ולא תצליח לעבור את הצנרת, שקלמיליון שני ותעלה לפיילוט לשנה 

  . צריך להסתכל בתפיסה כוללתבמובן הזה אז . והאוצר לא מוכן להשקיע כספים

בין מה שאנשי מאוד יש פער גדול  .ים שמשתתפים בפורומים האלהאנשההחסם השני זה 

גם הוא לא כי , וצריך להקשיב לפער הזה ,מדיניות אומריםהמה שאנשי בין האקדמיה אומרים ו

נציגים של המשטרה יושבים בכנסת ובדיונים כאלה במשרד המשפטים , זאת אומרת. מקרי

והם אוחזים חזק מאוד , יגים של כל מיני גופיםונציגים של הפרקליטות ונציגים של תביעות ונצ

עד כדי אמירות שאם אין ענישה אז אין , מאסר וענישה, מאסר וענישה, בתמה של מאסר וענישה

הם לא נשלחים לתקופה אחר כך כי למה ששוטרים ירוצו אחרי עבריינים אם  ,בכלל צורך באכיפה

  . ארוכה לכלא
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–ה שאם הציבור מדבר על יותר ויותר ענישה התפיס, והחסם השלישי זה החסם התרבותי

הפוכה אני חושבת שהתפקיד של המחוקק או של המדיניות . המדיניות צריכה ללכת אחרי הציבור

  . ולא ללכת אתו ,לנטרל את היצר הזה של יותר ויותר גמול וענישהתפקידם . לגמרי

  רות קנאירות קנאירות קנאי

שלא , אלא כעונשים בפני עצמם ,אני רוצה להסתכל על התחליפים למאסר לא כתחליפים למאסר

לכן  .והולמים אותןשאינן כה חמורות  עברותלמגיעים האלא כעונשים  ,מאסרמוגדרים כתחליף ל

חלק מכל הם , אנחנו צריכים לפתח אמצעים כאלהלדעתי . אחרתכל ההסתכלות עליהן תהיה 

והר צריך למצוא הס מקרים שלא צריך להכניס לביתבכי . העיקרון של הפרופורציונליות בענישה

אותם צריך לבנות  ,טיפולשל יש בהם גם אלמנט של ענישה ולא רק מכיוון שאבל . ענישה אחרת

שהם ייאכפו לוודא צריך ובייחוד . באופן שגם הציבור יראה שיש בהם איזשהו אלמנט של ענישה

ים אינטנסיבי מאשר המבחן שיש אצלנו או עונשים אחר כמו מבחן הרבה יותר, ואכן יתמלאו

אבל גם עניין  ,זה גם עניין תקציבי. אני חושבת שהצורך בעונשים כאלה רב מאוד. בקהילה

  . מחשבתי

  איילוןאיילוןאיילון---חיים אילוזחיים אילוזחיים אילוז

בנתונים שלא הספקתי להעביר  -ולצערי הרב  ,אני רוצה להתייחס לתהליך שאמור היה לקרות

חוק נחקק  2001-ב. ומה המשמעות שלו לחברה ,הוא לא קורה -  שחרוריםהאליכם מוועדות 

לקבל שליש ממאסרו לצאת בהתניה  ,ברגע שהוא נכנס לכלא ,לאסירלאפשר שבא , שחרור מוקדם

אם . ועל זה נבנה החוק ,זו מהות החוק. שבאותה התניה שיפוטית הוא נמצא בפיקוח, שיפוטית

הופתעתי ( 2010- בנוגע ל, שקיבלתי מוועדות שחרוריםהאחרונים נתונים האנחנו מסתכלים על 

עלו לוועדת  2010שנת ב ):פני שופטים של ועדות שחרורים לפני כמה ימיםלצגתי את זה וה

בנקודת זמן מסוימת ש נוהסכמנו כול? אלף 14אנחנו יכולים לשאול איך . תיקיםאלף  14שחרורים 

- שקצת פחות מלדעת ואנחנו גם צריכים . ס"וזה הנתון של השב -תיקים פליליים  8,000יש  בשנה

, שנייםפי שיעור היושבים בכלא הוא  אוכלוסייהלשיעורם בשביחס  ,הערבית כלוסייההאוזו  50%

  . אנחנו צריכים להדגיש את הנקודה הזאתו ,ואין מענים לאוכלוסייה הזאת

קיבלו שחרור  2,000 ,נדחו 3,000. לבחינה משנים קודמות 4,000-כ מתוכם עלו, אלף עלו 14

, ארבע שנים, הכלא וקיבל חמש שנים בבית שב אדםיו. בשחרור מלא והשתחרר 5,000 ,מוקדם

יוכל להיכנס לתכנית שיקום המשך  מצפה לשליש שלו כדי שבתקופת השליש שלו, רצידיביסט

שבתקופת ההתניה השיפוטית אנחנו מראים , ועל זה אין ערעור ,כל המחקרים. לטיפול בכלא

שזה  ,אם זה בהוסטל - כתהוא נכנס למער ".לא בא לשמה יצא לשמה"שכמו שאומרים רואים 

ועוד שנה בדירה שהוא גר באותו אזור  ,סגור לשנה וזה פתרון לא רע כחלופת מאסר לשנה

וזה  ,הכלא אנשים שיושבים בבתי 5,000-וכ .ומתרחק מהחברה העבריינית שהוא גר בה לפני כן

מספר  - י כן בשנים שלפנלא בדקתי את זה  -בשנים האחרונות כי  ,בעיקר בגלל שאין להם חופשות

 ביציאהכי  ,לבנות תכנית שיקום אפשר ,ורק כשיש חופשה מהכלא. היוצאים לחופשה נמוך מאוד

  . בסופו של דבר שאליה הוא חוזר, לו תכנית בקהילהנבנית לקהילה 
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חלק לא נותנים להם לצאת לחופשה כ .ס וגם עם המשטרה"ויכוחים שלי גם עם השבואחד הזה ו

אותה שנה שהוא היה צריך וב .שניםשלוש בכלא נשאר אותו אדם ש כך ,מודיעיניות ידיעותמ

הוא לא  ,הוא לא מעוניין בשום שיקום. הוא לא יוצא, לצאת לשחרור בהתניה שיפוטית ולשיקום

, וחוזר לפשעמאוד והוא יוצא אחרי ארבע שנים ממורמר . די מאוכזבהוא מעוניין בשום טיפול כי 

אפשרות לצאת להתניה שיפוטית הו אדם ולתת לו את לקחת את אותאפשר כאשר . חד וחלק

הרבה נמוכים רצידיביזם האחוזי ] במקרים האלה[כשהמחקרים מראים ש ,ולנסות ולשקם אותו

וזו נקודה . רצף הטיפולי שהוא קיבל מהכלא עד הסוףהודות למהרצידיביזם שאנחנו מכירים יותר 

  . למחשבה

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

אחרי  50%שזה לא . עניןי כזה גדולזה לא , צידיביזם קצת לעומקכשבודקים את הנתונים של הר

  ....  בצד של אלה שמגיעים עדאלא , אני לא בצד הטיפולי. לא חזרו 60%, טיפול לא חזרו

ד יספר לנו על ורוייסב' אני בטוח שפרופ. או על המודיעין' של שליש וכוסיפור האנחנו מדברים על 

יש . לא מוכרים חלק מהתהליכים שנמצאים פה אצלנו שם. השליש במדינות העולם הנאור

אנחנו כל הזמן משלים את . אין טלפונים חופשיים מהכלא. חופשות מהכלאבהם אין שמקומות 

לשמחתי לא . אין דבר קשה מזה, זוועה להיות אסיר :כמה קשה בכלאעל בואו נדבר  ...עצמנו

חוזר אני כל הזמן אבל , נו מתחמקיםאנח. אבל זה חלק מהעניין, מקווה גם לא להיות, הייתי

אני לא מדבר על נקמה כמו ו, את זה בקול רםלומר אני לא מתבייש ו -  אנשיםיש  :לעניין הזה

יש אנשים שאנחנו צריכים  -  שגם זה קיים, אחד הצרכים החברתייםעל אלא כ, שנאמר קודם

ה איזה דיון עומק אנחנו מדברים על המערכות הטיפוליות כאילו מחר יהי. להרחיק מהחברה

  . זה לא יקרה כרגע. 'וכו' וכו' תפיסת האכיפה במדינת ישראל וכובנוגע ל

אזרחים הבואו נדבר על : אומרואני . מדברים על תקופות המאסרולנישה שוב עכשיו נכנסנו 

איזה מחקר יש ? מרמה והונאה עברותמה באמת רמת הענישה ב. שנפגעים מאלה שיוצאים החוצה

בכניסה ו ,אדם הולך לכלא בן. לכלום' למרות שאני פרופ ,זה כן מרתיעש ומר לכםאאני ? על זה

אלה החפצים שלך וזה לוח הזמנים שלך ואתה , תשמע :אמרה קודם טואאד' כמו שגב ,אומרים לו

. מפורסמים לצורך הענייןאני לא מדבר על אנשים  .זה מרתיע .לא תהיה כאן ואתה תהיה אחרת

יכול להיות  ,מי שאומר לי במחקר שזה לא מרתיע אותו -  ראומתית כזוכל אחד שעובר חוויה ט

יש  :המספרים של מדינת ישראל הם כאלה .אדם זה עובד על בני, לא מרתיע אותוזה במחקר ש

אבל גם על זה יש , נכון. חלק לא מדווח :אז יקפצו ויגידו. ירידה סיסטמתית בפשיעה המדווחת

  ... מחקרים ואין שינוי דרמטי

לא  - ענישה שונהב, באכיפהמדובר . שלא עלתה כאן, ני רוצה לפתוח עוד סוגיה אחת לדיוןוא

רשום שבית אדם ידע שיש לו  מאסר בןבמקום , כלומר. אבל ענישה אחרת ,נקרא לה אכיפה שונה

יש פה הרבה  -  נחשוב על ההליכים המשפטייםבואו . לרשות המדינהיעבור והבית הזה  ,בטאבו

, מורכביםההליכים הפליליים אצלנו במדינת ישראל  .פרופסורים למשפט, דעי דיןמאוד אנשים יו

 ,ועכשיו נברא עולם חדש ,עכשיו שים את כל הסיפור הזה. בלתי אפקטיביים ורחמניים, ארוכים
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 ,וכן. הרתעההאכיפה והלדעתי המצב לא טוב מבחינת  .כאילו בישן אנחנו במצב מי יודע מה טוב

ויש רבים  ,הסוהר יתנו להם בשירות בתיייש עבריינים שלא יעזור הטיפול ש, וכן. כלא מרתיעבית 

  . אני רק נותן זווית אחרת ,אני לא נגד, שוב. כאלה

, בעצם לא בבתי המשפט –המשפט  אתם יודעים מה קורה בבתי. עכשיו אדבר על אכיפה אחרת

 נורוזה משפטית כולולוד איזה ויה? רכוש של עברייןלתפוס עד שאתה מצליח  -סדרי הדין מהם 

  ? עוברים

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  . זה גם עניין תרבותי

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

ואם רוצים ללכת למהלך הזה הרבה יותר . ובסוף יש מחוקק ,חוקיש בסוף ו .ל תרבותוהכאכן 

כי זה  .צריכים ודאות, צריך לקצר תהליכים :מאוד המשמעות פשוטה ,עמוק והרבה יותר דרמטי

זה אומר שבאותו יום יש ענישה . תחליףזה אומר שזה . עוד שנה שנתייםונחכה יל לא תהליך שנתח

בתחילת הדיון , אם אתם זוכרים. אנחנו לא אמרנו שאנחנו מתנגדים לזה, דרך אגב. שהיא לא כלא

אכיפה וגם האכיפה אלטרנטיבית בשלבי מדובר ב. אלטרנטיביתהאכיפה ההעליתי את עניין אני 

לא  .לחלק אפשר, עברותלכל הלא  .בבקשה ,יהיה דיון כזה .נגדלא ו אנחנ .ענישההבשלבי 

אז  –אבל אם מישהו רימה וגנב ומה שהוא לקח זה כסף . לא לרוצחים, לא לשודדים, לאנסים

אבל התהליכים צריכים להיות מהירים וודאים באותה . אין בעיה עם זה בכלל. שישלם בכספו

  . מידה

אבל בסופו של דבר יש , ים לדבר פה דיבורים מאוד משמעותייםכי אנחנו יכול, וזה נושא נוסף

ברמה הפלילית , והליכי הביניים בטרום דיון .הוא מתיש, הוא ארוך, הליך משפטי שהוא מסורבל

 .ולעניות דעתי הם מורכבים מאוד בהרבה מדינות נאורות בעולם, הם מסובכים ומורכבים, בכלל

אבל ברמה . נהיה בסרט הרבה יותר ארוך ומסובךאנחנו  -נכניס את הנושאים הכלכליים 

  .  העקרונית אנחנו ממש לא נגד

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

ס והרשות "אני לא זוכר אם נציגי שב -  רצידיביזםבענייני . אתחיל מהסוף) א(. שתי הערות קטנות

 -  אבל תקנו אותי אם אני טועה, מספרים לשיקום האסיר נקטו כאן בתחילת הדיון באיזה שהם

 תמתוך כלל אוכלוסיי 70%או  60%-שהסטטיסטיקה מראה שברגע נתון ומסוים כ נדמה לי

  . מאסר הראשון שלהםהאסירים שזה יותר מהם , תלוי גם בשנים, הכלואים

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  .בתוך חמש שנים

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר
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המספרים הם דבר אחד ואנחנו עדיין  ,רגע :אפשר להגיד-כך שאני חושב שבנושא הזה אי

, החירות אמור לעשות משהות כמו שלילכל כך נכון שאנחנו רוצים להאמין שדבר נורא  ...חותרים

 עברותנכון גם בנוגע לזה היום  -  האלימות עברותובעיקר ב ,מסוימות עברותבאבל . אמור להרתיע

מבחינה שכמו או  ,לא נתפס ולא עובד בכיוון שהיינו רוצים להאמין קוגניטיבימשהו  - צווארון לבן

האדם הרציונלי ידע את אם באמת חשבו ש, תהקלסיהאסכולה נלית הוגי הדעות שייסדו את רציו

יירתע מלעשות הוא  ,מה שהוא הולך לעשות לסבול עלאו ר לשלם ואת הכאב שהוא אמ, המחיר

  .זה לא עובדכרגע לצערנו הרב . האלה עברותאת ה

ומה שמתחבר , כך אהבתי כלשאני , אני רוצה להתחבר לדברי הפתיחה של חגיתבהערה השנייה 

אתה לא יכול לחנך אדם  :שו המפורסם אמר פעם דמר ברנר .אליהם בעצם זה לא דברים שלי

אני חושב . ואני חושב שזאת אמירה שאומרת המון. כשהוא בתוך הכלאלחיות בתנאי חירות 

, תזה- כאנטיכמעט את המאסר ואת המושג שיקום , שזאת אמירה שבעצם מציגה את הכליאה

אותו דוח מפורסם או לללכת אחורה גם ואפשר . זה של זהשני דברים שנמצאים בסתירה כמעט כ

 what :מרטיןרוברט , מאמר מפורסם שכולם מצטטים אותו works? ,התחתונה  והשורה 

nothing works . גם  אינדיקציותאני חושב שיש מספיק אבל  ,באמת דוח מיושן ולא מעודכןזה

 evaluation-ב, הערכהם מחקרי באות גם, היום שאומרות studies  להצביע על אחוזי שמנסים

לכיוון של המקרים הקלים יותר והפשוטים הטיה בבחירה  ייש שם תמיד איזשה - גבוהיםשיקום 

בתנאים של עונש שהוא , בתנאי כליאה, בתנאי מאסר, רוב הגדולל ,כללשבנוגע לאני חושב . יותר

  . ם לא עובדותתכניות השיקורוב , שלילת החירות

נדמה לי  ,שאולי גם היא באה מאחד המחקרים הקרימינולוגיים וזה כמובן מוביל אותנו לחשיבה

 Philadelphia Birth-אחת התובנות המרכזיות שעלתה בזמנו מה .שהוא הרבה יותר קרוב לזמננו

Cohort פלח תו יתה שאם לוקחים מתוך כלל אוכלוסיית העבריינים את אויה מרווין וולפגנג של

, הם חלק קטן יחסיתש, העבריינים הכרונייםמזהים את , עבריינים המסוכניםה קטן שהוא בעצם

כל בנוגע ל. מאחורי סורג ובריחכולאים אותם  – אולי פחות משליש מכלל אוכלוסיית העבריינים

   .פתרונות יותר מתקדמים היתר נוכל לחשוב על

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

דיוויד ואחר כך אורן אחר כך , דורון רצה להעיר הערה. ההסכמה הזאת- תכף נאפשר לדון באי

  .אני רוצה לעבור לנושא השיקוםואחר כך

  יכמןיכמןיכמןייידורון טדורון טדורון ט

ומכאן  ,ה הם לקוחות חוזרים'מהחבר 50%-הטענה ש - המהלך הזה שחוזר על עצמו . הערה קצרה

שאתה מסתכל על משום  ,מבחינה לוגיתזה פשוט לא נכון  - זה לא מרתיע ,עובד מסקנה שזה לאל

. העניין הזהבזכות אתה לא מסתכל על כל האנשים שלא פושעים אבל , ה שחוזרים'החבר

ברור שנכשלנו , ה שאנחנו נכשלים בהם'לא על החברצריך להסתכל  ,תעהרכשאנחנו מדברים על ה

  . וזה בהחלט יכול לעבוד ,זאת הרתעה. הצלחנוה שכן 'אלא על כל החבר, ה האלה'עם החבר
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  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

כמעט  ,אפשר להעביר את העובדה-אי :וזה גם טריוויאלי ,כל פעם מחדשבדי מדהים אותי 

אהיה  ,מאסר הארכת תקופותאו  -החמרה . שהחמרה בענישה לא מצמצמת, העובדה המחקרית

הארכת תקופות מאסר לא מצמצמת עבריינות כמעט בכל  - זה לא החמרה בענישה, יותר זהיר

נותנים את הדוגמה של ארגוני  -מאוד  מקרים חריגיםבבאמת  כי" כמעט"אומר  אני. עברותה

ים את עצמם מסחר טולכן הם מסי ,אנשים לוקחים בחשבון שהם ייכנסו לכלאשבהם פשיעה 

כשהם  ,אבל רוב האנשים. כי הם מוכנים לספוג סוגים מסוימים של מאסר ,בנשים להימורים

  . ושבים שהם לא ייכנסו בכלל לכלאחהם  ,אם לקחת שוחד או לאמחליטים 

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

. הכלא במדינת ישראל הוא מאוד ליברלי. זה שיקול שלא עלה פה. יש אנשים שעובדים גם מהכלא

  . אבל הוא מאוד ליברלי, אולי התנאים לא טובים

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

עט כל כמ -  אמת להבין איך זה שאחרי כל המחקרים האלהבקשה . זאת הנקודה הראשונה

 ,בית המשפטב, זה לא מצליח לחדור לקובעי המדיניות בארץ ובעולם - החוקרים מראים את זה

  . צריכים לחשוב איך בכל זאת להוכיח את זה .זה לא רק במשטרה ,בממשלה ובכנסת ובכל מקום

סגירת תיק "לפחות בחלופה של  .אתה אומר שהמשטרה תמכה .חלופותלנוגעת הנקודה השניה 

  . יתה הגוף היחיד שהתנגדיהמשטרה ה, שהממשלה לשמחתי כן העבירה לכנסת, "מותנית

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

  .לפני כתב אישום אני מאוד בעד. אנחנו התנגדנו לעשות את זה אחרי כתב אישום. ממש לא

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

  . בוודאי לפני, לפני כתב אישום, לא

  ורדה שחםורדה שחםורדה שחם

  . אנחנו חושבים שצריך להרחיב. אישום אבל רק בתיקים שצריך להיות מוגש בהם כתב, לא

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

ד ודוד וייסבר. ולא נוכל עכשיו להיכנס לזה ,אנחנו לא יודעים. לא ניכנס עכשיו להתחשבנות

  . בבקשה

  דדדווווייסברוייסברוייסבר   דודדודדוד
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רוב , אם אנחנו מדברים על כליאה, מצד אחד. אני חושב שיש לנו בעיה או נושא שהוא מסובך

אנחנו יודעים שאם אנחנו  - משמעי שאין מצב שזה לא נכון-חדבאופן ייתי אומר לא ה - המחקר 

הרתעה אישית , איש הזהבכל הנוגע ל .לא עשינו כלום, לעומת מישהו שלא ,שולחים מישהו לכלא

הרבה פעמים . לא משתנים שהוא יעשה את זה שובהסיכויים , זאת אומרת. עליו אתה לא תקבל

  . לא יעשה מישהו אחראלא ש, לא יחזור הואיין של כלא בגלל שענהאנחנו לא חושבים על 

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  .הרתעה כללית ,בדיוק

  דדדווווייסברוייסברוייסבר   דודדודדוד

 בשנים האחרונות ישאבל . והתשובות הרבה פחות טובות מסובכתהרבה יותר הרתעה כללית היא 

שקיבלה קבוצה והוא ב, טובים שמראים שאם מישהו כבר בכלאניסויים כך הרבה מחקרים  כל

נמוך אצלו יהיה רצידיביזם ה, לא כל סוג ש שיקום ,קבוצה שלא קיבלה שיקוםבהשוואה ל, שיקום

אני , אחרי חמש שנים 42%אם הרצידיביזם . אנחנו מדברים על משהו בשוליים. זה לא אפס. יותר

בין אבל אנחנו עומדים . פחות 25%אבל זה  ,זה לא אפס. אחוז 60%-אז אולי זה ירד ל, לא זוכר

אבל . כך חכם יכולים לקבל שיקום זה לא כלשאת כל האנשים לכלא להכניס  :הלויאליות האלה

  . ברור שלהשתמש בשיקום זה חכם ,מישהו בכלאיש כבר אם 

. על כל הדרכים שאפשר לא להכניס מישהו לכלא -אני מסכים עם חגית  - לחשוב אנחנו צריכים 

נבא מי אלה שהרצידיביזם משל וולפגנג  Birth Cohort-האבל . יהיו אלה שצריכים להכניסאבל 

- לבהשוואה אולי זאת קבוצה קטנה . הסוהר מכל היהודים בבית 10%אתה תשים . 'וכו' וכו

אז , אלף 700עכשיו יש לנו  ,וכן ,כל האוכלוסייה בישראלמ 10%נחשוב על אבל בואו , 100%

  .בזהירותצריכים לחשוב קצת 

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

' את פרופלהזמין אני רוצה . שיקוםהפתיח טוב לנושא אני חושב שהדברים של דיוויד הם . התוד

   .אפרת שהם

  אפרת שהםאפרת שהםאפרת שהם

כי בצורה אולי הפשטנית  .לנושא של מדיניות ,נושא הקודםנגיעה ללהתחיל מאיזושהי אני רוצה 

 .כים להשיגאנחנו צריכים לברר לעצמנו מה אנחנו צרי ,מדברים על מדיניות שאנחנוכ ,ביותר

 .פחות עבריינותבה אנחנו רוצים להשיג חברה שיש ש, ר דרור ולק"דאמר , א"ל רש"ואמר פה מנכ

 ,כאן יש לנו בעיה גדולה .זה איך אנחנו מגיעים לכךעליו הדבר השני שאנחנו צריכים להסכים 

גם הוא אפילו התקשה לתר .תוד את התפיסה של פרקטיקה מבוססת עובדווייסבר' והזכיר פרופ

ובמידה מסוימת  ,הוא התקשה לתרגם את זה לעברית משום שאנחנו. ולא בכדי ,את זה לעברית

דיון , הוא דיון שמשקף הרהורי לב, גם הדיון שנעשה כאן וגם הדיון שנעשה במקומות אחרים

והבעיה היא . על מספרים, מבוסס פחות על נתוניםדיון ש, דיון שמשקף מודלים, שמשקף אופנות
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תמצאו מקורות , ס"של שב, של המשטרה, ס"כי אם תסתכלו על הנתונים של למ ,יתבעיה אמית

  .לא חוקריםשומעבר לבסיס החסר של הנתונים אנחנו כמעט . שונים של נתונים

אז אנחנו . תעהרהתביא לידי אנחנו מתווכחים פה כבר כמעט שעתיים אם החמרה במאסר  

אנחנו . אדם יחזור לעבריינות הולך וגדלהסיכוי שה ,יודעים שככל שתקופת המאסר מתארכת

היא בעצם , הסוהר העשייה השיקומית בהגדרות של שירות בתי, יודעים שרוב העשייה בכלא

לעזור לו לצמצם  -החלק השני ; החלק הראשון הוא לעזור לו להשתלב. עשייה שמחולקת לשלוש

קלט חזרה ולנהל אורח הוא לאפשר לו להי, המינורי ,והחלק השלישי; כרוכים במאסרשנזקים 

לקיים אורח חיים נורמטיבי תלך ותקטן ו יכולת ,וככל שהוא יהיה יותר בכלא. חיים נורמטיבי

ההבחנה בין שנה לשנתיים היא לא הבחנה בין , שכבר לא נמצא כאן ,רון שפירא' ולפרופ. בהתאמה

אנחנו  זאת אומרת מאיזו תקופה. היא איזושהי שאלה של קו פרשת המים, שנה לשנתיים

מחקרים על שיקום בארץ הם ה. ואין לנו תשובות לדבר הזה. מתחילים להפסיד ולא להרוויח

. יםניסוי יאין מחקרים אפילו דמוישכמעט ו ,רנדומליתאין לנו הקצאה , ברובם לא רנדומליים

הם מחקרים לטווח או על קהילות טיפוליות בכלא איזוק אלקטרוני על המחקרים כמו המחקר 

נעשים על הם כלל  בדרךו ,שניםארבע או חמש  ,שלושלא בודקים תקופות מעקב של הם . רקצ

  . קבוצות קטנות מאוד

  בני בגין בני בגין בני בגין 

את אומרת שחסרים  ?בפני מחקרים כאלה, לפחות באקדמיה ,החסםמה ? אם אפשר לשאול, למה

   ?מה הבעיה לחקור -  חמש שנים ,שניםעשר  -

  אפרת שהםאפרת שהםאפרת שהם

 .אבל לא רק עניין של משאבים ,זה עניין של משאביםשבת אני חוש, ראשית. השאלה מצוינת

כי כדי . התפיסה שהאקדמיה יכולה להשפיע על ההתנהלות של מערכות ציבוריות ובמידה רבה ז

לומר  .רנדומלית איזושהי הקצאהאנחנו חייבים לעשות  ,שנוכל לומר שדבר מסוים משפיע

. ואנחנו נבחן את ההבדלים, ארבע שניםאסירים ילכו לשנה וקבוצה של אסירים ילכו ל תקבוצש

תשים פחות  Yבמקום , תשים הרבה שוטרים Xבמקום  :דווייסבר' או כמו המחקרים של פרופ

אני חושבת שהבעיה העיקרית שלנו כאקדמיה . ולאורך זמן תראה אם יש השתנות, שוטרים

אלה מערכות רון עד העשור האח ,לבתשים ואם , ןומערכות מדיניות ציבורית זה החיבור ביניה

  .י המדיניות יש סדר היום שלהםללמקב. במקבילעובודת הן  .במשולבעובדות לא שכמעט ש

הפרטה של הדיון על לקראת ה .הלקרימינולוגיהאגודה הישראלית יושבת ראש אני  ,דוגמהכך ל

אבל הבנו שאנחנו מגיעים לכנסת  ,הכנו ספר גדול של בעד ונגד עם כלל המחקרים הכלא בתי

הגעתי ליושב ראש ועדת חוקה . וסיכמנו את זה בטבלה של בעד ונגד, אנשים עסוקיםוה ,אלישר

לפני ההצבעה אני אסתכל על , אין לי זמן לקרוא את זה :יתהיה ווהתשובה של, חוק ומשפט דאז

אבל אם מסתכלים עובדתית על מחקרים  ,אני רוצה לחשוב שהוועדות עובדות קצת אחרת. זה

יש לנו מעט  -  אלא גם על שיקולי ענישה, לא רק על האם שיקום מצליח כן או לא -ניסויים שנעשו 

חמש מטרות  ןואני לא מדברת רק על אות. מאוד מחקרים שבודקים מהם שיקולי הענישה
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על הרתעה אישית כעל מדברים עם אורן ששופטים עדיין מאוד אני מסכימה . ענישה מוצהרותה

אלימות במשפחה שופטים מנסים להגיע להרתעה ה ברותעמלמשל  80%, 70%- ב .מטרה מרכזית

לא מדברים על מה הקורבן שוהם כמעט  ,לא מדברים על הרתעה כלליתשוהם כמעט . אישית

  . רוצה

האם המטרה של הרתעה אכן . האם זה מצליח] תשובה לשאלה[ובעצם הדבר החסר ביותר זה 

ממחצית יותר משום שאם . לצערי לא, ס"אם אנחנו מסתכלים על נתונים של שב. מושגת

נדמה לי בין שישי לשמיני זה , שני עד מאסר שישי או שמיני, האסירים נמצאים במאסר ראשון

 - רטנר ' עם פרופ מסכימהופה אני  - אז אנחנו צריכים להתחיל לשאול את השאלה . 20%מעל 

ו עלול עונש מאסר עשוי להרתיע א עברותבאיזה , כלומר, בצורה הרבה יותר דיפרנציאלית

ולכן  ,בשורה התחתונה די ברור לנו שמאסר לא מרתיע. לו עברייניםיאאת ובעיקר , תיערלה

אבל בשיטת משפט . ם בהםיתה אמורה להיות או להרחיק אותם או לנקויהמסקנה ההגיונית ה

אנחנו בעצם , כך של שיקול דעת והם מוגבלים בעיקר במקסימום כלמידה רבה יש לשופטים שבה 

 .מי נשלח לצורך הגבלה, ה לנו מאוד לעקוב אחרי ההיגיון של מי נשלח לצורך הרתעהרואים שקש

אין לו בעצם דרך לבחון אם הוא השיג את המטרה שלשמה הוא שלח  ,גם אם השופט כותב את זה

  . את אותו אדם לכלא

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

מתוך כל  ת יקציב למחקרים כאלה"אם אג, אחת. שתי שאלות לעניין המחקריםלשאול אני רוצה 

 .זאת לא מעבדה בפיזיקה? זה יביא סטודנטים ?זה יביא מחקר, בשנה הבאהשקל  הסל מיליון

טו הפנתה את אאורית אד. יהישאלה שנ. אני יכול לתאר לעצמי שזה לא מאוד יקר סך הכולב

עד כמה אנחנו מיוחדים אני לא יודע , אני לא סוציולוג. תשומת הלב לשונות הגדולה באירופה

ממה ששמעתי ממנה  .שאנחנו לא מאוד מיוחדיםנניח לרגע . ארצות אחרות באירופהאה לבהשוו

 ,אז ספרד היא לא כמו פורטוגל. בגלל השונות. מחקרכר לאני יכול להסיק שבשונות הזאת יש 

 שמאפשר לעשותהאחרונות שנים ה 10-15- בצטבר ניסיון האולי כבר ו, ופורטוגל לא כמו נורווגיה

 ?ל מחדשומה לי ללמוד הכל .מה לא עובדוולראות אצל אחרים מה עובד  ,שתניםרגרסיות רבות מ

  . אבל זה לא בשמים ,גם זה דורש קצת כסף? זה סביר בגישה מחקרית

  אפרת שהםאפרת שהםאפרת שהם

, של ארצות הבריתאנחנו נעזרים בעיקר בממצאים  .אבל אני חושבת שיש הבדל. אני חושבת שכן

  . פחות של אירופה

  בני בגין בני בגין בני בגין 

  ? למה

  ת שהםת שהםת שהםאפראפראפר
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אולי , את הגמול במקום פחות גבוהשמציבה  ,כנראה התפיסה האירופית. זאת שאלה טובה

 ר"ד .החברהאת ההגנה על אנחנו אוהבים יותר  .ך הרוח במדינת ישראל היוםולהלפחות מתאימה 

ועדה של משרד  -  שניםעשר אני מכירה את הוועדה כבר  .ההזכירה את הנושא של צדק מאחלרנאו 

הוא  - לתוך חוק העונשיןצדק מאחה שתפקידה לבדוק כיצד להכניס את הנושא של המשפטים 

מאחה אתה רואה שטכניקות שונות ומשונות של צדק , אתה מסתכל על אירופהכשו. עדיין לא שם

  . לאורך המאסר, לפני כתב אישום אחרי כתב אישום :נמצאות בשלבים שונים

   ורדה שחםורדה שחםורדה שחם

  . שסוף זה מה שהפיל את זה, זה דרש הקצאת משאבים גדולה מאוד

   אפרת שהםאפרת שהםאפרת שהם

אלקטרוני האיזוק הנושא של ה אלא - מאחה לא צדק -נושא אחר . המשאבים, אז זאת התשובה

באלימות  חשודיםהבעלים או אנשים  ארצות הבריתמהמדינות ב 15-בלפחות , היום. שהוזכר כאן

 .לחשוב על חלופותשיש מי ע-אמרה השופטת חנה בן .אס.פי.י'ולכים עם הפיקוח של הגבמשפחה ה

, לתקן נזקיםכדי ומשקיעים אחר כך בעצם אנחנו לא מכניסים את האיש לכלא ואנחנו לא עובדים 

. החוק אחורה. ביניהםגם משנים את משוואת הכוח , אלא גם מגנים על האישה וגם מפקחים עליו

  . משאבים וחשיבה, שהתשובה במידה רבה משאבים אבל אני חושבת

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

וכל הדברים האלה מתקשרים  ,המחקר והקצאת המשאביםהיא מאוד חשובה וכאובה נקודה 

בין ומתקיים בה ההנתק בין האקדמיה והמחקר  :אחריםדוברים וגם אפרת העלתה לנקודה ש

אם יש מקום שהדברים האלה קורים אולי בצורה החמורה ביותר . 'המדיניות וכומתווי , המחוקק

  ...אני אתן דוגמאות, כי במשך שנים רבות. בובדיוק התחום שאנחנו דנים זה , ובתחום מאוד בולט

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  . אמרת את הכלל, יכנס לדוגמאותת לא

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

ואם יש מסר שיכול לצאת מכאן בנושא של  .קיימת בעיה חמורה ביותר בנושא הזה. קיי-או

 lawשל הקצאת משאבים למחקר בנושא  and  society, דרך הגופים , משפט וחברה ,הפשיעה

  . אני חושב שזה יכול להיות מחקר טוב, השונים

   מאיר בינגמאיר בינגמאיר בינג

אני חושב שאלה , ס"וגם בשב, במשטרה, ת"בשנים האחרונות הוקמו קרנות מחקר גם באג

  . וצריך להיות בקשר מובהק עם אנשי האקדמיה, מהלכים מבורכים שצריך להמשיך לקדם אותם

  מניצרמניצרמניצרקרקרקרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה
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גמול . מסתתרים כל מיני דברים" גמול"מילה לתחת מש, שהם' אני רק רוצה לומר בעקבות פרופ

. וזה יכול להיות דבר הפוך, של החמרה גדולה מאוד היות משהו שמושך את המערכת לכיווןיכול ל

, המשפט הגרמני הוא באופן עקרוני משפט מחויב לעקרון הגמול. אתן דוגמה מהמשפט הגרמני

אתה מקבל , אם אתה בודק אם זה מביא שם להחמרה יוצאת דופן או בכלל להחמרה בענישה אבל

ואם . עוד לא אמרנו שום דבר מהותי" גמול" ידי זה ששמים את המילה על, כלומר. תמונה הפוכה

. שונה מהמשמעות של הגמול באמריקאית" גמול"התרגום של  ארצות הבריתב" גמול"אתה תגיד 

" גמול"המילה  .תרבותיים, שמושפעת מכל מיני עניינים ערכיים ,יפרנציאציהדפה  תלכן מתבקש

  .דרור ולק בבקשה. מילה שצריך לנהוג בה בזהירותאפוא היא 

  דרור ולקדרור ולקדרור ולק

הרמנו  .רטנר ביקש מאתנו להרים את הכפפה של הקשר עם האקדמיה והמחקר המשותף' פרופ

במסגרת המכרז הזה נבדוק . ה במכרזזוכבשלבים סופיים של קביעת בימים אלה אנחנו . אותה

בסופו של תהליך . תעסוקההדת וה ,הטיפול, החינוך, ס בתחום של השיקום"עשרות תכניות בשב

יותר מאחרות לו מהתכניות שאנחנו בודקים אפקטיביות ישיימשך חמש שנים נוכל לדעת א

על שנעשו -ניתוחיל בנוגעלשאלתך . במונחים כלכלייםויעילות , רצידיביזם, במונחים של אימפקט

עליהם הצביע אפשר יש כמה עקרונות שכבר ו, חומר שהצטברלא מעט יש  – במהלך השנים

לא נטפל  .םיקרימונוגני םבמאפייניכמו למשל טיפול , כעקרונות שקשורים לתכניות מוצלחות

 להן באישיותואלא , ילדות קשהשיש לו ברקע או אתני חבר במיעוט בהיותו של האדם 

המשך הטיפול  –רצף טיפולי  .סוציאלית וברמת השכלה ותעסוקה נמוכות-יבית והאנטיהאימפולס

אנחנו צריכים לבדוק את . ימנוס ממחקר פוזיטיבאבל עדיין אין . ועוד כמה עקרונות ;בקהילה

   .ולשם כך אנחנו מבצעים את המחקר הזה ,היא נעשית ההתכנית כפי שהיא נעשית במדינה שב

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

  ?השנתי התקציבמה 

  דרור ולקדרור ולקדרור ולק

  . שקליםחמש שנתי כמיליון 

   בני בגיןבני בגיןבני בגין

  .זה לא סביר, כלוםזה ? אלף לשנה 200

  דרור ולקדרור ולקדרור ולק

- עד כ קשורים לתכניות מוצלחות יכולים להורידככלל המאפיינים שדיברתי עליהם  :וסףדבר נ

דבר . לחברה כולה, כאב לב לאסיר למשפחתוכסף וזה הרבה , זה לא רע .רצידיביזםהמ 20%

 :אנחנו הולכים על קנדה ,טלא צריך להחלישטוען אני : או אירופה ארצות הבריתבנוגע לון אחר

הם מופת למערכת יוצאת מן שלהם ומבחינת מערכת הכליאה , מספיק אירופה ,מספיק רחוק

  . סטיםהמתודולוגיאת המתודולוגיה ואת מארצות הברית מעדיפים לקחת אנחנו . הכלל
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  בני בגיןבני בגיןבני בגין

  . ככה אני מבין, אלף אנחנו כמעט קנדים 100- גם למקרי רצח ל

  אפרת שהםאפרת שהםאפרת שהם

, כי אני חושבת שאם המטרה היא שיקום, בנושא של שיקוםמאוד אני רוצה לומר משהו חשוב 

כלא לא יכול ולא צריך . ונדמה לי שעל זה יש פחות או יותר הסכמה. הכלא הוא לא המקום

מה שמכונה , הסוהר על שירות בתיאני חושבת שאם מסתכלים . להתיימר להיות מוסד שיקומי

 ,מצד אחד .כמעט ארגון סכיזואידי ,אנחנו מוצאים שתי שפות, "ארגון הכליאה הלאומי"היום 

אנחנו סופרים רק , ואנשים אמרו פה שוב ושוב -מערכת כליאה לאומית להפכה נמאז שהמערכת 

גם על , עצוריםאבל ארגון הכליאה הלאומי היום אחראי גם על ה ,את האסירים הפליליים

זה , וזה מייצר אווירה - על השוהים הבלתי חוקיים, גם על המסתננים, האסירים הביטחוניים

אולי היחידה עם היא ש ,מצדה ויש את יחידת ,ויש פלגות, ס"יש לוחמי שב היום. מייצר שפה

ין היא יחידת הפיקוח על עברייני מ. ויש אנומליות שקשה להבין. הציוד הטכנולוגי הגבוה ביותר

הפך להיות כלא , סליחה. נסגר, כלא מעשיהו, והכלא היחידי שהיה כלא טיפולי ,ס"יחידה של שב

  . מתכניות הטיפול כבר לא יכולות לפעול במעשיהושאחדות  ךכ, בינוניתבדרגת ביטחון 

סך ב, שיקוםבטיפול ובחינוך ובעיסוק  על הרבה, חליפת תיקון שיח עלבמקביל לאיזשהו כך ש

למצב אותו במקום אחר מול ארגונים כדי ויכול להיות שזה  -  ורה שהארגון הזה מתנהלהצ הכול

אבל הדיבור  -  וזה בהחלט משנה את המיצוב שלו ,וזה בהחלט מוסיף יוקרה ,ביטחוניים אחרים

גרים ואני חושבת שהעובדה שהשניים האלה . העשייה היא עשייה ביטחוניתו, הוא דיבור טיפולי

על השאלה אם אפשר לשקם בכלא מעבר להנחת העבודה הבסיסית משפיעה ט בכפיפה אחת בהחל

  . שלי שכלא זה לא מקום מתאים לשיקום

  איילוןאיילוןאיילון---חיים אילוזחיים אילוזחיים אילוז

כל תפיסת . בסיסו ככלא שיקומיבכלא חרמון הוקם . מילה על כלא חרמוןלהוסיף אני חייב 

אנשים הסתובבו בין , חהאווירה מאוד פתו, פחות גדרות :יתה כלא שיקומייהעולם שלו בבנייה ה

הבחור יום העד שהיה מקרה אחד של ניסיון בריחה שחזר באותו . בין האגפים וכדומה ,החדרים

 ,במקום לשקול את העניין. מקרה אחד. וכל הכלא נהפך לרמת ביטחון הרבה יותר גבוהה, התחרט

  . כך חשובה יתה כליההשיקומית התפיסה משום ש

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

שאף אחד עם קצת  -  אמר את זה דיוויד קודם - זה ברור לכל אחדו, עם זה אני רוצה לומר. תודה

, סוהר נמצא בביתכבר אבל אם מישהו . סוהר כדי לשקם אותו שכל בראש לא ישלח מישהו לבית

אני כרגע לא מדבר על השאלה אם עושים את זה טוב או עושים . איוולתלא לנסות לשקם אותו זה 

נדמה לי שעם כל הקשיים . אני מדבר על השאלה של ההיגיון המערכתי החברתי, טוב את זה פחות

   .צריך לנסות את זה, שבדבר
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  ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  . יש עובדת סוציאלית אחת, שמוניםעל כל , על כל מאה אסיריםס "כיום בשב

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

מה נכון , מה צריך להיעשות אני מדבר על השאלה. אני לא מדבר על השאלה מה נעשה היום

  . בבקשה, השופט צבן . שייעשה

  צבןצבןצבן   יעקביעקביעקב

אני יושב . העולם הצר שלי ולא על הדברים הכלליים שדובר בהם פהאני רוצה לדבר כמה דקות על 

 50%. ביטחונית עברותמין ו עברות, ניסיון רצח, קרי רצח ,שנים בתיקים של פשע חמור 11כבר 

, מהנאשמים הם אנשים צעיריםרבים . מין עברותהם  -  ירושליםאני ב - מהתיקים בירושלים

, דין אני חותם על גזרי. הפעילות היומיומית הפוכה ממה שאני אומר עכשיו. יותר מבוגריםאחרים 

, מין והוא עשה עברת 20או בן  19בן , כמו שאמרה חגית, הנאשםאם . שולח אנשים צעירים לכלא

 - מהאנשים האלה רבים . יש לו סיכוי לשיקום, יוםפחות  18בן הנאשם אם . הוא הולך לכלא

בעיות  עםהם אנשים  - תסקירים גם של קרימינולוגיםגם , דעתהבחוות ואנחנו רואים את זה 

 12לפעמים שנים וועשר שנים חמש גוזרים אנחנו . והכלא לא יפתור אותן, אישיות ובעיות בריאות

שנכניס אותם אופן הם לא זקוקים בשום  .לשיקוםלאנשים שזקוקים , על מעשים נוראיים ,שנים

נכון . אין שום מערכת שמטפלת היום באנשים האלה. אין כלים. אין כלים. לתא והם ישבו שם

דווקא הדברים הכואבים ביותר אלו אבל , זה כמה מאות בשנה, שזה מספר מצומצם של עבריינים

ואנחנו . עשרבערעור נותנים לו , סרמא וכשאנחנו נותנים למישהו חמש שנות. והחריפים ביותר

 ,אם משהו יועיל מהשיח הזה. הן לא טובות ולא יועילו, יודעים שגם החמש שנים לא יעזרו לו

  . דיינו – שיתפתח מסלול שיקום כלשהו לעברייני מין

  דיון מסכם –מדיניות הענישה 

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

 ?לאן צריך לקחת את המערכת .מדיניותהנושא ל ,אני רוצה לעבור לחלק האחרון של הדיון שלנו

המערכת עושה חשבתי שיתאים לפתוח את הדיון הזה עם מה ש ?מה עולה מהדיון שלנו עד עכשיו

למפעל אישי באופן קשור יש מישהו ששמו אם ו. והוא המאמץ להבנות את שיקול הדעת, היום

שמטפלת בזה  ,דקל נשמע את רבידכך אחר . לכן אני מזמין אותך לפתוחו, רות קנאי' פרופזו , זהו

  . ברמת החקיקה

  רות קנאירות קנאירות קנאי

אני לא חושבת שההצעה הזאת להבניית שיקול הדעת תיתן פתרון לכל השאלות שהונחו פה על 

באה –גם אם היא תתקבל  - כי אני לא חושבת שההצעה הזאת להבניית שיקול הדעת, השולחן

אני . ודעים להוריד את הפשיעה בענישהכי אנחנו לא י, לתת איזשהו מענה להורדת הפשיעה
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אני  .יכול ליצור יותר אמון בציבור, יותר צודק, יותר חושבת שהיא באה לתת לנו משהו שהוא הוגן

  . כך לדיון בחינה זאת אולי ההצעה לא שייכת כלהאז מ. אבל אולי ,לא בטוחה שזה ילך

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  ...כמום לייאנשים השתמשו במ .היא שייכת, לא

  רות קנאירות קנאירות קנאי

היא באמת מנסה להכניס הבניה של . על מה שהיא מנסה לעשות, אני מוכנה לדבר קצת על ההצעה

היא באה להכניס . ממש לא, היא לא מנסה להכניס מצב שבו גזרי הדין יהיו שווים .שיקול הדעת

וצה אחידות אני לא ר .לא אחידות בתוצאות, שתהיה אחידות בגישה לענישהכך איזושהי הכוונה 

שזה גמול במובן  ,העל את ההלימה-ברגע שההצעה שמה לה כעקרון. המקרים שוניםכי , בתוצאות

כי היא מאפשרת , היא באה באמת לבוא ולתת איזשהו איזון בין שיקולי הענישה השונים, מסוים

ר היא בהחלט נותנת משקל ית סך הכולאבל ב. לסטות מהגמול לצורכי מניעה וגם לצורכי שיקום

 פוליטיקאיםיש (כאשר לטעמי ההלימה הזאת בהחלט לא מכוונת להחמיר את הענישה  ,להלימה

  ). וזה דווקא מטריד אותי ,שחושבים שימשכו להחמרה בענישה

  אלון הראלאלון הראלאלון הראל

  ...עם ההלימה ארצות הבריתבזה מה שקרה 

  רות קנאירות קנאירות קנאי

   .ם לאנגליהאני חושבת שאנחנו הרבה יותר דומי. זו שיטה אחרת לחלוטין ארצות הברית

  רות קנאירות קנאירות קנאי

באותם מקרים ש -  דווקא להצעתך ולהצעתנו המשותפת - שבמקרים אבל אנחנו יודעים . נכון

   .שההלימה הלכה יד ביד עם תקני כליאה היא בדיוק מנעה את אותה עלייה גדולה במאסרים

   איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

  .אבל ההצעה הזאת לא מקודמת

  רות קנאירות קנאירות קנאי

אני חושבת שההלימה  .להפך, לא אומרת שתהיה החמרהלעצמה היא אבל ההלימה כש. נכון

, מטעמי הרתעה כלליתמאוד ענישה מחמירה מאפשרת לא היא יכולה להפחית את ההחמרה כי 

ולכן . מגבילה את זהדווקא היא  .מטעמים של מניעהמאוד ענישה חמורה מאפשרת והיא לא 

היא , א להקטנת פשיעהאני לא חושבת שהיא תבי. זאת היא לא מביאה להחמרההבחינה המ

וכל השופטים יצטרכו ללכת  ,שאלה ערכיתזו  .של שופטיםיותר גישה אחידה ל, אני מקווה, תביא

  . להגיע לתוצאות שמתאימות מבחינת ההלימה למקרה המסוים הזה, לפי אותם קריטריונים
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נקודה של ולא על  ,על טווח של עונש הולם - לא כמו בהצעת החוק -אנחנו הולכים בהצעה היום 

זה מביא ליותר צדק וליותר אמון , אני באמת לא רואה שזה מביא להקטנת פשיעה. עונש הולם

זה דבר  –זה שהציבור רוצה תמיד ענישה יותר חמורה . ואני רוצה להגיד משהו על הציבור. בציבור

שות את יודעים לע כך אבל אנחנו לא כל, ואורן יכול לבוא ולהגיד בואו נחנך אותו. שהוא מטריד

ואני אומרת  -אבל אני חושבת  ,אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיענות לקריאה של הציבור. זה

אנחנו צריכים להסביר אולי ש - את זה גם כלפי עצמי כי אני שונאת לפנות לציבור וחוששת מזה

רים מקהכך שפחות יראו את ידי פני הציבור ואולי בכך בכל זאת נצליח להביא ללאת עצמנו יותר 

  . רוב המקרים הם לא מקרים כאלה, שאמרת קודםוכמו . שבהם זה צועק לעיניים

  ? אתה רצית שנדבר על עונשי מוצא, עכשיו מוטה

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

אני חושב שלא צריך , אגב. אנחנו צריכים לדעת מה קורה היום בשדה כחלק מהדיון. בהחלט, כן

אני . או להביא אחידות, בהנחה שהם מביאים צדק - ק להתנצל על שינויים שתכליתם להביא צד

  . צד יעילות וחיסכון משאבים הערכים האלה הם ודאי ערכים חשובים ביותרלחושב ש

  רות קנאירות קנאירות קנאי

לא יודעת להביא להקטנת אני משפטנית שכשנים אני יודעת  ,כיוון שאני מתעסקת בנושאמ

  . אבל להביא קצת יותר צדק אני אנסה, הפשיעה

הוא דבר חשוב במערכת ואמון הציבור  ,מאוד ותרומה חשובה ,תרומהזו ני חושבת שא, בהחלט

אזכיר את זה למרות שאני חושבת  ,כיוון שמוטה ביקש ממני שאדבר קצת על עונש מוצאמו. מאוד

ואני חושבת שיש להצעה ערך חשוב גם אם עונשי המוצא לא יעברו  ,שההצעה תעבור בלי זה

עונשי מוצא . אומר משהו על עונשי מוצאאבל . יהיו עונשי מוצאיותר אולי בשלב מאוחר . בתוכה

מצאתי שהוא קיים בהרבה אחר כך . לוועדת גולדברגבשעתו אתו בא זה משהו שהשופט גולדברג 

שהוא נותן לנו איזושהי מוצא הרעיון בעונש . באנגליהמאוד היום הוא קיים חזק  .מקומות אחרים

להעריך חומרה של עברה באופן . ים להעריך חומרה של עברהנקודת מוצא משותפת לכל השופט

לפי חומרתן  עברותשל אורדינלי בעיקר ליצור סולם ו. רצח וכדומה, גנבה :כפי שהיא ,מופשט

כי במקרה , פניושלעונש המוצא בהחלט לא בא לומר לשופט מה לתת במקרה . מופשטאופן ב

עונש המוצא . הזהמיוחדים למקרה הקולים פניו הוא יצא מעונש המוצא וישקול את השילשנמצא 

מעונש יותר הוא מכוון טוב . שהוא בשמים ,יותר מעונש מרביטוב הוא מכוון , הוא מכוון טוב

על הוא אמור לשקף את דעת החברה שהוא היפה בו . שמיועד למקרה הקל ביותר ,מינימום

את שופט יקבע מקרה המסוים הבכי  ,לא במקרה המסוים, העברה המסוימת כפי הגדרתה

  . החומרה

. כך יודעים איך זה עובד למעשה אנחנו לא כל ,שהוא קצת בתאוריה ,ה שאמרתי כעתעם כל מ

כי אם יקבעו . אנחנו גם קצת חוששים שעונשי מוצא אולי כן יביאו להחמרה הפוליטיקאיםובגלל 

עונש קביעת נגד אלה שיקולים בעד ו. זה יכול להביא להחמרה, לכלל העברות חמוריםעונשי מוצא 
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אפשר לחיות בלי זה ואפשר להבנות את שיקול הדעת . תאורטית יש בזה משהו מאוד יפה. מוצא

  . בלי זה

  רביד דקלרביד דקלרביד דקל

. משהו אחרגם אבל אני רוצה להציג , מוטה ביקש להציג את ההצעה הזאת ואת היתרונות שלה

שקובע את  ,של המחוקק המדיניות, אחד. שני מובניםלה יכולים להיות  ,שמדברים על מדיניותכ

להפעיל את שיקול דעתו ברגע שהוא  בית המשפטהמחוקק מכוון את האופן ש, ושתיים. הענישה

בכל הנוגע להכוונת  ,עם זה. ההצעה שלנו מכוונות למקרה השני. רוצה לשפוט מקרה קונקרטי

 ,נימוםאיך הוא בוחר לקבוע את עונשי המקסימום או את עונשי המי ,שיקול דעתו של המחוקק

שדיבר על הקשר , קרמניצר' ואני מפנה למאמר ישן יחסית של פרופ - הזאת אני חושבת שההכוונה 

. כבוד האדם וחירותו :ההכוונה נמצאת בעינינו בחוק יסוד - משפט הפלילילבין המשפט החוקתי 

ככה אנחנו  .של הדבר הזה מבחינת החוקלדעתנו מה המשמעות קצת ובסוף הדברים שלי אבהיר 

  . ואים את זה לפחותר

פניו מקרה לברגע שמגיע מפעיל  שבית המשפטהצעת החוק שלנו מתווה את הפעלת שיקול הדעת 

את עקרון  תקובעהיא . ספציפי שבו הוא צריך לקבוע אם בוצעה עברה ומה העונש הראוי לה

 הרמשאיהיא . בעקרונות הענישה האחריםגם  תמתחשבהיא זה עם ו ,קרון הדומיננטייהגמול כע

כדי שנוותר על התפיסה החברתית ביחס ששיקום משום ההנחה במקום מוגבל יחסית להתחשבות 

ראוי שיהיה איזשהו פוטנציאל של שיקום , מגיע בהקשר של העברה הספציפית הזאתהלעונש 

ואני מדברת על מאמצים של שיקום . לשווא אשיבטיח שאנחנו באמת משקיעים מאמצים של

 86-ו 82שאנחנו מונים אמצעי שיקום אז אנחנו מפנים לסעיפים כ. הרהסו שהם לא בהכרח בבית

הוא , הסוהר זה משהו שהוא חיצוני לטיפול בבית - פקודת המבחןעל פי לפיקוח , לחוק העונשין

  . מאסרֶחלף יכול לבוא 

קרון ימה שהמשטרה חושבת שזה ע ,משאיר גם מקום מסוים לשיקול של הגנה על הציבורהחוק 

סכן באמת עתיד לאדם הזה הכרעה אם הת של האם הבעינינו מחיר טעות הצפיּו. במרכזי וחשו

בית ולכן גם פה אנחנו קבענו ל ,זה משהו שהוא בעייתי –העבר שלו מעשי את הציבור על סמך 

איזה שהם פרמטרים ומבחנים מתי יהיה נכון לקבוע על סמך עברו של אדם שבאמת נכון  המשפט

המחיר הראוי למעשה שהוא שהוא מעבר למה שאנחנו חושבים להשאיר אותו תקופת מאסר 

לנוכח הבעיות בעיקר  ,מקום מוגבל ביותר ההצעה שלנו משאירה לשיקול ההרתעה. ביצע

בזה שאנחנו , רביםהבזה שאנחנו מדברים בעיקר על הרתעת  :תעהרהחוקתיות שאנחנו רואים בה

ממה שהוא היה אמור לשלם יותר ר והוא ישלם מחיר חמו ,אדם איזשהו אות וסמל מבןעושים 

  . רק לצורך הרתעתם של אנשים אחרים

אנחנו חושבים שמקרים  .הצורך בהתוויית המדיניות הזאת באמת נובע ממחויבות לעקרון השוויון

גזרי דין לקבל דומים בנסיבות ביצוע דומות של עבריינים שהאפיונים שלהם דומים לא צריכים 

בין והצעה הזאת היא עמדת אמצע בין העמדה של המשטרה ה, וכמו שאפשר לראות. שונים

הבחירה שלא להיתלות רק . מעמד בכורהלקבל שיקום צריך ההעמדה של הגורמים שחושבים ש



 4.4.2011 –המכון הישראלי לדמוקרטיה 

56 

 

כבר לא נטען שהוא ש ,המאמר הישן .סיון העברינבבין היתר גם מקורה מרכזי  לבשיקום כשיקו

איזשהו ניסיון שאנחנו חשבנו שצריך  מתאר –  nothing works ,שהוזכר כאן קודם ,רלוונטי

  .לקחת אותו בחשבון אחרי שבאמת השיקום נכשל בהקשר הזה

האם היא תוביל היא  - הבניההכלל מהדיון בהצעת חוק  שאלה טבעית שנגזרת בדרך -שאלה עוד 

שלוש בשל בעיקר כך לא בהכרח חושבים  ,קנאי' כמו שאמרה פרופ ,אנחנו. להחמרה בענישה

-של ה, ארצות הבריתהחמרה נסמכות על הניסיון בהשעיקר התחזיות של  - ונה הראש. נקודות

three  strikes, השנייה. שונה לחלוטין ממה שאנחנו מבקשים להציע פה בהצעה שלנו שהוא 

. שהיא מבוססת הרתעה ,העליון בית המשפטהרטוריקה שאפשר למצוא בפסיקה של  על מבוססת

 -  ינוטרל במידה מסוימת אחרי הצעת החוק ,ת הרביםשל הרתע, ככל שחושבים שהאלמנט הזה

. יכול להוביל להפחתה של עונשי המאסראולי זה משהו ש - תעבור וכשהיא תעבורהיא אם 

שבו יש  -הניסיון האנגלי  .גם רוצה לציין את הניסיון האנגלי שהוזכר פה קודםבהקשר זה אני ו

ובעקבות זה הביאו לאיזשהו  ,הסוהר ל בתימעיד על עלייה בתפוסה ש -  להבניה שלנוהבניה דומה 

 coroners-שינוי בחקיקה שהיה בשנה שעברה ב act וב-criminal  justice  act. הובהר  םש

 guide-פונקציה של האיננה הסוהר  שהעלייה בתפוסה של בתי lines,  פונקציה של היא אלא

של ענישה על מי מאוד שה מערכת קבאנגליה יש . ההגנה על הציבורבגין בלתי קצובים ההעונשים 

אדם לתקופת מאסר  אפשר להשאיר בן כך שבאנגליה, ציבור ולצורך הגנה על הציבורשמסוכן ל

  . בלתי קצובה

של הממשלה להנחות את המחוקק איך לקבוע  האני לא חושבת שתפקיד :מחוקקלבעניין ההנחיה 

משלה לא תציע הצעת המ. פליליות וקביעת עונשי מאסר עברות לשאת המדיניות שלו בהקשר 

אבל ככל שהמחוקק . של הפרדת הרשויות ,יש בזה סוג של הסגת גבולבעינינו חוק כזאת משום ש

אפשר לקחת מזה ו, הוא צריך לפעול לפי ההנחיה של חוק היסוד הזה ,בחר לקבוע את חוק היסוד

החומרה  ולכן, באוטונומיה של הפרט ,ההכרה שלו בכבוד האדם, אחדה :עיקרייםשני אלמנטים 

ברור שהעונש  ,שמדובר בכוונהכ. של מבצע העברהמהיסוד הנפשי של העונש צריכה להיגזר באמת 

הרשלנות שלא  עברותשזה בעיקר , עדר יסוד נפשיישמדובר בהכ ;צריך להיות חמור יותר

וגם התכלית . העונש צריך להיות נמוך יותר, עשה אותןשאדם בראשו של מה עבר  מתעניינות

שהיא חשיבות הערך המוגן והמשמעות של הפגיעה בערך המוגן , וק היסוד מצייןהראויה שח

העונש  ךכ ,יותרוככל שהערך המוגן בעל חשיבות גדולה יותר ככל שהפגיעה קשה  .מבחינת הציבור

 ואלה ההערות שלנו בדרך ,בעינינו המחוקק צריך להנחות את עצמוכך . חמוריותר צריך להיות 

  . כלל ליוזמות האלה

בכתיבה  ניסה להראות סרוברט' פרופשאני חושבת . עניין אמון הציבורבשרציתי לומר עוד דבר 

שכן ככל שאנחנו מדברים על , איך לאמון הציבור יש גם תועלות במובן התועלתני של המילה שלו

גבוה יהיה ולכן הסיכוי של ציות לחוק  ,יותר אז הציבור מזדהה אתה, תפיסה שמושתתת על צדק

  . זאת התועלת שבצד הדברים האלה. יותר

  אלון הראלאלון הראלאלון הראל
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נגד מתאני . הצעה לקציבההאני רוצה להגיד כמה דברים נגד . מתנצל על האיחורל אני וקודם כ

אבל למה אני  ,אני נגד הציבור בכלל. אני נגד הסיפור של אמון הציבור, ראשית. יפור הזהסלמאוד 

אם אנחנו . אמון הציבור הוא לא טיעון בלתי תלוי בשאלה מה ראוי לעשות ?נגד אמון הציבור

אם . סיפור אחר -  לא יאמין לנו ,יאמין לנו .אז נגדיר את זה לציבור, עושים את מה שראוי לעשות

מובן . לוזה הכ. לא נעשה אותם–ר חושב שראוי לעשות דברים שלא ראוי לעשות אותם הציבו

 ,אבל אני חושב שאם אנחנו מטילים את העונשים הראויים ,לוהכבחקיקה שהציבור יכול להעביר 

אמון הציבור הוא לא סיפור בלתי תלוי בשאלה מה . אנחנו צריכים לנסות להסביר את זה לציבור

  . אמונואת שנקבל גם ויש לקוות  ,נסביר אותו לציבור ,שה את הדבר נכוןנע. אנחנו עושים

אז אתה קורבן  ,היחיד פהנראה לי ש - ה שהשופט צבןצכי אני רו? לקציבהמתנגד כל כך למה אני 

דעתי היא  .אני רוצה שהוא יחשוב, אני רוצה שהשופט יסתכל לעבריין בעיניים - של הדוגמה שלי

ברגע שאנחנו , נמצאים בהם, כולל שופטים ,שפקידי הציבור שלנו שבהינתן הלחצים הקשים

אנחנו לא לדעתי . גם אנשי אקדמיה, גם שופטים .הם לא חושבים, מחלצים אותם מהצורך לחשוב

נגיע כך , ככל שנעשה את זה יותרו .צריכים לחלץ אותם מהצורך להתבונן לעבריין ולשקול ולחשוב

  . זה קל לעשות את זה, טומטי ילכו אחרי זהלתוצאה שהם לא חושבים ובאופן או

ד יויוד, אני נגד עובדות, אני לא איש של עובדות, ראשית. עכשיו משהו על השאלה של צדק וענישה

  . ד יודע את זהווייסבר

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  . ..נגד הציבור, נגד עובדות

  אלון הראלאלון הראלאלון הראל

זה , כן, אבל אני רוצה להגיד משהו על צדק. אני קצת ספקן', אני לא מאמין בסיפורי העובדות וכו

אני פשוט . זהות עברותואני חושב שצדק לא מחייב ענישה זהה על  ,אני בעד צדק. אני מוכן להגיד

דעתי בו, אני אומר את דעתי בעניין - אני חושב שצדק מחייב. המסקנה של צדק ולא חושב שז

ב שראוי לא לענוש אדם מעבר למה אני חשו - אבל אני אומר את דעתי, אחריםתומכים גם 

כך נורא אם נעניש אותו פחות ממה  אבל זה לא כל. על זה אין חולק. שפרופורציונלי לעברה

ולכן יש מקום לזה שאדם אחד יעניש אותו בדיוק כמו . הצדק לא ייפגע, לא יקרה שום דבר. שראוי

אני חושב שזו  .דבר שום לא קרה, לא נורא. ואדם אחר יענישו אותו פחות ממה שראוי ,שראוי

להביא בחשבון מערכות שיקולים אחרות כמו למשל אנחנו יכולים ובטווח הזה  ,מערכת צודקת

יותר אבל אדם לא קיבל , זה לא צודק אולי, שאולי אנחנו רוצים לפנים משורת הדין במקרה הזה

  . אני יודע שיש מחלוקות על השאלה הזאת. שהיה ראוי שהוא יקבל ממה

רכיב אחד יש  - ואני עוקב אחרי זה בדאגה רבה בשנים האחרונות - ערכת הפליליתבתוך המ

 םאני חושב שמעורבות. לא עניינם מה העונש - הקורבנות . וזה הקורבנות ,מאודמדאיג אותי ש

נוגדת את הרעיון  - םיחוקיהיבטים שיש לה גם  -  קורבנות בהליכים האלההההולכת וגוברת של 

שהעונש הוא עונש ציבורי ותכליתו העובדה , המשפט הפליליבבסיס  עומדההבסיסי המוסדי 
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אחרי זה בדאגה ואני עוקב . אחד ויחיד, והקורבן הוא רק אחד מהציבור. לקדם את טובת הציבור

באמת , הסיפור הטרגיוהובא על עסקאות טיעון דיון במכון לרציונליות היה לפני זמן לא רב  :רבה

סמים ונכנס לקח שיכור והיה הרג ממי שנסע במהירות מופרזת ושל אדם שנ, באמת עצוב, טרגי

אני חושב שכל . סיפורים כאלה הם עצובים. וכל מיני סיפורים כאלה. לשלושה חודשים לכלא

 ,לעורר המון סימפתיהויכול לבוא  - יםטרגידברים לו ובאמת קרו  -קורבן שבא ומסתכל בעיניים 

וטובת הציבור מחייבת לשקול שיקולים שהם . יבוראבל התפקיד שלנו הוא לקדם את טובת הצ

  . אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך רע מאוד. חיצוניים לאלה של הקורבן

אבל אני חושב . אני לא חושב שצריך להיות רצון כללי אחד ואנחנו כולנו שותפים לו, אני לא רוסו

נגד קביעת עונשים  שני השיקולים המרכזיים לדעתי, לסיכום .שהסקטוריזציה הזאת גרועה

אנחנו . אני רוצה שהשופט יסתכל לעבריין בעיניים ויחשוב על השאלות האלה )א(קבועים הם 

בניגוד  - אני גם חושב) ב(ו. נקפא על השמרים אם התהליך הזה לא יקרה ואם זה יהיה קבוע בחוק

לא אסון כל  םדומות שנעשו בנסיבות דומות ה עברותשעונשים שונים על  - לעמדה הנפוצה הזאת

  . עוד אנחנו לא מענישים אדם מעבר למה שמגיע לו

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

  . יש קצת סכיזופרניה כמובן בקשר להצעה הזאת בגלל שכתבתי יחד עם רותלי 

  אלון הראלאלון הראלאלון הראל

  . בגלל שכתבת אותה

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

שביקשו  על עונשי המוצאאבל את הדוח , הייתי מעורב בכתיבתה בשום צורהלא כי , ממש לא, לא

אני כותב את הדוח למרות שאני  :ואמרתי .ממשרד המשפטים ומוועדת חוקה כתבתי יחד עם רותי

שהיא בלי ספק בעייתית  -  גם בעצם ההבניה. קצת לפני עונשי המוצאאבל . מתנגד לעונשי המוצא

גם בעצם ההבניה יש חשש אני חושב ש - מעונשי המוצא ולחלוטין אפשר לחיות אתההרבה פחות 

באופן מדרגת אותם , והסיבה היא שההבניה הופכת את ארבעת שיקולי הענישה. סוים להחמרהמ

עלול למה זה . עיקריכשיקול קובעת , כפי שאמרתי זה סוג של גמולש, ההלימהאת ומאוד  ברור

זו בפילוסופיה הלימה  ,לא בפילוסופיה, מסתכלים ברטוריקהכשאנחנו  ?להחמרהלדעתי להביא 

היום פסקי כשקוראים  - ברטוריקה. להפך, ובטח לא בספרות הפילוסופית, החמרהל הסיבלא 

להסתכל מה  כדי דין מדגם ראשוני של גזרי ילקחת :מחקר מאוד לא רציניבנושא ועשיתי , דין

אומרים הם וכש. סיבה לקולאכהם מתכוונים " שיקום"אז כשהם אומרים . אומרים השופטים

הם . כך הם חושבים. סיבה לחומרהלתמיד מתכוונים -הם תמיד" חומרת העברה"או " הלימה"

אבל זה המצב  ,זה לא נכוןשמושגית זה נכון . החמרה כשמדברים על גמול מדברים עלשחושבים 

צדק היא ש ועוד סיבה שההצעה בעייתית גם בלי עונשי המוצא ... לייכנס גם זה שכך  שואני חוש

, יך להיות לפחות אחד מארבעת השיקוליםצדק מאחה היה צרלדעתי . מאחה נשמט ממנה לגמרי

עונה על כל כי צדק מאחה . והוא נשמט וחבל ,אם לא יותר ,לפחות לקבל את המעמד של הרתעה
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מחקרית  - הוא עונה ככל הנראה ו, על הרצון שלו ,עברההעל נפגע  ,הוא עונה על הקורבן :הדרישות

נראה לי שצדק . השימוש במאסריםוהוא מקטין את הוא משפיע לקולא  -  הוא מצמצם רצידיביזם

  . מחאה היה צריך לקבל מקום הרבה יותר מרכזי

הם יביאו  ?ולמה אני חושב שהם יביאו להחמרה. אבל הבעיה המרכזית היא כמובן עונשי המוצא

לא בגלל מה , כגמולולו אני צריך לתת  :גם השופט צבן אומרש ל מהסיבהולהחמרה קודם כ

הפוליטיזציה של , שנית. שיקול לחומרההיום וזה כבר . שישקם אותולא בגלל מה , שיעשה לו טוב

אנחנו כבר שומעים קולות . שר המשפטיםימנה הוועדה אצלנו את , בניגוד לאנגליה. ההליך

. נגמר אעל החוק הזה של הדיונים שלהעשרים שהייתי כמעט בכל  - מוועדת חוקה חוק ומשפט

הוועדה העלה פעם את הרעיון  יושב ראש. עצמאית לא תהיה ועדהזו ששומעים קולות שאומרים 

זאת . תהיה הוועדה לקביעת עונשי המוצא ויהיה לו רק איזה גוף מייעץעצמה שועדת החוקה 

בהליך , לא אנשים רעיםאלה  .רזה לא מוכֵ , ושוב. תהיה פוליטיזציה של הליך הענישהשאומרת 

יש חשש  –ככל שההליך יותר פוליטי  ולכן. ר לקרוא להקלה בענישהזה פשוט לא מוכֵ הפוליטי 

  . גדול יותר להחמרה בענישה

והצדק במובן של שוויון ולא במובן  ,ההצדקה האחרת היא הצדק. סוגיית השוויוןבנוגע לעכשיו 

יסלחו לי מי ששמעו אותי מאה פעם ו, אני לא חושב שזה יקדם את השוויון. פרופורציונליותשל 

על הענישה ישפיעו ש, לאחר ההבניהגם וזה נכון  ,אנחנו יודעים כבר היוםל וקודם כ. אומר את זה

בשאלה אם אדם הראשון זה השיקול  .מעצרלדוגמה . הבניהלהרבה שיקולים שלא קשורים בכלל 

מעצר עד תום שאתם יודעים ו. אם עצרו אותו עד תום ההליכים או לא. ייכנס לכלא או לא

אם ו, שטחים יעצרו אותוהאם הוא תושב משל כך ל. עברההלחומרת בהכרח ההליכים לא קשור 

עוד , דרך אגב. כי דיני המעצר מאפשרים, בדיוק על אותה עברה, הוא תושב ישראל לא יעצרו אותו

שני אנשים עשו בדיוק . שלא מחייבים שוויון ,חיזוק לעמדה שלך אתה יכול לקחת מדיני המעצרים

חומרת האשם שלהם בת המעשה שלהם ומשיקולים שלגמרי לא קשורים בחומראבל , דברהאותו 

  . הם מקבלים טיפול שונה בדיני המעצרים

ולא בשום נוסח שלה לא בנוסח הנוכחי  -שההבניה הזאת לעולם בנושא השוויון היא נקודה עוד 

 רקהם ובסופו של דבר העונש הצפוי והמשפט . להגביל את שיקול הדעת של התביעהתוכל  -  אחר

אני והיום . והאינידיבידואליזציה בענישה תיעשה בשלב הזה. יעוןלהסדר טלמשא ומתן הבסיס 

בית בעברה שבה בהם מדובר שעושה מחקר עם גדעון פישמן מאוניברסיטת חיפה על אלפי תיקים 

 בית המשפט השב ,ים"זו עברה של הלנה והסעה של שבח .העליון קבע סוג של הבניה המשפט

א מכניסים משפט שלום של יש בתי, למאסרמשפט שלום שמכניסים  יש בתי :העליון אמר

העונש צריך להיות מאסר של כנראה כמה שבועות ואולי  :הנה העונש .אני רוצה הבניה, למאסר

לכם ממצאים ראשונים של לספר אני כבר יכול  ?מה זה גרם .עשו סוג של הבניה. חודשיםכמה 

היה לפני ההנחיה הזאת של  אם אנחנו בודקים מה. זה הגדיל בהרבה את חוסר השוויון :המחקר

 כך אחר. מהנאשמים נידונו לעונשים דומים של מאסרים על תנאי 90%כמעט , העליון בית המשפט

 25%עוד  ,נידונים לעבודות שירות 25% ,שנידונים למאסרים על תנאי או פחות מכך 50%לנו  שי

ם המרכיב המשפיע וג ,השונות הרבה הרבה יותר גדולהכלומר , נידונים לעונשי מאסר בפועל
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כמעט תמיד במצב החדש הזה כי . ביותר על השונות הזאת זה כבר פחות השופט ויותר התובע

 ,אין לו ברירה בית המשפט –כשהתביעה מבקשת עונש מאסר , דהיינו. בקשת התביעה מתקבלת

 ועדה לקביעת עונשי מוצאהושיהיה כואותו דבר . הוא צריך לתת עונש מאסר כי העליון אמר לו

 ?כי מה. ייתן בית המשפטזה את אז גם  ,וכשהתביעה מבקשת עונש שאינו כולל מאסר. תאמר לו

  . אף אחד לא יערער על זה בלאו הכי, זה הרי מיותר? הוא יחמיר יותר ממה שהתביעה מבקשת

ולדעתי אותו דבר יקרה גם בעונשי  ,ובסופו של דבר ההבניה מהסוג הזה לא קידמה את השוויון

  . המוצא

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

אתה מכיר היטב , ארצות הבריתאתה עלית ארצה לפני שנה מ .גצקו' אני פונה אליך פרופ. תודה

מסוימת שיש לך עם השיטה האבל על רקע ההיכרות הזאת וההיכרות , את השיטה האמריקאית

צב דמוי למנתגלגל בלי כוונה או איך לא  ?מה לדעתך כדאי לנו לא ללמוד מהאמריקאים, שלנו

   ?ארצות הבריתגם אם לא ברמת החריפות של המצב ב, ארצות הברית

   וש גצקווש גצקווש גצקו'''גגג

  :אבל על הדברים האלה אני צריך לדבר באנגלית ,אני יכול להזמין קפה בעברית

 First, let me say I apologize if I'm repeating what anybody else has 

said. I haven't been able to follow everything exactly. A cautionary 

tale from America. Well, first of all, they could learn something from 

this. This is an amazing forum; I feel privileged to have been a part of 

it. Well, you know, David was talking about the huge prison system 

in the U.S., and there's a ton of research on all of the adverse impact 

and effects that that's had. But as David also pointed out, you know, 

we're, Israel's nowhere near that. So the cautionary tale that I think, I 

think it's more political and rhetorical, okay? Where to start? There's, 

I think, among a lot of policymakers and officials, there's some 

regret, some misgivings about the size and scope of the prison system 

in the U.S. right now, and there have been some attempts to try to 

draw it back. But it's very easy, it's very difficult. It's not easy to draw 

back from that. It's very, it's a self-perpetuating cycle, self-
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perpetuating rhetoric and political process. So let's see if we can, you 

know, what are some of the contours of this? Why is it self-

perpetuating? Well, first of all, a lot of the policy changes that take, 

that have taken effect in the U.S. have essentially shifted discretion-

making in criminal justice, decision-making away from experts, away 

from judges, away from parole boards, into the hands of the 

legislature, right, into the hands of politicians. And so essentially 

what you've created is a system of penal populism. Whenever there's 

a severe crime, whenever there's some kind of political contest, 

there's a race to see who can be tough on crime, who's the toughest on 

crime, right? You know, who can say that they don't want to be tough 

on crime? Because it seems so obvious, it seems so taken for granted 

that the solution to crime is punishment. The more punishment, the 

better the solution to crime. It took 35 years before people finally 

came up with a rejoinder to that, which is, let's not get tough on 

crime; let's get smart on crime. 

 So what you have is a situation where, when sentencing policy is in 

the hands of politicians, there's sort of a ratchet effect; it always go 

up, right? One reason for this is that, as soon as punishment comes to 

be viewed as the obvious answer to crime, you can never go wrong 

with punishment, right? What, you know, people get upset about 

crime, so what do you do? You make the sentences more severe, 

right? You increase the punishment. Well, when you find out that 

doesn't lower the crime rate or it's not that effective, you don't step 

back and say 'Oh, maybe punishment wasn't the answer.' No, the 

answer is more punishment, right? It's, like, let's flip a coin: Heads I 

win, tails you lose, you know. So that's one, that's sort of the 
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rhetorical aspect of it. We talked a little bit about the political aspect 

of it.  

 And so, you know, if you do an international comparison, a lot of the, 

one of the things you find is that the institutional center or locus of 

decision-making, the more insulated it is from political pressure, the 

less responsive policymaking is to this, you know, this sort of public 

fear of crime, which, you know, it's very easy to say, well, the public, 

the hever wants us to do something about crime. Okay, that's 

probably always true, but one of the things that we know is that the 

public's concern about crime is not just, you know, doesn't just come 

from nowhere; it comes from the media, it comes from politicians 

raising fears about that. And people in the U.S. are much more afraid 

of crime now than they were, say, 20, 30 years ago, because of the 

exposure they get on the nightly news, right? You know, studies have 

shown, for example, that people that get their news from the TV are 

much more afraid of crime than people who get their news from the 

U.S. So we shouldn't treat the notion that the public wants us to get 

tough on crime as a given, right? If we, the public wants us to do 

something that we know to be wrong, we need to give it a second 

thought.  

]קריאת ביניים[ : And the media wants to sell. 

Joshua Guetzkow: What? 

]קריאת ביניים[ : And the media wants to sell.  

Joshua Guetzkow: Right. So, for example, this new, I don't know where the law 

stands now with the sentencing guidelines in Israel, but, you know, 

one of the things that you would want to do with a law like that if you 

wanted to pass it is to create a body that's insulated from political 
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pressures, that gets to decide what those sentences are going to be, 

because we do know that sentencing guidelines do help reduce 

inequality in sentencing, which isn't necessarily a bad thing, but they 

tend to be subject to this ratchet effect. So you have to think, well, 

how can we insulate it from that. And another thing that's been 

shown, for example, is that if you tie sentencing guidelines to the 

prison population and say 'Well, you know, we need to adjust this 

because we want to keep the prison population at a certain amount,' 

that's also another way to sort of insulate it from this political ratchet 

effect.  

Male Speaker: Thank you.  
  פלקפלקפלקאבנר אבנר אבנר 

 ולכן אולי אני יכול להסתכל על העניין, ילא פוליטיקאולא שוטר , אני לא משפטן. אני פסיכולוג

אתן שתי דוגמאות שהיו . אנשי הביצוע ונראה לי שיש איזשהו נתק בין אנשי המחקר ובין ,מהצד

רוב . מרתיע או לא ,עונש המאסר וא ,אם המאסרבשאלה תה יאחת היה. פה עכשיו בדיון

לעומת זאת . כך מרתיע טוענים שרוב המחקרים מראים שהוא לא כל, אם הבנתי נכון, החוקרים

יש פה . פה נתק מסוים אז יש. אדם זה עובד על בני, אני יודע :היה נציג בכיר של המשטרה שאמר

שמצד אחד נציגה בכירה של המשטרה כיה היתה ידוגמה שנ. אנשי המחקרלנתק בין אנשי הביצוע 

. הסוהר שנהוגים אצלנו תחליפים שונים לבתי ,ראו את שיטת האיזוק, שוודיההזכירה שביקרו ב

רוצה מאוד  הייתיאבל , אולי שוב לא הבנתי". אצלנו זה לא יעבוד"יתה יאבל מיד התגובה ה

היא והשאלה . מאוד כיוון שהדילמה שלו רציניתמ, עם השופט צבןמאוד אני מזדהה כאן . להבין

יכולים לענות אם באמת יש כזה נתק  - פוליטיקאים, שופטים, שוטרים - אם אנשי המעשה

  . בין החוקרים או שהם מושפעים מהמחקריםוביניהם 

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  . בבקשה, נשי הביצוע רוצים להגיב עליהאם א. שאלה חשובה

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

משטרת והתפקיד של , התפקיד שלי. אמרתי בתחילת הערב, מאוד אני איש ביצוע בתחום מסוים

, אנחנו לא מטפלים באסירים. מאסרבסופו של דבר יש . וליצור הרתעה אכיפההוא ליצור  ,ישראל

הציבור שהמבחן הכי גדול . לגלות אותן, עברותלחשוף ב ,אנחנו מטפלים בלשמור על סדר ציבורי

לעתים יותר לעתים , זה המבחן שאנחנו עומדים בו ביומיום. הוא לגלות כמה שיותרמציב לנו 

אני ו ,אמרו פהנש הסטטיסטייםלמרות הנתונים , אני יכול להגידובנוגע לנתק או לחיבור . פחות
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, בקיאים במה שקיים בחלק מהמקומות אנחנו :אלא מתוך הערכה ,לא מתוך זלזולאת זה אומר 

אבל אני , ולגוף שלנו יש את מחלקת המחקר שלו. ופים כל דבראנחנו לא צ, בחלק אנחנו נחשפים

וצריכים להיות . אני משהו אחר, אני לא אוניברסיטה, בלי זלזול עצמי אפילו מינימלי, אומר

ואת מי  ,במקום בעולם ים גםבעיקרון המחקרים תלוי. ובאינטראקציותניזונים בממשקים 

  . דיםוווהאם יש פה נורווגים או ש, ומיהי האוכלוסייה, ובאיזה שיטת משפט זה קיים, שואלים

על מרכיבים איזוק אלקטרוני בעולם . לא להישאר חייב, איזוק האלקטרונימשפט אחד בנוגע לו

בואו : תהמחשבומשרד האוצר בהסוהר ו במדינת ישראל המתוקנת עלו בשירות בתי. אסירים

אמרו  -האחריות של המשטרה זו הייתה אז , ס"זה היה לפני האיחוד של העצורים בשב - נחסוך

שהשופט צבן שופט  -  ואז מצאנו עבריינים של ארגוני פשיעה. ניתן איזוק אלקטרוני לעצורים

שאפילו במקומות איזוק אלקטרוני וניתן  -  שופטים אחריםאל אלה שמגיעים אליו או כ ,אותם

אז היו תלי תלים של . גיד איפה הוא האזיק הזהתקליטת רדיו לוויינית או אחרת שבכלל  אין

ים על החשיבות הגדולה ועל חופש ימשפטיות ותלי תלים של ויכוחים אידאולוג דיסרטציות

באתי להסביר את נושא הקטן וכשאני . אין קליטה לאיזוק האלקטרוניששם רק  ,האזרח והפרט

  . ואז ראו שאני צודק, הדיווו ללמוד את זה בשעואז נס. אני לא מביןהסבירו לי ש, הקליטה

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  . דוגמה נהדרת

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

אנחנו בעד אכיפה . ואנחנו בעד דרך אגב ,זה מיועד לאסירים, זה פשוט לא מיועד לעצורים

   .כי זה התפקיד שלנו ,על עברייניםיד אנחנו בעד לשים . אלטרנטיבית

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  . רים אין קליטהוגם לאסירים וגם לעצ, אבל אם אין קליטה אז אין קליטה

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

  .אבל המודל היה על עצורים, נכון

   ורדה שחםורדה שחםורדה שחם

עובדים , מטופלים, ואסירים אמורים להיות משוקמים, כי העצורים יושבים כל הזמן בבית

  . ולומדים לחיות בקהילה

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  ...הייתה קליטה בבית של העציריםאז לא 

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ
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  .והכול בסדר, לאסירים, לשמחתי, עכשיו משנים את זה. אלה העובדות

  פלקפלקפלקאבנר אבנר אבנר 

צריך . יש פה פילוסופיה שלמה. דית שווה דיון מכיוון שזה לא רק איזוק אלקטורניווהשיטה הש

  .הוא מביא בעיה מאוד רצינית, לענות לשופט צבן

   צבן צבן צבן    יעקביעקביעקב

  . מאסר ולכל מיני דברים אחריםלצורות  לטרנטיבות בכללשל א

  יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

, שאנחנו מתכננים אותם אצלנוכמו שאם הדברים ילכו , אתרום לפחות את חלקי לקראת סיום

 בשנים הקרובות אנחנו נביאש ,המדינה וכולנו, לטובת החברה, להאמין, שהייתי רוצה לקוותכמו 

אותם , עברותשמייצרים  אותם כאלה .יותר אנשים לדיןיותר ו –באמצעות הפרקליטות  –

אם ימצאו דרך ו. שיורידו את הפשיעה, םם שכולנו מחפשים ולא תמיד מוצאים אותסטירצידיבי

אבל זו החובה . בעדשאנחנו הראשונים  –אלטרנטיבית לשקם אותם טוב יותר שלא יחזרו 

  . אנחנו לא עוסקים בשיקום .שלנו כמשטרההעיקרית 

  דדדוווייסברייסברייסברווו   דודדודדוד

ואני רוצה להגיד שיש לנו אנשים . אכיפת החוק בארץאנשי של  אני חושב שיש בעיה תרבותית

היא יותר  ,עם כל הכבוד למערכת שלנו. זה לא העולם השלישי, זה לא מצרים .אינטליגנטים

יש הרבה יותר שם ש ,ארצות הבריתמערכות בהמ', יותר חכמה בעניין של שיקום וכו, ליברלית

  . עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחראבל  ,אני רוצה להתחיל במשהו יפה. 'כומחקר ו

לו אני רוצה להגיע לרופא שיש . איזשהו ניסיון קלינישאין לו לרופא  עלהגיאני לא הייתי רוצה 

ברור שאני לא רוצה להגיע לרופא שלא קרא אף מאמר על איזה תרופות עובדות אבל  .קצת ניסיון

 ,מאוד בשבילי הוא עניין ברור evidence based policyרת שהעניין הזה של זאת אומ. ואיזה לא

מה הניסיון במקומות , בעולםקורה לא מזיק לדעת מה . לא ברורזה אבל בתרבות בארץ עד עכשיו 

יש שינויים אני יכול לומר שו –סיבה בארץ  מאיזושהי. ומה מחקרים טובים אומרים ,אחרים

לשמוע על בעייתי גם רק . זו בעיהו, רק על ניסיון קלינימדברים  - גם במשטרה, ס"דרסטיים בשב

  . צריכים לחשוב עליהםויש מצבים שהם שונים בארץ יש כי  ,מחקרה

ארצות ו -  ארצות הבריתכי ב. אוצראחריות של הגם  וז ,לא רק אחריות של המערכות וזלדעתי 

הברית קיים  בארצותאבל  - יאהקרהבעניין של בייחוד  ,לא כל הזמן דוגמה טובההיא  הברית

האוצר אומר שאם אתה לא יכול  ,למשל ,עכשיו .smartלהיות של , וש דיבר עליו'שגהעניין הזה 

זאת . תהיה לך בעיה לקבל עוד כסף ,הצלחהמראים הפרויקטים האלה השיטות או להראות לי ש

על מחקרים  תוססשלך מב תראה לי שהמדיניות, evidence based policyהאלמנט של , אומרת

אז תראה לי שאתה עושה  -) במקומות אחרים יש ניסיון ,כמו שאתה אמרת( בעולם שמראים
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אז אני אומר . ותעובד שאינןבשיטות שבכל מקום בעולם יודעים  אל תתחיל. ינטליגנטיאמשהו 

  .שעושים את העבודה הגורמיםגם , לא רק באקדמיה .שצריכים להכיר את העניינים האלה

מה ? שקלמיליון  :שאמרתשמחתי כ. מחקרשדרוש מתחילים באמת להבין  ארצות הבריתב, שנית

שקל מיליארד עשרים אולי אנחנו מדברים על איזושהי תופעה שעולה למדינה ? שקלזה מיליון 

 - שנהעשרים אני כאן  -  אבל זו הפעם הראשונה שאני זוכר בכל ההיסטוריה .שמחאז אני  .לשנה

לא באוצר אף אחד שזה חלק מהבעיה . אם זה לא עובד, להבין אם זה עובדניסיון עשו ס "שבבש

 לדעת ךצרי. יש להם הרבה תכניותשומצד שני אני יכול לומר . לבדוק מבקשאף אחד לא , שואל

  . או לא ותעובד ןאם ה

 :לךאומר מה אם , מצד שני. עושים הרבה עבודה טובהש, אני חושב שיש לנו הרבה אנשים טובים

אם . בואו נחשוב על זה ?בחברה הרתעהאת ההמעצרים ולהעלות ול להוריד את כמות אתה יכ

לא . אלה דברים שאתם צריכים לחשוב עליהם. אולי תהיה ירידה בכליאה, אפשר לעשות את זה

 שאיןזה ואני חושב  .נכוןזה לא . תהיה ירידה בפשע ,את המעצריםאעלה אוטומטית שאם לחשוב 

evidence based policy , ובייחוד מערכת , את זה צריך להגיד כאן –אפילו אין תרגום בעברית

   .אכיפת החוק

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

  ? יש לכם סמינר שבועי

  דדדווודוד וייסברדוד וייסברדוד וייסבר

  . יש

   אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

  .בכל המחלקות

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

בסופו של דבר זה ? בחור צעיר שבא? מישהו שמתעניין ?יש נציגות קבועה בסמינרים האלהלכם 

  .עניין של תיווך

  איילאיילאייל---רן גזלרן גזלרן גזלאואואו

 ,אנחנו רוצים לבואמה שהם מזמינים אותנו אליהם הרבה יותר מאומר שמשרד המשפטים לזכות 

  . וגם מזמינים אצלנו מחקרים

      ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

   .ראנדאנחנו עובדים עם חברת לצורך העניין הזה 

  דדדווודוד וייסברדוד וייסברדוד וייסבר
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עם אף קרימינולוג והוא בא לארץ לעשות מחקר והוא לא עובד , ראנדאתם הזמנתם את חברת 

אבל אף אחד , ראנדאני מכיר היטב את האנשים ב, ראנדזו תופעה טובה שהזמנתם את . ישראלי

לעבוד עם  ראנדודווקא נאסר על . או אל מישהו אחר לדבר אתם על זה ילא בא קודם אלי

 ואבל איז .אני לא מבין מה קורה כאן. הם יסבכו אותך, אל תעבוד אתם: אמרו. ישראלים

אבל מצד שני שלא , ראנדאת , גם האוצר, שמצד אחד כל הכבוד שהזמנתם, סלח לי, שותטיפ

  . איזו טיפשות, לדבר על הבעיה שלכם, קיבלו אף מילה מקרימינולוגים בארץ

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  .זה לא משטרת ישראל, פ"טבזה ה

      ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  .זה באמת נשמע מוזר

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

חייבים להגיד לזכותה של מצד שני . רך גרועה שהדברים נעשיםזאת דוגמה באמת מצוינת לד

הוא  :ניצב דודי כהן-רב, ל היוצא עוד מעט"ובעיקר בתקופת כהונתו של המפכ ,משטרת ישראל

חיפה כדי  באוניברסיטתלקח את סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל ליום שלם של דיונים 

המשטרה באה ללמוד איך לקרוא בצורה נכונה  .היקף-מאוד ורבגדול ללמוד על תובנות ממחקר 

כך שיש גם . לקבל את תמונת הפשיעה האלימה במדינת ישראל ולראות איזה תובנות אפשר

  . דוגמאות כאלה

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  . סגל הפיקוד הבכיר, הם גם היו פה

   יואב סגלוביץיואב סגלוביץיואב סגלוביץ

  . הם גם לומדים באוניברסיטה לפעמים

   מאיר בינגמאיר בינגמאיר בינג

  .להעסיק ישראליםהאיסור את הדבר הזה של אני לא מכיר 

  דדדווודוד וייסברדוד וייסברדוד וייסבר

  . תימשמע-בצורה חד. אני אומר לך

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

הגענו לאיזו נקודה , אני רוצה להגיד לך, אם אנחנו מחפשים היגיון בדיון הזה. אנחנו נתקדם בדיון

  . שבה ההיגיון נעצר
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  מאיר בינגמאיר בינגמאיר בינג

מנסים כמה שיותר , משטרההגם , ס"גם שב ,נים האחרונותאבל כל הגופים בש, אני מוכן לבדוק

והמטרה היא באמת לראות את היעילות של . ראנדמכון הפעילות של גם כך . להתבסס על מידע

  .לראות איך אפשר להשתפר, לקחת את זהו, ללמוד מהניסיון הבינלאומי, שיטות בעולם

   מוטהמוטהמוטה

  .זה מצוין

  מאיר בינגמאיר בינגמאיר בינג

הענישה  וז ,ואני חושב שזו נקודה חשובה, פותחהדיון ולא בפה נקודה אחת שעלתה , בכל מקרה

בזה לטוב מאוד היום אנחנו חלשים  -  אני חושב שענישה כלכלית. הכלכלית בדרך זו או אחרת

ענישה ו. המערכת מבינה שענישה כלכלית זה קריטיהיום , אנחנו מבינים שזה חשוב - ולרע

אבל היום . אני לא מנסה להגיד מה ואיפהרגע כ, מאסר ובמקום מאסרה לעכלכלית באה נוסף 

. אנחנו צריכים לטפל בהם בצד הכלכליו ,ל ארגונים כלכלייםוקודם כהם מבינים שארגוני פשיעה 

ההצעות ואת כל המחשבות גם באקדמיה כל ת או ,סיבות וגורמיםמכמה , מאוד והיום זה קשה

אנחנו נשמח לשמוע אותם  -  ם בעולםבמקומות אחריואיך זה נעשה לייעל את זה איך וגם בעולם 

ברשות לניירות ערך הבינו למשל שהליך  .וזה לא טריוויאלי. ונצטרך לראות איך עושים את זה

אבל לנושא של . צריך ללכת להליך מנהלי של קנסות וכן הלאהולכן  ,פלילי הוא מסובך מאוד

, רויקטים שאנחנו כמדינהואני חושב שזה אחד הפ ,צריך למצוא דרכים יצירתיות ענישה כלכלית

  . בשנים הקרובותלקדם צריכים , כממשלה

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

עונשים כלכליים הם אחת , כשמדברים על עונשים אחרים שהם לא מאסרשאין ספק , כן

אני לא אכנס , במסגרת הזאת צריך גם לבדוק את השאלה של מכסות קנס. האופציות החשובות

במי אחרת כי הרי ברור שקנס פוגע , אדם השאלה של הצדק בין בני :סיש בעיה בקנ. עכשיו לזה

  .מתמודדת עם הבעיה הזאת והשאלה איך המערכת, שיש לו ומי שאין לו

   דורון טייכמןדורון טייכמןדורון טייכמן

  . גם עונש המאסר פוגע אחרת

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  . הם יודעים לעשות את זה

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  . יותר מאשר במאסר ,שאקוטית במיוחד בקנס ,עיה הזאתשיש כלים לטפל בב, זה מה שאני אומר
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  בני בגיןבני בגיןבני בגין

  .מה שהופך את זה למנהלי

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  .מנהלי זה סיפור אחר

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

לא יכול להגן על והאדם , קפידה שיש בהן פגיעה עברותזה מחזיר לו ,אני אומר שהיא מנהלית

 .ולערור הוא צריך ללכת ולעתוראחר כך . שמהאין לו באמת עמידה אמיתית בפני האשם  .עצמו

  . לא כל העולם זה ארגוני פשיעה. ולכן צריך להיזהר ,זה עולם אחר

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

זה . בחשבוןשלוקחים וגם צריך להיזהר ששיקולים של יעילות לא יהיו השיקולים היחידים , לא

יש פה שאלות של הליך ושל . נקציות מנהליותמעבר לסבנוגע לנכון גם , אחריות קפידהבנוגע לנכון 

  . שהן שאלות שצריך לתת עליהן את הדעת ,צדק

  טייכמןטייכמןטייכמןדורון דורון דורון 

וספציפית לנושא  ,הבניית שיקול הדעת בענישהבנושא הייתי רוצה לחזור לעניין של הצעת החוק 

וק אני רואה בהצעת הח. לנצל את זה לכמה הערות אחרונות בדיון היוםכדי  ,של עונשי מוצא

אם נחזור , קייםהמצב המבחינת  .מדיניותעיצוב  ובאופציה של עונשי מוצא הזדמנות מבחינת

כל מיני מחוקקים  - תמונת המצב היא שאין מדיניות ברמת המחוקק, חמש שעות אחורה-ארבע

ס "השב - אין מדיניות ברמת הביצוע ;שם שנים 12-מחליטים על עונש מינימום פה ו םספורדיי

דברים האיך בכל הנוגע לשאלה תקציבית דברים לא תפורים מבחינת הם ר ושיקום האסי

וגם . אין יד מכוונת מלמעלה ;וזה לא מעניין אותן ,מקומיות בכלל לא באותהרשויות ה ;מחולקים

זה  .מדיניות הענישהמהי לדעתו יש לנו מאות שופטים שכל אחד באולמו מחליט  - משפטה בתיב

. משהו אחר לגמריעל בכלל וזה חושב , וזה חושב שלוש שנים ,קוםוזה חושב ששי ,חושב שהרתעה

, נכונה, רציונלית, אז אין מדיניות ואין יד מכוונת ברורה שבונה לנו את אותה מדיניות מדורגת

  .שמשקיעה כל שקל למקום ההגיוני ביותר

מהבחינה ות להיות הזדמנ העונשי מוצא יכולקביעת . ופה אני חוזר עכשיו לעניין של עונשי מוצא

אז סוף סוף יוכל להיות לנו  -  עונשי המוצאמי קובע את מבחינת  -  שאם מבחינה מוסדית זה נכון

על אתה דיברת , אלון .תמונת המצבאת גוף אחד שתהיה לו , בארץ גוף שינהל את העסק הזה

אבל צריך גם להסתכל על , שזה חשוב ואני מבין, לבן בעיניים של האסיר האחדבלהסתכל 

  . ונה כולההתמ

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[
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  ?למה שלא יהיה משהו באמצע? מי אומר שזה או זה או זה

  טייכמןטייכמןטייכמןדורון דורון דורון 

גם להסתכל על מה שאנחנו עושים בכל חשוב אבל , נכון, חשוב הלבן בעיניים. אז זו שאלה קשה

שאנחנו שמים את כוגם  ,אנחנו עושים את זה בחינוך, אנחנו עושים את זה בבריאות - מקום

גוף כזה יוכל באמת להסתכל על כל . יארדים על ענישה צריכים לעשות את העניין הזההמיל

אתם רוצים , טוב :כשאנחנו אומריםשראייה מתוך ההמערכת ואז לתת לנו את אותו תפריט כללי 

 Xאבל המשמעות היא שעכשיו צריך לשחרר , אין בעיה, בסדר ?להחמיר עם מי שמעורב בפגע וברח

ובואו נחליט עכשיו איך  ,יש עוגה אחת של כליאה. מעלימי מס או משהו כזה Xעברייני מין או 

  . אנחנו מנצלים אותה בצורה הטובה ביותר

צריך ) א(כדי שמבחינה מוסדית גוף כזה יעבוד כמו שצריך  .וש'גאמר לחדד את הדברים שוכדי 

עניש עוד ועוד ונוסיף בואו נ: של הכי אחרת אנחנו ניכנס לדינמיק, תונהנעל עוגת ענישה להקפיד 

כי  ,אבל זאת שאלה קשה, צריך איזשהו ניתוק מהמערכת הפוליטית) ב(. ס"עוד קומה למגדל השב

. יה של המערכת הפוליטית להחמרהישימנעו את הנטבלמים  םאבל איזשה ...אנחנו עוסקים פה

צריך  שיהיה  אז, אקדמיה ישראליתעל ראנד ועל מחקר ועל אנחנו מדברים פה , עוד פעם, ולבסוף

ש יהיה לו גם את המידע לקבל את , איך שלא נקרא לדבר הזה שיהיה פהאו רשות כזאת , גוף כזה

בואו נלך , קיי-או, זה הכיוון –החלטנו לחלק את הענישה בצורה מסוימת . ההחלטות הנכונות

וינהל את  שינהל ויבדוק את עצמו - גוף כזה, ושוב. כיום אין את הדברים האלה. נראה מה עשינוו

כמו שאנחנו מחלקים את סל הבריאות  ,שאנחנו מנהלים דברים אחרים שלנו כמומדיניות הענישה 

  .יוכל לשפר את תמונת המצבשהוא אני חושב  -  שלנו

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

וזה היה בבסיס ההצעה של רותי  - אני מסכים עם דורון שאם היה אפשר לייצר כזה גוף שישקול

וועדת הפנים של הכנסת קובעת כמו ששבואו נגיד להם  :שאמרה, ומשפט חוק הושלי לוועדת חוק

הוועדה לקביעת עונשי מוצא תצטרך לשקול את כך  ,כליאהתקבע תקני היא  – כליאהתקני היום 

שזו למרות , אני לא רואה את זה עובר פוליטית. תקני הכליאה ולפי זה להחליט על רמות הענישה

ומה שיקרה זה שאם  .וחבל. לה תקדימים במקומות אחרים בעולם וגם יש ,נראית לי הצעה נכונה

קבל ועדה שהיא לחלוטין נאז בסופו של דבר , אבל רק נשנה קצת את הפרטים ,נקבל את העיקרון

  . וכבר עדיף המצב הקיים, tough on crimeוהגישה שלה היא  ,פוליטית

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

תבסס גם על עובדות וגם על ולה חה שלי כאןלהתחבר לסוף דברי הפתי )א(אני אנסה ממש בקצרה 

המקרים שבהם שברוב ל אנחנו צריכים לזכור וקודם כ. תובנות שלדעתי עולות מתוך העובדות

בדרך כלל קרה תגובה לאיזושהי היה הדבר , ננקטה במדינות שונות מדיניות של החמרה בענישה

שמצאה את  ,ינת קליפורניהבמדאיך וככה ראינו . פשיעההמגמה מתמשכת של עלייה בשיעורי 
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 three strikes-ה את חוקעלה הצורך לחוקק , עצמה מתמודדת עם שיעורי פשיעה גואים ועולים

and  you're out, יימס וילסון 'גלחיבור המפורסם של , ובעצם גם אנחנו הולכים אחורה יותר

ובעצם , "םמודל החלונות השבורי"גים לראשונה את מה שנקרא וששם הם ה, קלינג' ורג'וג

  . בין פשיעה חמורה עוד יותרוהציבורי שמירה על הסדר קשר בין תופעות של המדברים על 

   בני בגיןבני בגיןבני בגין

  .הסבר לי בשתי מילים

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

ומפקד  וליאני'זה ג. אחרות עברותובכך תמנע , של הזנחה וסדר ציבוריקטנות  עברותטפל ב

אלא שבמחקר גדול ומקיף  ,יורדת והפשיעה אכן ,המאסרים עולהושיעור המעצרים . המשטרה

. מודל החלונות השבורים הופך לאשליית מודל החלונות השבורים ,שנערך לאחר מכןהרבה יותר 

הם אלה  -גורמים דמוגרפיים וגורמים כלכליים  - משום שמתברר שגורמים אחרים לגמרי

מה שותפים כשעשיתי עם מחקר גדול ומקיף מ ?למה אני רוצה להתחבר. שהובילו את הירידה

שלושים אלא לאורך , שניםעשר לא לאורך חמש שנים ולא לאורך  - בנושא של הפשיעה האלימה

עולות , העבריינות המדווחת, מתבסס על בסיס הנתונים של משטרת ישראלה - השנים האחרונות

. אחת התובנות המרכזיות ביותר היא שהפשיעה האלימה בישראל אינה כצעקתה. מספר תובנות

עקומת הרצח גם  ?עקומת הרצחמתייחסים לאתם  :ויפה אמרת ,ר הזכרת את זה קודםאתה כב

בעולם אפשר  ,השנים וגם שמה אותנו באחד המקומות הנמוכים ביותרשלושים במשך יציבה 

  . להגיד

וכשמסתכלים  .נגד אדם עברותנגד גוף וגם  עברותגם , אחרות עברותגם כאשר מסתכלים על כך 

 ירידההייתה , 2007-ל 2006למשל בין  ,שבשנים האחרונות יםרוא, ישראל של משטרת 2010דוח ב

. ועד היום 2005-מירידה רצופה ברכוש ה עברות. 3.6%ירידה של  2010-ל 2009בין . 7.2%של 

אנחנו צריכים להיות באיזשהו  - אני חוזר על מה שדיברתי מקודם -  אנחנו לא נמצאים במצב שבו

moral panic הזה בעצם . נחנו הולכים ונלחמים בפשיעהולחשוב איך א-crime control model 

ענישה , יותר מאסרים, בואו נילחם בפשיעה באמצעות יותר מעצרים :שאומר, של הרברט פקר

  . אנחנו לא נמצאים שם. חמורה יותר

  בני בגיןבני בגיןבני בגין

 פ"טכשב. אז אלה הישגים, מציג את זה בציבור פ"טכשב. שזו רק שאלה אם להגנה או להתקפה

בבלתי מדווחים אנחנו לא , םהמדווחיזה רק אבל  ,ה'הוא אומר חבר, בא לכנסת לבקש תקציב

  .כי הלא מדווחים הם באמת בעייתיים, ויכול להיות שזה נכון. בסדר

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר
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האלימות הקשות  עברותב, ואני מקווה שיסכים אתי ניצב סגלוביץ, אלימות עברותרצח וב עברותב

איפה שיש תקיפה , איפה שיש גופה, איפה שיש פציעה קשה. לא מדווחות עברותמאוד יש מעט 

  ? נכון. יש דיווח - קשה

אמרו וכשאנחנו העזנו לעלות אותה בפעם הראשונה  -תובנה מרכזית מהמחקר הזה עולה עוד 

אתם ו, זה דבר שאנחנו כבר הרבה שנים מסתובבים אתו כתחושת בטן :בכירי משטרת ישראל

שיעור העבריינות האלימה במגזר הערבי  - עלים אותו בצורה מאוד חופשיתכאנשי האקדמיה מ

בואו נשער בנפשנו שאנחנו נלך לאיזושהי חקיקה . משיעורם באוכלוסייה היים ופי שלושנפי שהוא 

 הסוהר ומישהו מכם דיבר מקודם על עניין הלאום בבתי - אלימה השל החמרה בענישה בעבריינות 

לשאול את לעצור והסוהר בלי  שיעורם של ערביי ישראל בתוך בתי אנחנו נכפיל ונשלש את -

חיים במערב , הן באות ממקום של חיים בשוליים ?איפה בעצם באות הבעיותמ, רגע, עצמנו

מקום שבו חיים בשוליים עם המצוקות ועם הבעיות הקשות הולידו את הסגנון הזה של מי . הפרוע

  . שיעורי העבריינות ומכאן. הוא המנצח, ששולף מהר הוא החזק

  בני בגיןבני בגיןבני בגין 

  ...מצדיות המשטרה במובן הזה נערכת לאכיפה עם נקודות

  אריה רטנראריה רטנראריה רטנר

ולכן אני מחבר את כל . או לפחות בחלקים שונים במגזר הערבי, זו הסיבה שיש יותר אכיפה במגזר

אל לנו ללכת לאיזשהו מקום לא של , לפני שנקבל את התמונה הכוללת :הדברים האלה ואומר

אנחנו חייבים להסתכל על הדברים האלה כעל מכלול אחד  .וגם לא של ענישה מקלה, חמרהה

יכול להיות שגם , כי לפני שנדע איפה המוקדים האמיתיים. אנחנו הולכיםלאן ורק אז לדעת  ,גדול

לתת  לוכולכן אנחנו צריכים קודם  .בא משםגם זה  .בעבריינות רכוש המוקד הוא אותו הדבר

  .שהן תשובות כוללניות ומקיפות לעצמנו איזה

  אפרת שהםאפרת שהםאפרת שהם

אם שואני חושבת . על הבניה של החלטות שיפוטיות, 2008-אני רוצה לחזור לאותה הצעת חוק מ

ואני חושבת שיש פה . יש פה באמת משהו מאוד מפתהלכאורה , הזאתמסתכלים על ההצעה 

או שכאשר זה , השופטיםאת שיקול הדעת של איזשהו בלבול בעניין של האם זה לוקח לחלוטין 

אבל בזמן שאנחנו . ילכו לאותם עונשי מוצאבאמת ייושם אז השופטים ילכו לדרך הקלה יותר ו

ואם . בינתיים המציאות עושה משהו אחר לגמרי ,חמש שנים מדברים על קווים מנחים ועל הבניה

ת הסדרי חמש שנים האחרונו- אנחנו רואים שבארבע ,אנחנו מסתכלים על מדיניות של שפיטה

שהמשטרה בעצמה מדברת על  עברותוהיום יש . את עצמןהכפילו , עברותכמעט בכל ה ,הטיעון

גוף  עברותב -יתה נוהגת לעשות ישהפרקליטות ה עברותלא רק באותן , של הסדרי טיעון 80%

איזושהי דרך להביא את השופט  ווז. רכוש עברותאלא גם ב -  שקשה מאוד להוכיח, מין עברותו

  . את האיש למאסר לתקופה כזו או אחרתבסופו של דבר להכניס 
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הסדרי הטיעון , מה שאני רוצה לומר זה שבזמן שאנחנו חושבים על איך מבנים את שיקול הדעת

אבל אני רוצה לסיים ולנצל את הנושא של הסדרי . וזה עניין לדיון אחר ,הולכים ומשתלטים עלינו

, אני חושבת שהנושא של צדק או של ענישה פחותה, וןדבר ראש. לומר שני דברים לאלוןדי טיעון ה

אלא משום , זה לא משום שזה פוגע בעיקרון המידתיות וזה לא משום שזה פוגע באחידות בענישה

ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על . שזה קשור גם בצבע העיניים ולא רק בלבן של העיניים

סיכוי של עבריין ממוצא שמראה שהפישמן ' ופרטנר ופר' ויש מחקר גדול של פרופ -מדינת ישראל 

אלימות להגיע לכלא לתקופה ארוכה כפול מהסיכוי של עבריין יהודי כשמפקחים גם  עברותערבי ב

  ...וגם ואנחנו רואים דברים דומים גם בנושא של מגדר. על הגיל וגם על העבר הפלילי

   ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  ?גם על בוזגלו

  אפרת שהםאפרת שהםאפרת שהם

ובעיקר  ,בוודאי יםעולים חדשאבל  .שכנזים אני לא בטוחה שזה תופס היוםבנושא של מזרחים א

  . בנושא של המשאבים הכלכליים שעומדים לרשותו של האדם להגן על עצמו

אני חושבת  .בנושא של קולו של הקורבןמאוד אני חולקת עליך . את הדבר האחרון תופה אני אומר

ואני לא חושבת  ,בהתנהלות אלא גם ,רה בחוקשנכון להכניס את הקול של הקורבן לא רק בהצה

אנחנו נדיר עוד יותר את הקורבן מהחלטות  ,אבל ככל שרמת הסדרי הטיעון תעלה, שזה קורה

נדמה לי שגם אתה תסכים שלקול של דבר שבסופו של  עברותבאותן בייחוד , שקשורות בו עצמו

אז אולי , על הסדרי הטיעון כך שנדמה לי שלא דיברנו. הקורבן יש מקום וצריך לשמוע אותו

  . שנדבר על הסדרי טיעון אני אנסה לשכנע עוד פעםכ

      ]]]קריאת בינייםקריאת בינייםקריאת ביניים[[[

  .קורבןפורמלי של מעמד דווקא בהסדרי הטיעון יש מעמד 

  אפרת שהםאפרת שהםאפרת שהם

לא צריך לקבל את מה , צריך לשמוע אותוהחוק להגנה על זכויות נפגעי עברה פלילית אומר ש

בסופו של דבר ההחלטה של , טיעון בעברות מין ואלימותוכמעט כל הסדרי ה. שהוא אומר

  .  הפרקליטות איננה דומה לרצון של הקורבן

  איילוןאיילוןאיילון---חיים אילוזחיים אילוזחיים אילוז

לא רואים מעורבות של אנשים מהתחום החברתי שכמעט . מאוד אני רוצה להגיד נקודה חשובה

שיקום היה השנושא  - "חוק הגנת הציבור מעברייני מין"לדוגמה את אקח . בתחום של החקיקה

יה ושלישית ינמצא בשלבי קריאה שנהוא  ,כעבור עשר שנים, ורק כיום, ממנוחלק אינטגרלי 

אפילו , ופיקוח ללא שיקום מאוד לא אפקטיבי. כבר מזמןחלף כאשר הנושא של פיקוח  בכנסת
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אז לכן אני . כולל השיקום, שבעבר השתחררו גם ללא פיקוח ,ל עברייני מיןעלפקח שחשוב מאוד 

  . מאוד חשוב חברתי-האלמנט השיקומי ,כנסתבחוקים האחרים שמתהווים שבנוגע לוען ט

  רביד דקלרביד דקלרביד דקל

ההצהרות של ועדת והסדרי הטיעון מסדירה את ש בדבר הצעת החוקאני מרגישה חובה לעדכן 

שחייב להיות איזשהו קשר וסנכרון בין הצעת החוק , ועדת חוקה יושב ראשולפחות של  ,חוקה

והצעת  אחר כךשמאשר את זה  בית המשפטו בהסדרי טיעון ול דעת התביעהשמסדירה את שיק

   .החוק של הבניית הענישה

  ורדה שחםורדה שחםורדה שחם

יש מגמה נוספת שמאוד , צד המגמה של החמרת ענישהשלאנחנו רואים  .משפט אחד אחרון

 תגדולה של הגדרההרחבה הוזו , תוכן שאנחנו עוסקים בוהמדאיגה ויכולה להשליך על כל עולם 

עם דרישה להקנות סמכויות אכיפה להרבה , לואים חברתיים שונים ומגוונים כעברה פליליתתח

למשל הגנת  .בתוך הרשויות שכיום יש לחלק להן סמכויות פיקוח, מחוץ למשטרהמאוד גורמים 

יש מגמה של גופים שקיבלו סמכויות פיקוח ואכיפה להרחיב  .אכיפה תיושדורשים סמכו ,הסביבה

מוצאים  אנחנו במשטרה פו של דברבסו .לעתים גם לעברות חמורות, וק שלהםאת תחומי העיס

התחלואים החברתיים כעברה פלילית כל את עצמנו עם דעת מיעוט שצריך להימנע מלהגדיר את 

והידע שלהם מוגבלים  שההכשרותכך הרבה גופים  ולהימנע מלבזר את סמכויות האכיפה לכל

  .מאוד

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

שלא דנו בה , והיא סוגיה של היקף ההפללה, בגין הזכיר בדבריו סוגיה שעומדת בפני עצמה השר

אבל הנושא של היקף ההפללה בישראל . רחב דיוהנושא ששמנו היום על השולחן חשבתי שכי 

משום שאם מחפשים  ,ראוי לדיוןוהוא נושא חשוב מאוד בפני עצמו , והמגמות להרחבת ההפללה

  . ז השאלה אם גם זה נכון להתפרס לרוחב לאין שיעורא, היגיון במערכת

  איילאיילאייל---אורן גזלאורן גזלאורן גזל

  . בכלל היו עברותאם ספק  שניםעשר שלפני  עברותאלפים מהאסירים פה הם אסירים שביצעו 

  סיכום

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

  .עכשיו העת לסיכום ואני מזמין לדברי סיכום את השר בני בגין

  בני בגיןבני בגיןבני בגין
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מאוד שמח שאני , אחד. כמה דבריםרק לומר אני אבקש . באופן יותר יעילאני חושב שאתה תסכם 

   .שהוזמנתי ולמדתי הרבהמאוד על הדיון ואני שמח 

נושאים ליש באיחוד האירופי ידוע לי ככל האבל  ,אולי אני לא מגלה שום דבר חדש: מחקרבנוגע ל

מצריך זה  .ח"שלא מיליון ומחקר שם זה  ,ואירו זה הרבה שקלים. חברתיים יישומיים הרבה כסף

אבל אם עורכים איזה , יש משרדים שמייעצים בעניין הזה, ערמה של טפסים, הרבה בירוקרטיה

גורם ממשלתי כמו המשטרה משתפים גם ו האוניברסיטאותמחקר משותף או משתפים פעולה בין 

זה דורש . םיש לזה משיכה מבחינת – עשייההכי הם רוצים לפעמים שיתוף פעולה עם  –ס "או שב

זה כל הזמן  .שש שנים בתכנית הזאת או בתכנית הבאה- אבל זה יכול להיות לחמש ,מאמץ

  . בבעיות דומות סך הכולהם נתקלים ב. עם הדגשים שונים ,מתחדש

דווקא הממשלה שאני מתכבד להיות לאו , סך הכוללפני שאציע הצעה אני רוצה לתת דוגמאות שב

אנחנו  ,ואני אתן דוגמאות מן הממשלה הזאת, ם אחורניתאבל כשמסתכלים כמה שני, בה חבר

הממשלה החליטה על . אתן דוגמאות. למרות שנראה אחרת, לומדים לעשות דברים יותר טוב

זה . מתוקצבת לשבע שנים, ח בערך"מיליארד ש 7.5. שנתית מתוקצבתשבע תכנית לחינוך הגבוה 

לריעדות , תכנית בינוי לחיזוק מוסדות ציבור. שנים 25 – תכנית הפיתוח לרכבות. לא קורה כל יום

- ב 20%התחייבנו בקופנהגן להורדה של  –פליטות גזי חממה . שנים 25 -  לא הרבה כסף, אדמה

משרד האוצר מתרגל  :מתחילים להתרגל לזה. שניםעשר , שניםלשמונה זו גם הסתכלות , 20/20

הרשאה להתחייב משנה לשנה היה  פעם להשיג. במובנים מסוימים אפילו דוחף לעניין הזה ,לזה

  . מאוד קשה

לפני חודשיים  .כאןבה לא דובר יותר ש מרחיקת לכת ,אני אתן עוד דוגמה ?למה אני אומר זאת

זה לא רחוק . ילדים בסיכוןבנוגע לתכנית ארוכת טווח על  למדתי ,בהצגה של משרד הרווחה ,בערך

, קשותעם עברות  18ים שמגיעים לגיל שאנש, שהשופט צבן דיבר עליהם, ועלו כאןמהדברים שה

בגיל אותם תפוס נ :אומר משרד הרווחה. בעיות אישיות, הפרעותעלי ב – י נכוןאם הבנת –חלקם 

מאוד יכול להיות שהמשפך רחב . אבל נרוויח את זה יותר מאוחר ,Xנשקיע , שמונה, שבע, שש

  . גישהאבל אני מדבר על , ולא ברבבות, במאות, מתבטא בסוף לא ברביםו

דרך ה. אפילו עם פרוטוקול ,ךיישאר כ לא יהיה נכון שיום עיון כזה הבעיות שהועלו כאןלנוכח לכן 

היא לחזור לממשלה ולהציע לאור הדיון הזה הקמת ועדה ציבורית שתעבוד שנה  עליה שאני חושב

שיהיה כך  – קתויש בכל זאת איזו מחל – איחוד בסיס הנתונים :שלושה פרקיםשלו עם סדר יום 

ככל והמלצות מוסכמות  ;ככל האפשרמוסכם ניתוח  ;בסיס נתונים מוסכם במידת האפשר

תבטא שהלנסות בכל זאת לצאת מהמצב המטרה  .עם דעת מיעוט בעניין זה בעניין אחרהאפשר 

תחושה שהדברים לא בדיוק כמו שהם צריכים בו, היענות ליום העיון הזהב – שאמר מוטהבמה 

בתום שאז צריך לתת איזה ביטוי יותר מעשי כדי . ויכולים להשתפר ,שתפרוצריכים לה ,להיות

יתר  :נראה הלאה מה לעשות עם ההמלצות האלהואחר כך  ,תהיה הדרכה לממשלה שנה בערך

  . כל השאלות שעלו כאן ,ומועצה מייעצת ,שיתוף פעולה

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה
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שאני חושב שהיה דיון , יזם את הדיון הזהלהודות לשר בגין על שמבקש אני שוב . תודה רבה

בייחוד  ,הוא רעיון נכון –להקים ועדה ציבורית  –השר בגין  שהעלהנראה לי שהרעיון . חשוב

 אתועדה כז. מדיניות לגיבושקריטית בו היא בהתחשב בעובדה שמדובר בנושא ששאלת הידע 

זה . שה לנהל מדיניות מושכלתשבלעדיו ק ,לגבש בסיס ידע פחות או יותר מקובל או מוסכם תוכל

 שמדיניות ציבוריתאמירה כללית  ותהיה בכך, כשלעצמו יהיה דבר חשוב גם לעניין הזה עצמו

כבר מאריסטו למדנו שהידע : אני רוצה לומר הראל אלון' לפרופ. צריכה להיות מבוססת על ידע

יש רמות שונות של . וידע שהוא מעל יכולתלספק לדרוש מתחום מסוים  ואיןתמיד מותאם תחום 

יותר זה תמיד יהיה טוב . וצריך לדעת למה אפשר לצפות ועם זה לחיות ,ידע בתחומים שונים

  . דע פחות שלםיֶ ִמ מחוסר ידע או 

  אלון הראלאלון הראלאלון הראל

  . אני לא התכוונתי לפגוע בעבודה של דוד, אני קצת הפרזתי

  קרמניצרקרמניצרקרמניצרמוטה מוטה מוטה    יושב ראשיושב ראשיושב ראשההה

 ידוע. מערכתי-שהטיפול בענישה הוא טיפול רבהיא ה יהנקודה השני. אני בטוח שלא התכוונת

תמיד בעיצוב מדיניות זה לעשות משהו מתואם כאשר מעורבים בעניין קשים שאחד הדברים ש

 ועדה ציבורית תבחן את הנושא הזהשוקשה לראות שתתגבש אסטרטגיה כוללת בלי . גופים שונים

 ,לכן, נראה לי. שהו כולל ומתואםלא יצמח מ ועדה כזאתבלי  .'תשתף את כל הגופים וכוכמובן  –

 הוא רעיון מבורך שעשוי להכניס יותר היגיון לתוך מערכתלהקים ועדה ציבורית שהרעיון 

צדק  ,וגם הגינות, צד הדאגה לערכים אחרים כמו יעילות והקצאה יעילה של משאביםל ,הענישה

  . ואמון הציבור

ניתן ם כבר ברמה של ניתוח הפרוטוקול אנחנו ננסה להפיק פרוטוקול חכם מהדיון הזה ולראות א

אבל אני לא  ,אני חושב שאני יכול לאתר היבטים כאלה. למצות מתוכו כיווני חשיבה או עשייה

אין  ,לדיון למדתי שכשקובעים זמן. רוצה להסתכן בשעה המאוחרת הזאת וגם לא לעייף אתכם

(!)  דקותשש לי באופן אישי ואני רוצה שכל אחד מכם יהיה חייב  ,שלומסגרת החובה למצות את 

  . תודה רבה. ולכן אני מודיע בזה על סיום הדיון תוך שאני רוצה להודות לכל המשתתפים

  

  -ס ו ף  -
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