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בכפם.עווללא

שבתחילתפייגלין,משהה״כהכנסת,יו״רסגן
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נגדבהפגנותהכבישיםחסימותבעקבותהמרדה
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אתראיתיכיעצמיאת

אלאזכאירקלאעצמי

טוב.מעשהשעשהכמי

אליהתקשרבמפתיע,

לשכתנשיאאזשהיהמי

אליו,הגעתיחוטר־ישי.דרורעו״רהדין,עורכי

ספונתבלשכתווהכבדהגדולהשולחןמאחורי

מהמורשעיםאחוזים15ש־בפנייצייןהואהעץ

אתביצעולאמעולםעולםמאסרשיושביםברצח

אתלחזקכריהזההנתחאתאמרהואהמעשה.

המשפטבביתצדקלחפשנכחלאשזהשליההבנה

דין״.עורךלקחתליכדאיכןועלזיכוי,אלא

כיצרברורלאמדהימים.הללוהנתונים

לכלמתייחסתהצהרתיבאופןשלפחותבמערכת

מגיעיםאשמתו,שהוכחהערמפשעכחףהשוד

מיישזאת,עםגבוהים.כהשוואהרשעותלאחוזי

בכלל.אותומפתיעיםלאהללושהנתונים

אשמיםמחפשים

למשפטהחטיבהראשפנג׳רו,גועזפרופ׳

למשפטהאקדמיבמרכזולקרימינולוגיהפלילי

וולףאיציק וולףאיציק

החדש,בספרומעריךגן,ברמתולעסקים

גורמיםובעולם,בארץמפשעחפים׳הרשעת

בישראלהשוואהרשעותשיעורכיופתרונות/

אחוזים.לחמישהמגיעהחמורותבעבירות

אסיריםאלף20כ־שמתוךהיאהדברמשמעות

מפשע.חפיםכאלףעבירות,באותןשהורשעו

השווא״,הרשעותכלעליודעיםלא״אנחנו

הואהשוואהרשעותשל״הטבעםנג׳רו.מסביר

פועליםההליכיםכלשכןמתגלות,לאשהן

ישאםהראשונית.ההחלטהאתלשמרכדי

בעקבותיהילךהערעורגםמוטעית,הרשעה

כדברתידחהחוזרלמשפטהבקשהואחריו

שוואהרשעתשונהבכךלדבריו,שבשגרה״.

רופא״אםטכני.כשלאורפואיתמבדיקה

בדיקהלעשותקלרבותפעמיםבאבחנה,טועה

אזבמטוסאובמכוניתכשליהיהאםאחרת.

שוואהרשעתזה.אתנגלהואנחנותאונהתהיה

לגלות״.אפשרשאידברהיא

אתסנג׳רומבססשעליוהגורמיםאחד

הואהשוואמורשעילמספרביחסהערכתו

בפרויקטמדוברהאמריקני.החפותפרויקט

אסיריםשלטענותנבדקותשבמסגרתו

לאחרבכלאשניםעשרותכברשיושבים

ושלטענתםורצחאונסשלבעבירותשהורשעו

השוואתתוךנעשיתהבדיקהמפשע.חפיםהם

דנ״אלדגימותהאסירשלמגופודנ״אדגימת

הפשע.מזירותשנשמרו

פייגלין:ח״כ

השולחן״מאחורי

שלווהכבדהגדול

בפניצייןהוא

אחוזים15ש־
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השערמעמודהמשך

שוחררוהיוםוערהפרויקטהשקתמאז

אסירים300יותרהכלאמןזובדרך

נידונוואשרהמורותבעבירותשהורשעו

אותםכלמתוךעולם.למאסראולמוות

למאסרנשלחואסיריםכמהנבדקזיכויים

השוואתלרצה.שהובילאונסבעקבות

הפדרליותההרשעותכללסךהממצא

גילהדומהעבירהבגיןהבריתבארצות

מפשע.חפיםמהמורשעיםאחתיםשחמישה

להשובסיבהרואהלא״אני

השיטותלפיטוב,יותראצלנושהמצב

הראיותולפיהמשטרהפועלתשבהן

סנגירואומרהמשפט",בביתשמתקבלות

קלותבעבירותמרוברכאשרכיומוסיף

מפשעהפיסשלההרשעותשיעוריותר

כללאהקלות"בעבירותיותר.אףגבוה

משתדליםהמורותבעבירותנוהרים.כך

מספיק".לאאבללהיזהר

בצוואריהםתלויההאשמהלדבריו,

מןוהמשפט,האכיפהרשויותשל

לבתיועדהפרקליטותדרךהמשטרה,

מחפשיםמשטרה"חוקריהמשפט.

החשוד,שלאשמתולהוכחתראיות

מוצאים,פעמיםהרבהוכשמהפשים

הקונספציהלא.אוחזקותהרא־ותאםבין

התובעיםשלהעיני־םאתמסמאתהזאת

השופטים,שלהעינייםאתגםכרואחר

התפישהאהרשב־הולכתהמערכתוכל

אשם,ההשודאםאשם.שההשודהזאת

ממנולהוציאהמשטרהאתמתמרץזה

שלנוהמשפטשיטתשלפימההודאה,

הרשעה".לברומאפשר

שהוראהפסוקההלכהישבהאמנם,

בראיהצורךוישמספקתאינהלבר

כברהעליוןהמשפטביתאבלנוספת,

כךלצורךלהסתמךשניתןבעברקבע

ה!ה,באופןכנוצה".קלמה"דברעלגם

שיקרשהנאשםתטעןהתביעהאםאפילו

להודאההזוהטענהאתותצרףבהקירתו

ייטההמשפטביתמסייעמהיכידבר

אותו.וירשיעוההודאההטענהאתלקבל

עהמנהודאה

הואלעשותשצריךאחדמרכזי״שינוי

הרשעה,לצורךהוראותעללהסתמךלא

סיועראיתלפחותשדרושהולקבוע

כמוהודאהשלסוגעודשאינהעצמאית

תעשייתכיומוסיףםנג׳רו,טועןשחזור",

לבדהמייצרתבישראלהטיעוןעסקאות

בירורשהתקייםמבליהרשעותאלפי

בהגדרהבהןשישותוךלהוראותביחס

רבות.שוואהרשעותגםובוודאות

רקבאשמהיודהשאדםחשבו״פעם

אבלשוליים,מקבוצתאוקטיןהואאם

שמכוניםמקריםשישיודעיםאנחנוהיום

כלומר,רציונלית׳שווא׳הוראת

רציונליתנכוןיהיהשזהמביןהנאשם

בעונשלהקלהבתמורהבעבירותלהודות

הזוהשיטהראשו.מעלהסיכוןולהסרת

אתעברארםהאםלבררמנסהלאבכלל

לא״.אוהעבירה

המשטרהשעושהנוספתטכניקה

היאמחשודהודאהלסחוטבמטרה

ראיותנגדוקיימותכאילולולשקר

כלבידיהאיןאםגםמשמעותיות,

במקריםדווקאסנג׳רו,לטענתראיה.

שלבסופונמצאהלאשבהםאלו,מעין

מלבדלעבירהמשמעותיתראיהכלדבר

״ישגבוה.לטעותהחששהחשוד,הודאת

לניסיוןעצומההסתברותיתמשמעות

ולעובדהראיותלחפשהמשטרהשל

ההודאה.מלבדדברלמצואהצליחהשלא

בןלאשזהעצומההסתברותנותןזה

הנכון״.האדם

אינןחשודיםשלהשוואהודאות

מטכניקותשנגרמתהיחידההבעיה

המשטרה.ידיעלכיוםהנהוגותהחקירה

עדויותשלבתחוםלשפרמההרבה״יש

שהשיטותמראיםהמחקריםהראייה.

הקיימיםהזיהויומסדריהקיימות

הואהאנושיהזיכרוןבטעויות.מלאים

היום,מוגבל.הואהמידעושחזורבוגדני

מהניצביםמילצייןמעדכשמבקשים

לוגורםזההעבירהבזירתהיהמולו

לושנראהמיאתלצייןהשלילהבדרך

ודאישהואלחשובטועההואדומה.הכי

לומרהיאבסיסיתהמלצהלכן,ביניהם.

זיהויבמסדרחשודלזהותשמתבקשלעד

העבירהבזירתשראהשהאדםבטוחשלא

האזהרההניצבים.בשורתנמצאבכלל

הרבהתחסוךהמחקרים,פיעלהזאת,

כלאתלהציגנכוןלאבנוסף,טעויות.

אחדאלאיחדהזיהוימסדרמשתתפי

כסף,עוליםשלאדבריםאלההשני.אחרי

אותם״.עושיםלאאבל

התפישהאתלשנותישסנג׳רו,לדברי

בחשודמהתמקדותהמשטרהחוקרישל

שלשתפקידםלהבנהראיותוהשגת

להגיעלמערכתלסייעהואהחוקרים

חףשהאדםלכךראיותגםולחפשלאמת

שלהתפישהאתלשנות״צריךמפשע.

בכללהרשעהלהגיעינסושלאהתובעים

צריכיםוהשופטיםהמשפטבתיגםמחיר.

חושביםשופטיםלתופעה.מודעותיותר

לשקראמתביןלהבחיןיודעיםשהם

יודעלאאחדשאףמראיםמחקריםאבל

גםשקר.לעדותאמתעדותביןלהבחין

שופטים״.לא

כיוםנוטיםהשופטיםכימוסיףסנג׳רו

כוללתהחשודשלההודאהשאםלחשוב

לזירתשקשוריםפרטיםמוכמניםפרטים

ולמבצעלחוקריםרקושידועיםהפשע

אבלנכונה.ההודאהבוודאיאזהעבירה

לדוגמה,כלל.בטוחלאשהדברמסתבר

40לקח״חוקרהחפות.בפרויקטנעזרהוא

ושבהםשוואהודאותעלשהתבססותיקים

הואמפשע.חףשהנאשםהוכיחהדנ״א

מוכמניםפרטיםישמההוראותבכמהבדק

הסתברלדעת.היהאמורלאשהמורשע

פרטיםהמוןהיוהתיקים40מתוך38שב־

שחוקרינאמרהמחקרבמסקנתמוכמנים.

לאלפעמיםבמודעלפעמיםהמשטרה,

מוכמנים.פרטיםלנחקרנותניםבמודע,

השופטים״.אתמטעהזהכךאחר

Mftמעקב

היאהמשפטמערכתשל״המגמה

שהמערכתולומרהתופעהאתלהכחיש

לידיבאהדברמטעויות.חפהכמעט

כמעטהעליוןהמשפטשביתבכךביטוי

עיקרכאןחוזרים.משפטיםמקייםלא

התופעהאתמכחישיםעודכלהבעיה.

לשיפור״.סיכויאין

המשפטשמערכתלכךראיה

ניתןהתופעהאתמדחיקההישראלית

המשפטבתיהנהלתבתשובתלמצוא

בתימהנהלתביקשנובנושא.לפנייתנו

מספראודותסטטיסטייםנתוניםהמשפט

ושלאחרבהרשעה,שהסתיימוהתיקים

בידינואין״לצערי,לזיכוי.נהפכהזמן

כבקשתך״,פילוחלנואיןכאלה.נתונים

משרדגםהמשפט.בתימדוברותנמסר

סטטיסטימעקבמבצעאינוהמשפטים

זה.מסוגתיקיםאחרי

הרשעותשלמקריםכמהירעהישראל

שלהמקרהביניהםמאוחרים,וזיכוייםשווא

בנוסףמע״צ.כנופייתונאשמיברנסעמוס

לאשעדייןמקריםכמהגםלמנותניתןלהם

הרשעתברברהטענותאךזיכוילידיהגיעו

ביניהםבאווירעומדותעדייןשווא

בכלאהיושבאל-עביר,םלימאןהרשעת

שהורשעלאחרשנהמעשריםלמעלהכבר

תמןוהרשעתקקומ,חניתהנערהברצח

בדצמבררארדו.תאירהנערהברצחזדורוב

אל־סלימאןשלפרקליטיוהגישוהאחרון

עביד

$TS1$אלעביד$TS1$

$DN2$אלעביד$DN2$למשפטבקשההעליוןהמשפטלבית

לקיוםעילות39נפרשובבקשהחוזר.

ראיותישנןכיהטענהבהןחוזר,משפט

יריעלממצאיםולזיוףלשקריםלכאורה

התנהלזרורוב,שלבמקרההמשטרה.חוקרי

הואאךבנצרת,המשפטבביתחוזרמשפט

כמעטולביקורתמחודשתלהרשעההוביל

הסנגוריהעלהפרקליטותשלתקדיםחסרת

אותו.שייצגההציבורית

הפתיעהלאכללסנג׳רופרופ׳את

שובהרשיעבנצרתהמשפטשביתהעובדה

משפטביתאותוזההיהשכןזדורוב,את

אותושהרשיעשופטיםהרכבאותווכמעט

מבניבכשל״המערכת,הקודמת.בפעם

שופטיםלאותםהתיקאתשלחהנוסף,

מלבדהרכבאותובעבראותושהרשיעו

כתבהדיןביתאבלעולמו.שהלךאחר

הואשזדורובנחרץבאופןמשוכנעשהוא

שיכתובממנולצפותהיהקשההרוצח.

אחתעלההסתמכותגםהפוך״.דיןפסק

הנעלטביעתבתיקהמרכזיותהראיות

נוסףליקויהיאהרצחבזירתשנמצאה

סנג׳רו.לדבריהמשפטבסדרילתקןשיש

פסקלאחרמידשנים,כמהלפני״כבר

שזההסברתישבומאמרפרסמתיהדין,

נעלייםטביעותשלושהשוואהמדעילא

בסיםכלללאזבל׳כ׳מדעבעולםמוכרת

הסביר.והסתברותי״,אמפירי

סנג׳רומגלהמפתיע,באופן

זדורובשללסיכוייוביחסאופטימיות

המשפטלביתשיגישבערעורלזכות

עלנשענתשלי״האופטימיותהעליון.

מכיווןמאוד.חלשותנגדושהראיותכך

שופטיםיושביםהעליוןהמשפטשבבית

אותו״.יזכושהםסבוראניחכמים

עצמורשע

חלקהעברי,המשפטבדינילמצוי

נשמעותסנג׳רופרופ׳שלמהמלצותיו

ש״איןנקבעסנהדריןבמסכתמוכרות.

אדםוממילארשע״,עצמומשיםאדם

עבירה.שעשהעצמועללהעידנאמןאינו

עםאךהכתוב,גזירתשזוהימצייןהרמב״ם

אין"הסנהדריןלכך:הסברמספקהואזאת

שמאבעבירה,המודהמלקיןולאממיתין

העמליןמןשמאזה,בדברדעתונטרפה

תמידשהןלמות,המחכיםהואנפשמרי

עצמןומשליכיןבבטנםהחרבותתוקעין

דברויאמריבואזהכךהגגותמעל

סנהדרין,)הלכותשייהרג״כדיעשהשלא

לדיניהנוגעבכלזאת,לעומתי״ח(.פרק

שהודאתהעבריהמשפטקובעממונות,

עדים.מאהשללעדותדומהדיןבעל

גםברורהדעההעברילמשפט

נסיבתיותראיותעללהסתמכותביחס

אינהזושיטההפלילי.במשפטהנהוגה

כתבהרמב״םהעברי.הדיןעלמקובלת

ר״צ(תעשה)לאהמצוותבספרכךעל

למיתהלדוןשלאהוזהרוהסנהדריןכי

רצח,עלבלבדנסיבתיתראיהשלבמקרה

והנרדףהרודףנצפושבובמקרהאפילו

נמצאומכןולאחרביתלתוךנכנסים

מעליועומדוהרודףהרוגכשהנרדףשם

בשלזאתבדם.מגואלתסכיןכשבידו

החלקלק;במדרוןלהידרדרותהסכנה

תחשובואלזהדברבעיניךיקשה״אל

לקייםתורההרשתהאילועוול...דיןשזה

של)במקריםמאודהקרובבאפשרעונשים

לוודאות,מאודקרובותנסיבתיותראיות

העונשיםאתמקיימיםהיואזכי...א״

שהואובמהמזהרחוקיותרשהואבמה

העונשיםאתשיקיימועררחוק,יותר

לפיקלבאומדןבעוולאדםבניוימיתו

אתיתעלהסתםלפיכך,השופט.דעת

עונששוםיקויםשלאוציווההזההפתח

שברורהמעידיםעדיםשםשיהיועדאלא

ספקבושאיןבירורהמעשה,אותולהם

אופן״.בשוםאחרתלהסבירואפשרואי

התורהמאפשרתכיצדהשאלהעל

לחמוקברורהכמעטשאשמתםלפושעים

בהמשך:הרמב״םמשיבעונשללא

באומדהעונשיםאתנקייםלא״אם

יותרלקרותיוכללאהרימאודהחזק

א״ו(;עונש,)ללאהחוטאאתמשנפטר

באומדהעונשיםאתנקייםאםאבל

נהרוגהימיםמןשביוםאפשרובדימוי,

אלףלפטוררצויויותרטובויותרנקי

הימים״.מןביוםאחדנקימלהרוגחוטאים

העבריבריןהללו,הדבריםלמרות

להענישהזכותשמורהשלמלךמקובל

שבגללודאייםפושעיםאותםכלאת

מבחינהבדין.הורשעולאראיותחוסר

במדינהמשליםהמלךשלמשפטוזו,

הסנהדרין.משפטאתמסוימת

המשפטבמערכתכאמור,אך

אחרת.מתנהליםהענייניםהישראלית

המשפטממערכתהיחידואוליהאחד

שופטהואזהבענייןנפשחשבוןשעשה

כהן,חייםבעבר,העליוןהמשפטבית

והפצירהכלאבביתברנםעמוסאתשביקר

שהגיעלאחרחנינהבקשתלהגישבו

כךערעורו.אתכשדחהטעהכילמסקנה

שלו:הדיןמפסקיבאחרכהןכתב

במקצת,לפקפקלראשונה״התחלתי

אתמכחישההמשפטמערכת

סנגירובעזפרופ'התופעה.

האקדמיהמרכזבאדיבותצילום:

גןברמתולעסקיםלמשפט
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בפשעיוהמלחמההזמןהגיעשמא

המלחמהמפנילהידחותצריכההפושעים

עלאםעצמיאתשאלתישוטרים.בפשעי

השופטיםאנואשרהשיפוטיהשימושידי

מבחינתכשרותגםולובראיותעושים

חוקריםיריעלשהושגוהראיותדיני

שותפיםעצמנועושיםאנואיןפושעים,

איןסוףסוףלפשעיהם.המעשהלאחר

הכנההליךאלאכולההמשטרתיתהחקירה

צללהטילכריהחקירהבפשעיוישלמשפט

בעקבותיה״.הבאיםהמשפטהליכיעלכבד

>«ונו>הנו>צות

לתקןמנתעללעשותאםניתן,מה

פרופ׳השיפוטית?במערכתהליקוייםאת

הלפרט,מרדכיר״רעםיחדמציע,סנג׳רו

בטיחותאמצעישבעההכוללתתכנית

השווא:הרשעותאתלצמצםשאמורים

במשפטלבטיחותמרכזיגוףייסוד

והתרופותהמזוןמינהלדוגמתהפלילי,

אתלחקוריהיהשתפקידוהאמריקני,

גוףספציפיות.שוואלהרשעותהגורמים

הנהוגותהפעולהפרקטיקותעליפקחזה

המדינה.ובפרקליטותבמשטרה

גבוהיםטכנייםסטנדרטיםקביעת

נגדראיותלהפקתהמשמשלמכשור

בפלילים.חשודים

המצוייםבפרוטוקוליםהתחשבות

הפסיכולו־בעיקרהמקצועיתבספרות

גית

$TS1$הפסיכולוגית$TS1$

$DN2$הפסיכולוגית$DN2$הבהרהראיה.לעדויותהנוגעבכל

במסדרנמצאלאשהעברייןשייתכןלעד

ועוד.עוקבזיהוילמסדרמעברהזיהוי,

השוטריםאתלהעבירישזובמסגרת

אתלהשרישמנתעלהכשרותוהחוקרים

החדש.הפעולהאופן

חקירותכלשלבווידאותיעוד

נמוכהשעלותובאמצעימדוברהחשודים.

האםספקלכלמעללבררעשויואשר

אוספונטניבאופןניתנהחשודשלהודאה

חקירתית.ממניפולציהכתוצאה

כךהראיות.עצמאותעלהקפדה

פרטיםמעבדהמעובדילהסתירישלמשל

לצורךנחוציםשאינםהנדוןהמקרהעל

הנאשם.הודאתכגוןהמדעית,הבדיקה

הנוגעותרנ״אדגימותעלשמירה

הנאשמים.הרשעתלאחרגםהחקירהלתיק

המשטרהחובתלהיותשאמורהפרקטיקה

כדיעדבישראל,להקפדהזכתהלאאך

פרויקטבארץלייסדהאפשרותהכשלת

בארה׳׳ב.שנעשהזהכמוישראלי,חפות

יאפשרשלאמשפטיכללקביעת

אלאיחידה,אחתראיהסמךעלהרשעה

ראיות.הצלבתפיעלורקאך

אורותהנוכחיספרואתסנג׳רו,לדברי

לקהלרקלאלהפנותבחרהשוואהרשעות

גםאלאהמשפטניםשלמאליוהברורהיער

למסקנה״הגעתיבמקרה.ולאהרחב,לציבור

המשפטניםאינםהשיטהאתשישנהשמי

לואכפתיהיהכאשרהרחב,הציבוראלא

אניטוב.לאפועלתשהמערכתיביןוהוא

ואוליהתופעהאתיכירהרחבשהציבוררוצה

התובעיםהמשטרה,חוקרישינוי.ידרוש

אנחנואםכחברה.שלנונציגיםהםוהשופטים

לעשותמשתדלתהזאתשהמערכתנבין

שלבהרשעותרעהרבהגםגורמתאבלטוב

לרשלנותמודעתאיננהוהיאמפשע,חפים

הציבוראוליאזעצמהאתמתקנתולא

לשנותירצוכנסתחבריאוליתיקח,ידרוש

זהאתולקרבלהודאהסיועלדרושהחוק,את

פיהשעלהעבריהמשפטשללעמרהקצת

רשע״.עצמומשיםארםאין

דומשפטימ:משלדתגוגת

בהחוזרתהמתאימים״במקרים

אתמעדכנתשהיאאומאישומיםהתביעה

כאשרלנאשמים,המיוחסותההאשמות

משלבהחלחדשות,עובדותמתבררות

שלסיומםלאחר׳ועדהאישוםהגשת

בתוםגםלכך,בהתאםכולם.ההליכים

חלוטה,בהרשעהשהסתיימוההליכים

המתאימיםבמקריםהתביעהבעברפעלה

משפטשללקיומואוההרשעהלביטול

ולחומרילנסיבותבהתאםהכולחוזר

הצדקההמבססיםהחדשיםהחקירה

ההליכים.תוצאותלתיקוןעניינית

נערכובהםספוריםמקרים״ישנם

הנאשם,זוכהשבסופםחוזריםמשפטים

הפרקליטותבהםנוספיםמקריםומספר

לערוךמבליאףהנאשםלזיכויהסכימה

הנסיבותכאשרהחוזר,המשפטאת

זאת״.הצדיקו

mishpatimakorrishon.co .il

חשבו״פעםסנג׳רו:פרופ׳

רקבאשמהיודהשאדם

מקבוצתאוקטיןהואאם

אנחנוהיוםאבלשוליים,

מקריםשישיודעים

שווא׳הודאתשמכונים

כלומר,רציונלית׳

יהיהשזהמביןהנאשם

להודותרציונליתנכון

להקלהבתמורהבעבירות

הסיכוןולהסרתבעונש

ראשו״מעל

מפשע"?חפיםכאן"כולםהאם

הסרטמתוךאחוז.חמישהלפחות

תקווה'של'חומות

האםהחוזר,במשפטגםהורשע

זדורוברומןבערעור?יזכה

90פלאשצילום:
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