בועז סנגירו

תאוות

הכליאה

שלהפילוסוף מישל פוק נכשלה בכלל
יותר .הגורם המרתיע הוא הגב־
$TS1$הגברת$TS1$
אחרון
1948
ץ#»-
עזב
לעבריינותומגדיל
$DN2$מעודד $DN2$נטייה
דד
$DN2$הגברת $DN2$האכיפה .ריבוי עונשי המא־
רת
הבריטים את
החיילים
$TS1$המאמר $TS1$לחלוטין ,ולא השיגה לא הרתעה
לפיכך ,ממליץ הדו״ח
ולא שיקום.
המאסר
תקופת
והארכת
מר
$DN2$המאמר$DN2$
הסיכויים שהאסיר יבצע עבירות
ארץ ישראל ,אכל על
עם שחרורו .כמו כן יש להתחשב
לצמצם את הכליאהולהפנות את
כבר הגענו לכ 20 -אלף אסירים
'& ■->/החוק הפלילי הקלו־
$TS1$הקלוקל$TS1$
$TS1$חמורים $TS1$בעלויות הכליאה הגבוהות ,שני־
$TS1$שניתן$TS1$
לעונשים פחות חמו־
המשאבים הן
גורמים לחברה הישראלית נז־
$TS1$נזקים$TS1$
לוקל $DN2$שהותירלנו המנדט לא ויתרה
קל
לאמצעים אחרים
$DN2$שניתן $DN2$היה להפנות
תן
$DN2$חמורים $DN2$והן לתמיכה בקהילות חל־
$TS1$חלשות$TS1$,
רים
שהמאסר
$DN2$נזקים $DN2$כבדים :לא זו בלבד
קים
הכנסת עד עצם היום הזה .נהפוך
שמראש לא יצמיחו פשי־
$TS1$פשיעה$TS1$
שות,
גורם סבל רבלאסיר,לבני משפ־
$TS1$משפחתו$TS1$
הוא :העובדה שהחוק כולל יותר
לצמצום הפשיעה״.
$DN2$חלשות $DN2$,כר
כך למשל ,עלות שכרו של
$DN2$פשיעה $DN2$רכה.
חתו
$DN2$משפחתו$DN2$
שהגדרותיהם של
מדי איסורים,
עה
ולמכריו ,הוא מתחברלעב־
$TS1$לעבריינים$TS1$,
קצין מבחן ,המטפל בכ 30 -מבצ־
$TS1$מבצעי$TS1$
החודש הגיעה הבשורה גםלי־
$TS1$לישראל$TS1$:
$DN2$לעבריינים $DN2$,לומד מהם ,מפתח נטיות
ריינים,
רבים מהם רחבות מדי ומצמצמות
$DN2$מבצעי $DN2$עבירותבמקביל ,זההלהוצאות
שראל:
מאבד את יכו־
$TS1$יכולות$TS1$
אנטי־חברתיות,
את חירותנו מעברלדרוש ,ושלצ־
$TS1$ושלצדם$TS1$
עי
$DN2$לישראל $DN2$:דו״ח מאלף של ״הוועדה
השוטפות על כליאת אסיר בודד
$DN2$יכולות $DN2$העבודה שהיולו ,והסיכויים
$ושלצדם $DN2$קבועים עונשי מאסר מופרזים לות
דם
הציבורית לבחינת מדיניות הע־
$TS1$הענישה$TS1$
(עשרת אלפיםשקל) ,וסיכויי
בעבריינים״ ,ברא־
$TS1$בראשות$TS1$
$DN2$הענישה$DN2$והטיפול
נישה
לשיקומו פוחתים .בנוסף ,המאסר
גם כשמדובר בעבירות לא חמורות
הצלחת השיקום במקרה הראשון
שופטת בית
שות
$DN2$בראשות$DN2$
$TS1$איסורים $TS1$,עולהלנו ממון רב :כעשרת אל־
$TS1$אלפים$TS1$
לא גרמה לכנסת לבטל איסו־
המשפט הע־
$TS1$העליון$TS1$
$TS1$קובע $TS1$גדולים יותר .הוועדה ממליצה
$DN2$העליון($DN2$בדימום) דליה דורנו ,קו־
$DN2$אלפים $DN2$שקל בחודשלאסיר ,לאכולל ליון
פים
איסורים$DN2$,להגדיר איסורים מצומצמים
רים,
שחברי כנסת המציעים להחמיר
$DN2$קובע $DN2$כך :״אין טעם בניסיון לקדם
$TS1$פרופורציונליים $TS1$,עלות ההקמה של מתקניכליאה,
יותרולקבוע עונשים פרופור־
בע
והנזקיםהכלכליים שנגרמים למ־
$TS1$למשפחות$TS1$
ציונליים,
את ההרתעה באמצעות הרחבת עונשי מאסר יחויבו לצרףלהצע־
$TS1$להצעתם$TS1$
יונליים $DN2$,אלא דווקאלהוסיף עוד
$DN2$להצעתם $DN2$הערכה של משרד האוצר בד־
$TS1$בדבר$TS1$
תם
באמצ־
$TS1$באמצעות$TS1$
במאסרים או
השימוש
$DN2$למשפחות $DN2$האסירים.
שפחות
ועוד איסורים מיותרים .בכל פעם
ומאסר ממושך בפרט מעו־
$TS1$מעודד$TS1$

את

שחשבו שעבירה

מסוימת

הגברה של ההרתעה,

מחייבת

במאמר ״המאסר :חשיבה מחו־
$TS1$מחודשת״$TS1$,
עות
$DN2$באמצעות$DN2$

דשת״,
$DN2$מחודשת״$DN2$,
החמירו את

ביקשתי ללמוד

מניסיונם

יותר...

שימוש

במאסרים

שיקום בקהילה

בר
ממושכים
$DN2$בדבר$DN2$עלות

המאסרים הצפויה בעק־
$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות $DN2$הצעת החוק.
בות
באמצעות

מבחינה מעשית ,זוהי אולי
ענישה שנעה בין עבודות שירות
הרע של האמריקאים .בדו״ח מש־
$TS1$משנת$TS1$
העונש המרבי הקבוע כחוק :מלוא
החשובה ביותר :לא כו־
$TS1$כולם$TS1$
ההמלצה
$TS1$האמריקאי $TS1$לצווי מבחן ושירות למען הצי־
$TS1$הציבור$TS1$
$DN2$משנת 2014 $DN2$של המכוןהלאומי האמ־
נת
פלילי; מלוא כל
משפט
כל הארץ
החברתי
במחיר
לם
$DN2$הציבור $DN2$צפוי להפיק תוצאות טובות
בור
ריקאי
הארץ מאסר.
$DN2$כולם $DN2$מתעניינים
$DN2$האמריקאי $DN2$למדע נבחנה מדיניות הע־
$TS1$הענישה$TS1$
שהביאה לכך יותר ...שימושיעיל במאסר ככלי
המחמירה,
נישה
$DN2$הענישה$DN2$
במאמר ״מימעוניין במאסרים
הכבד של עונש המאסר .כמעט
$TS1$הברית $TS1$למניעת עבירות חייבלהבחין בין כולם מתעניינים בכסף לתשו־
$TS1$לתשומת$TS1$
בארצות הב־
שמספר הכלואים
מרובים וממושכים יותר?״ הצבע־
$TS1$הצבעתי$TS1$
$DN2$לתשומת $DN2$לב חברי הכנסת.
מת
רית
שהמשפטהפלילי נהפך
תי
$DN2$הברית $DN2$זינק מכ 200 -אלף בשנות עבריינים שצפוייםלחזורולבצע
הצבעתי $DN2$על כר
עבירותלבין אלו שלא .בנוסף ,יש
ה 70 -של המאה ה 20 -ליותר
אצלנולגולם שקם עליוצרו,ועל
פרום׳ סנג׳דו הוא ראש החטיבה למשפט
להתחשב באפקט הקרימינוגני של
מתברר שמ־
$TS1$שמדיניות$TS1$
משנימיליון כיום.
המחקרים
כך שלפי
החמרת הע־
$TS1$הענישה$TS1$
ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי
פלילי
שהמאסר
המאסר ,דהיינו בכך
$DN2$שמדיניות$DN2$״הכליאההגדולה״
דיניות
$DNהענישה $DN2$איננה משיגה הרתעהגדולה
נישה
למשפטולעסקים
(כלשונו

