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 אפרת שוהם אפרת שוהם:

 רביד דקל רביד דקל:

 משרד המשפטים שוקי למברגר:

אנחנו צריכים לשמוע על ההצעות שלך, . ידניאלה בייניש אי שם בברקל דורנר: דליה

אנחנו מבינים שהתעסקת בזה, הדוקטורט קשור בזה. היו לנו שיחות 

והרעיונות שלך באמת באותו טיפול אינטגרטיבי בפשיעה הולמות בדיוק את 

הנושא שהוועדה עוסקת בו. חשבנו שתהיה תועלת רבה לשמוע ממך ישירות 

ההצעות האלה יכולות להיות ישימות משהו, לשאול שאלות ולראות עד כמה 

 להמלצות שלנו. בבקשה. 

דניאלה בייניש: ראשית תודה רבה, גם על ההזדמנות וגם על הגמישות לעשות את הפגישה 

הזאת בשיחת וידיאו, הייתי שמחה להיות אתכם, אבל אני אתכם ברוחי. אני 

אני  מבינה שהמטרה המרכזית של הוועדה שלכם זה לבחון מדיניות ענישה,

בטוחה שאתם עוסקים בתחומים הרבה יותר רחבים מאשר רק פשיעה קלה, 

אבל הנושא שאני באמת עסקתי בו בשנים האחרונות ואיכשהו התגלגל 

להיות גם הנושא של עבודת הדוקטורט שלי, וגם מאחר שזה נושא שמאד 

מעסיק אותי גם בהיבטים המעשיים שלו, הוא בעצם, אני רואה בזה סוג של 

חדש או מודל קצת שונה של ההליך הפלילי באופן כללי, אבל מתחבר מודל 

באופן מאד ישיר למה שאתם עושים, מכיוון שעוסק בעצם בגישה של גיוס כל 

המערכת, מערכת האכיפה יחד עם מערכות אחרות במטרה , בעצם באמצעות 

חילופי ענישה קלאסיים ובאמצעות קיום חדש של מדיניות ענישה בפשיעה 

סוים ותכף אני אדבר עליה, שמטרתם בסופו של דבר הורדת רמת מסוג מ

הפשיעה החוזרת והורדת  ענישה בעבירות שאני אקרא להם פשיעה קלה, 

אבל אני קוראת לזה פשיעה יותר קלה, רק כדי להבחין אותה באמת 

מעבירות מאד חמורות. אבל בסופו של דבר מדובר במרבית התיקים 

העולם יש הרבה היבטים והרבה השלכות יותר הפליליים הרגילים. בתפישת 

רחבות, אני אנסה להתמקד ולהסביר בכמה, בעשר דקות את המודל ואיך 

שהמודל הזה בעצם עובד,ואח"כ אפשר לקחת את הדיון קצת לשאלות של 



 22.4.2012/.א.ה                                                                                                                03856
 

 "חבר" הקלטה ותמלול

3 

מה המשמעות של זה מבחינת מדיניות הענישה ומה ההשלכות למטרות 

 הענישה.

השאלה על מה אנחנו בכלל מדברים ומה אולי אני אתחיל באמת מהמודל ומ 

למדתי בהתחלה, ואח"כ התחלתי התפתח בעצם בארה"ב שזה התחום ש

של איך והאם אפשר לחשוב על משהו מהסוג הזה  לעסוק בכל מיני שאלות

בארץ, וכך נכנסו לתמונה רמי ושלומי שנמצאים אתכם, וכמו שתראו, יש 

פעולה מאד משמעותי בין  היבטים מאד פרקטיים למודל והיבטים של שיתוף

מערכת בתי המשפט, מערכת האכיפה בכלל ובין גופים וארגונים אחרים וכך 

נכנסים אשלים לתמונה. אני חושבת שבמודל שיעבוד נכון ומבחינה מעשית 

יכול היה לעשות באמת את השינוי הנדרש, צריך שותפות מאד חזקה וזה 

רכות שבעבר היו אולי המרכיב הראשון. שותפות מאד חזקה בין מע

ממוקדות רק בענישה ובהליך הפלילי, ובין מערכות שבעבר היו ממוקדות רק 

יותר בחינוך רווחה והתפר נולד רק עם עונש כזה או אחר, אבל לא לפני כן. 

 זה השינוי הגדול אולי של המודל. 

אם נתחיל במודל שאני מדברת עליו כשלעצמו, אחד הדברים שנאמנים, אני  

עוד אין  problem solving courtמודל מה שקוראים בארה"ב מדברת על ה

לי תרגום מספיק טוב בעברית,אז בינתיים התרגום  המילולי הוא בתי משפט 

לפתרון בעיות, שמה שעומד מאחוריהם זה  בעצם מה שאמרתי עכשיו. נסיון 

של התמודדות של מערכת בתי המשפט בראש ובראשונה,וגם של מערכת 

שנה האחרונות בארה"ב בנסיון להתמודד עם תופעות  20-30-אכיפה בכלל ב

ביזם, להתמודד עם תופעות של דלת מסתובבת, שבהן בעצם מערכת דישל רצ

בתי המשפט עוסקת כל הזמן, אבל אתם האנשים שפיתחו אותה, ואני תכף 

אדבר על מי שפיתח אותה קצת,  לא עוסקת מספיק טוב. מעניין לציין 

ח, מה שנקרא, שופטים בעיקר, תובעים, סנגורים שבאמת הרעיון בא מהשט

ציבוריים שחשבו שהם רואים שוב ושוב ושוב את אותם עבריינים ואותם 

נאשמים בפניהם, כשמה שקורה בסוף זה רק התדרדרות יותר רבה מצד 

 אחד. 
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דניאלה, תחום העבירות, אמרת מרבית העבירות, אבל אולי את יכולה קצת  דליה דורנר:

זה מתאים? אולי להוציא דברים, אם את אומרת שזה מרבית,   להגדיר למה

 אז ברור נניח, רצח או מה לא מתאים. כדי לתת לנו מושג לאן את נוסעת. 

כן. מה לא מתאים זה וודאי סקאלת העבירות החמורות במיוחד, רצח,  דניאלה בייניש:

אורטי שיכול להתאים גם בעבירות ישוב, המודל הוא מודל ת –עבירות 

היותר חמורות, ובעיקר מושג, אני חושבת שעיקר כוחו בעבירות של מה 

שאנחנו היינו מגדירים עבירות שרובן בסמכות בית משפט שלום, מהסוג של 

גניבה וסמים, ועבירות מסוג שסובב תופעות מהסוג הזה. אלימות קלה 

בוודאי, לא מתאים במובנים מסוימים, אם נרצה להוציא מהמשחק, לא רק 

ת רצח או אלימות מאד מאד קשה, אבל עבירות שהבסיס שלהן הוא עבירו

לא בעיות חברתיות בהכרח, או בעיות סוציו אקונומיות בהכרח, אלא נניח 

עבירות של פשע מאורגן. זה לא בסיפור. אם רוצים לפתור בעיות של פשע 

 מאורגן, אני חושבת שצריך לדבר על המוטיבציות של הפשע המאורגן, 

סוג הזה, עבירות מאד חמורות מהסוג הזה, ועבירות קשות ודברים מה 

כשלעצמן הן בעיה אחרת, המוטיבציה לפעמים או הסיבות הן אותן סיבות, 

אבל התשובה המערכתית אולי צריכה להיות אחרת. אז בעצם מדובר גם 

בעבירות שהענישה לצדן היא ענישה שבדרך כלל מסתכמת בעבודות שרות או 

מאסר, באמת תחום העבירות, אם נניח, נקרא לזה  קנס, ועד כמה שנות

הקלות יותר זה קשה אבל העבירות שלפחות על פי חוק העונשין מוגדרות 

כעבירות יותר קלות, עבירות של איכות חיים מה שהם קוראים בארה"ב, 

quality of life ממטרדים כאמור, ועד 

 פריצות? דליה דורנר:

ירות רכוש קלות, ששוב, אולי נכון כדי לדבר על סוג : פריצות בוודאי, עבדניאלה בייניש

העבירות לדבר על מה באמת המטרה. המחשבה מאחורי המודל היא 

שהבעיה המרכזית של פשיעה בעבירות קלות נניח, תכף נחזור לזה, היא 

פשיעה שהיא תוצאה של בעיות חברתיות, הזנחה, חוסר משאבים, אבטלה, 

הן לא מטופלות. ונכנס כאן החיבור נשירה מבית ספר ובעיות אחרות ש
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הבסיסי בין תופעות חברתיות שמובילות לפשיעה כמו בוודאי התפרצויות. 

הרבה פשיעה של רכוש, לאו דווקא התפרצויות. הרבה פשיעה של אלימות 

קלה, הרבה פשיעה של בני נוער שמתבטאת בדרך כלל בעבירות מן הסוג 

ה בקבוצות מסוימות או הזה. ותופעה שבסופו של דבר אחוזי הפשיע

באזורים מסוימים הם גבוהים יחסית, אחוזי הפשיעה החוזרת הם גבוהים 

יחסית, וכמובן הגלגל מתחיל להתגלגל, כי מכאן קהילות יותר מוזנחות, 

מכאן סיכון אישי יותר גבוה באזורים מסוימים מאשר באזורים אחרים, 

יצוע העבירה, יותר וכו'. אז במובן מסוים ההסתכלות היא על הסיבות לב

מאשר על החלוקה הקלאסית של ההליך הפלילי לסוגי עבירות. זה כמובן 

מתחבר. כי שוב, גם כשאנחנו מדברים על עבירות סמים, לא דומה העבירה 

של סחר בסמים בכמויות גדולות כחלק מפשיעה כלכלית כמעט לעבירה של 

ממן איזשהם סחר בסמים ברמה הנמוכה ביותר, מתוך התמכרות או כדי ל

הליכים אחרים וכו'. זה הקו שהייתי חותכת בו את סוג העבירות. ז"א 

 המוטיבציה לביצוע העבירות.  

האמת היא שהמחקרים מראים שבסה"כ מרבית האנשים, גם היום בתיקים 

הפליליים הכבדים, מתחילים שם. וודאי בני נוער,בוודאי צעירים. חלק ממה 

יפה וגם עומס על מערך המבחן והשיקום, שמוסיף, גם עומס על מערכת האכ

 גיעיםנתן התנאים הנכונים אז הרבה פעמים מיכי אלה סוג העבירות שבה

לשיקום, העומס שם הוא מאד גבוה, ומצד שני, הצורך במתן שרותים שהם 

לא רק משפטיים כדי שבאמת משהו חיובי יצא מכל התהליך, הוא שוב, בזה 

 יותר מאשר בעבירות מסוג אחר. 

ש נסיון בארה"ב לקחת את המודל הזה גם לתחומים של עבירות מין למשל, י

זו שאלה אם זה עובד. אין מספיק מחקר עדיין, ואני לא בטוחה שזה מאד 

פשוט להתאים את זה לעבירות מין. את העיקרון וודאי אפשר, השאלה אני 

חושבת תקום ותיפול על המערך הטיפולי האפשרי והשילוב האפשרי של 

 ל בתוך מערך בתי המשפט.טיפו

יש לי אגב נתונים, כי אז כששוחחנו, אמרת לי שיש כמה אלפים, נדמה לי  דליה דורנר:
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 אמרת של בתי משפט כאלה.  3000

 דניאלה בייניש: כן. 

 האם יש להם כבר תוצאות סטטיסטיות אם זה מצליח? מה זה עושה? דליה דורנר:

שווים מבחינת סוג העבירות שמטפלים בהן, עיקר דניאלה בייניש: כן. יש נתונים, שוב, לא 

הנתונים שיש מתייחסים לעבירות סמים, ושוב, לעבירות רכוש, עבירות 

מהסוג הזה, יש מעט נתונים לגבי עבירות של אלימות במשפחה ואחרים, אבל 

או  3500-' ומאז בארה"ב יש כ89-יש נתונים.  המודל הראשון נפתח כבר ב

רים בתי משפט כאלה. בעשור האחרון התחילו זה תלוי איך סופ 3300

להתפתח גם בתי משפט כאלה במקומות אחרים וגם שם יש נתונים. רוב 

מדינות המשפט המקובל כבר נוטות לעשות או נסיונות מהסוג הזה, או כבר 

זילנד, יש באנגליה, ויש נתונים. למשל,  ממש בתי משפט יש בקנדה, יש בניו

קצת נתונים מאנגליה, אנגליה כמו אנגליה יש קצת נתונים מקנדה, יש 

עובדים בצורה מסודרת. יש נסיון במחוז שלם, מאד מתועד, מאד מסודר. יש 

אוריות יקצת נתונים, הנתונים מאד מהימנים בעיני, כי כמובן זה קשור בת

הפרקטית היא כוחו, ולכן אם זה  ובשאלות נורמטיביות, אבל בסוף משמעותו

 להשקיע כל כך הרבה חשיבה וכל כך הרבה משאבים. לא עובד, אז אין טעם 

הנתונים ואני אוכל לחלוק חלק למשל, לגבי הדוגמא שאני רוצה להציג 

בפניכם , אבל הנתונים,שוב, ראשוניים למשל, אבל הנתונים מראים תופעה 

יין את מי שעומד מאחורי המודל, מעניינת. ראשית, קודם כל,וזה מה שמענ

כמה שניתן למדוד באחוזים של פשיעה חוזרת. ז"א חתה די משמעותית, הפ

מסתכלים על אותם אנשים ועל אותן קבוצות בהפרש של חמש שנים ושבע 

שנים מאז ההליך, ומסתכלים על אחוזי חזרה, לפחות כמה שהמערכת יכולה 

למדוד, אחוזי חזרה למערכת, אם תרצו. כמה אנשים פוגשים שוב את 

לתיקים, ואחוזים די מעודדים. האחוזים  המשטרה, כמה אנשים מגיעים שוב

 די מעודדים. 

הנתון האחר המעניין, וזה השילוב המעניין בעיני, זה שבמקביל  נוצרים 

תהליכים רחבים יותר מאשר רק השאלה האם הם שוב חוזרים למערכת, 
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והאם נפתחים להם עוד תיקים. נוצרים תהליכים חברתיים יותר של חזרה 

נשים שלא היו בעבר כל כך בתוך הקהילה בצורה בשילוב של נאשמים וא

סדירה,חזרה ושילוב של אנשים למערכות הנורמטיביות, חזרה למערכת 

החינוך של קטינים מציאת יותר ויותר נתונים של חזרה לעבודה. ז"א אנחנו 

רואים גם נתונים יותר לטווח רחוק שיותר קשה למדוד אותם, אבל הם 

ם. נושא שלישי שמנסים למדוד פה ויש עליו נתונים מעניינים ודי מבטיחי

נתונים, זה גם נתונים של מידת שיתוף הפעולה עם המערכות בקרב 

אוכלוסיות שונות ומידת האמון שיש לאוכלוסיות שונות שפוגשות את בתי 

המשפט בבית המשפט. החל ממידת האמון בהליך הדיון של נאשמים ואנשים 

כלה שוב במעגל רחב יותר, תחושה שמגיעים לבית המשפט לתוך ההליך, ו

קהילתית חזקה יותר, גם של אמון במשטרה, שזה מעניין, גם של אמון 

במערכת בתי המשפט, בקרב אנשים שבסופו של דבר הם אולי הנזקקים 

הגדולים ביותר למערכות האלה, אבל הם גם אלה שהכי הרבה, הכי נוטים 

יווח על פשיעה מסוגים להתרחק מהם, ופחות לדווח. אז יש למשל עליה בד

מסוימים בבתי משפט מהסוג הזה, לפחות המשטרה מדווחת על עליה, ששוב, 

לטוב ולרע. אבל האם זה היה שם גם קודם? כנראה הפשיעה היתה גם קודם. 

איך המערכת התמודדה אתה זה כבר שאלה אחרת. אז יש כבר נתונים, לא 

דים כבר למעלה מעשר ממציאים פה את הגלגל, יש לא מעט פרויקטים שעוב

שנה, הרוב הגדול זה בתי משפט שהתחילו ממש  20שנים. חלקם כבר כמעט 

בעשור האחרון, ובנסיון לשכפל את המודל הזה שבאמת מצליח. מדינת 

הדגל, המקום המוביל זה ניו יורק. לא בכדי, אני חושבת, מהרבה סיבות 

למערך  הדברים האלה התפתחו בעיקר שם במובן מסוים קצת כתגובה

שג'וליאני הקים, אבל במובן אחר גם בשיתוף פעולה אתו, לכן שוב זה מעניין. 

 אנחנו שוברים פה פרדיגמות קלאסיות של גישה. 

אם אני אנסה להבהיר קצת על מה אני מדברת,  מעבר לבעיות,  אז אם אלה 

היו הבעיות, המטרה המוגדרת של המערך הוא ליצור סביבה שיפוטית 

רכאות כמובן, יהבעיה, ולא רק, ואני אומרת רק במ שמטפלת בשורש
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בסימפטומים שלה, כשהכוונה שהתיק עצמו, התיק שמתנהל בסופו של דבר 

בבית המשפט, הוא סימפטום. הוא סימפטום, הוא כמובן בראש טיפול, אבל 

הוא בסוף סימפטום בבעיה עמוקה יותר, ואלה הבעיות החברתיות שדיברנו 

ובן השאלה איזה מערכת אמינה לטיפול בבעיות עליהן קודם.  עולה כמ

חברתיות מהסוג הזה, וזו שאלה נורמטיבית יותר קשה, אבל בעיני התשובה 

היא, שלכולם יש אחריות לעניין וכולם יכולים וצריכים לתרום לגיבוש 

המשאבים לטפל בזה. הרעיון הוא באמת ליצור סביבה ומיד אני אתן כאן 

שמטפלת בשורש  כשאני אומרת סביבה שיפוטיתדוגמאות למה אני מתכוונת 

הבעיה והדבר הראשון הוא באמת לזהות את המאפיינים הייחודיים של 

העבירות השונות. התופעות שאנחנו מדברים עליהן כתופעות חברתיות הן לא 

אותן התופעות. לא דומה אלימות במשפחה להתמכרות לסמים, למרות 

. וודאי לא דומה כל עבירת רכוש שלפעמים יש חיבור בין השניים כמובן

לעבירת אלימות, לפעמים מה שמוביל להן זה דומה והרבה פעמים זה 

אוריה יאורטית ואני לא אכנס לתיהתמכרות. הרעיון מעניין אולי מבחינה ת

כאן, אלא אם כן יהיו לכם שאלות ספציפיות, אבל אני אוכל להוסיף חומרים 

אורטית זה לקחת את כל ינה תבהמשך אם תרצו. הרעיון המעניין מבחי

הגישות שהתפתחו בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, של גישור ויישוב 

סכסוכים אלטרנטיביים וצדק מאחה וכו' וכו'. להשתמש בכוח שיש מאחורי 

אוריה שיש מאחורי הרעיונות האלה, אבל לתמוך במערכת. ז"א יובת

נית, שקשה לפעמים להתגבר על החולשה המרכזית של המודלים האלה וש

להתאים אותם להליך הפלילי, גם מסיבות של צורך בשמירה על מטרות 

אחרות של ההליך הפלילי, עם כל הכבוד למטרות השיקום והרווחה. שנית, 

יש לשמור על צורת ההליך גם אם בסופו של דבר הכוונה היא באמת להליכי 

ית המשפט ענישה אלטרנטיביים ככל שניתן. אפשר להשתמש בכוח של ב

ואפשר להשתמש במערך הקיים, גם כדי לשמור על ההליך, גם כדי לקדם 

אותו במובנים מסוימים ולהשתמש גם באוטוריטה שיש לבית המשפט בעניין 

הזה, כדי לקדם את עקרונותיהם. ומצד שני, להכניס את התחושות של טיפול 
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אותי  וצדק מאחה ושילוב שחקנים אחרים ושילוב קהילה. זה מה שעניין

בחיבור בין השניים. ושוב, עבודת המחקר שלי עוסקת יותר בשאלות 

הנורמטיביות ובשאלה של איזה סוג של הליך פלילי נוצר כאן, אבל לצורך 

כי בסופו של דבר מדובר   העניין, כאן אני דווקא אציין משהו יותר מעשי

 במודל  ששייך למשפט הפרקטי והמעשי והאנליסטי. הרעיון היה שצריך

לפרק קצת את התחושה הרגילה שבה אנחנו מסתכלים על עבירות פליליות 

מהסוג הזה. לא כל העבירות, למרות שמבחינת סמכות השיפוט מתאימות 

לעבירה, נניח לבית משפט השלום,  לא כל העבירות נראות אותו דבר, ולכן 

לא כל פתרון צריך להתרים במובן מסוים. מה הכוונה? בית המשפט ייחודי 

אד, לכך צריך לייחד בית משפט אחד לסוג אחד של עבירה, אבל צריך מ

לייחד לפחות את החשיבה ואת הידע שיש לעוסקים במלאכה, לשופטים 

ולעורכי הדין. לכן יש מודלים שונים שזה כבר רעיון מעניין, יש כמובן 

התמקדות בתוצאה. מה צופה העתיד, האם ההליך הפלילי הרגיל הוא הליך 

פה עבר בדרך כלל ומסתכל על מה היה, איך נקבעות העובדות פלילי שצו

ומכאן איך תקבע הענישה ובמובנים מסוימים שם הוא מסתיים, כאן אנחנו 

מסתכלים על מודל שלא מסתיים שם אלא מאד מאד בוחן את השאלה מה 

התוצאות של ההליך ולאן הם יובילו, וכאן אני חושבת שאני אתחבר באופן 

תם מדברים עליו, בסוף המדיניות הזאת צריכה גם מאד ישיר למה שא

להוביל לתוצאות בשטח. מעבר לעניין האינדיבידואלי לכל סוג של עבירה, 

אנחנו גם מסתכלים על מודל שמותאם לכל תיק אינדיבידואלי לפעמים 

לנאשם, בתוך מודל אחד, ותכף אני אסביר לכם איך זה עובד. זה צד אחד, 

הכנסת שחקנים חדשים להליך המשפטי, מכיוון שאי כמובן בניית שותפויות ו

אפשר לצפות וזה גם לא נכון לצפות שרק משטרה ובתי המשפט יעסקו בכל 

 הנושא הזה, זה לא יעזור. 

מידע כמובן לוקאלי מצד אחד, ומידע על התופעות מצד שני, אחריותיות זה 

כולה מונח שד"ר רבינוביץ השתמשה, יש מאמר מעניין שהיא כתבה ואני י

אין לי מילה  accountabilityלהפנות אתכם אליו, ואלי בוודאי מכיר אותו, 
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אחרת בעברית שהיא אחריותיות, אבל אחריותיות ומעקב של בית המשפט, 

וכאן שוב, נושא מעניין, כשבסופו של דבר הרעיון הוא להגמיש את המערכת, 

בהם,  להתאים אותה למקום לנסיבות, לתופעות האזוריות שהיא עוסקת

במבט רחב יותר ובמטרה גם להקטין את העומס על המערכת, גם להקטין 

את הפשיעה החוזרת וגם לייצר תהליך רחב יותר בקרב האוכלוסיות 

שסובלות מפשיעה, זה יוצר מערכת שזזה קצת מההנחות המסורתיות של 

בירור האמת והטלת עונש. היא כבר משתלבת בריכוז המערכתי, ובמובן 

ים מסוימים יותר קל לחשוב על מערכת כזאת במונחים של הזה, במובנ

ישראל, כשיש בה בכל זאת מערכות ציבוריות מאשר במונחים אמריקאים 

 אפילו. 

רובם הגדול  מדובר במה שקוראים  3500מתוך כל בתי המשפט האלה, 

בארה"ב בתי משפט לסמים, בתי משפט לטיפול בעבירות סמים, שוב, לא 

, חלקן גם יותר חמורות, בתי משפט לסמים , בתי מהחמורות בדרך כלל

משפט לאלימות במשפחה, בתי משפט קהילתיים שאני מיד אדבר עליהם 

יותר בהרחבה בהקשר שלנו, ולפעמים אפילו בתי המשפט שמותאמים לסוג 

בתי משפט לעבירות שמבצעים  העבריין ולא לסוג העבירה. בארה"ב למשל, 

סאות בהמון המון סיטואציות של המערך יהכ חולי נפש, אנשים שנופלים בין

הפלילי, בהנחה שהם כמובן יש להם אחריות בפלילים, לא ניתן להם שוב אם 

מדברים על מענה ציבורי, לא ניתן להם מענה מוצלח יחסית מבחינת 

המערכת, ושוב מתחיל כדור שלג כזה שבסוף מסתיים בזה שמערך בתי הכלא 

ות הנפש הגדול ביותר בארה"ב. זו תופעה כאן הוא ספק הפתרונות של בריא

 איומה בעיני. לא יודעת אם בתי המשפט יכולים לפתור אותה, 

 שוקי אומר שאנחנו הולכים לכיוון הזה.  אורן גזל:

דניאלה בייניש: זו תופעה מפחידה ממש, הבעיה היא שכשהיא מגיעה לפתחה של מערכת 

ות לעשות עם אדם כזה המשפט, הם עומדים חסרי אונים, מה יכולות השיט

אם הוא לא מטופל ואם הוא עובר עבירות. לא הרבה. וכאן זה מסתיים בדרך 

כלל במאסרים שהולכים ונעשים יותר ויותר ארוכים. אם אנחנו שוברים את 
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גמות הרגילות, אז אפשר לשבור אותן לא רק לפי סוגי עבירות, אלא דיהפר

ת שקשורות בעונשים. אם אפשר גם לשבור את הבעיה לפי תופעות חברתיו

נתמקד לרגע במה שאני חושבת יותר מתאים במובנים מסוימים לפחות 

 communityלהתחיל ממנו, וזה מה שנקרא כאן מודל של בית משפט קהילת

court מעניין מי נכנסות ברוב סוגי העבירות שדיברנו עליהן בעצם, והם ,

מתאים לשיטה  נדונים לפי סמכות שיפוט גיאוגרפית, ששוב, זה יותר

הקיימת במובן הזה לפצל רק לפי סוגים של עבירות, אלא לפצל לפי בעיות 

יום יומיות של אזורים מסוימים שסובלים מאחוזי פשיעה גבוהים יותר, עם 

השפעה של פשיעה וכמובן יש אזורים שסובלים יותר מסוג פשיעה מסוים 

 ואזורים אחרים שסובלים יותר מסוג פשיעה מסוג אחר. 

דובר שוב בעבירות קלות יחסית, כשהרעיון המרכזי הוא לרתום לתוך מ

מערך האכיפה או בשילוב עם מערך האכיפה את כל המערכות האחרות 

הציבוריות והלא ציבוריות שנמצאות באזור מסוים, כדי למנף מצד אחד את 

הכוח של מערך האכיפה ומצד שני את הכוח של המערכות האחרות שהיום 

ן, אם בכלל, מגיע באמת באמצעות חיבור תוך כדי צו מובחן, החיבור ביניה

יחסית מאוחר בתוך התהליך, מן חסרונות, למרות כל הרצון הטוב, על פי רוב 

הם חסרונות מאד גדולים שאולי חלקם נובעים מעומס וחלקם נובעים 

ממבנה וחלקם נובעים  מזה שאין שיתוף משאבים, וכמובן לא להשאיר בצד 

המקומיות, תושבים, ארגונים חברתיים, בתי ספר, מי שנמצא, את המערכות 

וודאי ווודאי  ,ויש כל כך הרבה גופים, גם של המגזר, אפילו של המגזר הפרטי

 ובדים בהרבה מהמקומות האלה. של המגזר השלישי שע

זה כמעט מבוזבז, כי אם ניקח את הדוגמא הכי קלאסית שנער נעצר על 

אתו בבית הספר, כבר לא בדיוק עובד אתו,  עבירה קלה, אז כל מי שעובד

ואח"כ הוא משוחרר, אבל בתנאים מסוימים כאלה או אחרים, וגם אם יש 

עבודה חברתית שנעשית,  היא נקטעת, והשאלה אם אפשר חזרה להכניס את 

כל העניין הזה לתוך כנפי  ההליך הפלילי ולמנף בעצם את המשתמש בהליך 

 ף אולי יתחיל תהליך חיובי יותר. הפלילי, כדי להציע משהו שבסו
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מדיניות ענישה: אותו דבר, במקום להטיל עונשים שתפורים על פי מידה 

סיבות, לנסות לתפור את מערך כללית והשופט צריך להתאים אותן לנאחת 

הענישה לצורכי המקום למטרות הספציפיות גם של האזור, אבל גם של 

זנוח את התחום האחר. ז"א זה הקידום  של הנאשם האינדיבידואלי, מבלי ל

לא אומר שזה לא עונש, זה רק אומר שזו הסתכלות אחרת ואגב, גם פה יש 

מחקרים מעניינים. היום נאשמים רואים בסוג הזה של ענישה,ואני אדבר 

תכף על סוגי הענישה, רק פרס, כי זה הרבה פעמים הביקורת שנשמעת כלפי 

ג כזה. שם  נותנים פרסים טובים וחוזרים שמקדמים את המדיניות מסו

 לאלימות וכו'. 

סוג העונשים, מעבר לעובדה שמדובר אם אפשר בתחליפי מאסר, כשחרב 

המאסר מרחפת ממעל ואני אדבר על זה, עונשים מיידיים קודם כל. ויש 

מקרים שבעבירות קלות העונשים מגיעים שנתיים אחרי, בינתיים יש תיק 

,  או שלא, אבל הכל נזנח. עונשים ורישום פלילי מפה ועד להודעה חדשה

מידיים, גם חלק השיקולים מיידי, אם אפשר מקומי. אם ניקח את 

הדוגמאות האמריקאיות, לא נותנים למישהו פתק עם הכוונה לעבודות שרות 

בקווינס כשהוא גר בברוקלין, ואין לו שום כרטיס לאוטובוס. זה לא יעבוד.  

משפט אמור לדעת באופן מיידי, בלי זה לא רלוונטי. מצד שני, איך בית ה

לחכות חצי שנה לתסקיר וכו' וכו', איפה יש מקומות, איזה סוג של מקומות 

יש. איזה דברים הנאשם הספציפי יכול לעשות ואיזה לא. העניין של להכניס 

 את זה שוב לתוך ההליך עצמו, יש לו כוח רב ומאד חזק. 

לקהילה. ז"א אם אפשר נושא נורא מעניין בענישה, מרכיב של השבה 

שעבודות השרות יהיו בקהילה הנפגעת, אם אפשר, אם נעשו הרבה עבירות 

אז עבודות השרות יהיו באזור, ככל שניתן, באזור שנראה לעין  וונדליזםשל 

 accountabilityובאזור שבו הנאשם חי והקהילה שלו חיה. וכמובן חיזוק של 

תלויים בסופו של  הליכים האלהאנשים צריכים לציית לצווי בית משפט, הת

דבר במה שתלויים גם תהליכים טיפוליים מהסוג הרגיל נניח, אם בן אדם לא 

מוכן ולא יכול, יהיה מאד קשה לגמרי לשתף פעולה. מצד שני, אנשים 
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שמוכנים ויכולים עם דחיפה מערכתית, זה רכיב מחמיר יותר, אולי היו 

נה, אם לאנשים האלה היה קל יכולים, צריכים לקבל את הפלטפורמה הנכו

להתארגן, אז היה יותר פשוט.  דוגמא מאד מאד מעניינת, שהיא הדוגמא 

שעליה אנחנו מסתכלים בשולחן העגול שהוקם באשלים, דוגמת הדגל של 

בתי המשפט לפתרון בעיות, בתי המשפט הקהילתיים אם תרצו, זה המרכז  

יחיד, מהדגם הזה יש , שוב, הוא לא ה2000בלב ברוקלין, שנפתח בשנת 

בתי משפט ברחבי ארה"ב, זה הדגם שאומץ באנגליה.  50-60לדעתי בערך 

אלף תושבים ואנחנו  200למשל, כשאנחנו מדברים על שכונה, מדובר על 

 מדברים על שטח שיפוט ממשי, 

 זה כמו אשדוד העיר או באר שבע.  רחל שרביט:

רת שכונה, לפעמים זה יכול להיות מטעה דניאלה בייניש: כן, לא שטח שיפוט קטן שאני אומ

וק זה בעצם נניח בית המשפט לרדה neighborhoodבמובן שאומרים פה 

סמכות השיפוט הגיאוגרפית שלו היא שלוש או ארבע שכונות, מה שנקרא 

וק היא הבארה"ב, גדולות. אחת השכונות הקשות בארה"ב, הנתונים על רד

קשים בארה"ב, כולל אלימות תמיד דורגה בתור אחת מעשרת האזורים ה

מאד קשה. רוב התושבים חיים בדיור ציבורי, אנחנו יכולים לחשוב על לא 

מעט, לצערי, אנחנו הולכים לכיוונים האלה בהרבה תחומים גם אצלנו, 

 יכולים לחשוב על לא מעט מקומות כאלה בארץ. 

שם היה שוב נסיון של אותם אנשים שיזמו את בית המשפט לסמים ושל  

ותן קבוצות מעורבות, דרך אגב, באמת נושאות הדגל בעניין הזה, בהתחלה א

כשהיתה עוד שופטת, ואח"כ כמובן כשהתמנתה לממשל, היא  רינוהיתה ג'נט 

לקחה את זה מאד קדימה. מי שהיתה נשיאת בתי המשפט, מערכת בתי 

המשפט של ניו יורק, מאד אמצה את זה, התובע הכללי של ברוקלין והתובע 

לי במנהטן, ז"א אנשים מתוך המערכת, שלדעתי הם אומרים את זה, הכל

אותם לא ראיינתי, את מי שהתחיל את העניין הזה,אבל הם אומרים את זה 

בהרבה נאומים ציבוריים מה שהתחיל את העניין מבחינתם היה תסכול. הם 

ראו מה קורה והם חשבו שקצרה ידם להושיע ולכן זה פרויקט מעניין בניגוד 
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בה פרויקטים אחרים, כי החיבור הזה מבפנים ומבחוץ, מתוך המערכת להר

 ומחוצה  לה, יש לה המון כוח. 

הרעיון היה, וככה בית משפט רגיל, בית משפט שלום שמתמנה על פי כל  

הכללים, שופט שלום שמתמנה במדינת ניו יורק, על פי כל הכללים הרגילים, 

ערכת, לטפל בכל התיקים ולייחד לפחות לזמן מה שופט אחד מתוך המ

שמגיעים מתחום השיפוט הגיאוגרפי של רדהוק ובמהלך מעניין שלא 

משוכפל בכל מקום, גם להביא את בית המשפט לתוך השכונה,  ז"א במקום 

שתושבים יצטרכו לנסוע  לברוקלין, בית המשפט יושב במבנה, ושוב, לצורך 

א חייב להיות ככה. אבל העניין, זה מודל אחד, יש כל העניין בגמישות, זה ל

באתי לשם מאד ספקנית ויצאתי מאד נלהבת, אני מוכרחה לומר.  מזה שהיה 

פעם בית ספר בלב השכונה, תוכנן מחדש מאד בקפידה, כדי לשמש בית 

משפט, וזה בית משפט לכל דבר, מערך אבטחה, גלאי מתכות, כל מה שתרצו 

 ומדמים בית משפט במקום לא פשוט, מצד אחד. 

שני באותו בניין לרכז את השרותים הקהילתיים שקיימים ממילא מצד 

בשכונה, או אם לא קיימים, אז לנסות לייצר אותם. ודרך אגב, עניין אחד 

לקח אחד מאד פשוט וכמעט כמעט קל ליישום, ואם הוא קל ליישום 

בארה"ב, בעיני הוא אמור להיות יותר קל ליישום אצלנו, להוסיף למערך של 

עובד סוציאלי, חצי תקן של עובד לא של השרות הוולונטרי, בית המשפט,

סוציאלי אפילו. רוב התיקים האלה לא דורשים עשרה עוזרים משפטיים 

ושאלות מאד מאד קשות. אם יש סניגורים ויש תובעים ויש שופט ויש עוזר 

משפטי, לא נראה שיהיה עובד סוציאלי לא כזה אחד שהתיק מגיע אליו 

א מכיר את כל האזור, אלא במקום, שהוא בעצם במובן אחרי שנה ושהוא ל

מסוים שליחו של בית המשפט, ובעניין הזה בארץ שרות המבחן משמש 

בהרבה מובנים בתור הגוף האובייקטיבי הזה ממילא, רק כל הנתונים, כולנו 

 יודעים כמה השרות עמוס וכמה חסר החיבור. 

בצמוד לבית המשפט,  מרגע שהם פשוט שמו את מערך השרותים הקהילתיים

כך שהעונשים יכולים להיות מבוצעים מיד, סוגי העונשים יכולים להיות 
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מותאמים, השופט יכול לשאול את האנשים שבסביבה שלו על ההמלצות 

שלהם, והוא לא צריך לחפש חצי שנה מוסד שיקומי או מוסד גמילה, או 

, נמצא האיש תוכנית הכוונה לעבודה, היא נמצאת שם, ואם היא לא נמצאת

שיכול לתת לו אותה. וסמכות השיפוט היא רחבה יחסית, ושוב, זה יחסית 

דומה גם למה שיש בארץ ממילא, מכלול העבירות הפליליות ובמקרה של 

רדהוק למשל, ניסו לראות איזה תיקים מגיעים לבתי משפט. הם בדרך כלל 

ם מגיעים לבתי משפט בתיקים של סכסוכים למשל, ובתיקים אזרחיי

מסוימים, אז גם הם נכנסו לשם. אבל לעניינו העיקר הוא בתיקים הפליליים 

 וזה גם עיקר התיקים. 

במקרה הזה שוב, שלושה מחוזות בברוקלין, הרעיון היה שכל העבירות 

מהסוג הזה פשוט מנותבות בשלב ראשון לבית המשפט הזה והם קוראים לו 

down town Brookline שינוי מאד משמעותי, כי זה , זה כל השינוי. אבל זה

שינוי שנותן לשופט מבט מאד רחב. ואז יש שם צוות. כמובן עם שופט תביעה 

במקרה הזה הספציפי של ברוקלין, פשוט יושבים שלושה או ארבעה תובעים, 

של בית המשפט -DA יש להם גם משרד בבית המשפט, הם כמובן שייכים ל

לין אבל הם מטפלים בכל כך של ברוק DA-של ברוקלין והם מונחים ע"י ה

 .אותם לשם ייחדהרבה תיקים שאפשר היה ל

אבל שוב, זה מודל אחד, זה מודל ציבורי. על זה עוד לא דיברתי, אבל זה 

רכיב, שוב, אנחנו מדברים על הכוח של שינוי השיטה הקיימת, תוך כדי 

יציאה מהמסגרות הקיימות, כמובן בשביל לשמור על הליך הוגן וכדי לא 

פוך את זה להיות האח הגדול שכל אחד ההתנהגות שלו לא בדיוק מוצאת לה

חן בעינינו, אז עכשיו נפנה אותו לטיפול בכפיה, אנחנו שומרים על הליך רגיל, 

וסנגוריה ציבורית במקרה הזה יש לה כמובן תפקיד מאד  רגיל לחלוטין

מובן משמעותי. פה ושם אנחנו רואים אנשים שממנים  סנגורים פרטיים, וכ

זה הליך רגיל, אין שום בעיה. אבל בבית המשפט נמצאים אנשים קבועים 

מהסנגוריה הציבורית,  שבדרך כלל מופנים לייצג את רוב האנשים האלה. 

וקליניקה טיפולית, עובדים סוציאליים בדרך כלל שעושים את האבחון, 
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 ושרות מבחן. בארה"ב זה כלול מה שנקרא, ויש הבחנה. אבל יש קליניקה

לצד בית המשפט, שוב, בארץ אפילו לא צריך את זה. אולי היה נחמד לחבר 

את זה, אבל שרות הבריאות הציבורי למי שיכול לפחות לקחת בדיקות סמים 

ולעשות איזשהו אבחון ראשוני, יש גם שרות ציבורי, צריך לחבר אותו, צריך 

ת שהאבחון יהיה עכשיו ביחס לתיק, לטובת כל הצדדים מבחינת רכיש

 המידע. ולא בעוד שנתיים. אבל השינוי המחשבתי לא כל כך גדול. 

סוג התיקים הם באמת מטפלים בעיקר בתיקים פליליים.  עבירות גם קלות 

וגם עבירות מנהליות, הכל עולה לשם. העבירות הקלות מאד, העבירות 

כל התיקים הקלים המנהליות הן פחות מעניינות, אבל הכל מגיע לשם. 

דברים באותו יום, השופט, כמו שאמר לי השופט, ישבתי הרבה מתחילים ב

 constitutionמאד שעות עם השופט ברדהוק, כמו שהוא אמר לי: תראי, יש 

ומה זה אומר? כשפרטנו את זה,הוא ניסה לומר:  only what I can doויש 

בסוף, כמובן ההליך בא קודם. ז"א הזכויות התחוקתיות. אני לא יכול 

נו אותו עם מנה קטנה של סם. פלילי ותפס למישהו שאין לו עבר לעשות כלום

אני יכול לעשות לו מה שהחוק מאפשר לי לעשות. אבל אני יכול לעשות את 

זה באותו יום שהאיש מובא, מיד, לנסות לומר לו גם שפה בדלת ליד יש 

שמירה יש שוט אחר שאני לא יכול להכריח אותו ללכת אליו, אבל אני מציע 

כת אליו, יכול להיות שהדמות השיפוטית של עורך הדין זה עוזר. יכול לו לל

 להיות שיש אנשים שזה לא עוזר, אבל זה וודאי מוגבל בחוק. 

מעניינים יותר התיקים הקצת יותר חמורים, שבהם לבית המשפט יש סמכות 

להטיל עונשים יותר חמורים, להכניס אנשים לתוך מסגרות טיפוליות 

נת מאסר או לחצי שנת מאסר, ואם יש להם עבר פלילי כתחליף נניח לש

ארוך,אז גם להרבה יותר מזה, כשמבחינתנו כל נאשם שמגיע מועמד לטיפול. 

אם הוא ירצה, אם הוא יימצא מתאים, אם הייעוץ המשפטי שהוא יקבל זה 

ללכת לכיוון הזה, החסרון, לפחות מה שנראה כחסרון בהתחלה מבחינת 

שזה אומר שההליכים האלה הם יותר ארוכים.  ז"א  מערכת בתי המשפט, זה

אדם נכנס להליך טיפולי בפיקוח בית משפט, אז במקום שהתיק ייגמר בגזר 
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דין ומשם בית המשפט לא יראה אותו יותר, שם מרכז הכובד,שם התיק 

מתחיל. בית המשפט מפקח, בית המשפט שומע כל כמה שבועות עדכון. בית 

ים במידת הצורך. מצד שני, בית המשפט ממונף המשפט מקבל דיווחים שוטפ

לעזרת הגורמים הטיפוליים שהם נכנסים להליך ברגע שההליך המשפטי 

מסתיים. והרבה פעמים יש כאן כמובן שימוש בהליכים של הסדרי טעון אבל 

מינוף של ההליכים של הסדרי הטעון, בדיוק להליכים, בדיוק למטרה הזאת, 

רבה פעמים. אדם מודה בעבירה, העונש יכול ז"א הסדרי הטעון מותנים ה

להיות מוטל עליו עד שנת מאסר,אבל כל הצדדים מסכימים, לאור התסקיר 

וכו' והתאמת תוכנית טיפולית אינדיבידואלית שאם הוא ייכנס לאיקס 

תוכניות טיפול מסוימות, תוך שנה הכל יהיה בסדר והוא ידווח וכו', וכו',  

 ויימחק עונש המאסר.  וזה יהיה העונש שלו למשל,

את זה לא הבנתי בדיוק. פסק הדין ניתן לא מיד, אלא אחרי שעוקבים מה  דליה דורנר:

 קורה אתו?

 לא, פסק הדין ניתן מיד ואח"כ בית המשפט עוקב אחרי זה. לא?  ר:עפרה קלינג

 , תוך כדי, את מבינה את השאלה שלי?הולכים מיד לבית המשפט דליה דורנר:

ש: כן, בדרך כלל הכרעת הדין ניתנת מיד, הכרעת הדין וגזר הדין מותנה,אם דניאלה בייני

תרצו, נניח תוכנית טיפולית עם פירוט לשנתיים בפיקוח, והתיק נסגר, פסק 

הדין נגמר רק בסוף כל ההליך. ז"א ההליך תלוי ונשאר פתוח ובמובן הזה זה 

 הליך יותר ארוך כמובן. 

 תיים לצורך הדוגמא?הוא נגמר אחרי השנ עפרה קלינגר:

 דניאלה בייניש: נניח, כן.  

ואם במהלך הדרך מתברר שהעבריין לא עומד במה שנקבע לו, אז גוזרים את  עפרה קלינגר:

 דינו מחדש, או שזה כמו, 

 דניאלה בייניש: בדיוק. 

זה כמו היום דניאלה, בתי משפט לנוער בארץ כבר מיישמים הרבה מאד  רחל שרביט:

ט עוקב אחרי התהליך, דוחה לארבעה חודשים ושוב ושוב, מזה. בית המשפ

 לפעמים ההליך מתמשך, גזר הדין מגיע אחרי שנתיים.
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דניאלה בייניש: בדיוק. זה מאד מאד דומה לעבודה של בתי המשפט לנוער, כשאני חושבת, 

החידוש הוא שבית המשפט לא רואה את התיק פעם במקביל ארבעה 

א אנשים מתייצבים בפניו יחד עם הרבה חודשים או חמישה חודשים, אל

או עובד סוציאלי ואחרים, וביחד עם עורכי  case manager-פעמים עם ה

הדין כמובן. בהתחלה, זה תלוי בתיק, אבל בהתחלה זה לפעמים נדחה 

לשבועיים, בדיוק בשביל לנסות לפתור את הבעיה של מה קורה אם אדם לא 

שנה שהוא לא עמד בתנאים, עומד בתנאים. במקום לגלות אחרי חצי 

ושבינתיים נפתחו לו עוד תיקים, יש דיווח שוטף. יש כאן מהלך מאד מעניין 

וכתבה על זה נדמה לי מישהי מבר אילן. השופט הופך להיות דמות שהיא 

דמות הורית, היא דמות טיפולית, היא במקביל להיותה דמות שיפוטית. ז"א 

האלה מגיעים לבית משפט  התהליכים האלה נורא מעניינים. האנשים

ופתאום השופט שואל אותם:רגע, בפעמיים האחרונות שנקבעו לך, ביום 

רביעי וחמישי, לא היית בא לפגישת ייעוץ. למה? והאיש קם ומדבר בבית 

משפט. זה כשלעצמו יוצר תהליך מאד מעניין. אני מבין שאולי הייעוץ 

ד אכיפתי, והשופט יש משהו, מצד אח –שהותאם לך לא מתאים. אני מבין 

גם נוזף הרבה פעמים: אתה זוכר שנתנו לך צ'אנס, זו כבר פעם שניה שזה לא 

עובד, בפעם הבאה הסבלנות שלי תגמר, עכשיו, בדרך כלל התוצאות של אי 

ר. ז"א נניח יש תיק, נקבעו או אי שיתוף פעולה כבר נקבעו בהסדציות 

רוב התיקים נסגרים עובדות, האיש הודה,  אין משפט אגב, אבל כמובן 

בהסדרי טעון, וגזר הדין,אומר השופט, בנסיבות רגילות הייתי שוקל עד שנת 

וכו', הצדדים מגיעים לאיזשהו הסדר טעון, שנת מאסר או  מאסר וכו'

תוכנית טיפולית. זה לא תוכנית טיפולית באוויר. כולם יודעים במה מדובר.  

וא הולך לשנת מאסר. האיש יודע שאם הוא לא עומד בתנאים, בסוף ה

הסניגור יודע שאם הוא לא עומד בתנאים, בסוף הוא הולך לשנת מאסר. ואם 

 זה לא מתאים, אז זה לא סוג ההסדר שצריך לסגור. 

לכן יש חשיבות להשאיר את המהלך הרגיל במקביל למהלך הטיפולי. זה 

 קורה לא בהרבה תיקים, הם מדווחים מאד יפה על אחוזי שיתוף פעולה מאד
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גבוהים. עם כמובן הכוונה והרבה נפילות בדרך לפעמים וכו', אבל קורה 

שתיקים נגמרים והשופט מרים ידיים. וכמו שאמר לי סניגור שמאד מעורב 

היו נאשמים שהסתובבו, כשכבר לקחו אותם לכלא ואמרו  בעניין הזה, 

 לשופט: תודה אדוני השופט, אני יודע שנתת לי צ'אנס, אני יודע שפישלתי.

אני לא יודעת להגיד אם זה כל כך חיובי, אבל לפחות תחושת של מתן 

הצ'אנס הזה כי כנראה נותנת הרבה כוח גם לטיפול, ושוב, הנתונים מאד 

מרשימים. נתונים הרבה יותר מרשימים מאשר נתונים של מערכות טיפוליות 

אחרות כשההליך הטיפולי בשום דבר, באמת, הם לא ממציאים כאן את 

הכנה לעבודה, הליך שיקומי של גמילה וכו' וכו'. העניין לייצר את  הגלגל:

 ההליכים האלה בצורה יותר מוצלחת, בצורה שיותר עובדת. 

דבר מעניין שקורה מאחורי הקלעים, יש שילוב מערכות. ז"א זה לא בא 

משום מקום. צוות בית המשפט הרבה פעמים הסניגורים והתובעים אם הם 

לכמה זמן לפגישות תאום, מה יש, מה חסר, אנחנו רוצים, יושבים אחת 

רואים הרבה מאד נאשמים שאין להם מענה, כי באזור הזה אין מספיק 

הול. אנחנו רואים תאום, ואז יכול השופט לומר: אני ותוכניות גמילה מאלכ

הייתי שמח להורות על יותר תוכניות גמילה, אבל אני צריך שיראו לי שיש 

והולך העובד הסוציאלי ומחפש והולכים הארגונים כאלה ושהן מוצלחות, 

החברתיים ומחפשים. כדי שיהיה אח"כ לקליניקה או למבחן יהיו יותר כלים 

כדי להמליץ לבית המשפט בסוף לייצר את זה. פגישות תאום אפילו על 

תיקים, האיש הזה כבר חצי שנה בטיפול, ואנחנו רואים התקדמות, הוא נקי 

תלב בעבודה, אנחנו עכשיו מחפשים מקום עבודה מסמים, הוא רוצה להש

בשבילו, ובית המשפט ימשיך לפקח. זה כמו קצת כמו שיטת הצעדים בגמילה 

 מסמים. הצעד הבא והצעד הבא והתיק תלוי ועומד, ויש בזה הרבה כוח. 

מה הכוונה בפגישות תאום על תיק מסוים? זה מפגשים שקובע הסניגור  אורן גזל:

 ם לפגישת תאום?והשופט בלי הנאש

דניאלה בייניש: אפילו זה קורה. הדברים המעשיים קורים באולם עם הנאשם. כן, זה מאד 

 מעניין. 
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 ז"א השופט שם.  אורן גזל:

 דניאלה  בייניש: כן, השופט שם. 

 זה אולי עם העובד הסוציאלי, יותר נכון, לא רק אורן גזל:

, זה מאד מעניין, זו גם שאלה, אגב, אם דניאלה בייניש: לא לא, השופט שם עורכי הדין שם

זה מחויב המציאות או לא. אני תהיתי  הרבה זמן על המשמעות מה זה עומד 

כשדנים בתיק של נאשם בלי הנאשם. בפועל, בסופו של דבר,התיק תמיד 

מובא לבית המשפט והאיש מתייצב. חלק מהשיטה כאן, זה למעשה לגרום 

הוא יבוא, או שיובא, זה חלק מהעניין, לזה שהוא לא יוותר, שהוא יבוא. ש

אבל כן, יש  .שהוא יראה את המערכת, שהוא יקבל את העידוד הרבה פעמים

שני סוגים, אני צפיתי ונכחתי בשני סוגים של פגישות תאום. יש שני סוגים.  

סוג אחד מאד כללי,  שהוא קל מבחינה נורמטיבית בעיני. תאום מדיניות 

אחת לכמה זמן, יושב העובד הסוציאלי, הרבה כללית, יושבים ארגונים 

פעמים גם השופט, כי שוב, יש לשופט מחויבות גם כללית , גם בקרב 

מובן מסוים. ודנים בשאלות יותר ב accountabilityהמערכת זה מייצר 

כלליות, לא בתיק ספציפי אלא במה קורה. מה הכיוונים, מה רואים ביום 

ם חסרים ואולי ללכת לחפש אותם. כי יום בבית המשפט ואולי איזה דברי

שוב, המערכת עצמה לא מחפשת אותם, אבל היא נשענת על הידע ועל 

 המשאבים של גופים אחרים. 

יותר קשה, וברדהוק יש הליך כזה, לא בכל בתי המשפט יש הליך כזה, זה  

ממש פגישות תאום, נניח יש מאה תיקים כרגע בפיקוח בית המשפט בשלבים 

ים, יש ממש פגישות שבהן בא העובד הסוציאלי שאמון על כאלה או אחר

הקשר בין בית המשפט לבין כל גורמי הטיפול, וממש מגיעים עם רשימה, 

נאשם איקס, הנה התסקיר, לכולם כבר היה אותו לצורך העניין, הנה 

התסקיר, אנחנו רואים שיש כאן בעיה כזאת וכזאת, הוא יובא מחר לבית 

לכם. יכולים עורכי הדין להגיד: אנחנו מבקשים המשפט, ומה ההנחיות ש

לשנות את התאריך, או משהו כזה, ויכול השופט להגיד, זה סוג של פגישות 

 עדכון, ובעיני , נדמה לי שאת זה אורן, נכון?
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 כן.  אורן גזל:

דניאלה בייניש: שם יש קושי, כי הנאשם לא נמצא בחדר. בעיני זה לא פשוט בכלל. זה חוזר 

למחרת כשהנאשם בחדר. עם החלטות. אבל זה קצת, אם תדמו את על עצמו 

הדיון של השופט, עם העוזר המשפטי שלו בחדר, במה עושים עם התיק הזה 

מחר בבוקר, אז לדיון הזה נוסף גם עובד סוציאלי ולפעמים אפילו עורכי 

הדין.  וזה לא תמיד פשוט בעיני. אם כי זה משיג הרבה פעמים תוצאות. כי 

בר באים לדיון, הרבה פעמים העובד הסוציאלי כבר בא עם כמה אז כשכ

המלצות לדברים שהוא שמע יום קודם. שוב, ככל שכל הצדדים יודעים זה 

יותר קל. או שמוציאים בכלל את עורכי הדין מהסיפור הזה ואז בעיני אין 

הבדל בין שופט שדן בתיק לפני הדיון עם העוזר המשפטי שלו, ואם הוא דן 

ם העובד הסוציאלי שלו. זה לא נראה לי קשה.  אבל זה פגישות בתיק ע

 מעניינות, ושוב, זה פרדיגמה אחרת.  

במקביל, יש את כל המערך האחר. אם כמשאבים, כמו בבית המשפט לנוער, 

יש לנו כבר עוד אופציות, יש עוד תוכניות,  תוכניות, בסופו של דבר לא צריך 

תן תוכניות: גמילה מסמים, הכוונה להמציא את הגלגל. התוכניות הן או

תעסוקתית, חזרה ללימודים. פה יש דגש, במיוחד בקרב נוער וצעירים, 

התוכנית הטיפולית פשוט הרבה פעמים כוללת בפיקוח בית משפט, אתה 

פשוט חוזר לבית ספר. ובערב הולך לפגישות ייעוץ, וכו'. יש במקום ברדהוק, 

וגים האלה, כי כשאדם כבר נמצא זה מאד מעניין לראות שרותים מכל הס

שם, הוא הרבה פעמים בצורה וולונטרית כבר נכנס בדלת ליד ומבקש משהו. 

והשופט יכול לומר לו: תראה, אני לא יכול לחייב אותך, אתה עכשיו חצי 

שנה בעבודות שרות ובזה זה ייגמר. הוא אומר: אני מציע לך, אתה בא לפה 

ד, היא עושה הכנה לבגרות. אני מבין כל שבועיים יש כאן מורה, בדלת לי

שנשרת מבית ספר. לפעמים מספיק הסוויץ' הזה בשביל שאנשים ילכו לקבל 

יותר שרותים. ואז צריך לתת להם את השרותים. כי אם נתנו להם פתק 

 להתייצב בעוד חודשיים, הם לא יבואו. 

 ז"א שזה גם רכיב עונשין? כמו עבודות שרות, למשל?  עפרה קלינגר:
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דניאלה בייניש: זה תלוי בהחלטה. בוודאי. יש רכיבים עונשיים כמו עבודות שרות, עבודות 

בקהילה, רכיבים שאנחנו קוראים להם רכיבים שיקומיים, אבל כשהם 

מוטלים כעונש מבית המשפט, אז אפשר לראות בהם גם עונש. לאדם שמוטל 

מילה מסמים עליו עכשיו שנה להשתתף בתוכנית טיפולית פעמיים בשבוע, ג

ופעם בשבוע הכוונה תעסוקתית זו תוכנית הטיפול כשלעצמה זה העונש. יש 

גם תחליפי ענישה, תחליפים לענישה הקלאסית. או לא, או באמת עבודות 

שרות ואז זה לא תחליף לענישה הקלאסית. ואז התחליף הוא שעבודות 

ת מותאמות שוב, הן ידועות, הן באזור רלוונטי ואולי גם השרות לפחו

ממנפים אותן כבר בערב, כשאתה גומר את עבודות השרות, אנחנו לא יכולים 

להכריח אותך, אבל אולי תלך כאן, יש סדנה להשתלבות בעבודה, ולפעמים 

שווה להכריח. למה לא להכניס את הסדנה הזאת כחלק מההליך העונשי? זה 

 אם זה עובד.  זה הרעיון.  עדיף מכלא.

ואם אנחנו חוזרים לתוצאות, ברדהוק התוצאות מדהימות. באמת, עשר 

של עבודה שאי אפשר לומר כמובן שזה רק המהלך הזה  12שנים, כבר כמעט 

ורק ההתגייסות של כל מערכת האכיפה, ששינתה את השכונה, אבל הנתונים 

יד שיש בו נתונים מהמחוז שם מאד מאד מרשימים, זה לא המקום היח

מרשימים. שינוי מהותי קודם כל במדיניות הענישה. הרבה תחליפים 

מהתיקים מסתיימים במאסר בסופו  7%למאסר, הרבה תהליכי שיקום, רק 

של דבר, או כי מלכתחילה האיש לא נמצא מתאים לשום דבר אחר, או כי כל 

רים כבר המערכת מרימה ידיים, וכשמרימים ידיים בדרך כלל גם הסניגו

מסכימים שאו.קי. עשינו ככל יכולתנו, אין מנוס. יש אחוזים מאד מאד 

גבוהים של שיתוף פעולה עם צווי בית משפט, עם השיתוף באמצע, כמובן יש 

נפילות, אבל כולנו יודעים גם שיהיו נפילות. בית המשפט טולרנטי במובן 

מפעיל את גזר  מסוים לומר: או.קי. לא היית פעמיים, אני לא על זה עכשיו

הדין המותנה, אבל זה כבר נורת אזהרה. וכמו שאמרתי בהתחלה, יש תהליך 

רחב יותר שהוא מאד מעניין בעיני, בניית אמון במערכות האכיפה ולא רק 

בבית המשפט. אנשים ניגשים למשטרה. אנשים מדווחים על מוקדי פשיעה 
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השני ולא עשו שום בשכונה, ואנשים שפעם היו רואים שוטר היו הולכים לצד 

דבר. אנשים מתייחסים למבנה הזה. עוברים את גלאי המתכות , עוברים את 

 כל זה כדי ללכת לשאול שאלה את המורה באופן וולונטרי. 

זה הבדל מאד משמעותי. מחקר מאד יפה גם הראה, שנאשמים שעברו את 

מה שהם קוראים בארה"ב,  fairness-התהליך, יש תחושת ההוגנות וה

ליך ההוגן בקרבם מאד גבוהה, ולא כולם יצאו מרוצים. דרך אגב, והה

לפעמים זה יותר קשה.  שנת טיפול אינטנסיבי בפיקוח יותר קשה לפעמים 

מחודש מאסר ובטח ובטח למי שכבר בילה במאסר אי אלו פעמים. לפעמים 

 זה יותר קשה. 

זה בהתחלה. בהקשר שוקי למברגר: דניאלה, אני רוצה לחדד איזה משהו, את הבלטת את 

של התוצאות. מה באמת היו האמצעים הנוספים שרשויות האכיפה נקטו 

בהן שתמכו בהפיכת רדהוק לאחת השכונות השקטות במחוז כפי שאת 

כותבת. ז"א נוכחות שוטרים או דברים מהסוג הזה, ואיך זה, הרי בית 

המשפט הקהילתי עוסק בעבירות הפחות חמורות ואני מעריך שבשכונה 

זאת היו גם עבירות פשיעה חמורות הרבה יותר,  ז"א איך זה משתלב, ה

 הפקטור הזה משתלב. 

דניאלה בייניש:  ראשית, הפקטור של המשטרה הוא נורא חשוב בסיפור הזה. מלכתחילה, 

כשכל המהלך התחיל, הוא התחיל בשיתוף של כל הגורמים ובכלל זה 

עשה גם מיפוי,  הרי המשטרה. כשנעשה מיפוי של הצרכים, בין היתר נ

המשטרה עבדה בשכונות האלה ממילא. אבל נעשה מיפוי שבאמת דומה קצת 

למה שהתחילו לעשות בנושאים של שיטור קהילתי, איפה עוד צריך להציב 

שוטרים, אם זה רק כניידות סיור במקומות מסוימים, ואם זה כדי שתהיה 

ה בתמונה נוכחות שוטרים בבית ספר, או במקום אחר. המשטרה הית

מהתחלה, ואני חייבת להגיד, מלווה בהרבה חשדנות של התושבים. אבל זה 

היה רכיב מאד משמעותי בסיפור הזה. נוכחות משטרתית, וגם קצת שינויים 

בתהליכי העבודה של המשטרה, כשגם המשטרה נתבה את התיקים, ז"א 

ובאים אנשים יצאו שוב על פי מחוז גיאוגרפי במשטרה, אבל במקום להיות מ
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הם הועברו לבית המשפט  down town Brooklyn-להארכת מעצר ב

 ברדהוק. 

כשכן, היתה גם פשיעה מאד חמורה, אני חושבת שהטריגר המרכזי היה שם 

דווקא הרצח של מנהל בית ספר תוך כדי קרב כנופיות, לא יכול להיות יותר 

ים חמור ודרמתי מזה. התיקים האלה עדיין מטופלים כמו שאנחנו עוש

חלוקה של סמכויות, התיקים האלה עדיין מטופלים בבית המשפט במקביל 

זה לא יועבר לרדהוק. אבל  down town Brooklynלבית המשפט המחוזי, ב

הרבה מאד מהתיקים הקלים יותר מועברים אוטומטית לרדהוק. המשטרה 

בתמונה כל הזמן. זה לא יעבוד אם לא תהיה נוכחות, גם נוכחות אבל גם 

לקבל הליכים כאלה. דוגמא אולי יותר ברורה זה  ות של המשטרהמוכנ

מנהטן. שנות השמונים, כל עבירות הרכוש, סמים, בעיקר זנות בכל האזור 

המשטרה באה ואמרה: אנחנו  mid town Manhattanו time squareשם של 

לא פותרים את זה.  זנות היא עבירה, אנחנו עוצרים את הזונות ואחרי לילה 

יים במעצר הן משתחררות ובזה זה נגמר. מה אנחנו עושים להן? או שנ

מטילים עליהן קנס, הן לא משלמות ובזה זה נגמר. זה גם במשטרה תחושת 

חוסר האונים ומצד שני, בלי המשטרה ובלי המשטרה שתלך לשם לאכוף, זה 

לא היה עובד, ואז מצא בית המשפט, שהמטרה שלו היתה לטפל בזה, הבינו 

 mid-ככל שהצליח יותר, את כל הטיפול בעבירות מן הסוג הזה, ל לאט לאט,

town court  מה שהם קוראים. ושם העובד הסוציאלי שעבד עם בית

המשפט,  הוא כמובן מומחה לסוג הזה של תופעות לבעיות שמלוות עבירות 

של זנות. והשרותים חוץ משרותי גמילה, היו גם שרותים של השמה בעבודה, 

, גייסו מאד יפה, התושבים שם זה יותר סוחרים כמובן, גייסו ושם דרך אגב

מאד יפה את המגזרים האחרים לומר: או.קי. כולם משתתפים. המשטרה 

מחליטה שהיא מנקה את האזור, אבל לא בהכרח במונחי ג'וליאני, כלומר, 

היא לא מעלה אנשים על אוטובוס ומעבירה אותם לניו ג'רסי, אלא 

האלה. ובית המשפט מוכן להתמודד עם העבירות  מתמודדת עם העבירות

האלה,  אבל בסוף אנחנו צריכים שהאנשים האלה גם יעסקו במשהו, עדיף 
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באזור הזה. וגייסו הרבה מאד סוחרים וארגונים אחרים לתת אפילו עבודות 

פשוטות בשלב מסוים של התהליך, שניתן כמובן בליווי מקצועי, ושוב, שם 

נכנסים השחקנים החדשים, השחקנים החדשים נכנסים הארגונים, שם 

בהליך.  זה דרש מהמשטרה ברדהוק לפחות, את זה אני מכירה יותר מקרוב, 

לא מעט. זה דרש מהמשטרה לחשוב מחדש על הפריסה שלה בשכונה. זה 

דרש מהתביעה לחשוב מחדש על מדיניות הענישה שלה באזור הזה. האם הם 

ודות שרות או האם הם מעדיפים באמת במקרים המתאימים מעדיפים עב

דברים אחרים.  והיו על זה ויש כל הזמן המון דיונים בהתאם למה ההשפעות 

של זה בשטח. אבל זה חוזר, ומה שמעניין בעיני, זה שהרבה דברים כבר 

נעשים בהרבה מקומות, ופה משלבים אותם ביחד. תחת פיקוח של בית 

 המשפט, אבל לא רק של בית משפט.

בנושא זה, הכשרה של  טבפיילוהאם זה קורה, שלדעתך, אם מתחילים נאמר  ר:דליה דורנ

הגורמים, הכשרה מיוחדת של הגורמים ממשטרה והשופט והעובד 

הסוציאלי, להכשיר אותם לשיתוף הפעולה הזה או שזה דבר שהם יעשו את 

 trial and errorזה תוך כדי 

הסוג הזה של עבירות,  ההכשרה דניאלה בייניש: אני חושבת שאם אנחנו מדברים על 

שנדרשת בשלב ראשון היא לא הכשרה מאד רחבה. לא  מלווים בפיילוט 

לחשוף את כל השחקנים והתהליכים שכבר קרו, ולשלב הליכים שהופכים 

להיות בשלב מסוים הליכים מאד אוניברסאליים. לחלק הזה שנאשם בא 

ל, והוא מדבר, והסנגור לדווח והוא עומד בפני בית המשפט, ופתאום יש לו קו

שלו  נסוג אחורנית הרבה פעמים אפילו. והתובע נסוג אחורנית, יש דיאלוג 

בין השופט לבין הנאשם. זה לא רע לחשוף אנשים לשיטה הזאת, וכמובן 

אוריות שעומדות מאחוריה, אבל ההכשרה שיש לעורכי דין ילהרבה מהת

שצריך לעשות זה  ושופטים ושוטרים, ברובה היא ההכשרה המתאימה. מה

אולי להפנות את הידע, או את החוסר בידע לאיפה, נניח המיקום, אם אנחנו 

נדבר על בית משפט באשדוד, לדוגמא, אני חושבת שלא יזיק לעשות כמה 

סדנאות כלליות לשותפים בדבר, על מה שקורה ספציפית באשדוד. מה 
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ה אפילו לא חייב התופעות, איזה סוג אוכלוסיה יש, כדי שיהיה יותר רחב, ז

להיות לפני. זה יכול להיות גם תוך כדי. מי התושבים, מי הגופים המובילים 

 מחוץ למערכות האכיפה, איזה סוג בתי ספר יש. ז"א זה במובן של ידע.

נקודת מפתח מאד חזקה זה השחקנים הלא משפטיים. עובד סוציאלי מקומי 

אולי למערכת  הזה שחסר או שמכיר את המקום, יכול לתת את המענה

הרגילה, די בקלות. כמובן דבר אחר זה הכשרה שמתייחסת באופן ספציפי 

לעבירות. נניח שופט שמבין ועורכי דין ומשטרה שמבינה את תהליך הגמילה 

מסמים קצת יותר לעומק, אבל שוב, הם לא צריכים להיות אנשי מקצוע 

תהליך מתחיל. רפואיים, אבל קצת יותר לעומק, וגם יודעים למה לצפות כשה

זה קצת יותר קל. ומתעסקים כאן עם השאלה הזאת, איזה סוג של הכשרה 

צריך, וזה שתי רמות שונות. אחת, הכשרה מעשית יותר איך נראים אנשים 

שעוברים גמילה מסמים במהלך התהליך, איך התופעות של מישהי שנפלה 

רה מאד לזנות ועכשיו היא נמצאת בטיפול, איך נראות התופעות. זו הכש

ספציפית, או איזה בתי"ס פועלים באשדוד ומתי ואיפה יש נשירת נוער 

 ואיפה אין, זה צד אחד. 

שאלה אחרת זה אם צריך הכשרה מקצועית משפטית מסוג שונה. האם 

מדובר באמת בהליך יותר טיפולי ופחות אדוורסרי, מה המשמעות של 

ה לא רע להוסיף הליכים פחות אחידים. איזה סוגי ענישה חליפית יש, ז

סדנאות כאלה,  אני חושבת שזה לא בראש הרבה מאד, לפחות בשלב ראשון. 

בעיקר אם יש מוכנות מערכתית להשתמש בידע ובמשאבים של גורמים 

אחרים שכבר כן קיימת. ההכשרה החינוכית, יש אנשים שיש להם. הכשרה 

שיש  קהילתית יש אנשים שיש להם. הכשרה בתחומים של רווחה יש אנשים

להם. בדרך כלל, החיבור ביניהם לבין מערכת האכיפה הוא איטי ומאוחר.  

והוא בצו בית משפט, והוא בתסקיר וכולנו יודעים כמה עשו קציני המבחן 

וכמובן המקרים הדחופים יבואו קודם, ואז יש מחר דיון בבית משפט, אז 

עיים ועוד מתחילים לברר אם יש משהו, ואז צריך לחכות כמה ימים ועוד שבו

דחייה. הכשרה כזאת צריך מנהל טוב לפיילוט הזה. הכשרה כזאת לא 
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 מעמיקה במיוחד.  

זה בגדול ההליך ממילא, זה הליך שיש בו נורמטיביות מהסוג שאורן שאל, 

על איפה הנוכחות של הנאשם, זה מעלה שאלות לא קלות על השימוש 

המטרות  במערכת כדי להרחיב את המטרות שלה בעצם. זה כבר לא

הקלאסיות, למרות שיש מישהו שאמר שיקום תמיד היה חלק מהמטרות 

הקלאסיות של ההליך הפלילי. אין בזה חידוש. החידוש הוא ביישום. אני 

אומרת החידוש הוא ביישום, אבל החידוש הוא גם במוכנות של המערכת 

לראות בשיקום כלי חברתי ולא רק כלי למניעת עבירות. ז"א יש כאן משהו 

יותר רחב, וכמובן החידוש הוא בלהכניס את כל העניין הזה לתוך ההליך. 

פעם בזה ההליך היה נגמר, הוראה על מהלך כזה או אחר, וזהו. שם בית 

 המשפט מסיים את תפקידו, שם המשטרה מסיימת את תפקידה. 

עם כל זה, מרכז הכובד נשאר פה ומשתמשים בכוח של השיטה, זה פותר את 

הבעיות שמעלים ההליכים של  נניח הגישור, זה פותר את הבעיות שמעלה

חה, הרבה פעמים אם מצליחים, מצליחים, ואם הם נגמרים במפח צדק מא

נפש, אז שוב מתחיל כל המהלך, שלא לדבר על העובדה שהם וולונטריים, אז 

 זה גם קשה. 

 דניאלה, איפה זה עכשיו עומד בארץ? מבחינת כלי ענישה.   אורן גזל:

לה בייניש: בארץ מבחינה אקדמית יש קצת עיסוק וזה בא מארה"ב. אני כבר המון דניא

המון שנים עד שהם עלו מעל הרדאר, הם נכנסו לרדאר קצת לדעתי, לא 

 בכדי. יש כאן הרבה שרותי רווחה שניתנים בעצם דרך המסגרות הציבוריות. 

ם שלומי יש קצת עיסוק אקדמי, ויותר מעניין העיסוק המעשי, נמצאים אתכ

ורמי, כשאני חשבתי על המחשבה: או.קי.אם אנחנו רוצים לנסות לקדם דבר 

כזה בארץ, פיילוט אחד, לראות אם אפשר, אם זה מתאים, אם זה יכול 

להתחבר, מה באמת צריך, ולראות אם צריך שותפים מחוץ למערכת 

המשפטית. שוב, זה הכוח המרכזי וכמובן צריך לגייס את כל המערכת, כי 

י משטרה ובלי סנגוריה זה לא יעבוד. מצאתי שותפים נפלאים באשלים, בל

בג'וינט. רמי ושלומי יכולים לתת לכם קצת יותר רקע על מה, למה אשלים 
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ואיך זה מתחבר. אבל מה שעשינו בשלב ראשון, זה לנסות להקים שולחן 

עגול שיהיה בחסות הג'וינט, לפתוח אותו לכל השותפים הפוטנציאליים 

נטיים. רווחה, חינוך, משטרה, פרקליטות, ייעוץ וחקיקה. סנגוריה, הרלוו

 הנהלת בתי המשפט. 

לנסות לכנס את כולם למהלך חשיבה פרקטי, ללמוד את הנושא, לחשוב מה 

מתאים, לחשוב מה הרעיונות שעולים ממנו, ללמוד מה קיים היום בארה"ב, 

לא עובדים, זה ולנסות לקדם בעצם תוכנית פיילוט בחסות הג'וינט שממי

שלהם. הם עובדים עם משרדי הממשלה, לנסות לקדם תוכנית  DNAה

ראשונה לפיילוט ראשון שילך על התחום של בתי משפט קהילתיים. זה יכניס 

בתוכו סמים, זה יכניס בתוכו את רוב העבירות הקלות שאנחנו מדברים 

תם עליהן. שוב, בהתאם למה הצוות יכול לחשוב שמתאים,ואולי גם באו

הגבולות שהם גבולות קצת אחרים ששורטטו בארה"ב. אבל בינתיים מתנהל 

תהליך למידה. אני חייבת להגיד שכל הדברים שהגענו אליהם, היו מאד 

נכונים ללמוד ומאד נכונים לשמוע, ומאד נכונים לשקול כל מיני פתרונות, 

 ושוב, זה לא לגמרי מנותק מדברים שאם אנחנו מסתכלים מהנסיון, ויש

שהם כבר קורים יש פרויקטים שיקומיים במערכת הרווחה והמבחן כמובן. 

. מה שחסר, פרויקטים כמו גישור, או צדק מאחה יש מערכות ציבוריות, יש

ושם אנחנו רוצים להכנס, לממש ולקחת את המודל הזה ולייצר מעורבות 

שיקומית תוך כדי ההליך, ואם אנחנו מתחברים למטרות של הוועדה שלכם, 

עצם לייצר שינוי בחשיבה על ענישה בעבירות מן הסוג הזה, ושינוי  שנראה ב

אותו גם במהלך פרקטי שבו הענישה לא תגמר רק בהחלטה של בית משפט, 

בענישה כזאת או אחרת, אלא המערכת תהיה מעורבת גם בחלק מהביצוע. 

כשיש שם טשטוש גבולות כמובן קצת בין המערכות הקלאסיות. אבל גם זה 

יך שקורה בכל העולם וגם בישראל. ואיך נכון לעשות את זה, האם נכון תהל

ממש לייחד בית משפט שיגיע לשכונה מסוימת וייבנה שם, או האם נכון 

לבנות מן מרכז שרותים כזה לצד בית משפט, זה כל השאלות שהשולחן 

העגול בארץ מנסה וצריך להתמודד אתן ולחשוב איך לוקחים את העקרונות 
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 ולי מיישמים אותם.האלה וא

יכול להיות שיותר נכון לייצר מודל שבו יש בית משפט ובצדו פועלים כל 

הדברים האלה. אני לא בטוחה. אנחנו עוד לא, הפורום הזה נפגש כבר כמה 

פעמים, יש לא מעט פעמים, אני לא יודעת אם כולם שם, אבל לא מעט 

תתפו פעם או חברים בוועדה שלכם שגם חברים בפורום הזה, לפחות הש

פעמיים, אנחנו מקווים להוציא סיור לימודי ראשון . יוצא סיור לימודי 

ראשון, צריך לומר, שוב, בלי רמי ושלומי כל העניין הזה לא היה בכלל קורם 

רדהוק שבו אנחנו מקווים, גורמים עור וגידים, אבל יוצא סיור לימודי ל

כים, והם ידברו עם ממרבית הגופים האלה יבואו לסיור שהם יצפו בתהלי

נושאי התפקידים, הם ידברו עם המקבילים להם: השוטרים עם השוטרים, 

התובעים עם התובעים, הם ייפגשו עם השופט, ולו כדי ללמוד, בשלב ראשון.  

 זה המאמץ שאנחנו עושים כרגע מהצד שלנו.

 שוב, שלומי, רמי, אם יש לכם מה להוסיף, זה נראה לי הזמן. 

ולי נוסיף לחברי הוועדה את המקום שלנו בתהליך הזה. ואח"כ נגיד משפט א רמי סולימני:

או שניים לגבי התהליך שאנחנו נמצאים בו. אשלים זו עמותה בשותפות עם 

ממשלת ישראל, במקרה שלנו זה חינוך, רווחה, בריאות, ביטוח לאומי, 

כשכולם יושבים סביב השולחן, ובעצם הגדלת סמכויות, על מנת להתמודד 

 ם הסוגיה של ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון. ע

התפקיד שלנו הוא בפיתוח. לפעמים זה פיתוח שמתחיל מזיהוי בעיה,  זה  

מצורך למידה שלו, ומביאים דף חדש לעולם. לפעמים זה עניין של פיתוח של 

התאמה של תוכניות, כמו במקרה הזה. כבר היו דברים מעולם, במקרים 

תוכנית כבל, המעטפת  וייצוג קטינים בבית משפט עם  שלכם, לדוגמא, כמו

השופטת סביון רוטלוי. מה שמעניין, כשאני שומע אתכם, ואני בתהליך הזה 

 כבר שנה, אני חושב זה תהליכי ההבשלה של המערכות לעבודה משותפת. 

איך אנחנו הגענו לעניין הזה? אנחנו עוסקים בילדים, נוער וצעירים מלידה עד  

י סיכון. כמו שאמרתי, בתהליכי פיתוח, כאשר המיוחד בעבודה , במצב25

שלנו זה נסיון להביא את המערכות המטפלות בתוך וביחס לאוכלוסיות שלנו 
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לעבודה משולבת. זה דבר חדשני. יש הרבה עמותות בארץ שעושים עבודה 

נהדרת, אבל אני חושב שבמקרה שלנו, בגלל השותפות עם הממשלה על מנת 

ם חדשים ובסופו של יום, שהממשלה תיקח ותאמץ את לפתח שרותי

התוכניות שלנו, זה מפעל מאד גדול, אגב, שאם אתה מפתח תוכנית, היא לא 

רק לתקופת הפיילוט, במבחן שלי ביכולת של המערכות בעצם להחליף 

שרותים. זה דבר מאד מורכב ומסובך. ולכן שיטת העבודה שלנו, הייתי 

דה בכל השלבים. כלומר, אנחנו כבר שנה רק אומר, מאד סיסטמאתית, מדו

 בתהליכים של מה שנקרא בדיקת הייתכנות.  שנה. 

ששלומי  הביקור הראשון שלי היה אחרי שראיתי את המסמך של דניאלה

אחרי שאנחנו הגענו לאיזושהי מסקנה מאד ו העביר את זה אלי, הוא קרא

ותק, בתחום בתי מעניינת:  התוכניות הבודדות שלנו לגיל הרך, לנוער מנ

הספר, התוכניות האלה טובות ככל שיהיו, הן לא מספיקות לחולל שינוי עד 

שלא הולכים בעצם לריכוז של העבודה בתוך קהילה מוגדרת וככה התחלנו 

בפעילות שנקראת בית עמותה יחדיו, אותה למדתי גם כן בארה"ב. מעניין, 

והלכנו לישובים,  בהארלם, שמשתתפות בתוכנית הזאת. ולקחנו את הרעיון

 ישובים שבהם יש ריכוז גבוה של ילדים ונוער במצבי סיכון,  20-היינו ב

חלקם עוברי חוק, והתחלנו עם תוכניות שבעצם משלבות בין המערכות, 

 יוצרים חיבור בין המערכות. 

היות ואני בפוזיציה הזאת חינוך, רווחה, בריאות, ביטוח לאומי וכולם ביחד, 

וכניות אינטגרטיביות כשהשינוי הדרמתי אני חושב, שקרה אנחנו הולכים לת

אצלנו, זה להביא הרבה אחריות לקהילה. רוב התוכניות אנחנו באנו, ועשינו 

את זה לטובת הקהילה.  פה הרעיון הוא לעשות שינוי בתפישת העבודה שלנו 

כמומחים, להביא את הקהילה במקום הכי קשה, לקחת אחריות. מה זה 

בודה בתוך הקהילה, עם הקהילה ובין המערכות. הייתי קורא אומר? הרבה ע

לעצמנו איזו אינטגרטור לאומי שהולך לשכונה מוגדרת באזור מוגדר ומנסה 

לחבר בין המערכות.  ואז פיתחנו את זה ,ואז פתאום נפגשתי עם התוכנית 

הזאת של דניאלה, ששלומי הביא את המסמך אלי.  אמרתי: רגע  אחד,  
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שאנחנו נמצאים בו, חינוך מעורב, רווחה מעורבת, בריאות תראו, בשלב 

מעורב, כולם מעורבים, אבל אין שם את בית המשפט. ופתאום ראיתי את 

בתי המשפט הקהילתיים כפתרון בעיות ואמרתי: רגע אחד,  ואז ביקרו במאי 

 לפני שנה, היה ביקור ראשון. 

 דניאלה בייניש: בדיוק לפני שנה. 

קרתי שם, התרשמתי וראיתי איך בתי המשפט, שעשו את זה לפני עשרים בי רמי סולימאני:

שנה, הם יזמו את הרעיון להביא את המערכות לתמוך במה שהם עושים. 

ואני אמרתי: רגע אחד, אנחנו בעצם בנינו תשתית שכבר קיימת: חינוך, 

רווחה, בריאות באותה שכונה, וחסר רק בתי משפט. פגשנו את השופט בפעם 

ה וגם בפעם השניה ביקרתי, זה פשוט היה מרתק לספר לו הראשונ

שהמערכות שלנו כבר קיימות. התשתיות שעליהן הוא הקים אותן והוא הבין 

אותן, המערכות האלה כבר בשכונות אצלנו קיימות. ואז עלה בדעתנו, כמו 

שאנחנו עושים תמיד, באמת מנטליות של פיתוח, לקחת אתנו לסיור את 

חה, שיכיר, יראה, הרי בכל זאת המערכות שבהן עשינו מנכ"ל משרד הרוו

מבחן, עשינו סיור שם,  וגם הוא התרשם מהמערכת האינטגרטיבית שנותנת 

פתרונות. הוא לא הסכים  לאוכלוסיה הזו, בהתחלה הוא הסתייג, אחרי 

שהוא ראה הוא אמר שזה מאד מעניין, ואז הקמנו בעצם תהליך של עבודה 

עצמי הלכתי ובקשתי מכל האנשים הנוגעים בדבר, מאד מאד מסודר. אני 

לפגוש אותם באופן אישי, לספר להם מה אנחנו עושים. אז רק בשביל להגיד 

לכם את הרשימה אצל מי הייתי. היינו אצל מנהל בית המשפט השופט משה 

גל לשעבר, והוא מינה את גב' ויגוצקי, השופטת גלית ויגוצקי להיות בשולחן 

נו לפרקליט המדינה מר משה לדור, שמינה את שלמה העגול. אח"כ הלכ

למברג להיות בתוך הפורום. אח"כ הלכנו ליואב סגלוביץ וגם הוא מינה, 

וריה אצל הסנגאח"כ קיבלנו מכתב ממפכ"ל המשטרה, ואח"כ היינו 

 הציבורית, 

 דניאלה בייניש: הסנגוריה הציבורית

רכות האלה, פשוט סיפרנו להן, זה הסנגוריה הציבורית ואז בעצם כל המע רמי סולימני:
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שלב של מה שנקרא הכשרת הלבבות, והיום אנחנו בכלל באיזשהו כיוון של 

פיתוח. אם משרד הרווחה מתנגד, המשטרה מתנגדת, מי שמתנגד שם צריך 

לעצור, אי אפשר להתקדם. אנחנו בתהליך מדוקדק מאד, במעבר מגורם זה 

ייב להודות, יש איזושהי בשלות לגורם אחר. יש הפתעה מאד גדולה, אני ח

של המערכות האלה לעשות משהו דומה. בחיבור הזה, בעצם קיבלנו את 

ברכת הדרך,ואנחנו מעבירים, כמו שנאמר, סיור כחלק מתהליך הלמידה, 

כשאנחנו כבר קיימנו שולחנות עגולים, אנשים מתבטאים, יש לנו את 

את החששות, את הפרוטוקולים ואפשר לראות אותם את ההסתייגויות, 

אני חייב להגיד דבר אחד: אין הכוונה, בשום פנים ואופן,  –ההבדלים 

השאלות ששאלתם ולך אין תשובות, אני לא בטוח שלנו יש את התשובות 

היום, חלק מהן בתהליך למידה איזה סוג הכשרה, מי יכשיר, איך יכשירו, 

רבות, ואני אומר לכם, הכוונה היא באמת לבוא עם משהו שיותאם לת

להבדלים, לכל השוני, הגודל של השכונות אצלנו הוא שונה, מה זה אומר, 

באיזה מקומות, אבל זה תהליך למידה מאד מאד מסודר, שמאפשר הכשרת 

הלבבות והבנה והסכמות, שאנחנו צריכים לעבור תהליך של שינוי, לא ביחס 

 לאלה שהולכים לטפל בהם, קודם כל של המערכות עצמן. איזה תהליך

אינקובציה אנחנו צריכים לעשות על מנת להביא אותם כגוף אחד, כי זה 

שינוי, שינוי מה יהיה המקום של המשטרה, מה יהיה המקום של הסנגוריה, 

 זה שינוי ממש מאד גדול, אם כי מותאם לצרכים שלנו.  וכו'.

יושבים שם גם החינוך, גם רווחה, גם הבריאות, גם מכון ברוקדייל, כמעט כל 

רמים האלה, כל פעם שגילינו בישיבה נוספת שחסר לנו מישהו,  כתבנו לו הגו

מכתב, מסתבר שאתם צריכים להיות שם, ואני עושה את כל העבודה, על 

מנת, מה שנקרא,להיות בטוח שאני מתחיל ללכת עם השלב הזה של מעבר 

מגיבוש של הסכמות ראשוניות, לאיזה שלב של פיילוט כי אנחנו  מפתחים 

ט, ומשרדי הממשלה שעובדים אתנו, מבינים שאנחנו מובילים בתוכנית פיילו

הזאת שלוש עד חמש שנים כפיילוט, ובסופו של יום, התוכנית הזאת אנחנו 

יוצאים אתה החוצה כמו עם כל התוכניות האחרות. זה לא התפקיד שלנו 
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להחליף את המערכות, אלא ליצור משהו חדש והמערכות האלה צריכות אלו 

 ון. ובאיז

אני מאמין שהנסיעה הזאת בחודש יוני הקרוב, יש לנו קבוצה של אנשים, 

 והדלת עוד פתוחה לאלו שעוד לא הצטרפו, 

לא הצלחנו לשכנע את מנכ"ל משרד המשפטים לעזור במימון? יש לנו חוסר  שוקי למברגר:

 בכסף. 

 אנחנו נפגשים אתו ביום שלישי.  שלומי כהן:

ותו ביום שלישי אני מקווה שאנחנו נשכנע אותו. אני חושב אני פוגש א רמי סולימני: 

, מה שמתבקש, התפקיד של המשטרה  שמדובר פה, אחרי שאני שומע אתכם

שם, התפקיד שלכם. תראו, אין בעיה לעזור בשלב הראשון, אבל זה צריך 

להיות העניין של המערכות לרצות את זה, ולחשוב שנכנסים פה לתהליך 

מעכשיו, אם אתם תזרזו אותם בגלל שיש וועדה כזאת, פיתוח שיכול לקחת 

אני לא יודע שנגיע למעמד הזה, זה יכול אולי להתקצר. אבל זה לא פחות 

מחצי שנה שנה, לצאת עם פיילוט, לא פחות משנה, כי אנחנו צריכים לעשות 

תהליכי עבודה מאד מוסדרים, מאד ברורים, עם מנכ"לי המשרדים שנותנים 

אחרת זו תהיה אפיזודה. ישבו וועדה, אנחנו עשינו משהו. את הסכמתם, כי 

ואני חושב שיש פה הזדמנות נדירה לאור העובדה שהמערכות שאתן אנחנו 

עובדים, אומרים: רוצים אנחנו, מבינים את הצורך ואנחנו רוצים ללכת 

 קדימה. לדעתי, זאת הזדמנות ואני לא יודע, כשיחזרו מהסיור, מה זה יעשה. 

קרה עם קדם, שהלכנו עד אוסטרליה, לראות את התוכנית הזאת, אותו דבר 

חזרו לפה ופיתחו תוכנית. אז זה התפקיד שלנו הצנוע בתוך המערכת הזאת. 

אני מקווה שאכן מהמפגש הזה נקבל עוד רוח גבית, כדי לקדם את זה, 

תהליכים מורכבים, תאמינו לי, כל וועדה שאנחנו יושבים אתה, לאנשים יש 

וזה בסדר, זו הזדמנות להשמיע את קולם, ולהגיד איך יכול להיות  מה להגיד

שזה לא ילך. אבל בסה"כ יש רוח באמת מאד חיובית לקידום הנושא הזה. 

 אנחנו מצליחים להיות מעורבים בתהליך. 

קרמניצר: אפשר לשאול את דניאלה, כפי שאת רואה את זה, זה מחייב שינויים  מוטה
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על זה, ודבר שני, האם יש משהו מהנסיון  בחקיקה? אם מחליטים ללכת

האמריקאי שמאפשר להגיד משהו על הדבר הזה, ונקודה שלישית, האם לא 

 התעוררו בעיות מהכיוון של טיפול אחיד בעבריינים דומים. 

 דניאלה בייניש: כן. 

עוד שאלה, דניאלה, אם אפשר, היה בארץ הנסיון של בית משפט לסמים. מה  רחל שרביט: 

 מנו להתפתח ולהרחיב על רעיון דומה.מנע מ

החקיקה וטיפול אחיד בנאשמים דניאלה בייניש: שאלה מצוינת. אני אתחיל נושא נושא, 

במובן מסוים הולכים פה ביחד. כמובן שכשאנחנו מדברים על פיילוט, אז 

שאלת הטיפול האחיד היא פחות אקוטית. אפשר להצדיק טיפול מסוים 

הנושא לפיילוט. אבל כמובן שאם מחליטים שכך  באזור מסוים לצורך למידת

ראוי לפעול, אז כך ראוי גם לשכפל במקומות אחרים, ואותם עקרונות כמובן 

צריכים לחול גם במקומות אחרים וזה עלה פה כמובן, בין היתר בגלל 

שמדובר בשיטות מדינתיות, ועדיין זה שיש בית משפט אחד בברוקלין. אותה 

זה עלה לא מעט. חייבים להגיד שכל הקונטקסט הוא שיטה חלה גם במנהטן. 

קצת שונה. כי כשיש הרבה סמכויות למקומות לנבחר מקומי שגם נבחר וגם 

צריך לדווח חזרה לקהל בוחריו,  צרות שאין לנו צורך להתמודד אתן, מי 

שהיה אמון יותר על השאלה של המדיניות האחידה, זה באמת דווקא מערך 

שהיתה צריכה בסופו של דבר,אחרי  court system בתי המשפט. ניו יורק

שהיתה החלטה שהדברים עובדים להוציא הנחיות כלליות שגם איפה שאין 

את כל המשאבים הכל כך מוגדרים, ראוי שהשופטים ישקלו, וכאן נכנסים 

guide lines  שראוי שהשופטים ישקלו לפחות צורת עבודה מסוימת. שם יש

פול אחיד, כי יש באמת אפילו סמכויות תביעה יותר קושי, בכל זאת, בטי

 שונות בתוך אותן מדינות ואפילו בין מחוזות. זה קשה.  

בעיני השאלה של טיפול אחיד חוזרת לשאלה של חקיקה, כי היא חוזרת 

לשאלה של הנחיות, וזה באמת חוזר לשאלה של הוועדה ושל מדיניות ענישה. 

ת זה לשנה שנתיים במקום אחד שוב, אחרי פיילוט, נניח שאשר להצדיק א

בצורה מסוימת. איך רואה המערכת בכלל את הטיפול בעבירות מן הסוג 
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הזה? מהן הנחיות הענישה בצורה מסוימת של תיקים וכמה שאנחנו מדברים 

על כוח של מערך כזה בהיותו אינדיבידואלי, ומותאם לתופעה מסוימת 

ר  לפענח והנאשמים ומותאם לתיק מסוים, בסוף יש מספר תופעות שאפש

עומדים על קווים מסוימים, הנאשמים הם נאשמים דומים. הסיטואציות הן 

סיטואציות דומות. וזה חוזר לשאלה של עד כמה קביעת מדיניות הענישה 

וכמה אנחנו מדברים על עקרונות  guide lines-צריכה להיות מונחית ב

 כלליים. 

וון שהיא מאפשרת גמישות. בעיני, אפשר להתחיל עם החקיקה הקיימת, מכי

היא מאפשרת גמישות והיא מאפשרת לשופט בוודאי לשקול את כל 

השיקולים האלה ולהכניס את ההחלטות שלו במסגרת שיקולי הענישה 

הקיימים. כמובן לגבש שיהיה יותר על שיקום מאשר על גמול. אבל זה קיים. 

ישה אם אנחנו חושבים על הצעד הבא, של באמת אז מהם דרכי הענ

והחקיקה בתחום הזה שמתפתחת, אני חושבת שיהיה נכון בסוף לתת קצת 

יותר הנחיות שיפרקו את הסיטואציות שבהן אנחנו עוסקים, קצת יותר 

לגורמים ויוכלו לתת באמת קצת יותר הכוונה גם למי שלא ישב שנתיים 

בדיוני הפיילוט וראה ועשה.  וכאן הכוח וכאן גם היכולת לייצר יותר 

וענישה, הכוח של  guide linesת. אני חושבת שנורא חשוב, שגם אם יש אחידו

הוא הכוח בגמישות. וחזרנו לשאלת  המודל הזה שמוכיח את עצמו שוב ושוב

המשחק הרגיל, כמה כללי ענישה צריכים להיות נוקשים וסדורים ומדודים 

 עד כדי מספרים ואיפה רמת שיקול הדעת. 

גם היבטים קצת אחרים. למשל, לומר  אני חושבת שאפשר להכניס לכאן

ששופט ייתן מידע לעובדים סוציאליים, יכול להיות לאותו שיקול דעת מאשר 

במספרים. אפשר כשאין לו מידע, אפשר להכניס את זה גם שם ולא רק 

 סיבות התיק.להכניס את זה גם בנסיבות. בנ

 דניאלה, אין לנו מספרים גם בתיקון שעבר,   אורן גזל:

 בייניש: אני יודעת.  דניאלה

 בעצם מאפשר לשופט גמישות בתחום השיקום כמעט נדירה.  113התיקון   אורן גזל:
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 דניאלה בייניש: נכון. נכון. 

השאלה היא אם דרכי הענישה מאפשרת את הגמישות הזאת. לפי מה שדובר  רביד דקל

פה קודם, לפחות מהדוגמאות שאת נתת, אז למעט גמילה מסמים שזה כן בא 

לידי ביטוי בחוק העונשין אצלנו, אני לא בטוחה, אני לא יודעת איזה עוד 

 תוכניות בית המשפט מאפשר.

 יש את זה במסגרת המבחן.  שוקי למברגר:

אני לא יודעת,גם במסגרת המבחן, יש הרבה וריאציות של כל מיני מצבים  רביד דקל:

כירה את שאני לא יודעת מה התוכן שלהם. אבל אני מניחה שאת אולי מ

דרכי הענישה שבחוק העונשין, ואם את יודעת אם יש אפשרות, נניח ליישם 

את מה שאת רואה ואת מה שאת מכירה בצורה בטח יותר מפורטת ממה 

שהצגת פה, במסגרת הכלים המוגבלים שחוק העונשין ופקודת המבחן 

 מציעים. 

צוות ולהורות על שיקום דניאלה בייניש: ראשית, אני חושבת שהעובדה שאפשר, יכול שופט ל

על פי המלצות קצין מבחן וכו', פותח דרך מאד רחבה לקציני המבחן להמליץ 

על תוכניות ספציפיות. התוכניות האלה לא חייבות אפילו להיות הרבה יותר 

 מוגדרות מזה. ז"א פיקוח מבחן יכול להחיל תחתיו לא מעט. כמעט הכל.

פול איננו טיפול אינדיבידואלי. זה מה שהוועדה זו מדיניות עקרונית,  והטי דליה דורנר:

שלנו צריכה לעשות. זו מדיניות שהיא מדיניות שיקולית במובהק, שהיא 

גמול כדבר עיקרי. נדמה לי מרוח חוקים אחרים, שלוקחים את ה שונה

שכלים אינדיבידואלים קיימים, האם מתוך כלים אלה ניצור מדיניות, זה 

להיות חקיקה או קביעה עקרונית, או שינוי עניין של החלטה או שצריכה 

 החוק, זו שאלה לא פשוטה. ברמה של חוק.

בשביל לתת דוגמא, על כלים של שאלת מדיניות. דניאלה בטח מכירה את  שוקי למברגר:

ששם אנחנו פעמים לא מעטות, אנחנו לפני שמאשרים, דרך שרות  4תקנה 

ים עד הקצה את מבחן, בהחלטה אם להגיש כתב אישום, אנחנו לוקח

הסמכות של שרות המבחן, להאציל סמכות, להוציא תסקיר, כולל תוכנית 

כוללת לשל"ץ, עם פיקוח שלנו איטי כל שלושה חודשים עד שנה אפילו, עד 
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 שנה, ובתום ההליך הזה להחליט אם מעמידים אותו לדין או לא. 

 עושה את זה.אבל מה שדניאלה מדברת עליו זה משהו שבית משפט הוא  רביד דקל:

 נתתי דוגמא של כלים קיימים.  שוקי למברגר:

 אלו כלים קיימים.  דליה דורנר:

אבל בשאלה שלי לגבי דרכי הענישה, הרי יש פה תורת מעורבות מאד הדוקה  רביד דקל:

על  של בית המשפט עצמו, לאורך כל ההליך, כולל את זה שיש סוג של גזר דין

ים האחרים, זה איזשהו פורמט שאני תנאי, שאם אתה לא עומד בכל התנא

 לא, 

לא, אפשר לעשות את זה על הבסיס של גזר הדין על תנאי זה לא גזר דין.  אורן גזל:

השופט דוחה את הדיון לעוד שנה,  ובשנה הזאת,  השופטת דורנר בוודאי 

מכירה את זה. יש ערעור, האם לקבל את הערעור או לא לקבל אותו, אז 

 ת מאד.נותנים דחיות ארוכו

 אנחנו עושים את זה.  דליה דורנר:

 אז דוחים את הדיון בהסכמת כל הצדדים.  אורן גזל:

לי נדמה שיש שאלה אחרת שהוועדה צריכה לדון, האם אנחנו נקבל את  דליה דורנר:

הדרך הזאת, אם לא צריכה להיות איזו הכרזה שזה לא טיפול אינדיבידואלי, 

 אנחנו צריכים עכשיו להחליט עליו. כפי שזה יוצא. אבל זה לא עניין ש

 שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, לגבי עלויות.  אורן גזל:

 עלויות. שאלה של כסף, ככה הבנתי.  דליה דורנר:

דניאלה בייניש: שאלת מליון הדולר, בארה"ב בוודאי, שאלת מליון הדולר, כי קל להצדיק 

. אבל עלויות. שוב, עלויות ציבוריות לרווחה ולחינוך, זה בכלל לא נשמע

 ראשית יש נתונים ואני יכולה גם לשלוח לכם אותם. קצת.

 כן. רצוי.  דליה דורנר:

דניאלה בייניש: אבל יהיה צריך גם לעשות את ההתאמות הרלוונטיות. השורה התחתונה 

שרוב המדינות שיש בהן הרבה בתי משפט מהסוג הזה, הגיעו אליה, זה 

מעלויות של כליאה. להחזיק אדם במאסר  שלטווח הארוך העלויות פחותות

עולה הרבה כסף. וכמובן ישנן העלויות שקשה יותר למדוד אותן, והן 
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העלויות החברתיות ארוכות הטווח יותר, מה המשמעות של מישהו שחוזר 

 למסלול הנורמטיבי, ופחות מבצע עבירות וכו'. 

צריך לעשות את  לא המאסר, אחרי המאסר יוצאים לשיקום,אז אולי דליה דורנר:

 השיקום לפני המאסר. 

דניאלה בייניש: העלויות בהיבט הזה, השורה התחתונה היא כך, לעומת זאת, בטווח הקצר 

 מדובר, 

דניאלה, האוצר לא אוהב שאנחנו אומרים מאסר, כי לא כולם היום נשפטים  עפרה קלינגר:

נכון למאסר, אז צריך לפלח, כמה היו הולכים למאסר. והשאר זה יותר 

 ביזם. הוא הרבה יותר משמעותי מאשר המאסר. יהרצד

 דניאלה בייניש: נכון. 

 בסופו של דבר זה מאסר. לא מיד, אבל מאסר. דליה דורנר:

 נכון.  עפרה קלינגר:

 דניאלה בייניש: את הרצדיביזם קשה לכמת בכסף. 

 אם כבר חוזרים על האמירה הזאת האוצר, אנחנו מנהלים מולם. עפרה קלינגר:

דניאלה בייניש: כמובן, רצדיביזם קשה אולי לכמת בכסף. ז"א אם יש נתונים שמראים 

ירידה באחוזי הרצדיביזם לאורך שנים, זה בוודאי מתרגם להרבה עלויות. 

קשה לומר כמה היה עולה אדם למערכת, לו היה חוזר שוב ושוב ושוב. ז"א 

וך, אין ספק קשה יותר לתרגם את זה לכסף ממאסר. אבל כן, לטווח האר

שכמו כל תהליך חברתי חינוכי טיפולי שמצליח לטווח הארוך, הוא חסכוני 

יותר. בטווח קצר הוא עולה יותר. כי יש הרבה עלויות של שיקום. יש הרבה 

עלויות של רווחה. ונשאלת גם השאלה מה העלויות למערך האכיפה עצמו. 

תי המשפט, אם ז"א מה העלויות מבחינת המשטרה, מה העלויות מבחינת ב

, מקצים עובד יש למשל, מכניסים ששוב, בעיני זה יחסית חלק פשוט

סוציאלי, אפילו חצי תקן לבית משפט. זה עלות. היא חוסכת אולי עלות 

אחרת של קציני מבחן או זמן אחר של קציני מבחן שהיו מגיעים לטפל בתיק 

יש כמובן  הזה בהקשר אחר, לו התיק היה מופנה אליהם. אבל לטווח מיידי

 עלות. 
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אחד הפתרונות, ושוב, זה חוזר לזה, חלק מהעלויות מעבר למחויבות של  

הממשלה לעלויות האלה, חלק מהעלויות יכולות להחסך בעבודה הזאת של 

שילוב המשאבים אם דברים כבר קיימים. יש תוכניות קיימות, חבל להפסיק 

ו בזבוז כפול. כבר אותן רק בגלל שמישהו נפתח לו תיק במשטרה.  זה אפיל

היתה תוכנית, כבר היתה השקעה, ובהרבה מובנים היא נפסקה, ואז 

מתחילים מחדש כאשר מגיעים למסקנה אחרי שנה, שאולי צריך שוב טיפול. 

יא לא קלה החלק מהגלגול של העלויות בהיבט הזה חוזר, וזו שאלה אחרת ש

, איזה חלק בעיני, חוזר לשאלה איזה חלק נותנים הארגונים החברתיים

נותנים גופים אחרים בעצם בנטל של שיקום ורווחה וחזרה לקהילה. מצד 

שני, גם לקהילה יש אחריות וגם במגזר השלישי וגם לתושבים יש אחריות 

כלפי מה שמתרחש בקהילה וכלפי מה שיכול לקרות. לא רק אחריות, גם 

 מוטיבציה אני חושבת. 

לויות רחבות יותר לטווח ארוך, וגם יש גם עלויות שקל לתמחר יחסית, ויש ע 

חסכון לטווח ארוך, שיותר קשה לתמחר. יש קצת נתונים, נעשו קצת 

מחקרים, אני אשמח להביא לכם את מה שיש כאן. חייבים לומר שלטווח 

הקצר בשביל משטרה לשלוח יותר ניידות סיור לשכונה מסוימת, זו עלות 

יל בית המשפט לראות פעם מוגדלת. זו עלות מוגדלת, אין מה לומר. בשב

 בשבועיים אדם שהתייצב בפניו, ולא פעם בחצי שנה, זו עלות. 

 זה התובע, הקטגורים, הסנגורים, זה כולם.  שוקי למברגר:

דניאלה בייניש: כן,כולם, אבל בשביל לנהל תיק כזה, התובע והסנגור גם אם הם באים לעשר 

מוסיף נטל מסוים. הצד  דקות וזה לא יום לימודים ארוך, זה עלויות. זה

ההפוך של זה שוב, אם נחסכות עלויות מאסר, אם נחסכות עלויות רצדיביזם 

כמו שאמרתם, בסופו של דבר, אם נחסכות העלויות האלה, וזה יותר קשה 

 לשכנע, כי זה עלויות שלוקח יותר זמן להראות שהן באמת נחסכות. 

 ריך לחכות כל כך הרבה. יש רצדיביזם לפעמים מאד מהיר. לא צ דליה דורנר:

דניאלה, אבל מי שבעצם מפקח זה המשטרה. מי שמפקח על התנהגות  עפרה קלינגר:

 העבריין במסגרת התוכנית הזאת , אם מגיעים אליה בהסכמה, 
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 דניאלה בייניש: כולם. זה כולם. 

 כולם. גם הגורמים האחרים. רחל שרביט:

לוב של הכלי הזה יחד עם איזוק אלקטרוני. מפני שבאנגליה יש לדעתי, יש שי עפרה קלינגר:

 אני רק לא מצליחה להבין אם זה אותו כלי. 

דניאלה בייניש: לא למיטב ידיעתי. אבל זה בטח ניתן לבדוק. לאו דווקא המשטרה. הרעיון 

הוא שבכל סיטואציה יפקח הגורם הרלוונטי. אם האיש באמת הגיע למסקנה 

ן לא של מעצר או פיקוח של איזוק שהפיקוח היחיד שניתן לפקח עליו בזמ

אלקטרוני, זה כמובן מעביר את העניין למשטרה. אבל מרבית האנשים סוג 

הפיקוח עליהם הוא פיקוח אחר.  ואז הפיקוח הוא של העובד הסוציאלי 

 .שמלווה את התיק, או לפעמים אפילו של בתיה"ס שנכנסים לתהליך

 אפשר גם בית הספר. דליה דורנר:

 יש: אז ביה"ס מפתח. דניאלה ביינ

אם הוא הולך נגיד, בשעות הבוקר לביה"ס,  ואח"כ הוא צריך להשתתף  עפרה קלינגר

בתוכנית של גמילה בקהילה, אז השאלה איפה האנשים לא נופלים בין 

 הכסאות. 

 של הקהילה, הוא הרי מדווח כולל למערכת המשפחתית שלו רחל שרביט:

 ת משפט?והם מדווחים למי? לבי עפרה קלינגר:

דניאלה בייניש: הם מדווחים בדרך כלל למי שפה, פה המציאו לזה ממש תפקיד בתוך בית 

המשפט. הם מדווחים לאדם שיושב בתוך בית המשפט, הוא עובד סוציאלי 

לצורך העניין, או מתאם משאבים מה  case managerבהכשרתו בדרך כלל, 

וק על זה,  ויותר שהם קוראים, תלוי בכל מקום מישהו אחר, שאמון בדי

מזה, לאור העובדה שיש אדם שזה תפקידו לבדוק, הזמינויות שלו לדיווח 

במהלך השבוע, והוא צריך לקבל דיווח , וזה האיש שתפקידו גם להרים 

שלושה טלפונים לפני שמגיע התיק, ולפני שכולם מתייצבים בפני בית 

חודשיים. זו  המשפט ואומרים: לא בדקנו, נחזור לדווח לבית המשפט בעוד

המשמעות של אותן ישיבות תאום. מכינים את החומרים לפחות, את הדיווח 

לפני, חשוב להגיד, הדיווח כולו, דיווח לטובה, דיווח לרעה, כל דבר, יגיע 
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בסופו של דבר נניח בצורה של תסקיר או דיווח לכולם: לסנגור, לתביעה, 

אום הוא חלק מאד גדול, לשופט, יגיע לכולם. כדי שכולם יהיו מתואמים. הת

 ולפעמים המשמעויות של העלויות זה פשוט איך למצוא גורם מתאם. 

היתה שאלה אחרת של בית משפט לסמים, וזה באמת הדבר היחיד שהתחיל  

מהכיוון הזה בארץ, זה בית משפט לסמים. אני מוכרחה לומר שלמערכת 

אד מוגבל, חסר מידע קצת על מה שהתחיל בבית המשפט לסמים. זה היה מ

מאד קטן וכמעט חשאי, נניח. אבל השופט בארי בתל אביב, ישב כשופט בבית 

משפט לסמים, ז"א חלק, ביום מסוים נתבו אליו חלק מתיקים שהוחלט בין 

כל המערכות שיכולים להיות מטופלים אולי בשיטה הזאת, הוא טיפל במעט 

וה להזמין מאד תיקים ויש מעט מאד תיעוד, אבל אני חושבת שבהחלט שו

 אותו אולי ולדבר אתו. אנחנו יצרנו אתו קשר, שלומי דיבר אתו. 

אנחנו הזמנו אותו לבקר, לא היתה בכלל בעיה, אנחנו נזמין אותו כדי  רמי סולימני:

 שבאמת נלמד גם מהנסיון שלו. 

מה שקצת מטריד, זה שגם הנושא של שיטור קהילתי, שהוא שיטור ממוקד  אפרת שוהם:

אורטית הוא דומה ושונה, גם הוא לא ממש עלה ופרח ים תבעיות. אמנ

בישראל. ז"א אנחנו מדברים על הצד של הקהילה, אבל יכול להיות 

שבתהליך של התאמות, אנחנו צריכים לדבר לא רק על כל המערכות הנלוות 

 לבית המשפט, אלא גם על הקהילה, שככה בסוף רמזת לאחריות שלה. 

לחלוטין לדבר על הקהילה, ולא רק שצריך לדבר על הקהילה,  דניאלה בייניש: נכון. צריך

צריך להכניס את הקהילה לתהליך כבר מהתחלה. כי שוב, אחרת זה לא 

יעבוד. אם כל הגורמים לא ישתפו פעולה וכאן באמת נכנס למשל, הנסיון 

הרב שיש לאשלים בעבודה עם הקהילה. הם היו שם כבר. הם לא היו שם 

רתי, אבל הם היו שם בכל ההיבטים האחרים. אז בהיבט האכיפתי משט

צריך ללמוד הרבה מהנסיון של מה שקורה וקרה, וצריך בוודאי ללמוד 

מהנסיונות של  פרויקטים דומים גם אלה שלא הצליחו, שיטור קהילתי שלא 

מה הפידבק והאינפוט שיש  כל כך פרח, צריך בהחלט לבדוק מה קורה היום,

וק, ולכן אמר רמי בצדק, מבחינה פרקטית יש לנו למערכת על קדם. צריך לבד
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עוד הרבה תהליכים, לא כל כך הכשרה, אבל הרבה תהליכי למידה לעשות 

וגם ללמוד מטעויות. המאמר הכי מעניין שאני קראתי כאן, היה מאמר על 

הטעויות. כי בסוף משם לומדים הרבה. אבל בגלל שיש ערך כל כך פרקטי 

וריה, אבל בסוף היא מתרגמת לפרקטיקה, יש לסיפור הזה, ז"א הרבה תא

עם מה לעבוד. אפשר לחשוב על זה ובאמת אפשר גם ללמוד תוך כדי הדרך. 

ז"א יוצא פיילוט לדרך ויהיה צריך כל הזמן להיות מלווה במחקר, בהערכה, 

 בהערכה מחודשת האם הולכים לכיוון הנכון. 

רת על זה בהתחלה, אבל למעשה אפשר רגע עוד שאלה, אני חושבת שאת דיב רביד דקל:

ההפניה של תיקים להליך הזה, על בסיס גיאוגרפי את אמרת, ולפי חומרת 

העבירות וזה לא כאילו בחינה אינדיבידואלית של עבריין ספציפי אם הוא 

מתאים או לא מתאים לדבר הזה. ז"א כל מרחב גיאוגרפי מבצע עבירות 

 מסוג מסוים, הוא נהנה מהטיפול הזה?

ה בייניש: זה חוזר לשאלה של מוטה גם על טיפול אחיד ועל מדיניות וכו'. זה יותר  דניאל

נכון לעשות את זה בדרך הזאת. כמובן במקרה הזה, נניח, כל אחד שעבר 

עבירה מסוג מסוים תחת תחום השיפוט הגיאוגרפי מופנה בראש ובראשונה  

פולית של לשם. זה לא אומר שהתיק האינדיבידואלי מסתיים בתוכנית טי

שנתיים וכו', כי אח"כ יהיה צריך לעשות איזשהו מהלך של לראות האם 

האיש מתאים, האם הנתונים מתאימים, אבל אם לא, זה הכוח שיישאר 

בבית משפט רגיל, נשארנו באותו הליך. לא צריך להעביר אותו לשום מקום. 

ותה יש תובע, יש כתב אישום, יש תיק, יש שופט, יש סנגור, ממשיכים בא

 דרך. 

אני רק רוצה לציין נקודה אחת,שכל התוכניות שאנחנו עורכים אותן הן  רמי סולימני:

תוכניות תשתית כאלה גדולות, רוב התוכניות הגדולות שלנו מלוות 

כדי להסיק את המסקנות, כדי להוציא את  day oneבתהליכים של הערכה מ

ודרת. אז צריך כל התוכניות שגם ציינתי בפניכם, עברו הערכה מאד מס

לקחת את זה בחשבון, שבשלב הפיילוט זו הערכה צמודה לכל המהלכים 

 ונצא לדרך. 
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טוב. תודה רבה. היה נחמד לראות אותך ולדבר, ועוד נפגש. לא? אם יהיה  דליה דורנר:

צורך ואת עוד לא תהיי זמינה,  ויהיו עוד שאלות, אז נשאל ואפשר גם 

 נו נתונים נוספים כדי שנוכל להתייחס.להעביר דברים בכתב. את תעבירי ל

דניאלה בייניש: בוודאי. אני לרשותכם בכל פורמט אפשרי באימייל, בכתב, בעל פה בדרך 

 הזאת,ובתקווה לא בעתיד המאד רחוק, גם בע"פ בדרך אחרת.

 אנחנו על כל פנים מודים לך מאד. ובוקר טוב אצלך. לא? דליה דורנר:

 ודה רבה. דניאלה בייניש: תודה לכם.  ת

 

 

 

 הישיבה נעולה. 

 

 

  

  


