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  272.............................. שיחות בי� סניגורי
 ללקוחות–המשפט בית תצפית במסדרו�   .2

  273...................................................עיבוד הנתוני
 וסיווג הנאשמי
 לקטגוריות השונות  .ז
  276...................................................את העבירהו נאשמי
 שאינ
 יודעי
 הא
 ביצע  .1

  276..............................................................................עקביות לחפות�הקשר בי� בלתי  .ח
  278............................................................ במחקר השדהעקביי
�מהימנות
 של הבלתי  .ט

  Baldwin & McConville........278מהימנות תשובותיה
 של נאשמי
 לאור מחקר
 של   .1
  280..........................................................................מהימנות התשובות במחקר זה  .2

  284......................................................................................האתיקה של מחקר השדה  .י
  284...................................................................................שאלת התערבות החוקר  .1
  285..........................................................לקוח וראיונות ע
 שופטי
�די� יחסי עור�  .2

  286...................................................................מקומו של החוקר והשפעתו על המחקר  .אי

  289........................עקביי
�ממצאי המחקר בנוגע לנאשמי
 הבלתי: עשר�השיפרק חמ

    289.................................................................................................................... קער  .א
  290......................................................................................................היק� התופעה  .ב
  291...............ההשוואת התפלגות הנאשמי
 במדג
 להתפלגות הנאשמי
 בכלל האוכלוסיי  .ג
  295.............................................עקביי
�אקונומיי
 של הבלתי�מאפייני
 אישיי
 וסוציו  .ד

1.  
  295................................................אקונומיי
�סוציו/היעדר קשר למאפייני
 אישיי
  297.......................................................עקביות�וצות אוכלוסיה לבלתיבבי� ק רהקש  .2

  298............................................עקביי
 �משפטיי
 של הבלתי�מאפייני
 משפטיי
 ולבר  .ה
  298...................................................עקביות לעבירה שבה הואשמו�הקשר בי� בלתי  .1
  300.........................עקביי
� הקשר בי� סוג העבירה לבי� שיעור הבלתי–דיו� בממצא   .2

   הא
 – עבירות סמי
עקביי
 ב�שיעור נמו� של בלתי  )א(
  300........................................................................?מתוו��
 גור
 מתערבקיי

  300...............עבירות כלפי שוטרי
 ועובדי ציבורעקביי
 ב� גבוה של בלתישיעור  )ב(
  303.................................................................החזקת סכי� שלא למטרה כשרה  )ג(

  305...............................................עקביות להיעדר הודאה במשטרה�בלתיהקשר בי�   .4
  307..............................................................עקביות להסדרי טיעו��הקשר בי� בלתי  .5
  309...........................................................עקביות לייעו� המשפטי�הקשר בי� בלתי  .6
  משפטיי
 אשר לא נמצא קשר מובהק �משתני
 משפטיי
 ולבר  .7

    312.................................................................................עקביי
�בינ
 לבי� הבלתי
  313................................................................מאפייני
 התנהגותיי
 של הבלתי עקביי
  .ו

1.   
  314.........עקביי
�החפות של הנאשמי
 הבלתי טענתהמשפט לבית אינדיקציות באול
  322.........................................................מספר הישיבות עד להודאהועקביות �בלתי  .2
  325...............................................................עד ההחלטה להודותעקביי
 ומו�בלתי  .3
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  326............................................. בשאלת התשובה לאישו
עקביי
 ומתלבטי
�בלתי  .4
  329.................................................................................................הנימוקי
 להודאה  .ז

  329........................................העקביי
 להחלטת
 להודות�הנאשמי
 המודי
נימוקי   .1
  331..........................................................עקביי
 להחלטת
 להודות�נימוקי הבלתי  .2
  333....ט ההלי� הוא העונש והקושי הנפשי בניהול משפ– " התיקאת לגמור"מודי
 כדי   .3
  הקלה בעונש (תועלות משפטיי
 �תהודאה משיקולי עלו  .4

  338..........................................................................)בהסדר טיעו� וסיכויי הרשעה
  340.............................................................מודי
 בשל הסתמכות על ייעו� משפטי  .5
  341..........................ב"ולשלו
 בית בעבירות אלמ) מתלונ�(רצו� להג� על ב� משפחה   .6

  343..............................................................מאפייני
 סובייקטיביי
 של הבלתי עקביי
  .ח
  343..................................................י וההקלה בתמורה להודאההערכת סיכויי הזיכו  .1
  349...........................................עקביות לתחושת חרטה על ההודאה�הקשר בי� בלתי  .2
  350............................. אמו�אבד�וצדק �איחוסר שביעות רצו� עקביי
 ותחושת �בלתי  .3

  356......................................................עקביי
�מאפייניה
 של הנאשמי
 הבלתי: סיכו
  .ט

  361...... ההבנהתובעיי, ממצאי
 בנוגע לתפקוד השחקני
 המשפטיי
: עשר�פרק שישה

    361.................................................................................................................... רקע  .א
  361.............................................................משמעות� של מילי
: 'הערה מקדימה א  .1
  362................................................היחס בי� כלי המחקר השוני
: 'הערה מקדימה ב  .2

  362...................................................תפקוד
 של הסניגורי
 כפי שנתגלה במחקר השדה  .ב
  362......................................................................לח� על נאשמי
 להודות באשמה  .1
  370.........................................................................טכניקות לח� מקובלות נוספות  .2
3.   
  371............................כניקות לח� מקובלותט רשימה בלתי ממצה של –ביניי
 סיכו
4.  �  372......................................................................הסברי
 אפשריי
 לתופעת הלח
  375.............................................................................. כל האמת ללקוחתאמיר�אי  .5
  377........................................................סניגורי
 שרואי
 בלקוח גור
 מפריע בתיק  .6

  382.....................................................תפקוד
 של התובעי
 כפי שנתגלה במחקר השדה  .ג
  382...................................................................לח� מצד התביעה להודות באשמה  .1
  Overcharging...........................................................................383 –האשמת יתר   .2
  385..בי אישו
 ללא בסיס ראייתי מספיק ושימוש בתנאי
 מגבילי
 כאמצעי לח�הגשת כת  .3
4.  
  387........................................................................עסקת חבילה ע
 מספר נאשמי
5.  
  388..........................................................................עסקת חבילה במספר אישומי
  391.................................................................................הצעה שלא נית� לסרב לה  .6

  392....................................................תפקוד
 של השופטי
 כפי שנתגלה במחקר השדה  .ד
  392....................................................לח� של שופטי
 על נאשמי
 להודות באשמה  .1

  397....................................... השופט כבר החליט–לח� להודות בתיקי הוכחות   )א(
  401........................................................... רצו� להכריע בתיקלח� בשל היעדר  )ב(
  402........)?הילכו שניי
 יחדיו בלתי א
 נועדו(לח� מצד השופט בהזמנת הסניגור   )ג(

  404.............................. שיחה ישירה בי� השופט לנאש
אופ� ביצוע ההקראה והיעדר  .2
  412..................................................י
עקבי�התמודדות השופטי
 ע
 תופעת הבלתי  .3
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  412.....................................?עקביי
�כיצד שופטי
 מגיבי
 נוכח תופעת הבלתי  )א(
  Alford Plea .................................415התייחסות השופטי
 לאפשרות של קבלת   )ב(

  417.....................................................................ותהקראהימי תפקוד
 של השופטי
 ב  .ה
  417.........................................................................הפעלת הסמכות ובעיית העומס  .1
  420.......................................הביקורת על ימי ההקראות והשערות המחקר המקוריות  .2
  422...............................................................................הקראותימי לח� להודות ב  .3
  428..............................עקביות בימי הקראות�הקשר בי� זהות השופט לתופעת הבלתי  .4

  430.......................................................................................................בעיית ההבנה  .ו
  432..............................................הבנה בקשר לעובדות כתב האישו
 ולאישומי
�אי  .1
  435..........................................................הבנה ומודעות לעצ
 ההודאה באשמה�אי  .2
  436.............................................................היעדר ייצוג והיעדר בירור, היעדר הבנה  .3
  437......................................................................קושי בהבנת השיח בבית המשפט  .4

  440.......................... ההבנהת תפקוד
 של השחקני
 המשפטיי
 ובעיי–סיכו
 הממצאי
   .ז

  מסקנות: חמישישער 

  445................................................................................מסקנות: עשר�שבעה פרק

      445....................................................................................................................רקע  .א
  447..................................................................................מודעות לקיומ� של התופעות  .ב
  448..............................................................רפורמה בהלי� ההקראה והתשובה לאישו
  .ג

  449...............................................................................................הקראה ממשית  .1
  450................................................................הודאה באשמה על ידי הנאש
 בעצמו  .2
  451................................................................................................ההבנה ישתדר  .3
  451..........................................................)ההסכמה החופשית(דרישת הוולונטריות   .4
  452....................................................................................הדרישה לבסיס עובדתי  .5
  453.............................................................................................עלות מול תועלת  .6
  453...........................................................היחס בי� תפקיד השופט לתפקיד הסניגור  .7

  454...............................................................................................תפקידו של השופט  .ד
  455............................................................................תפקיד השופט בימי הקראות  .1
 456...................................................... ניהול מהיר של ההלי�–עינוי די� ועיוות די�   .2
  458.....................................שיקולי
 הלגיטימיי
 והבלתי לגיטימיי
 להקלה בעונשה  .3

  458...............................................................................................תפקידו של הסניגור  .ה
  458..................................ניסוח כללי אתיקה לסניגורי
 בנוגע לייעו� משפטי להודות  .1
  459.....................................................................................איסור על לח� להודות  .2
  459....................................................................................................חובת הסבר  .3

  459................................................................................................תפקידו של התובע  .ו
  459.......................................סינו� כתבי אישו
 בעבירות מסוימות –הנחיות לתביעה   .1

  overcharging(....................................460( איסור על האשמת יתר –הנחיות לתביעה   .2
  460......................................................................גבולות האסור והמותר בהסדרי טיעו�  .ז

1.  
  460.............................................................איסור על עסקת חבילה במספר נאשמי
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2.  
  460............................................................איסור על עסקת חבילה במספר אישומי
  461.................................................................הגבלת מידת ההקלה שבהסדר טיעו�  .3

  461..........................................................?מי
 במקרי
 מסויAlfordהא
 לקבל הודאות   .ח

  463...............................................................................סו� דבר: עשר�פרק שמונה

  463.......................................................................................................סיכו
 המחקר  .א
  463..................................................................מטרתו והמתודולוגיה, נושא המחקר  .1
2.  
  463............................................................................................תמצית הממצאי

  463............................................ממצאי
 לגבי תופעת הנאשמי
 הבלתי עקביי
  )א(
  466..........................................ממצאי
 לגבי תפקיד
 של השחקני
 המשפטיי
  )ב(

3.   
  468....................................................... הקשר בי� תאוריה למעשה–דיו� בממצאי
  468................................................................................................רומת המחקרת  .4
  469...............................................................................................עיקרי המסקנות  .5

  470............................................................................................הצור� בהמש� מחקר  .ב
    471....................................................................................................................סיו
  .ג


  473..........................................................................................................נספחי

  475................................................................................. תצפיות וראיונותטבלת –נספח א 
  479....................................................................................... טופס ראיו� לנאש
–נספח ב 

  483.........................................................................................................מפתחות

  485.............................................................................................................מפתח חקיקה
  489.............................................................................................................מפתח פסיקה
  495.............................................................................................................מפתח ספרות

  505........................................................................................................................שונות
  

  



 

17  

v:\0000 = books\˙Â¯ÙÒ\È˙Ï· ÌÈÓ˘‡� Â·Â˜- ÌÈ�ÚÂËÂ ‰Ó˘‡· ÌÈ„ÂÓ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ÌÈÈ·˜Ú

Ì˙ÂÙÁÏ\kobo-00.doc 5/4/2010 11:58:00 AM  

  רשימת תרשימי
 ולוחות

  282............................................קביי
 ותגובה ספונטנית בראיו�ע�בלתי – 1' לוח מס

  290..........................עקבי ואחר�בלתי, עקבי�כופר, עקבי� מודה–דיאגרמת שכיחויות 

  291......................התפלגות המרואייני
 במדג
 והתפלגות כלל הנאשמי
 – 2' לוח מס

  297......................................................................עקביות ומוצא�בלתי – 3' לוח מס

  299.............................................................עקביי
 וסוג העבירה�בלתי – 4' לוח מס

  305....................................................ודאה במשטרהעקביי
 והה�בלתי – 5' לוח מס

  307...............................................עקביי
 וקיומו של הסדר טיעו��בלתי – 6' לוח מס

  310.....................עקביי
 והייעו� המשפטי בנוגע לתשובה לאישו
�בלתי – 7' לוח מס

  314.........................המשפט עקביי
 ומת� אינדיקציה לחפות בבית�בלתי – 8' לוח מס

  323.......................................עקביי
 ומספר הישיבות עד להודאה�בלתי – 9' לוח מס

  325...............................עקביי
 ומועד ההחלטה להודות באשמה�יבלת – 10' לוח מס

  327...........................עקביי
 וההתלבטות בהחלטה הא
 להודות�בלתי – 11' לוח מס

  331.........................................עקביי
 והנימוק להחלטה להודות�בלתי – 12' לוח מס

  345......................................עקביי
 והערכת סיכויי הזיכוי בתיק�בלתי – 13' לוח מס

  346...........ת ההודאהעקביי
 והערכת מידת ההקלה בעונש בעקבו�בלתי – 14' לוח מס

  349......................עקביי
 ותחושת חרטה בנוגע לתשובה לאישו
�בלתי – 15' לוח מס

  351..............................עקביי
 ושביעות הרצו� מההלי� המשפטי�בלתי – 16' לוח מס

  429....................................עקביי
�ידי שופטי
 ושיעור הבלתי לח� על – 17' לוח מס

  431.........................................................עקביי
 ובעיית ההבנה�בלתי – 18' לוח מס
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  תודות

שנכתבה במסגרת לפילוסופיה בודה לקבלת תואר דוקטור  תוצר של עהואספר זה 
�ניברסיטת תלוהמרכז ללימודי משפט מתקדמי
 בפקולטה למשפטי
 על ש
 בוכמ� בא

ובראש
 , ברצוני להודות לכל הגורמי
 שסייעו לי במהל� עבודת הדוקטורט. אביב
יו באי
 אשר בלעדיו מחקר זה וספר זה לא ה, קנת מ�' פרופ, למנחה עבודת הדוקטורט


  . לעול

תובעי
 , ועשרות סניגורי
, בפרט ברצוני להודות לכל אות
 מאות נאשמי


שיתפו פעולה ע
 מחקר השדה , אשר הסכימו להקדיש לי מזמנ
 וממרצ
, ושופטי
  .ופתחו בפני צוהר לעולמ
 המרתק

, ר הדר אביר
"לד, ר אור� גזל"לד, חנו� דג�' ברצוני להודות לפרופ, בנוס� לכ�
, ר יואב ספיר"לד, ר חגית לרנאו"לד, שטיי�נד ענבל רובי"לעו, גוטמ��ר לימור זר"לד

למר עמוס , ר ענת אור�"לד, קרהר דפנה "לד ,ר תמר גדרו�"לד, ראסל פירס' לפרופ
  .ל"ר דיויד וינר ז" וכ� לד' משה סרוגובי�ד"לעו, ישראל

ועל , ר מירו� גרוס"דקמיל פוקס ו' סייעו לי רבות בייעו� בסוגיות הסטטיסטיות פרופ

   . כ� תודתי נתונה לה

  .תרומת
 של כל אלה למחקר לא תסולא בפז
  




