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כישלונו של העונש על יידוי אבנים
עונשי מינימום מגדילים את משך ההליכים ומספרם. אין לעבריינים כל תמריץ

להודות, והם מושכים את ההליכים עד כלות

מפעם לפעם עולה הדרישה לעונשי מינימום. המצדדים נוהגים, כמעט תמיד, לצטט פסק 
דין זה או אחר, שבו העונש הניתן היה קל מדי ואפילו מטריד. לכן הם מבקשים עונשי 

מינימום, שמהם לא יוכלו בתי המשפט לסגת. לטענתם, יש צורך בהרתעה ברורה, ידועה 
מראש וחד־משמעית, שתתן ביטוי לשאט נפשו של הציבור מעבירות אלה. כך היה בעבר 

בעבירות מין ואלימות במשפחה, וכיום מדובר במיידי אבנים ומסכני חיים בתחבורה 
ציבורית.

כאבם של הנפגעים והצורך בפעולה מובן. עם זאת, עונשי מינימום אינם הפתרון. כל 
המחקרים מעידים על כך שעונשי מינימום אינם אפקטיביים דיים. מחקרים שנערכו בעולם 
החל בשנות ה– 60ועד לימינו )כולל מחקרים עדכניים בישראל( הגיעו כולם לתוצאה אחת: 

החסרונות של עונשי מינימום עולים על יתרונותיהם, ואת אלה ניתן להשיג בדרכים זולות 
ויעילות יותר. החוקרים הגיעו לכמה מסקנות, שחזרו על עצמן שוב ושוב.

ראשית, עונשי מינימום אכן מחמירים את הענישה ושולחים יותר אנשים ליותר שנים לבתי 
הסוהר. שנית, מקבלי העונשים אינם המסוכנים ביותר. מי שסופג את הענישה המחמירה 
הם העניים והחלשים מבין הנאשמים. לחזקים יש עורכי דין טובים יותר, יש להם משאבים 
למצוא פגמים ראייתיים, ויש להם זמן וכסף למשוך את הדיון שנים ארוכות. כתוצאה מכך, 
הם יגיעו כמעט תמיד להסדרי טיעון טובים יותר משמעותית, שבהם תוכל התביעה פשוט 

לבטל או לשנות את סעיף עונש המינימום ולעקוף אותו.
נוסף על כך, מתברר בדיעבד כי במקרים רבים עונש המינימום אינו מתאים למקרה 

הספציפי. התוצאה היא חוסר שביעות רצון מצד השופטים, התובעים והמושבעים
)במדינות שבהן נהוגה שיטה זו(, וכולם יחד מחפשים דרכים לעקוף את עונש המינימום. 

כמו כן, עונשי מינימום מגדילים את משך ההליכים ומספרם. אין לעבריינים כל תמריץ 
להודות, והם מושכים את ההליכים עד כלות. לכן, כל קביעת עונשי מינימום צריכה בצדה 

לכלול גם תוספות תקציביות משמעותיות למערכת התביעה ולבתי המשפט.
המסקנה הבעייתית ביותר שעולה מן המחקרים היא שאין השפעה משמעותית לעונשי 

מינימום בהשוואה לעונשים שאינם עונשי מינימום. אם נחזתה השפעה, היתה זו ארעית 
וחולפת. סיכומי החוקרים נעים בין הקביעה שעונשי המינימום לא שינו רבות, לבין ביקורת 

קשה הטוענת כי הם החריפו את המצב.
אין הדבר אומר שיד החוק כבולה. לעתים אכן יש צורך לחזק אכיפה ולהחמיר בענישה, אך 

אפשר לעשות זאת בדרכים טובות יותר. למשל, להקל את הראיות הדרושות להוכחת 
אשמתם של מיידי האבנים, ולקבוע בחוק כי כל רעול פנים שנכח באזור האירוע, סביר 

שעסק ביידוי אבנים והפרת הסדר; לקבוע כי בעבירות אלה ברירת המחדל תהיה מאסר 
עד תום ההליכים; לקבוע בחוק נסיבות שבהן הענישה תוחמר; לקבוע בנוסף ובמקביל 

לעונשים אחרים עונשי הגליה, שייאכפו על ידי ערבונות כספיים.
כל אלה הן רק דוגמאות, שגם אם אינן מתאימות לחלוטין וניתן למצוא בהן חסרונות 

מסוימים, יש לשקול אותן ועוד רבות אחרות.
הכותב הוא מרצה בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת


