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עמיתת מחקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.  *
מנהלת תחום בכירה - המשפט המינהלי, הסניגוריה הציבורית הארצית.   **

האמנה הבינלאומית למען זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות )נפתחה לחתימה ב-1966(.  1
להרחבה על מעמדה של האמנה במשפט הישראלי, וכן על המגבלות הכרוכות ביישום הזכויות המנויות בה, ראו אהרון ברק "זכות הבת למינימום קיום אנושי   2

בכבוד" עבודה חברה ומשפט יד 206-145 )2015( )להלן: ברק, 2015(.
בג"ץ 366/03 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר ס)3( 464.  3

שם.  4
להרחבה על אבחנה זו ועל פעילותו של בגץ מחוייבות בהקשר זה, ראו אמיר פז פוקס "כבוד לעניים: בין כבוד האדם לזכות לביטחון סוציאלי" ביטחון סוציאלי   5

.)2007( 38-9 ,75
ברק, 2015, לעיל ה"ש 2.  6

השופטת )דאז( ביניש חלקה על דעתו של ברק בהקשר זה, בפסק דינה בעניין מחויבות. על חשיבות סוגיית נטל ההוכחה דווקא בהקשר של הזכות לקיום בכבוד   7
ראו ברק מדינה "הגנה משפטית על הזכות לקיום אנושי בכבוד: הזכות החוקתית ומעבר לה" עבודה, חברה ומשפט  יד 262-227 )2015( )להלן: מדינה, 2015(.

בג"ץ 10662/04 סלאח חסן נ' המוסד לביטוח לאומי )ניתן ביום 28.2.2012( )להלן: עניין חסן(.  8
9  עב"ל )ארצי( 20952-04-11 אהוד יאיר נ' המוסד לביטוח לאומי )ניתן ביום 20.11.15(.

מחשבון חריס – התקדמות )זהירה( לעבר הגדרת קיום 
בכבוד: שימושים אפשריים במשפט הפלילי

יעל כהן-רימר* וד"ר איילת עוז**

במאי 2016 חלה פריצת דרך משמעותית בשביל הצר והמפותל שעליו 
פוסעים עניי ישראל הקרוי "הזכות לקיום בכבוד". במאמר זה נבקש 
להציג ולבאר את פריצת הדרך שחלה, ולהצביע על אפשרויות ליישם 
אותה בתחום שבו לשמירה על כבוד האדם משמעות קריטית – 
במסגרת המשפט הפלילי. המאמר יורכב מהקדמה קצרה שתציג את 
הניסיונות שנערכו בישראל להגדיר ולכמת את הזכות לקיום בכבוד, 
לאחר מכן יוצג דוח הועדה לחדלות פירעון )להלן: דוח חריס(, אשר 
קובע לראשונה בצורה ברורה ורשמית את הסכום המינימאלי הדרוש 
למשפחה לשם קיום בכבוד, על בסיס חישובים סטטיסטיים באשר 
ליוקר המחיה בישראל. דוח חריס, שהורתו בתחום פשיטת הרגל 
וההוצאה לפועל, חולל, לטעמנו, מהפכה בתחום גביית החיובים 
מאנשים בעוני, אשר יוצרת אדוות גם בתחומי משפט אחרים. במאמר 
זה נבקש לעמוד על חלק מן ההשלכות המשפטיות שיש לעמדתנו 
לדוח חריס על המשפט הפלילי, ובפרט על השימוש בסנקציות 
או בכלים כלכליים במסגרת המשפט הפלילי – משלב המעצר, עד 
למנגנונים שונים של אכיפה וענישה כלכלית ועד לשחרור על תנאי. 
כפי שנראה, הכימות שמגלם דוח חריס לזכות לקיום בכבוד יכול 
להוות מגן משפטי ראשון במעלה כנגד פגיעה בלתי מידתית לא 
רק בזכות החוקתית לקיום בכבוד, אלא גם בזכות לחירות ובזכות 

לשיוויון בין עניים ועשירים.

על הזכות לקיום בכבוד בישראל
המערכת המשפטית הישראלית מחויבת לכאורה להגנה על הזכות 
לקיום בכבוד. ישראל חתומה על האמנה הבינלאומית לזכויות 
כלכליות חברתיות ותרבותיות1 הקובעת את חובתן של המדינות 
להגן על, לכבד וליישם את זכויותיהם של תושביהן בתחומי הרווחה 
והביטחון הסוציאלי.2 עם זאת, במשך עשרות שנים נמנעה המדינה 

מלקבוע מסמרות באשר להיקף הזכות ולאופן יישומה.

פסק הדין בבג"ץ 366/03 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' 
שר האוצר3 )להלן: עניין מחויבות( היווה אבן דרך משמעותית בהקשר 
זה. נזכיר בקצרת האומר: העתירה הוגשה לאחר הקיצוץ המאסיבי 
בקצבאות בשנת 2003, וביקשה מבית המשפט לקבוע כי הקיצוץ פוגע 
בזכותם של העותרים, ושל נתמכי הקצבאות ככלל, לקיום בכבוד. פסק 
הדין קיבל את הטענה כי מוכרת אמנם בישראל זכות חוקתית לקיום 

בכבוד, שהיא זכות-בת של הזכות לכבוד האדם.4 מיקומה של הזכות 
לקיום בכבוד ברמה חוקתית מאפשר, לפחות ברמה התיאורטית, הגנה 
רחבה עליה, ושולל )שוב, מבחינה תיאורטית לפחות( את ההפרדה 
המסורתית – שאותה הציגה גם המדינה בעמדתה כתשובה בעניין 
מחויבות – בין זכויות אזרחיות-פוליטיות ובין זכויות חברתיות-

כלכליות.5 מאידך גיסא, פסק הדין בעניין מחויבות מגביל מאוד את 
היקף ההגנה שניתנת בפועל למי שאינם נהנים מקיום בכבוד. ראשית, 
הזכות החוקתית המוגנת הוגדרה בצמצום רב, באמצעות מודל שכונה 
בהמשך "מודל המחסור הקיומי": "זכותו של אדם לכבוד היא גם 
הזכות לנהוג את חייו הרגילים כבן-אנוש, בלא שתכריע אותו 
המצוקה ותביא אותו לכלל מחסור בלתי-נסבל. זוהי התפיסה, 
לפיה הזכות לקיום בכבוד היא הזכות כי יובטח לאדם אותו 
מינימום של אמצעים חומריים, שיאפשרו לו להתקיים בחברה 
בה הוא חי".6 השימוש במילים "מינימום" של אמצעים חומריים 
ומחסור "בלתי נסבל" שיקפו תפיסה צרה ביותר של הזכות, ומתוך 
כך של חובתה של המדינה בהקשר זה. שנית, נטל ההוכחה להראות 
כי אמנם נפגעה הזכות הוטל – בהתאם למודל החוקתי המסורתי - על 

העותרים, ובעניין מחויבות נקבע כי לא עמדו בנטל זה.7 

כך, למרות ההתפתחות ההצהרתית והדוקטרינרית החשובה, נותרה 
הזכות לקיום בכבוד כזכות חוקתית על הנייר בלבד במשך שבע שנים. 
ההתפתחות האחרונה המשמעותית בפסיקה חלה בפסק הדין בעניין 
חסן,8 במסגרתו נבחנה קצבת הבטחת הכנסה ובוטל לראשונה סעיף 
חוק בשל פגיעה בזכות לקיום בכבוד. בפסק הדין נמנעה הנשיאה 
)דאז( ביניש מלבחון האם סכומי הקצבאות מספיקים לקיום בכבוד, 
ופסק הדין התמקד בבחינת החזקה החלוטה שקבעה כי בעלי רכב 
)או מי שעושים בו שימוש( לא יהיו זכאים לקצבת הבטחת הכנסה. 
לבסוף נפסלה החזקה החלוטה בנימוק שהיא פוגעת בזכות לקיום 
בכבוד באופן שאינו עומד במבחני המידתיות )ובפרט במבחן השני, 
של האמצעי שפגיעתו פחותה(. לראשונה, בוטל סעיף חוק בגין פגיעה 
בזכות לקיום בכבוד, ונראה כי בכך ניתן איתות משמעותי למערכת 
כולה כי זכות זו היא זכות חוקתית ברת הגנה כזכויות אחרות. בשנת 
2015, בהמשך למגמה זו, הורה בית הדין הארצי על ביטול נוהל של 
המוסד לביטוח לאומי שאיפשר לפגוע בקצבאות בגין תמיכה משפחתית 

במקבל הקצבה.9 
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10  משכית בנדל, האגודה לזכויות האזרח "אין דבר כזה" – על הסטנדרט הישראלי לקיום בסיסי )בכבוד( וקצבת הבטחת הכנסה )2013(.
11  לצד אחרים כגון פז-פוקס שהתמקדו בלהבהיר מדוע אין בפסק הדין בשורה והוא מצמצם יתר על המידה את ההגנה על הזכות לקיום בכבוד; ואחרים עוד, אשר 
התנגדו להרחבת ההגנה על הזכות החוקתית לקיום בכבוד, כגון יואב דותן "כבוד האדם, צדק סוציאלי וזכויות חברתיות חוקתיות" עבודה, חברה ומשפט 225-207 

.)2015(
12  ברק, 2015, לעיל ה"ש 2.

13  אבישי ביניש ומיכל קרמר "למלא את החלל: מודל לעיצוב הזכות לקיום בכבוד בעקבות המשפט החוקתי הגרמני" עבודה, חברה ומשפט יד 279-263 )2015(.
14  מדינה, 2015, לעיל ה"ש 7.

15  שם.
16  פז פוקס, לעיל ה"ש 5.

17  הוועדה לבחינת תכנית הפירעון בהליך פשיטת רגל דו"ח הוועדה )2015(. בוועדה היו חברים פרופ' רון חריס, עו"ד בן ציון פיגלסון, פרופ' דניאל גוטליב, 
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/PressRoom/ עו"ד יובל אלבשן, עו"ד דניאל וקס, מר אוריאל לדרברג ועו"ד קרן פלפל

.Documents/haris.pdf
18  מתוך דוח הועדה, לעיל ה"ש 17, בפתח דבר.

19  שם, בעמ' 6. בנוסף ניתן להוסיף הוצאות ייחודיות הרלוונטיות למשפחה כגון הוצאות רפואיות חריגות.

חרף התקדמות מבורכת זו לשיח בדבר זכויות חברתיות-כלכליות בכלל 
והזכות לקיום בכבוד בפרט, והצבת הזכות לקיום בכבוד כזכות "שווה 
בין שווים" ביחס ליתר הזכויות החוקתיות, נותר עדיין חלל משמעותי 
המקשה על הגנה על הזכות לקיום בכבוד. זאת, משום שטרם נקבע 
מה כוללת בפועל הזכות לקיום בכבוד, ועל מי יש להטיל את הנטל 

להוכיח כי נפגעה זכות זו באופן המצדיק בחינה חוקתית. 

כך, עוד בעניין מחויבות נעשה ניסיון להורות למדינה לנמק כיצד 
מתקבלת ההחלטה בדבר קיצוץ קצבאות, ולהציג את הערכתה מהו 
הסכום הנדרש לקיום בכבוד בישראל. הוראה כזו ניתנה בצו על תנאי 
שבוטל בבית-המשפט, ולא נתקבלה תשובה בהקשר זה. מאוחר 
יותר, בתשובה לשאילתה שהופנתה למשרד האוצר בהקשר זה נאמר 
במפורש כי "אין דבר כזה" בהתייחס לקיומו של מדד אחיד לבחינת 

סוגיית הקיום בכבוד בישראל.10

בזירה האקדמית, ניסו כותבים שונים להצביע על אפשרויות התקדמות.11 
ברק מצידו מבהיר, כי אין לפרש את דבריו בעניין מחויבות כמצמצמים 
את הזכות לקיום בכבוד עד כדי תנאים שאינם מאפשרים חיים בכלל 
)ומצביע בהקשר זה על כך שהזכות הינה זכות-בת של הזכות לכבוד, 
ולא של הזכות לחיים(,12 אך מותיר את ההחלטה בדבר היקף הזכות בידי 
המדינה. ביניש וקרמר מציעים לבתי המשפט להימנע מהניסיון לקבוע 
האם רשת הביטחון שניתנת לאוכלוסיות מוחלשות אמנם מספיקה, 
ולהתמקד בחובתה של המדינה לערוך את הבחינה המקדמית ולקבוע 
מדד לקיום בכבוד, בדומה למתרחש במערכת המשפטית בגרמניה.13 
לחלופין, מדינה מציע להיעזר בדרישה לקיום הסמכה בחוק על מנת 
לפגוע בזכות חוקתית. בדרישת ההסמכה בחוק ניתן לנעוץ את הטלת 
החובה על הכנסת לערוך הליך חקיקה מסודר בהקשר של הזכות לקיום 
בכבוד, שיעמוד לאחר מכן לביקורת שיפוטית.14 כלומר, מדינה מתמקד 
בחובה, המתבטאת בדרישת ההסמכה המפורשת בחוק, לנהל דיון 
ציבורי ולקבוע מדדים לקיום בכבוד )כמו גם לזכות לבריאות ולזכויות 
חברתיות בסיסיות אחרות(. ואולם, הוא מבהיר שחובת ההסמכה 
אינה משמיעה מתוכה-היא כי המדינה חייבת לעמוד ברף שיוגדר, 
אלא המדינה יכולה להצהיר כי אינה יכולה או אינה מתכוונת לעמוד 
ברף שקבעה כנדרש לשם קיום בכבוד של כלל אזרחיה. אלא שאז 
תיאלץ לעמוד כמובן בשאר מבחני המידתיות החוקתיים, וכן תצטרך 
להצדיק את בחירתה זו בדיון הציבורי באופן שקוף וחשוף לביקורת.15  

אשר לנטל ההוכחה בדבר פגיעה בזכות, עניין מחויבות הטיל על 
העותרים את הנטל להוכיח כי נפגעה זכותם לכבוד, כלומר שהם 
אומללים ועניים עד כדי מחסור בלתי נסבל, כפי שדורש פסק הדין. 
לצד עצם הפגיעה בכבודם של העותרים עם הצורך להוכיח באותות 
ובמופתים את מסכנותם,16 יש בדרישה זו כדי לצמצם באופן ניכר את 

היכולת להגן על הזכות. 

ועדת חריס, או: למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו 
אומרים "בכבוד"

במאי 2014 מונתה על ידי כונס הנכסים הרשמי ועדת בדיקה.17 חברי 
הועדה מונו, על פי כתב המינוי, לבחון פרמטרים לגיבוש תכנית פירעון 
בהליך פשיטת רגל. זאת, במסגרת ניסיון של כונס הנכסים הרשמי דאז, 
פרופ' דויד האן, לגבש קוים מנחים ולמנוע פגיעה בשוויון, כתוצאה 
מפערים ניכרים בגובה התשלום שנדרש עד אז מחייבים במסגרת הליכי 
פשיטת הרגל. הועדה ביקשה ליצור קוים מנחים, שיאפשרו קביעת 
תשלום אחידה יחסית, שבמסגרתו יאוזנו האינטרס לפירעון מקסימלי 

של החוב וזכותו של החייב ומשפחתו למחייה הולמת בכבוד.18 

יובהר כבר כעת: לא בכדי, הסכום המינימלי שיש להותיר בידו של 
אדם לקיום בכבוד נקבע לעת עתה רק במסגרת דיון בהסדר גביית 
חובותיו. אין חולק כי ישנה הבחנה דוקטרינרית, ואולי גם מוסרית, 
בין מה שיש להותיר בידיו של אדם שגובים ממנו את חובותיו, 
ובין מה שעל המדינה לתת לו כרשת ביטחון סוציאלית. קביעה 
הנוגעת לחובת המדינה להקצות סיוע נוגעת, כמובן, גם לאינטרסים 
ציבוריים חשובים נוספים כגון תקציב המדינה, ולשיקולים היורדים 
לשורשי המדיניות החברתית-כלכלית כגון סדרי העדיפויות של 
מקבלי ההחלטות ותמריצים שהם תופסים כחשובים )כגון התמריץ 
ליציאה לעבודה, שנתפס לעיתים כעומד בסתירה למתן סיוע בהיקף 
גבוה(. מטרת רשימה זו אם כן אינה לאמץ את הדוח כלשונו לתחום 
המשפט הפלילי, אלא לעשות שימוש בנתונים ובעבודה החישובית-
ביותר( של  )היסודית  סטטיסטית שנעשתה במסגרת עבודתה 
ועדת חריס, כאינדיקציה לנדרש לשם קיום בכבוד בישראל בעת 
הנוכחית. בהמשך לכך, ההחלטה כיצד להתייחס לאינדיקציה זו ואילו 
שינויי מדיניות יש לגזור ממנה, משתנה בהתאם לתחום בו נדרשת 
ההחלטה, לעלות התקציבית שלה, לשיקולים אחרים העומדים מולה 
ועוד. לדוח חריס יש אם כן תרומה משמעותית ולו בעצם האפשרות 
לקיים דיון על בסיס נתונים מוסכמים ואחידים, ביחס לתחומים 

שונים הנוגעים לרווחתו של אדם והתנהלות הרשויות מולו.   

נחזור לקביעותיה של הועדה: קביעת תשלום החובות, על פי המלצת 
הועדה, מתבססת על רכיב הוצאות ורכיב הכנסות. ברכיב ההוצאות, 
נקבע סכום אחיד, סטטיסטי, בהסתמך על אומדן ארצי ושיטות 
חישוב מקובלות בעולם, הנדרש על פי הערכת הועדה לשם מחייה 
הולמת בכבוד.19 לצד זאת, קובעת הועדה חישוב של רכיב ההכנסות 
על בסיס מערכת לאומדן כושר ההשתכרות של החייב. לרכיב זה לא 

נתייחס במאמר זה. 

באשר לסכום הנדרש לחייב לקיום בכבוד מהוות המלצות הועדה 
מהפיכה בשני מובנים: 
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20  לפירוט שיטת החישוב ראו דוח הועדה, לעיל ה"ש 17.
21  שאלות כגון אלה נשאלות באופן תדיר במסגרת הליכי הוצאה לפועל, לעיתים קרובות באופן משפיל, ולרוב באופן החודר לתחומי חייו האישיים ביותר של החייב. 

ראו למשל אסף דרעי "כרוניקה של אלימות משפטית: הרפורמות בחוק ההוצאה לפועל ומכתבי גבייה" מעשי משפט ז 105-91 )2015(.
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/Pages/default.aspx  22

א. לראשונה בישראל נקבע מהו הסכום הנדרש למשפחה 
– בהתאם להרכבה, מקום מגוריה, גילאי ילדיה, ועוד 
נתונים סטטיסטיים בסיסיים – על מנת להתקיים בכבוד 
בישראל בעת הנוכחית. החישוב מבוסס על נתונים 
מסקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומתבסס על 

שיטות חישוב מתוחכמות.20
ב. קביעת הסכום הסטטיסטי אינה מתבססת על בחינה 
נורמטיבית של הוצאות המשפחה. בניגוד למצב שהיה 
נפוץ במערכת ההוצאה לפועל וחדלות הפירעון, ושעדיין 
נפוץ בקרב גורמים הפועלים מול ועם אנשים החיים 
בעוני, הועדה מותירה בידי האדם החי בעוני אוטונומיה 
ויכולת בחירה. לא עוד שאלות משפילות העוסקות 
באורח חייו, לבושו ובחירותיו האישיות של החייב.21 
כעת מתבססת המערכת על אומדן סטטיסטי, על נתוני 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועל אומדן הוצאות 
כלליות של חינוך, מלבוש, מגורים, שירותים חיוניים 
וכדומה. משהותר בידי החייב הסכום המוערך שאמור 
לאפשר לו ולמשפחתו קיום בכבוד, אין עוד בדיקה של 
הוצאותיו בפועל. בהמשך לכך, יכול אדם לבחור לקנות 
גבינה כזו או אחרת, או להיות מנוי על עיתון כרצונו 
בכך  לוותר על חשמל בשעות הערב, אם  ובתמורה 
רצונו. תרומתו של מרכיב זה לקידום כבודו של החייב, 
ושל האדם העני בכלל, אדירה – אך היא אינה מעיקרי 
עניינו של מאמר זה. לענייננו, חשוב במיוחד להדגיש 
הוועדה  והמחשבון שפרסמה   – הוועדה  כי המלצות 
בעקבותיו – מאפשרות כלי נגיש ופשוט להפעלה, שאינו 
להערכת  בחינת מסמכים,  או  ראיות  דורש שמיעת 

המינימום שיש להותיר בידי חייב לצורך קיום בכבוד.

במאי 2016 אימץ כונס הנכסים את דוח הועדה, והוציא הנחיית 
כונס, הקובעת כי בקביעת צו תשלומים יש להותיר בידי החייב 
תקציב הוצאות כולל הדרוש לו ולמשפחתו למחייה בכבוד. בכך 
למעשה לראשונה, אימצה זרוע רשמית של ישראל מדד הנוגע 

לקיום בכבוד.  

כיום אם כן, מצוי המחשבון בשימוש כל שופט העוסק בפשיטת 
רגל וכל נאמן האמון על המלצה לגבי תשלום חודשי. על הנאמנים 
והשופטים לבחון ביחס לכל חייב את רכיב ההוצאות – בהתאם 
לאומדן של מחשבון חריס וכן הוצאות נוספות חריגות של החייב 
)הוצאות רפואיות מיוחדות, הוצאות תחבורה/טיפול בילדים לשם 
יציאה לעבודה, וכדומה(. לצד זאת עליהם לבחון את רכיב ההכנסות, 
ופוטנציאל גובה ההשתכרות בהתאם לאומדן נוסף, ולבסוף לקבוע צו 
תשלומים המותיר בידי החייב ומשפחתו סכום שיאפשר להם מחייה 
בכבוד, בלא בחינה של ההוצאות הספציפיות, וביקורת עליהן. ביחד 
עם מערכת החישוב הכללית של ההכנסות וההוצאות, המחשבון 
העוסק במחיה בכבוד נגיש לציבור באתר כונס הנכסים הרשמי תחת 

השם "מערכת לחישוב אומדני הכנסות והוצאות".22 

הפער בין הסכום הנדרש לקיום בכבוד בישראל 
2017 ובין הסכום הזמין לאוכלוסיות החיות בעוני  
בחינת המערכת לחישוב אומדנים שהופקה בעקבות דוח חריס 

)להלן: המערכת(, והסכומים שהיא מפיקה לצורך בחינת הוצאות 
דרושות לקיום בכבוד, מובילה למסקנה עגומה ביחס למצבם של 
רבים מתושבי ישראל, ובפרט ביחס למצבם של מי שחיים מתחת 
לקו העוני. בהשוואה לסכומים המתקבלים על ידי המערכת, לאדם 
החי בעוני ומתקיים מקצבאות, סיוע בדיור וכדומה, יש בחודש נתון 

כשליש מההוצאות הנדרשות לו ולמשפחתו לשם קיום בכבוד. 
כך למשל, הזנת נתונים של משפחה טיפוסית מירושלים במערכת 

מפיקה את התוצאות הבאות:

)11,482 ₪( הוא סכום ההוצאות הסטטיסטי  זה  ודוקו: סכום 
שמשפחה בהרכב זה צריכה להוציא על מנת להתקיים בכבוד. כמובן 
שעל מנת לקבוע האם אמנם יש למשפחה פרטנית יכולת קיום בכבוד 
יש להשוות את מצבם הפרטני למדד. השוואה זו נעשית בהליכי 
חדלות הפירעון, שאימצו את המחשבון. כך למשל, השלב הבא 
הוא אומדן הכנסות המשפחה – החל מקצבאות, עבור בשכר, וכלה 
בהכנסות "בעין" כגון קיומה של דירה בבעלות )ללא משכנתא( 
המאפשרת חיסכון משמעותי של תשלום שכר דירה. להלן, כאשר 
נדון בשאלת מצבם הכלכלי של מקרים לדוגמא נניח, כי אין הכנסות 

נוספות כגון הכנסות בעין, לשם פשטות הדיון. 

אשר למשפחה שתוארה לעיל, במקרים שבהם ראש משק הבית אינו 
עובד, ונוכח גילאי הילדים, משפחה שכזו תקבל מהמוסד לביטוח 
לאומי 2,897 ₪. אם יצא ראש משק הבית לעבוד, וירוויח 5000 ₪ 
)שכר מינימום( הוא יהיה זכאי לקצבה של 195 ₪, ואילו אם ירוויח 
5,500 ₪ לא תהיה המשפחה זכאית לקצבה כלל. משמעות הדבר 
היא כי על המשפחה להתקיים ממחצית הסכום שנקבע כי נדרש להם 
לשם קיום בכבוד. במקרה כזה, גם אם תצא האם לעבוד, ותרוויח 
שכר מינימום, עדיין לא יגיעו בני הזוג לסך ההכנסות שיאפשרו להם 
לכסות הוצאות מחייה בכבוד )בהנחה שאין להם הכנסות נוספות. 
אלא שלמעט סוגיית ההכנסה מדירת מגורים, הכנסות נוספות כאלה 
היו שוללות את הקצבה מלכתחילה ומשכך אינן רלוונטיות לדוגמא זו(. 

הפער ניכר גם בתחומים אחרים. ההכנסה המזכה משפחה שכזו 
בסיוע משפטי )היינו פוטרת מהצורך לשלם לעו"ד על מנת למצות 
זכויות סוציאליות כגון זכויות מגן בדיני עבודה, זכויות מתחום דיני 
משפחה, וכדומה( היא כל הכנסה מתחת ל-6,647 ₪. משפחה 
המתקיימת מתחת לסכום הנחוץ לקיום בכבוד, אם כן, אך מרוויחה 
למשל שתי משכורות מינימום, לא תוכל להיות זכאית לסיוע משפטי. 
משמעות הדבר היא כי לצורך מיצוי זכויות בסיסיות על המשפחה 
להוסיף לסל ההוצאות הוצאות גבוהות נוספות, ללא אפשרות לכסות 

סה"כ הוצאות המשפחה
למחיה בכבוד

11,482

מספר תלוים
3

מקום מגורים )מחוז(
ירושלים

יחיד/זוג
זוג

גילמין
37זכרראש משק הבית

34נקבהבת/בן זוג

הוצאות התלויימים בשבועגילמיןתלויים
בשאר ימות השבוע

470נקבהילד
1.570נקבהילד
670זכרילד
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23  ראו בג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האדם בישראל נ' השר לביטחון פנים )ניתן ביום 13.6.17(, בפסקה לג; עע"א 4463/94 גולן נ' שירות בתי הסוהר, 
פ"ד נ)4( 136, 172 )1996(; בג"ץ 337/84 הוקמה נ' שר הפנים, פ"ד לח)2( 826, 732 )1984(.

24  ראו למשל ע"פ 4919/14 אזולאי נ' מדינת ישראל )ניתן ביום 6.3.2017( )להלן: עניין אזולאי(, בפסקה 47, באשר למהות הרגרסיבית והבלתי שוויונית של 
הטלת קנס זהה על עניים ועשירים. 

אותן. ריאלית, מצב זה מוביל לוויתור על נקיטת הליכים משפטיים 
לשם מיצוי זכויות בסיסיות, או לכניסה לחובות נוספים שלהם 

השלכות הרסניות. 

במצבים מעין אלה, המשפחה עומדת בפני תקציב בלתי אפשרי, 
המחייב וויתור על שירותים חיוניים לצד כניסה לחובות הולכים 
ומעמיקים. גם אם בסופו של התהליך תגיע המשפחה לחדלות 
פירעון ותוכל – בהתאם להנחיות החדשות של הכנ"ר – למחוק את 
החובות ו"להתחיל מחדש", היא משלמת בדרך מחיר כבד ביותר: 
שחיקת רשתות התמיכה המשפחתיות והקהילתיות )בשל לקיחת 
הלוואות בלא יכולת החזר(; פגיעה בילדים – בביקור הסדיר בבית 
הספר, בהגעת מעקלים הביתה בנוכחות הילדים, ביכולת הדאגה 
לבריאותם ולעיתים במעורבות בהליכי הוצאה מהבית נוכח התנאים 
השוררים בו; פגיעה בבריאות נוכח היעדר יכולת לפנות זמן או 
משאבים חומריים לטיפול בבעיות )עד שהן נהיות אקוטיות(; ועוד 
ועוד. מחירים אלה אינם ניתנים להשגה לאחור, ו"פתיחת דף חדש" 

אינה מרפאה אותם. 

מעבר לכך, נוכח הנתונים שהוצגו לעיל, לא ברור שיש טעם בפתיחת 
דף חדש, כל עוד אין שינוי תשתיתי ביכולת ההכנסה של מפרנסי 
המשפחה. ככל שהמשפחה תמשיך להתבסס על מערכת הרווחה 
בלבד, היא תמשיך להתקיים מתקציב גירעוני ותשוב במהרה למעגל 

החובות הבלתי נמנע.  

במשפט  חריס  במחשבון  אפשריים  שימושים 
הפלילי 

משהונחה התשתית להבין את החידוש במערכת האומדנים של 
דוח חריס, וכן הובהר הפער המשמעותי בין הסכומים שמפיקה 
מערכת חישוב האומדנים ובין הסכומים הזמינים בפועל למעמדות 
הסוציו-אקונומיים הנמוכים בישראל )ממעמד הביניים הנמוך 
ומטה(, נפנה עתה לבירור, כיצד ניתן להשתמש במערכת חישוב 
האומדנים במסגרת ההליך הפלילי. כפי שנפרט להלן, ניתן לעשות 
שימוש בקביעותיה של מערכת האומדנים במגוון של הקשרים בהליך 

הפלילי.

בכל המקרים הללו, ההתחשבות במצבו הכלכלי של האדם – ובכלל 
זאת, גם בהשלכות שיהיו לסנקציה הכלכלית על יכולתו ויכולתה 
של משפחתו להתקיים בכבוד – נדרשת לצורך הגנה על זכויותיו 
החוקתיות.  וחשוב להדגיש – מדובר בפגיעה משולשת בזכויותיו 
החוקתיות של הנאשם העני: הזכות לקיום בכבוד, הזכות לחירות 

)לעיתים(, והזכות לשוויון. 

הזכות לקיום בכבוד נפגעת, מקום שבו לאחר הסנקציה תיוותר 
בידיו של האדם ומשפחתו הכנסה שאינה מאפשרת לו קיום מינימלי 
בכבוד, בהתאם לחישוב העולה ממערכת האומדנים. המשמעות של 
סנקציה המותירה בידי האדם פחות מהסכום המינימלי הנדרש לו 
לקיום בכבוד על פי דוח חריס, משמעה סנקציה המביאה אותו אל 
מתחת לקו הקיום בכבוד. ניתן לומר כי פגיעה חוקתית זו בהליך 
הפלילי אינה עומדת אף לא במבחן החוקתיות הראשון, שכן היא 
אינה נעשית "לתכלית ראויה", וזאת גם כאשר מדובר בסנקציה 
פלילית, ואף במקרים בהם מוטלים עונשים חמורים ואף עונשי 
מאסר. ההפך הוא הנכון. בפסיקה רבה מאוד קבע בית המשפט 
העליון כי הענישה הפלילית נועדה לפגוע בזכויות המוגדרות בלבד 

– ובראשן, כמובן, הזכות לחירות המוגבלת על ידי עונש המאסר 
– אולם אין להתיר פגיעה בזכויות יסוד נוספות כתוצאה נלווית 
לענישה, אלא כאשר פגיעה זו היא הכרחית ונובעת מעצם הענישה.23 
מכאן, כי כאשר תוצאה עונשית זו או אחרת מביאה את האדם או 
משפחתו מתחת לרף הקיום בכבוד כתוצאה "נלווית", ומבלי שהדבר 
נובע בהכרח מן הסנקציה שהופעלה, ניתן לומר שהפגיעה בזכות 

לקיום בכבוד היא בלתי חוקתית. 

הזכות לחירות נפגעת, במקרה הפרדיגמטי, כאשר בשל חיסרון 
הכיס של האדם, הוא נכלא לתקופה ארוכה יותר מאשר היה נכלא לו 
היה בידיו להעמיד ערובה או לשלם חובות שהוטלו עליו – כך למשל, 
כאשר אין בידו לעמוד בהפקדה הנדרשת לצורך שחרורו ממעצר, או 
כאשר מופעל כנגדו מאסר חלף קנס לאחר שלא היה בידיו לעמוד 
בקנס שהוטל עליו. יודגש בהקשר זה כי אין מדובר בפגיעה בזכות 
לחירות המתחייבת מתוך הענישה הפלילית, ושהיא מטרתה של 
ענישה זו, אלא פגיעה עודפת בזכות לחירות, שאינה נעשית לשם 
תכליות הענישה הפלילית אלא היא תוצר לוואי אך של מצבו הכלכלי 

של האדם.  

הזכות לשיוויון נפגעת, ראשית, כאשר מצבו של העני מורע ביחס 
לאפשרויות שהיו בידי נאשם בעל ממון – למשל, כאשר אדם עשיר 
היה מסוגל להפקיד סכום לצורך שחרורו ממעצר, אך בידי הנאשם 
העני אין אפשרות לשלם סכום זה. אך מעבר לכך, גם כאשר מצליח 
אדם דל אמצעים לגייס את הכסף הנדרש )למשל על ידי קבלת 
הלוואות או כניסה לחובות( – עדיין מהווה סכום זהה פגיעה קשה 
יותר בנאשם עני ביחס לפגיעה של אותו סכום בנאשם אמיד. זאת, 
משום שבעוד שאצל אדם בעל אמצעים, הנשיאה בעלות מתבטאת, 
למשל, בויתור על מותרות, אצל העני תשלום הסכום יגויס על 
ויתור על צרכי קיום בסיסיים )עקרון זה ידוע בספרות  חשבון 
כעקרון "התועלת השולית הפוחתת של הכסף", שמשמעו כי השקל 
"הראשון" הוא בעל ערך מהותי גבוה יותר, מבחינת האדם, ביחס 

לשקל המאה אלף, למשל(.24

להלן נדון במספר מקרים פרדיגמטיים בהליך הפלילי בהם מתעוררת 
שאלת הסנקציה הכלכלית או ההשפעה הכלכלית של הענישה, 
ונראה כיצד דיון מלא בשיקולים שיש לשקול בעת הפעלת אותה 
סמכות או הטלת אותה סנקציה נדרשת לשימוש במסקנות דוח חריס 
ובמערכת האומדנים לצורך הגעה לתוצאה שאינה פוגעת באופן בלתי 

חוקתי בזכויות שנמנו לעיל.

קביעת גובה ערובה במסגרת הליכי מעצר
חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרים(, התשנ"ו-1996 
)להלן: חוק המעצרים( קובע את הסמכות להטיל על חשוד או נאשם 
עירבון כספי או ערבות כחלק מתנאי השחרור. זאת, הן במסגרת 
קביעת ערובה על ידי הקצין הממונה בתחנת המשטרה )ראו סעיף 
42 לחוק( הן על ידי בית המשפט במסגרת הליכי המעצר טרם הגשת 
כתב האישום או במסגרת מעצר עד תום ההליכים )ראו סעיף 44 
לחוק(. סעיף 46 לחוק קובע את השיקולים לקביעת הערובה, ומונה 
בין היתר את "מצבו הכלכלי של האדם ויכולתו להמציא את הערובה 

הנדרשת". 

בעת קביעת הערובה, לעמדתנו על בית המשפט לשקול בבחינת 
מצבו הכלכלי של האדם את מספר הנפשות הנסמכות על שולחנו 
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25  למשמעות שיש להעניק ליכולת הכלכלית בעת קביעת הפקדה ראו למשל בש"פ 5735/14 היילה נ' מדינת ישראל )לא פורסם, ניתן ביום 31.8.2014(.
26  ראו למשל סעיף 39 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(]נוסח חדש[, תשכ"ט-1969; סעיפים 35ט-36 לפקודת הסמים המסוכנים]נוסח חדש[, 
תשל"ג-1973; פרקים ג'-ז' לחוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג-2003; פרק ו' לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000. כן ראו תזכיר חוק סדר הדין הפלילי )חילוט 

תקבולי עבירה(, התשע"ב-2012, המבקש לקבוע הסדר אחיד בשאלת החילוט. 
27  לסקירת ההצדקות לסעיף זה ראו למשל עמי קובו "פירוש לתיקון מס' 113 לחוק העונשין בעניין הבניית שיקול הדעת בענישה" הסניגור 183 4, 8 )2012(; יניב 

ואקי ויורם רבין "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא" הפרקליט נב)2( 413, 439 )2013(. 
28  ראו דיוני ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת מיום 20.12.2010 ו-27.12.2010 אשר דנו בחקיקת הסעיף. 

29  עניין אזולאי, לעיל ה"ש 24, בפסקאות 48-44.

ושאר הרכיבים הנבחנים במסגרת מערכת קביעת האומדנים, ולוודא 
ששיעור הערובה שנקבע אינו פוגע בסכום המינימלי הנדרש לקיום 
בכבוד. אין הצדקה להביא למצב שבו על העצור לבחור בין שחרור 
בערובה לבין קיום בכבוד שלו או של משפחתו. בפרט הדבר נכון 
בכל הנוגע להפקדת ערבון כספי, הדורשת הפקדת סכום לאלתר 
)להבדיל מחתימה על ערבות, אשר תחולט רק מקום בו הופרו תנאי 
השחרור(.25 במקרה של שחרור ממעצר, הפגיעה האפשרית בזכות 
לחירות ובזכות לשוויון היא ברורה. לצידה, יש להבטיח כי הרצון של 
האדם ומשפחתו לשחררו ממעצר לא יוביל לפגיעה משנית ובלתי 

חוקתית בזכותו או בזכותם לקיום בכבוד.

הותרת אמצעי מחיה סבירים בחילוט
הדין קובע הוראות חילוט במספר חוקים שונים.26 הוראות אלו 
מאפשרות, ככלל, לחלט מן הנאשם, בנוסף לכל עונש, כל רכוש 
שהתקבל בעבירה. חלק מן החוקים המסמיכים כוללים גם סייגים 
מפורשים באשר לרכוש שלא ניתן לחלטו. כך, למשל, סעיף 19)ב( 
לחוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג-2003, קובע מפורשות כי 
"בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי חוק זה אלא אם כן 
נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי 
מחיה סבירים ומקום מגורים סביר." קביעה דומה קיימת גם בסעיף 
36ג)ב( לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג-1973. 
דוח חריס רלוונטי כמובן באופן ישיר לפרשנות התיבה "אמצעי 
מחיה סבירים" שבסעיפים אלו, שכן ברי כי צו חילוט אשר יותיר 
בידי הנאשם פחות מאשר את המינימום הנדרש לקיום בכבוד אינו 
יכול להגיע כדי "אמצעי מחיה סבירים" )וייתכנו בהחלט מקרים 
בהם פרשנות התיבה תוביל לרף שהוא משמעותית גבוה יותר מהרף 
המינימלי שנקבע בדוח חריס(. מעבר לכך, נוכח העובדה שדוח 
חריס מכמת את הזכות החוקתית לקיום בכבוד, הרי שמתן פרשנות 
חוקתית לכלל חוקי החילוט מחייב לקרוא אף לתוך ההסדרים 
שאינם מתייחסים במפורש לסייגים לחילוט את הסייג המחייב 
להותיר בידי הנאשם אמצעי מחיה בסכום שלא יוריד אותו אל מתחת 

לרף הקיום בכבוד.

קביעת גובה הקנס במסגרת גזר הדין
ס' 40ח לחוק העונשין, התשל"ז-1977 )להלן: חוק העונשין(, 
קובע: "קבע בית המשפט כי מתחם העונש ההולם כולל עונש קנס, 
יתחשב, נוסף על האמור בסעיף 40ג)א( במצבו הכלכלי של הנאשם, 
לצורך קביעת מתחם עונש הקנס ההולם".27 במסגרת דיוני החקיקה 
הובהר כי מטרת הסעיף היא שבית המשפט יוודא כי הקנס שהוטל 
על הנאשם הוא כזה שאותו נאשם יוכל לעמוד בו – ובפרט, כאשר 
לצד הקנס נקבע מאסר חלף הקנס לפי סעיף 71 לחוק העונשין.28 גם 
בית המשפט העליון, בעניין אזולאי,29 קבע כי יש לפרש את הסעיף 
כך שיכולת כלכלית נמוכה עשויה להוביל להימנעות מהטלת קנס 
או להפחתתו, ובמיוחד בנסיבות בהן ברור כי אין לנאשם אפשרות 

מעשית לשלם את הקנס והלכה למעשה ירצה עונש מאסר תחתיו.

במסגרת פרשנות סעיף 40ח, יש לבחון את מצבו הכלכלי של הנאשם 

מתוך השוואה למינימום הקיום בכבוד העולה מדוח חריס, על מנת 
לוודא שיוותרו בידיו סכומים המספיקים לקיום בכבוד. הטלת קנס 
שמשמעותו היא פגיעה בקיום המינימלי בכבוד של הנאשם והורדתו 
אל מתחת לרף הקיום בכבוד פוגעת, ראשית, כאמור, באופן שאינו 
לתכלית ראויה בזכותו לקיום בכבוד, שכן אין חולק שפגיעה זו 
ביכולתו של הנאשם להתקיים בכבוד אינה מהווה אחת מתכליות 
הענישה. שנית, הטלת קנס ללא שקילת מסקנות דוח חריס עלולה 
להוביל לפגיעה עודפת בזכותו של האדם לחירות )בין אם הוטל עליו 
מאסר בפועל לצד הקנס בין אם לאו(, וזאת הן מקום בו יופעל כנגדו 
מאסר חלף קנס – כך ש"ישלם" את הקנס בחירותו בשל חסרון 
כיסו – הן מקום בו יוביל אי-תשלום הקנס, הנובע מצרכי הקיום 
הבסיסיים, להגבלת חירותו למשל בשל דחיית בקשתו לשחרור 
מוקדם. בכל המקרים הללו, נפגעת כמובן גם זכותו לשוויון, בין אם 
הוא מרצה עונש מאסר נוסף אך בשל אי-יכולתו לשלם את הקנס, 
בניגוד לאדם אמיד יותר, ובין אם הוא מצליח לשאת בתשלום הקנס, 

תוך פגיעה קשה יותר בו ביחס לנאשם עשיר.

כימות הפגיעה במשפחתו של האדם במסגרת גזר 
הדין

סעיף 40יא)2( לחוק העונשין מורה לבית המשפט לשקול במסגרת 
גזירת הדין בתוך המתחם גם את "הפגיעה של העונש במשפחתו של 
הנאשם". במקרים רבים, כאשר המפרנס העיקרי של המשפחה נשלח 
למאסר, ההכנסה המשפחתית צפויה לרדת מתחת לסף הקיום בכבוד, 
לעיתים בצורה דרסטית. דוח חריס מאפשר "לכמת" את הפגיעה 
הכלכלית במשפחה בעקבות המאסר ולזהות את המקרים בהם העונש 
עלול להוביל לפגוע בזכותם של בני המשפחה לקיום בכבוד. משמעות 
קשה זו של הטלת עונש המאסר מן הראוי שתעמוד בפני בית המשפט 
הגוזר את הדין, ובמקרים המתאימים, ראוי שתהווה שיקול משמעותי 
לבחירה בענישה חלופית שאינה כוללת מאסר, או לקיצור משך המאסר 

ככל שהוא מושת על הנאשם.

פריסת תשלומי קנס ופיצוי על ידי המרכז לגביית 
קנסות

סעיף 66 לחוק העונשין קובע כי קנס שהוטל ישולם מיד, אלא אם 
הורה בית המשפט שהקנס ישולם תוך תקופה שייקבע או שהקנס 
ישולם לשיעורין. אם הקנס לא שולם בהתאם לשיעורים שקבע 
בית המשפט, מועבר הקנס לטיפול המרכז לגביית קנסות, שהוא 
גוף סטטוטורי האמון בין היתר על הליכי גביית קנסות ותשלומים 
הכרוכים בהליך הפלילי. כך גם כאשר הוטל במסגרת גזר הדין פיצוי 
לטובת הניזוק לפי סעיף 77 לחוק העונשין )וראו בהקשר זה סעיף 
77)ג(, הקובע כי "לעניין גביה, דין פיצויים לפי סעיף זה כדין קנס"(. 
אחת מסמכויותיו המרכזיות של המרכז לגביית קנסות היא הסמכות 
הקבועה בסעיף 5ב)א( לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 
תשנ"ה-1995 )להלן: חוק המרכז( לפרוס או לדחות תשלום חוב. 
בדומה, מסמיך סעיף 5ג לחוק המרכז לפטור את החייב מתשלום 
תוספת פיגורים שהתווספה לחוב. נזכיר בהקשר זה את תוספת 

טי
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30  מן הראוי לציין בהקשר זה כי בימים אלה מתנהלים הליכי חקיקה שמטרתם להעביר את סמכות ההשגה על החלטות המרכז מבית המשפט העליון לערכאות 
הדיוניות. ראו תזכיר חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' ...()ביקורת שיפוטית(, התשע"ה-2015.
31  על הנפקות שיש ליכולת הכלכלית של החייב לעניין גביית הקנס ראו עניין אזולאי, לעיל ה"ש 24, בפסקה 49.

32  ראו רע"פ 2976/01 אסף נ' מדינת ישראל, פ"ד נו)3( 418 )2002(; רע"פ 228/05 יאגודייב נ' מדינת ישראל, פ"ד נט)4( 518.
33  ראו עניין אסף, בפסקה 10 לפסק דינו של השופט חשין.

34  ראו ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נז)4( 197. 
35  ראו עניין אזולאי, לעיל ה"ש 24, בפסקאות 64-60.

הפיגורים הקיצונית הקבועה בסעיף 67 לחוק העונשין, לפיה אם 
לא שולם הקנס או חלקו במועד שנקבע, מוטלת עליו באופן מיידי 
תוספת פיגורים של 50 אחוזים )!( מסכום הקנס או מחלקו שלא 

שולם, ולאחר מכן בכל חצי שנה 5% נוספים מן הקנס או מחלקו.

עד היום לא נדרש בית המשפט העליון באופן מקיף לשאלת גבולות 
שיקול הדעת שעל המרכז לגביית קנסות להפעיל בעת הפעלת 
סמכותו לפרוס או לדחות את המועד לתשלום קנס או פיצוי, 
וככלל, נראה כי בית המשפט העליון נמנע מלהתערב לגוף הדברים 
בהחלטות המרכז לעניין הסדרי פריסה, המובאות לפניו בדרך של 
עתירה לבג"ץ.30  אנו סבורות כי נוכח הפגיעה החמורה בזכויותם של 
נידונים ונאשמים, מן הראוי שבית המשפט העליון ידון בשאלות אלה 
לגופם של דברים ויתווה באופן ברור את דרך הפעלת שיקול הדעת 
של המרכז לגביית קנסות. לענייננו, נראה כי יש לקבוע במפורש, 
בדומה להנחיית הכונס הרשמי באשר לפשיטת הרגל, כי בקביעת 
הסדר תשלומים על ידי המרכז לגביית קנסות, יש לקבוע את ההסדר 
כך שיותיר בידי הנאשם את הסכום הנדרש על פי דוח חריס על מנת 

לאפשר לו ולמשפחתו מחייה בכבוד.31 

ההכרח להחיל את דוח חריס על המרכז לגביית קנסות בולט במיוחד 
באשר להטלת פיצוי. באשר לפיצוי, חוק העונשין אינו קובע מנגנון 
דומה למנגנון הקבוע בסעיף 40ח. סעיף 77 לחוק, הקובע את 
הסמכות להטיל פיצוי לטובת המתלונן, קובע בהקשר זה בסעיף 
קטן )ב( כי "קביעת הפיצויים לפי סעיף זה תהא לפי ערך הנזק או 
הסבל שנגרמו" – דהיינו, על פי תפיסת המחוקק, אין צורך להתחשב 
ביכולתו הכלכלית של נאשם בעת הטלת פיצוי )וזאת להבדיל מאשר 
הדין באשר לקנס, כאמור לעיל(. זאת, על רקע הקביעה הכללית 
בפסיקה על פיה אופיו של הפיצוי הוא אזרחי בעיקרו.32 על רקע 
תפיסה קיימת זו, מתחזקת החובה לקחת בחשבון את מסקנות 
דוח חריס לכל הפחות באשר לסדרי הגבייה של הפיצוי. כאמור 
לעיל, הורתו של דוח חריס היא במסגרת המשפט האזרחי, כחלק מן 
האיזון שבין חייב לבין נושיו. במסגרת זו, נקבע כי ככלל, הגשמת 
האינטרסים והזכויות של הנושים אינם יכולים להביא את החייב אל 
מתחת לקו הקיום בכבוד. כך ככלל, וכך גם באשר לפיצוי המוטל 
בהליך פלילי. אכן, פיצוי זה מוטל במסגרת הליך פלילי במטרה 
להקל על הניזוקים מן העבירה ולחסוך מהם את הצורך בניהול הליך 
אזרחי מקביל,33 אולם אין ראוי לפרשו כך שהוא מאפשר לפגוע 
באופן בלתי חוקתי בזכויותיו הגרעיניות של החייב-הנאשם. דברים 
אלו מתחזקים ביתר שאת נוכח הקביעה לפיה לא ניתן במקרים 
מסוימים לכלול את החיוב האזרחי שמקורו בפיצוי שהוטל בהליך 

פלילי במסגרת הליכי פשיטת רגל. 34   

הפעלת מאסר חלף קנס
לצד הסמכות אשר נזכרה לעיל לעניין עצם קביעת עונש הקנס 
נבחנים  – שני אלה  והאפשרות להמירו במאסר אם לא שולם 
במסגרת גזר הדין – יש לדוח חריס משקל לעמדתנו גם בשלב של 
הפעלת המאסר חלף הקנס )המעוגנת בסעיף 129א לחוק סדר 

הדין הפלילי]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982(. הפעלת המאסר 
חלף הקנס מורכבת משלושה שלבים עיקריים – הגשת בקשה לבית 
המשפט להוצאת פקודת מאסר על ידי המרכז לגביית קנסות, הוצאת 
פקודת המאסר על ידי בית המשפט, ולבסוף, הוצאה לפועל של 
פקודת המאסר החתומה על ידי המשטרה. בכל אחד מן השלבים 
האלה, לעמדתנו, על הרשויות השונות לקחת בחשבון את מסקנות 
דוח חריס ולוודא שההליך להפעלת פקודת המאסר לא יוביל לפגיעה 

בלתי חוקתית בזכויות.

באשר לשלב הבקשה להוצאת פקודת המאסר כאמור לעיל, לגישתנו, 
בכלל הליכי הגבייה המבוצעים על ידי המרכז לגביית קנסות, על 
המרכז לפעול כך שפעולות הגבייה לא יובילו את החייבים מתחת 
לרף הקיום בכבוד. נגזרת מיידית ממסקנה זו היא כי באותם מקרים, 
בהם "חסום" המרכז לגביית קנסות מהליכי גבייה ביחס לסכום 
מסוים מכוח ההגנה על הזכות לקיום בכבוד, הרי שהגנה מהותית זו 
ראוי שתמנע ממנו, ככלל, גם לפנות בבקשה לבית המשפט להוצאת 
פקודת מאסר חלף קנס. ככלל שהתרשם המרכז לגביית קנסות מן 
המידע שהובא בפניו כי אין בידי האדם לשלם את תשלומי הקנס 
שהוטלו עליו מבלי שיירד מתחת לרף הקיום בכבוד, לא ניתן לעקוף 
מסקנה זו על ידי פניה במסלול של בקשה להוצאת פקודת מאסר חלף 
קנס. בקשה להוצאת פקודת מאסר בנסיבות כאלה פוגעת באופן חד 
וברור בכל הזכויות החוקתיות שנמנו לעיל, ובפרט בזכות לחירות 
ובזכות לשיוויון, שכן אדם נשלח למאסר אך ורק בשל חיסרון כיסו. 
המקרה היחיד בו ניתן לאפשר תוצאה קשה זו הוא מקום בו הוכח כי 

האדם פעל שלא בתום לב.35 

מסקנות אלו נכונות אף באשר לבית המשפט הדן בבקשה להוצאת 
פקודת מאסר חלף קנס. ככל שבית המשפט נוכח כי הסדר התשלומים 
שהוצע לנאשם הוא כזה שמוריד אותו אל מתחת לרף הקיום בכבוד, 
יש בכך כדי להוות שיקול מכריע כנגד הוצאת פקודת מאסר חלף 
קנס בשל אי-העמידה בתנאי הסדר תשלומים זה, או – מקום בו 
הוצאה כבר פקודת מאסר חלף קנס – תהיה הצדקה במקרים כאלה 
להורות על עיכוב ביצוע המאסר חלף הקנס, ועל פריסה מחודשת של 

התשלומים באופן שלא יפגע בזכות לקיום בכבוד.

ופיצוי  המשקל שיש להעניק לאי-תשלום קנס 
במסגרת הליכי שחרור מוקדם

מסגרת משפטית נוספת שבה מתבטאת הסנקציה הכלכלית במפורש 
בפגיעה בזכות לחירות, מעבר להליכי המעצר והליכי מאסר חלף קנס 
שנדונו לעיל, היא במסגרת הליכי שחרור על תנאי לפי חוק שחרור 
על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 )להלן: חוק שחרור על תנאי(. 
סעיף 9)1( לחוק שחרור על תנאי מונה במסגרת הנתונים שעל ועדת 
השחרורים לשקול בבואה להחליט האם ראוי אסיר לשחרור על תנאי 
גם את הנתון בדבר "קנס או פיצוי לפי סעיף 77 לחוק העונשין, 
שהוא חויב בהם בגזר הדין כאמור, האם שילמם ואם לא שילמם – 
הסיבות לכך". נכון לעת הזו, נוהגות ועדות השחרורים ובתי המשפט 
המחוזיים לבחון נתון זה באופן המנותק מן הדיון בזכות לקיום 
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36  שאלת המשקל שיש להעניק לאי-תשלום הפיצוי בשאלת השחרור המוקדם מקום שבו אין באפשרותו של אסיר חסר אמצעים לעמוד בהסדר התשלומים שנקבע לו 
תלויה ועומדת בימים אלו בפני בית המשפט העליון וקבועה לדיון במהלך חודש ספטמבר 2017. ראו רע"ב 3749/17 קיריל סטצנקו נ' בית המשפט המחוזי מרכז-

לוד.
37  ראו הסניגוריה הציבורית דוח פעילות 2014 17-14 )2015(, טלי קסלסי-גולדשטיין "'תיקי עוני' – התמודדות הסניגוריה הציבורית עם עברות שבוצעו על רקע 

מצוקה כלכלית" מעשי משפט ח 113 )2016(.
  Shiri Regev-Messalem, Claiming Citizenship: The Political Dimension of Welfare Fraud, 38)4( Law & SociaL inquiry 993-  38
 Shiri Regev-Messalem, Trapped in Resistance: Collective Struggle through Welfare Fraud in Israel, 48)4 ( וכן ;)1018 )2013

.Law & Society review 741-772 )2014(4

בכבוד, תוך מתן פרשנות מחמירה לאי-עמידה בתשלום קנס או 
פיצוי, כאילו הם מהווים במהותם אי לקיחת אחריות לביצוע העבירה 

או לנזק שנגרם. 36

ואולם, בחינת המצב הכלכלי לאור מסקנות דוח חריס מחייבת כי 
השאלה האם עשה אסיר כל שביכולתו כדי לעמוד בתשלום הקנס 
והפיצוי תיבחן לאור זכותו לקיום בכבוד, כך שככל שאי-התשלום 
נובע מכך שבידי האדם מצוי סכום נמוך מהסכום הנדרש לקיום 
מינימלי בכבוד, הרי שאיזון ראוי בין האינטרסים הנוגדים יצדיק, 
ככלל, מתן משקל מוגבל לנתון זה במסגרת ההחלטה האם לשחרר 
את האדם בשחרור מוקדם. המשמעות היא שרק אם יוכח שאי-

התשלום נעשה בחוסר תום לב, הרי שיינתן לכך משקל בהחלטה 
שלא להורות על השחרור.

ודוקו: מסקנה זו אין משמעותה מתן "פטור" אוטומטי לאסירים 
חסרי אמצעים מן הקנס או הפיצוי שהוטל עליהם. יחד עם זאת, 
היא בוודאי מצביעה על כך שמן הראוי לקבוע, ככלל, כעניין של 
מדיניות משפטית, כי מועד התשלום של קנס או פיצוי שנגזר על 
אדם לצד מאסר בפועל ייקבע למועד שלאחר סיום המאסר. זאת, 
על מנת לאפשר לנאשם לשלם את החיוב שהוטל עליו מבלי שחוסר 
יכולתו לשלם יוביל לפגיעה בזכותו לחירות ולשוויון. אף מן הבחינה 
הפרקטית, נראה כי יש הגיון רב בטענה לפיה עדיף לאפשר את 
תשלום הקנס או הפיצוי במועד מאוחר יותר – בו ניתן להניח כי 
האדם ישתחרר ויוכל לשאת בחובותיו ולעמוד בהם – על פני הכרזה 
דווקנית באשר למועד התשלום המיידי, אשר כמובן לא תוכל 
להתממש בפועל )שכן לאדם, המצוי מאחורי סורג ובריח, אין בפועל 
אפשרות לעמוד בתשלומים(, ותוביל אך להתווספות ריביות וחובות, 

באופן שיוביל להחמרה נוספת של הפגיעה בזכויות החוקתיות. 

קביעת מדיניות העמדה לדין ב"תיקי עוני" בהם 
העבירה בוצעה בשל קושי להתקיים בכבוד

מזה מספר שנים הסניגוריה הציבורית מפנה את תשומת הלב 
הציבורית לתיקים פליליים שבבסיסם מצוקות כלכליות-חברתיות 
קשות של מבצעי העבירה, אשר בהם בוצעה העבירה בדרך כלל 
במטרה להשיג אמצעי קיום בסיסיים. מקרים אלו כוללים, למשל, 
וקיבוץ  ומים,  גניבת חשמל  גניבת מזון, פלישה לדיור ציבורי, 
נדבות.37 במקרים אלו, לעמדת הסניגוריה הציבורית, אין מקום 
להעמדה לדין פלילי, ויש להתמודד עם המקרה באמצעות שירותי 

הרווחה. בהקשר זה, נראה כי מערכת האומדנים בדוח חריס יכולה 
לשמש כ"כלל אצבע" המלמד על עומק המצוקה הכלכלית בה שרוי 
החשוד או הנאשם, ולהצביע על מקרים בהם לא ניתן להפריד בין 
הקושי הכלכלי לבין ההידחקות לביצוע עבירות פליליות. זאת, בפרט 
ביחס לעבירות פליליות שעניינן עצם ההיזקקות לרשת הביטחון 
הכלכלית, שבחינה של מחשבון חריס מוכיחה כי אינה מספיקה. כך 
למשל, עבירות שעניינן אי דיווח על שכר, שנעשו לשם קבלת קצבה 

מהביטוח הלאומי, וכדומה.38

סיכום 
דוח חריס מאפשר, לראשונה, לקבוע מה הוא סכום ההוצאות שנדרש 
כדי להתקיים בכבוד בישראל. הוא אינו עוסק בשאלה חובתו של מי 
)של המדינה? של האזרח?( לפעול על מנת שיתאפשר קיום זה, 
כלומר על מנת שלאדם יהיו הכנסות )בכסף או בעין( שוות להוצאות 
נדרשות אלה. הוא אינו "מפנה את המבט" ושואל כיצד יש לוודא כי 
לכל אדם יש אמנם את הסכום האמור, משום שהוא עוסק רק במה 
יש להשאיר בידי האדם כאשר גובים ממנו חובות. עם זאת, ונוכח 
העבודה היסודית שנעשתה במסגרת הכנתו, והמידע הסטטיסטי 
הרחב שעליו הוא מתבסס, הוא יכול לשמש אותנו כאינדיקציה 
להיקף אותה זכות עמומה שהיא "קיום בכבוד", ובעיקר הוא יכול 
לשמש אותנו כאינדיקציה לכמה רחוק נמצאים אנשים החיים בעוני 
מרף הסכום הדרוש למימוש זכות זו. מרחק זה צריך לעמוד לנגד 

ענינו בהתמודדות המערכת עם אנשים החיים בעוני.

בתחום הפלילי, כאשר על הכף עומדות פגיעות קשות בזכויות 
הנאשם, ופגיעות היקפיות במשפחתו, ילדיו, וסביבתו הקרובה, יש 
לנהוג בזהירות מוגברת בטרם הטלת עונשים או הפעלת סנקציות 
על אדם שרק בגין עוניו יהפכו חמורים יותר. מדד חריס מאפשר 
לנו התייחסות נכונה יותר מבחינה ראייתית לנאשמים ונידונים, 
על מנת לוודא כי מערכת המשפט הפלילי נוהגת בשוויון ואינה 
מטילה עונשים כפולים על עניים, אינה פוגעת פגיעה בלתי חוקתית 
בזכות היסוד לחירות, ואינה מובילה אנשים אל מתחת לרף הקיום 
בכבוד. ראוי לציין כי בכך מתאפשרת הגנה על אלמנט נוסף של 
הזכות לכבוד האדם, כאשר האדם הנאשם מטופל על ידי מערכת 
משפטית ש"רואה" ו"שומעת" אותו באופן פרטני, ומקבלת החלטות 

המתאימות למצבו.
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