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במקרי של חשד לאלימות במשפחה ,ניצבת המשטרה לעתי קרובות בפני מצב של
בחירה בי חלופות ,הכרוכות בניבוי תו( לקיחת סיכו .במאמר זה אנו מציעי לנתח
מקרי כאלה במונחי היחסי האפשריי בי החלטות המשטרה )קרי ,להרחיק אד
מביתו או לא להרחיקו( לבי תוצאות האמת בזמ מאוחר יותר )למשל ,קביעה משפטית,
כי אותו אד ביצע פעולה אלימה או לא ביצע אותה( .זאת ,במסגרת מודל תיאורטי של
קבלת החלטות וחיזוי בתנאי איודאות .המודל מאפשר להגדיר ארבעה מצבי
אפשריי" :קליעות"" ,אזעקות שווא"" ,החטאות" ו"דחיות מוצדקות" .ההסתברויות
ההדדיות של מצבי אלה נקבעות עלידי תזוזות בקריטריוני ההחלטה של המשטרה
ובתיהמשפט .אנו מראי ,כיצד במסגרת מערכת התגמולי החברתית הקיימת כיו,
הגורמת לצירו %אסטרטגיות של "הימור שמרני" ,יש סיכוי גבוה ל"אזעקות שווא" ,קרי,
להרחקת אנשי מבתיה ג כאשר אינ אלימי באמת .עלמנת להתמודד ע
התופעה ,מוצע ,קוד כול ,לשפר את יכולת קבלת ההחלטות של המשטרה במקרי
כאלה ,זאת עלידי רכישה מתמדת של ניסיו ומומחיות ספציפיי לנושא זה.
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מילות מפתח :אלימות נגד בני זוג במשפחה ,משטרה ,נטילת סיכוני" ,תיאורית
גילוי אותות" ,קבלת החלטות ,אי ודאות.

כללי
בעשור האחרו הולכת וגוברת המודעות הציבורית לנושאי שוני הקשורי לאלימות נגד
בניזוג במשפחה ,ה בחו"ל )למשל,Dutton ;1995 ,Morse ;1996 ,Crowell and Burgess :
 (1994וה בישראל )למשל :בוכבינדר ואסעד ;2000 ,קס ;2000 ,בוכבינדר ,שרר ואיזיקובי,.
 .(1997כ( ,למשל ,הורחבה הגדרת האלימות עצמה ,והיא כוללת ,כיו ,את האלמנט הנפשי,
מעבר לאלמנט הפיזי שנכלל בה ג בעבר ) ;1996 ,Crowell and Burgessרדאי ,שלו וליב
קובי .(1995 ,קיימות ג הצעות מרחיקות לכת לגבי תפיסת מושג האלימות נגד נשי,
הגורסות ,כי יש לחייב בענישה עלפי הגדרה רחבה ביותר של אלימות נגד נשי ,הכוללת ג
אלמנטי כמו אפליה בעבודה ,פערי שכר ,פורנוגרפיה וזלזול של שוטרי )ביבס .(2000 ,בנוס%
לכ( ,אנו מוצאי בתקשורת הישראלית ,חדשות לבקרי ,ידיעות שונות הקשורות לנושא
האלימות במשפחה.
מטבע הדברי מצויה המשטרה ,לעתי קרובות ,במוקד ההתרחשויות בהקשר זה .ההנחה
הרווחת בחו"ל ובאר .היא ,שנשי הסובלות מאלימות במשפחה אינ נוטות לפנות ,לפחות
תחילה ,למשטרה אלא למקורות עזרה חו .משטרתיי בלתי פורמליי )בני משפחה ,חברי(
או פורמליי )פסיכולוגי ,עובדי סוציאליי( )ראה סקירת ספרות אצל שה .(1999 ,לפיכ(,
ניכרת מגמה של ארגוני נשי שוני )כגו :נעמ"ת ,שדולת הנשי וליגת הנשי למע ישראל(
לעודד נשי ,הסובלות מאלימות מצד בעליה ,להתלונ על כ( במשטרה .ג המחוקק
והמשטרה פועלי בכיוו זה ,לפחות מבחינת המדיניות המוצהרת שה נוקטי בה )ראה
סקירת ספרות אצל שה ורגב .(2000 ,כל זאת ,בגיבוי אידיאולוגיאינטלקטואלי של טקסטי
שוני ,שלה אופי פמיניסטי מובהק )ראה ,למשל :יזרעאלי ואח'.(1992 ,Herman ;1999 ,
העליה במודעות הציבורית לבעיית האלימות במשפחה ,בעשור האחרו ,הביאה להיערכות
מחודשת של מערכת אכיפת החוק לטיפול בהתנהגות בעייתית זו .המשטרה ,כמדיניות,
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החמירה את האכיפה תו( מת דגש הרתעתי מובהק .זאת ,תו( עירוב גורמי טיפוליי שוני
בקהילה )שלו ויחזקאלי ;1994 ,יחזקאלי .(2002 ,ע זאת ,נמצא ,כי למרות השינויי במדיניות
המשטרה ,נית עדיי למצוא מידה בלתי מבוטלת של חשדנות ,של חוסר אמו ושל עמדות
מוקדמות בקרב חלק ניכר של שוטרי משטרתישראל כלפי נשי מתלוננות )שה ;1999 ,שה
ורגב .(2000 ,כ( ,למשל ,נמצא ,כי כ  30%מהשוטרי שהשתתפו במחקרה של שה )(1999
סברו ,כי נשי רבות מגישות תלונות שווא נגד בעליה ,וכ  45%מהשוטרי סברו ,כי נשי
רבות ,שמגישות תלונות על אלימות במשפחה ,מנצלות את המשטרה למטרות שונות.
מצד אחד ,נית לראות בנתוני אלה עמדה מוקדמת נגד נשי .אול ,מצד שני ,קיימות טענות,
בקרב מי שמצוי בנושאי אלה ,כי לעתי מזומנות נשי ,שאינ סובלות מאלימות של ממש,
בוחרות להתלונ .זאת ,עלמנת ליצור הפרדה פיזית בביתהמגורי ,דבר שאינו נית להשגה,
אלא באמצעות טענות על אלימות .כמו כ ,לעתי קרובות ,עורכידי ממולחי "מריצי"
נשי למשטרה ,עלמנת "לתפור לבעל תיק" ,כדי ליצור עליו לח ,.ולהשיג יתרו טקטי
במלחמת הגירושי )ראה ,למשל ,את הדיו על סוגיית מקרי השווא אצל יחזקאלי.(2002 ,
כתוצאה מכ( ,נמצאת המשטרה ,לעתי קרובות ,בדילמה בעת קבלת החלטות ,שכ על השוטר
או על קצי המשטרה להחליט א המידע שלפניו אמי א לאו.
בעיה זו היא קשה במיוחד ,שכ ,סכסוכי משפחתיי רבי מתרחשי "בארבע עיניי" .בפני
הגור החיצוני המעורב ,במקרה זה ,המשטרה ,אי תמיד בנמצא מידע עובדתי מוצק ,היכול
להוות תמיכה בגרסה זו או אחרת .הדילמה קשה א %יותר ,שכ ,על השוטר או על הקצי
להחליט ,לעתי קרובות ,תו( פרק זמ קצר ,הא לעשות מעשה .למשל ,הא להרחיק מביתו
בעל ,שאשתו התלוננה כי נקט נגדה אלימות מסוג כלשהו א לאו .ברור כמעט מאליו ,כי
להרחקה שכזו ,קל וחומר למעצר ,עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת בהמש( .ה מההיבט
המשפטיטקטי )למשל ,ניצול אקט זה ,מאוחר יותר ,במהל( הדיוני המשפטיי ,ג א
יתברר ,כי "אי לטענת האלימות רגליי"( ,וכ ,ג המשפחתיפסיכולוגי ,למשל ,התפתחות
סרבנות ליצירת קשר ,בקרב ילדי הזוג ,ע האב ה"אלי" )ברגמ וויצטו,Gardner ;1995 ,
.(1991
מבחינה תיאורטית ,נית להציג את המצב ,שבו נמצא השוטר ,כבעיה של בחירה בי חלופות.
דהיינו ,קבלת החלטה הכרוכה בקבלת קו פעולה מסוי או בדחייתו .למשל ,להרחיק את הבעל
האלי ,לכאורה ,מהבית או לא להרחיקו .החלטות כאלה מתקבלות ,בדר(כלל ,בתנאי אי
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ודאות ,והבחירות בי החלופות כרוכות ,לעתי קרובות ,בעריכת תחזיות או ניבויי לגבי
העתיד להתרחש.
נית להצביע ,בעיקרו ,על ארבעה יחסי אפשריי בי החלטות המשטרה במצב עכשווי נתו
בהקשר זה לבי התרחשויות עתידיות הקשורות בו) :1א( הרחקת אד מביתו בצדק )דבר
שיבוא לידי ביטוי מאוחר יותר ,למשל ,באמצעות הרשעתו בביתהמשפט בגי אלימות(;
)ב( הרחקת אד מביתו שלא בצדק )קרי ,כאשר מאוחר יותר יזוכה אותו אד ,למשל ,בבית
המשפט(; )ג( איהרחקתו של האד בצדק )דהיינו ,כאשר האד באמת ח %מפשע(; ו )ד( אי
הרחקתו שלא בצדק )כלומר ,כאשר הוא ,בעצ ,אלי(.
במערכת המשפט מוכרי תיקי לא מעטי הנוגעי לנושא זה כגו "תיק פנסו" ו"תיק אבו
ראס".
ב"תיק פנסו" )פנסו נ .פנסו( ,לא הורחק גבר בעל עבר אלי מביתו עלידי המשטרה .בית
המשפט לענייני משפחה הרחיקו לתקופה קצובה ואילו ביתהמשפט המחוזי לערעורי משפחה
בתלאביב ,אשר בפניו נידו העניי ,א %החמיר והרחיק את הגבר לתקופה בלתיקצובה,
בהחלטה תקדימית של כבוד השופט חיי פורת .לעומת זאת ,ב"תיק אבוראס טיבי" )אבו
ראס טיבי נ .אבוראס טיבי( הורחק מביתו גבר עלידי המשטרה ,רופא ללא עבר פלילי ,וא%
הוגש נגדו כתב אישו בגי תקיפת אשתו .ביתהמשפט לענייני משפחה אישר את ההרחקה
שביצעה המשטרה וא %הרחיבה ,ואול ,ביתהמשפט המחוזי לערעורי משפחה בתלאביב,
אשר בפניו נידו העניי )שוב בפני כבוד השופט חיי פורת( ,לא הסכי ע קביעה זו ,והורה על
קיו דיו חוזר בעניי בערכאה הנמוכה יותר .בסופו של התהלי( ,בוטל צו ההרחקה .יתרה
מזו ,הרופא הנידו א %זוכה מכל אשמה בערכאה הפלילית שבפניה נידו עניינו.
נית לנתח יחסי אלה תו( שימוש במודל תיאורטי של קבלת החלטות וחיזוי בתנאי אי
ודאות .שורשי מודל זה נעוצי בתיאוריית גילוי אותות ) .(1964 ;1996 ,Swetsהמודל יוש,
בי היתר ,לתיאור תהליכי מיו כוח אד ) ;(1978 ,Einhorn and Hogarthלניתוח התנהגות
1

הקריטריו שנבחר – "הרשעה בבית משפט" ,הינו קריטריו נוקשה במיוחד ,שכ ,ההרשעה היא
תוצאה של תהלי( רב שלבי ,שמעורבי בו כל גורמי מערכת אכיפת החוק .החלטות מנהליות ,תו(
כדי התנהלות התיק משלב הגשת התלונה ואיל( ,יכולות להביא לסגירתו לפני הרשעה ,ג א
עובדתית ,בוצעה העבירה .עובדה זו מחייבת התייחסות זהירה לפרשנות המודל בכלל ולטענה ב'
בפרט .קריטריו נוקשה פחות יקטי את מספר המקרי המתאימי לקטגוריה ב'.
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של לקיחת סיכו בהקשרי ניהולייעסקיי שוני ) (1995 ;1993 ,Shapiraולהבנת
אסטרטגיות שונות של נטילת סיכוני בספורט ובחינו( גופני ).(2001 ,Bar-Eli
אנו ננתח את התנהגות המשטרה במצבי בעיתיי כאלה ,תו( ניסיו לעמוד על המשמעויות
העיוניות ועל אלו המעשיות הנובעות מכ(.

מודל של קבלת החלטות וחיזוי בתנאי איודאות
כאשר ניצבת המשטרה בפני החלטה מסוג זה ,קרי ,להרחיק אד מביתו או לא להרחיקו,
מקבל ההחלטה יכול ,למעשה ,כפי שכבר ראינו לעיל ,להגיע לשתי החלטות נכונות) :א( הרחקה
מוצדקת; )ב( איהרחקה מוצדקת .לעומת זאת ,עלול מקבל ההחלטה ג ליפול קורב לשני
סוגי טעויות) :א( הרחקה בלתימוצדקת; )ב( איהרחקה בלתי מוצדקת .החלטות נכונות או
מוטעות אלה ,אשר נכונות או אינכונות תיוודע למקבל ההחלטה רק לאחר מעשה ,קרי,
לנוכח תוצאות האמת )למשל ,הרשעתו או זיכויו של האד בדי( ,מתוארות בתרשי מס' .1
כאשר עליה להחליט א להרחיק או לא להרחיק אד מביתו בזמ  ,t1ניצבת המשטרה,
למעשה ,בפני בעיית חיזוי ,שכ ,נכונות או אינכונות ההחלטה תתברר רק בעתיד ,קרי ,בזמ
 ,.t2לנוכח תוצאות אמת כלשה .נית לחשוב על הדר( ,שבה מתקבלת החלטת המשטרה באופ
הבא :עלמנת לקבל את ההחלטה ,נקבע ער( קריטי כלשהו .Xc ,א הערכת קו הפעולה הנחו.
– הנעשית ,כמוב ,לפני קבלת ההחלטה בזמ  ,t1על סמ( כלל המידע הזמי בפני המשטרה
באותו רגע ,תביא למצב ,בו ) X>Xcלמשל ,כאשר למשטרה נראה ,כי בפניה עדויות רבות יותר
לקיו אלימות ,בהשוואה לנדרש עלפי הקריטריו  ,(Xcיורחק האד מביתו .לעומת זאת ,א
נראה למשטרה ,כי אי עדויות מספיקות לכ( )שוב ,בהשוואה לנדרש עלפי  ,(Xcלא תתבצע
ההרחקה ,שכ .X<Xc ,החלטות אלה של המשטרה בזמ  t1מוצגות על ציר ה Xבאיור מס' .1
תרשי מס'  :1היחסי האפשריי בי החלטות המשטרה לתוצאות אמת
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מטבע הדברי ,מתבררת נכונות של החלטות המשטרה או אי נכונות רק מאוחר יותר ,בזמ
 .t2למשל ,לאחר תהלי( שיפוטי כלשהו .ג בתהלי( מסוג זה נקבע ,למעשה ,ער( קריטי כלשהו,
 ,Ycאשר מעליו ,קרי ,במצב בו  ,Y≥Ycנאמר ,כי האד אכ אלי ,בעוד מתחתיו ,קרי ,במצב
בו  ,Y<Ycנאמר ,כי האד אינו אלי .במילי אחרות ,ג כא ,נית לחשוב על כמות מסוימת
של ראיות ) (Ycהנדרשת לצור( הכרעה בי שתי החלופות האפשריות הללו.
במודל הנוכחי כינינו את ציר ה" Yתוצאות אמת" ,שכ בחברה שלנו מקובל לראות בהחלטות
שיפוטיות אלה מעי הכרעה לגבי אמיתות של דברי או איאמיתות .החלטות אלה )של
ביתהמשפט ,למשל( בזמ  t2מוצגות על ציר ה Yבתרשי מס' .1
המידה ,שבה החלטות המשטרה בזמ  t1אכ מנבאות את תוצאות האמת בזמ  ,t2תוגדר
כתוק %הניבוי של ההערכות ,המתבצעות עלידי המשטרה טר קבלת ההחלטה בזמ  .t1תוק%
ניבוי זה מתואר עלידי האליפסה ,המופיעה בתרשי מס'  ,1אשר מייצגת ,למעשה ,את מקד
המתא  ,r xyבי שני המשתני הללו .שני המקרי הקיצוניי יוצגו עלידי עיגול ) (r x y=0או
קו ) ;(r x y=1כמוב ,שככל שהמתא גבוה יותר ,כ( תהיה האליפסה צרה יותר.
ברוב המקרי ,קרי ,כאשר < 1

xy

 ,0 < rייתכנו ארבע יחסי אפשריי בי ההחלטות

המתקבלות בזמ  t1לבי תוצאות האמת בזמ :t2
"קליעה" :החלטה על הרחקה ) ,(X ≥ X cכאשר מסתבר ,כי האד אכ אלי ).(Y≥Yc
בלועזית ,מכונה מצב זה ” “Hitאו ";“Positive Hit
"אזעקת שווא" :החלטה על הרחקה ) ,(X ≥ X cכאשר מסתבר ,כי האד איננו אלי
) .(Y < Ycבלועזית ,מכונה מצב זה " “False Alarmאו ";“False Positive
"החטאה" :החלטה על איהרחקה ) ,(X < Xcכאשר מסתבר ,כי האד אכ אלי ).(Y≥Yc
בלועזית ,מכונה מצב זה ” “Missאו ";“False Negative
"דחיה מוצדקת" :החלטה על איהרחקה ) ,(X < Xcכאשר מסתבר ,כי האד איננו אלי
) .(Y < Ycבלועזית ,מכונה מצב זה " “Correct Rejectionאו ".“Negative Hit
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ברור ,כי ה"החטאות" ו"אזעקות השווא" מקבילות לטעות מסוג ראשו ולטעות מסוג שני,
בהתא בהתפלגות המשותפת של שני המשתני הנדוני כא .עלמנת להפחית את הכמות
הכללית של הטעויות ,יש ,כמוב ,להגדיל את יכולת הניבוי של מקבל ההחלטות בזמ  ,t1קרי,
להעלות את ער(

xy

 .rכ( ,למשל ,יכולה המשטרה לנסות ולשפר את התהליכי המתבצעי

טר ההחלטה ,ושבמסגרת נאס %המידע הרלבנטי ,משוקלל ומוער( )חקירת הצדדי
והנסיבות ,איסו %עדויות אחרי וסימני( .לעומת זאת ,ירידה ביכולת החיזוי של מקבל
ההחלטות ,דהיינו ,בתוק %הניבוי של הערכותיו – תתבטא בעלייה בכמות הכוללת של הטעויות,
כתוצאה מירידה בער(  .r xyיחד ע זאת ,תהיה לתזוזות בקריטריוני קבלת ההחלטות  Xcו/או
 Ycהשפעה מכרעת על ההסתברות לקבלת החלטות נכונות או מוטעות.
מקבל ההחלטות יכול להחליט להזיז את  Xcלימי .עלידי כ( ,הוא מקטי ,למעשה ,את
הסיכוי ל"אזעקות שווא" ,תו( כדי הגדלת הסיכוי ל"החטאות" .הזזת  Xcלימי תגרו ג
להגדלת הסיכוי ל"דחיות מוצדקות" ,ולהקטנת הסיכוי ל"קליעות" .לעומת זאת ,הזזת Xc
לשמאל תגרו להקטנת הסיכוי ל"החטאות" ולהגדלת הסיכוי ל"אזעקות שווא" .הזזת Xc
לשמאל תגרו ג להגדלת הסיכוי ל"קליעות" ולהקטנת הסיכוי ל"דחיות מוצדקות".
דר( אחרת לשינוי הסיכויי הכרוכי בארבעה מצבי אלה הינה ,כמוב ,הזזת  .Ycכאשר Yc
מוזז כלפי מעלה ,הסיכויי ל"דחיות מוצדקות" ול"אזעקות שווא" עולי ,בעוד הסיכויי
ל"החטאות" ול"קליעות" יורדי .לעומת זאת ,כאשר  Ycמוסט כלפי מטה ,עולי הסיכויי
ל"החטאות" ול"קליעות" ויורדי הסיכויי ל"דחיות מוצדקות" ול"אזעקות שווא".

טיפול המשטרה ובתיהמשפט בתלונות על אלימות במשפחה:
"הימור שמרני" ומשמעותו
הנטייה של מקבלי החלטות להזיז את הקריטריוני לכוו זה או אחר ,יכולה להיות מושפעת
לא רק עלידי נטיותיה האישיותיות ,אלא ג ,ואולי א %בעיקר ,עלידי גורמי מצביי ,כמו,
למשל ,מערכת התגמולי המובנית בתו( הסביבה שבה ה פועלי .במקרה הנידו ,קיימת
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לטענת מאמר זה ,כפי שנראה להל ,מערכת תגמולי סביבתית ,שעלולה ליצור נטיה חזקה
ל"אזעקות שווא" ,קרי ,להרחקות מוטעות של אנשי מבתיה במקרי של תלונות על
אלימות במשפחה.
כאשר ניצבת המשטרה בזמ  t1בפני החלטה על הרחקה או על איהרחקה מהבית ,מערכת
התגמולי ,שבה היא פועלת ,תגרו להזזת  Xcבצורה משמעותית לשמאל .שכ ,לנוכח
האפשרות לתוצאות פטאליות )קרי ,רצח( ,המשטרה מעדיפה להטות לכיוו הנשי .במצב כזה,
יעדי %השוטר המטפל בדבר להחליט על הרחקה ,כבר כאשר קיי חשד קל ביותר לאלימות.
שכ ,באווירה הציבורית הקיימת ,א אכ יסתבר ,שהאד אלי ,מוטב לה ,למשטרה ,להגדיל
את סיכוייה "לקלוע" )קרי ,להרחיק בצדק( ,ובלבד שלא "להחטיא" )קרי ,שלא להרחיק שלא
בצדק( .נוס %על כ( ,קיימת מדיניות משטרתית ,הגורסת שימוש מירבי במת הגנה לנשי
המתלוננות על אלימות ,באמצעות הרחקת בהזוג מהבית למש(  14יו לפחות ,ובמרבית
המקרי ,א %תו( הפניית האישה לקבלת צוהגנה מביתהמשפט לענייני משפחה )שה ורגב,
 .(2000במילי אחרות ,השאיפה החזקה להימנע מ"החטאות" ,כמעט בכל מחיר ,תגרו
להסטת  Xcכלפי שמאל .אול ,הדבר יתבצע ,כפי שראינו ,במחיר של הגדלה משמעותית של
הסיכוי ל"אזעקות שווא" )קרי ,להרחקות שלא בצדק( ,כמו ג תו( הקטנה בוזמנית של
הסיכוי ל"דחיות מוצדקות" )קרי ,איהרחקות בצדק(.
מההיבט של תיאורית לקיחת הסיכוני ) ,(2001 ,Bar-Eli ;1995 ;1993 ,Shapiraנית
להגדיר אסטרטגיה זו של קבלת החלטות כ"הימור" ,שכ ,מקבל ההחלטה )במקרה זה ,קצי
המשטרה( נזקק למידע מועט מאוד עלמנת לדחות את "השערת ה ") "0איהרחקה"( לטובת
ההשערה האלטרנטיבית )"הרחקה"(.
מעבר לזאת ,מ הראוי ג לציי ,כי הפסיכולוגיה המשטרתית מצביעה על כ( ,שחוקרי משטרה
נוטי לעתי קרובות )מדי( לראות בחשודי "אשמי מראש" ,כ( ,למשל ,מטי אות
האימו וההכשרה שה מקבלי ,לבצע מניפולציות בתהליכי קבלתהחלטות לגבי חשודי,
במטרה להביא לסיכוי מקסימאלי להשגת הודאות ,דבר שעלול להגדיל באופ משמעותי את
הסיכוי להודאות מוטעות – אפקט המזכיר מאוד את המושג "אזעקת שווא" הנידו כא )ראה,
למשל :אלעד.(1994 ,Brown and Campbell ;1995 ,Ainsworth ;1996 ,Bartol ;2001 ,
45

בראלי ,ברמוחא ופרנקל

הבעייתיות של הרחקה מהבית במקרי של חשד לאלימות
נגד בניזוג במשפחה :פרספקטיבה של לקיחתסיכוני

בחינת המתרחש על ציר תוצאות האמת בזמ  t2מגלה ,כי קיימת ,ככל הנראה ,דווקא נטייה
ל"העלאת ר "%דווקא ,קרי ,להצבת ער( קריטי גבוה יחסית של  .Ycכ( ,למשל ,סביר להניח ,כי
שופטי ידרשו הוכחות חותכות ביותר ,עד שיקבעו ,כי אד הוא אלי ,שכ חזקה על מערכת
המשפט הישראלית ,שהיא רואה באד זכאי עד שהוכחה אשמתו .יתר על כ ,בהחלט יתכ ,כי
דווקא על רקע האווירה הציבורית הקשה בנושא זה ,יטו שופטי להיזהר שבעתיי בענייני
כגו אלה ,עלמנת שלא להיגרר למצב של ענישה אוטומטית ,בכל מקרה של חשד לאלימות
במשפחה ,ג כשהדבר אינו מחויב המציאות .מההיבט של תיאוריית לקיחת הסיכוני )Bar-
 ,(1993 ;1995 ,Shapira ;2001 ,Eliנית להגדיר אסטרטגיה זו של קבלת החלטות
כ"שמרנות" ,שכ ,מקבל ההחלטה )למשל ,השופט( נזקק למידע רב מאוד עלמנת "לדחות את
השערת ה  " "0לא אלי" ,לטובת ההשערה האלטרנטיבית "אלי" .הדבר עולה בקנה אחד
לא רק ע העקרונות המנחי של מערכת המשפט הישראלית ,אלא ג מ הספרות העוסקת
בפסיכולוגיה של קבלת החלטות בבתימשפט )סקירת ספרות ראה ,למשל ,אצלBull and :
.(1995 ,Carson
שילוב אסטרטגית ה"הימור" של המשטרה )קרי ,הסטת  Xcלשמאל( ואסטרטגית ה"שמרנות"
של ביתהמשפט )קרי ,הסטת  Ycכלפי מעלה( ,עלול לגרו להגדלה ניכרת של הסיכוי
ל"אזעקות שווא" ,כפי שנית לראות מתרשי מס'  .2במילי אחרות ,הסיכוי לטעויות מהסוג,
שהתרחש ב"תיק אבוראס טיבי" גדול בהרבה מהסיכוי לטעויות מהסוג ,שהתרחש ב"תיק
פנסו" ,אשר תוארו מקוד.
במצב של  rxyנתו ,שהינו קט מ ) 1א כי בדר(כלל ג גדול מ  ,(0עלמנת שתעלה
ההסתברות לקבלת החלטות נכונות ,על צירו %מקבלי ההחלטות להיות "שמרשמר" או
"מהמרמהמר" ,כ( שיגדלו הסיכויי ל"דחיות מוצדקות" או ל"קליעות" ,בהתא .לעומת
זאת ,צירו %אסטרטגיות של "שמרמהמר" או "מהמרשמר" ,יגרו להגדלת הסיכוי
ל"החטאות" או ל"אזעקות שווא" ,בהתא )ראה בעניי זה ג אצל  .(2001 ,Bar-Eliמאחר
שנראה ,כי במקרה שתיארנו לעיל ,קיימת מטריצת מחירי ותועלת הדוחפת את המערכת
כולה לכוו של "אזעקות שווא" ,יש להיות ער לכ( ולהסיק את המסקנות המתבקשות.
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תרשי מס'  :2היחסי בי החלטות המשטרה לתוצאות אמת במצב של "הימור שמרני".

"החטאה"

תוצאה
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בזמ
t2
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השלכות עיוניות ומעשיות
נית להניח במידה רבה של ודאות ,כי המדיניות ה"שמרנית" הנקוטה בידי בתיהמשפט לא
תשתנה ,שכ ,העיקרו של "שמירת  Ycגבוה ככל האפשר" הינו ביסוד הפילוסופיה של המשפט
בישראל .קרי" ,כל אד הוא בבחינת זכאי עד שהוכחה אשמתו" .לפיכ( ,לא נראה ,כי נית
יהיה להפו( את בתיהמשפט ל"מהמרי" ,א לנקוט במסגרת המושגית של המודל שתואר,
עלמנת להגדיל את הסיכוי ל"קליעות" על חשבו "אזעקות השווא" .מכא משתמע ,כי עלמנת
להגדיל את הסיכוי להחלטות נכונות ,על המשטרה להפו( ל"שמרנית" יותר ,ובכ( ,להגדיל את
ההסתברות ל"דחיות מוצדקות" על חשבו "אזעקות השווא" .ברור ,כי המחיר הגבוה –
מנקודת ראות המשטרה ,לפחות של הגדלת הסיכוי ל"החטאות" הכרו( בכ( ,הוא המרתיע,
בראש ובראשונה ,את המשטרה מלנקוט בתיקו אסטרטגי זה .זאת ,בנוס ,%כמוב,
ל"פסיכולוגיה המשטרתית" שתוארה לעיל ,אשר מעדיפה "קליעות" על "דחיות מוצדקות".
מ הראוי לציי ,כי במאמר זה השתמשנו בהרשעה/באיהרשעה בגי אלימות כקריטריו
לתוצאות האמת בזמ  ,t2א( ורק לצור( הדגמת טיעוננו ולש חידודו התיאורטי .ברור ,כי
הרשעת אד או איהרשעתו על בסיס עובדות הנוגעות לאלימותו או לאיאלימותו מתבצעת
בביתהמשפט הפלילי בלבד .זאת ,לאחר שהמשטרה/הפרקליטות מחליטה להגיש כתב אישו.
הלי( זה נית להגדרה כמדויק יחסית ,ולו רק לצור( הדגמה תיאורטית כאמור ,שכ ,בית
המשפט הפלילי ד בעניי ומחליט על הרשעה א( ורק על יסוד "מעשה" ,קרי ,על בסיס תשתית
עובדתית מוכחת של אלימות .במילי אחרות :ביתהמשפט הפלילי חייב לקבוע בוודאות,
שהייתה אלימות ,ורק אז ירשיע את האד בגינה .במידה שלא נית לקבוע זאת ,יזוכה האד.
נית כמוב לטעו ,כי קריטריו זה הינו מלאכותי במידת מה ,שכ ,בפועל ,הבעייתיות בחיזוי
קשה עוד יותר .ברור ,למשל ,כי עד שמגיע תיק לשלב של הכרעת הדי בביתהמשפט ,הוא עובר
מערכת החלטות בפרקליטות ובביתהמשפט ,שאינה קשורה למשטרה ,ובזמ העובר מצטבר
ש מידע רב ,שלא היה בידי המשטרה בעת ההחלטה על ההרחקה .במידה שהתיק מופנה
לביתהמשפט לענייני משפחה )דבר המתרחש כיו בדר(כלל( ,נית להרחיק אד מביתו מכוח
צו הגנה ג בהלי( אזרחי ,שאינו פלילי .הלי( מיוחד זה מתבצע עלפי תנאי ,שנקבעו בחוק
למניעת אלימות במשפחה משנת התשנ"א ) ,(1995ועלפיו ,מוקנה לביתהמשפט לענייני
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משפחה שיקול דעת רחב ביותר ,דבר שעלול ג הוא להעלות את הסיכוי התיאורטי הסטטיסטי
לקבלת החלטות שגויות .יתר על כ ,לעתי מזומנות ,מרחיקי בתימשפט למשפחה אנשי
מבית ,לא משו שהינ אלימי בפועל ,אלא עלמנת ליצור רגיעה במתחי הקיימי ממילא
בסכסוכי גירושי ,או לחלופי ,כדי למנוע אלימות בעתיד .טענה זו אינה מורידה מתוקפו של
הטיעו העקרוני המוצג במאמרנו ,שכ משמעותה העיקרית היא האפשרות לשימוש בקריטריו
אחר לתוצאות האמת בזמ  ,t2שהינו מורכב ,ולפיכ( ,ג מעורפל הרבה יותר .נהפו( הוא:
בחינה מדוקדקת של כל המהל( המתבצע מרגע הגשת התלונה ועד לבחינה הסופית של נכונות
ההחלטה המתקבלת או של אינכונותה ,מצביעה ,בפועל ,לאור כל הדברי הללו ,על הסתברות
ממשית גבוהה א %יותר לטעויות במערכת .דבר זה מעניק ,כמוב ,משנהתוק %לטיעו העקרוני
המוצג כא.
ההמלצה הטובה ביותר למניעת טעויות ,מכל סוג שהוא ,הינה ,כמוב ,הפיכת האליפסה לצרה
ככל האפשר .כלומר ,הגדלת  rxyבמידה המירבית .במילי אחרות ,על המשטרה להפו(
למקצועית יותר בנושא זה תו( שהיא מיישמת ,למשל ,ג שיטות שונות ,המוצעות עלידי
פסיכולוגי לצור( הפחתת טעויות אנוש )ראה ,למשל .(1991 ,Senders and Moray ,באופ
ספציפי יותר ,על המשטרה ,קוד כל ,להמשי( ולהילח בדעות הפרוגבריות ,ה"בעייתיות"
מבחינת הנשי ,שקיימות עדיי בקרב אנשיה )שה ;1999 ,שה ורגב .(2000 ,ע זאת ,עליה
להגדיל את יכולתה להערי( מסוכנות ,במקרי של הגשת תלונות על אלימות במשפחה .זאת,
עלמנת למנוע את הנזקי ,לא רק לשמו הטוב של הנופל קרב ל"אזעקת שווא" ולמצבו
המשפטיטקטי ,אלא ג כדי לצמצ את ההשלכות השליליות המרחיקות לכת יותר ,שעלולות
להיגר למשפחתו ,במוב הרחב יותר ,כמו ,למשל ,סרבנות קשר )ברגמ וויצטו;1995 ,
.(1991 ,Gardner
נושא ספציפי זה מקבל משנה תוק %מהחלטה שהתקבלה ,לאחרונה ,בביתהמשפט העליו,
ועוררה סערה ציבורית גדולה )רע"א  ,3009/02פלונית ,פלוני ופלוני נ' פקידת הסעד( .בתיק זה,
הא הסיתה את הילדי נגד האב ,וכ ,היתה תלונת שווא של הא נגד האב על התעללות,
כביכול ,בילדי .הוחלט ,להוציא את הילדי ממשמורת הא לצור( טיפול בה ,ולש חידוש
הקשר של הילדי ע האב.
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בשני האחרונות ,עשתה ,אכ ,המשטרה צעדי מספר בכיוו התמקצעות רבה יותר בטיפול
באלימות במשפחה בכלל .כ( ,לדוגמה ,הוקמו יחידות משטרה ייחודיות ,שבה משרתי
שוטרי ,שנבחרו כדי לטפל בתלונות של אלימות במשפחה .יחידות אלה מצויות בכל תחנת
משטרה גדולה ,ומעניקות טיפול ייחודי ואישי בסכסוכי בי בניזוג שהגיעו לכדי אלימות
ובמי מה ,שהגיש תלונה במשטרה .ליחידות אלה יש קשר הדוק ע גורמי רווחה באזור
המגורי ,אשר מעניקי לה סיוע ישיר .כמו כ ,הורחבו סמכויות המעצר וסמכויות האכיפה
של המשטרה בסכסוכי מעי אלה ,תו( שימוש מוגבר ,בוזמנית ,בגורמי מקצועיי –
עובדי סוציאליי ,פסיכולוגי וכדומה.
ע זאת ,נראה ,כי אי די בכ( .עדיי קיימת בעייתיות בהתערבות המשטרתית ,בעיקר ברמת
הביצוע בשטח )שה ;1999 ,שה ורגב .(2000 ,מודל מוצלח של התמקצעות המשטרה
בטיפולה המיידי באלימות במשפחה ,אמור לאז בי מטרות המשטרה מחד גיסא ,לבי שמירת
זכויות יסוד האד מאיד( גיסא .גישה מקצוענית לנושא זה צריכה להיות משטרתיתטיפולית,
תו( שילוב אכיפה משטרתית זמינה ומיידית בעלת סמכויות רחבות ,ע גישה איבחונית
טיפולית של עובדי סוציאליי ושל פסיכולוגי מומחי לעניי .במקביל ,על בתיהמשפט
לשכלל את טיפול בנושא ,ועלידי כ( לתרו להעלאת  .rxyנראה ,כי הקמת בתיהמשפט
לענייני משפחה ומינוי שופטי מומחי לכ( ,כבר תרמו רבות בכיוו הנידו.
מ הראוי להדגיש ,כי אי מאמרנו "פרו גברי" ו/או "אנטי נשי" ,כפי שהוא נראה ממבט ראשו.
נראה לנו ,כי טיפול יעיל ומקצועי יותר בבעיה כולה הינו אינטרס משות %לגברי ולנשי,
וחשוב ,בעיקר ,לילדי הקטיני הנפגעי )וראה בעניי זה שוב את השתלשלות הענייני ,כפי
שהיא מתוארת בהחלטה רע"א  .(3009/02יתר על כ ,לפני מספר שני הורחקה אישה מביתה
לתקופה בלתי מוגבלת ,לאחר שתקפה גבר )ע"א תל אביב  1219/95פלוני נ' אלמונית ,לא
פורס( .קיומ של מקרי מסוג זה מחיל את הבעייתיות עליה הצבענו כא ג בכיוו ההפו(,
קרי ,מ ההיבט של הצור( לשמור על נשי החשודות ,שלא בצדק ,בתקיפה של בניזוג ,מפני
אפשרות של קיפוח מוטעה .נראה ,כי "עשיית יתר" מתלהמת של נשי ,ארגוניה ושדולותיה
בנושאי מעי אלה היא בבחינת "ירייה עצמית ברגל" ,כפי שגורסת רינגלהופמ ).(2001
במלי אחרות ,התנהלות כזו עלולה דווקא להזיק במקו להועיל לעניינ ,שהינו צודק מעיקרו.
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מסקנה זו בדבר הצור( בהתמקצעות נראית ,כביכול ,מובנת מאליה ,ויש לפעול למימושה.
אול ,נראה שאי היא כה פשוטה כלל ועיקר .כ( ג גורס  ,(1998) Bazermanלאחר שהוא
סוקר יותר מחמישי שנות מחקר על קבלת החלטות .הוא מצטט ,בי היתר ,את הזוכה בפרס
נובל ,Herbert Simon ,האומר ,כי האסטרטגיה הטובה ביותר לשיפור קבלת החלטות הינה
רכישת ניסיו ומומחיות רבי ככל האפשר .מעבר לכ( ,יש ,כמוב ,להמשי( בוויכוח הציבורי
בנושא החשוב של מניעת אלימות במשפחה ,אול תו( מת סיכוי הוג לעבודה מקצועית יותר
של המשטרה ושל בתיהמשפט כאחד .המצב הנוכחי ,שבו ,כפי שראינו ,קיי סיכוי גבוה לכ(,
ש"כשחוטבי עצי נופלי שבבי" ,הינו בעייתי ביותר מנקודת ראות משפטית ,ערכית
וחברתית ג יחד ,ולפיכ( ,יש לנסות ולהתמודד עמו בצורה יעילה עד כמה שנית.
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