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היוע המשפטי לממשלה
נגד
 .1ועדת השחרורי – %בית הסוהר "אשל"
 .2טארק עבד אל ראו( רבאח חסונה

בג" 2096 / 98

בביתהמשפט העליו בשבתו כביתמשפט גבוה לצדק

ב

][12.5.1998
לפני הנשיא א ' ברק השופטי %ט ' שטרסברג כה  ,ד ' דורנר

ג

ד

המשיב ) 2להל המשיב( הורשע בעבירות ביטחוניות ונדו לשתיי%עשרה שנות מאסר .ועדת
השחרורי %החליטה לשחררו בתו %ריצוי שני שליש מתקופת מאסרו .הנימוק העיקרי להחלטת
הוועדה הייתה העובדה שארבעת שותפיו של המשיב שוחררו ממאסר ,%חלק %עלידי ועדת
השחרורי %וחלק %מכוח הסכמי %ע %הרשות הפלסטינית .בעתירה תוק( היוע המשפטי את
החלטת הוועדה.

ביתהמשפט העליו פסק:
א(1) .

ה

)(2

ב(1) .

ו
)(2

ז

השיקול המרכזי שעל ועדת השחרורי %לשקול ,הינו הסיכוי כי האסיר לא יחזור
לפעילות עבריינית לאחר שחרורו .שיקול זה ,וכ השיקול בדבר סיכויי שיקומו של
האסיר ,הגזרי %מהתכלית הספציפית של החקיקה בעניי שחרור מקוד328) %ה– .ז(
לצד השיקולי %הספציפיי ,%עובדי %שיקולי %הנובעי %מ התכלית הכללית של סר
החקיקה .כ ,בבואה להפעיל את שיקולדעתה ,חייבת ועדת השחרורי %לנקוט ,בי
היתר ,את אמתהמידה היסודית של שוויו .על הוועדה לאז באופ סביר בי כל
השיקולי ,%תו מת שיקול יחסי מתאי %כל אחד מה328) %ז – 329ד(
במקרה דנ ,ועדת השחרורי %לא נתנה כל משקל ,או למצער לא נתנה משקל מספיק,
לשיקול המרכזי בדבר מסוכנותו של המשיב והחשש כי יחזור לפעילות עבריינית.
)329ו(.
בעצ %העובדה כי המשיב לא שוחרר ואילו שותפיו לעבירה שוחררו ,יש לכאורה
משו %פגיעה בעיקרו השוויו .אול %פגיעה זו היא לכאורית בלבד ,שכ היא
מתייחסת א להרשעה בעבירות זהות ולשחרור במועדי %שוני .%מנגד ,הנסיבות
הכרוכות בשחרור כל אחד מהשותפי %וסיכויי ההשתקמות שלה %אינ %זהי %לאלו של
המשיב .שניי %משותפיו של המשיב שוחררו במסגרת ההסכמי %המדיניי %ולא על
ידי ועדת השחרורי .%שות( שלישי ,ששוחרר עלידי הוועדה ,שוחרר לחולאר.
נסיבות שחרורו של השות( הרביעי שונות ג %ה מאלו של המשיב משו %שבניגוד
למשיב לא הצטבר כנגדו כל מידע שלילי בעת מאסרו330) .ב – 331ג(.
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חקיקה ראשית שאוזכרה:
חוק העונשי ,תשל"ז ,1977סעי( )49ב(.
–
פקודת בתי הסוהר ,סעי( .28
–
פסקידי של ביתהמשפט העליו שאוזכרו:
] [1עע"א  1613/91ארביב נ' מדינת ישראל ,פ"ד מו).765 (2
] [2עע"א  2/83ועדת השחרורי נ' אסיאס ,פ"ד לז).688 (2
] [3בג"  4681/97היוע המשפטי לממשלה נ' ועדת השחרורי – גוש צפו )טר%
פורס.(%
] [4בג"  287/82היוע המשפטי לממשלה נ' ועדת השחרורי ,פ"ד לז).264 (3
] [5בג"  239/59דדו נ' ועדת השחרורי של נציבות בתיהסוהר ,פ"ד יג .2028
] [6ע"א  105/92רא מהנדסי וקבלני נ' עירית נצרת ,פ"ד מז).189 (5
] [7בג"  4000/93אלרואי קנבל נ' לשכת עורכי הדי )טר %פורס.(%
] [8בג"  953/87פורז נ' ראש עירית תלאביביפו ,פ"ד מב).309 (2
] [9ע"א  2/86ועדת השחרורי נ' סויסה ,פ"ד מ).425 (1
] [10עע"א  2177/96מדינת ישראל נ' נטשה )טר %פורס(%
] [11רע"ב  6171/97אבו רג'ב נ' ועדת השחרורי בגוש צפו )טר %פורס.(%
עתירה למת צועלתנאי.

העתירה התקבלה .החלטת ועדת השחרורי בוטלה והעניי

הוחזר אליה לדיו מחודש.

ענר הלמ – בש %העותר;
ג'ואד בולוס – בש %המשיב .2
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פסק  די
הנשיא א' ברק
העובדות

 .1משיב מס' ) 2להל – המשיב( הורשע ביו 23.11.1992 %בביתהמשפט
הצבאי ,בעבירות של חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת ,ביצוע שירות עבור
התאחדות בלתי מותרת ,פגיעה בביטחו האזור ,הריגת חשוד בשיתו( פעולה ,יידויי
אבני %במספר הזדמנויות והסתה .בחלק מ העבירות הורשעו ג %ארבעה אחרי ,%שהיו
שותפי %למעשיו של המשיב .בעקבות הרשעתו נדו המשיב לשתיי%עשרה שנות
מאסר ,מתוכ עשר לריצוי בפועל והיתרה על תנאי.
 .2ביו 5.10.1997 %קיימה ועדת השחרורי) %היא המשיבה  (1דיו בבקשתו של
המשיב לשחרור מוקד %בתו %ריצוי שני שלישי %מתקופת מאסרו .באכוח העותר
התנגד לבקשה .הוא הציג חוות דעת של שירות הביטחו הכללי ממנה עלה כי שחרורו
של המשיב יסכ את שלו %הציבור וביטחונו .כ נטע ,כי המדובר במאסרו השני של
המשיב )שהורשע בשנת  1989ביידויי אבני %ובהתנהגות פרועה במקו %ציבורי( וכי אכ
המשיב מסוכ ה לאור מהות העבירה בה הורשע ונסיבותיה וה בהתבסס על חומר
עדכני המצביע על פעילות ביטחונית שלילית של המשיב במהל מאסרו .באכוח
המשיב טע ,מאיד ,כי ארבעת שותפיו של המשיב שוחררו ממאסר ,%חלק %עלידי
ועדת השחרורי %וחלק %מכוח ההסכמי %ע %הרשות הפלסטינית .כ נטע ,כי המשיב
הביע חרטה על מעשיו וכי התנהגותו בכלא הייתה למופת .מטעמי %אלה ,טע באכוח
המשיב ,יש לשחרר את המשיב.
 .3בהחלטתה מיו 25.3.1998 %קבעה ועדת השחרורי %כי יש לשחרר את המשיב.
בהחלטה צוי ,כי שניי %משותפיו של המשיב ,שהורשעו בעבירות זהות ,שוחררו
ברישיו עלידי ועדת שחרורי ,%האחד תו הבטחה שלא יחזור לאר לצמיתות והשני
ללא כל תנאי .הוועדה ציינה בהחלטתה ,כי אמנ %חוותהדעת של גורמי הביטחו
מייחסת למשיב התנהגות שלילית וסיכו ביטחוני ,כאשר כנגד אות %שותפי %ששוחררו
לא היה מידע כזה ,אול %הוסיפה כי:
"בדקנו את המידע החסוי ולאחר ששקלנו אותו היטב הגענו למסקנה כי
הוא איננו שקול כנגד העיקרו המקודש של שיוויו בי אסירי %שביצעו
אות %מעשי %ואת אות עבירות .ואי בטע %שנטע כלפי ]המשיב – א' ב'[
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כדי לבטל עיקרו זה ולכ על יסוד עיקרו זה בלבד אנו מחליטי %על
שחרור האסיר ברישיו לגבי יתרת תקופת המאסר שעליו לרצות .תנאי
לשחרור שהאסיר יצא לשטח הרשות הפלסטינית ולא יכנס לשטח מדינת
ישראל".
העתירה

 .4כנגד החלטה זו של ועדת השחרורי %הגיש היוע המשפטי לממשלה עתירתו
זו .טענתו הינה ,כי די החלטת ועדת השחרורי %להתבטל .כ הדבר ,ראשית ,שכ ועדת
השחרורי %כלל לא שקלה שיקול רלבנטי ומרכזי לש %ההכרעה בבקשה לשחרור
מוקד ,%הוא השיקול בדבר הסיכו הטמו בשחרורו המוקד %של האסיר .טוע העותר,
כי מחוותהדעת של שירות הביטחו הכללי עולה כי המשיב המשי בעת מאסרו
בפעילות עוינת וכי עובדה זו ,בצירו( יתר נסיבותיו של המשיב )לרבות חומרת מעשיו,
מאסרו בשנית ,והחשש כי יחזור לפעילות עבריינית( מובילות למסקנה ,כי אי לשחרר
ברישיו את המשיב .שנית ,די ההחלטה להתבטל ,שכ אי המקרה שבפנינו מקי %בסיס
לטענת הפליה .כ ,משעה שאמנ %הורשעו המשיב ושותפיו בעבירות דומות וא( זהות,
א לצור יישו %עיקרו השוויו בכל האמור לגבי שחרור ,%יש לבחו את מידת הסיכו
הטמונה בשחרור ולא רק את זהות המעשי %בה %הורשעו האסירי .%בחינה מעי זו
מובילה למסקנה ,כי מידת הסיכו שהייתה טמונה בשחרור %של שותפיו של המשיב
אינה שווה לזו הטמונה בשחרורו של המשיב ומטע %זה ,אי כל הפליה פסולה באי
שחרורו של המשיב ברישיו .המשיב טע ,מאיד ,כי החלטתה של ועדת השחרורי%
עומדת איתנה על כנה .לטענתו ,אכ בדקה ועדת השחרורי %את מסוכנותו
הפוטנציאלית של המשיב וא( ציינה בפירוש בהחלטתה כי עשתה כ .הוועדה בדי
קבעה ,לטענת המשיב ,כי אי מקו %להפלות את המשיב ביחס לשותפיו לעבירות,
ששוחררו זה מכבר .כ נטע ,כי א( לגו( העניי אי בסיס לסכנה המיוחסת למשיב כמו
ג %לטענות בדבר התנהגותו השלילית של המשיב בעת מאסרו.
המסגרת הנורמטיבית

 .5סמכותה של ועדת השחרורי %להורות על שחרורו של אסיר ברישיו ,מצויה
בסעי(  28לפקודת בתי הסוהר ,הקובע כי:
"אסיר שנידו למאסר לתקופה העולה על ששה חודשי ,%למעט מאסר
עול %שהוטל כעונש חובה כל עוד לא נקצבה לו תקופה ,והשלי%
בהתנהגות טובה שני שלישי %מהמאסר שעליו לשאת ,רשאית ועדת
שחרורי%
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שהוקמה לפי חוק העונשי ,התשל"ז 1977לית לו רשיו להתהל חופשי,
וכל עוד הרשיו בתוקפו לא ייאסר מכוח אותו גזר די".
סמכות דומה ,עקרונית )בהבדלי %מסויימי ,(%מצויה ג %בסעי( )49ב( לחוק
העונשי ,תשל"ז ,1977הקובע כי:
"מי שנידו למאסר לתקופה העולה על ששה חודשי %ונשא עונשו שני
שלישי %מאותה תקופה ,ישחררו שר המשטרה א %באה על כ המלצה של
ועדת השחרורי."%
 .6בדברי חקיקה אלו לא קבע המחוקק במפורש את גדרי שיקולדעתה של ועדת
השחרורי %ואת השיקולי %שעליה לשקול בבואה להחליט בבקשה לשחרור ברישיו או
שחרור מוקד .%בה בעת ,ועדת השחרורי %ככל רשות מינהלית )ראה :עע"א 1613/91
ארביב נ' מדינת ישראל ] ,[1בעמ'  (773כפופה לכללי %הרגילי %הנקוטי %בידינו בדבר
סמכות הרשות המינהלית ושיקולדעתה .אכ" ,שיקוליה של ועדת השחרורי %נקבעי%
על פי המטרה החקיקתית הקבועה בדבר החקיקה המעג את סמכותה ,ואי הוועדה
רשאית לשקול שיקולי %שה %זרי %למטרות שלשמ הוקמה" )ראה :עע"א  2/83ועדת
השחרורי נ' אסיאס ] ,[2בעמ'  .(693בהתא ,%נקבעו בשורה של פסקי די שיצאו תחת
ידיו של ביתמשפט זה ,קווי %מנחי %להפעלת שיקולדעתה של ועדת השחרורי%
ולשיקולי %אותה רשאית היא לשקול בהחלטתה )ראה למשל :בג"  4681/97היוע
המשפטי לממשלה נ' ועדת השחרורי – גוש צפו ] ;[3בג"  287/82היוע המשפטי
לממשלה נ' ועדת השחרורי ] ,[4בעמ' .(267268
 .7אי חולק ,כי השיקול המרכזי שעל ועדת השחרורי %לשקול ,הינו הסיכוי כי
האסיר לא יחזור לפעילות עבריינית לאחר שחרורו )ראה :עע"א  [2] 2/83הנ"ל ,בעמ'
 ;693וכ :בג"  239/59דדו נ' ועדת השחרורי של נציבות בתיהסוהר ] ,[5בעמ' .(2030
עלמנת לקבוע א %אכ קיי %סיכוי כאמור ,יכולה ועדת השחרורי %לבחו ,בי היתר,
את התנהגותו של האסיר בבית הסוהר ,את תוכנית שיקומו ,את עברו הפלילי ואת מהות
העבירה בה הורשע )ראה :עע"א  [2] 2/83הנ"ל ,בעמ'  .(693ודוק :בחינת הסיכוי כי
האסיר לא יחזור לפעילות עבריינית לאחר שחרורו אינו שיקול יחידי במער השיקולי%
אותו שוקלת ועדת השחרורי .%חשיבות רבה ניתנת ג %לשיקול שעניינו סיכויי שיקומו
של האסיר ,רצונו ,ויכולתו של האסיר להשתק ,%ולהפו לאזרח מ היישוב )ראה :בג"
 [3] 4681/97הנ"ל(.
 .8לצד שיקולי %אלה ,הנגזרי %כול %מ התכלית הספציפית של דבר החקיקה,
עומדי %שיקולי %אחרי %הנובעי %מ התכלית הכללית של דבר החקיקה ) ראה:
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 .(201תכלית כללית זו

ע"א  105/92רא מהנדסי וקבלני נ' עירית נצרת ] ,[6בעמ'
עניינה עקרונות היסוד של השיטה )ראה :בג"  4000/93אלרואי קנבל נ' לשכת עורכי
הדי ]) [7טר פורס(( .תכלית כללית זו כוללת ,בי היתר ,את עיקרו השוויו )ראה:
בג"  953/87פורז נ' ראש עירית תלאביביפו ] ,[8בעמ'  .(328333בבואה להפעיל את

שיקולדעתה ,חייבת ועדת השחרורי %לנקוט ,בי היתר ,באמתהמידה היסודית של
שוויו .עליה לוודא ,כי אי בהחלטתה ובשיקוליה משו %נקיטת אמתמידה שאינה
שיוויונית ומשו %איפה ואיפה כלפי האסירי %העומדי %בפניה .אכ" ,בידי ועדת
השחרורי %נתוני %המפתחות לדלתות הכלא וא טבעי הוא ,כי השימוש במפתחות אלה
יעשה כראוי .עלכ מוטלת על ועדת השחרורי %החובה – במישור המהותי – לפעול
בסבירות ,בהגינות ,ללא הפליה וללא שרירות" )ראה :עע"א  [2] 2/83הנ"ל ,בעמ' 693
.(694
 .9אכ ,שומה על ועדת השחרורי %לשקול את אות %השיקולי %הרלבנטיי%
להחלטתה ,כפי שאלו נגזרי %מ התכלית הספציפית של דבר החקיקה ומ התכלית
הכללית שלו .שומה עליה לאז באופ סביר בי שיקולי %אלה ,תו מת משקל יחסי
מתאי %לכל אחד מ השיקולי %הללו )ראה :ע"א  2/86ועדת השחרורי נ' סויסה ],[9
בעמ'  .(427איזו זה צרי לשק( את מכלול השיקולי %והראיות שהובאו בפני הוועדה.
לבחינת איזו זה במקרה דנ ,נעבור עתה.
מ הכלל אל הפרט

 .10השאלה העומדת בפנינו היא ,א %כ ,א %ועדת השחרורי %שקלה במקרה דנ
את השיקולי %הרלבנטיי ,%וא %כ ,הא %איזנה בי שיקולי %אלה כראוי? עיינו בחומר
שבפנינו .נחה דעתנו ,כי אי החלטת ועד/ת השחרורי %יכולה לעמוד על כנה וכי דינה
להתבטל .ביסוד מסקנתנו זו עומדי %מספר טעמי.%
 .11ראשית ,נראה כי ועדת השחרורי %במקרה דנ ,לא נתנה משקל ראוי לשיקול
המרכזי עליו עמדנו ,הוא השיקול בדבר מסוכנותו של המשיב והחשש כי יחזור
לפעילות עבריינית .המשיב הורשע במעשי %חמורי ,%שעלו כדי הריגתו של חשוד
בשיתו( פעולה .עלפי חוותדעת שירות הביטחו הכללי מיו ,12.6.1997 %שעמדה ג%
בפני הוועדה ,המשי המשיב בפעולתו ג %במהל מאסרו .בחוותהדעת מצויי עוד ,כי
"נכונותו של ]המשיב – א' ב'[ לנקוט באלימות קשה עד כדי הריגת אד ...%ופעילותו
בכלא מצביעי %להערכתנו על כי שחרורו המוקד %של ]המשיב – א' ב'[ מהכלא יש בו
סכנה ממשית לשלו %הציבור ולביטחו המדינה והאיזור" .כ הודגש )בחוותהדעת
מיו (21.10.1997 %כי המשיב הוא עבריי חוזר שזה לו מאסרו השני .ועדת השחרורי,%
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לאחר שעיינה בחומר זה ובחומר חסוי נוס( שהוצג בפניה קבעה ,כי על יסוד עיקרו
השוויו בלבד מחליטה היא על שחרור המשיב .לשו אחר :מהחלטת ועדת השחרורי%
עולה ,כי לא נית כל משקל – ולמצער ,לא נית משקל מספיק – לתשתית העובדתית
המצביעה ,ולו לכאורה ,על הסכנה הכרוכה בשחרורו של המשיב ועל הסיכוי והסיכו
כי המשיב יחזור ויעסוק בפעילות עבריינית .עלכ ,די בטע %זה בכדי לקבוע ,כי ועדת
השחרורי %לא איזנה כראוי בי השיקולי %השוני %ולא נתנה משקל מספיק לשיקול
המרכזי ,בדבר מסוכנותו של המשיב ,ועל כ ,כי החלטתה בטלה ואינה עומדת על כנה.
 .12שנית ,ג %א %נקבל את טענת המשיב ,כי ועדת השחרורי %אכ בחנה את
מסוכנותו של המשיב לגופו של עניי ונתנה משקל ראוי לשיקול מרכזי זה )טענה,
שכאמור ,אינה מעוגנת בחומר שבפנינו ואי בידינו לקבלה( ,הרי שעדיי אי החלטת
ועדת השחרורי %יכולה להיוותר בעינה .הטע %לכ הוא ,כי לא מצאנו בנסיבות המקרה
דנ את אותה התשתית העובדתית ,שיש בה כדי להקי %יסוד לטענת ההפליה ,עליה
סמכה יתדותיה ועדת השחרורי %בהחלטתה .אכ ,נכו הדבר כי שותפיו של המשיב
לחלק מ העבירות בה הורשע ,שוחררו ממאסר .%שניי %מה %שוחררו במסגרת
ההסכמי %המדיניי %ע %הרשות הפלסטינאית ,ולא עלידי ועדת השחרורי .%עלכ ,אי
כל יסוד להשוואת נסיבות שחרור %של שותפי %אלה ושיקולהדעת שעמד ביסוד
שחרור %זה ,לנסיבות שחרורו של המשיב ושיקולהדעת שעל ועדת השחרורי %להפעיל
בשחרור כאמור )ראה :עע"א  2177/96מדינת ישראל נ' נטשה ] .([10שות( שלישי שוחרר
אמנ %עלידי ועדת השחרורי ,%אול %שחרורו הותנה בעזיבתו את האר והאזור בכלל
לחולאר .מקובלת עליי בעניי זה טענת העותר ,לפיה לאור התניה זו אי להשוות
מדעיקרא את שחרורו של שות( שלישי זה לעניינו של המשיב ,שכ הסיכו שהיה
טמו בשחרורו של אותו שות( לחולאר ,אינו משתווה לסיכו הטמו ,לכאורה,
בשחרורו של המשיב לתחומי האזור .השות( הרביעי שוחרר א( הוא עלידי ועדת
השחרורי .%דא עקא ,כי מקובלת עלינו א( בעניי זה עמדת העותר ,לפיה שונות
לכאורה הנסיבות העומדות ביסוד שחרורו של שות( זה ,מ הנסיבות הקשורות
בשחרורו האפשרי של המשיב .אכ ,כעולה מחוותדעתו של שירות הביטחו הכללי
מיו ,21.10.1997 %לא הצטבר כל מידע שלילי אודות שות( רביעי זה בעת מאסרו ,מה
שאי כ לגבי המשיב .תקופת המאסר שנגזרה על שות( זה הייתה קצרה מזו שהושתה
על המשיב והיה זה מאסרו הראשו – להבדיל ממאסרו השני של המשיב .מטע %זה ,לא
מצאנו יסוד לטענת המשיב – כמו ג %מסקנת הוועדה – לפיה יישומו של עיקרו
השוויו מחייב במקרה דנ את שחרורו המוקד %של המשיב )השווה :רע"ב 6171/97
אבו רג'ב נ' ועדת השחרורי בגוש צפו ].([11
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 .13אכ ,אי חולק כי בעצ %העובדה כי המשיב לא שוחרר ואילו שותפיו לעבירה
שוחררו ,יש לכאורה משו %פגיעה בעיקרו השוויו .אול %פגיעה זו היא אכ לכאורית
בלבד ,שכ היא מתייחסת א להרשעה בעבירות זהות ולשחרור במועדי %שוני .%דא
עקא ,כי לא נית לנתק בי ביסוסה של עילת השוויו במקרה דנ ,לבי שיקולדעתה
של ועדת השחרורי .%שיקולדעת זה אינו מוגבל ואינו מתוח %רק לשאלה א %האסיר
שבפניה הורשע בעבירה מסויימת – בי לבדו – בי בצוותא ע %שותפי .%שיקולדעת
זה כולל שורה ארוכה של שיקולי – %שרוב %ככול %נוגעי %לנסיבות המאוחרות
להרשעה וגזרהדי .כ ,שיקומ %של שותפי %לעבירה יכול שיהא שונה; כ,
התנהגות %של שותפי %לעבירה יכול שיהא שונה; כ ,מסוכנות %וסיכויי החזרה
לעבריינות של שותפי %יכול שיהא שונה .מטע %זה ,אי די בהוכחת שחרור מוקד %של
שות( לעבירה בכדי לבסס טענת הפליה שיש בה כדי להצדיק את שחרורו המוקד %של
שות( אחר לאותה עבירה .יש לבחו ג %את יתר הנסיבות הכרוכות בעניי והעומדות
בגדרי שיקולדעתה של ועדת השחרורי .%בחינה מעי זו במקרה שבפנינו ,שומטת את
טענת המשיב בדבר הפלייתו לרעה וממילא ,שומטת ג %את היסוד תחת החלטתה של
ועדת השחרורי.%
 .14העולה מ המקוב הוא ,כי די החלטת ועדת השחרורי %להתבטל .לאור
העובדה ,כי ההחלטה נסמכה בעיקר על הפליית המשיב לרעה ,ולא בחינת מסוכנות
לגופה ,מוחזר הדיו בבקשתו של המשיב לשחרור ברישיו לועדת השחרורי ,%בכדי
שתשקול לגופו של עניי ,א %נתקיימו התנאי %שבדי לשחרורו ברישיו של המשיב.
השופטת ט' שטרסברגכה
אני מסכימה.
השופטת ד' דורנר
אני מסכימה.
הוחלט כאמור בפסקדינו של הנשיא.
נית היו ,%ט"ז באייר תשנ"ח ).(12.5.1998
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מינירציו:
* בתי סוהר – ועדת השחרורי – %שיקוליה
שיקולי %הנובעי %מהתכלית הספציפית של החקיקה – הסיכוי שהאסיר לא יחזור
לפעילות עבריינית – סיכויי שיקו – %עקרו השוויו – כנגזר מהתכלית הכללית של
החקיקה – המשקל היחסי של השיקולי – %האיזו ביניה.%

5129371
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