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מבוא:

בעבודה זו אעסוק במקומה של הטייה מגדרית בהכרעות גזר דין, ובפרט אצל חבר מושבעים.

רעיונותהרבהביןשעברהארוכהדרךהייתהבהחלטוזוהזה,לנושאהגעתיבדיוקואיךלמהבטוחהאיני

בנישלהטיותאספקטים.מכמהאותימעניינתשמאודלשאלההגעתידברשלבסופואךאחרים,ונושאים

אדם הם דבר מעניין כשלעצמו, אך בהכרעות שיפוטיות הם לעיתים בעלי משקל אפילו עוד יותר קריטי.

ההשפעותאתלנולהראותיכולההטייהשלההבנהשלדעתימכיווןספציפי,באופןמגדריתבהטייההתמקדתי

הקריטיות שיש להטייה זאת בחברה, חוץ מצבעים וצעצועים ממוגדרים - למשל בהכרעת הדין

במקרי הטרדות מיניות או אונס.

בכללבכללהואמההבאות-ובשאלותעצמוהמושבעיםחברשלבסקירההתמקדתיהנושאסקירתבמהלך

חבר מושבעים איך הוא מתפקד ומה מקורו. רק לאחר הסקירה התמקדתי בהטייה מגדרית.

לאחר הסקירת הנושא, אסכם ואסקור מחקר בנושא (שם מחקר ולינק) ואז אדון בממצאים והשפעותיהם.
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סקירת נושא:

-הגדרת הנושא:

ישנם שני סוגים של חבר מושבעים:

petitבאנגלית(קטןמושבעיםחבר juryאוtrial jury(גדולמושבעיםוחבר)באנגליתgrand jury.(

כדיראיותמספיקישהאםקובעאלאעצמו,מהמשפטחלקאינוהואגדולמושבעיםחברגדול:מושבעיםחבר

לקיים משפט מלא. החברים בו אינם מחליטים על אשמה או חפות, רק האם צריך להתקיים משפט.

חבר מושבעים גדול קיים  כיום רק בארצות הברית וליבריה - ובכלל רק בכמחצית מהמדינות בארה"ב .

אתביצעהנאשםהאםדין;פסקעלומחליטהמשפט,מןחלקהיינוקטןמושבעיםקטן:חברמושבעיםחבר

לטובתהדיןפסקהאםבתובע-פגעהנתבעהאםאופלילי),(תיקאשםלאאואשם-שהואשםכפיהפשע

אךהעונש-אתולאהאשמה,אתרקלרבקובעהמושבעיםחברפלילי,בתיק.אזרחי)(תיקהנתבעאוהתובע

במדינות ובמקרים מסוימים הוא קובע אותו גם כן.

-מהו המקור וההיסטוריה של חבר מושבעים?

מקורו המדויק של חבר המושבעים אינו מוחלט.

.1066ב-הנורמניםהפולשיםידיעללשםהובאאובאנגליהיוסדהאםבמחלוקת-שנויהמקור

במקור, המושבעים היו עדים המתגוררים בשכונה, וגזרו את הדין לפי מה שידעו.

מערכתאתהפיצההבריטיתשהאימפריההיאבעבר),נפוצההייתה(אונפוצהזושמערכתבכךמרכזיתסיבה

חבר המושבעים לאפריקה, יבשת אמריקה, אסיה ולאירופה לאחר השפעותיה של המהפכה הצרפתית.

מערכותבהןאחרותומדינותאוסטרליהקנדה,הברית,ארצותבבריטניה,קייםקטןמושבעיםחברכיום,

המשפט מושפעות ממערכת המשפט המקובל.

חברים.12כולללרבהואאךמשתנה,המושבעיםחברמספרשוניםובמשפטיםבמדינות
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-מערכת חבר המושבעים בארצות הברית:

מושבעיםחברבעליהמשפטיםמכל90%מויותרמושבעים-חברשלהביתלמןנהפכההבריתבארצות

הואמושבעיםשחברקבעהבריתבארצותהעליוןהמשפטבית,1968בבנוסף,הברית.בארצותמתרחשים

זכות חוקתית בכל משפט פלילי (אשר העונש המתקבל אולי יעלה מעל שישה חודשי מאסר).

ארה"במדינותברבכללבדרךאפשרימושבעיםחבראךיותר,שונההחוקתיהמעמדאזרחייםבמשפטים

ובתי המשפט הפדרליים.  הנוהל של מתן אפשרות לוויתור על חבר מושבעים משתנה גם מאזור לאזור.
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שאלת המחקר ותתי שאלות:

מקומו של מגדר בהכרעות שיפוטיות, ובפרט בהחלטות חבר מושבעים.

עד כמה הטייה מגדרית באמת משפיעה? מהו מקומה בהכרעה?

עד כמה מגדרו של חבר המושבעים משפיע?

האם מגדרו של הנאשם משפיע?
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השערה:

ולהם-אדםבניעדייןהם-ואידיאולוגיהקדומותמדעותלהתנתקהמשפטבמערכתהמכריעיםשעלאףעל

שאפשר,ניטרליםהכישאנחנונחשובאםוגםבאמת,מהםלהתנתקאפשריבלתיאפילואושקשההטיות

צורת החשיבה וההחלטות שלנו בכל זאת יושפעו מהטיות, באופן לא מודע- לכן אלו הטיות בלתי מודעות.

מקצועית-והכשרהלימודיםעובריםשלאמושבעים-חבריובמיוחדשופטים,שהכרעותיהםחושבתלפיכך,אני

לעיתים או אף לרוב יושפעו מהטיות בלתי מודעות.

אחרות,הטיותמאשרמשמעותיתיותרקצתהשפעהלמגדרשישנוחושבתאנימגדרית,הטייהעלבהתמקדות

זאת גם עוד יותר בקרב חברי מושבעים.

בחברהשנקבעותתפיסותישנןשניםלאורךמהחברה.ומושפעתבאהמאחרות,בשונהאולימגדרית,הטייה

בהחלטיכולהקבועהחברתיתתפיסהפיעלויכולתיואופיווקביעתאדםשלתפיסההמגדר.נושאישלללגבי

להטייהנוסףגורםהינןוהמציאותהסביבהדעתילכך,לפיבנוסףמודע.לאבאופןאםגםהכרעה,לקבוע

בנושאהמושבעיםשלוה"נסיון"החייםכאשרמראש,עודמגדרימשקלבעליבמקריםבעיקראולימגדרית,

אישהאוששופטתהיההשערתימינית,הטרדהשלבמקרהלמשל,שלהם.ונטייהלמגדרםקשורממוגדר

שללזאתיחסיתדומהחוויהעברהאישהשאותהגבוהסיכוישישנומכיווןלרוב,לקורבןתאמיןמושבעיםבחבר

אוספגוהעולםברחבימהנשים)30%(שלושמכלשכאחתהנתוניםפיעל(הסקהמקומה,אתומכירההקורבן

המצבבחומרתיפקפקאפילושכנראהמגברבשונהוזאת-מינית)ו/אופיזיתאלימותחייהןבמהלךיספגו

והאשמה ולכן פחות סביר שיפסוק נגד הנאשם תפסיתו למעשים כאלו ו/ או לסיפורה של הקורבן.

מופרדת.בלתיהשפעהישנהאחדכלושלשלנובחברההמגדריתולמציאותלתפיסהדעתילפילפיכך,

בנוסף, אני משערת שלעברות ומשפטים מסוימים תהיה השפעה גדולה להטייה.
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שיטה:

ובהתמקדותמשפטיותבהכרעותמגדריתהטייהשלחקרהיאהשערותיאתאבדוקשבעזרתההמחקרשיטת

מאמרים2מוממצאיםנתוניםסקירתידיעלומידענתוניםאאסוףמושבעים;חברידידעלדיןגזרבהכרעת

בנושא, הראשון סוקר מידע ומחקרים באופן נרחב,   והשני הכולל חקר סטטיסטי (שאלון)  ספציפי.

האםואבדוק-והשפעותיהםמשמעותיהםמההמחקרים,שנישמביאיםובנתוניםבממצאיםאדוןמכןלאחר

השערותי היו נכונות או שגויות.

המאמרים  שאותם אני סוקרת ומסכמת כתובים במלואם בביליוגרפיה.
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תוצאות:

.1מאמר

המגדרשלבחשיבותוועוסקמאוד,עדנרחבבאופןהמגדרבנושאהקייםוהמידעהנתוניםאתסוקרזהמאמר

אצל חבר המושבעים- על בסיס רמת הפרט, המושבע היחד ופסיקתו.

מינית,הטרדהאואונסבמקרילדוגמא,למגדר-מקושריםוהפשעהנושאאשרממוגדרים-במקריםראשית,

יתייחסושלרובמושבעים,שעומתהנאשם,עליותרארוכיםעונשיםולקבועבקורבןלצדדנוטותמושבעות

לאותה התנהגות כתוקפנות ואף להפיל את האשמה על הקורבן.

נוספיםומקורותהאונס,קורבןכלפייותרסקפטיותהינןשמושבעותדווקאהראואחריםמחקריםזאת,עםאך

אישהשלדמהמשפטעלהמבוססמחקרגברים.עלמאשראחרותנשיםעליותרקשוחותהןשמושבעותטענו

מוכה,אישהתסמונתעלטוענתההגנהבהםשבמקריםמצאממתעלל,הכביכולזוגהבןאתשהרגה

המושבעות קיבלו את הטיעון בצורה חיובית יותר מאשר המושבעים, בדומה למקרי אונס.

מקבליםשמושבעיםמצאונוספיםמחקריםלמושבעות-המושבעיםביןנוסףהבדלבמאמרהועלהבנוסף,

כהגנהבכוחהנאשםשלשימושועםלהזדהותנוטיםמושבעיםכלומר,מושבעות.מאשרבכוחשימושיותר

בנוסף,בסיטואציה.בכוחשימושאותואתהבינואוהזדהולאמושבעותכאשרמשפחתו,עלאועצמית

ממשובעיםיותרולהשתכנעלהסתמךנוטותשמושבעותנראהבמשפט,המוצגותהראיותלבחינתבהתייחסות

על ראיות ועדויות המבוססות על רגש.

בתהליךהבדליםשזיהתהגיליגן,קרולהפסיכולוגיתשללמסקנתהגםמתייחסהמאמרזאת,כלעליתר

מושבעיםחברבהכרעותהמגדרשלהקריטיבמקומותומכתאשרעובדהונשים,גבריםשלהמוסריתהחשיבה

ואף כל הכרעה משפטית אחרת שעולה במאמר.
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.2מאמר

שלהמגדרבהשפעתעוסקוודרום,מ.וטימותיג'ונסקיילורהנילסון,סיאשליידיעלהנכתבזה,מאמר

במערכתהמגדרשלבמקומולהתבונןובכך-דיןגזרהכרעתעלמגדריהםוביחסוהנאשםהמושבעים

(כחברהמשתתףהנאשם,שלהמגדרשלחלקואתהבוחןשאלוןבנייתידיעלהחוקריםעשוזאתאתהמשפט.

מושבעים) והיחס בין המגדרים השונים או הדומים שלהם - בחומרת עונש גזר הדין של הנאשם, במקרי רצח.

נשים.39וגברים15מתוכם,22ל18ביןגילאיםבטווחמשתתפים54השתתפובשאלון

השאלון כלל שני מקרי רצח נפרדים. הרצח במקרה הראשון בוצע על ידי גבר, ואילו השני בוצע על ידי אישה:

:1מקרה

האופנתי.בנייטברידג'בביתוהתגוררהמבעלהשנפרדה27בתעשירהחברהאשתהייתהבארניאליזבת

נסערתמאודנשמעההיאאיומה'.'תאונהשאירעהלוואמרהשלהלרופאהתקשרההיא,1982במאי31ב-

המדרגות.בתחתיתמוטלתהייתה24ה-בןסטיבןסקוטמייקלשלגופתולביתה,הגיעכשהרופאונסערת.

32.אקדחמצאוהםהגופה,ולצדהוזעקההמשטרהבחזה.קצרמטווחנורהשהואלראותהיהיכולהרופא

Smith It Wessonשהגיעולאחרקצרזמןהזוגבניביןמקטטההתעוררוהשכניםריקים.חדריםשניעם

בארניגברתאתשמעושהםדיווחוהשכניםפריז.דהבקפהמסיבהלאחר(?),גרועובלבושהביתה,

ריבאירעשאכןלמשטרהאמרהבארניגברתיותר.אואחתירייהנשמעהמכןולאחרבך",אירהצועקת"אני

בארניגברתאיתה.הסכימושהשכניםאמירהשכיחה,בתופעהמדוברכיציינהגםהיאסטיבן.מייקללביןבינה

והאקדחנאבקואותה,והשנייםיעזובהואאםבהתאבדותאיימההיאהוויכוחשבמהלךואמרההמשיכה

לצייןהצליחדינהעורך.1983ביוני3ב-ברצחוהואשמהנעצרהאליזבתההיאבקות.בזמןבטעותהתפוצץ

זאת,עובדהלירות.כדימאודקלהבלחיצהרקצורךושהיהבטיחותיתפסהיהלאלאקדחכיהמושבעיםבפני

כדורללאהבית,שלהשינהחדרבקירכדורחורבשוגג.מוותשלברורלמקרהזהאתהפכההתעקש,הוא

לתוךמהרחובסטיבן,לעבראחר,במקרהירתה,בארניגברתכישציינוהעדיםשלעדויותעםיחדהועלה,

חלון פתוח.
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:2מקרה

קיבלהואצעיר,כילדביותר.הטובאתלושהבטיחהעשירהלמשפחה1960בשנתנולדהארוודג'ייקוב

וברחמאביודולר10,000כ-ג'ייקובגנבעשרהשבעבגילצפוי,בלתידיבאופןטוב.חינוךוקיבלבחייםיתרונות

ממצבו,להימאסשהתחיללאחרגנבות.בעזרתעצמואתפירנסהבאותהשניםשלושבמשךשםללונדון,

מדינהבאזורהסתובבהואהבאות,השניםבשלושדרכים.שוטרלהיותהחליטהואיותר,טוביםלדבריםוברצון

שלמבנותיואחתעםהתעמתכאשרבורוז.אנדרושלביתואתשדד,הוא1982בשנתעודף.שלסוגבכלשחיה

כדימכן,לאחרלחתיכות.גופהאתוחתךאותה,ורצחתקףהואשוב,אותולזהותשתוכלשאמרהבורוז,

לאחרקצרזמןממעשיו.מזועזעיםנדהמושותפיושניאשתו.ואתבורוזמראתהרגהואהמעשה,אתלהשלים

שהצליחו לחמוק מהזירה, שני השותפים התקשרו למשטרה באנונימיות וסיפרו את מקום הימצאו של ג'ייקוב.

לנקבההשתנההראשוןבמקרההזכרכלומרהרוצחים,שלמגדרםשינויעםהועתקו,הללוהרצחמקרישני

ביניהם.שונההנאשםשמגדררקהמקריםאותםאתהכולליםשאלונים2שנוצרוכך-השניבמקרהולהפך

שני השאלונים עורבבו וחולקו באופן אקראי למשתתפים.

את,Xבאמצעותספקטרום)(המסמלקועללסמןמכןולאחרבקפידה,המקריםאתלקרואמשתתףכלעל

שניתןביותרהקלהעונשאתסימלהספקטרוםשלהאחדצידובנפרד;מקרהבכלנאשםשלהדיןגזרחומרת

לגזור על הנאשם, וצידו השני סימל  את העונש החמור ביותר (על פי המותר בחוק):

Less Severe Most Severe Allowed law.

היוזהמדדשלהפרמטריםונרשם.נמדדמקרהבכלהעונשחומרתעלסולםמשתתףכלשסימןXהשלמקומו

באמצעותהתוצאותנותחומכןלאחרהללו.לרוצחיםהעונשכחומרתנקבעזהאורך.10.5עדאפס

2x2 ANOVA,למשמעות.*שונותניתוחמבחן

)Analysis of variance test for significance*(
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תוצאות הסקר:

בחומרתמשמעותיכאינדיקטורנמצאלאהמשתתפים)(כלומרהמדומיםהמושבעיםמגדרמפתיע,דיבאופן

יותרחמורבאופןנשיםוגםגבריםגםשופטוגבריםשמשתתפיםבנוסף,נקבה.אוזכרהנאשםכאשרהעונש

-9.1לנאשמים-(הגברים)המשתתפיםשקבעוהממוצעתהעונשחומרתביןמהותיהבדלנמצאוגםיותר,

זההנמצאההמשתתפותשקבעוהממוצעתהעונשחומרתזאת,לעומת.8.5לנאשמות-שקבעואלולעומת

.8.3והנאשמות-הנאשמיםעובד

תוצאות הסקר בגרף עמודות:
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דיון :

שני המאמרים האחרונים מביאים תוצאות שאינן מסתדרות יחדיו באופן מושלם, אך בעלות דמיון.

מודעתבלתיהטייהאכןהמגדראךבהכרעה,המגדרשלחלקובכמותחלוקיםדיהמאמריםהראשונה,בשורה

אשר תופסת מקום בהכרעת חבר מושבעים.

שאלוןידיעלאךבעצמוחוקרהשניוהמאמרבנושא,מחקריםשללשלסקירהכוללהראשוןשהמאמרמכיוון

חדאינההשערותיהואישושמסקנתיולכןהמאמריםשניביןישירבאופןלהשוותלגמריאיןמצומצם,די

משמעית וכוללת- אלה מיוחסת למאמרים השונים.

בכללאםמרכזי,תפקידמשחקאינוהנאשםשלשמגדרוהיאהשניהמאמרשלוטענתושמסקנתובעוד

תפקידמגדריתולהטייהשלמגדרומסיקטועןהראשוןהמאמרהרצח,במקרידיןגזריחומרתשלבהחלטה

קריטי בהכרעת גזר הדין על ידי מושבעים- זאת באופן די דומה להשערתי.

בקיוםהכרהאינהכאשרהצדק,במערכתהחשובהמטרתואתמושבעיםחברמשרתאיךהמצב-כךאםאך

של אותה הטיה המגדרית?

בהמשך השערתי, הנחתי שהשפעת ההטייה המגדרית משתנה במקרים מסוימים, כגון הטרדה מינית.

ההטיהשלמקומהאתהמראיםשנסקרומהמחקריםממצאיםומציגהסקה,לאותהמגיעאכןהראשוןהמאמר

המגדרית בפרט במקרי המיוחסים למגדר.

היחסיתתפסיתם,אתמדאיגאךחשובבאופןמדגימיםובנוסףמפתיעה,לאדיתמונהמראיםהממצאים

המציאותאתמשקפיםבהחלטאשרמינית-והטרדהאונסבמקריהגבריםהמשתתפיםשלוהממוצעת

העולמית.

שלהרחובלהשפעותיובהמשךנראההאלו,המאמריםשנישלסותריםהדישהממצאיםאףעללסיכום,

אשרמגדרית,הטייהמבססתמגדריתתרבותמאותהמושבעיםחברישלחוויתםובתרבות,בחברההמגדר

משפיעה החלטות חבר מושבעים ובכלל בהכרעות במערכת המשפט הינה משמעותית.
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סיכום:

לסיכום, עבודתי עסקה בהשפעות המגדר על הכרעות גזר דין, בפרט אצל חבר מושבעים.

הרבהלמדתיבמקריות.אליוהגעתימראש,עליוחשבתיממששלאאפילואותי,מענייןמאודשבחרתיהנושא

ולאחרבערפול,ממשלפנישידעתינושאעלהידעבסיסאתלישנתנהבסקירה,גםהזה;הפרוייקטעלבעבודה

מעניין.ומאודחדשמידעהרבהולמדתיהתעמקתילגמריספיציפותלשאלותוהגעתייותרכשהתמקדתימכן

זהדברבעברית.הנושאשלוהמחקרהמידעחוסרלאורבאנגלית,לערוךצריכההייתיהעבודהתהליךרובאת

מרגישהאניאךיותר,פשוטיםוכביכולבסיסייםדידבריםעלגםיותרשעבדתימכיווןמתסכלהיהלעיתים

למידעמגיעההייתישלאכנראהמעניניים-מאודוממצאיםלמידעשהגעתימכיווןהשתלמהזושהשקעה

ולנושא ללא התהליך והעבודה הזאת (:
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