
התרשלותבעבירת"שותפות"

*קלוגמןיעלאלוף-סגן

הפסיקהאך,התרשלותבעבירתשותפותשלבקיומהלהכירעיוניקושיקיים,כידוע
ייעשהשהדברובתנאיעבירבלתיאינוזהשקושיכךעלמצביעותהמשפטיתוהספרות
.הראויהבזהירות

והבעיההאירוע.א

ששבולאחר,הלילותבאחד.מובחרתביחידהרועיסמלשלמפקדוהואגיאסרן
האישיבנשקונתגלוהפעולהבמהלךכי,מפקדובפנירועיהתלונן,מבצעיתמפעולה
.לתקלההסיבהאתלגלותמנת-על,בנשקניסויעמויחדלערוךוביקשו,מעצורים

ירילהפיק,הצלחהללא,פעמיםמספרניסושם,מרוחקתגבחהאלסרוהשניים
.הנשקאתלפרוקלרועיגיאסרןהורהמניסיונותיהםשנואשולאחר.מהנשק
אויתר-עייפותמחמתכנראהאך,פעולתועלמפקחגיאסרןכאשר,כןעשהרועי
אצבעהכנסתבאמצעותהנשקשלהבליעהביתאתמהםאישבדקלא-הדעתהיסח
שלזומהתרשלותכתוצאה.החשכהבשעותשמתחייבכפי,בפנסהארתואו,לתוכו

.מתחמושתריקאכןהנשקכי,תוםעדנבדקלא,השניים
שנפלטכדורכאשר,אסוןארעשעותמספרוכעבור,באוהלוהנשקאתהניחרועי
.החייליםאחדשללמותוגרםנשקמאותו

מהשנייםאחדכלשלאחריותו,"ישיר"באופן,כללבדרך,תבחןאלהמעיןבנסיבות
יסודותלקיוםהתייחסותתוך,המנוחהחיילשלמותולגרימת(גיאוסרןרועיסמל)

.בנפרד,מהםאחדכללגבי,בהתרשלותמוותגרימתשלהעבירה
לגרימתהאחריותאתלבססהצורךלעתיםמתעוררהצבאיתהשיפוטבמערכתאולם
,ההתרשלותלעבירת"שותפות"עלאלא,"טבעית"וההישירההאחריותעללאהמוות
.!העונשיןדיניפי-על,הפליליתהשותפותשלבמובן

,אדםעלהצבאייםהדין-בתישלסמכותםתחולתלגביומןבמגבלתמקורוזהצורך
סמכותמותניתבו,מצבלעתיםנוצרוה2בענייןהחוקהוראותלאור.מהצבאשהשתחרר

.ש"מפח/דרוםהמחחיהצבאיד"ביהנשיא-סגןהיאהמחברת* סע1
.אליוהקשורותוההוראות(העונשיןחוקלהלן)1977-ז"התשל,העונשיןלחוק26'

.שלו(תד(ב)ק"סוכמיוחד;(צ"חשלהלן)1955-ו"התשט,הצבאיהשיפוטלחוק6'סע2
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עלהנאשםשלהפליליתאחריותואתלבססשניתן,בכךהצבאיד"ביהשלהשיפוט
סמכותבתוךעדייןמצויאשר,תיקבאותואחרנאשםשביצע,לעבירהשותףהיותו

.ד"ביהשלהשיפוט
ותאונותעבודהלתאונותנוסף.הצבאבחיינדירותאינןתאונות,הצערלמרבה

עבודתשלטיבהעצםפי-על-מתרחשות,האזרחייםבחייםגםהמוכרות,דרכים
תכופותמדוברכאלהבתאונות.למיניהןנשקותאונותאימוניםתאונותגם-הצבא
הקשורהשיפוטיולהליךלחקירתוניכרזמןנדרשאשר,משתתפים-ורבמורכבבאירוע

ביהשלהשיפוטסמכותמגדריצאבתאונהמהמעורביםשמי,לעתיםקורהלפיכך.בו
-
ד

סמכותבתחוםמהםאחדנותרעודכלאזי,"לעבירהשותפים"בכשמדובראולם,הצבאי
.היתרכלעלאףזוסמכותתחול-הצבאיתהשיפוט
שותפות"שללסוגייהלהידרשהצבאיתהשיפוטמערכתשלוהצורךהחשיבותמכאן
"הגרימהשרשרת"בחוליותכללבדרךהמהוות,התרשלותבעבירותבמיוחד,"לעבירה

.לסוגיהןתאונותשל

?התרשלותבעבירת"שותפות"התיתכן.ב

:התרשלותבעבירת"שותפות"שלקיומהלגביעיוניקושיהדבריםפניעלקיים,כידוע

צעירההיא(אזרחיתמעוולהלהבדיל)פליליתכעבירהרשלניתהתנהגותשלהגדרתה
mens~-ה.הפליליהמשפטבתולדותיחסית rea,התרשלותבעבירתלהרשעההנדרשת,
,מובהקפליליגווןבעלילמעשיםהנלווית,וברורה"קלאסית"זדוןכוונתאותהאינה
מצופהסבירשאדם,תוצאהשל"צפייה-אי"אולבתשומתחוסרשלנפשימצבאלא

.תוצאהלאותהלגרוםכללהתכווןלאהמתרשלכאשר-וזאת,מראשלחזות
לתוצאהלגרוםהתכווןלא-"עיקרי"ההעבריין-המתרשלכאשר,כןאם

אחראדםלראות,ענייניתמבחינה,ניתןכיצד-אותהצפהלאואפילו,האסורה
מרמתסטייהלידיהמתרשלאתשהביאו,הלבתשומתלחוסראוהצפייה-לאי"שותף"כ

'נלחםבענייןהוותיקהדיןבפסקהבציההצגתמעניינת?ממנוהנדרשתהנהירות
218בסעיףהמחוקקשקבעהעבירהכיהיאתמרימרשלהחריפהטענתו":ש3"היועהמ

כוונהמצריכהאינהאשר,רשלנותעבירתהיא(העונשיןלחוק04בסעיף-כיום)ל"הנ
,עבירהאותהלעבוראחרבידי,"מסייע"כאשםיהיהשאדםהנמנעמןולפיכך,פלילית
אכן,הגיוניתמבחינה."גרידארשלנותאםכי,כזאתכוונהלמסייעמייחסיםאיןכאשר
,העיקרילעבריין"סיוע"שלדרךעלהתרשלותלעבירתשותפותשלקיומהלהלוםקשה
.לעבירהשותפותשלהיחידההצורהזואין,כידועאך

והמתאימההרלבנטית,העונשיןלחוק26בסעיףהמנויות,השותפותצורותמבין
,סעיףאותופי-עלהראשונהשבחלופהזוהיא,התרשלותלעבירותשותפותלגבי,ביותר
שלקיומההוכרבהםאשר,שמצאנובמקרים,ואמנם."במשותףהמבצעים"-קרי

.עבירהאותהשלחראבצוותאהביצועדרךעלזוהיתה-התרשלותלעבירתשותפות

.320,331ב"יר"פ,המשפטיהיועץ'נלחםיעקב56/131פ"ע3
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שלהאפשרות,נשללהולא,נדונהבו,אחדמקרהעללפחותלהצביעניתן,זאתעם
.העבירה4לביצועשידולשלבדרךהתרשלותלעבירתשותפות
פליליתשותפותשלבמושגלהכירוהלוגיהענייניהקושיאףעלכי,אפואנראה
.5"עבירבלתי"מחסוםיוצרזהקושיאין-התרשלותעבירותלגביגםליישוםכניתן

אתליישםשניתן,כךעלהמצביעות,הפסיקהומןהספרותמןדוגמאותנציגלהלן
תפגעשלאמנת-על,הראויההזהירותנקיטתתוך,הללולעביוותהשותפותמושג

.הפליליתהשותפותמושגשלמהותוכךידי-על
עבירההתבצעהשבובמקום(יותראו)שנייםשלמקריתנוכחותכללא,כידוע

חוקפי-עלהשותפותמושגשלבמשמעות,עבירהלאותהלשותפיםאותםתהפוך
הנוכחותשלהפיסיתלעובדהכינחרן,כזאתשותפותשתיווצרמנת-על.העונשין

.6"מוגדרתפליליתמחשבה"תצטרףהמשותפת
לעבירתבשותפותכשמדוברגם,כמובן,חלההפליליתהשותפותשלזומהותה
שותפותשלקיומהלבדיקתהנכוןהמבחןהואמה,אפוא,היאהשאלה.התרשלות
,הביצועבעצםלראותהיאאחתאפשרות.התרשלותבעבירתמדוברכאשר,לעבירה
התוצאהלגבי"רשלנות"שלנפשימצבקיוםתוך-הרשלניהמעשהשל,חדאבצוותא

"לעבירהשותפו"ל(שהבאנוהאירועבדוגמת)גיאסרןאתלהפוךמנת-עלכמספיק-

.הנשקבבדיקתהתרשלאשר,רועיסמלשל
כללפיה-לכתמרחיקתלתוצאהתביאהיאכי,לטעוןניתןזומידה-אמתכנגד
לוהכפופיםעלבפיקוחהתרשל('וכדהמפקה,העבודהמנהלאו)שהמפקדאימת

היההנכוןשמןבעוד,לעבירהכשותףהואיחשב-שלהםרשלניבמחדלהבחנה-ובאי
,יעררבאופן,עליוהמוטלותהחובותפי-עללתאונההפליליתאחריותושאלתאתלבחון
.לעבירההשותפותדינישלבמישורולא

משותפתוכוונהמודעות-הנכוןהמבחן.ג

הואאין-שלנובדיןהפליליתהשותפותמושגשלותוכנומהותומבחינתכינראה

אלא,(במחדלגםאמוריםוהדברים)"פיסית"מבחינה,משותפתבעשייהרק"מסתפק"
.עשייהלאותההשותפיםשלכוונות-מפגשאףדורשהוא

,משותפתכוונההכרחית,התרשלותלעבירת"שותפות"שתקוםמנת-על,לפיכך
,משותפתמודעות-ולמצער,הרשלניבמעשה,פעולהלשתףאו,יחדיולבצעהחלטה

.ההתרשלותלעבירתהנטעניםהשותפיםשל
כלאלא,"שותפות"בנעשהההתרשלותמעשהכי,לאמראין,זהיסודשלבהעדרו

.767(3)א"לר"פ,ישראלמדינת'נדעאליצחק76/308פ"ע'ר;העונשיןלחוק(3)26סעיף4
אינן(אליוהקשורותוההוראותהעונשיןלחוק26סעיף)עצמוהחוקהוראותכי,לצייןראוי5

הסברואתזהלעניין'ר.בלבדכוונה-לעבירותהפליליתהשותפותמושגיישוםאתמגבילות
.112('אחלק)בפלטיםהדיןעלקדמי'יהשופט'כבשל

.133,198(4)ה"מד"פ,שראל"מדינת'נ'ואחכלזר90/526פ"ע6
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משותףפיסיאקט.בלבד"עצמוזכות"ובמהברובנפרדהתרשלבומהמעורביםאחד
המעשהטיבלאשכן,לעבירה"שותפות"שלליצירתהמספיקבסיס,אפוא,מהווהאינו

מצבאו"הכוונהעמדת"-אל4,זהלענייןהמהותיתהבוחןאבןהםונסיבותיוהפיסי
.הנטעניםמהשותפיםאחדכלשלהמודעות

"כוונה"שלקיומהאפוא,תחייבזהמסוגבעבירות"לעבירהשותף"של"אחריות"
.פליליתמחשבהמצריכהאינה=העיקריהמבצע"שלשאחריותואףעל,שותףלהיות
"לעבירההשותף"שצריך-רשלנותשלעבירהלענייןכינראה,זהדבריםבמצב
רשלנותשלנפשהלךאותואצלוושיתקיים,העבירה"מעשה"לשותףלהיותיתכוון
.ז"העיקריהמבצע"להרשעתהדרוש

,ובלזרארנוןהדין-עורכיזוכו("הליליתהפגישה"פרשת)י"מ'נ'ואחכלזרבעניין
עם"שותפות"בלהםיוחסהאשר,עדהטרדתשלמהעבירה,העליוןש"ביהמידי-על

חוסר,אמנם,נהגארנוןד"עוכי,קבעש"ביהמ.פרשהבאותההאחריםהנאשמים
נהגבלזרד"עווכי,מספקתודרישהחקירהללאהליליתלפגישהבהסכימו,זהירות
אולם,פגישהבאותהשנטלבחלק,דין-כעורךתפקידובמילוי,נאותבלתיבאופן
-קרי,הפגישהשלהאמיתיתמטרתהואתהמדויקטיבהאתמראשידעולאהשניים
,בהםאין"בהתנהגותםשנמצאוהליקויים,ש"ביהמפסק,לפיכך.העדהטרדת

למטרתהמודעותבהםאיןשכן,הטרדהשלפליליאישוםלבססכדי,כשלעצמם
.8"זולמטרהלסייעורצון,לעילשתוארהכפי,המתוכננתהפגישהשלהאמיתית
הפיסיבמעשהחלקליטולהמערערסרבל9"הנדניאלדין-כפסק-נוספתדוגמה

בוצעפיו-עלאשר,בכתבכוחייפויעלחתםאך,העבירהביצועלצורךשנדרש,עצמו
דניאלאתלראותהאפשרותנבדקהכךבשל.לתאונהשגרם,גזמתקןפירוקשלהמעשה

סירובולמרות,בהתרשלותמוותגרימתשללעבירה,"שידול"דרךעל,כשותף
.הפיסיבמעשהלהשתתף

צריכה,שהתרחשהכפי,הקטלניתהתוצאהאם,השאלהעלנסבההמחלוקת
שלוהשידולדבריתוכןלאור,המערערשלהסבירההצפיותבגדרכמצויהלהיחשב

,בהתרשלותהמוותלגרימתהשותפותלענייןאשר.(הכוחייפויבמסמך)העבירהלדבר

בקיומהלהכיר,העקרוניבמישור,בעיהראהלא(אגבבאמרת)עציוניהשופט'כבהרי
לפקודת25סעיףשלנוסחו,לכאורה":שידולשלהחלופהפי-על,כזושותפותשל

אינו,כוללניהוא(השידולבעניין,העונשיןלחוק29סעיף-כיום)הפליליהחוק
לאותה218סעיףלפיהעבירהאתתחולתומגדרמוציאואינולעבירהעבירהביןמבחין
.0ן(העונשיןלחוק04בסעיף-כיום)"פקודה

מריםר"דעומדת,י!"סיועולאעיקריביצוע,סיבתיותולאשותפות"במאמרה

הסיבתיתהזיקהבמסגרתאדםשלהפליליתאחריותובדיקתביןההבחנהעלאריה-גור

.שלנוההדגשות,5הערהלעיל,קדמי'יהשופט7
.במקורההדגשות,6הערהלעיל8
.4הערהלעיל9

.771'בע,4הערהלעיל10
.518יאמשפטים11
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דינישלבמישורבדיקתהלבין(האסורההתוצאהלביןהתנהגותושבץהקשר)
.הפליליתהשותפות
שנתקייםהקשרובמהות(היהאם)הפעולהשיתוףבמהותטמוןזולהבחנההבסיס

,בנפרדפעלמהמעורביםאחדכלשבהם"במקרים:העבירהבמעשההמעורביםבין
אלהבמקרים,מקריהיההאחריםהמעורביםהתנהגותוביןהתנהגותוביןכשהשילוב

...נפרדותעבירותמספרלהצמיחעשויהשהתרחשההאחתהתוצאהכי,היאההנחה
הנחה.האסורההתוצאהלהתרחשותמהמעורביםאחרכלשלאחריותולמידתבהתאם

אחדכלשלהתנהגותוביןהסיבתיתהזיקהאת,השארבין,לבדוקמחייבתזו
."האסורההתוצאהוביןמהמעורבים
להתרחשותשהביאבהליךהמעורביםשבהםמקרים"עומדיםהללוהמקריםלעומת

היאההנחהאלהבמקרים."ביניהםתכליתיפעולהשיתוףתוךפעלוהאסורההתוצאה

להצמיחעשויהשהתרחשההאסורהוהתוצאה,אחתלמסכתמתמזגתשהתנהגותם"
לדינילפנותמחייבתזוהנחה.משתתפיםריבויתוךשנעברהויחידהאחתעבירה

האחתבעבירהמהמעורביםאחדכלשלההשתתפותצורתאתולבדוקהשותפות
.2י"שנעברה

והכויחדיואנשיםארבעהחברוכאשרכי,י13"מ'נישראלבענייןנפסק,לכךבהתאם

שכן,הקטלניתהבעיטהאתבראשושבעטזההואמהםמילשאלהחשיבותאין,בקרבן

.לתוצאתהמהםאחדכלאחראי,לעבירהשותפיםבהיותם
אתדקרו,חדאבצוותא,שניים:דומותהנסיבותהיו,ן""מ'נ'ואחברדריאןבעניין
הדקירהביןהסיבתיהקשרשאלתעל,היתרבין,נסבוהדיון,קטלניותדקירותהקרבן
.הקטלניתהתוצאהלביןהשנייה

לגביהסיבתיהקשרשאלתכי,וטוענתזוגישהאריה-גורר"דמבקרתל"הנבמאמרה
פי-על,לעבירהכשותפים,יחדיופעלושהדוקריםבמקרה,חשובהאינההשנייההדקירה

.הפליליתהשותפותדיני
לגרימתאחראימהשנייםאחדכלכי,למסקנהש"ביהממגיעד"פסבאותואף,ואמנם
מתבצעתהדקירההיתהולו,הדוקריםביןמהשנייםאחדכלהיהאלמלאגם"...המוות

.הקרבןבתקיפתבמשותףפעלושכן,5י"השנייםמןאחדידי-עלרק
כמשמעותם,לעבירהבשותפיםכשמדוברכי,אפוא,היאווגישהשלתמציתה

אחדכלשלהתנהגותובין"אישי=סיבתיבקשרצורךאין-העונשיןלחוק26בסעיף
פליליתאחריותמהםאחדכלעללהטילמנת-על,האסורההתוצאהלבין,בנפרד,מהם

.תוצאהלאותה
מאידך"שותפות"וה,מחדהסיבתיתהזיקה-הללוהתחומיםשנישלערוב

אתמבססתזוגישה'6.פלר'פרופשלבספרוהמתוארת"ההידמותגישת"בגםמצוי-

.519'בע,שם12
.573(3)א"לר"פ,שראל"מדעת'נשראל"יוסף76/872פ"ע13
.3(3)ב"לד"פ,שראל"מדינת'נ'ואחברדריאן77/418פ"ע14
.10'בע,שם15
.189('בחלק,ז"תשמ)עונשךברהביסהזתפלרז"ש16
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בבסיסמכירהואינההסיבתיותרעיוןעלבעבירההמעורביםשלהפליליתהאחריות
קשרללא,העבירהלדברהשותפותבמישורהמעוגן,פליליתלאחריותונפרדשונה

שלהפליליבקודקסמצויהזוגישה).ביצועהשל(הפיסית)"הסיבתיתהזיקהשרשרת"ל
עלהמבוססתאחריות-כללבנמצאאיןשלוהכלליבחלקאשר,1902משנתנורווגיה
.(שלנובדיןקייםשהואכפי,העבירהלדברשותפות
הפנימיליחסאשר":ומטעיםזולגישההעקרוניהבסיסאתבספקמטילפלר'פרופ

הואהרי,העבירהשללהיווצרותהעבירהלדברהשותפיםשלהשונותהתרומותשבין
,אחתונפשיתהתנהגותיתבמסכת,כאמור,עצמןלביןבינן,התרומותהשתלבותשליחס
לבין,"סובב"כמהןאחתכלביןסיבתיותשלזהולא,האופייניהיחסהואזה.יחידכשל

הסיבהולא"שלם"המןחלקהוא"חלק"ה."מסובב"כהמורכבהיקפהעלהעבירה
.ז"לו

או,בשנייםאלא,העבירהלביצועיחדיושחברובשותפיםמדוברכשאין,זאתלעומת

שהביאה,"הסיבתיהקשרשרשרת"באותםמציביםהרשלנייםמעשיהםאשר,יותר
במישורמהםאחרכלשלאחריותושאלתאתלבחלישאזי-האסורהלתוצאה

.השותפותבמישורולאהסיבתיות
שלכלליוחלקמקדמילחלקבהצעתם-קרמניצר'ופרופפלר'פרופהמלומדים

-ההוראהכותרת.ספציפיתדיןבהוראתזונקודהלחדדמציעים-חדשעונשיןחוק

."מבצעיםרבתרשלנותעבירת"
היא,רשלנותלעבירת,רשלנותמתוך,יותראושנייםתרמו":גופהההוראהנוסח

.י'"כמבצעבנפרדמהםאחדלגלתיחשב
למקריםנועדהסעיף":המלומדיםהמחבריםאומריםהמוצעלסעיףההסברבדברי
ותכלית,עברייניאירועלאותו,רשלנותמתוך,יותראושנייםתרמובהם,יחסיתשכיחים
."התורמיםמןאחדבלשלמעמדולגבימיותריםדיוניםלהסירהיאהסעיףשלהכללתו

הםהצערשלמרבה,מקריםאותםלגדרנכנסזורשימהבפתחשהודגםהאירוע
אחדכלשלבמעמדוהדיוןכי,לאמרניתןטרםהנראהשככלאלא,יחסיתשכיחים

.מיותרהואמהתורמים
התלבטותמצויה,להלןנסקורמתוכהדוגמאותאשר,הצבאייםהדין-בתישלבפסיקה

שבו,המשותףהפיסיהמעמדמעצםלעבירה"שותפות"שלקיומההגורס,הטיעוןבין
פעולהשיתוף"בהישאשר,"אחתלמסכתהמתמזגת"התנהגותאותהלראותיש

לצורךאלא,לבדופיסישיתוףבאותודיאיןכי,הטיעוןלבין;"המעורביםביןתכליתי
למעשהביחסהמעורביםשלהנפשיתבעמדהגםשיתוףנחרןלעבירההשותפותיצירת

המשפטיתהמסקנהאתלבססהיאטעות,זהאחרוןטיעוןפי-על.הרשלנילמחדלאו
"הגרימהשרשרת"במהמעורביםאחדכלשלהפיסימיקומועללעבירהשותפותבדבר

.שלעההדגשה,191'בע,שם17
הופיעהלאובו,127'עידמשפטים-בפורסםהאמורההחקיקההצעתשלהראשוןהנוסח18

,המקוריתלהצעהעצמםהמחבריםשלתיקתיםבסדרתהוספהזוהוראה.האמורהההוראה
.402'בע-הנדתהסעיף,392,טמשפסעם-בפורסמואשר
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,הסיבתיתהזיקהבמישור,האחריותשאלתשלבעירובהיאהטעות.לתאונהשהביאה
לביקורתםשזבהתחומיןעירובאותו,לעבירההשוטפותבמישורהאחריותשאלתעם
.אריה-גורר"דושלפלר'פרופשל

התרשלותלעבירתשותפותעללהצביעניתןבהםמקרים.ד

לעבירת,"שותפות"עללהצביעניתןבהם,למקריםדוגמאותמספרנציגלהלן

:כזושותפותשלקיומהנשללבהםמקריםלעומת,התרשלות

פעורברשלנותאותוומותיריםהרביםברשותבוריחדחופריםשנייםכאשר"....1
שלעבירהשל"משותףמבצע"כייראהמהםאחדכל:החשיכהבשעותהתראהללא

.19"חייואתויקפחבורלאותואדםימעדההשיכהבשעותאם,ברשלנותמוותגרימת
בכך,יחידתםחיילישלסיורעלשפיקדו,חייליםשניהואשמו91/2091/דרבתיק.2

אשלהדליק,יחדיו,החליטוהשניים.בקתהבאשעלתהבה,לשריפהבהתרשלותשגרמו
שני.לילהללינתאליהלהגיעשעמדו,חייליהםעבוראותהלחמםמנתעלבבקתה
להבערתהאמצעיםלגבי,פעולהובשיתוף,משותפתכוונהמתוךפצלואףהחיילים

להביאמחברומהםאהדביקש,זהניסיוןומשנכשל,גפרוריםבאמצעותתחילה:האש
להשתמשהיתהשניהםשלהמשותפתהכוונהכאשר,בנזיןעםדלקןשלהםיפ'מהג

שבבקתההאחאלמהדלקןהבנזיןהתזתאף.האשהבערתלצורךשבדלקןבבנזין
במסגרת-בבירוראך,מהםאחדידי-עלאמנםנעשו,לתוכובוערגפרורוהשלכת
.המשותפתכוונתםביצוע

עםבקשר-הדליקההתפשטותאופןאם,השאלהעלנסבההצדדיםביןהמחלוקת
בגדרלהיותצריךהיה-לאחהדלקהתזתבעתהרצפהעלשנקוותהדלקשלולית
התשובהשאם,כךעלמחלוקתכלהיתהלאאך;השניהחיילשלהסבירההציפיות
הדלקהתזתאתפיסיתביצעלאאשר)חיילאותושלאחריותואזי-חיוביתזולשאלה
(1)26סעיףפי-על,ההתרשלותלעבירתהשותפותבמישוראחריותהיא,(האשוהצתת

.העונשין21לחוק
נסיעהולעריכתרכבלגניבתיחדיוארבעהחברו,אראמ24כדורי'ני"מבעניין.3

היתה,לענייננו,המחלוקת.אורחעוברנהרגממנהכתוצאהאשר,("חראקה")בופרועה
מוותגרימתשללעבירה"שותפים"הם,ברכבנהגולאאשר,השלושהאם,בשאלה

.בהתרשלות
לשםארבעתםהתחברושאם,נותנתהדעת":(אגבבאמרת)העליקש"ביהמתשובת

,יחדיובהונסעו,הסכמתוללאהבעליםמרשותהמכוניתאתנטלו,המכונית"סחיבת"

.פורסםלא,82/176/ע-בלערעוריםהצבאיד"ביהשהביאדוגמה19
.פורסםלא20
שלהאפשרותלגבילאאך,הציפיותמבחןקיוםלגבימחלוקת,היינו-דומהדבריםמצב21

.10-ו9ש"לההטקסט'ר,דניאלבענשןהיה-להתרשלות"שותפות"קיום
.565(2)א"כד"פ,הראמיכדורי'ני"מ67/264פ"ע22
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כמשמעותו,במכוניתהנסיעהאגבשבוצעההעבירהמבצעיבגדרארבעתםבאיםלכאורה

.23(העונשיןלחוק26סעיף-כיום)"הפליליהחוקלפקודת(ג)23בסעיף
לטווחיחדיויצאואנשיםמספר.בספרותוויליאמסגלנוויל'פרופשמביאדוגמה.4

,יארד100שלבמרחקלמטרהיריביצעוהם.אחדמיילשלוהקטילהשטווח,ברובה
.מהיוריםיארד400שלבמרחקבגןשנמצא,ילדנהרגירימאותווכתוצאה
בנסיבותשכן,הקטלניתהירייהאתירהאנשיםמאותםמילשאלהחשיבותאין
.בהתרשלות25מוותגרימתשללעבירה("שותפים"כ)כולםאחראיםהעניין

בדוגמא:זוכנגדזו,נוספותדוגמאותשתיוויליאמס'פרופמביאהדבריםבהמשך.5
אותהבמסגרת.ציבוריבכבישנהיגהתחרותביניהםלערוךשנייםנדברוהראשונה
.רגלבהולךפגעמהםואחד,בהתרשלותבמכוניוהיהםשניהםנהגותחרות

,כשותפים,אחראיםהשנייםיהיו,הקודמתבדוגמהכמוהרי,וויליאמס'פרופלדעת
.הרגלבהולךפגעמהםמימשנהזהואין,ההתרשלותלעבירת

הסכמהמתוךשלאנהגיםשניביןתחרותהתפתחההשנייהבדוגמה,זאתלעומת
אתלהשיגולנסותלהתרגזלווגרםחברואתעקףמהםשאחדכךעקבאלא,מראש

.העוקף
שניאין,נהיגהאותהבמהלךאדםנפגעאםכי,המלומדהמהברגורסזהבמקרה

להבחנההטעם.בפועלשפגעהנהגרקאחראיאלא,לעבירהכשותפים,אחראיםהנהגים

תחרות"עלמראשהסכמהאוהדברותהמעורביםביןהיתהלאזהבמקרהכי,הואזו

שלמספקתהתגבשות,הענייןבנסיבות,רואהוויליאמס'פרופאיןולפיכך,"הנהיגה

.לעבירהשותפות
בעצםאיננההבעיהכי,היאהללובדוגמאותלהטעיםשחפצנוהמרכזיתהנקודה

הטלתשלצורךבכךאלא,התרשלותעבירתלגבי,"שותפות"שלבקיומהההכרה
וביןזדוןעבירתבין-לעבירהשותפותשלהאחריות-כללבסיסצלפליליתאחריות
להיותהנטעניםבין"כוונותשיתוף"או"רצונותשיתוף"הכרחי-התרשלותעבירת
.לעבירה26שותפיםשלבמעמד

.566'בעמ,שם23
24359(1983.ed26ח)Willian~ Testbook Of ~Oimhaal Law.ס
.14-ו13ש"ה'ר,וברדריאןהראל"הדיןלפסקיהשווה25
באחריות,בכיריםמפקדיםשניבין,"שותפות"שלהסוגפהאתזהבהקשרלצייןמעניין26

כפסקנדוןזהעניין.תאונהשל"הגרימהשרשרת"בחוליההיוותהאשר,פיקודיתלהחלטה
לאהללוהדיןפסקי;84/170/ע-עליוובערעור,83/7%/מהמיוחדהצבאיד"ביהשלהדין

"אשמה,אחריות,סמכות:מפקד"מודריק'ער"דשלבמאמרוזובסוגייהדיון'ר.פורסמו
.252'בע,249'בכרךפלילים
nw

~
loהנדונהמזושונהפרובלמטיקהמעוררתפיקודיתלהחלטההמשותפתהאחריות

.הדיבוראתעליהלהרחיבהטקוםזהאקכןועל,זוברשימה
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התרשלותלעבירתשותפותשלקיומההוכרלאבהםמקרים.ה

:התרשלותלעבירתשותפותשלקיומההוכרלאבהןרוגמאותמספרכעתנציין

תוךתופיכאקדחבעצמושירה,חיילנהרגבו,טרגיאירוענדון"80/169/ע-ב.1
צפובו,הקטלניהמשחקאודותלמנוחסיפרואשר,חבריםשני."רוסיתרולטה"במשחק
אתמהאקדחלפרוקשהקפידולאחר-ביצועודרךאתבפניוהדגימוואף,בסרט

אתלבססביקשההתביעה.המנוחשלמותובגרימתהואשמו-בושהיתההתחמושת
למשהקהמנוחעםיחדיוהברוהםכיכטענה,השותפותדיניעל,היתרבין,הרשעתם

סעיףבצירוף,26סעיףשל(1)חלופהפי-על"במשותףמבצעים")"הרוסיתרולטה"ה
בביצועהמנוחאתעודדוובנוכחותםבהתנהגותםכי-לחלופיןאו,(העונשיןלחוק28

.(האמור26סעיףשל(4)חלופה)ממשהו
:זהטיעוןדחייתעלבעיקרבהנמקתומתעכבלערעוריםהצבאיד"ביהמשופטיאחד

אודותהשיחה-וישישבאקדחהנאשמיםמןאחדכלשטיפללטיפולמשותףרקע"
בסרטשהוצגכפי,הרולטהבמשחקצפוכאשר,השנייםחוואשרהמזעזעתהחוויה
המנוחעצמועלשהביא-לאסוןהנאשמיםשלאחריותםקביעתלצורך,ברם.האמור

שלקיומולהוכיחהתביעההיתהחייכת,זהלעניין.כזהאשרמשותףכרקעדיאין-
שלבהתנהגותםהמשחקבחוטיקשורהמשתהףכלשלהתנהגותושבו,משותףמשחק

כיאם,המעורביםכלשלהתנהגותםכאשר,משותףברקעדיואין,האחריםהמשתתפים
."ונפרדתעצמאיתהתנהגותהינה,בוקשורה
סוגיית,זובסוגיההחקוקותההוראות:כהלכהשלאאובןנאואל"-להלן
לחוק304סעיףלפיעבירהלרבות,רשלנותשלעבירותעלגםכולןחלות,השותפות

הלךאותויהיהרשלנותשללעבירה"שותף"להרשעתהדרוש"הנפשהלך"ו,העונשין
למעשההמתייחסזהנפשהלךשלצד-אלא;העיקריהצברייןלהרשעתהדרושנפש

,הסיועלמצשהמתיחסת"כוונה"הכאשר,"לסייעכוונה"להוכיחהתכתנהעל,העבירה
.2'"העבירהממעשהלהבדיל

עלבשותפותכשמדוברגם,המחויביםבשינויים,לדעתנו,יפיםהאחרוניםהדברים
.להלןשיפורטכפי,"סיוע"שלדרךעלולא"במשותףביצוע"שלדרך
מוותבגרימתשהואשם,פ=מ,מילואיםקציןשלמקרהנרון317י81/2/ע-ב.2

יכלהלאזובעכירהלדונוהצבאיד"ביהשלסמכותואך,אימוניםבתאונתבהתרשלות
-תרגילבאותוד"המג-אחרקציןלביןהנאשםבין,"שותפות"בסיסעלאלאלקום

.התרשלותידי-עלהמנוחשלמותובגרימת
הצבאיד"ביה:השנייםביןכזושותפותקמהכי,ההביעהטענתנדחתהזהבמקרהגם

אותוובמסגרתיחידהבאותהכמפקדיםפצלוהקציניםששנינכףכי,קבעלערעורים
הפרתןאשר,כמפקדחובותיובמילויהתרשלותמיוחסתמהםאחדלכלכיונכון,תרגיל
.התאונהלהתרחשות-הסיבתיהקשרבמישור-גרמה

.189'ע,1980,לערעוריםהצבאיד"ביהשלנבחריםדץפסקי27
.198'בעמ,שם28
.280'ע,1981,ם-לערערהצבאיד"ביהשלנבחריםדיןפסקי29
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סייעמהםשמישהואוכשותפיםפעלוומפקרוהמשיבכי,ללמודאיןמכאן",אולם

אתהפרמהםאחדכלכי,התביעהמטענותולהביןללמודניתןהיותרולכל,חברובידי
.30"חברושלמחדליואולמעשיוזיקהאוקשרללא,חובותיו
.ההתרשלותלעבירתשותפותשלקיומהד"ביהשללזהמטעם

מילואיםבשירותוקציןסדירבשירותקצין-הנאשמיםשניפעלו'ן82/176/ע-ב.3

ידי-עלבוצעזובדרךפעולתםובמהלך,תפקידםבמסגרת,פעולהשיתוףותוךיחדיו-
קציןואת"א"הסדירהקציןאתנכנהלהלן)לאסוןשגרםהרשלניהמעשהמהםאחד

שלסמכותוכנפיתחת'באתלהכניסהיהניתןלאזהבמקרהאף.("ב"-המילואים
26שבסעיףהחלופותאחתפי-על-"שותף"כראייתובאמצעותאלאהצבאיד"ביה

.'אשלההתרשלותלעבירת-העונשיןלחוק
עבירתהרי":וואפשרותהמתוויהצבאיד"ביהשלל,הענייןנסיבותבחינתלאחר
('א)הוא.עליושחלהזהירותחובתהפרתעלהתבססה('א)-לשיוחסההמוותגרימת

."האחרוןבעבור'אשלחובתוהפר('ב)-שאפשרכיצדלהלוםואין,חובתואתהפר
פי-עלמחויביםצעדיםנקטולאכראוי...המצבתמונתאת"קרא"לא(ב)-שיתכן"...

ההדגשה)"'א-לכלשהיבדרךשותףבכךהואואין,האישיתרשלנותוזואך...,תפקידו

.(שלנו
כי,וקבעזהבענייןקמאהצבאיד"ביהשלעמדתואתקיבללערעוריםהצבאיד"ביה

לחוק26סעיףפי-עללעבירהשותפותשלמהחלופותאחתאףבגדרבא'באין
.העונשין
כאשר":ואמר"במשותףמבצעים"לגביהתביעהעמדתאתלקבלאמנםנטהד"ביה

כל,העונשיןלחוק(1)26הסעיףהוראותפי-על"משותףמבצע"שלבאחריותהמדובר
המעשיםמן(מחדלאו)מעשהלעשייתמצטמצם"השותפות"לצורכילהוכיחשנדרש
צריך(ההרשעה:קרי)"האחריות"לצורכיואילו;העבירהשלהפיסיהיסודאתהמהווים
הנפשיהיסוד"השותף"אצלנתקייםהאמורהמעשהלעשייתכי,ולהוכיחלהוסיף
."רשלנותשללעבירהכוונהשלעבירהביןהבדלזהלענייןואין;עבירהבאותההקבוע
החלטתאתאישרשכן,זוקביעתואת,למעשההלכה,מלממשד"ביהנמנע,זאתעםיחד
שלמעורבותוכיוקבע,ההתרשלותלעבירתשותפותשלקיומהשללאשר,קמאד"ביה
בגדר'באתלהביאכדיבהאין,לתאונהשגרמההרשלניתבעשייה,'אעםיחד,'ב

שלהחלופותיתרלגביואילו,הצונשיןלחוק(1)26בסעיףבאמור,"משותףמבצע"
מטעמים.אלהלחלופותהנדרשתהכוונה,'במצד,הוכחהלא,לעבירהשותפות
טיבהכי,לאמרניתןאך,זהמקרהשלהנסיבותאתלפרטאפשרותאין,בטחוןשבסיווג
בהרבהוממושכים"חזקים"היו,'ב-ו'אעסקובה,המשותפתהפעילותשלומשכה
בשתי,הצבאייםהדין-בתיקבעוזאתלמרות.דברינובפתחשהודגם,"אירוע"שבמאלה

"שותף"כולא,מחברובנפרד,"אישיבאופן"התרשלמהשנייםאחדכלכי,הערכאות
.חברולהתרשלות

.287'בע,שם30
.פורסםלא31
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פי-על1"שותפות"לצורךכי,אגבבהערת,אמנםקבעלערעוריםהצבאיד"ביה
.רשלנותשלנפשימצבתוך,הפיסילמעשהבשותפותדי,"במשותףהמבצעים"חלופת
בהעדר,להתרשלות"שותפות"בלהכיר,דברשלבסופו,מוכןהיהלאהואגםאולם
דינימכוחפליליתאחריותלהטלתההכרחית,מינימליתמשותפתמודעותאותה

חסר,ובמודעותשבכוונההכרחישיתוףאותושבהעדר,מכאן.לעבירההשותפות
שלהנכונהמשמעותופי-על,"לעבירהשותפות"הליצירת,הערכי,המהותיהבסיס
.הפליליבדיןהמושג

,מילואיםקציןלגביד"ביהשלסמכותחוסרטענתהועלתה88/164/דרבתיק.4
שלרשלנילמחדל"שותף"כלראותוניתןאם,השאלהנדונהושוב,דומותבנסיבות
,שהועברתדריךאודותההתרשלותטענתנסבהזהבמקרה.תיקבאותוהשניהנאשם

,היתרבין,מצייןד"ביה.2'מסלנאשם1'מסנאשםידי-על,האימוניםשטחלגבי
,בהעברתו-האחד,תדריךלאותוביחס,במקביל,התרשלוהנאשמיםשניכיאפשרות

מיכי,טענהכלהתביעהמצדבאהמשלאאולם.כמתודרךבהתייחסותו-והשני
כיד"ביהמצאלא-וומודעותמתוךופעל,חברולהתרשלותמודעהיהמהשניים

-האמורהדיןפסקעלבערעור.1'מסנאשםשללהתרשלותושותףהיה2'מסנאשם
העדרבדברקמאד"ביהשלמסקנתואתלערעוריםהצבאיד"ביהאישר88/3241/ע

חייליכלפיחובתםאת...השנייםהפרו"הלקויהתדריך"במתן,אכן":"שותפות"ה
של"משותפת"הפרה"הלקויהתדריך"במתןיש-ולכאורה...;המתרגלתהיחידה
שלבהפרתהדיאין,במחדלהנעוצהלהתרשלותשותפותשללעניינה,ברם.אחתחובה
;אביגלולסרןלמשיב,לשנייםמשותף,אחדמחדלשיתקייםצריך-אלא,אחתחובה

החובהאתמהשנייםאחדכלהפר,למעשההלכה.כאןהוכחלאכזהמשותףומחדל
."משלועצמאיבמחדל...המתרגלתהיחידהחייליכלפיעליוהמוטלת

וסיכוםדיון.ו

שהמעורביםמקום,נקבעבהתרשלותשותפותשלקיומהכי,צולההללומהדוגמאות
ברשותמכוסהבלתיבורהשארת)רשלנימעשהבביצוע,במודע,פעולהשיתפובמעשה
מראשהסכמה;עץבקתתבתוך,בנזיןשפיכתבאמצעות,אששליחדיוהצתה;הרבים

.('וכדבכביש"חראקה"עלאופרועהנהיגהתחרותעל
שיתוףללא,"לעצמו"מעשהואתביצעמהמעורביםאחדשכלמקום,זאתלעומת

או,פיסי-משותףבמעשהמדוברהיהכאשרגםהרי-חברועםכוונותשלמודע
שותפותביניהםקמהלאכיהדיןבתיקבעו,אחתובעונהבעתהמעורביםשלבפעילות
.העונשיןחוקשל'דבפרקכמשמעותה,לעבירה

אוהמעשהבביצוע"מודעשיתוף"להתקייםחייבלעבירהשותפותלצורך,כלומר
אחדכלשלהתנהגותוכאשר,משותפתפיסיתבמעורבותדיואין,הרשלניהמחדל

.פורסמולא,הערכאותבשתי,הדקפסקי32
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התנהגותהיא-מחדלאומעשהאותוכלפיהנפטרתעמדתומבחינת-מהמעורבים
.תברוהתנהגותעם,"משותפתכוונהשלקשר"ללא,עצמאית

החל,מדורגיםהיפותטייםמצביםשלשהנדגים-פתחנובהלדוגמהבהתייחס
כזושותפותשלקיומהבו,במצבוכלה,בהתרשלות"שותפות"שאיןברורבו,ממצב
תשומתאתגיאסרןהפעילהנשקבדיקתבמהלךכי,לעצמנונתארתחילה:וגלויברור
זהפגםתיקןגיאסרן.כראויהנשקאתבדקלארועישסמל,בכךוהבחיןהראויההלב
,ספקכלאין,אלהבנסיבות.הנחוצותהבדיקהפצולותאתבעצמושביצעכךידי-על

הרי,רועישלרשלנותואתהלהחשףשבובשלב,זאתלעומת.רשלןהיהלאגיאשסרן
להיחשבגיאסרןיכולאפואכיצד.הושלמהכבר,רועישלמצידו,ההתרשלותעבירת
שיתוף"וללאגיאסרןשלידיעתוללא-הושלמהשכבר,רועישללעבירתושותף
,רועישלהרשלנילמחדלושותףיהאגיאשסרןמנת-עלכי,סבוריםאנו?מצידו"כוונות
.זהלמחדלמודע,לפחות,להיותעליו

הבדיקהאתביצעלאשרועי,בכךהבחיןגיאסרןכאשרהואאחרהיפותטימצב

מתוךבין,המעוותאתלתקןושלאכךעללהגיבשלא,ביודעין,החליטאך,כראוי
.אחרתסיבהמכלובין,הנשקבדיקתאתבמהירותלסייםרצון,חושיםכהות,עייפות
הרשלנילמחדלוגושפנקאונתן"אימץ"כאילוגיאסרןאתלראותאוליניתןזהבמצב
.לו"שותף"עצמועשהובכך,רוצישל

שלבעלנדלגהבה":מראש,ורועיגיאסרןביניהםנדברוהשלישיההיפותטיבמצב

,דוחקתהשעהשכן,בפנסוהתבוננותאצבעהכנסתידי-עלהנשקשלהבדיקה
."זמןובזבוזטרחנותאלאאינהבפנסוהארהאצבעהכנסתשלוהפרוצדורה

שבמחדללעבירה"שותפים"כהשנייםאתלראותישכי,בבירורנראהיהבמצב
.הרשלני

ההמצביםשלשתמביןהבעייתיהמצב

~

סרןשלמודעותישבו,"אמצעי"ההואו
הסכמהאוברורפעולהשיתוףאיןאך,רועיסמלידי-עלהמתבצעת,לעבירהגיא

.לעבירההנטעניםהשותפיםביןמפורשת
והשופטים,זובעיהעלתהבהן,העליוןהמשפטביתמפסיקתדוגמאותשתינציין
בסיס,לעבירהשותףלהיותהנטעןאצל,המודעותבקיוםלראותניתןאם,התלבטו
אחריותעליולהטילמנת-על,מצידוהדרושהההסכמהגםנתקחמהכילקביעהמספיק
:לעבירהכשותףפלילית

""מ'נואלקריףמחשיאשויליבענשן
שבשקית,ידעהשניהמערערכי,נקבע3

לבדהאדםשלידיעתו"...אולם.מסוכןסםמצוי,הראשתהמערער,מכרובקץהמוחזקת
כן-אם-אלא,חברועםבשותפות,הסםבהחזקתהשניהמערעראתלהרשיעאין."סגילא

ביתמצאלאענייןאותובנסיבות.העבירהלביצועשלוהסכמהידיעהלאותהנוספה
הרשעתואתביטלכן-ועל,כזוהסכמהשלקיומהלהסקתמספיקבסיסהעליוןהמשפט

.הסםבהחזקתהשניהמערערשל

מדעת'נוששריףמושיאשוילש75/171פ"ע33

-
.498(2)כטר"פ,ראל
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אשר-קטינה-המערערת:י34"מ'נאדריכוכבהבענייןנתקייםיותרסבוךמצב

אשר,לנסיעהמחבריוושנייםהברהאללהצטרףבקשה,למדינמוכההאישיתרמתה

שלושתעםשהתההמערערת.עבירהביצועלמטרתנועדהכי,להביןברוריסודלההיה

מהםשנייםכיצדוראתההשודאתתכננוכיצדשמעהבהן,שעותמספרבמשךהבחורים

אצלה"הוזמן"אשר,שלההדובוןמעילובידםניילוןגרביפניהםכשעל,לבצעויוצאים

,שללםעםהשודמבצעיחזרואשרעד,ברכבחברהעםהמתינההמערערת.מראש

.במכוניתמהמקוםהסתלקווהארבעה
הראתהולאהביתהלהחזירהדרשהלא,המערערתמחתהלאשעותאותןכלבמהלך

.מהמתרחשלהינתקרצוןאומהנעשההסתייגותכל
,וקבע,בילויבנסיעתשמדוברסברהכי,המערערתשלהסברהאתדחההמשפטבית

המחוזיהמשפטביל.מפוקפקתלמטרההבחוריםעםיוצאתשהיא,מראשידעהכי
אישרהעליוןהמשפטובית,השודלעבירתכשותפה,דעותברובהמערערתאתהרשיע

הרובשלהדין-בפסקקובעלוין'דהשופטכבוד.דעותברוב-זאתאף,זוהרשעה
המערערתשלממודעותהללמודישהענייןבנסיבותכי,(ברקהשופטכבודבהסכמת)

נתקייםכי-פסיביתהיותהאףעל-התנהגותהפרטיומיתר,המתבצעתלעבירה
למעשהכשותפה,בפליליםהיאאחראיתולפיכך,העבירהלמבצעילסייעהרצוןאצלה
.השוד

השותפותמושגשלהנכוןהיישוםכי,מיעוטבדעת,כהן'יהשופטכבודגורס,מנגד

26סעיףפי-עלכנדרש)לעברייניםלסייעהרצוןשלקיומולהסיקמאפשראינוהפלילית

של)"האדיש"יחסה"בצרוף,מודעותשלהנפשיהמצבבסיסעלרק(העונשיןלחוק(4)
השקפתופי-על.35..."להתבצעשעמדההמשימהשלהפלילייםלהיבטים(המערערת

-המערערתשלהכוונהמצבבדברהרובשופטישלהכרעתם,כהןהשופטכבודשל

של"התיחום-קו"אתיתר-בחומרתמתווה-לעילשצוינוכפיהנסיבותבסיסעל
גבוהההתנהגותלרמתדרישה,בפועל,ומציבהשותפותמכוחפליליתאחריותהטלת
.תיחום-קואותו,לדעתו,התואמתמזו

כאשר,לעבירהשותפותשלקיומהבענייןלהכריעהקושיאתממחישהזומחלוקת
,הסכמהשלברורגילויאיןאך,שותףלהיותהנטעןאצלמודצותשלנפשימצבמתקיים
דבריםבמצבההכרעהכינראה.בזה-וכיוצאמראשמתוכנןפעולהשיתוף,לסייערצון
.עולם-ובהשקפתמשפטיתשבמדיניותעניין,מעטהלאבמידה,היאכזה

יתכןהרי-שלנולסוגייהבהתייחס,אדריבפרשתהשופטיםעמדותאתנבחןאם
קצין,גיאסרןשלמודעותואתלפרשמקוםיש,הפליליתהשותפותדיניהחלתשלצורך
שלמודעותהאתמאשרשונהבאופן,הנשקבבדיקתהתרשלשפקודולכך,ומפקד
.מפוקפקמעשהלבצעכנראהעומדשחברה,לכךאדריכוכבההקטינה
שלהסוגייהלבחינתההכרחיהמינימליהבסיסכי,מסכימיםהכול,פניםכלעל

.309(ו)ז"לר"פ,ישראלמדינת'נאדרי82/303פ"ע34
.322'בע,שם35
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,כוומודעותבהעדר.הנטעןהשותףאצלמודעותשלנפשימצבהואלעבירהשותפות

.זהבכללהתרשלותועבירת,כלשהומסוגלעבירהשותפותעללדברכללאין
,רועיסמלשללהתרשלותו,מעשהבשעת,מודעגיאסרןהיהלאשלנובדוגמה

מנת-עלההכרחית,מינימליתנפשיתעמדהאותהלגביהליצורהיהיכוללאולפיכך
.רועישלההתרשלותלעבירת"שותף"לעשותו

לעבירתשותפותהשנייםביןנתקיימהלאכי,אפוא,היאהמשפטיתהמסקנה
.מהםאחדכלשלועצמאיתנפרדתבהתרשלותמדובראלא,ההתרשלות




