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'פלרז"ש'פרופ

,שופטיםשבעהשלמיוחדהרכבלפנילהתקייםאמורהיה!93/6551פ"בעהדיון
המחוזיהמשפטבבית,דעותברוב,הורשעההמערערת.1996במאי28בתאריך

.עולם2מאסרעונשלהונגזר"תחילהבכוונהרצח"בעבירתיפו-אביב-בתל
"הריגה"שלבעבירהלהרשעהתומרזושהרשעה,המערערתביקשה'בערעורה
.העונשין4לחוק298בסעיףזולעבירהשנקצבלעונשבהתאםייגזרושעונשה
העליוןהמשפטלביתהמדינהפרקליטתשיגרההערעורשמיעתלפניימיםכשבוע

כאמורתומרשההרשעההצדדיםביןהסכמההושגהכי5"המשיבהמטעםהודעה"
בתאריךוהתקייםשופטיםשלושהשלרגילהרכבבפנילדיוןהוחזרהערעור.לעיל

.לכךשנקבע
הוגשמאזוחצימשנתייםפחותלאהמדינהלפרקליטותנדרשוכילצייןחובה
עללדיןהמערערתהועמדהמאזאףלהידועותשהיונסיבותלבחוןכדיהערעור
למסקנה,נסיבותמערכתאותהבסיסעל,להגיע,"תחילהבכוונהרצח"עבירת

.האמיתיתאשמתהידיעלמופרכתהרשעהמסיוטהנאשמתאתולשחררהאמורה
טעסישנםאלהשורותולכותב;מאדמחרידהכיאם,אגבהערתרקזוהיאבל
.מצפון6ונקיפותהיסוסכלבלי,זוהערהלהעירמיוחדיםזכותואף

היומהלנוידועלא.העליוןהמשפטבביתבנדוןהטיפולדרךעלועתה

לפניבערעורהדיוןאתלהעמיד,תחילה,שהביאוהוהעליוןהמשפטביתשיקולי
הבנתנולפיאך.שופטיםחמישהשללאאף-שופטיםשבעהשלמיוחדהרכב

הערעורנימוקיאלההיולא,רגילהרכבלפניבערעורהדיוןבהחורתובהתחשב

.בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטיםהפקולטה,בגמלאותפרופסור* ע1

.(כהןפרשת:להלן),(פורסםטרם)י"מ'נכהן93/6551פ"
.(פורסםטרם)כהן'ני"מ93/153(א"ת)פ"בת,1993.11.2מיוםהדיןבפסקהיהזה2
.1994.3.17ביוםלנימוקיוהשלמהוהוספה1993.12.13ביוםהוגשהערעור3
.1977-ז"תשל,העונשיןחוק4
.1995.5.19הואההודעה4"מכתבעלהנקובהתאריך5
(ו"תשנ)כומשפטים"הכרחיאךאיטיגילגול,'תחילהכוונה'שלכמידה'הכנה'"מאמרנוראו6

לאחרומיד,המערערתשלבעניינההראשונההערכאהשלהדיןפסקאגבשנכתב,379-398
נתינתו
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תקויםהערעורששמיעתמאליומובןהיה,כןלאשאם;לכךשהביאוהודווקא

המשפטשביתזהכוודאיהיהשנותרהיחידיהשיקול.דווקאהמיוחדההרכבלפני
שלהשאלהתועלה,כנהעלתושארעצמהשההרשעהבהנחהכיסברהעליון
"מופחתעונש"לבנוגעהעונשיןילחוק300אסעיףמהוראותהוראההפעלת

ההזדמנותזושתהיהבעובדהגםובהתחשבזומורכבתבהנחה.רצחעבירתעל
כך-היההראוימן,האמורה8החשובהבסוגיהלדוןהעליונהלערכאההראשונה
וליישומהלהבנתההדרךאתיסלולזוערכאהשלונכבדמיוחדשהרכב-מניחים

המשפטלביתהמדינהפרקליטותמטעםהאמורהההודעהבמסירת,אבל.הראוי
בכוונהרצח"בעבירתההרשעה,לבירורכנושא,לכאורהאלאהוסרהלא,לערעורים

הכרוךהעונשלענייןגםהנוגעכלעל,"הריגה"בעבירתלהרשעהוהמרתה"תחילה
,הפלילי9הדיןסדרלחוק206בסעיףכאמור,"מערעורחורה"כי;אלהבעבירות

לבטלהפרקליטותהודעתשלבכוחההיהכייטעןלאאישוגם;כאןהייתהלא
להכריע,דיוןלערוךהיהניתןלאהערעורבלי,אדרבא.המערערתשלערעורהאת
העליוןהמשפטבית.הדבריםהתרחשושאכןכפי,בנדון10דיןפסקוליחןהדיןאת

כיבהמשךבהוסיפו,"שלפנינוערעור"הכאלהמערערתלערעורמתייחסבעצמו

בעבירתההרשעהנגדהערצור,בקיצור.11=...הודיענוהערעורשמיעתבמהלך"
המדינהפרקליטתמטעםההודעהלמרות,כנועלנותרעבורהשנגזרוהעונשהרצח
שדווחכפי,"כאמורההרשעהאתלהמירהצדדיםביןשהושגהההסכמה"וחרף

.זובהודעה
השורותשבע-הששבןדינובפסקהעליוןהמשפטביתעשהמהואז

פרקליטתלהודעתדיןפסקשלתוקףנתןהואלמעשההלכה?שבוהאופרטיביות
להנמקתושהפכה-הדיןבפסקמילוליתהמצוטטת-הנמקתהכלעלהמדינה

נוסףדעתשיקוללאחר":המיליםעשרה-אחתבתעצמהההנמקהוהרי;הוא
ידיעלשאומצההנמקה,"המערערתשלוהחריגותהמיוחדותהנסיבותכלובחינת

הצדדיםביןההסכמהאתגםלאמץהחלטתואתביססהואושעליההמשפטבית
הנסיבות"ומהן,נגלההכלתי,"נוסףדעתשיקול"אותומהואבל.שלוכהחלטה
במקורלא,לנוסופרלא,להחלטתושהביאומזוהותהבלתי"והחריגותהמיוחדות

אואחתבמילהאף,המשפטביתשלהדיןבפסקולא-הפרקליטותבהודעת-
,"הריגה"ל"תחילהבכוונהרצח"מאישוםבהמרתכשמדוברוהכול!ממנהחצי

נהפכוכךסתם.משקלכבדיכךוכלפשוטיםלא,שבדיןבתנאיםשמותניתהמרה

שללנימוקים,הפרקליטותשלשניהם,אנונימיות"נסיבות"ונסתר"דעתשיקול"
,משלונימוקגםהוסיףהמשפטביתאמנם.העליוןהמשפטביתשלדיןפסק

.1535ה"תשנח"במשתוקןכפי7
.מבוטלתלאיחסיתבשכיחותבעתידהשופטתהרשותאתתעסיקשבוודאי8
.1043ת"ס,206סעיף,1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרחוק9

.1הערה,לעילראו10
.שם11
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ממש,"לגופוהענייןבחינתלאחר":המיליםבאלההמובע,משמעתרתימקורי

נתגלהחדש"גוף"איזהאך;'2"לבקשהאנונעתרים":להכרעתוביטוימתןלפני
המשפטביתנדרשהיהלפחות!פירוטכלאיןשוב,נראההואוכיצדהמשפטלבית

,היא-זוהודעה-באשר,בהםודןהמערערתשל3ן"הערעורהודעת"לנימוקי
,טענותפירוטנמצאשם;בפניולדיוןפרוצדורליבסיסששימשהזו,זאתבכל

לשםהנדרש,"תחילהכוונת"שלהמיוחדהנפשיהיסודהתקיימותאתששוללות
לחוק(2)(א)300סעיףהוראותלפי"תחילהבכוונהרצח"כאדםהמתתהגדרת
דרישתעלהדגששםהושםבייחוד.זהלחוק301סעיףהוראותבצירוףהעונשין

נימוקיהשלמת"בגםשצוינהדרישה,"תחילהכוונה"השלחיוניכאיפיון"ההכנה"
.המערערתידיעלשהוגשה"הערעור
-הפניהתוךלפחותחובהידילצאתהעליוןהמשפטביתהיהיכולאולי
המיעוטלדעת-בכךצורךראהאם,השלמותבתוספתאובהסתייגותאוגלובלית
ומשפטיתעובדתיתמבחינהבהרחבהומנומקתמפורטתדעה,הקודמתבערכאה
שמהווהדעה,הדיןהכרעתשלמודפסיםעמודיםואחדכעשריםפניעלכאחת

במסקנהאףשדוגלתודעה,לכךמוסמכתשופטתרשותשלדיןמהכרעתחלקגם
הנמקהבמקום,ציטוטתוךאךהעליוןהמשפטביתידיעלהמוכרזתלזוזהה

הרשותשלהודעהמתוךסתמיותמיליםמספרשל,בלבדמזעריתאףולוראויה
להעלותניתןכלום.העליונההערכאהשלדיןלפסקכתשתיתואימוצן,התובעת

,דינופסקשלההנמקהדרךאתיראהעצמוהעליוןהמשפטשביתהדעתעל
?לאמצוהמשפטלבתישמותראףאושניתןכמודל,93/6551פ"בענקטאותה

הסבוךהענייןמן,ועובדתיתמשפטיתבעייתיותטעוניםפחותבענייניםאףוזאת
(2)(א)300סעיףלפיההמתהלעבירתהנדרשת,"תחילהכוונה"ביןההבחנהשל

לעבירתהמספיקה,"רגילהכוונה"כולל,"פליליתמחשבה"לבין,העונשיןלחוק
הדעותנחלקוקמאהמשפטשבביתגםמה.זהלחוק298סעיףלפיההריגה
המיעוטדעתמסקנתאתהולמתבנדוןהעליוןהמשפטביתוהחלטתזובסוגיה
,הקודמתבערכאהבדיןשישבו,המיעוטשופטתואףהרובשופטייבינומה!דווקא

הנסיבותכלובחינתנוסףדעתשיקוללאחר"והעמומההסתמית"ההנמקה"מן
אתהעליונההערכאההשתיתהשעליה,"לגופוהענייןשלוהחריגותהמיוחדות
ניתןכי,ההיפךשמאאו?הרובשופטיוטעוהמיעוטשופטתךקה?ה?החלטתה
כאשרגםגרשייםביןלהישארדינהכזאת"הנמקה"?דברשללהיפוכוגםלטעון
כשמדוברעמהלהשליםקשהאך,המדינהפרקליטותבידידעהבהבעתמדובר

.במדינההעליונההשיפוטיתהערכאהשלדיןבפסק
,החוקרתלרשותוכןכולההמשפטבתילמערכתחייבתהעליונההערכאה

ואתויישומוהחוקהבנתבענייןהדרכה,המשפטניםלקהלובכללהתובעתלרשות

.שם12
.1994.3.17בתאריךשהוגשה"הערעורנימוקיהשלמת"בהמפורטיםאלה,כמובן,כולל13
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מנומקיםובייחוד,מפורטיםדיןבפסקי,לכולראשית,מקיימתהיאזהתפקידה
.ומשכנעים
הראשונההמדינהפרקליטותזוהייתה,כאןהנדוןבמקרהכילנונדמה

,המלאהחושךלאאם,הסמיךהערפלאתלהסירכדינוסףדיוןלבקשהמעוניינת

.הרגילבדיוןשניתןהדיןפסקאתהאופף
של,1996ביולי14-המיום,החדשהדיןגזרגםעינינולנגדנמצאעתה

ידיעלאליוהוחזרשהתיקלאחרשניתן,יפו-אביב-בתלהמחוזיהמשפטבית
לסיווגהבהתאםהפעם,המערערתשלדינהאתשיגזורכדיהעליוןהמשפטבית

נגזר.בחוקזולעבירהשנקצבולעונשלמערערתהמיוחסתהעבירהשלהנכון
שלהדיןפסקאמנם.שניםשבעשללתקופהמאסרעונש,אחדפה,למערערת

קהעליוןהמשפטבית

~

בהתאםלפעולהראשוןבסיבובהרובשופטיאתגםיב
המקוריותהדיןשבהכרעותקרהמדועלהביןלנוקשהאך;בערעורלהכרעתו

שופטתשלהנמקתהעםלהתמודדאףוחובהצורךהרובשופטימצאולא,שלהם
כשדןהעליוןהמשפטביתהגיעאליהמסקנהלאותהאזכברשהובילה,המיעוט

אותהבסיסעל,כאמור,והכול;שניםלשלושקרובלאחר,הנאשמתשלבערעורה
בינתייםשנגרםהדיןעיוותאתלחסוךאזכברהיהניתןאולי.נתוניםמערכת

,בדיןיחדשיושבים,שופטיםחברבידיההחלטותקבלתדרךעלאך!לנאשמת
סעיףשלהמפורשתבהוראתומוסדרתאףהיאזוודרך;אחרתבהזדמנותדנוכבר

.!41984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק80

ל"לנדומהוהליך

ביתביןבמחלוקתשנויותהבלחילעובדותבהתאםוהכול,היהכךשהיהמעשה
הואשם,!בנצרת5המחוזיהמשפטבבית:המדינהפרקליטותלביןהעליוןהמשפט
לחוק(2)(א)300סעיףלפי"תחילהבכוונהרצח"בעבירתאזואלוסמוריסוהורשע

ההמתהכינטעןבו-הנידוןשלערעורואתקיבל!העליון6המשפטבית.העונשין
-העונשיןלחוק(א)301בסעיףכאמור"למעשהבתכוףהתגרות"עקבנעשתה
לביתהתיקאתוהחזיר,זהלחוק298סעיףלפי"הריגה"בעבירתההרשעהאתהמיר

עתירההגישההמדינהפרקליטות.דיןגזרולמתןבעונשלדיקהמחוזיהמשפט
.שנדחתה,!נוסף7לדיון

"למעשהבתכוףהתגרות"החוקבלשון-הקנטור,הקיימתההלכהשלפיידוע

לפיהרצחעבירתגיבושלשםהנדרשת"תחילההכוונה"אתלשלולשעשוי-

.46ח"ס14
.(פורסםטרם)אזואלוס'ני"מ91/195('נצ)פ"ת15
.573(2)נר"פ,י"מ'נאזואלוס92/3071פ"ע16
.(פורסםטרם)אזואלוס'ני"מ96/3196נ"ד17
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-אישיאחד:מבחניםבשנילעמודצריך,העונשיןלחוק(ן2(א)300סעיף
המבחןבאמצעות."אובייקטיבי"וקרוי-כלליואחר"סובייקטיבי"מבחןהקרוי
,פרובוקטיביתהתנהגותלוובתכוףהקטלנילמעשהקדמהאכןאםבודקיםהאישי

שהתבטא,עמוקנפשיזעזועתוךהקטלניתלתגובה,אישית,העושהאתשהביאה
העצמיהריסוןכוחשלניכרואובדןהנקמהיצרהשתלטות,עשתונותבאובדן
כליהכלליהמבחןמשמש,זהבמבחןעמדההתגובהאם.התגובהמןלהימנע

אדםעלגםכאמורנפשימצבלהשתלטהיהעלול,נסיבותבאותן,אםלבדוק
,האישיהמבחן.העושהשהגיבכפיכךעקבלהגיבהיהעלולזהוגםהיישובמן

שנוגעים,לדיוןהעומדהקטלניהאירועשלהקונקרטייםבנתוניםעניינו,בתמציתו
בכוונה"הרצחעבירתבהקשר,מספקוהוא,להותגובההתגרותשבין.ליחס
אם-לאואםוהןלנונוחההיאאםהן-לשאלההתשובהאת,"תחילה
,חיוביתהייתהבמבחןהעמידהאםרק,כמובן,ואת;לאואםספונטניהיההאירוע

.לובסמוךהתגרותבהיעדרגםספונטנימעשהלבצעניתןכי
,נורמטיבי-ערכי,בנחיצותורדוגליםאליבא,הואעניינו,הכללילמבחןאשר
מותניתנפקותלשוות-במחלוקתשנויהשהיא-האחת:פונקציותשתיובעל
להתבטלעשויהזונפקות;האישיבמבחןהקנטורשלהעמידהלמשמעותבלבד
;הכלליבמבחןגםעמדהלא,האישיבמישורשאושרהלמרות,ההתגרותאםכליל

הדבוקההספונטניותלמרות,"תחילהבכוונה"רצחשלתהיההאירועמהותכלומר
המבחןשלהלגליותאתואףהנחיצותאתלשלולכדיבלבדזובנפקותודי,בו

הפונקציה;פסולהנואותהמעוותאךמציאותלאתרהנועדמבחןשכן;הכללי
מאנשיםברובוהמורכבלציבורלשדרהיא-מעיקרהמיותרתשהיא-האחרת

עקבלנקוטהיהשעלולקטלניתמתגובהלהימנעשעליוהמסראת,היישובמן
,ההתגרותבעקבותעליולהשתלטהיהשעלולהנפשיהזעזועאף-על,בוהתגרות

."הריגה"שלהחמורהבעבירההתחייב,בהפרו,הקטלניהאירועשבעלציווי
עקבהיישובמןלאדםהנפשיבמישורבפועלקרהמהאפואאינההשאלה
עלולמהאלא,כךבעקבותבפועלעושההיההואומה,בוההיפותטיתההתגרות

כילהבהירכדי,זאת;כךבעקבותלעשותהיהעלולהואומה,לולקרותהיה
יתחייבהואכךיעשהלאשאם,בעצמולשלוטכולוהציבורמןודורשיםמצפים

צורךכלמתייתר,האישיבמבחןעומדאינוהאירועאם,כימאליומובן.בפלילים
.הכלליבמבחןעודלהעמידו
האופפים,קונקרטייםנתוניםעלמופעלהאישיהמבחןשאםויובחןשוביודגש

הינו,מובילהואאליההמסקנהכוללהכלליבמבחןהשימוש,נתוןקטלניאירוע
וניסיוןהישרהשכללפי,היפותטייםנתוניםבסיסעל,מופשטתשבהערכהעניין
.שבסטטיסטיקהענייןלאכוודאי;החיים

הפסוקהההלכהעלבהסתמכו,בערעורהדיןפסקאתשניסח,ברקהנשיא
שלהתנהגותואתהעמיד-אורחאאגבממנההסתייגהואאףכיאם-הקחמת
,והמלאההייחודיתמשמעותועלאחדכל,הנטעןהקנטורמבחניבשניהמערער
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בסמוךהתגרותלהשקדמה"תגובהתוךהמערערפעלאכןכילמסקנהוהגיע
.הקנטורמבחנימשניאחרכללאור"למעשה
המערערשלתגובתולהגדרתכלומר,האישיבמבחןהתגובהלעמידתאשר

פרקליטותמטעםהשגהכלבאהלא,למעשהבסמוךבוהתגרותעקבכספונטנית
המדינהפרקליטותהצביעה,הכלליבמבחןהתגובהעמידתלעניין,ואולם.המדינה

דינובפסקהמבחןתפקידשלכחסרלוקההגדרהעל,נוסףלדיוןבעתירתה
לדעת.בנדוןהפסוקהההלכהשלהמקובלתהגישהלעומת,ברקהנשיאשל

מנאשםרוצחשלקיןאותלמנועבא"המבחןכילגרוסדילא,הפרקליטות
העליוןהמשפטשביתאלא,"להגיבהיועלוליםהאנשיםשרובכפיהגיבאשר
נעשיתהפרטשלתגובתו"אםלהעריךמחייבהכלליהמבחןכילקבועהיהצריך
זהחסר.כולולציבורבכךהמשודרות,"וערכיותמוסריותנורמותפיעלגם

המבחןשל-מחייב-והנורמטיביערכי-המוסרי-המורכבתפקידובתיאור

מצריךהואולכן,הקיימתההלכהלעומתלשינוי,נטעןכך,ביטוינותןהכללי
במיוהדכחמורהנראיתלנו.הפרקליטותבעתירת,כאמור,כך;בנושאנוסףדיון

לפיה,העתירהאתלדחותבהחלטתו,לוין'שהשופט,לנשיאהמשנהשלההערה
מןהוצאה"שברקהנשיאשלדינומפסקפסקהעלמבוססתהפרקליטותביקורת
שבפסקההתייחסויותאתלקרואידעהעתירהשמנסחלהניחישהרי."ההקשר
של,סטטיסטיתולא,"ערכיתהערכה"עלכמבוססהאובייקטיבילמבחןהדין

,בויש"שוכמבחן"חברתיתמטרהמשרת"כ,הענייןבנסיבותהציבוררובתגובת
המצוטטת,פסקהאותהאף.18"והמצויהרצוילבין[!'תערובת'לא]תשלובתאפוא

,הכלליהמבחןשלתפקידואתהנשיאכביכולצמצםשבה,הפרקליטותבעתירת
:הברורותהמליםבאלהפותחת

הנאשמתאוהנאשםהתנהגותאתמאפייןלאהאובייקטיביהמבחן:ודוק"
במדינההאנשיםרובכיכךעללהצביענועדלאאףהוא.ראויהכהתנהגות

."נהגשהנאשםכפינוהגיםהיו
לציבורהתנהגותשלפוזיטיביתנורמההמשדרת,מוסרית-ערכיתגישהוואיןאם
ניתןוכיצד?להיותכןהיאיכולהמה,הנאשםשלהתנהגותוגינויעםיחד,כולו

וביתראלהכלעל?ממש19פיסקהאותהשלהסיפאלביןהרישאביןלהפריד
.העתירהאתלדחותהחלטתואתלוין'שהשופטביססהרחבה
הכלליהמבחןשלהפונקציהלפיה,הנחרצתהערכתנולגביאחדותמליםועתה
,התגרויותמולהמתחייבתהתנהגותובדברלציבורנורמטיבי-ערכימסרלשדר

למרות,זאת;"מעיקרהמיותרת"הינה,קטלניותלתגובותלהוליךשעלולות
גםהנשיאדןאלמלאאף.בהרחבהואףזולפונקציהגםהתייחסברקשהנשיא

.578'בע,16הערהלעיל18
.579'בע,שם19
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שלהאמורההפונקציהשהגדרתהפרקליטותלטענתהיהלא,כללזובסוגיה
.שתסמוךמהעל,בחסרלוקההנשיאידיעלהכלליהמבחן
,הביאורים,התיאוריםכלכיגורסיםהיינולכתהרחקתשלהרגשהכלללא

שבו,הכללילמבחןהנועדלתפקידהנוגעיםהתיאורטייםוההבהרותההסברים
הנפקותמפנימתגמדיםכולם,"תחילהכוונה"לשלולכדיהקנטורלעמודצריך

הקנטורבמבחניגםאירועעמידתשל,החרותהחוקמכוחוהפשוטההישירה
הואושדינהפשעבגדרשהיאבעבירההעושהמתחייבעדייןשלפיהנפקות

רצח"בעבירתההרשעהאתלהמירשישפסקאכןברקהנשיא.שנהעשריםמאסר
עבירהלדיןבהתאםהעונשאתולגזור"הריגה"בעבירתלהרשעה"תחילהבכוונה

מסרלהיותיכולמה.העונשיןלחוק298סעיףלפי-שנהעשריםמאסר-זו

בתכוףההתגרותלמרותתתאפקו-יותרומחייבממשיאופיבעלערכי-מוסרי
במבחןגםלעמודעלולההתגובהכאשראפילוהנקמהליצרתיכנעוואל,למעשה

הסוגמןאקרובטיוקומנטרפילפולבשוםצורךהיהולאאין?ההתגרותשלהכללי
:והפשוטהברורדברואתאומרהכתובהחוק.המדינהפרקליטותבעתירתשפותח

,בלבד"הריגה"כיוגדרשהמעשהבכךרעכלואין.פשעזהכי,תעשהואלשב
;כזהאינושלעולםעולםמאסרשדינו"רצה"ולא,שנהלעשריםמאסרעונשעם

יגאלהרוצחשלהקטלניתההתנגשותביןהבדל,יהאשלאצריךולא,איןכלום
שולףשהיה,במקוםהמזדמןפלונילבין,המנוחרביןיצחקהממשלהבראשעמיר
שלהמקומםהפשעעקבעשתונותאובדןתוךברוצחלמוותויורהאקדחואת

שמאאו!"הריגה"הפשעבגדרנופלעדייןפלונישלמעשהוגםוהרי!?הרוצח
במיוחדטראומתייםלמשליםלגלושלאוכדי?"רוצח"להיקראצריךהואאף
מכוונתבהרעלהקורבנולמותשהביא'אשלמעשהוביןהבדלאיןהאם-

המיניתבהתפרעותו.שהופתעלאחר,אשר,'בשלמעשהולבין,קרובדםמראש
החוליגןלעבראותהזרק,עשתונותאובדןתוךאבןהרים,בבתוהקורבןשל
המתהההיאוגםפליליתהמתהזוגםהרי?בראשופגיעהעקבלמותווגרם

עקבשהרגמילביןתחילהבכוונהשרצחמיביןהבדלאיןכלום!היאפלילית
,הנבדלתחברתיות-מהאנטימתחייבתהיאההבחנה?להמתהבתכוףבוהתגרות
עבירתביןמבחיןהחוקואם;העברייןבאישיותודבוקההעבירהבסוגהגלומה

להתייחסותגםבכךביטוינותןהוא,"הריגה"עבירתלבין"תחילהבכוונהרצח"
עבירותסוגימשניאחדכלשלהחומרהלמידתהציבורשלהנבדלתהערכית

לכן.אותןלעבורהעלוליםאלהשלהייחודיתשבתדמיתםהשלילהולמידתאלה
מצווה,מובדלערכיבאורחהחוקיישוםעלמופקדתשהיא,השופטתהרשות
בנוגע,החוקשלהנבדלותלהוראותיוהכרעותיההתאמתתוךתפקידהאתלמלא
,הייחודיטיבו,התרחשותוונסיבותהרלוואנטייםנתוניולפיעברייניאירועלכל

,קין-לאותאשר.האירועבעלשלאישיותוותדמיתהסגוליחברתי-האנטימשקלו
בעבירההמתחייבשלבמצחוגם,הראויותההבחנותכלעםלהיטבעעלולההיא
;"תחילהבכוונהרצח"שלבעבירהרקולא-"הריגה"שלכולל-אחרמסוג

שלמיוחדתקין-לאותאזואלוסבפרשתדינובפסקהתייחסברקהנשיאואילו
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בעבירתשמתחייבלמיהמגיעה"כבוד-אות"מבהבדללאובוודאי,בלבדרוצח

שלמעמדושלהתנועהחופששלילתשלרבותשניםאחריההגוררת,"הריגה"
מיבעינילגמריכמיותרנראהדלעילהטיעוןכלבעצם!כבדפליליעברבעל

,הקנטור,שהואלאחר,הקנטורשלהאובייקטיביהכלליהמבחןאתכלילשפוסל
סובייקטיבינפשיליסודכמבחןוצורםזרנטעהוא;הסובייקטיביבמבחןעמד

לנויורשההאמורכלעלובנוסף.מעיקרוופסול,והיפוכוהדברזהו.מובהק
עתירתשלהאמיתיהרקעלגבי,מניחושיםליותראףולו,לניחושינוביטויליחן

-התרשמההפרקליטותכילנונדמה.אזואלוסבפרשתנוסףלדיוןהפרקליטות
הנותן,ברקהנשיאשלדינושבפסקהבאהקטעמןבמיוחד-נרתעהלאאףאם

לבדיקת,אובייקטיבי,כללימבחןשלמקומובדברשלו"מאמיןאני"למעיןביטוי
:"תחילהכוונה"שלהמובהקתהסובייקטיביתהקטגוריההתקיימות

האובייקטיביהמבחןצמצוםתוך,הקיימתבהלכהלעייןאנימוכן,כשלעצמי"
הראוימן,הפסוקהבהלכהלכתמרחיקכזהשינוי,זאתעם.ביטולואףאו
,מתאיםמקרהאינושלפנינוהמקרה.לכךהמתאיםבמקרהרקשייעשהלו

הןשלפנינובענייןנתקיים,המקובלתהגישהפיעלגםכידעתינחהשכן
.20"...האובייקטיביהמבחןוהןהסובייקטיביהמבחן

המתאיםהמקרהאינהאזואלוספרשתלפיו,הדיןשבפסקהנימוקרקלנומובןלא
;"המעשהבתכוףהתגרות"הלעמודצריכהשבו"האובייקטיביהמבחןביטול"ל

כדי,הכלליבמבחןגםעומדתאינההתגובהשבולמקרהדווקאהנשיאזקוקכלום
לאחר,"תחילהכוונה"התקיימותבדיקתלענייןמיותרהנוזהמבחןכילפסוק

"ספונטניתכוונה"להפוךהכלליהמבחןעשויכלום?האישיבמבחןעמדשהקנטור
לנשיאהספיקה,למעשההלכה,כאשר,וזאת?היעדרהלמרות"תחילהכוונה"ל

מטיבה,השוללת,"ספונטניתכוונה"תוךהייתההמערערשלתגובתוכיהקביעה
כוונה"להפוךאיןלעולם-רעיוןשלניצחוןזהו."תחילהכוונה",ומטבעה
בסבלנותלרעהשימושבבחינתהיאסותרתדעהוכל,"תחילהכוונה"ל"ספונטנית

לשכוחגםאין.אותההקולטתהאוץבסבלנותאו,אותהמעליםעליוהנייר
,הנאשםמעשהאלשהתלוותההכוונהספונטניותעלמלהכריזנמנעלאשהנשיא
,האקדחשליפת-ההדקעללחיצהבטרםפיזייםהכנהצעדיגםשהיולמרות
אףפיזיותפעולותואילו;הקרבנותישבובוהרכבתוךאלוהכוונתודריכתו

,כמובן,כך;"תחילהכוונה"דווקאהמאפיינת"הכנה"כנחשבות,ביצועיות-תוך

כאשר,אחרותבמילים.במחלוקתשנויההמאוד,הקיימתהפסוקהההלכהלפי
המבחןלאורנוספתבדיקהכלוביהמינהמייתרת,בלבדהאישיבמבחןהעמידה
,מתכחשתהאישיבמבחןהעמידהאםהן-תמידמתייתרתכאמורבדיקה.הכללי

העמידהכי,מתאששתהאישיבמבחןהעמידהאםוהן,היאהכרחיתזועמידהכי

.580'בע,שם20
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שוללות,ולבדןכאחת,ודיותוהאישיהמבחןהכרחיות,בקיצור.היאמספיקה
."תחילהכוונה"ומטבעןמטיבן

לפיהעולםבהשקפתכנראההדוגלת,המדינהפרקליטות,הענייןשללגופו
עליהן"ריבונות"שהלמרות,כבושיםהאשמהמשטחילסגתשלאהואתפקידה

שנכבש-הללוהשטחיםמןשאחד,כנראהשוב,ראתה,דיהמפוקפקתהיא
בעבירה"האשמההוא-לחוקבהתאםשלאואףהפסוקהההלכהבידירק
בעתירתהמושקעהמרץמכאן.תחילהכוונה(!בהיעדרןגם"תחילהכוונהשל

,לחשקדיוקביתרואולי,לחזק-"ל"לנדומההליך"כ-המדינהפרקליטות
המאפשרמבחן,"למעשהבסמוךההתגרות"לבדיקתהאובייקטיביהמבחןאת

הפרקליטותכיספקאין.בהיעדרהגם,תחילהבכוונהרצחשלבעבירההאשמה
פסולאך;דינובפסקברקהנשיאשכתבמהבדיוקוידעהדיןפסקלקרואיודעת
לשמורהואתפקידה.מוטעיתעולםהשקפתידיעלחסומותתהיינהשעיניה
.העברייןלטובתגם,וזאת;החוקשלהנכוןהיישוםעלבחרדה




