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מבוא.א

,הנגזרותהצורותשלאחרבתחום39יתיקוןשעשההלכתמרחיקילשינוייםיחסית
יחסיתצנועים-לניסיון2נוגעשהדברככל,החוקחידושי,לעבירההצדדיםדהיינו

אידיאולוגיתלהשקפהביטויבהםשישכךבשלחשיבותלהםיש,כן-פי-על-ואף
.לכןקודםששררהמזושונהומעשית
"דידקטי"ההסדרעלשמירהתוךאלא,חשיבותםסדרלפילאאלהבשינוייםנדון
מכןולאחרלעונשמשם,הנפשיהיסודאלהעובדתימהיסוד,עבירהניתוחשלהמקובל
.בניסיוןמאחריותהחדשלפטור

העובדתיהיסוד.ב

ביןהגבולאתתוחמיםכיצדהיאבניסיוןהעובדתיהיסודלגביהמרכזיתהשאלה,כידוע

המיוחדבחלקכעבירההוגדרהאםאלא)פליליתבאחריותנושאאדםאיןשבגינה,הכנה

.הניסיוןלבין,(הפלילי3החוקשל
.האמור4בתיחוםדרךמורישישמשומבחניםאונוסחאותלגבירביםנסיונותנעשו

אתלהוציאמתחיל"שמיעלבדברומבחןבניסוחכוחוניסההואאףהעונשיןחוק
."לעיןגלויבמעשההפועלאלכוונתו

כנראה.משלובנוסחהשימושעלוויתרזומבחינה"ידייםהרים"החדשהחוק

.95/5/31ביוםעונשיןבדינישופטיםבהשתלמותשניתנההרצאהעלמבוסס*
.חיפהבאוניברסיטתלמשפטיםהפקולטה.חיפההמחוזיהמשפט-ביתשופט** :להלן).1481ח"ס,1994-ד"התשנ(כלליוחלקמקדמיחלק)(39מספרתיקון)העונשיןחוק1

.(החדשהחוקאו39מספרתיקון
וחלקמקדמיחלק)העונשיןחוקהצעת"אריה-גור'מגםראה,החדשלחוק25-28סעיף2

.9,37(ד"תשנ)(1)כדמשפטים"1992-ב"התשנ(כללי
Is.(1993)185ראה3 .L.Rev27"Preparatory Offences"8"ח

274(2)טמשפטים"הניסיוןשל'ריאוסבאקטוס'ההתנהגותיהיסודעלעוד"קרמניצר'מראה4

.ואילך95'עובעיקר79(בכרך,ז"תשמ)עונקתןבדינייסודותפלרז"שוראה)
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זומלאכהלהשאירישוכיבחוקנוסחהלקבועטעםשאיןלמסקנההגיעשהמחוקק

כלי,לניסיוןהכנהביןלהבחיןמקוםישכי,בקביעההסתפקהואולכןהמשפט-לבתי
שפותחושהכלליםלהניחיש.לרעהוהאחדהתחוםביןלהבדילכיצדדרךלהתוות
זובפרשהנקבע,כןכיהנה.לחולימשיכו,סריסיבפרשתלאחרונהושסוכמובפסיקה

ישבניסיוןואילוומידעאמצעיםבאיסוף,בתכנוןכללבדרךמתבטאיםהכנהשמעשי
ריאוסהאקטוםשלהביצועבתחילתצורךאין,זאתעם.הביצועעבראלתנועהכבר

.העבירהלהגשמתבוהתלויכליעשהשהנאשםצורךשאיןובודאי
לסלקכדיהעובדתיהיסודשלהחדשהההגדרהאת"לנצל"לדעתיניתן,זאתעם

עלהניסיוןהרכבתאתהמאפשרתפסיקהלאותה,כוונתי.יצרהשהפסיקהאנומליה
,בשן6בפרשתנפסק,למשלכך.הכנהעבירותאלאאינןותוכנןמהותןשמבחינתעבירות

עבירתאלאאינושהקשרהגם,קשרשלעבירהלבצעניסיוןשללקיומומניעהאיןכי
.הכנהי
.חריפה8ביקורתנמתחהזופסיקהעל

מתפרשות,החדשלחוק25שבסעיף"בלבדהכנהבושאיןמעשהעשה"המילים
.הניסיון-נשוא"המושלמת"לעבירהבהשוואהההתנהגותלמהותכמתיחסותכפשוטן

נושאשלביצועהלעבירהההתנהגות"קירבת"להנוגעככליחסיתבאבחנה,מדובר
מתוחכמתפרשנותאך.איכותיתמבחינהיותרועודכמותיתמבחינהעיניואתהנאשם
מעשהעלאחריותלהטילהחלטיאיסורפהשישתקבעאלא,באמורתסתפקלאיותר

עצמההיאהמטרהעבירתשכאשרהיאהדבריםמשמעות;בלבדהכנהבגדרשהוא

לעבירתבהשוואהאםגם)כזאתעבירהלבצעניסיוןהרי,הכנהעבירתמהותהמבחינת

אתנדגים!וחומרמקלהכנהמעשהבגדרהוא,(ההכנהשלבאתעברהואהמטרה
היא,שמעוןדעתעלנתקבלהשלא,קשרעמולקשורלשמעוןראובןשלהצעה:האמור

.האמורההעבירהאתלבצעניסיון,הקשרלעבירתבהשוואה
שלהתנהגותואתלראותצריךשכךוכמהכמהאחתעלהרי,הכנההואהקשראםאך

.בדוגמתנוראובן
.אחרתמפורשותבחוקנקבעלאעודכלעבירהאינהכזוהתנהגות
היהניתן.במחדליניסיוןלבצעניתןאםספקותהובעו,החדשלחוקשקדמהבפסיקה

."לעיןגלוימעשה"עלדיבראשרהעונשיןלחוק(א)33סעיףבנוסחאלהספיקותלעגן
כלאיןהחדשבחוק,פניםכלעל.בשעתהאפילונכונההיתהזושדעהחושבאינני

18שבסעיףהכלליהעקרוןנוכח,זאת.במחדלגםלהתבצעעקרוניתיכולשניסיוןספק

יבואהדבר."אחרתנאמרלאאם,מחדללרבות-'מעשה'"שלפיו,החדשלחוק(ב)

.183(2)מחד"פ,י"מ'נסריס93/5150,5447פ"ע5
.141(2)כזד"פ,י"מ'נבשן72/441פ"ע6
81,3Beinק.7.195 , supra note

משפטים"עבירהלדברהשידוללביןבינוהיחסועלהפליליהקשרמהותעל"קרמניצר'מראה8
.231(ה"תשמ-ד"תשמ)יד

במחדלניסיוןשללסוגייה.233,239ידד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נדרעי59/155פ"ע9
,Tre~tise,1984)88גםראה (Calgari11-Meehan, The Law

,

Of

I
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כאשר,לדוגמא.לרצחניסיוןכגון,תוצאהעבירותלבצעבנסיונותבעיקרביטוילידי
בהדרגהוהואישעהסרלאדםותרופותמזוןלספקחוזהאודיןמכוחחייבהנאשם
להמיתבמטרהוהכל,לוהדרושותהתרופותאתאומזונואתבוהתלוימהאדםמחסיר

יהיהניתן,זומטרהמשיגהנאשםאיןהרווחהגורמיהתערבותעקבאך,אדםאותואת
.לרצחניסיוןלולייחס

אתלפצלניתןלאשכן,התנהגותשלבעבירהבמחדלניסיוןלתאריותרקשה
מבצעההואשאיןאו,המושלמתהעבירהאתמבצעשאדםאוואזלשלביםההתנהגות

,פלוניבמועדהגיוסבלשכתביטחוןלשירותלהתייצבחובהראובןעלמוטלתאם.כלל

שלהמושלמתהעבירהאתלולייחסיש,מהתייצב"חדל"והואהמועדעבראםהרי
לקבועניתןלאהיעודההשעההגיעהלאעודכלאך,ביטחוןלשירותהתייצבות-אי

מעטעודכאשרכזהבמקרהבניסיוןבאישוםתועלתגםאין.במתדלגניסיוןשבוצע

יהיהניתןוממילאיגיעהחובהלקיוםוהמועדהחוקאכיפתרשויותמצד"סבלנות"
.המושלמתהעבירהאתלנאשםלייחס

נפסקאשראתדברשלבעיקרוהתיקוןמאמץ,"צליההבלחי"הניסיוןבסוגיית
.!2"דבריםבמצבטעות"שלבדוקטרינהבמהופךשימושנעשהשם,!גרציאנוודין-בפסק

אם,להשלמהניתנתאינהשהעבירהמקוםגםבניסיוןיורשעהנאשם,אחרתלשון
בשלאו,(רצחשלבעבירהמתאדםגופתאלירייה)האובייקטהתאמת-איבשל

הנאשםכאשרוהכל,(ארסניקבמקוםהקורבןבכוססוכרשימת)האמצעיםהתאמת-אי
בדוגמא)בכוסארסניקשםהואוכי(הראשונהבדוגמא)חיהואהקרבןכיהאמין
טעההנאשםכאשרולאדבריםבמצבטעותלגבירקחלהשהאחריותברור.13(השנייה

.איסורםאותושלגבולותיובדבראו,הפליליהאיסורלקיוםהנוגעמשפטיבמצב
כטעות,בניסיון"ההפוכההטעות"לענייןאףתחשבפלילילברבדיןשטעותנראה

.!דברים5במצב
הטעות"שבומקרהביןגרציאנובפרשתשאוזכרהשהאבחנה,לדעתנוברור
של"הסטטוס"לענייןלמשל)העבירהמיסודותיסודקיוםלגבימתעוררת"ההפוכה

חוכתלקיוםהמועדלפנישעותשמספרכגוןפוזיטיביבמעשהניסיוןעללדברשניתןיתכן10
.לאוסטרליהקצרזמןתוךלהמריאהעומדמטוסכבשעלעולהכשהואראובןנתפסההתיצבות

לעיל,אריהגורגםוראה.(גרציאנועניין:להלן)763(3)מר"פ,י"מ'נגרציאנו85/675פ"ע11
.39'בע,2הערה

דבריםבמצבטעותשללהגנה26כסעיף"דבריםלמצב"בהתייחסותהדומההנוסחאתהשווה21
.(א)יח34בסעיף

פליליתלאחריותסייגלקיוםהנוגע"דבריםלמצב"גםלהתייחסיכולצליחהבלתיהניסיון13
.(444'בע554סעיף,4הערהלעיל,פלרראה)

.משפטיבמצבטעותשלהסייגלגביס"י34סעיףהשווה14
פ"בעהדין-בפסקילמשלשיושמהכפיפליליולברפליליבחוקטעותביןשהאבחנהנראה15

ד"פ,י"מ'נאייזיקס72/5פ"ע;150(1)יטד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נוינכרגנ64/29
במצבכטעותהדןט"י34שסעיףמאחרוזאת39תיקוןלאחרגםלחולתמשיך,371(1)כז

בלתי"היאהטעותשכולמקרהפרט,זהבמקרהלאחריותסייגשלקיומואתוהשוללמשפטי
אתהבנתובדבראופליליאיסורשלקיומובדברטעות"ברקעוסק"ספירבאורחנמנעת
טרם)ישראלויסמרק'ני"מ91/389פ"עלאחרונהראה.כללבדרךבדיןבטעותולא"האיסור
.(פורסם
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לנסיבהמתייחסתשהטעותמקרהלבין,(גנוביםנכסיםלקבלתבניסיוןגנובכרכושרכוש
לעשותהנאשםמתכווןבוכרובהנוקרשלהעדרו,למשל)העכירהמיסודותיסודשאינה
.הניסיוןבגיןאחריותתחולהמקריםבשניוכינפקותלהאין-6י(רצחלמטרתשימוש

שבומקוםמאחריותלפטורהיהניתן,העונשיןחוקלפילניסיוןשניתנההפרשנותלפי
,הפליליתמטרתולהשלמתלהביאמסוימיםאמצעיםשלשבכוחםבטעותהאמיןנאשם

במקרהכגון,האובייקטיביתמהבחינהאבסורדיםהםטיבםמעצםאמצעיםאותםאך
שללמותולהביאכישוףמעשישלשבכוחםמאמין(מערביתבחברה)שהנאשם
.אויבך

שדיברהעונשיןלחוק(א)33בסעיףהיההקודםהדיןלפימאחריותלפטורהבסיס
בהתחשב)שהאמצעיםכקובעותשפורשומילים."להגשמתההמתאימיםאמצעים"על

להגשמתלהביאעקרוניתמסוגלים(הדבריםמצבלגביהנאשםשלהמוטעיתבאמונתו
להביאהאובייקטיביטיבםמבחינתמסוגליםשאינםמאמצעיםלהבדיל,המטרה
.הפליליתלתוצאה

בפניהדרךפתוחהולכןכזאתאשרלאבחנהעיגוןאין,החדשלחוק26בסעיף

אמונתובעצםהסיכוןאתהרואה,טהורהסובייקטיביסטיתגישהלאמץהמשפט-בתי
היזקקותללאהפליליתהמטרהלהשגתבאמצעיםלהשתמשביכולתוהנאשםשל

.אובייקטיבימידה-לקנה
ימשיכולהבאוגםזוקיצוניתבדרךילכולאהמשפט-שבתי,להניחסביר,זאתעם

עלהישענותתוךאולי,אבסורדיםבאמצעיםשימוששלבמקרהאחריותלהטילשלא

.1'39תיקוןלפי"דבריםזוטי"שלהסייג

הנפשיהיסוד.ג

לתיקוןקודם.39מתיקוןכתוצאהבניסיוןהנפשיביסודממשישינויחלשלאנראה
בעבירהואם.ספציפית19אוממשיתכוונה(מינימוםדרישת)נדרשתבניסיוןכי,נפסק

זאתעםיחד.בניסיון20גםבהוכחתוצורךיהיה,יותרמורכבנפשייסודנדרשמושלמת

.3סעיף773'בע,11הערהלעיל,גרציאנועניין16
.2הערהלעיל,אריה-גורוראה;769'בע,שם,גרציאנועניין17
.39לתיקון'יז34סעיף18
'ניתוםניה'ג56/216פ"ע;1249הר"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נגושאבו51/61פ"עראה19

,לממשלההמשפטיהיועץ'נדרעי59/155פ"ע;592,596יאד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ
.(דרעיעניין:להלן)233,237ידד"פ

לחוק305סעיףלפי"לרצחניסיון"שלבעבירהכי,קבעאשר,שם,דרעיבענייןהדין-פסק20
לפישכן,לסתורראיהאינו-"תחילהכוונה"ולאלהמיתממשיתכוונהרקנדרשתהעונשין

הכותרתאףעלכילמסקנההמשפט-ביתהגיעהעבירהשלוניסוחההחקיקתיתההסטוריה

אתלהרכיבהיהניתןלו,אחרתלשון.להריגהניסיוןעל305כסעיףמדובר"לרצחניסיון"
בניסיוןשגםספקאיןהעונשיןלחוק(2)(א)300סעיףלפיתחילהבכוונהרצחעלהניסיון
ראהתחילהככוונההרצחעבירתעלהניסיון"הרכבת"לעניין)."תחילהכוונה"נדרשתהיתה

.(בהמשך
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הנערהגיללגבילמשל)הנסיבותלגביבפזיזותדיהמושלמתבעבירהשאם,נפסק
.ניסיוןלגביגםהמצביהיהכךהרין2י(16לגילמתחתנערהחטיפתשלבעבירה
,כלומר.ספציפיתלכוונהזההמושגבעצםשהוא"מטרה"עלמדברהחדשהחוק
ידיעההאם.תוצאהאותהבהשגתוחפץהעבירהמיסודותשאינהתוצאהבחזותמדובר

החוקמאמץ,כידוע?זולמטרהתחליףתהווה,הסתברותשלגבוההלדרגהשהגיעה
התרחשותאתמראשראיה,כוונהלעניין"שהקביעהאת,ברזלשלככלל,החדש

עלגםחלהזההכללהאם.22"לגרמןכמטרהכמוה,לוודאיקרובהכאפשרות,התוצאות

?מטרה

קרובהידיעההמקריםברובאמנםשלפיו,הקודםהדיןיחולמטרהשלעניין,לינראה

.זה23מכלללסטותאםדעת-שיקולהמשפט-לביתאך,למטרה"תחליף"תשמשלוודאי
יותרנכבדתפקידישהפליליתלמחשבהשבולניסיוןנוגעשהדברככל,לדעתי
מרכזיכאינדיקטוראלא,הרגילבתפקידהרקלאמשמשתהיאשכן,אחרותמבעבירות
באהשעליוהחברתיבאינטרסולפגיעההמושלמתהעבירהלביצועהסיכוןבקביעת
שלמרחבלהותיריש.מקרהבכלהידיעהכללאתלהחילאין-להגןעבירהאותה
.המשפט-ביתבידידעת-שיקול
.כזאתפרשניתאופצייהמאפשרהחוקנוסח,פניםכלעל

לא,בניסיוןמספיקנפשייסודלשמשיכולהלנסיבותבאשרפזיזותהאםהשאלה

כללמכירהחוקשאיןהפשוטהטעםמןוזאת,החדשהחוקבמסגרתלהתעוררתוכל
הרכיבלגבירקמוכרתפליליתמחשבההיאפזיזות.הנסיבותלגביפזיזותשלבאפשרות
.התוצאתך

העונש.ד

האידיאולוגיהבסיס
מחציתהואהניסיוןשלשדינוהואהקודםהחוקלפיששררהכלליהעקרון,כידוע

נימוקיםשניעמדוזהעיקרוןשמאחוריספקאין.המושלמת25העבירהבגיןמהעונש
:עיקריים

בעיקרואוליגםאלא,לכוונותרקלאחשיבותמקנהבענישההתגמוליהשיקול(א)
השלמתבשלבכללותהולחברההעבירהלקורבןלנזק,הנאשםהתנהגותשללתוצאות
,המושלמתהעבירהנשואהמזיקההתוצאהעדייןנגרמהלאשכניסיוןמאחר;העכירה

.בעונשלהקלישממילאהרי
תמריץ"הדבריהווה,המושלמתלעבירההשווהעונשהניסיוןעליוטלאם(ב)

62/291,62/390פ"עכענייןדין-פסקוראה1936הפליליהחוקלפקודת253,255סעיפים21

.2913יזד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נרביצהאבו
.39לתיקון(ב)20סעיף22
ד"פ,רוזן'ננעים89/506פ"ע;205,212,219(3)לטד"פ,יפת'נבורוכוב83/677פ"עראה23

.133,138(1)מה
.39לתיקון(2)(א)20;(א)20סעיפיםראה24
.העונשיןלחוק32סעיף25
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השלמתשבהםמקריםבאותםלפחות,העבירהמביצועבולחזורלנאשם"שלילי

.ברצח26למשלכמו,הנאשםכנגדהמרכזיתהראיהאתגםכבדבד"מהסלת"העבירה
שאינושמיוהואפרוידיאניתהשקפהלבעליהמתאים,סמוי,נוסףשיקולשישיתכן
כךעלמעידהדברמסויימיםבמקריםשלפחותיתכן,העבירהבהשלמתמצליח

הסולדיםהכרתיים-תתשגורמיםויתכןבמלואהנחושהכוונתוהיתהלאשמלכתחילה
.העבירהלסיכולהנאשםאצלפעלו,העבירהמביצוע

לפילהמשיךישלפיה,האחת:גרסאותשתיהופיעו,החדש27לחוקשקדמהבהצעה
,להשוותישלפיו,בשינוידגלה-והשנייה,העונשיןחוקלפיששררעיקרוןאותו

.המושלמתהעבירהבגיןלעונשהניסיוןשלעונשואת,מסוימותבמודיפיקציות
לתיקון'34דמסעיףללמודניתןכךעל.החדשבתיקוןדברשלבסופואומצהזוגרסה

שהניסיון)הנגזרותהצורותעלגםחלהמושלמתהעבירהעלהחלדיןשכלהקובע39
."אחרתממנומשתמעאובחיקוקנאמראםמלבד"(עליהןנמנה

הגרסהאימונןעלללמודניתן.להיפך.בחיקוקנוגדתהוראהאין,הנדוןבמקרה
היהדינוהישןהדיןשלפי,לשידולניסיוןלגביההוראהמהשוואתגםשבהצעההשנייה
מחציתשלהעיקרוןככללנקבע,החדשבחוקלשידולהניסיוןלגביוהנה,28הניסיוןכדין

.הניסיוןלגבינקבעהלאדומהוהוראההעונש29
עונש"היאשכותרתוהחדשלחוק27בסעיףלמצואניתןכיווןבאותונוספתראיה

ועונשחובהעונשבדברהוראותשלתחולתן-איאתקובעזהסעיף."ניסיוןעלמיוחד

.העונשיםהשוואתשלהעיקרוןשררלולאמיותרתהיתהזוהוראה.ניסיוןעלמזערי
soבהצעתהשנייהלגירסהההסדרבדברי

~

lnnאחדבעונשהמצדדתהגישהנומקה

מבצעלביןהמנסהביןלהבדילאיןמוסריתשמבחינהבכךהמושלמתולעבירהלניסיון
.שבמקריותבענייןהעונשיןמידתאתלתלותואיןהמושלמתהעבירה

לגמרילהתעלםלדעתיניתןלא,ראשית.הכלעלמקובלתבהכרחאינהזוהנמקה
הואבומרכזיושרכיבובפסיקההציבורבתודעתעמוקהמושרשהתגמולימהשיקול
.התוצאהחומרת

אנשים.מתקדמתבחברהגםחשובמקוםתופסיםמקריותשיקולי,לכךמעבר
לאאלהותוצאותהתוצאותלפיבעיקראלא,בלבדהמאמץלפילאומוערכיםמתוגמלים

ובדרךמסוימתהמצאהפיתוחעלעובדיםחוקריםשנילמשלכך.במקריותתלויותפעם
המורלייםהיתרונותבכליזכההראשון.חברולפניהפיתוחאתהראשוןסייםמקרה

.בדבר31יזכהלאוהשניוהחומריים

.244'בע,9הערהלעיל,דרעיענייןראה26
151ב"התשנח"ה,1992-ב"התשנ(כלליוחלקמקדמיחלק)העונשיןחוקלהצעת27סעיף27

.(ההצעה:להלן)
.העונשיןלחוק34סעיף28
.39לתיקון33סעיף29
.27הערהלעיל30
Esc222,213Is.L.7.ראה31 .Rev .
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~
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ttempts; and Moral Luck;5עא
כנגזרהמושלמתובעבירהבניסיוןהעונשיןהשוואתונגדבעדשיקוליםגםראה(1993)

.ואילך13'בע,9הערהלעילMeehanראה;אובייקטיביתאוסובייקטיביתהשקפהמאימוץ
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שלמהמצביםבחלקהיותרלכליפהכוחו,במקריותהתחשבות-אישלהנימוק,שנית

,תוצאהשלעכירהלבצענסיונותשהם,"מושלמיםנסיונות"לבעיקרהכוונה.הניסיון

שלהשהייהמנגוןשהפעילכגון,העבירהלהשלמתבוהתלויכלהנאשםעשהבהם
אוכימייםאופיזיקלייםבכוחותורקאךתלויההפיצוץיארעאםהשאלהומעתהפצצה

.הפצצהאתוינטרלדהואמאןיבואאםבכך
ענייןהיאמניעתואוהפיצוץהתהוותכי,זהבמקרהלומרניתןהנאשםמבחינת
.שבמקריות
לאשבהןתוצאהבעבירותאוהתנהגותשלבעבירותהמקריותשיקולפועלפחות

תלויהאלהבמצביםהעבירההשלמתשהרי,בו32התלויהאחרוןלשלבהנאשםהגיע

להטמיןעומדשהנאשםנניח?במקריותמדוברכאןגםהאם.עצמובנאשםרבהבמידה
באיזורעוברתמלאכתוסייםובטרםהפצצההתקנתכדיתוך.השהיהמנגנוןעםפצצה

אך,הביצועמהמשךלחדולולהחליטהמשטרהמהופעתלהרתעיכולהנאשם.משטרה

מכןולאחריעבורהמשטרתישהסיורעדשהואכלבמקוםלהסתתרגםיכולהוא
אםגם.מקריותכאןאיןהנאשםמבחינת.עצמועלשנטלהמשימהבביצועלהמשיך

שכן,מקריתתוצאהבהכרחזואין,הנאשםאתועצרהבפצצההבחינהשהמשטרהנניח

והמקוםהשעהבבחירתאופעילותובהסוואתיותרמיומןהיההנאשםשאםיתכן
בסיטואציהבולטכהאינוהמקריותאלמנט,ושוב.נתפסהיהלאהוא,הפצצהלהטמנת

במקרההעונשמידתבקביעתבחשבוןמובאיםלהיותיוכלואלוששיקוליםכמובן.כזו

מידתלגבידעת-שיקולהמשפט-ולבתימירביעונשבתקרתרקמדוברשכן,הקונקרטי

.ומקרהמקרהבכלהעונש

התיקוןלאורלרצחהניסיוןשלמקומו

לניסיוןפרטהאםהשאלהאתמעוררתהמושלמתובעבריהבניסיוןהעונשיםהשוואת

גםקיים,להריגה3נכניסיוןפורשלעילכברשהוזכרכפיאשר,305סעיףלפילרצח
25וסעיףהעונשיןלחוק(2)(א)300סעיףשלהצירוףדהיינו,לרצח"אמיתי"ניסיון

.39מספרלתיקון
33סעיףלפיניסיוןשל"תרכובת"ליצוראפשרותהיתהשלאכנראה39תיקוןלפני

ליצירתענייניאומעשיטעםכלהיהלאלפחותאו,תחילהבכוונההרצחעםלהוק

,305סעיףלפיהעבירהבגיןשהעונשבכךנעוץזולקביעתיהבסיס.כזאת"תרכובת"

.מאסרשנותעשריםהוא,תחילהכוונההוכחתכאמורמצריכהשאינה
כללמופיעהאין,בניסיוןהעונשיןמידותאתקבעאשרהעונשיןלחוק32בסעיף

שאינועולםמאסרמעונשלהבדיל,חובהעולםמאסרשדינהעבירהשל"משבצת"
מוותשעונשהעבירהלעבורניסיוןעלהעונש.3'(שנהעשריםרקכידועשהוא)חובה

לביצועבוהתלויהאחרוןהשלבאתביצעלאאםגםהניסיוןלתחוםלהיכנסיכולהנאשםכזכור32
פ"ע;398,400(1)יטד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נשמש65/1פ"עלמשלראה.העבירה

.444,447(2)לחד"פ,י"מ'נסרור83/180
.19הערהלעיל,דרעיעניין33
העונשיןלחוק41סעיף34
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היהלאחובהעולםמאסרשדינהעבירהלבצעשניסיוןובוודאישנהעשריםכאמורהיה

שהיא,305סעיףלפיהעבירהואם.(כאמורשנהעשרים)זהעונשעללעלותיכול

"תרכובת"האתליצורסיבהכלאין,שנהעשריםממילאדינה,להריגהניסיוןלמעשה

.העונשיןלחוק33-ו(3)(א)300סעיףשל
הרצתסעיףעםהניסיוןסעיףלשילובמקוםיש39תיקוןלאחראםלשאלההפיתרון

המשפט-ביתמוסמךאםוהיא,אחרתשאלהעםיינתקבלקשרקשור,תחילהבכוונה

כלומר,305סעיףלפיהעבירהבגיןהעונשעלהעולהעונש,כזהלרצחנסיוןבגיןלהטיל

.שנהלעשריםמעבר
לתיקון27סעיףשלמשמעותואתלבדוקעלינו,זואחרונהשאלהפתרוןלצורך

.העונשיןלחוק41לסעיףזהסעיףשלויחסו
המאסר,חובהשאינועולםמאסרשדינהעבירהכי,קובעהעונשיןלחוק41סעיף

הואהרי,חובהעונששהואעולםמאסר,מאידך.בלבדשנהלעשריםאלא"לעולם"אינו

.החייםקץעדכלומר,"לעולם"עולםמאסרכמשמעופשוטו
עלתחוללא...תוכהעונשלעבירהנקבעשכההוראה"שקובע39לתיקון27סעיף

להתייחסותוהנוגעככלאפשרייםפירושיםשנילתתניתןזהלסעיף."אותהלעבורניסיון
כעונשסיווגואתמשנהאינוהעונש:אומרהאחדהפירוש.העונשיןלחוק41לסעיף

מאסר,העונשיןלחוק41סעיףמכוחהריהו,עולםבמאסרשמדוברככלולכןחובה

בניסיוןהדןהשופטבידידעת-שיקולליחןהיא27סעיףשלכוונתווכל."לעולם"עולם

זאתשיראהבמקרה,להטילגםאך,ההיאהגבוההמהתקרהלרדת,כזאתעבירהלעבור

עונש(305סעיףלפישלא)לרצחבניסיוןכלומר,התקרהגובהעדהעונשאת,לנכון
.החייםכלותעדעולםמאסר

באופןהעונשסיווגאתלרצחהניסיוןלגבימשנה27שסעיףהואאפשרישניפירוש

תהאהעונשיןלחוק41סעיףומכוח.סתםעולםלמאסרהואהופךחובהעולםשממאסר
,השניהפירושאתמאמציםשאםכמובן.שנהעשריםלרצחלניסיוןהנוגעבכלהתקרה

לניסיון(תחילהלכוונהדרישהעם)אמיתילרצחניסיוןבהוספתהיגיוןכלאיןשוב
.העונשיןלחוק305בסעיףהמגולם"המדומה"לרצח

בהקשרהוצגההיאשם,3'י"מ'נפלונידין-בפסקעלתה,זההלאאך,דומהשאלה
,קובעאשר,1971-א"תשל(טיפולודרכיענישה,שפיטה)הנוערלחוק(ב)25לסעיף

"עולםמאסרעליולהטילחובהאין",העבירהביצועביוםקטיןהיהאדםאםכי
להטילהמשפט-בית(חייבשאינוהגם)מוסמךאםבשאלהלהכריענדרשהמשפט-ובית
הצטרףשאליו,שמגר'מהנשיא)הרובדעת.שנהעשריםעלהעולהעונשקטיןעל

כמאסועולםמאסרעונשצמודתחילהבכוונההרצחלעבירתכי,היתה(אור'תהשופט
הוראותיועקבמשתנהאינו,חובהעולםכמאסר300סעיףלפיהעונששלסיווגו.חובה

המשפט-ביתבידיליתןהיהזהסעיףשלפעולתווכלהנוערחוקשל(ב)25סעיףשל
לעונשרקברורותמתייחסהעונשיןלחוק41שסעיףבזמןבו,דעת-שיקולשלמרווח

עולם'מאסר"פלרז"ששלהביקורתמאמרוראה;648(3)מור"פ,י"מ'נפלוני90/530פ"ע35
.507(ה"תשנ-ב"תשנ)(2)'בוממשלמשפט,"'שנהעשרים'ומאסר'עולם'מאסר,'חובה
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להרחיבהחקיקתיתהמטרהאתהולםזהפירוש.הרלוונטיהעבירהבסעיףשנקבעכפי
.קטיןלגביהסמכויותקשתאת

רצחבשלהעונששלהמשפטיסיווגואתלשנותביקשלאהנוערלחוק25סעיף
'גהשופטשלהמיעוטדעת.עברייניםסוגלגבידעת-שיקולהקנהאלא,חובהכעונש

עבורבחוקהנקבעמירביעונשביןלהבחיןשאיןהיתה,'פלר6'פרופגםתומךבה,בך

עבוריותרקלמירביעונשהחוקקובעאם."עבריין"להנקבעמירביעונשלבין"עבירה"
מסוימתעבירהנעברהשאםמכךנובעאזי,קטיןכגון,מיוחדותתכונותבעלעבריין

קלעונשאותוהואהנדונההספציפיתהעבירהעבורהמירביהעונשהרי,קטיןידי-על
עלמשפיעהנאשםשלגילוכאשר.סיטואציהלאותהכמתאיםחשבושהמחוקקיותר

עלהמשפיעיםהגורמיםלאחדוביהמניההגילהופךהרי,בחוקהקבועהמירביהעונש

.העבירהמהות
התפיסהאתהמגלמתהחקיקתיתלתכליתאמיתיביטוילדעתונותנתזופרשנות

חריגיםמקריםלאותםפרט,עולםמאסרשלעונשנכונהמשקפותמאסרשנותשעשרים

.חובהעולםמאסרהטלתמחייבתהעבירהחומרתבהם
ישסבירותפרשנויותשתיביןהרי,סבירההרובשלפרשנותואםגם,מקרהבכל
.הנאשם37עםהמקלהזואתלהעדיף
מתוך,ראשית.ענייננועלגםל"הנפלוניבפרשתהרובדעתאתלאמץנוטהדעתי

זאתעםלניסיוןהעונשיןרמתהשוואתשלהחדשההעקרוניתלמגמהביטויליחןרצון
.הצמצוםררךעל27שבסעיףהחריגאתלפרשישזומגמהלאור.המושלמתבעבירה
השארתעלהמליצהכזכורואשרלתיקון38שקדמהבהצעה'אבנוסחה,שנית
מירביעונשיהיההוא-כלשהוחובהעונש"כי,נאמרהעונשמחציתשלהעיקרון

התקרהשונתהלאאך,הכפייתיותאלמנטרקנשלל,כלומר."מזעריעונשתהאומחציתו

רקהניסיוןבגיןמוטלבו"במשטר"המצבזהוואם.להטילמוסמךהמשפט-שבית
השוואתשלהעיקרוןאתהמאמצתבשיטההמצבזהווחומרקל,העונשמחצית

.העונשין
.סתםניסיוןמאשריותרקלהאחריותצורתלשידולבניסיוןרואה39תיקון,שלישית

לניסיוןשווההיהלשידולניסיוןשלהעונששבוהעונשיןחוקלפילמצבבניגודזאת
הרגיל9
מחציתכללבדרךהואלשידולניסיוןעלהעונש,החדשבחוק.'

בעוד,העונשם

.המושלמתבעבירהלעונששווההעונשרגילשבניסיון
עולםמאסרנקבעהמושלמתשבעבירהשמקוםנקבע,לשידולניסיוןלגביוהנה
.מאסרו4שנותעשריםלשידולבניסיוןהעונשיהיה,חובה
לבובשים,לשידולמהניסיוןחמורשהניסיוןגישהלאותהביטויליחןרוציםאם

.לעיל35בהערההנזכרהמאמר36
.39לתיקוןא"כ34בסעיףרעיוןלאותוביטויכיוםוראה37
.להצעה(4)27סעיף38
.העונשיןלחוק34סעיף39
.39מספרלתיקון33סעיף40
.39לתיקון(1)33סעיף41
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שתקרתלהניחישהרי,39לתיקון(1)33סעיףלעומת27סעיףשלהשונהלניסוח

הווה-שנהעשריםעלעולה,חובהעולםבמאסרשמדוברמקום,סתםבניסיוןהעונש
."לעולם"עולםמאסר,אומר

חרטה.ה

לכאורהלהביאעשויה,המושלמתולעבירהלניסיוןאחתעונשדרגתקביעת,שציינוכמו
בין,העבירהאתלהשליםרביםבמקריםהנאשם"עידוד"שלרצויהבלתילתוצאה

.עקבותיועללעלותשיקשהכדי,היתר
אתולמנועבהםלחזורנאשמיםעידודידי-עלזוסכנהלאזןהיההשוב,לפיכך
.'חרטהגשלהפטוראימרןידי-על39תיקוןשלהמחוקקעושהזאת.העבירההשלמת
הרגיליםלסייגיםבהשוואהאנומליהמשוםכזהפטורבאימונןשיש,ספקאין

בגיןהאחריותלמסגרת(ההנחהלפי)נכנסשכברשנאשםבכך,פליליתלאחריות

לפטורזוכה-הביצועבשלבוהחלגרידאההכנהשלבאתעברכלומר,הניסיון
בעוד,יותרמאוחרתהתנהגותבשלעליוהוטלהשכברהאחריותכתםולהסרת

אוהעבירהביצועלפניהמתקיימותמנסיבותנובעמאחריותהשחרוראחריםשבסייגים

,ולאבניסיוןכפטורחרטהמוכרתמדוע,השאלהאתלהציגגםניתן.העבירהביצועבעת

?4'לבעליוהשללאתמחזירהגניבהלאחרשמידהגנביזוכהלאמדוע.בגניבה,למשל

שידול"לנטרל"הבא"חיובי"שידוללגבירקכפטורבחרטההכירההקודמתהשיטה
יתכן.בעונשלהקלההתורמתנסיבהרקשימשההחרטה,בניסיוןואילו,עבירה44לדבר

חרטהאםלקבועמאדשקשהסברהעונשיןחוקשמחוקקמכךנובעתזאתשגישה
בולהזורהנאשםעללהשפיעהעשוייםהמניעיםריבויונוכחחופשימרצוןנובעת
.גמישיותרשהוא,העונשבשלביידוןשהענייןראוי,עבירהלבצעמניסיון
שיקול,מוסרישיקול-שוניםשיקוליםמעורביםחרטהבפטורשבהכרה,ספקאין
לחזורנאשמיםעידודשלפרגמטישיקולוכןהחברתיתהסכנהנטרולעלהדגשאתהשם
יתכן,שנית.תשובהבבעלמדובר,ראשית:בשנייםמתבטאהמוסריהשיקול.בהם

.הפליליתהמטרהעםשלםהנאשםהיהלאשמלכתחילהכךעלמצביעהשהחרטה
יחוורלא"תשובהבעל"שחזקהשקיימתבכךמתבטאחברתיתסכנההעדרשלהשיקול
.קטנההחברתיתסכנתו,מלכתחילהמגובשתהיתהלאשכוונתושמשוםוכן,לסורו

.39לתיקון28סעיף42
Ashworth(1991)ק.418גםהשווה43 Principles Of Criminal Law

אפקטיבילהיותצריךהיההנגדיהשידולאםלשאלהכאןנכנסאינני.העונשיןלחוק30סעיף44
(הראשון)לשידולקשרלהםשאיןמטעמיםהעבירהבוצעהואילךשמכאןזהבמובן

הגם,להשפיעאובייקטיביתסגולהבעלהיההנגדישהשידולבכךהיהשדיאו,"הנגטיבי"
סולידריתאחריותהטלתהמונעתכנסיבהגם"בחרטה"הכירההפסיקה.בפועלהשפיעשלא
'נראר'ג88/290פ"עראה)קידומוולשםהקשרבמהלך,אחרקושרשללמעשיואהדקושרעל
את(ב)499בסעיףביטלהחדשהחוק.)Ashworth,81,1516ק.419;696(4)מגר"פ,י"מ

עלהחליםהכללייםהדיניםלפירקתוטלאחריותכיוקבעהקושריםשלהסולידריתהאחריות
.לעבירהצדדים



307העונשיןלחוק39תיקוןלאורהניסיוןלעבירתהערות

להרתיע(אתית-החברתיתואולי)הפליליתהמערכתהצלחתעלמראה"חרטה",לבסוף
נאשםעלועונשאחריותהטלתבצורתנוספתבהרתעהצורךאיןולכןהנאשםאת

.שהתחרט45
,בהםלחזורעברייניםעידודשלהפרגמטילשיקולהבכורהאתלתתשיש,לנונראה

התחרטנאשםאםלקבוע,למשל,קלזהאין.לבחינהקשיםהמוסרייםהשיקוליםשכן
שנאשםההנחה,כןכמו.תועלתשלשיקוליםמתוךולא"בתשובהחזר"שמאחר

ולכן.להפרכהאולאישושניתנתאינה,מגובשתכוונהלוהיתהלאמראש,שהתחרט

.לבחינהקשההחברתיתהסכנהענייןגם.כאלהבהנחותמלעסוקנמנעתמדעיתגישה
יחדורהראשונהובהדדמנותבלבד"קוניוקטורה"שלענייןהיתהההרטההאםנדעאיך

?וקבועיסודי,פנימיבמפנהמדוברשמאאו,לסורוהנאשם

בנושאביטוילהמוצאת,פליליתלאחריותהסייגיםמיתרהנדוןהפטורשלהנבדלות
הראיותהבאתנטלמוטלפליליתלאחריותהרגיליםהסייגיםשלגביבעוד.ההוכחהנטל
,התביעה46עלמוטלסבירספקעלהעולהבמידההסופיהשכנוענטלאך,הנאשםעל

עליומוטלאלא,ראיותלהביאהחובהרקלאהנאשםעלחלהבניסיוןהפטורלענייןהרי
ההסתברויותמאזןלפיאלא,סבירספקלכלמעללאכיאם,הסופיהשכנוענטלגם

נטלכי,לקביעה.הנאשםעלמוטלהשכנועשנטלמקום(אחרתהוראהבהעדר)במקובל
"הוכיחאם"במיליםבשימושסימוכיןלמצואניתן,הנאשםעלמוטלהסופיהשכנוע

.החדשלחוק28בסעיף
עללחולאמורלאהואולכןתוRemולאתןPersonamחלטיבומעצםפטור

.לעבירהאחריםצדדים
שהמבצעהיאההנחהכי,מתעוררתאינההשאלהאחרי4ידי-עלביצועשלבמקרה

איןכללאחריותאיןואםפלילית48מחשבהשלבעבירהלאלפחות,אחראיאינוהפיזי

החלוהמשודלבשידולושהצליחעבירהלדברמשדלאולם.הפטורלשאלתמקום
אך,הניסיוןלשלבוהגיעההכנהמשלבשחרגבאופןהשידולנשואהעבירהבביצוע

שסייעבמיהדיןהוא.המשדלעללאאך,המשודלעלהפטוריחול,מכןלאחרהתחרט

לגביהקיים,חרטהשלהפטור.העיקרהמבצעמחרטתיהנהלאהואאף-למנסה
החרטהיסודותאתומילאוהתחרטועצמםהםאםרקחל,ומסייעים49משדלים
.להלןיוסברשעודכפי,בניסיוןמהחרטההנבדלת,להםהמיוחדת
לגביופעולתו,התחרטכאשרעצמוהמנסהעלהחלהפטורהאם,היאאחרתשאלה

עבירהעלחלהפטורשאיןנאמר,ראשית.כשלילההיאהתשובה.וענייןדברלכלהיא
עבירהקיימתכאשר,שנית.בהמשךנדברעודכךועלשבמעשהאחרתמושלמת

הניסיוןילקח,אחרתעבירהביצוע,מיסודותיהכאחד,בחובההטומנתקורלטיבית

.הפטוראףעלעבירהאותהלענייןבחשבון

.בהצעההפטורלסעיףההסברדבריאתגםראה45
.39לתיקון(ב)כב34-ו'34הסעיפיםראה46
.39לתיקון(ג)29סעיף47
.39לתיקון(3)(ג)29סעיף48
.39לתיקון34סעיף49
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אקרחהישןשמעוןשללראשומכוון,ברשותשמעוןשלבביתוהנמצאשראובןנניח

המנסהשוטררואההואבכניסה.מהביתהחוצהובורחמתחרטאך,להרגוככוונה
כדיתוךרצחשלהעבירהלעניין.וממיתובשמעוןיורהראובן.דרכואתלחסום

שמעוןאתלרצוחהניסיוןייחשב,העונשיןלחוק(4)(א)300סעיףלפיהימלטות
.הפטוראףעל"אחרתעבירה"כ

מחפץ"תנבעשהחרטה,הואחרטהבשלמאחריותהנאשםלשחרורהמרכזיהתנאי
בחרטהמדוברכאילופשטניתפרשנותזהלמושגליתןניתןלא,לדעתנו."בלבדנפשו

-שבאיהכרהומתוך,זדוןממחשבותנטהרשהנאשםדהיינו,5"את-הדתיבמובן

השיקולשללמרכזיותולבבשים.בתשובהלחזורהחליט,הפליליתשבמטרההמוסריות
אופטימליותתוצאותשתצמיחכזאתפרשנותלולתתיש,זהפטורבאימוץהפרגמטי
.הפליליתהמטרהאתידיובמולסכלהנאשםעידודשלהמטרהמבחינת
גורמיםהםבולחזורלנאשםשגרםשמה,כךעלמושםלהיותצריךשהדגשמכאן
שיקול,גילויבפניפחדכגון,מוסריגווןכללהםשאיןגורמיםאלהויהיופנימיים

נתערבושלאובלבדהעבירהבביצועטעםעודאיןוההפסדהרווחמאזןשמבחינת
שלבלבוכלליפחד,חיצוניתסיבהללא,לפתענתעורראם.מבחוץמסכליםגורמים
כיבוחזראםאך,בלבדנפשומחפץכנובעתההרטהאתלראותניתן,יתפסשמאהנאשם

החרטהאתלראותואיןעליופעלחיצוניגורםהרי,בסביבהמסייריםשוטריםראה
.ן5"בלבדנפשומחפץ"כנובעת
סברשהואנניח?קונקרטיתבעובדהטעההנאשםכאשרהבינייםבמקרההדיןמהו
פעילותואתהפסיקולכןסמוישוטרהואהשודבזירתבמקרהשעבראורחשעובר

ביסודהעומדיםטעמיםמאותםוזאת,הפטוראתלהתיראיןשכאן,נראה.הפלילית

ימעטואחרתשכן,יתרמשקל"בלבד"למילהלתתלדעתיאין.צליחהבלחיהניסיון
המשפט-לביתלושקשהלכךלבבשים,בפטורלזכותהנאשםשיוכלהמקריםמאד

.גורמיםשלממכלולהנאשםהושפעלאאכןכישתוודאמדוקדקתכהאנליזהלעשות
הדיזיהיהמה,חיצוניולאפנימיגורםהואהגילוישפחדהשקפתנונכונהאם,למשלכך
שודדנתפסכיצדהמראהסרטכןלפנישעותכמהראה,שודלבצעהמנסההנאשםאם

איששאינוחבראו,חשמליבכסאלהורגומוצאלמוותנדון,נשפט,המשטרהידיעל

להמנעטובהחברותמתוךלומציע,לרשותלמסרוהנאשםעלמאייםואינוהרשות

.העבירהמהשלמת
הנאשםשלהחלטתועלשהשפיעוהגם,החברשלעצתואוהסרטשלתוכנו,לדעתנו

בלתי"הפגזה"להעתכלנתוניםאנו.חיצוניכגורםלהחשביכוליםאינם,בולחזור
אינואיש.אנשיםעםושיחותקריאההומר,התקשורתאמצעימצרהשפעותשלפוסקת

פלילימניסיוןאומעבירהחזרה"לכנהגםוראה;296,7BGH[299]הגרמניהדין-פסקראה50
.105,108(כ"תשל)דמשפטים"('פעילהתשובה')

לחוקובהצעהפנסילבניה,יורק-ניו,דלוור,קונטיקטכמוב"ארהממדינותחלקשלבחוקים51
נוצרוכאשרהפטורתחולתלשלולישכימפורשותנקבע,החרטהפטוראומץכהסחדשפדרלי
שלכספרוראה)ייתפסשהנאשםההסתברותאתהמגדילותנסיבות

Meehan

,9הערהלעיל,

.(223'בע
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,ההפוךשבכיווןכמוממש,בחשבוןאלההשפעותלקחתניתןולא"בודד-אי"בבחינת
(הרצוןמפגמימפגםסובלואינובחירהחופש,כשרותבעלשהוא)שהנאשםהעובדה

אותופוטרתאינה,אחרותסביבתיותהשפעותאושידולבהשפעתהעבירהאתביצע
.לעבירהמאחריות
הדיוןנשואלעבירהקונקרטיבאופןלהתייחסעליוחיצונילגורםייחשבשגורםכדי
עלסרטראייתדומהאין.העבירהלסיכולהעיקריהגורםאתבולראותשניתןבאופן
להופעת,לבצעהנאשםמנסהאותההקונקרטיתלעבירהקשרללאאלמונישודדתפיסת
אובייקטיביתסכנהעומדתהנאשםבפניכאשר,העבירהזירתבאיזורשוטריםסיור

.להיתפס52

ימנעלאהואאף,העבירהלסיכולישירותמתייחסשאינוחיצוניגורם,ועודזאת

שותפולביןהנאשםביןשפרץמריבהנובעתחרטה,למשלכך.חרטהטענתקבלת
עדייןהיאאף,לבדוהעבירהאתלבצעמהנאשםמונעאינולכשעצמואשר,לעבירה
.הנאשם53של"בלבדנפשומחפץ"כנובעתכנראהתחשב
החרטהפטורלקבלתתנאילפיה,"שלילית"בנוסחהלהשתמשהיהעדיףכי,יצוין

.5'הנאשםברצוןתלויותשאינןמנסיבותנובעתאינההעבירההשלמת-שאיהוא
החוקאין,פרגמטיתאלאמוסריתבעיקרהאינההפטורשלהמטרה,שכאמורמאחר

ההתנהגות.התנהגותנדרשתאלא,שתהיהככלכנההיאתהא,פנימיתבחרטהמסתפק
שלבין,עבירהלעבורבניסיוןכאשר.הניסיוןהגיעשאליוהשלבלפימשתנההנדרשת

די,העבירהלהשלמתבוהתלויכלהנאשםעשהטרם,תוצאהשלוביןהתנהגות

,למשל.העבירהלהשלמתהמוליכההפעילותהפסקת,כלומר.מחדלמסוגבהתנהגות
מתוךנפטגםולשפוךלהמשיךבמקוםאך,גפרורהנאשםמדליקביתלהציתבמטרהאם

ואינוכלותועדלבעורלגפרורמתירהוא,הנפטאתולהציתעמונושאשהואנפטמיכל
תוצאהשלבעבירההנאשםאם,מאידך.מהפטורליהנותהואיוכל,נוסףדברעושה
תלויההעבירההשלמתואילךומעתההעבירהלהשלמתבוהתלויכלעשה,לכתהרחיק

בהםהתוצאותלמניעתאקטיביתפעולהממנונדרשת,לנאשםשמחוץבגורמיםורקאך
המכילמכתבהנאשםשלחאם,מרמהלבצעבניסיוןלמשלכך.העבירההשלמתמותנית
שלפעולהממנונדרשת,כסףסכוםלולשלםאחראדםלהניעבמטרהכוזבותטענות
שבטענההכזבעלהעבירהקורבןהעמדתאו,לתעודתויגיעבטרםהמכתבעצירת
.טענהאותהסמךעלהכסףאתאדםאותוישלחבטרם,במכתבהכלולה

ולאשהחרטהזהבמובןאפקטיביתלהיותצריכההחרטההאם,היאמעניינתשאלה

והסתלקהשהיהמנגנוןעםפצצההטמיןאדם,למשל.העבירהלסיכולגרמו,אחרגורם
למקוםחורהוא,הפיצוץמנגוןלהפעלתהמועדהגיעובטרםזמןלאחר.המקוםמן

הזמין,הפצצהאתגילהאחרמישהוכילומתברראך,לנטרלהמנת-עלהפצצההטמנת
נטרולבשלבינמצאיםאו,הפיצוץמנגנוןאתנטרלוכברואלההביטחוןכוחותאת

.50הערהלעיל,לכנה52
.108'בע,שם53
Aufl2)Jescheck(ק.54409 Lehrbuch des S

~
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למניעתממששלתרומה"נדרשתכי,לתיקון28סעיףמלשוןלכאורהנראה.זהמנגנון
קשרעלאלהמיליםמצביעותולכאורה"העבירההשלמתמותניתשבהןהתוצאות

.בודיאין"לחרטהניסיון"ואילו(בלעדידווקאלאוכיאם)מהותיסיבתי
כפיהסייגיםמיתרושונהדופןיוצאסייגהיאשהחרטהבכךלהצריקניתןכזאתגישה
לנוסחזהנוסחנשווהאםאך.מצמצמתפרשנותלולתתיש,שכזהובתור,הוסברשכבר
34בסעיףהמצוי,לסיועאולשידוללניסיוןלשידולהנוגעהאחרהחרטהבסעיףשננקט

,"השלמתהאתאוהעבירהעשייתאתמנע"במיליםהמחוקקהשתמשבוואשרלתיקון

צעדיםבנקיטתהמסתפקכוהדהיינו,הנאשםכלפימחמירפחותפירושיתכןהרי
השלמתמותניתבהםהתוצאותאתלמנועכללבדרךמסוגליםמהותםשמבחינת
האידיאולוגיתהגישהאתהולמתגםוהיא"בגרמניהנתקבלהכזופרשנות.העבירה
.ממקריותלהתנערוהמבקשתבחוקשאומצה
הכלהנאשםעשהשבהםבנסיבותלהתקייםהחרטהיכולההאם,היאאחרתשאלה

הנאשםבהתנהגותהקשורהחברתיאוהפיזיקליוהתהליךהעבירהלהשלמתבוהתלוי
.המטרהלמימושהביאלאאך,הושלם

שלחאדםאו,השערהכחוטהמטרהאתוהחטיאקרבנועבראלירהאדם,למשל

ידי-עלהוטעהלאהקרבןאך,הנאהטובתלקבלבמטרהכוזביםמצגיםהמכילמכתב
מדועהשאלהנשאלת,לכאורה?אלהבמקריםחרטהעללחשובניתןהאם.הכוזבהמצג
ופגעצורהבאותהשנהגמנאשםוהחטיאקרבנועבראלשירהנאשםשלמצבויגרע

מנקודת.חייוניצליםוכךהחוליםביתאלמבהילווהנאשםמתלאשהקרבןאלא,בקרבן
הנאשםשהחטיאשלאחרהעוביהמעצםהנובעתבחרטהלהכיראוליניתן,זאתמבט
להמשיךשלאהחליטאלא,מאקדחונוסףקליעבקרבנולירותמידניסהלא,המטרהאת

נשואהחרטה.חרטהשלהסייגשלמדיגדולההרחבהזושתהא,לנונראה.קובאותו

במהלךזהבמקרההמתבטאקונקרטיעברייניבמסלולרקפועלתלתיקון28סעיף
.הקרבןעבראלהקליעומרוץההדקלחיצת,האקדחכיוון,האקדחשמשליפת
להתחשבשאיןהיפותטיעבריינילמסלולנוגעתמהאקדחנוספתירייהשלהאפשרות

יותראוליאך,פורמליתפחותבצורהלניסיוןהמתייחסתגישהגםתיתכןאך.בו
ואלהשנורתהבירייהלראותאלא,וירייהירייהכלביןלהפרידאיןולפיהמציאותית
עלהנאשםשנטלמהמשימהכחלק,בעקבותיהמידלבואאמורותהיוטבעישבאופן
,נוספותיריותמלירותהימנעותידי-עלהמשימההמשכת-אי,כןועלאחתכמסכתעצמו
.חרטהשלבפטורלזכותיכולההיאאף

,שהתחרטבעתהנאשםהאמיןעודכל"צליחבלתי"בניסיוןגםחרטהשתיתכן,נראה

הנאשםאך,מתשכבראדםלהמיתמנסהשהנאשםנניח.העבירהאתלהשליםניתןכי
הואאם.נרתעהאחרוןברגעאך,אקדחומכווןהגופהאלניגשהוא.ישןשהואסבור
באשרמלירותנמנעהואאםאך,הפטורלויעמוד,חישקרבנומאמיןבעודונרתע

.הפטור56לויעמודלא,מתכברשהקרבןלוהתברר

.109'בע,50הערהלעיל,לבנה55
.RG,82,68[83]הגרמניהדין-פסקראה56
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"מושלמות"עבירותעלולאבלבדהניסיוןעלחלחרטהשלהפטור,מקרהבכל

,להמיתובכוונהבקרבנוירההנאשםאם,למשלכך.הניסיוןבמהלךהנאשםשביצע

הדיןיתןהנאשם,מהירהרפואיתעזרההזעקתידי-עלחייואתהצילמכןולאחרפצעו
אתלקייםמוצדקהאם,השאלהנשאלת.חמורהחבלהאופציעהשלעבירהעל

אתכדוגמאניקח.הכנהשלעבירהמהותהלפישהיאמושלמתעבירהבגיןהאחריות
עםפצצהמניחשאדםנניח.(מסוכניםבחומריםעבירההכנת)497סעיףלפיהעבירה
התחרטהואמכןלאחר.אגשיםשללמותםלגרוםבמטרהציבוריבמקוםהשהיהמנגנון
שלעבירהבפניחרטהשלהגנהלותעמודזהבמקרה.הפצצהאת"מנטרל"הואולכן

נפץחומריהחוקתשלהמושלמתהעבירהבגיןאחראיהואלכאורהאך,לרצחניסיון

שמבחינהנכון.העונשיןלחוק497סעיףלפי,"עווןאופשעבהםלעשותבכוונה"
וגםד"יפרקשלהכותרתגםשמעידהכפילמעשהאך,מושלמתעבירהזופורמלית

שלבשהוא,ניסיוןעלהפטורחלאם.הכנהבמעשהמדובר,עצמההעבירהשלהכותרת

עבירתעלגם(וחומרמקלאולי)יחוללאמדוע,העבירהביצועלקראתיותרמהותי
?מושלמתכעבירהמנוסחתשהיאהגם,ההכנה

גםולאבניסיוןרקחרטהשלהפטורחלמדועהיא,יותרכלליהיקףבעלתשאלה

.שקר57עדותבעבירתלמשלכך.המוגןלאינטרסהנזקנגרםטרםשבהןאחרותבעבירות
כאשרכברמוטלתהפליליתהאחריותאך,השיפוטיההליךטוהרהואהמוגןהאינטרס

שבפועל,האחריותלהטלתתנאיזהואין,מהותיבענייןשקרביודעיןמעידהנאשם
בשלהדיןעוותשבפועליוכחכינדרששלאוחומרקל;מהעדותהמשפט-ביתהושפע

באינטרסלפגיעהסיכוןנוצררקבובשלבאחריותמטילההעבירה.הכוזבתעדותו

שמיעתשלבנסתייםובטרם,שקרשמעידמיהאםהשאלהנשאלת,לפיכך.המוגן
כיהמשפט-ביתלידיעתומביאבוחוזר,הדין-פסקשניתןלפניאפילואוליאוהראיות

דוגמתעבירותלגבירוחבאותהדוגמאותלהביאניתן?לפטורראויאינו,דיברתשקר
הציתהנאשםכאשר,י6הצתהאפילואוליאוקשר60,לבגודתכוונהגילוישלהעבירה

.הדליקהאתכיבההתפשטהובטרםאש
בחלקרפורמההמחוקקיערוךוכאשרכלליותבנוסחאותלהסתפקכאןשקשה,נראה
אםאנלוגיותעבירותאוהכנהלעבירותבהקשרלבדוקיצטרך,העונשיןחוקשלהמיוחד

לחקיקהעד.אלהלעבירותחרטהשלפטוריםמתאימיםבמקריםלהצמידמקוםאין

עקרוןבאשרהיקששלבדרךהחרטהפטוראתלהחיליוכלוהמשפט-שבתייתכןכזאת

.פלילית62לאחריותהסייגיםעלהוחללאהחוקיות

.העונשיןלחוק237סעיףלפי57
;1031,1033יזד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נקוגלר63/75פ"עבענייןהדין-פסקהשווה58

.105'בע,50הערהלעיל,לבנהוראה
.העונשיןלחוק100סעיף59
.העונשיןלחוק500-499סעיפים60
.העונשיןלחוק448סעיף61
.לעבירההסייגיםעללאאכלוהעונשהעבירהעלרקחל39לתיקון1שבסעיףהחוקיותעקרון62

החלקעלוהשפעתההכלליהחלקשלהקודיסיקציה"ביין,זוכנקודההרחבהביתרראה
.253,260(1)ג(ה"תשנ)וממשלמשפט"העונשיןחוקשלהמיוחד
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לשידולניסיון.י

אחרבאמצעותעבירהלביצועוניסיוןלשידולניסיון
:והםמצביםלמספרמתייחס,לשידולהניסיון

אצלנקלטלאהואאך,בכתבאופה-בעל,עבירהלביצועשידול"שודר".א

אושהמכתבאואליוכוונואשרהשידולדבריאתשמעלאהואבאשראם,"הנמען"
.לתעודתוהגיעלא,אחרכתובשדר
אם,עליוהשפיעלאאך,"הנמען"אצלנקלטהשידולדבריאתהכולל"השדר".ב

הכוונהאתיצרהואבאשרואםהשידולנשואהעבירהאתלבצעשוכנעלאהואבאשר

."השדר"נקלטבטרםעוד,עצמאיבאופןהעבירהלביצועהפלילית
ביצועלשלבהגיעלאדברשלבסופואך,העבירהאתלבצעשודל"הנמען".ג

אתלבצעניגשוהואגניבהלבצעשודל"הנמען",למשל.פליליתאחריותהיוצרהעבירה

ובהנחה)ההכנהשלבאתעברבטרםהתחרטאוהמשטרהידי-עלנתפסאך,העבירה

.(עצמאית63עכירהאינהשההכנה
תיקוןהרי,הניסיון64בגיןלעונשזהההיהלשידולהניסיוןבגיןהעונששבעברבעוד

.לניסיוןהצפויהעונשמחציתרקיהיהלשידולניסיוןבגיןהעונשכי,קובע39
שהרי,לשידולבניסיוןגםלפעולצריךהיההמקריות"ניטרול"שלהשיקול,לכאורה

בוהתלויכלעשההוא,השידולרבריאת"שירר"שהואברגע,המשדלמבהינת

ביצירתהשידולדברישלהכישלוןאוההצלחהועתההפליליתהתנהגותולהשלמת

אלהכוחמןהכוונהובהוצאתהשידולנשואהעבירהאתלבצעהמשודלאצלהכוונה
עללשידולהניסיוןאתלהעמידהמתקןמצאזאתבכלאם.שבמקריותענייןהם,הפועל
שמדוברמאחררקזאתהרי,(הניסיוןובגין)העבירהבגיןהצפויהעונשמחצית

.(שידול)אחרתנגזרתצורהעל(ניסיון)אחתנגזרתצורה"הרכבת"ב
הניסיוןלביןהניסיוןביןהעונשבמידתהבדלהיהלא,הקודםהדיןשלפימאחר

.הללו65הצורותשתיביןהמדויקהגבוללהתוויתרבהחשיבותהיתהלא,לשידול
ומן,המושלמתבעבירהלעונשהושווהבניסיוןהעונשלפיו,החדשהתיקוןלאחר

מדויקתיחוםכיוםמתחייב,העונשמחציתעלהעומדלשידולבניסיוןהעונש,השניהצד

.הללוהצורותשתיביןיותר
הניסיוןכי,ייאמראחר66באמצעותהביצועמהותעלזובמסגרתלדיוןלהכנסבלי
הצלחתשלבמקרה)השידולשל"הנמען"שבהםלמצביםורקאךמתייחסלשידול
סייגכללועומדהיהולאפליליתמחשבהשלעבירהבגיןבאחריותנושאהיה(השידול

.זואחריותבפני

ד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נרימונדמרכוס53/78פ"עבפרשתזוסמןהשופטדבריראה63
.(מהמונדעניין:להלן).854,870(2)ז

.העונשיןלחוק32,34סעיפיםראה64
'מ;29,42(ן"חש)אפלילים"פליליתעבירהביצועשלצורות"אריה-גור'מזהלעניין65

.65,66(ן"חש)אפלילים"לדמותוקווים-העונשיןבדיניהמבצע"קרמניצר
.39לתיקון(ג)29בסעיףאחרידי-עלביצועהגדרתראה66
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אחרלשדלשניסהמיכיהיתה,רימונד67בפרשתהדין-פסקמאזששררההפרשנות
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