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מבוא.א

על,1פשעמניעת-אישלבעברההשיפוטיבטיפוללעסוקאבקשזוברשימה
שלהעברה.י2"מ'נשפי-הר99/3417פ"בעחשיןהשופטשלדינופסקרקע

זכתהאףוהיא,בעיותשלמטעןעמההנושאתלעברהנחשבתפשעמניעת-אי
פסקבמסגרתזולביקורתשותףהיהחשיןהשופט.'ביקורתשללקיתונותוזוכה
מניעת-אישללעברהמקוםישכילטעוןהיאזורשימהשלאחתמטרה.האמורדינו
.כראוימנוסחתשהיאבתנאי,פשע

אתעליהלהחילוראוינכוןאםהיאזולעברהבקשרשהתעוררהאחרתשאלה
לכונןכדיפשעלהתבצעעומדכיבחשדדישיהאכך,עינייםעצימתשלהכלל
,האמורהבשאלהחשיןהשופטדןשפי-הרבעניין.זועברהלפיפעולהחובת
שלשנייהמטרה.זועברהעלחלהאינהעינייםעצימתשלההלכהכיוקבע

ולצייןלהקדיםישזהבהקשר.מעורערזולקביעההבסיסכילטעוןהנהזורשימה

שלמערערתנפסקהענייןבנסיבותשכן,אגבהערתבמסגרתנעשתההקביעהכי
חשיבותהבשלאולם.העברהשלהעובדתיהיסודלרכיבימלאהמודעותהייתה
במסגרתבהלדוןלנכוןמצאתי,הדיןבפסקלהשהוקדשהמשמעותיהמקוםובשל
הממשלהראשרצחהואשפי-הרבענייןמנעהלאשהמערערתהפשע.זו4רשימה

.("העונשיןחוק":להלן)1977-ז"תשל,העונשיןלחוק262'ס1
.(שפי-הרעניין:להלן)735(2)נהר"פ,י"מ'נשפי-הר99/3417פ"ע2
על",לדבריו.זובעברהכהן'ה'חהשופטשלהשתלחותוהיאבביקורותהמפורסמתאולי3

שנאהצמחהכיואם;כמותםמאיןומקדםמאזשנואיםוהמלשיניםהמוסריםהיוישראלעם
אינההמדינהקוםעםבהשזכינוהישראליתהממלכתיותאףהרי,הגלותחיירקעעלזו

כיןהיינופזוריםכשעודהורגלנושאליהובמלשיניםבמוסריםהסלידהמןבהרבהגורעת
התרבותעמיכלשלחלקםמנתהיא:סגולהיחידיאנואיןהזאתהסלידהולענין.האומות
הנאציתבגרמניהכמו,טוטליטרייםשלטונותתחתרק;ובחירותוהאדםבכבודהדוגלים
עלהעדיפהומשסטיתאזרחיתחובהלדרגתהמלשינותחובתהועלתה,הסובייטיתוברוסיה

דרךעל[העונשיןלחוק262סעיףכיום]33סעיףאתלפרשיש[...]אנושבנייחסיכל
נודףטוטליטרידיכויריחאשרמלשינותלחובתפתחלפתוחלאלמעןוההקפדההצמצום
נראיתאינהזוהשתלחות.714,718-719(1)כחד"פ,י"מ'נפלוני73/496פ"ע."ממנה

שהוקיעה,הגולהמןבמורשתנעוציםששורשיההשתלחותאםכי,מוצדקתהשתלחותלי
במשטרמדוברכאשרמוצדקתההשתלחות.הזרלשלטוןוהמלשיןהמוסראתוכולמכול

אחריםשלביקורתיותהתבטאויותעל,למשל,לדווחהבריותעלחובהומטילים,טוטליטרי
חשיןהשופטשלדינופסקראוהעברהעלנוספותלביקורות.המשטרעלאוהשליטעל

מחקרי"?מוצדקתאימתי-פשעלמנועפליליתחוכה"אריה-גור'מוכן,שפי-הרבעניין
.355(ב"תשס)יזמשפט

בנוגעחשיןהשופטשללפסיקתומאמצתהתייחסותלאתרניתןהעליוןהמשפטביתבפסיקת4
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יצחק
רביי

מניעת-אישלבעברהשלהלןהדיוןאתלמקדאבקשזהרקעעל.ל"ז
לצידוקים,פשעמניעת-אישללעברהבנוגעהערותבמספראפתח.החייםנגדפשע
החלתנגדחשיןהשופטשלעמדתואתאציגמכןלאחר.הראויולהיקפהלה

שעליהםהטעמיםעםלהתמודדואבקש,העברהעלעינייםעצימתשלההלכה
,הפוכהבעמדההתומכיםהטעמיםלהצגתאעבורזהבשלב.עמדתואתביסס

היחסכבחינתאסיים.העברהעלעינייםעצימתשלהכללאתלהחיליששלפיה
כמהלהאירעשויהאשר,י5"מ'נויצמן01/3626פ"רעלביןשפי-הרענייןבין

.פשעמניעת-אישלבמצביםהשיפוטילטיפולבנוגענקודות

פשעמניעת-אישלהעברה.ב

דברפתח.1
הליקוייםעלתחילהאעמוד.פשעמניעת-אישלבעברהבדיוןלפתוחאבקש
שלהמצמצמתלעמדתוהרקעאתמהוויםשהםאפשראשר,הישראליבאיסור
בפירוטואסיים,ראוילאיסורקוויםלסרטטאעבור.שפי-הרבענייןחשיןהשופט

באיסורמדוברשאכןבהנחה,פשעמניעת-אישלאיסורשללקיומוההצדקות
.כראויהמתוחם

הישראליכאיסורהליקויים.2
נוסחהרקעעלחשיןהשופטבושנתקלהקושיאתלהביןניתןכיואבהיראקדים

הישראליהחוקיםבספרמופיעשהואכפיהעברהנוסח.העברהשלהבעייתי

,ואכן":בינישהשופטתמציינת873(3)נהד"פ,י"מ'נאזולאי00/5938פ"בע.זולשאלה
להסתפקראויזהאין,ומאפייניהןמהותןנוכחאשרפליליתמחשבהשלעבירותתיתכנה

שלהעבירהכילאחרונהנפסק,למשלכך.בפועללמודעותכתחליףממשיבחשדבמסגרתן
Lex(ספיציפידיןמהווההעונשיןלחוק262סעיףלפיפשעמניעתאי Specialis(ביחס

."הנסיבותהתקיימותשלממשיתידיעהלהוכיחנדרשבמסגרתהוכי,לחוק(1)(ג)20לסעיף
השופטעמדתשלשהשפעתהאפשר.679'בע,2הערהלעיל,שפי-הרעניין;897'בע,שם

'ני"מ99/2070(ם-ישלום)פ"בת.המחוזייםהמשפטבתיבפסיקתגםניכרתכברחשין
ליסודבאשרורומנובגבאי-אפעלהשופטיםציינו,379(2)2003פדאור,(פורסםלא)רביע

התגבשותהלצורךכי,נקבעשפי-הרבפרשת":פשעמניעת-אישלבעברההנדרשהנפשי
ישזועבירהשלהתגבשותהלצורך.עינייםבעצימתלאואףבחשדדיאיןהעבירהשל

.הדיןלפסק56בפסקה,שם."פשעלבצעהכוונהבדברממשיתידיעהשלקיומהלהוכיח
פדאור,(פורסםטרם)דהן'ני"מ04/40032(א"ת)פ"בתשהםאוריהשופטדבריגסראו

שללתחולתובאשר[...]השאלהבדברמחלוקתהתעוררההפוסקיםבין":795(20)2004
אפשרותבדבראוהתנהגותטיבבדברחשדכיהכללאתהקובע,העונשיןלחוק(ג)20סעיף
דיןפסקבמסגרת,ראשנולהכניסצורךאיןכינראה[...]'מודעות'כדיןדינו,הנסיבותקיום
הידיעהמושג':כימשמעיחדבאורחשפיהרד"בפסנקבעשכן,זומשפטיתלמחלוקת,זה

ועלעינייםעצימתעלעצמויפרושלא('שידעמי')העונשיןלחוק262סעיףשבהוראת
.הדיןלפסק5בפסקה,שם."'חשד

.(ויצמןעניין:להלן)187(נת3ד"פ,י"מ'נויצמן01/3626פ"רע5
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כוחלהשאיןלמדינההמתאימותאנכרוניסטיותתפיסותהמשקף,לקוינוסחהוא

מעוגנתלהתבצעשעומדפשעעללדווחהחובה,שצויןכפי.משמעותי6שיטור
פשעמעשהלעשותזומםפלוניכישידעמי"כיהקובע,העונשיןלחוק262בסעיף
מאסר-דינו,השלמתואתאועשייתואתלמנועהסביריםהאמצעיםכלנקטולא

.7"שנתיים
נקיטתתובעהוא.המידהעליתררהבפשעמניעת-אישלהישראליהאיסור

ברשלנותהרגילההדרישהעל,לכאורה,העולהדרישה-הסביריםהאמצעיםכל
גם-פשעכללמנועכדי,זאת.רשלנותעברתשאיננהעברהשלבהקשר-

ישכאשר-מחמירות8בנסיבותזיוףכגון,ביותרהחמוריםמןשאינםפשעים

מחשבותבדברראשונירושםיוצר"זומם"המונח,מכךיתרה.לבצעו"זומם"שמי
הבולשים"טובים"ואזרחים,מימושבנותבהכרחשאינןתכניותובכללן,שבלב
ואינהמוצדקתאינהכזוחובההטלתכיברי."הרעותהמחשבות"חושביאחרי
העומדיםחמוריםפשעיםעלמוגבלתדיווחחובתלהטילוראויניתן,ואתעם.רצויה

.להתבצע

הראוילאיסורכללייםקווים.3
שלהפועלאלולהוצאהלתכנוןמוגבלתלהיותצריכהפשעמניעת-אישלהעברה
הכרוכיםפשעיםאוהחייםנגדפשעיםכרוגמת,בלבדבמיוחדחמוריםפשעים

.9(המדינהביטחוןנגדפשעיםלמשל)חמורבאופןהחייםאתהמסכנותבתוצאות
אחד.הרשויותובראשונהבראשהםעבריינותמניעתעלהאחראייםהגורמים

בעצמםלעסוקהצורךמןהפרטיםאתלשחררהואהחברתיהארגוןמתפקידי
בחברהאובקרבןביותרחמורהלפגיעהסכנה-חזקטעםנדרש.פשיעהבמניעת

עםביחד,הםגםלפעול,פליליתבסנקציהאיוםתוך,האזרחיםאתלאלץכדי-
.סביבםאחריםשמתכנניםפשעיםסיכוללמען,הרשויות
קונקרטיתתכניתקיימתשבהםלמצביםרקהחובהתחולתאתלהגבילסביר

אינםפעולהתכניתלכדיהבשילושטרםרעיונות.חמור10פשעלביצועואופרטיבית
הנחשפיםאזרחיםשלחירותהגבלתמצדיקיםאינםולכן,ממשיתסכנהמגלמים

.75,80(ט"תשל)זמשפטעיוני"1936,הפליליהחוקפקודתשלמקורותיה"שחר'יראו6
,העונשיןלחוק(א)95סעיףהוא,מאודדומהנוסחבעלבסעיףמצויהזועברהשלהרחבה7

שענשהזהפרקלפיעבירהעבראועבירהלעבורזומםפלוניאדםכישיודעמי":הקובע
,עשייתהלמנועכדיסבירבאופןפעלולא,מזהחמורעונשאושגהעשרה-חמשמאסר

."שניםשבעמאסר-דינו,העניןלפיהכל,תוצאותיהאוהשלמתה
.העונשיןלחוק418'סשלסיפה8
,הריגה,רצח:הגרמניהפליליבחוק(2)-ו(1)138'בסהכלוליםהפשעיםאתכדוגמהראו9

ht]138#[.ועודחמורהבגידה,שוד,עםהשמדת

~

://www. iuscomp .org/gla/sta%tes/StGB .htm

.("הגרמניהפליליהחוק"להלן)(visited1851ת05.5.90)
Schr(ם010ה40ן,Auflage25,1997)ק.10

~

der Strafgesetzbush Kommentar.811Schbnke.)ע
112para,1137.
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לשלבהפעולהחובתשלהתחולה"דחיית"שלהניחניתן,לכךובנוסף.אליהם
המקריםשברובנראה.הפשעביצועמניעתאתתסכללאהאופרטיביתהתכנית
זמןפעריתקיים(קשההיאמניעהממילאשבו)ספונטניביצועשלענייןשאינם
זהומןפער.הפועלאלהוצאתהלביןהאופרטיביתהתכניתגיבושביןכלשהו

לחובתמוגבלתלהיותצריכההחובה,לכךפרט.הפשעביצועמניעתאתמאפשר

עליהאין.ווהעברהשלהמיועדלקרבןאובפועללקרבןלחלופיןאולמשטרהדיווח
כנדרש,"הסביריםהאמצעיםכל"לאובוודאי)סביריםאמצעיםלנקיטתלהתרחב

לחובתהחובהלהגבלת.הפשעביצועאתלמנועכדי(העונשיןלחוק262סעיףלפי
בדיוקלאזרחהמסבירה)ההוראהשלהבהירותמבחינתהןחשיבותישבלבדדיווח
הפליליהדיןאימתאתמעליולהסיריכולהואוכיצד,לעשותממנומצופהמה

,פשוטהפעולההואדיווח)עליוהמוטלהנטלכובדמבחינתוהן(ודאיבאופן
.(רבמאמץדורשתשאינה

הפשעמניעתחובתשלשההטלהשונותלסוגיותהסדריםלקבועצריךהחוק
מתקיימתהמזימהעללושנודעמילביןהזומםביןכאשרלדוגמה.מעוררת
עקב,דתלאישאולרופא,דיןלעורךנמסרתהידיעהכאשראומשפחתיתקרבה
אחרותבדרכיםהפשעלמניעתלפעולחובהעליהםלהטילסביר,כאלההיותם
להניאובמגמההזומםעלנוגדתהשפעההפעלתבאמצעותובמיוחד,דיווחמאשר

עליהלוותר,הדיווחחובתאתכנהעללהשיבניתן,בכךנכשליםהםאם.ממזימתו
.ביותרתהחמוריםהפשעיםשליותרעודקטןלמספרבנוגערקלהשיבהאוכליל
לאהזומםשבהםבמקריםמדיווחשנמנעמיאתמעונשלפטורמתבקשכן
הזומםעלשבודבריםמצבלמנועכדי,זאת.הפועלאלמזימתובהוצאתהחל

לדברמודעשהיהמיעלמוטלתכזואחריותואילו,פליליתאחריותמוטלתאין
.!3המזימה
שאיננוובלבד,המדווחשלבקשתולפיאנונימישיישארדיווחלאפשרמקוםיש
ומתוך,האזרחיםעלהמוטלהנטללצמצוםהמחויבותשליוצאכפועל,זאת.שקרי

רבותפעמיםיובילאנונימישאינודיווח:שלהםמסתבריםבחששותהתחשבות
במשפטלהעיד,בעימותאוזיהויבמסדרלהשתתף,במשטרהעדותלמסורלדרישה
העברייניםעםהסתבכותלגרורעלולכוהדיווח-ובנוסף,נגדיתבחקירהולעמוד
עברייניםהעמדתעלתקשהאנונימיבדיווחהסתפקותאםגם.סוכלהתכניתםאשר

לענותהעברהמבקשתשעליוביותרוהראשוניהבסיסיהצורךכילזכוריש,לדין
(הפוטנציאלי)המבצעאתלהעמידהצורךולא,הפשעביצועאתלמנועהצורךהוא

,הפליליהחוקאכיפתעם"הסתבכות"מלהימנעפרטיםשלהנטייהמול.לדין

.הגרמניהפלילילחוק138'ס11
ופוטר,ורופאדיןעורךשלבמקרההשלישיתבחלופהנוקטהגרמניהפלילילחוק139'ס12

.הדתאישאתכלשהימחובה
ניתן,הפשעאתלעשותניסיוןהיהלאכאשרכיקובעהגרמניהפלילילחוק(1)139'ס13

.היודעשלמהענשתולהימנע

59ז"תשסןא"יהמשפט



קרמניצרמרדכי

איסורמכוחחובהגם,שכזה"גשר"בהיעדר.לדיווח"זהבשלגשר"להניחראוי

.ההתנהגותעלבלבדמוגבלתהשפעהבעלתלהיותעלולהעונשי

הראויהאיסורברוחלאיסורההצדקות.4
נעוץחמורפשעלבצעמזימהעלעונשית-משפטיתדיווחחובתלהטילהצורך
הכרוכההטרחהמןבחשש,"התחתוןהעולם"עםלהסתבךהאזרחיםשלבחשש
לדיווחמוסריתשחובהלהניחיש,אלהחששותלנוכח.להעידובחששבחקירה
כשלעצמוזהבצורךואולם.לבדה14עומדתכשהיאאפקטיביתתהיהלאכאמור

.לגופומוצדקלהיותחייבהאיסור.דיאין
:החובהלהטלתמובהקתהצדקהקיימת,ביותרחמורההנההפגיעהסכנתכאשר

שלהעיקרוןמןמתחייבתרצחמניעת-אישלבהקשרכזוחובההטלת,ראשית

חובתהטלת,אדםחיישלהערךשלהעליונהלחשיבותלבבשים.החייםקדושת
העצוםהפערמכוח,מתחייבתאףואולי,מתבקשתהנהרצחמניעתלשםהדיווח

הקלהוהפגיעה)המינימליהמאמץלביןלהצילשניתןאדםחיישלהערךבין
תתקבלאםובמיוחד)בדיווחביטוילידיהבא(הפעולהובחירותבאוטונומיה

.לרשות(האנונימיהדיווחהצעת
"מצדיקצורך"שללמצביםמוטלתהיאשבהםהמצביםאתלהשוותניתן

לשם(בההכרוךהנזקעל)פליליתעברהשלביצועמוצדקשבהםמצבים
שבבסיסהרציונלאתהסבירגנאיםחאלדר"ד.חשובחברתיבערךפגיעהמניעת
הזולתאתלחייבבלילאזרחיההדואגתמודרניתחברהלתארקשה":זהכלל

.חופשייםאנשיםשלבצוותאחייםקיוםלמעןשלוחברתייםערכיםעללוותר
עםלהשלמההאדםחיוב,לפיכך[...]החייםעללהגןחייבתהחברה,למשל,כך

חברתייםחייםקיוםלמען,הכבודאוהרכוש,למשל,שלוחברתייםבערכיםפגיעה
לחיים(החברה)הפרטיםרצוןעםמתיישבת,החייםעלהגנה,למשל,ומשותפים
אתלחייבהחברהרשאיתאלהחייםעלהגנהלשם[...]ומשותפיםחופשיים

,"מצדיקצורך"של,אלהבמצבים.15"שלוהחברתייםבערכיםפגיעהלספוגהאדם
המזיקותהתוצאותמניעתלמעןבוהפגיעהעםלהשליםחובההאזרחעלמוטלת
מזעריתפגיעהשתוצאתהחובההטלתלהצדיקניתןדומהבאופן.אחרחשובלערך

.אדםחיי-ביותרהחשובלערךהמזיקההתוצאהמניעתלמעןהפעולהבחירות
:יסוד-חוקחקיקתלאחרהישראליתהמשפטבשיטתמיוחדתוקףניתןזהלטיעון

ההכרהאתמשתיתהיסוד-לחוק1סעיף.("היסוד-חוק":להלן)וחירותוהאדםכבוד

,"רעךדםעלתעמודלא"מחובתפשעמניעתלשםלדווחהחובהנבדלתהזוהבחינהמן14
גיבויללאגםעצמהבפניאפקטיביתתהיההמוסריתשהחובהאפשרלאחרונהבנוגעשכן

.IsrL.:ראו.עונשי Rev27"Kremnitzer "Consti~tional Principles and Criminal Law.4ן
90,88-87,84(1993).

עבודת)"הצורךסייגפיעלערוכה,בדיןסליחהלביןבדין-הצדקהביןההבחנה"גנאים'ח15
.176(ב"תשס,העבריתהאוניברסיטה,דוקטור
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לאיסורמעבר.חייו6יוכקדושתהאדםבערךההכרהעלהאדםשלהיסודבזכויות

הפרטשלזכותוגםמוכרת,היסוד-לחוק2בסעיףהמופיע,אדםבחייפגיעהעל
לספקעליה,אלהלהוראותמעשיתוקףלתתמבקשתהמדינהאם.חייו17עללהגנה
שיכולה-פעולהלנקוטהאזרחיםעלחובההטלת.החייםעלהגנהפעילבאופן

אחריםאזרחיםבחייפגיעהלמנועכדי-דיווחשלפשוטבמעשהלהתמצות
.אלהמהוראותמתבקשת
הפועלאללצאתשעלוליםחמוריםפשעמעשיעלדיווחחובתשלהטלה,שנית
כלפיאזרחיםשלמחויבותקרי,חברתיתסולידריותשלמינימליתרמהמבטאת
הדיווחחובת,שלישית.בכללותוהחברתיהארגוןוכלפיפוטנציאלייםקרבנות
שאזרחיםלהניחישאשר,אלהכלפיאלההאזרחיםשל"הדדיביטוח"מעיןיוצרת

,שליחייהצלתלשםדווח":בבחינת,בקיומוירצוחוקכשומריעצמםהרואים

.לאמץומתבקשהגיונישרק,"חייךהצלתלשםואדווח
רקולעתים,מקוםבכללהימצאיכולותאינןהחוקשרשויותלזכוריש,רביעית

פשעמניעתלשםבדיווחשמדוברככל,לכן.הפגיעהאתלמנועעשוילהןדיווח
היאקשהחובה[....]למשטרהדיווחחובת"שלפיההעמדהאתלראותיש,חמור

אלהשדבריםככל,מקובלתכבלתיי,5"מעכבותנקייהשאינההיאחובה,לעצמה

.והצדקותיוהאיסורכלפימסויגיחסמבטאים
שלבלבדמוסריתבחובההמצדדטירקלהשופטשלמעמדתוגםלהסתייגיש
המוסריתבחובההתומך.החוקים19מספרהאיסורבסילוקובמקבילפשעמניעת
.משפטיתחובהבצדהלהעמידחייב,למעשההלכהקיוםלהשיהיהמבקשאשר

הכללהחלתנגדחשיןהשופטעמדת:עינייםעצימתשלהכללהחלת.ג

דברפתח.1

העברהעלעינייםעצימתשלההלכהבהחלתחשיןהשופטדןשפי-הרבעניין
להסתפקאין:כלומר,ההלכהאתלהחילאיןכיהיאמסקנתו.פשעמניעת-אישל

ישאלא,פשעמניעת-איבגיןאחריותלהטילכדיפשעלבצעמתכנןאחרכיבחשד
טיעוניםשורתעלבעיקרמסקנתואתמבססחשין.20"ונקייהברורה"ידיעהלתבוע
.פשעמניעת-אישלהעברהעלההלכההחלת,לכאורה,שמעוררתלבעיותהנוגעים

.אליהאותושהוליכובטיעוניםאדוןמכןולאחר,תשיןשלמסקנתואתתחילהאציג

בערךההכרהעלמושתתותבישראלהאדםשלהיסודזכויות":קובעהיסוד-לחוק1'ס16
."חורין-בןובהיותוחייובקדושת,האדם

;"אדםהואבאשראדםשלבכבודואובגופו,בחייופוגעיםאין":קובעהיסוד-לחוק2'ס17

."כבודוועלגופועל,חייועללהגנהזכאיאדםכל":קובעהיסוד-לחוק4'סואילו
.768'בע,2הערהלעיל,שפי-הרעניין18
.809-812'בע,שם19
שכן,וודאיתמלאהבידיעהמלדוןנמנעחשיןשהשופטכךעללהתפלאאין.766'בע,שם20

.האפשרבגדראינהכזוידיעה,אחרשלבמזימהמדוברכאשרלשיטתו
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עינייםעצימתשלהכללתחולת-איבדברהשופטמסקנת.2
המצבהואחשדכי,לכאורה,עולההדיוןבתחילתחשיןהשופטשלמדבריו

:כימצייןהוא.פשעמניעת-אישלבהקשרהיחידיהאפשרי

ישר-שכלשלכמסקנה-להסיקנוכללרובחיצונייםביטוייםבהיצבר"
אלאזהיהאלאאז-גםואולם,בלבבורשעתוכניותרוקחפלוניכי
באשרשתהיהיכולה'מוחלטת'ידיעה.מוחלטתידיעהולאהיסק-היסק

הזולתלמחשבותבאשר'ידיעה'.שלי-למחשבותייבאשראועבר-לאירועי
לעניינההיסק[...]היסקמגדרתצאלאלעולם-טיבהעצםפי-על-
דבריםשראיתימתוך-'חשד'בתיאוראףלכנותוניתןשליליתתופעהשל

ניזהראך-פשעמעשהלעשותזומםפלוניכי'חושד'אנימסוימים
שליההדגשה)"בסמוךעליהםשנעמודמטעמיםזהמושגשלבשימושו

.21(.ק.מ-

שלבדרך-המקריםברוב"מדוברולפיהםטירקלהשופטכתבדומיםדברים
,שלעילהדיוןמןשעולהכפי.22"השערהגביעלהשערההבנויהמסקנותהסקת
בידיעהמדובראיןזהמסוגהמקריםברוב.השופטיםדבריעםלהסכיםאלאליאין
במושגמשימושחוששאניואין-בלבדבחשדאםכי,להתבצעשעומדפשעעל
הנפשיהיסודאתלכונןכדימספיקאינוחשדשלפיהקביעהכןעל.בו"נזהר"אוזה

.האיסורישימותעלמפליגההשפעהתשפיעפשעמניעת-אישלבעברההנדרש
בהגדרתהמופיע"שידעמי"בביטויהשופטדןהדיוןשליותרמתקדםבשלב
בסעיףכהוראתהידיעה":אלהבמיליםהנדרשתהידיעהמהימסבירהוא.העברה

שעניינםנתוניםהצטברואדםשלבראשוכי,הואמשמעההעונשיןלחוק262
מגיעהמצטברמשקלםכיעד,פלונישלובמוחובליבולנעשהחיצונייםגילויים

.23"פשעלבצעזומםפלוניכי'ידיעה'לכדי,דהיינו,'קריטיתמאסה'ל
ברורשלאמשום-ברורהאינה.מדויקתואינהברורהאינהזוקביעה

לכללהנתוניםשלהמצטברמשקלםמגיעומתי"קריטיתמאסה"אותהמהי

יסודהנה"ידיעה"הכימבהירההיאשאיןמשום-מדויקתאינה;זו"מאסה"
שמאבלבדחשדלעוררעשויפלונישלשמבחינתומה.סובייקטיבי-אינדיבידואלי

משמעי-וחדברוררושםאלמוניאצלליצורעשוי,פשעלבצעבמזימהמדובר
.מזימהבאותהשמדובר
:הדבריםבהמשךגםמתקיימתזובהירות-אי

שתהאאמורהאיכותואיזו,חיצונייםוגילוייםביטוייםכמה:שאלהומכאן"
?פשעמעשהלעשותזומםשפלוני'יודע'אדםכילומרשנוכלעד,לאלה

.757'בע,שם21
.811'בע,שם22
.766'בע,שם23
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ענייןכלשלנסיבותיו;לנותימצאלא-זולשאלהויחידהאחתתשובה
שלמבחנויהאהראיותמיבחן.תשובהנגלהובהן,תכרענהמקרהכלושל

.הישרוהשכלההיגיוןמיבחןוהוא-המשפט-בית:קרא-הסבירהאדם
באמתחתושנצברהמידעהאם,תהאלעצמויציגהמשפט-שביתהשאלה

לדרגההגיעזהמידעהאם-המידעואיכותהמידעכמות-הנאשםשל
את-הישרוהשכלההיגיוןכלליפי-על-עליולהחילשניתןעדכזו

הכוסהאם,'קריטיתמאסה'שללשלבהגיעהמידעהאם;'ידיעה'המושג
העומדנאשםעלזהראיות-מיבחןיחילהמשפט-בית.שפתהעדנמלאה
המשפט-ביתאתולשכנעלנסותיוכלשהנאשםלומרולמותר,לדיןלפניו

,עצמוזהמיבחן,הסבירהאדםמיבחןיעמודלאואחריםאלהמטעמיםכי
.24"הענייןשלהמיוחדותנסיבותיובמיבחן

אלאאינוהסבירהאדםמבחןשכן,במהותוסובייקטיביבמבחןמדוברהאם

שמאאו,העושהשלתודעתומצבאלבאמצעותולהגיעכדיהוכחתיעזרכלי
אינהשמהותוסובייקטיבילתיקוןאפשרותובו,בבסיסואובייקטיביבמבחןמדובר
'ידיעה'נתגבשהאםלשאלההתשובה":הבהירות-אימסתיימתלאבכך?ברורה

אדםשלבמוחושנצטברמידעשלומאיכותומכמותונגזרתאךאינה,לאואם

אוהחדלשלמוחו-הרלוונטיהמותהואואיזההואמה.25"(סביראדםאותו)
לפיהמידעשלולאיכותולכמותובנוגעמכריעיםהאם?הסבירהאדםשלמוחו

?החדלידיעללהםשניתנההמשמעותלפיאוהאובייקטיביתמשמעותם

למבחןדברשלבסופונוטותחשיןהשופטשלהמאזנייםכפותכידומה

,'קריטיתמאסה'לכדיהגיעההמידעשרמתבכךדיאין:אחרלשון":האובייקטיבי
ההדגשה)26"אובייקטיביבאורח'ידיעה'היותולכללנתגבשהידעכי,דהיינו

המודעותאוהידיעהוהןהחשדהן:נכונהאינהזוקביעהכיברור.(.ק.מ-שלי
לכך.החדל-שלנוובמקרה,העושהשלסובייקטיבית-אישיתתפיסהמבטאים

ביןהמשקלמשיוויהמושפעתשיפוטיתאיזוןנקודתקרי,נורמטיבימאפייןמתווסף
יש.להרחיבוהמבקשיםהגורמיםלביןהאיסורהיקףאתלצמצםהמבקשיםהכוחות

הבהירות-לאיוהן"ידיעה"השלהמוטעההאובייקטיבילאופייההןלהוסיףבכך
נכוןוכך-"ידיעה"הביטוימשמעותאם:לדוכתהקושייההדרא.המושגתשל

הנכוחיםדבריולנוכחלהתקייםזויכולהכיצד,ובטוחהמלאהידיעההנה-לפרש
כללתיתכןלאאחרשלמזימתובסוגייתשלפיהם,הדיוןבפתחחשיןהשופטשל

,28פשעלבצעתכניתוועלכוונתועללאלמונימספרפלוניכאשרגם?!כזוידיעה

.772'בע,שם24
.שם,שם25
.776'בע,שם26
.772'בע,שם27
.757'בע,שם,חשיןהשופטדבריעלכפרפראזה28
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לשם.בכךחושדרקאלאפשעמעשהלעשותזומםפלוניכי"יודע"אלמוניאין
,מהמקובלתשונהמשמעות"ידיעה"לביטוילתתחשיןהשופטנאלץשיטתוקיום

.נכונהואינהברורהשאינה
השופטבדברילמצואניתן,(מודעות)ידיעהלביןחשדביןהיטבמבחיניםאם
-כלפיהמתקיים,פשעלבצעבמזימהמדוברשכאשרלכךדווקאתימוכיןחשין

השופטשלגישתואתלתרגםהיותרלכלניתן.בלבדחשד-המציאותמבחינת
המקובלתהמושגיתההבחנהשלפימכיווןגבוההברמהלחשדלדרישהחשין

,אחרותבמילים.ממש"ידיעה"ללהגיעאפשרותאין-לשיטתו-והראויה
262סעיףלפיהעברהשלהמיוחדמאופייהכלשהימסקנהעולהאם,לענייננו

.זולעברהבנוגעעינייםעצימתכלומרבחשדלהסתפקהיאהרי,העונשיןלחוק
גם"ידיעה"לבנוסףדורשחשיןהשופטכיאזכיר,התמונהשלמותלשם

.להבהירהמיטיבאינוחשיןשהשופטאלא,טעםישכזאתבדרישה."אמונה"
"פשעמעשהלעשותזומםאכן"פלוניכייאמין(החדל)שהעושהנדרש,לדבריו

דרישתעלדברלהוסיףכדיאיןזהבתיאור.29"פשעמעשהלעשותמתכווןאכן"או
מבוססתלהיותחייבתאיננהאמונהשכן,ממנהלגרועאףבוישואולי"ידיעה"ה
שודלביצועתכנוןהרואהילדשל,ידועלהמובאתהדוגמהגם.בטוחהידיעהעל

,בנקלשדודרציניתבכוונהשמדוברמאמיןואינו,בשעשועשמדוברסבוראולם
שמדוברסוברהילדשאםברור.מוצגתשהיאכפישבדרישההייתוראתמדגימה
מנתעל.פשעמעשהלעשותזומםאחרכיהידיעהאצלומתקיימתלא,במשחק
אלהוצאתהעבראלהמזימהמןאותולהסבישמשמעותיקבל"אמונה"השיסוד
שכןוזאת.פשעשלביצועלכללתתגלגלשהמזימההסכנהאלכלומר,הפועל
להיותעתבאותהאךפשעלבצעזומםשפלונילכךמודעלהיותעשויהחדל

שהפשעלסכנהאפואתתייחסהאמונה.מזימתואתיממשלאפלוניכימשוכנע
העושההערכתמבחינתהסכנהבממשותדיכיחשיןהשופטקבעזהובעניין,יבוצע

אפשר.'0כקרובהאולוודאיכקרובהבעיניותיראהשהסכנהלדרושאין.(החדל)
המשמעותבשל,סובייקטיביתשהנה,"אמונה"הלדרישתנזקקחשיןשהשופט

דרישהמבטאת"ידיעה"ה,כאמור,ואולם."ידיעה"למייחסשהואהאובייקטיבית
השופטשללשיטתונלךאםגם,ועודזאת.מובהקתאינדיווידואליתסובייקטיבית

לכדימגיעיםאינם-העושהשלואמונהאובייקטיבית"קריטיתמאסה"-חשין
.ובטוחהמלאהידיעה
תודעתי-ההכרתיהיחסעלנסבחשיןהשופטשלדיונוכלכילצייןראויעוד

החובהכאשרתודעתי-ההכרתיהיחסשלאזכוראיןכלל.פשעלבצעהמזימהכלפי
אך,מזימתואתלממשהזומםמתחילשבהםיותרמאוחריםבשלביםחלהלמנוע
.בהמשךזהלענייןאשוב.הפשעהשלמתאתלמנועעודניתן

.שם,שם29
.774'בע,שם30
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ודיוןהצגה:למסקנההשופטאתשהוליכוהטעמים.3
דברמתח1.3

שלהכללהחלתנגדחשיןהשופטשמציגהטעמיםאתלהציגאבקשזהבחלק

אלהטעמיםעם.עמםולהתמודד,פשעמניעת-אישלהעברהעלעינייםעצימת

;הידיעהיסוד,הטענהלפי,הואשלההמכונןשהיסודהעברהשלייחודהנמנים

לבררהאפשרותחוסר;מחדליותעברותעלהכללבהחלת,לכאורה,הבעייתיות
.כאלהחשדותלבררתביעהשלהחברתיוהמחיראחריםשללזממםבאשרחשדות

פשעמניעת-אישלהעברהשלייחודה2.3
:כיחשיןהשופטגרס,הספציפיתבעברההדיוןבמסגרת

אופייה-פשעמניעת-אישלהעברה-זומיוחדתמחדלעבירת"
הידיעהרכיב.בההידיעהמושגשלבפירושויתר-זהירותלנהוגמחייבנו
,המכונןהרכיבהוא,העברהמושתתתעליוהיסודהוא('שידעמי')בעברה

למניעתהסביריםהאמצעיםבכלולנקוטלפעולחובההמקיםהרכיבהוא

הידיעהיסודשלהמיוחדזהמקומו.פשעמעשהשלהשלמתואוביצועו
ששררהכהלכה,כמשמעהפשוטה,בלבדלידיעהלצמצמו[...]מחייבנו
.31"39לתיקוןקודם

ישכןועל,הדיווחחובתאתשמכוננתהיאהידיעהכיחשיןהשופטשלקביעתו
:כךהקובעת,המצויהההוראהמלשוןהנראהככלנובעת,ממשיתידיעהלדרוש

.32"הסביריםהאמצעיםכלנקטולא[...]זומםפלוניכישידעמי"
קיומהעלדיווחשלאמי":הקובעתהוראהלנסחהיהניתןמידהבאותהאולם

העומדתהתכניתעלידיעהנדרשתכיברי."...דינו,פשעמעשהלבצעתכניתשל
מכלזועברהשונהלאבכך.העובדתיהיסודמפרטיפרטשהיא,מבוצעתלהיות
היסודפרטישלהצירוףתמיד-פליליתמחשבהשלאחרתמחדליתעברה

שיודעמירק,למשל,כך.33החובהאתשמכונןהואעליהםהידיעהעםהעובדתי
להושיטמחויב,לחייוומידיתחמורה,פתאומיתבסכנה,עיניולנגד,המצויאחרעל
.34עזרהלו

אחריםבביטוייםאו"ידיעה"במושגאחתלאהשתמשהמנדטוריהמחוקק
המשפטשליסודשמושכלותמשום("מזיד"או"זדון"כמו)פליליתלמחשבה

העברותהתהוותבעת"ברזלצאןנכס"בבחינתעדייןהיולאהמודרניהפלילי

.765,בע,שם31
.העונשיןלחוק262'ס32
-סיווגהלענייןשונהאינהפשעמעשהלעשותזומםשפלוניכךעל(מודעות)הידיעה"33

,שפי-הרענייןראו."אחרתפליליתעבירהשבכלממודעות-שונהתהיהכיראויזהואין
.764'בע,2הערהלעיל

.("רעךדםעלתעמודלאחוק":להלן)1998-ח"תשנ,רעךדםעלתעמודלאחוקראו34
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ההיזקקותרקעעל:כביטוילשימושספציפיהסברגםישזהבמקרה.וגיבושן
שלאיסורהנושהאיסורלחשובהיהניתן"הסביריםהאמצעיםכל"למינוח

הנדרשהנפשיהיסודלענייןספקכלומסיר"ידע"הביטויבאלפיכך.רשלנות
.למזימהבאשר,בעברה

מניעת-איבדברההוראהלפרשנותכליםמספקהעונשיןחוקשלהכלליהחלק
מונחאו'ביודעין'":קובעהעונשיןלחוק(3)90אסעיף.=שידעמי"והביטויפשע

."(א)20בסעיףכאמורפליליתכמחשבההמונחיתפרש-דומהמשמעותבעל
,המעשהלטיבמודעות"כפליליתמחשבהמגדירהעונשיןלחוק(א)20סעיף
."העברהפרטיעםהנמנים,המעשהלתוצאותהגרימהולאפשרותהנסיבותלקיום
אדםרואים"כי,20סעיףהוראותלכלביחס,קובעהעונשיןלחוק(1)(ג)20סעיף

מודעשהיהכמיהנסיבותקיוםאפשרותבדבראוההתנהגותטיבבדברשחשד
מי"-העברהשללכאורההמיוחדשהניסוחמכאן."מלבררםנמנעאם,להם
.35הכלליהחלקבמסגרתפרטנילהסברזכה-"...שידע

בהתאםלהבינוויש,זהבניסוחייחודכלשאיןבמפורשמבהירזההסבר

שלמציאותהואהעברהאתהמכונןהרכיב,מהותיתמבחינה.הכלליותלהוראות
עצםולא,השלמתואתאוביצועואתלמנועוהאפשרות,"להתגלגל"שהחלפשע

להתנותהמחוקקיכול,זואפשרותרקעעל.להתרחשעתידשהואכךעלהידיעה

בעברותגםשעשהכפי,בכוחבמודעותגםאך,בפועלבמודעותהפליליותאת
מטילהעונשיןלחוק(א)368דסעיף,למשל,כך.דיווחבחובותהעוסקותנוספות
לפקידאולמשטרהישעחסראוקטיןנגדשנעשתהעברהעללדווחחובה
יסוד")רשלנותשלהואהמדווחתלעברהבנוגעהנדרשהנפשיהיסוד.סעד
לחוק(א)368דסעיףשכן,מאטריהבאותהמדובראין,לכאורה.("לחשובסביר

הסוגיותדברשללאמיתואך,נעברהשכברעברהעלבדיווחעניינו,העונשין
ישעחסראוקטיןנגדשנעשתההעברהעלהדיווחתכליתשכן,במהותןדומות
.עברה36מניעת-כלומר-כלפיהםעברייניתהתנהגותהישנותמניעתהיא
נפשיביסודאףדי,מסוימיםבמקריםכיזהבסעיףדעתוגילהשהמחוקקמכאן
חובתהטלתשלהמאטריה,אחרותבמילים.דיווחחובתלהטילכדירשלנותשל

.765'בע,2הערהלעיל,שפי-הרבענייןחשיןהשופטשמבצעהדומההמהלךראו35
,כמיוחדדרמטייםאמצעיםנקיטתמכתיםדווקאקטיניםעללהגןשהצורךאפשר,נכוןאמנם36

הטווחארוךהנפשיהנזקובגללהתעללותממעגליבעצמםלהיחלץקטיניםשלהקושיבגלל
מתחתאלהחריגהבירידהבימוימוצאהעברהשלזהייחודואולם.לקטיניםלהיגרםשעלול

כללכדרךלחולהאמור,הרגילהכללמןחריגה,הנראהככל,זוהי.הפליליתהמחשבהלקו
,ועודזאת.להכתחליףחשדאומלאהמודעותשלהכללהוא-מיוחדיםטעמיםבהיעדר
שלבמצבנתוןוהואאותולרצוחשעומדיםלמשל)אדםלחייומידיתקונקרטית,חמורהסכנה
הנזקמאשרחובהלהטלתראויהאומשמעותיתפחותנראיתאינה,(עצמולהצילישעחוסר
מההסתברותפחותהנראיתהקטיןנגדנוספתעברהשללהישנותשההסתברותגםמה.לקטין

אינהאףהיא.במלואהתוגשם-מזימהמימושתחילתובוודאי-פשעלביצועשמזימה
.החובהבעלידיעלבהתערבותהמתמצות,המניעהאפשרויותמבחינתשונה

66



פשעמניעת-אישלהעברהעל-לדווחהחובהאולהלשיןהחובה

יסודלהחלתאפילו,מסוימיםבמקרים,להתאיםעשויהפשעמניעתלשםהדיווח

יסודלהחלתלהתאיםעשויההיאשכןכללא.רשלנות37של-ביותרחלשנפשי
.עינייםעצימתשלבכללביטוימוצאשהואכפי,יותר"חזק"נפשי

שלקיומה.העונשיןלחוק(א)368דסעיףמהוראתמתעלםחשיןהשופט
שניתןוחומרקל,ברשלנותלהסתפקניתןאםשכן,עמדתואתמחלישההוראה
המתבטאת,המחוקקשלזובעמדהלהתחשביש.עינייםבעצימתגםלהסתפק
הדיווחחובתהטלתלשםהנדרשהנפשיביסודדניםכאשר,האמורבסעיף

,דורשתהיאכילקביעהבמיוחדחזקיםטעמיםליחןישכןכמו.אחרתבסיטואציה
השופט.מלאהמודעותשלמסוגחזקנפשייסודדווקא,מהכלליוצאבאופן
רות'פרופשהציגההטעמיםעלנסמךהוא.כאלהטעמיםלהציגמבקשחשין

וכןלשכניםמהתנכלויותחשש,טוביםשכנותיחסיעלשמירה:ועיקרם,קנאי38

לעברהמיוחדיםאינםהללוהטעמיםכל.39שוואבתלונותהמשטרהמהצפתחשש
עלגםזהובכלל,דיווחחובתהמטילהעברהכלעלחליםאלא,פשעמניעת-אישל

.בקטיןשנעשתהלעברהבנוגעדיווחחובתהמטילההנזכרתהעברה

?עינייםעצימתשלהכלללהחלתמתאימותאינןמחדליותעברות3.3

שלהכללהחלתנגדאריה-גור'פרופשלהטיעוןאתלמעשהמאמץחשיןהשופט
.נדבכיםמשלושהבנויזהטיעון.פשעמניעת-אישלהעברהעלעינייםעצימת
כיסודעינייםבעצימתלהסתפקהקושיבדברכלליתטענההואהראשוןהנדבך

,כמובן,היאפשעמניעת-אישלוהעברה)פעולהחובותהחלתלשםמספיקנפשי
עברותבאמצעותפעולהחובותהטלת,זוטענהלפי.(פעולהחובתהמטילהעברה

החובההיקףאתלהרחיבאיןלכן.הפעולהבחירותעמוקהנגיסהנוגסתמחדליות
.חשדשלמצביםגםהכוללת,מצביםשלרחבהקשתעלהטלתהבאמצעות
:חשיןהשופטמאמץאותן,אריה-גור'פרופשלובמילותיה

אכןאם.מאליהמובנתאיננהמחדלשלבמקריםעינייםבעצימתהסתפקות"
ברירהלחודלמותיריםאין,מחדליםלגביגםעינייםעצימתאתמחילים
נוסףנטלהחודלעלמטילעינייםעצימתשלהמושג.חשדואתלבררשלא
.40"לפעולאותוהמחייבכזההואהעובדתיהדבריםמצבאםלברר-
חשדשלבמקרהבדיקהמחובתעצמולפטוריכולהעושה,אקטיביתבהתנהגות

-יותרנמוכהענישהברמתגם-פשעמניעתלשםהדיווחחובתמוטלתהגרמניבמשפט37
.פליליתאחריותלהטלתכללבדרךוהמספיקהנדרשהנפשימהיסודפחותשהואנפשיביסוד

שלעיניולנגדהמתבצעתמיןעברתעלהדיווחחובתמוטלתאיילנד-ורודפלורידהבמדינות
1.3-37-511Gen:ראו.!רשלנותבסיסעלגםהחדל . Laws.1.)1;027.7945141181,5.ת.~Ra

.433,438(ו"תשנ)יבמשפטמחקרי"?וליודעלחושדאחדדיןתמידהאומנם"קנאי'ר38
.767'בע,2הערהלעיל,שפי-הרעניין39
.379'בע,3הערהלעיל,אריה-גור;שם,שם40
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אינהזואפשרותמחדליתבהתנהגות,זאתלעומת.מהתנהגותהימנעותידיעל
.האיסורבגדרייתפס,במוחומקנןחשדכאשרמלפעוליימנעאם.לרשותועומדת
חובתהטלתמאשריותרהפעולהחירותאתמגבילההפעולהחובתהטלת,אכן
במצביםרקפעולהחובתולהטיללהקפידישכיהיאמכךהמסקנהאולם.להימנע

מקוםפעולהחובותמהטלתבהכרחלהימנעישכיאינההמסקנה.המתאימים

נפשייסודולדרוש,בלבדעינייםעצימתשל"חלש"נפשייסודמתקייםשבו
גםהפעולהחובתלהטלתהצדקהקיימתשבהםמקריםישנם.מלאהמודעותשל

שמעורבמיכאשר,למשל,כך.הנסיבותבהתקיימות(בלבד)חושדהעושהכאשר
ואףבאשמתושלאדרכיםבתאונתמעורבלהיותעשויואדם)דרכיםבתאונת

הצדקהקיימת.בכךבטוחאינוהואאך,במישהופגעכיחושד(בשליטתושלא
לאחוקבמסגרת,אופןבאותו.החשד41אתולבררלעצורחובהעליולהטיל

להושטתחובהאוהחשדאתלבררחובהלהטילהצדקהקיימתרעךדםעלתעמוד
אירועעקב,שלפניושחושדמיעלגם(לענייןהנוגעתרשותלהזעיקלמעשה)עזרה

,רצחכמוחמורפשעלמנועמיועדתהחובהכאשר.חייםבסכנתאדםמצוי,פתאומי
אין,מחדליתהנהכשהעברהגם.החשדבירורלתבועבמיוחדחזקההצדקהקיימת

בגדרליפולשלאמנתעלחלופיפעולהמסלולבפניויש.החשדבבירורחייבהחדל
להביאאפואמתבקש.ביצועהאתדורששהאיסורהחובהאתלקיים-האיסור

הפעולהבחירותפגיעתהמידתומהי,לפעולהחובהשלתוכנהמהוגםבחשבון
,למשטרהדיווחשלמינימליתבחובהמדוברכאשר.החדלשלהרגילחייוובאורח

מאפשרתהיא.בהלעמודמאודעדשקשהאובהלעמודניתןשלאגזרהזואין
שלהנחתוגם.חשדועללמשטרהידווחרקאם,החשדמבירורלהימנעלחושד

מאשרחשדשלאמיתותולבירורמעשהלעשותיותרקשה":שלפיההמשפטבית

קשההאומנם.מאליהמובנתאינה,42"מעשה-בעבירתמעשהלעשותושלאלחדול
מלקבללהימנעמאשררצחלהתבצעשעומרתשדשלבמקרהלמשטרהלדווחיותר
עללוותראו)גנובבנכסמדוברשמאחשדבשל,מאודעדחפץהאדםשבונכס

הקונהאתלשחדמבקששהמוכרתשדבשלדירהשלבמחירהמשמעותיתהנחה
.("ציבורעובד"שהנו

?אמשרישאינונטל4.3

הטענה.פשעמניעת-אישלבעברהספציפיבאופןעוסקהטיעוןשלהשניהנדבך
בראשםנמצאותאחריםשלמחשבות.43זומםאחרמהלברריכולאינואדםכיהיא

חזקבטיעוןמדוברלכאורה.אפשריהבלחיתביעתהיאלבררןוהתביעה,בלבד

להיותיכולאינובלבדשבלבמה.היאלאשנייהבמחשבהאך.מנצחאףואולי

.("התעבורהפקודת":להלן)1961-א"תשכ,[חדשנוסח]התעבורהלפקודת64א'ס41
.768'בע,2הערהלעיל,שפי-הרעניין42
.379'בע,3הערהלעיל,אריה-גור;767'בע,שם43

68



פשעמניעת-אישלהעברהעל-לדווחהחובהאולהלשיןהחובה

המזימהגילוימשלבהמשתרעתחובהמטילהאיסור.להשדאולידיעהמושא
אלהשאיןובלבד,לדיבוריםלפחותהופכותהמחשבותשבוהשלבמןכלומר
העברהאתלהביןיש.פעולהתכניתשלהתגבשותהמגליםשאינם,כללייםדיבורים
ביטוילוויש,העברהביצועשלהקונקרטיהתכנוןמתחילשבולשלבכנוגעת
:המציין,עצמוחשיןהשופטשלמדבריוגםעולהכך.לעושההחיצוניבעולם

מחשבותמהנדעלא,מחשבותהקוראתמכונההממציאימציאאם-עד"
תוכניותמה,בליבוהוארוקחמזימותמה-אדםשלבמוחומתרוצצות
להןניתןמזימותאותוכניות,מחשבותאותןאםאלא-בוובאות-הולכות

overt(אובייקטיבי-חיצוניביטוי acts(,תוכניותיועלמספראדם,למשל
פלוני;מסוימתתכניתלביצועהכנהבמעשיאנוצופים;מחשכותיוועל

את.'וכו,אחרלביןרעהזומםביןשיחה,מרצונו-שלאאומרצונו,שומע

דע?לא-פשעלעשותזומםפלוניהאם-ולאשורהלאמיתה-האמת
לעשותזומםפלוניאם'ידע'לאהזולתואילו.עצמוהזומםפלוניאותואלא
.44"המזימהלרקיחתשניתנוחיצונייםמגילוייםכהיסקאלאפשע

חשדיחשודלאוגם,ידעלא:המזימהגילוישלפניבשלב-לזמרישכךועל

-ולכן,ממשיחשדאינוהחיצוןבעולםעיגוןכללושאיןחשדשכן-ממשי
הבירורחובתתקוםלא-עינייםעצימתשלהכללאתהעברהעלנחילאםגם
לשלבהאיסורתחולתאתמסיגהאינההכללהחלת.כזהלחשדבנוגעהדיווחאו

לבצעהתכנית(החדל)לעושהומתגלההולכתשעליוהזמןבציריותרמוקדם
.חשדבסיסעלגםלפעול-החדלכלפיהדרישהטיבאתאךמשנההיא.פשע
שליחסיתמוקדםבשלבמתעוררהואאםאף-ממשיחשדמתעוררכאשר
בעיקר)יחסיתבקלותהחשדאתלבררמעטיםלאבמקריםניתן-הפשעגלגול
עללמשטרהלדווח-לחלופיןאו,(המציאותבנתוניוהתעמקותעיוןידיעל
צעקותהשומעמשכן,ובצדק,גבוההציפייהשישנראה,למשל,כך.החשדדבר

,דירהבאותהפשעביצועבדברחשדאצלוהמעוררות,הסמוכהמהדירההבוקעות
.מאחריותעצמולפטורוכך,לשמועלאכדיהרדיומקלטאתמלהגבירשיימנע
שהנומההמתאר,האשפהבפחיומןשגילהממילצפותשניתןנראה,דומהבאופן

בושנתעוררהחשדאתלבררכדיביומןולקרואלהמשיך,פשעלבצעתכניתאולי
.למשטרהממצאיועללדווחכךואחר,הראשוןהעמורקריאתעם

למשל)העברהשלהסופיתההשלמהלפניעדמשתרעתהעברה,ועודזאת
רביםבמקריםכיולצייןלהוסיףישכןעל.(העברהתוצאתהתרחשותשטרםהשלב

הסעיףשלהקייםהנוסח,נכוןאמנם.בהתרחשותאלא,"מזימה"בכללמדובראין
במימושהוחלטרםשבו,טיפוסי-הלאלמקרההמחשבהאתומסיטהעיןאתמושך

שלכלשהומימושישכברשבהםמקריםהםהרגיליםהמקריםואולם.המזימה

.765'בע,שםגםראו;757'בע,2הערהלעיל,שפי-הרעניין44
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החלכברפשעמעשהלעשותשזומםמישבהםמקריםאלהשיהיואפשר.התכנית
זממועללידיעההמציאותבנתוניבסיסישואז,הביצועלקראתמעשיםבעשיית

ביטוימקבלתהמזימהשבוהמקרההואנוסףמקרה.זממועלמבוססלחשדאו

כברמדובראיןכאןוגם,(הזוממיםביןקשר)אחריםשיתוףשלבאופןחיצוני
עלגםהחובהחלה,כאמור,כןעליתר.לבירורניתניםשאינם,שבלבבדבריםרק

למניעתלהביאניתןעודכל,העברהשלסופיתלהשלמהעדממשהביצועשלב
.שבלבמזימותלבירורבאשרהקושיחלשלאברור,זהלשלבובאשר.השלמתה
המוצעתמסוימתסחורהאםלבררהקושימאשריותררבאינוזהבשלבהקושי
אתלהשאילשמתבקשמיניצבשבפניומהקושייותרקטןאףהוא.נגנבהלמכירה
.עברהלביצועבהלהסתייעמבקששהאחרחושדוהואאחרשללשימושומכוניתו
האפשרותמתעצמת,מימוששלאחראוכזהביטוימוצאיםככרהדבריםכאשר
מתקרבתאףהסיטואציה.(עליולדווחאוטומטיצורךאיןולכן)החשדאתלברר

בגדרהנכללותלסיטואציות
.

,כאמור,אשר,"רעךדםעלתעמודלא"שלהעברה
.עינייםעצימתבדברהכללאתעליהלהחילמתבקש
אלאשאינוהמקרהאחרישכיהלכוהפסיקהוהןכסוגיההאקדמיתהכתיבההן
יכולהאינהראויהפרשנותואולם.(המזימהגילוי)החובהשלההתחלהנקודת

הרחבת.הרלוונטיהטווחכלעללהשתרעחייבהפרשןשלמבטו.בכךלהסתפק
מקוםומכל,הפרשניתהגישהלשינוילהביא,אולי,עשויההייתההפרספקטיבה

.יהיהשכךמתבקשלדעתי

?פקוחהעינו-הקטןהאח5.3

אתלבררהחושדעידודשלהחברתיהמחירהואהטיעוןשלהשלישיהנדבך
אתהופכתהיא.חברתייםמחיריםישכזובירורלתביעת,הטענהלפי.חשדו

היינואםספק"כימציינתאריה-גור'פרופ."בלשלאדםאדם"שללחברההחברה
אתלדרבןאינטרסכללחברהאין[...]החשדאתלבררינסהשהחושדרוצים

.הערותשתימתבקשותזהלענייןבהקשר.45"זולתואחרהאחדלבלושהפרטים
לגורמילדווחהחובהמילוי-החלופהשלקיומהאתלשכוחאין,ראשית
להוסיףהאזרחמןצורךכלמונעהאכיפהלגורמידיווח.החשדעלהאכיפה
הייתההאזרחבפניהניצבתהיחידההאפשרותאילו.כאמור"בילוש"בולעסוק
.כאמור"לבלוש"הפרטיםעלחזקלחץמפעילשהחוקלומרניתן,החשדאתלברר
.ניכרתבמידהמצטמצםדווקא"לבלוש"הלחץ,פעולהאפשרויותשתיבהינתןאך

מןמאודרחוקהנו"הבלשהאזרח"שלהתרחיש,מציאותית-מעשיתמבחינה
איננהעינייםעצימתבדברהכללמכוחהחשדאתלבררהחובה,שנית.הדעת
כמו,פשעמניעת-אישלהאיסור.החשדאתלבררמנתעל"הכוללעשות"חובה
אינוהחושד.לדיןבניגורלפעוללחושדמתירואינומחייבאינו,אחראיסורכל

.379'בע,3הערהלעיל,אריה-גור;767'בע,שם45

70



פשעמניעת-אישלהעברהעל-לדווחהחובהאולהלשיןהחובה

באותה.באלהוכיוצאהטלפונישיהולסודלהאזין,אחרשלגבולולהסיגרשאי
רשאיאינושהחושדתחוםהזולתשלהמוגןהפרטיותבתחוםלראותמתבקשרוח

,לפרשהשראויכפי,חשדשלהבירורחובת-אחרותבמילים.לתוכולחדור
ורקאךמתירההיא.חברתיתמבחינהרצוישאיננומהאתלעשותמתירהאיננה
.החברתיתהרציותלפינקבעיםהפרטיותבתחוםשגבולותיה,לגיטימיתעשייה
התוצאותבשלהעינייםעצימתכללשלתחולתו-איבדברלמסקנהשמגיעיםלפני

הקביעההאומנםלבדוקמתבקש.נוספתבחינהאפואמתבקשת,יישומושלהקשות
שללמניעתןאחרתדרךאיןואםמבוססתהנההצפויותהקשותהתוצאותבדבר

על,לגיטימייםבאמצעיםהחשדאתלברראפשרותבהיעדר,כאמור.תוצאותאותן
.האכיפהלגורמילדווחהחושד

הכללהחלתבעדטעמים:עינייםעצימתשלהכללהחלת.ד

דברפתח.1
שלמזושונהלמסקנהלהגיעחזקיםטעמיםקיימיםכילטעוןאבקשדהבחלק

מניעת-אישלהאיסורעלעינייםעצימתשלההלכהאתולהחיל,חשיןהשופט
מלאהמודעותלתבועולא,פשעלבצעעומדשאחרבחשדלהסתפק,קרי-פשע
שניטעם.העונשיןחוקשלהכלליהחלקשלתביעותיוהואראשוןטעם.לכך
השופטשלדינומפסקמחלקיםגםשעולהכפי:מעשיטעםהוא

חשיי
בדרך,

ההלכה.בלבדחשדאלא,פשעלבצעעומדאחרכימלאהידיעהתהיהלאכלל
.נועדהואשלהםהטיפוסייםמהמקריםאחדאתהאיסורמןעוקרתשפי-הרבעניין
מןכיהוארביעיטעם.מחשדהתעלמותמלתמרץלהימנעישכיהואשלישיטעם

.דומיםמקריםעליחולאחדשדיןהראוי

הכלליהחלקהוראות.2
ובראש,החקוקהדיןהיאכלשהיעברהשלהנפשיהיסודלקביעתהמוצאנקודת

.הנפשיהיסודאתהמסדירותהעונשיןשבחוקהכלליהחלקהוראותובראשונה
מחוץ"הנמצאגורם,העברותשלהמשותףהמכנהבבחינתהןאלההוראות
היסודמבחינתהאיסוראתלפענחבאיםכאשר.האיסוריםהגדרותשל"לסוגריים

פונהחשיןהשופט.אלוכלליותהוראותעליולהחיליש,בוהנדרשהנפשי
הדוקטרינה"כיומציין,("הפרשנותחוק":להלן)1981-א"תשמ,הפרשנותלחוק

אחרתהוראהאיןאם'[...]הפרשנותחוקשלבלשונו,תחקנההכלליתוההגררה
ההגדרהעם'מתיישבשאינודברבהקשרואוהנדוןבעניןאיןואםהנדוןלענין

שלהעברה,לדידו.46(.ק.מ-שליההדגשה)"הדוקטרינהעםאוהכללית

השופטואולם.עינייםעצימתשלהדוקטרינהעםמתיישבתאינהפשעמניעת-אי

.769-770'בע,2הערהלעיל,שפי-הרעניין46
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החלותלשאלתמתייחסתאינההפרשנותבחוקהמופיעהשהנורמהמכךמתעלם

.ספציפיותעברותעלהעונשיןחוקשלהכלליבחלקהמופיעותדוקטרינותשל
הוראותאתמחיל-הדיןבפסקמאוזכרשאינו-העונשיןלחוק34כגסעיף
.47"לסתורהוראהבחוקבאין"הספציפיותהעברותכלעלהחוקשלהכלליהחלק
כפי,מיוחדתנורמה.הפרשנותחוקלהוראתביחסמיוחדתנורמההוא34כגסעיף

הוראתביןבניסוחההבדלמן.רגילהנורמהעלגוברת,חשין48השופטשמדגיש
הפרשנותחוקשמאפשרהגמישותכי,ללמודניתן34כגסעיףלביןהפרשנותחוק

כלליותדוקטרינותשלהחלתןלשאלתבנוגעחלהאינההכלליותההוראותבהחלת
,זהמיוחדבמקרה.ספציפיותעברותעלהעונשיןחוקשלהכלליבחלקהמופיעות

הקובעתמפורשתהוראהבהינתןרקהכלליותהדוקטרינותמהחלתלהימנעניתן
העברהעלעינייםעצימתשלהכלללתחולתבנוגעמצויהאינהכזוהוראה.כך
לתחולתחריגלקבועלנכוןמצאחשיןהשופט,זאתלמרות.פשעמניעת-אישל

.לדיןבניגודהיאהחריגשקביעתחוששני.זולעברהבנוגעהכלל
השלכותלהיותעלולותפשעמניעת-אישללעברהבנוגעהחריגלקביעת
כלאתמלהחיללהימנעאולהחילאםההחלטהכיממנהנובע.לכתמרחיקות
,השתמעותמכוחלהיעשותיכולההספציפיותהעברותעלהכלליהחלקהוראות

שלהתוצאה.מפורשתהוראהמכוחולא,אחרתאוזועברהשלהבנהמכוח
רקנעשיתעברותשלהיקפןקביעתשבמסגרתו,נרחבודאותחוסרהיאכזהכלל

בהוראהלהגמישהיהשראוי,דעתיוזו,אפשר,ועודזאת.המשפטכעת,כדיעכד
הגמשהאולם,לוקודםשנחקקולעברותבנוגעהכלליהחלקהוראותאתמפורשת

בענייןאמנם.בלבדהפליליתהאחריותצמצוםשללכיווןשתתאפשרצריךכזו
האחריותצמצוםשללכיווןנעשתההכלליהחלקמהוראותהחריגהשפי-הר

כיברי.בלבדזהלכיווןלחרוגהאפשרותאתסייגלאחשיןהשופטאך,הפלילית
החלקהוראותשלההגמשהאפשרותעודכללפחות,כזהמצבעםלהסכיןאין

.בחוקקבועהאינההכללי

מונעשאינומישלהנפוץהתודעתיכמצבחשד:הכללבהחלתהמעשיהצורך.3
פשע

מניעת-אישלבעברהעינייםעצימתשלבכלללהשתמשמעשיצורךקיים,לדידי
אלפשעמניעת-אישלוטיפוסייםשכיחיםמצביםמהוצאתלהימנעכדי,פשע

להלן.ידיעהמגבשואינו,בלבדחושדהעושהמהמצביםברבים.49לאיסורמחוץ
.זוטענהלהסביראבקש

.("34כגסעיף":להלן)העונשיןלחוק34כג'סנלשון47
.769'בע,2הערהלעיל,שפי-הרבענייןשונותאמירותראו48
משמעותיתבמידההאיסוראתהמצמצמתפרשנותלתיאור-מטעהאך-שכיחניסוח49

אתלהצדיקכדיאגרנטהשופטאתזהנוסחשימש,למשל,כך."מתכנההעברהריקון"הוא
286סעיף)להרגיזבכוונהגבולהסגתשלהעברהעלהצפיותהלכתאתלהחילהחלטתו
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פסקבמסגרתהמטושטשהבדל,ידיעהלביןמשדכיןההבדלכהבהרתאפתח

מעקרוןכנגזר,סובייקטיבייםמצביםשניהם,וידיעהחשד.חשיןהשופטשלדינו
דבריםשמצבהאפשרותאתבחשבוןמביאהעושהשבומצבהואחשד.האשמה
מצבשללהתקיימותובאשרודאותשלמצבהיאידיעה,מנגד.מתקייםמסוים
.דברים

עינייםבעצימתהשימוש,"ידיעה"ושל"חשד"שלאלהמובניםבהינתן
בעמדהמדוברכאשר,ראשית.המציאותמחויבהואפשעמניעת-אישלבעברה

שלא)מעטיםלאבמקרים,אחרשלהנפשיליסודבאשרתודעתית-ההכרתית
גםשעולהכפי,חשדשלמסוגידיעהזותהא(בכולםאוהמקריםברובלומר

שלבשלב,פשעמניעת-אישלבמצב,שנית.חשיןהשופטשלהנזכרהדיוןמן

במקרים:שכיחההנהמשמעית-דומציאותשלהאפשרות,המזימהדברגילוי
ירמוזהואלעתים.בתכניותיומלאשיתוףלשתףיטהלאפשעשמתכנןמירבים
.(ותמימותפליליות)שונותמשמעויותבעלייהיומעשיואודבריוולעתים,עליהן

,אלא,תכניותיועלומלאהברורהידיעהאותולסובביםתהיהלאהללובמצבים
לובסמוךאוממשהביצועבשלבכברמדוברכאשרגם.חשד-היותרלכל
לרבותמתחילתוקרי-במלואוהאירועאת"לקלוט"הסובביםיתקשו,מאוד
מדירההבוקעותצעקות:לדוגמה)ממנופיסותרקאלא-אליושהובילהרקע

אליםבלתיבריבמדוברהאם:האירועטיבבדברלהכריעיתקשוהםלכן.(סמוכה
בהורהמדוברהאם?אלימהבהתרחשותשמאאוהסמוכהבדירהזוגבניבין

במעצרמדוברהאם?פיזיתהמתעללבהורהאוילדוכלפיהקולניזעמוהמפנה
עללהתגברכדיחיים-מסכנתאלימותמופעלתשבוסמוייםשוטריםידיעלהנערך

באלימותמדוברהאם?במיוחדאלימהתקיפההאירועמהווהשמאאוהתנגדות

,השורהמןבאזרחיםשמדוברלזכורישזהלעניין?לגיטימיתבהתגוננותאויזומה
,יותרערנישהוא,מוסווהמשוטרלהבדיל)עברייניתלהתרחשותמצפיםשאינם
כאשר.(בהתאםקולטשהואהמציאותפיסותאתומפרשכזולהתרחשותמצפה

ד"פ,מ"הי'נמי'עג58/63פ"עראו.(263(ע)1'תוס,ר"ע1936,הפליליהחוקלפקודת
המוגןהערךשלפיהעמדתואתלנמקכדידומהבנוסחהשתמשמצאהשופט;421,432יג
פ"עראו.המשטרממבנהיותררחב(ההמרדהעבירת)העונשיןלחוק(4)136סעיףידיעל
קביעהמפנילהיזהריש":אמרתיכברכךעל.535,572(1)נבד"פ,י"מ'נכהנא96/6696

הנראיתלמידהמעברמצטמצםאךהאיסורלמעשהאם,מתוכנומרוקןהאיסורכינמהרת
לחולבבירוראמורשהאיסור,ומובהקיםטיפוסייםמקריםכאשררק.אחראווהלפרשןראויה
להימנעיש-מסוימתפרשנותמתןכעקבותהאיסורמגדרייצאו,ולשונוהגידנולפיעליהם
-לאלימותחששבשלהביטויחופשהגבלת"מורג-לבנון'ולקרמניצר'מראו."ממנה
בעקבות,לאלימותוהסתהלהמרדההסתהשלבעברותהסתברותומבחנימוגניםערכיםעל

-בענייננוהמצבזהוכינראה.305,315-316(ד"תשס)זוממשלמשפט"כהנאפרשת
.לחלוטין"מתוכנומרוקן"אינואםגם,האיסורמתחולתיוצאיםומובהקיםטיפוסייםמקרים
.תוכןמכלהעברהאתמרוקןהיהלאזועברהעלהצפיותהלכתמהחלתהימנעותכיברי
אותם-לגדרהשנכנסיםמקריםשל,מצומצםכיאם,מובהקתחוםמותירההייתההיא

.עליימקובלאינוזהניסוח.במקרקעיןהמחזיקאתלהרגיזנועדההכניסהשבהםמקרים
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לקושי.50עברהמבצעאכןשהואלהאמיןהקושימתווסף,בקרובאובחברמדובר
בוחןשאינניודאי?אדעוכיצר,אנישופטלא":שלהתחושהלהצטרףעשויהזה

להוסיףישלכך."אחרשלתודעתומצבלדעתדרךלישאיןומכאןולבכליות
עםמתיישבתאינהאחרידיעלפשעביצועבדברמוחלטלביטחוןדרישהכי

אחרירקלהיווצריכולכזהביטחון-האיסורשביסודההיגיוןועםהחפותחזקת
ומעמדההחפותחזקתשלפשוטההלאההפנמהמבחינת.וכעקבותיהבדיןהרשעה

כללשיפוטיהליךללאאחרשלפשעאודותבטוחהלידיעהדרישה,חינוכי-הערכי
.לחזקהותוקףחוסןמוסיפהאיננה,לוומחוצה

מחשדהתעלמותמלתמרץלהימנעיש.4
אתיתמרץשהדיןהשוב,החשדמצבשלוהטבעיותהשכיחותמשוםדווקא
במקרים.עליוהמוטלתהדיווחחובתאתלמלאאוהחשדלבירורלפעולהחושד

,במתרחשיותרמעמיקמבטמתןתוךלידיעהלהפוךעשויחשד,מעטיםלא
הדיןאם.ההתרחשותשליותרמעטקפדניוניתוח(לנצעקאו)לנאמרהקשבה

כי,כללמחויבאינושהחושדדהיינו,שפי-הרבענייןהמשפטביתכקביעתהוא
אזשכן,החשדבמצבלהישארלאדםלועדיף.שלילי-הפוךתמריץנוצראז
החשדמאחורילהסתתריותרונוחשקלבלבדזולא.חובהכלעליותחוללא

שניתן,אדםחיילהיותעלולזוגישהשלמחירה.משתלמתגםזושגישהאלא
.מהחשדהתעלמותלתמרץלדיןלואל.שונהגישהבאימוץקיפוחםלמנועהיה

,לבתשומת,התעניינותמהלכילהפעילהחושדאתלתמרץהדיןעל,הואנהפוך
.ידיעהלכדילהביאוהעשוייםוחשיבהתפיסה,קליטה

דומיםלמקריםאחדדין.5
כאשררקלפעולחובהדורשתהפסיקהאין,המזימהאודותלידיעההדרישהחרף

שהפשעממששלסכנהקיימתכישהעריךבכךדי.יבוצעשהפשעמשוכנעהיודע
.51קרובהאפילואולוודאיקרובהסכנהדווקאולאו,ממששלסכנה:ודוק.יבוצע
:הבאיםהמקריםשניביןבדיןהבדלייווצרהמשפטביתשיטתשלפיאפואיוצא

.397,380'בע,3הערהלעיל,אריה-גור;750-751'בע,2הערהלעיל,שפי-הרעניין50
עלהמבוצעתעברהלדברבמחדללסיועדומהפשעמניעת-אישלהעברה,האמורבמובן
ידיעההמסייעאצלתתגבשלארביםשבמקריםלהעריךניתן,זהבמצבגם.קרובאוחברידי
להאמיןירצהלאשהמסייעמכיוון,זאת.בלבדחשדאםכי,להתבצעהעומדתהעברהעל

עינייםעצימתשלבכלללהיעזרהצורךזהבהקשרואולם.עברהיבצעאכןלוקרובשאדם
עינייםעצימתשלהכללמהחלתלהימנעהצדקהשיששככלאף,זאת.התנגדותמעורראינו
אולחברבמחדלסיועעלגםמהחלתולהימנעהצדקהיש,פשעמניעת-אישלהעברהעל

העומדתעכרהעלידיעהבסיסעללפעולהחובההטלתעלמדוברזהבמצבגםשכן)לקרוב
להחלתווהתנגדות,מחדהסיועעברתעלהכללבהחלתהצורךקבלת.(מתבצעתאולהתבצע

שלהעברהשלהשנואאופייהעללהעידעשויים,מאידךפשעמניעת-אישלהעברהעל
.תחולתהאתלצמצםהמיוחדיםהמאמציםועל,פשעמניעת-אי

.778'בע,2הערהלעיל,שפי-הרעניין51
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שאכןהאפשרותאך,פשעלעשותזומםששמעוןבטוחראובן,הראשוןבמקרה

תוטלזהבמקרה.ממשיתאפשרותמאשריותראיננההפועלאלמזימתואתיוציא

,שמעוןשלפעולהתכניתקולטראובן,השניבמקרה,זאתלעומת.דיווחחובתעליו
כילוברוראולם,תמימהבתכניתאופשעלבצעבתכניתמדובראםלוברורולא

שאםהסיכוימאודעדרבכלומר,תכניתואתלפועללהוציאאומרגמרשמעון
מצבלדמותאףניתן)דיווחחובתתוטללאזהבמקרה.יבוצעהואבפשעמדובר

במקרהמאשריותרגבוההבהסתברותהיאבפשעשמדוברההערכההשנישבמקרה
בכךמכיריםאם.המקריםביןלהבחיןמקוםישאםבעיניירבספק.(הראשון
ממשיתאפשרותמתקיימתשבובמצבהצדמןהמתבונןאדםכלפיחלהשהחובה
זהאין,(פשעלביצועהמזימהדברולאהראויהקריטיהנתוןוזהו)פשעלביצוע

מה,מימושהלגביוספקבמזימהביטחוןלימה;זואפשרותשליסודהמהוחשוב

.למימושהבאשרוביטחוןהמזימהבדברספקלי

ענייןביןהיחסעל:עברהמלמנועמחדלבגיןהפליליתהאחריותתחום.ה
ויצמןלענייןשפי-הר

פסקלביןשפי-הרבענייןחשיןהשופטשלדינופסקביןהיחסאתלבחוןמעניין
חשיןהשופטאףכיללמדעשויההדיןפסקיביןהיחסבחינת.ויצמןבענייןדינו
שאתביתרואף,פשעמניעת-אישלבמצביםמשמעותיפליליבטיפולבצורךחש
צמצוםברורלאזהרקעעל.הרצוימןמחמיר,לדידי,טיפולוהיהויצמןבעניין-

שלההלכהמהחלתהימנעותבאמצעותפשעמניעת-אישלהעברהשלתחומה
.שפי-הרבענייןשנעשהכפי,עינייםעצימת
(ב)64אסעיףלפיפגיעהלאחרהפקרהשללעברהבסיועעוסקויצמןעניין
ניסיוןתוךאשר,הנהגשללצדוהמערערותישבומקרהבאותו.התעבורהלפקודת
הנהג.קשהפגיעהבופגע,הרכבאתלעצורשביקשמשוטרלהתחמקכושל

,נסבהערעור.מפצעיומתאשר,לשוטרטיפוללהגישעצרולא,בנסיעתוהמשיך

שלשהתנהגותןמאחר.המפקירלנהגכמסייעותהמערערותשלחלקןעל,כאמור
,(הפצועבשוטרלטיפוללהביאכדידברעשולאהן)מחדליתהייתההמערערות

וסביב,הרשעתןלשםמיוחדחובהבמקורהצורךסביבנסבההמרכזיתהשאלה

במקורצורךאין,עקרוניבאופן,כיסברחשיןהשופט.כזהחובהמקורשלטיבו

במקרהאםההחלטהואולם.במחדלסיועבגיןאחריותהטלתלצורךמיוחדחובה
העיקריתהעברהשלאופייהשלהמסננותבעזרתתיעשהאחריותתוטלמסוים
"הענייןנסיבות"ביןכיעולהחשיןהשופטשלהדיוןמן."הענייןנסיכות"ושל
.באדםקשהפגיעהכגוןחמורהתוצאהוכןהעיקרילמבצעקרבהלמנותניתן

אשר,פעולהחובתחלההמערערותעלכילמסקנההשופטהגיעדיוןשלבסופו

.בהעמדולאהן
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שהיונראה.עברהמניעת-איעלבעצםדוברהמקריםבשני,מהותיתמבחינה
כלומר,השופטאליהןשהגיעמאלההפוכותלתוצאותדווקאלהגיעחזקיםטעמים
עצימתבדברהכללהחלתשל)הפוכהלתוצאהלהגיעחזקיםטעמיםהיו
בענייןפגיעהלאחרלהפקרהבסיועמהרשעהולהימנע,שפי-הרבעניין(עיניים
:מדועלהסבירננסה.ויצמן

החוקיםבספרביותרהחמורההעברהבמניעתדוברשפי-הרבעניין,ראשית
,פצועהפקרתשלעברהמנעולאויצמןבענייןהמערערותואילו;הרצחעברת-

.הרצחמעברתבחומרתהפחותהאך,חמורהשהיא
ויצמןבענייןלהתבצעהעומדהפשעעלהידיעה,הענייןנסיבותמבחינת,שנית
בתוךלהתקבלצריכההייתהלפעולההחלטה.ביצועוכדיתוךלמעשהנרכשה
האפקטיביות,בנוסף.האפשרויותשלובחינהשקילההתאפשרהלאולכן,שניות

אלהנוסעתפנתהשאילוברורלאכלל-נמוכההייתהפעולהשלהמשוערת
,כאלהבנסיבות.הפצועלשוטרעזרהומושיט-ובזמן-עוצרהיההוא,הנהג
שהכללבהנחה,שפי-הרבעניין,זאתלעומת.כבדאינובמערערותהדבקהאשם
והערכהשקילההמאפשר,ארוךבתהליךמדובר,מוחלהיהעינייםעצימתבדבר
טלפוניבדיווחעצמהלפטורהייתהיכולההמערערת.והאפשרויותהמצבשל

(אנונימידיווחאפילו-מספקמידעמוסרתהייתהאם-שיטתילפי)למשטרה

לאפקטיביותובנוגע.עדותלמסירתלהתייצבאוהמבצעעםלהתעמתרצתהלאאם
עלמדווחתהייתהאילו,חשיןהשופטדברילפיהרי,הפעולהשלהמשוערת

דווקא,אחרותבמילים.52הרצחאתלמנועהיהשניתןבהחלטאפשר,שידעה
,הפליליתהאחריותאתהמרחיבהלעמדההצדקהלמצואניתןשפי-הרבעניין
מהלכיםנקטהמשפטבית.מצמצמתעמדההייתהמוצדקתויצמןבענייןואילו

.הפוכים
בענייןפשעמניעת-איעלעינייםעצימתבדברהכללאתלהחילכדי,שלישית

:רגילבהיקףאיסורשלבסיסעל,שהואכמותהדיןאתלהחילהיהצריךשפי-הר

בדרךללכתבמקום.פליליתלמחשבהתחליף,החוקלפי,מהווהעינייםעצימת
לקבועכדי-האיסורצמצוםשלבמגמה-מגדרוהמשפטביתיצא,המלך
וזאת.לדיןבניגוד-ובעצם,בדיןסמכותללא,עינייםעצימתבדברלכללחריג
,ויצמןבעניין,זאתלעומת.מרחיבהגישהדווקאהתבקשה,כאמור,כאשר

ללכתהיהצריך,פגיעהלאחרלהפקרהסיועשלהעברהמןלזיכוילהגיעכדי
בנושאהמקובלתהגישהולפי(העונשיןלחוק18סעיף)החוקשלפשוטולפי
עברתבמסגרתגם,במחדלהרשעהלשםבחוקמיוהדחובהמקורנדרש)זה

מתגלגליםהיוכיצדנדעלאלעולם,לעולם":חשיןהשופטכותב,דינולפסקהאחרונהבפסקה52
הרשע-מזימתעללרשויותלדווח-לעשותהיתהשמצווהאתהמערערתעשתהלוהדברים

שיכולהמעטהמערערתעשתהאךלו.רביןיצחקהממשלהראשאתלרצוחעמיריגאלשל
,שם-בעילוםולו,אחתטלפון-שיחת.הזההיוםעימנורביןיצחקהיהאפשר,לעשותהיתה
.807'בע,2הערהלעיל,שפי-הרענייןראו."ניצליםהיואפשררביןיצחקשלוחייו



פשעמניעת-אישלהעברהעל-לדווחהחובהאולהלשיןהחובה

-לדיןבניגוד-הרחבהשלגישההמשפטביתנקט,כךלנהוגבמקום.53(הסיוע

פחות,חלופיותעברותלרשותושעמדואףוזאת,מחדלידיעלהסיועתחוםשל
התבקשה,כאמור,כאשרוזאת.רעך54דםעלועמידהפשעמניעת-אי:חמורות
.מצמצמתגישהדווקא
להתאמץשישעד,לגנאיראויהכההנהפשעלמנועכדימהתערבותהימנעותאם

אין,ויצמןבענייןשנעשהכפיהאסורותההימנעויותתחוםאתבפסיקהולהרחיב
כפיהנפשיהיסודדרישותאתומיוחדדווקניבאופןלצמצםישמדועברורזה

שפי-הרשבענייןלכךלבבשיםהתמיההגדולהבמיוחד.שפי-הרבענייןשנעשה
.האסורותההימנעויותשלביותרהחמורלגרעיןהמשחייכתבהימנעותמדובר
מניעת-באירואהאינוחשיןהשופטכיעולהשפי-הרמעניין,ההפוךהכיווןומן
הנימוקיםאחד.במיוחדחמורההתנהגות(רצחמניעת-באיכשמדוברגם)פשע

נוגעשפי-בהרהדרושהנפשיהיסודלענייןההחמרהנשענתשעליהםהמרכזיים
כיצדלהביןקשהלפיכך.מחדליעובדתייסודבהיותו,העובדתיהיסודלחולשת
בענייןשנעשתההאסוריםהמחדליםתחוםשלההרחבהעםזוגישתומתיישבת

חברתיות-אנטימבטאאינורצחמניעת-אישלביותרהמובהקהמחדלאם.ויצמן
למחדליםאףהאסורהההתנהגותשלהרחבהלהצדיקקשה,גבוההמדרגה

ממחדלרבהבמידהפחותהבהםהטמונהחברתיות-שהאנטי,פחותמובהקים
.שכזה

אינוויצבןבענייןלגישתושפי-הרכענייןהשיןהשופטשלגישתוביןהפער
לאחרלהפקרהסיוע-העברותשביןהשוניבאמצעותמוסברלהיותיכול

העברות,לדידוכיחשיןהשופטצייןויצמןבעניין.פשעמניעת-אילעומתפגיעה
לעברהסיועביןההבדלשבהןנסיבותיש":ובמילותיו,לזוזומאודקרובות

מייחסהשופטהיהאפילו,לכךפרטאך.55"דק-מכל-דקיהאעברהמניעת-אילבין
השופט.הפוכותלהיותאמורותמסקנותיוהיו,העברותביןהבדללאותומשמעות

שלקירבתובמידתטמוןההבדל":כךההבדלשלמהותואתמתארעצמוחשין
,העיקרילעברייןלעזורובכוונתומעשייהבהימנעותושהמסייע,לעברההאדם
,דקההבדל,אכן.לעברה(אמנם,טפל)צדעצמועושהוכמולעברהעצמומקרב
שלבטיבואפואדןהשופט.56(.ק.מ-שליההדגשה)"הואהבדלזאתובכל

העברה,ראשית.המצביםביןהמבחיניםכגורמיםהנפשיהיסודשלובטיבוהמחדל

במקורצורךאיןשלפיה,פלר'פרופשלגישתודוגמת,אחרותעיוניותגישותגםקיימותאך53
בדינייסודותפלרז"שראו.העונשיןבחוקבמפורש,לדעתי,נדחתהזוגישה.מיוחדחובה
.154(גכרך,ב"תשנ)עונשין

מכוחבעברהאופשעמניעת-אישלבעברההרשעהעלנסבלאויצמןבענייןהדיון,כאמור54
,ההרשעהלנסיבותמיוחדת,נוספתשאלהגםהתעוררהולכן,רעךדםעלתעמודלאחוק

ששתיהעובדהאתלבטלכדיבכךאיןאולם.החובהמבוססתשעליההזיקהלטיבבנוגע
.כשלעצמןהמקרהעללחולהיויכולותהעברות

.224'בע,5הערהלעיל,ויצמןעניין55
.שם,שם56
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יהיהסיועכינוןולצורך,נמוכהשתרומתםבמחדליםתסתפקפשעמניעת-אישל
תסתפקפשעמניעת-אישלהעברה,שנית.משמעותיתשתרומתםבמחדליםצורך
שלמסוגחזקנפשיביסודצורךיהיהסיועכינוןולצורך,יחסיתחלשנפשיביסוד
.מטרה

מבחינת,מהותיתמבחינה-יותרחמורה,כמובן,הנהלעברהבסיועהרשעה
הפער.פשעמניעת-כאיהרשעהמאשר-העונשומבחינתהחברתיתהסטיגמה

.וניכרמובהקלהיותחייבבחומרההללוההבדליםאתהמצדיקחברתיות-באנטי
במסגרתהאסוריםהמחדליםתחוםאתלצמצםמקוםהיה-זושיטהלפי
הנפשיהיסודמצמצוםלהימנעוכן;ויצמןבענייןלפסיקהבניגוד-הסיועעברת
.שפי-הרבענייןלפסיקהבניגוד-פשעמניעת-אישלבעברההנדרש

סיכוםבמקום.ו

לא.אגבאמרתלביןפסוקההלכהביןההבחנהמתחדדתשבומובהקמקרהזהו
כינקבעהיהאםתוצאהלאותהמגיעהיההמשפטביתאםלתהותשלאניתן
הממשלהראשלרציחתשננקטוהצעדיםועלהמזימהעלממשידעהלאשפי-הר

לדרישתמהותיתחליףעללוותרקל.בכךחשדהרקאלא,ל"זרביןיצחק,לשעבר
שאלת.למודעותהעיקריתהדרישההתקיימותבשלבוצורךאיןכאשרהמודעות
המעלהמקרהיתעוררכאשרשתתבררלהראוי,התחליףשלהחלתומוצדקות

.כזולהחלהקונקרטיצורך
הפסיקהכילהניחקשה,נדירחזיוןאיננומתאבדיםטרורשבהבמציאות

בדברשחשד(משפחהקרובלרבות)אדםפליליתמאחריותלפטורמוכנההייתה
.אודותיומלדווחנמנעוגםהחשדאתמלבררנמנע,התאבדותפיגועלבצעמזימה
,הפעולהחירותעלמוניםעשרותעולהאינוהקרבנותשלהחייםערךהאם
תזדקקאםהיאהיחידההשאלה?החושדשלהנפשיהקושיועלהנוחות-איעל

החלת)מכונועלהדיןאתלהעמידכדיזהמסוגחמורלמקרהדווקאהפסיקה
מניעה-באייהיהדישמאאו(פשעמניעת-איבענייןעינייםעצימתבדברהכלל
?רצח"סתם"של


