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דברא.פתח

 ,הספציפיותהעברותסוגימוגדריםשבהןהמשפטיותהנורמותבמערכת

שבתיהואטבעיאךלכן . 2ההחזקהלעברותלמדינרחבמקוםקיים

פעמיםמספרההחזקהעברותביסודותלדיוןנדרשיםבישראלהמשפט

אחתהואהוכשטטבפרשתהעליוןהמשפטביתשלדינושפסקמאחר .רב

למצואניתןכיאפואבריייהחזקה",המושגבהגדרתהחשובותהדרךמאבני

 . 3הערכאותכלשלהדיןבפסקי-ונשניםחוזרים-שלורביםאזכורים

בפרשתהרובשדעתהעובדהבמעטנשתכחהכידומהזאת,עם

המשפטביתנשיאשלבדימוסהמשנהידיעלדווקאנכתבההוכשטט

השופטתהאירהזובפרשהדעתהבחוות ; 4בן_פורתמריםהשופטתהעליון,

- "ה"שליטהמושגוביסודההחזקהעברותבלבהעומדותסוגיותכמה

 ."החזקה"המושגמבוססשעליהוההכרחיתהמרכזיתהדרישהאתהמהווה

עברותלסוגבתמצית,ולו ,ולהתייחסלשובכדיזוהזדמנותלנצלביקשנו

להבהרתו.בן-פורתהשופטתשלתרומתהמקצתציוןאגבההחזקה,

הוכשטטפרשתב.

הועמדייהוכשטט")(להלן:המערערכדלקמן:היוהוכשטטפרשתעובדות

 ,חדש][נוסחהמסוכניםהסמיםלפקודת 7סעיףעלבעברה ,היתרבין ,לדין

הזמיןייהלל")(להלן:ומנהלהשבעליהבחברהעבדהוא .-1973התשלייג

שהיאביקשהוכשטטשלידיעתווללא ,קוקאיןשלנתונהכמותל"מחו

במסגרתעליו,להטילכוונהמתוךהוכשטט)(שלוכתובתושמועלתישלח

תוכנה.מהלדעתמבליהמכס,מןהחבילהאתלהוציא ,בחברהעבודתו

הוכשטטשלאהחליטהואדעתו.אתהללשינה ,ארצההחבילהמשהגיעה

ודאגלאשורןהעובדותאתלוגילה ,המכסמןהחבילהאתשיוציאזהיהיה

קיבלהוכשטט . 5החבילהבשחרורהכרוכיםהמסמכיםאתשלובידיולרכז

החבילההוצאתבטרםעודהללשלחשבונועללחו"ללצאתהללהצעתאת

בהיעדרותשוחררהחבילהכימניחשהואתוךכןעשהוהוא ,מהמכס

פנהלאהואהמזויפת;חתימתואתשיישאכוחבייפוישימושובאמצעות

וחצימחודשיותרכעבור-שנסעלאחרהפרשה.עללדווחכדילרשויות

המסמכיםובצירוףמזויףכוחייפויבאמצעותמהמכסהחבילהשוחררה-

כלשהיבתקופהלוהייתהשלאטעןהוכשטטהלל.שלמשותושנמצאו

אז)(כתוארוהשופטשלהמיעוטשדעתבעודבחבילה.הכלולבסםשליטה

הורשעמסוכן,סםהחזקתשלמעברההוכשטטאתלזכותביקשהברק

 ,אז)(כתוארהלנשיאהמשנהשלדעתהחוותפיעלזובעברההוכשטט

חלימה.השופטהצטרףעמדתהאלאשר ,בן-פורתהשופטת

בירושלים.הערביתהאוניברסיטהלמשפטים,הפקולטהאמריטוס,פרופסור

ההתנהגותיהרכיבצורתג.

ה Pההחזבעברות

כדלקמן:העונשיןלחוקכד 34סעיףבהוראותכיוםמוגדר "החזקה"המושג

שלבידו ,בידוהמצויבדבראדםשלשליטתו-יהחזקהי-עבירה"לעניין

המצויודברלאו;אםוביןלושייךשהמקוםבין ,שהואמקוםבכלאואחר

ובהסכמתםבידיעתםחבורהמבניכמהאואחדשלבהחזקתםאובידם

כולםושלמהםאחדכלשלובהחזקתםבידםכמצוייראוהשארשל

מהלךפיעל ,האדםביכולתהנעוצה-נתוןבדברשליטהואכן, . 6 "כאחד

גורלולקביעתאובדברפיזיותפעולותלעשייתוהרגיל,הטבעיהעניינים

הדבר.החזקתשלהבסיסיהייחודסימןכאמור,היא,-הדברשלהפיזי

הנסיבתיהרכיבעםבהמש,ךשיבוארכפי ,נמנית "שליטה"השבהיותאלא

כמהתחילהלייחדהדבריםסדרמחייב ,שבעברההעובדתיהיסודשל

 o . 7ההחזקהעברותשלהעובדתישביסודההתנהגותילרכיבמילים

 .) I) 813 (1986מ(פ"ד

העונשין,לחוק-488ו 413 ,) 2 ( 410 , 409 , 228 , 204 1144, ,)א( 144 ,)ג( 134סי:היתר,ביןראו,

לפקודתגיפרקשלאסימןלפיעברותגםלמשלראוהעונשין");ייחוק(להלן:-1977התשלייז

 ,-1973התשל"גחדש],[נוסחהמסוכניםהסמים

הדין.פסקפרסוםמאזהשניםלאורךאזכוריםשלרבותעשרותמגלהנבובמאגרחיפוש

בסעיף .) 14.1.08בנבו,(פורסםגוחפיניהזרוםמחוזפרקליטות 5990/05 )ש"ב(ת"פראו 4

באותוכיאמנםקבעהוכשטטבענייןייפס"דכי:בטעותצויןאףזהבענייןלהחלטה 12

יסודהעדרבשלוזאתבמכסשהיוהסמיםבהחזקתהנאשםאתלהרשיעהיהניתןלאארוע

אתהרשיעהגםהרשיעהזהדיןבפסקהרובשדעתבשעהוזאתהמטען",בשטרהישליטהי

בהם,שליטתומשוםודווקאהסמים,בהחזקתהוכשטט,הנאשם,

הלל,שללידיוהגיעוכךהוכשטט,שלשמועלהעבודהלמקוםהגיעאחדרשוםדוארשובר

מתיבתלשלוףהללדאגהוכשטט,שלהפרטיתלכתובתושנשלחהשני,השורבאתואילו

הדואר,לסניףהללהלךאלה,שורביםשניבאמצעותהוכשטט.שלידיעתוללאהדואר,

לשםנחוץוהיההוכשטטאלשנשלחהמטעןשטראתלידיווקיבלכהוכשטט,עצמוהציג

מהמכס.החבילהשחרור

העונשין,לחוקכג 34סילהוראותבהתאםייהחזקה".המושגשלהמרכזיתההגדרהזוהי

לסתור".אחרתהוראהייבאיןוזאתזה,חוקלפישלאלעברותגםיפהזוהגדרהשלכוחה

בבחינתכללבדרךהןאךייהחזקה",המושגשלנוספותהגדרותלעתיםקיימותכן,כמו

העונשין,שבחוקדלעילההגדרהאתהמשלימותמיוחדות,הוראות

הגופניתבתרומהמתבטאהפליליתשבערבההעובדתיהיסודשלההתנהגותיהרכיב

נתוניםאותםנמניםהנסיבתייםהרכיביםעםהערבה,להתהוותהעושהשל(המוטורית)

אוזובהתנהגותתלותכלללא-ההתנהגותבשעתהאובייקטיביתבמציאותהמצויים

בהתקיימותםואשר-יהאאשרהיווצרותםאויצירתםמקוריהאממנה,בהימנעות

שבערבההעובדתיהיסודכיבתמצית,נזכיר,עודהגדרתה.פיעלהערבההתהוותמותנית

בהתנהגותבכללותו,מתבטא,-העונשיןלחוק 18בסימוסדרשמבנהויסוד-הפלילית

בוצעהשבהןהנסיבותבצירוףחוק,פיעלאסורההערבה,כשהיא,העברהאתהמרכיבה

אולנסיבותגםמתייחסתהערבההגדרתכאשרגרמה,היאשלהןוהתוצאותההתנהגות

היסודמבנהמבחינתהריהתנהגותיות,ערבותההחזקהערבותבהיותאלה.לתוצאות

שבערבההעובדתיהיסודעלעודכלשהו,תוצאתירבכיבלעסוקמקוםאיןשבהן,העובדתי

 .) 1984 ( 371אכרךעונשי,בזינייסוזותפלרש"זראו,ורכיביו

31 



העברותלהתפלגותבאשרכידעתנואתהבענוכבר 8אחרבמקום

-(מחדל)פטיביתאו(מעשה)אקטיבית-ההתנהגותיהרכיבצורתלפי

 ;עליהןנוטפתאוהאמורותהצורותמשתינבדלתצורהאינהההחזקה

היטודבמבנה ,ההתנהגותילרכיבחלופהאותחליףנהיאאףההחזקה

הן "ההחזקהעברותייגם ,פליליתעברהככל .אלהשבעברותהעובדתי

עלעונשיןאיןשלפיולעיקרוןחריגכלבהןואין ,התנהגותירכיבבעלות

התנהגות).ללאעברהאין- nuiium crimen sine actu (שבלבדברים

הטבעיהענייניםבמהלך ,להגיעאדםעשוישבההדרךבחינת ,זאתעם

אתלקבועליכולתאו ,נתוןבחפץפיזיותפעולותלעשותליכולת ,והרגיל

אקטיביתבהתנהגותהןכאמורליכולותלהגיעניתןכימגלה ,הפיזיגורלו

בהתנהגותוהןיצירתו)אףאולידייםלקיחתו ,החפץקבלתתוך ,(למשל

אליובאאדםשלחברוכאשר(למשלגופניתתרומהכלוללאפטיבית

כךעלומשאירשבשולחנולמגרהנרקוטיטםמכניטובהיעדרולבקרו

הרכיבשלהראשוניהמומנטאפואזהוהחבר).אצלשנקלטתהודעה

השליטהיצירתשלהאפשרותלהיפתחעשויהשבומומנט-יההתנהגות

לגביהמוטלוהציווי-זושליטההיווצרותשלאונתוןץבחפהאטורה

שליטהליצירתהאפשרותאתתפתחאל :"תעשהלא"הואזהמומנט

 ,לעילשהודגםכפי ,מתבטאתזהציוויהפרת .להיווצרותהאואטורה

(מחדל). IIמעשהאפט IIבגםאךבעשייה

זהמומנט .דילאבחפץלשלוטהאפשרותפתיחתשבמומנטאלא

 ,כשלעצמו ,שהואמבלי ,לשליטהלהגיעניתןשדרכו IIשער IIהרקהוא

ייכלל "שער"ה ,אטורהשליטהממנותתפתחבהמשךאם .שליטהיגלם

 ,כאמורשליטהכתחילת ,הלכאוריתהמשמעותגם ,לאואםאך ;בה

לתחומיםוהשתייכותו ,גבולקועלשנמצאמומנטאפואזהותתבטל.

ההחזקהעברותבהיות .הדבריםבהתפתחותמותניתהקושמצדי

של ,בזמןמזעריתבהתמדהבנוטףאפואהןמותנות , 9נמשכותעברות

האפשרותיצירתשלהראשוניבמומנטדיואיןץ,בחפהשליטהעצם

בלבדמינימליתבהתמדהמדוברהיווצרותה.שלאובחפץלשלוט

לפי ,כלשהיבמידהזאתבכלאך ,העברהשלתחיליתהשלמהלשם

למומנטעדזהלמינימוםמעברכאמורבשליטההתמדהכל . lסהנטיבות

מטיבהפקיעתואועתויקטעקבניייהעברהאירועשלהטופיתהשלמתו

הרחבתתוך ,מומנטלאותועדההשלמהלדחייתגורמתרק ,כלשהי

מבליאך ,חברתי-האנטימשקלווהגברתהעברייניהאירועשלהיקפו

 .העברהדותייחעללהשליך

תחיליתלהשלמההדרושהנימליתיהמההתנהגות ,צורתהמבחינת

באותההרצופהההתמדהגםכמו ,החזקהשלהנמשכתהעברהשל

מתבטאת-העברייניהאירועשלהטופיתלהשלמהעדהתנהגות

האפשרותפתיחתעםמידשכןמעשה.באפטבלב,דתיפטיבבהתנהגות

עלנוטף ,החוקויעלמצווה ,נתוןבחפץאטורהשליטהלממשלאדם

 ;חפץבאותואטורהשליטהכבעלמעמדואתלהפטיק ,הראשוניהציווי

 ,להתנערהשליטהלבעלהמורה ,"עשהצוייתמידאפואמתווטףהפעם

התחיליתלהשלמהיגיעלבלאותהלבטלאוממנהולהטתלקלהתנתק

וכאן .העברייניהאירועשלהכמותיההיקףלהגדלתיביאואף ,העברהשל

אפטאתהמכשירה ,לפעולהחובהכי ,ולהבהירלהוטיףהמקוםבדיוק

באופןמצויה ,העברהשלהתנהגותיכרכיבשבהחזקה(המחדל)המעשה

ההחזקה.עלהאיטורבעצםביותרהמפורש

הרכיב ;התנהגותייםהיבטיםשניבעלותאפואהןההחזקהעברות

ההבחנהחשיבותלעיל.כמבוארדו-שלביהואאלהשבעברותההתנהגותי

בין ,טבירהזמניםשטמיכותבכךאיהההתנהגותייםההיבטיםבין

המומנטלביןההחזקהעברתשלהתחיליתההשלמהמומנטאלהתקרבות

לנטרוללגרוםעשויהץ,בחפטהיהשלהיווצרותאויצירתשלהראשוני

ולהביא , llהעברהאתלעבורכניטיוןאף ,ההחזקהשלהפליליתהמשמעות

ציותשלבמקרה ,זאת .מומנטאותושלהפליליהמשקלשלמלאלאיפוט

 ,כלומרהחזקה.עברתבכלהטמון "העשהצו IIלברגעבואףואולי ,מידי

ציותתוך ,השליטהמןלהתנתקאולהטתלק ,להתנערימהרשהעושהככל

הפליליהמשקלשיתמעטייתכן ,זהבשלבכברשקם "עשהצויילמלא

חפיפהכמעטשלבמקרה ,המלאאיפוטהכדיעדאףואולי ,יצירתהשל

בשליטהההטתבכותבין ,טבירהכרונולוגיתטמיכותשלאףאו ,כרונולוגית

כי ,בהעירהבן-פורתהשופטתכיוונהשלכךדומהממנה.ההטתלקותלבין

 ,אשםכלבמערערדבקהיהלא" ,"השליטהבעל IIהוכשטטשלהיותוחרף

שבוצעמהמעשההתנערותואתמפגיןהיהטירובופעולה.לשתףטירבאילו

טעיףמכוחהפשעמזימתאתלחשוףחובתוהפרתתוךיכאם ,הללעל-ידי

אשמתוושאלתלחודאי-חשיפהשלהעבירהאולםהעונשין.לחוק 262
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טה" I"השל .ד
העובדתיהיסודבמבנהכנסיבהומעמדההשליטהמהות . 1

ובמעמדה ,בחפץהאטורה "שליטה"הבמהותתמציתילדיוןכעתנשוב

מותניתשבה ,העברהשלהעובדתיהיטודבמבנהאובייקטיביתבהיכנט

הערבה.התהוות

ביןנתונהזיקהבבחינתהיא "שליטה"הכילהיתחונדגישנבהיר

לביןהאדםביןהיחטולא-חפץאותולגביאחריםלביןבחפץהשולט

אלאצדאינו "דבר"ו ,בצדדיםמותנההואיחטכלשכן ,עצמודבראותו

הטבעיהענייניםמהלךפיעל ,השולטהאדםהזיקה.מושא-אובייקט

 ,הפיזיגורלואתלקבועאובחפץ ,פיזית ,לעשותיכולתבעלהוא ,והרגיל

(אםמעמדזהודברים.מצבזהוכאמור.יכולתנטוליהםאחריםואילו

כפוטנציאלהשליטה ;קייםפוטנציאלאו ,כוח ,זה)מצבכךלכנותרוצים

נטיבהזוהילכן .אותהמקייםאשרזההואולא ,באדםמתקיימתכאמור

אינההערבהעושההתנהגותעקבנוצרהזושנטיבההעובדההתנהגות.ולא

העברה.שלהעובדתיהיטודבמבנהקיימתכנטיבהמעמדהאתמשנה

רלוונטיתהופכת ,פטיביתאוביתיאקט ,ראשוניתהתנהגותאותההרי

באותהזמןלאורךכלשהיהתמדהלאחררקהערבהשלהמושגילגיבוש

כלמדי ,ההתמדהאתומקדימהמתקיימתהנטיבה ,והעיקר ;התנהגות

נמשכתובכך ,בחפץמשליטתומהינתקותהעושהבהימנעות ,זמןחלקי

להשלמתהעד ,שבהההתנהגותיהרכיבשלהשניבשלב ,ההחזקהעברת

ממנה.חדילהאוהשליטההפטקתעםתיהטופ

הטבעיהענייניםמהלךפיעלהאדם,שלשיכולתוכךעלנעמודעוד

הפיזיגורלואתלקבועויכולתובחפץפיזיותפעולותלעשות ,והרגיל
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lמצטסיםבהכרחאינםאשרשליטהשלפרטייםהיבטיםשני- J -

לתשתיתהכרחיתזיקהכלללאאף ,בלבדפיזיתעשייהפוטנציאלעניינן

כאמוריכולתבעללהיותעשויחפץשלגנבכ,ןמשום ;כלשהימשפטית

ולאוהמעשהעשייתיכולת-כלומר ;תישללאיההחפץשמבעלישעה

 , 14לעשותהזכותגםדווקא

הואנתוןחפץלגביכאמורביכולתשהשימושאף ,כינבארלבטוף

ובת-הפעלהאקטואליתלהיות ,כשלעצמה ,היכולתשעלהרי ,פוטנציאלי

בן-פורתהשופטתכךעלעמדה ;והטבעיהרגילהענייניםמהלךפיעל

 ,פוטנציאליגנבעללומראיןייכיהוכשטטבפרשתדיונהאגבכשהעירה

הוציאלאעודכללגנוב,שבדעתושאותהבחבילהיהשליטהבעלישהוא

להיותצריכהאינהזואקטואליות ,יודגשאולם , 15 "הפועלאלהמזימהאת

גנוביםתכשיטיםעללשמוריכולאדםתנאי,ובכלעתבכל-מוחלטת

כאשר ,בגינהלהחביאםאו ,עתבכלפתוחאינווהבנק ,בבנקכטפתבתוך

 ,הכול ;בלבדזמןשלדווקאולאו ,וימיםמטבתנאיםמותניתלמחבואגישתו

מתנאימאומהביותר,היחטיבמובן ,והרגילהטבעיהענייניםמהלךפיעל

שלה,הנמשכתהאקטואליותעלמשליךאיננוביכולתהשימוש

שליטותוריבוייחיךשליטתה"בלעךיות",תנאי . 2

 ,"שליטהיילמונחברקהשופטשלניתוחוהוכשטט,בפרשתהמקרהעובדות

תיבהבדברבן-פורתהשופטתידיעלשהובאההקולעתהדוגמהגםכמו

הואמהם(שאחדביחדמפתחותבשנישימושידיעלרקלפתוחשניתן

כי-הצודקת-ומטקנתה ) 16הוכשטט "בידיייוהאחרהלל "בידייי

 ,בתיבהשליטהבעלהואבמפתחותהאוחזיםמשניאחדכלאלהבנטיבות

להצמיד ,עדייןוהגים,נש "בלעדיות"הלתנאיגםהתייחטותמחייבים

גורלו,וקביעתבחפץאדםשלהפיזיתהעשייהליכולת-כלומר ,לשליטה

כפי ,"בלעדיותיישלזהתנאי ,שלשיטתנוכךעלהפעםזוגםנשוב

 ,אומיותרהוא ,ברקהשופטשלדינובפטקהוכשטטבפרשתשתואר

עלזויכולתכי ,הואתנאיייכינאמר ,נזכיר ,שםמדויק,בלתי ,למצער

עמוהפועליםולאחריםלואואדםלאותובלעךיתתהיההיבטיהכל

שלזהתנאיייהוטף:ובהמשך ,),פ,ז,ש-שלי(ההדגשות 17 "בצוותא

לעשייהלהגיעהיכולתאחדמאדםשליותרבמקוםמתקייםאינובלעדיות

הנמצא ,בחפץשולטאינואדם ,למשל ,כךגורלו,אתלקבועאובופיטית

לכל ,הדבראמתאותו,ליטוליכולאורחעוסכלשכן ,הרביםברשות

 ,בושליטהאיןמהםלאישאך ,החפץאתלקחתהפיטיתהיכולתאחד

חפץמחביאאדםכי ,נניחאך ] .. ,[מהםלאישייחודיתאינהזויכולתשכן

אינואורחשעוברבאופן ,ריקבשדהאוציבוריבגןכגון ,הרביםברשות

שולטזהדבריםבמצבכי ,לינראה ,מקרהבדרךאלאאותולמצואעשוי

 , 18 "בחפץאדםאותו

היבטיאםתוכןמכלמתרוקן "יישליטההמושגכיאנומטכימים ,אכן

הפיזיגורלואתלקבועכולתיוהבחפץהפיזיתהעשייהיכולת-השליטה

טגוליות ,יכולתאותההנטוליםהנותריםלעומת ,לאדםטגולייםאינם-

צורךאיןלכן ,השליטהתמציתהיא ,מאחריםבהבדלבפלוניהדבוקה ,זו

 ,אחריםלעומת ,הנבדלותבשלרקשליטההיא "שליטה"הלשון,בכפל

 ,השליטהאובייקטבחפץפיזיתלעשייההאדםשבפוטנציאל

שכןהרבים,רשותשהואבחפץשולטאינואדםכימאליואפואמובן

ברשותייולאאמרנו "הרביםרשותייאךאותו;ליטוליכולאורחעוברכל

והריי!הרביםרשותייגםאינוהרביםברשותהנמצאחפץשכן ,"הרבים

שכלאופנייםאומטרייהלומחוצהולהשאירןילבנילהיכנטאדםיכול

כילגרוטיהיהנכוןולא ,אותםליטול ,פיזיתמבחינהיכול,אורחעוס

השליטהשמירתלשםהכרחי,גםזהאיןבהם,שולטלאאדםאותו

באופןלהחביאם ,הרביםברשותכשהם ,אלהבאופנייםאובמטרייה

להגדרתשמצורףהטייגדווקא ,מקרהבדרךאלאימצאםלאאורחשעובר

גורלוולקביעתבחפץפיזיתלעשייהאדםשלכיכולתו ,נתוןבחפץהשליטה

הכללותלמנועכדיבדיוקנועד ,"והרגילהטבעיהענייניםמהלךפיעליי

שליטהאיןשלאישכחפץהרביםברשותשנמצאחפץכללטווגהמאפשרות

 ,מופקרחפץכאלאליוולהתייחט ,בו

שליטתשלענייןאינההשליטהבלעדיותכי ,להדגישחשובועוד

 ,אחדיםאואחדשל ,בחפץשליטהשלענייןאלא ,בחפץבלבד "יחידיי

שליטהשתיתכןכפי ,לכןהחפץ,באותושליטהלהםשאין ,אחריםלעומת

 ,"אחדיםיישלשליטהתיתכןגםכךעמה,אחרתבאין ,נתוןבחפץ "יחידיתיי

 oגםבהכרחהיאהשליטהשבהםלמקריםרקמטויגתשאינה ,חפץבאותו

 ,) 1992 ( 121גכרןעונשיובזינייסוזותפלרזייש

זמופרקבמשןהתמזההתחיליתהשלמתהלשסהמצריכהערבההיאהנמשכתהערבה

אתלהפסקתו,עז ,זוחהבונוספתהתמזהוכל ,מותניתהיאשבוההתנהגותיברכיבמסויס

ההתמזהכאשרוהכול, ;תחילתהמאזויחיזהאחתכערבה ,הערבהשלהסופיתההשלמה

העובזתיהיסוזשלההתנהגותיהרכיבשלהאובייקטיביהטבעשלמעניינוהיאכאמור

 ,) 1992 (ואילן 184יבעמ ,שסראוזהערבותסוגעלעוזשבערבה,

נרקוטיססשבתוכוכזור ,ממעצרהחוששאחריזיעלנזרקאזסשללערבואס ,כ,ןלמשל 10

ואחריס ,אלהשבמקריסהרי ,אחרלכיווואותוזורקאוהכזוראתמיזמשיבזהואזס

לאאף ,הראשוניהמומנטבעקבותאסורהשליטהכל ,לטעמנו ,התפתחהלאלהס,זומיס

מקרי,לכיוווכןעקבוהתגלגלכלשהובקירהכזורנתקלכאילובלב;ד corpUSה-מבחינת

מותניתאינהשהחזקהלכןכשמסכימיסגס ,החזקהיוצרתאינהבחפץרגעיתאחיזה

המשכיותנזרשתלמשלגסכןבמיוחז,ארוכהתקופהפניעלנמשכתשליטהשלבקיומה

קיבלאזסשבובמקרה ,פליליתעברהשתתגבשכזי ,בחפץאסורהשליטהשלנוספת

נכנסהאקזח,אתלהחזיקהרישיוובעל ,שהחברעתעליושישמורמנתעלאקזחמחרבו

פעולותלעשותהמלאההיכולתלאזסהייתהשעהשאותהפיעלאףהשחייה,לרבכת

באקזח,פיזיות

מתקזס,בלתיניסיוושלבשלבעזייונמצאהעבריינישהאירועובעתמסוימות,בנסיבות 11

העונשיו,לחוק 28יסלפיחרטהעקבכפטורלהיחשביכולהזבר

 ,יצויויי :זיהאותמול ,שסוכוביהאותמול 831יבעמ , 1שייהלעיל ,הוכשטטפרשתראו 12

ויחיזהאחתמפורשתלמטרהייפוי-כוחלולתתמשל)(זרןלהללהמערערהציעשאילו

טכניתהופכתהייתההמערערשלשהעבירהייתכו,אזכי-לשולחהחבילההחזרת-

גךידא".

מבליהחפץשלהפיזיגורלואתלקמעהיכולתלאזסתהיהשבהסמקריסלמשלייתכנו 13

עודלאזסשאיובמקוסהוסתרשהחפץכגוו ,במישריו ,בולעשייהיכולתגסלושתהיה

אחר,באמצעותהפיזיגורלואתלקבועיכולהואאן ,אליוגישה

רבק,השופטשלזינולפסק 15יפס , 824יבעמ , 1שייהלעיל ,הוכשטטפרשתראו 14

 '.אהאותמול 831יבעמ ,שס 15

היהיכוללא ,הללביזיהעתכלנותראשר,המטעושטרשללאההנחהאתמקבליסאס 16

מהמכס,הסמיסחבילתאתלשחררהוכשטט

ביו ,ברקהשופטשלזינולפסק 13יפס , 823בעמי , 1היישלעיל ,הוכשטטפרשתראו 17

 '.ז-יוהאותיות

רבק,השופטשלזינולפסק 16יפס , 825יבעמשס, 18
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 , IIבמשותף IIאו IIבצוותא IIידיהםעלהמופעלתשליטה-כלומר"ביחד",

לפריצהלשמשהעלוליםמכשיריםשלטליקשבוהמצבהואלמשלכן

ידיעלבאקראימתגלהשכנו,שלחצרובשטחלעצמוארגןשאדם 19לבניין

מיבודקאינוהשכןהמפוקפקים,בעיטוקיואדםמאותונופלשאינוהשכן,

לרווחהונושםבמקומו,ומשאירו ,לשמשנועדהואמיואתהטליקאתיזם

בהםלהשתמששיוכלשייתכןאלהבמכשיריםמצוידהואשעתהכןעל

שהיאפיעלאףחפץ,באותואחדיםשלשליטהכאןאיןכלוםהצורן,בעת

גםנתוןחפץבאותואחדיםשלשליטהאיןוכלוםבצוותא?מופעלתאינה

מפתחותישולשמעוןלראובןולפיורבקהשופטידיעלהמודגםבמקרה

פועליםהםואיןלתיבה,משלוגישהמהםאחדלכלכאשר ,דוארלתיבת

חיובית,היאהיטוט,כלללאלכ,ןהתשובהכיברי ? 20לכןמעבריחד

עשויההיאיותראואנשיםשניבידימצויהבחפץכשהשליטהאמנם

דעתעלבחפץ,שליטהבעלהואלחודאחדכלכאשר ,משותפתלהיות

גםפוטלזהאין ,כאמור ,אבלפיזית,מבחינהעמם, IIביחד IIאףאוהאחרים

מבליואףהנותרים,עלמקובליהיהאחדשכלמבלישולטיםריבוישלמצב

האדםפוטנציאלהואוהקובעהעיקריהדרב ,לנותריםידועיהיהשקיומם

אתהמקיפההחומהועל ,האמוריםהיבטיושניעלבחפץ,פיזיתלעשייה

בחוץהמשאירה ,"והרגילהטבעיהענייניםמהלן II-האמורהפוטנציאל

נבדליחטשקייםאימתכלזו,יכולתהנטוליםהאחרים IIעלמאכולי IIהאת

ואיןקיימת;כנטיבהבו,שליטהקיימתחפץ,אותולגביאדםבניביןכזה

אומתואמת ,נפרדות ,טמויות-ביכולתהשימושדרכימהןמינהנפקא

שיתוףהיכולתבעליביןשיתקייםצורןאיןהיכולת,בעלישל-משותפות

קיימתתהיהעצמהשהיכולתרקהואהכרחימיוחד,לאאומיוחדפעולה

 , 21זההדיוק,ליתראומשותף,לאובייקטבנוגע

אתלשלולשלאכשנטתהבן-פורתהשופטתאפואצדקהזהלעניין

שימושידיעלרקלפתוחשניתןתיבהתכולתעלאנשיםשנישלהשליטה

אחדבידיבנפרדמצויהמפתחותמשניאחדכשכל ,ביחדמפתחותבשני

 , 22התיבהאתבלעדיולפתוחרעהובעדלמנועכדי ,הללוהאנשיםשנימבין

עלמשליכיםאינם ,בחפץפיזיתלעשייההיכולתתנאי ,נאמרשכברכפי

בלעדית,בדיוקהיאאיןאםאףוזאת ,עצמההיכולתשלקיומה

שהשופטתודומה- IIבלעדיות IIהתנאיבנושאהעקרוניתגישתנו

בחפץששליטהאפואהיא-הובשטטבפרשתלהשותפהבן-פורת

אתלקבועיכולתאו ,בחפץפיזיותפעולותלעשייתכיכולתהמוגדרת-

שהםאלהאומישביןהיחטבמישורורקאןמתבטאת-הפיזיגורלו

מכ,ןכתוצאהזו,יכולתשנטוליםהנותריםכללבין ,כאמוריכולתבעלי

הבחנותבשל ,להתקייםמוטיפהשהיאמקוםלהתבטליכולהאינהשליטה

בחפץ ""יחידשליטתניגודי,כצמדלהציבאין ,שרירותיותאומלאכותיות

כזו,שאינהכשליטה ,"בחפץאחדים IIשליטתמולבו, IIבלעדית IIכשליטה

בגדרעדייןהיאאםאו,כללשליטהשאינהאו ,בלעדיתשאינהשליטה

הואהשליטהבעלימטפראםאף ,בלעדית ,לעולם ,מטבעההיא ,שליטה

שנישלשליטההתנייתואילומוגבל,מטפרםשיהיהובלבד ,יותראושניים

החדרתהדברפירושבלב,דבצוותאבהיותהחפץבאותויותראואנשים

אינו ,הואבאשר ,חפץבאותושולטיםריבוי ,השליטהמהותלתוןזריטוד

 ,בחפץהשליטהשלההפעלהבדרןמותנה

באותו IIשליטותריבוי"דוחהאינהבחפץ "יחיד"שליטת ,כןכיהנה

 IIלחוד IIשליטההיאשליטהכלכאשרבו,אחדיםשולטיםשלהחפץ

החפץ,באותו "יחיד"שליטתבעלהואהשולטיםמביןאחדוכל ,בחפץ

(כתוארהבינישהשופטתגםהצטרפה ,לצייןלמותרלא ,זועמדהאל

1922פ IIבעדינהבפטקאז) כיבקבעה , 2 'זבייזהנ'ישראלמזינת 02/

II שבהםמקריםייתכנואן ,בנכטאחד 'מחזיק'קייםשבהםמקריםישנם

פועליםשהםבין ,בנכטפוטנציאליתשליטהשלהם 'מחזיקים'כמהיהיו

שלאווביןלחוק)כג 34בטעיףההגדרהשלמהטיפהשעולה(כפיבצוותא

להוטיףנבקשאנואולם , 2411האמורה)ההגדרהשלהרישהחלה(שאז

תהיהשלאהוא ,כאמור "יחידשליטות"לריבויהתנאיכירקולהדגיש

באשר ,לחפץבנוגעמעמדםלגביהשולטיםביןהדדיתמנטליתקומוניקציה

בינם ,הקומוניקציהבעלישלשליטתםאתהופכתכזאתקומוניקציהכל

לשליטה ,אחרמינוחלפיאו ,משתתפיםרבתאחתלשליטה ,עצמםלבין

II בצוותאII ) II ביחדשליטהII (, 

בצוותאשליטה . 3

בתוכנוהזהההעונשיןלחוקכד 34שבטעיף IIהחזקה IIהמושגבהגדרת

בשנימבחיניםהובשטט,בפרשתהדיוןבעתבתוקפושעמדהחוקלטעיף

החזקתמוגדרתהראשוןבחלקוברור:פשוטהואהנבדלשייעודםחלקים

 IIבצוותא IIההחזקהמוגדרתהשניובחלק ,בו IIלחוד IIהחזקהאובחפץיחיד

 ,ודוקיותר,אואנשיםישנבידיהיאהשליטהכאשר ,"ביחד"ההחזקהאו

שליטותריבוישלההיפותזהאתגםמקיףשבהגדרההראשוןהחלק

לגביביניהםהתקשרותאיןכאשר ,כמובןשולטיםריבויבידי ,חפץבאותו

עצמו,בפניכיחידלחוד,שולטכלשל ,הןמקבילותהשליטותבו,השליטה

דבריםבמצבגם "יחיד"כשליטתטיבהאתמשנהאינהשהשליטהכיוון

אוהדדיתהכרתיתקומוניקציהללאיחידיםכמהבידישליטותריבוישל

הרי-משתתפיםרבתאחתמשליטהולהבדיל-ביניהםפעולהשיתוף

החלקידיעלנמשלתוהיאמשתנה,אינההנורמטיביתהטדרתהשגם

 , 2Sההגדרהשלהראשון

אובידםהמצויודרב II-ההגדרהשלהשניהחלקשלההטדרהמושא

השארשלובהטכמתםבידיעתםחבורהמבניכמהאואחדשלבהחזקתם

הוא- IIכאחדכולםושלמהםאחדכלשלובהחזקתםבידםכמצוייראו

 ,משתתפיםרבתאן ,יחידההיאבחפץהשליטהשבההחזקה ,הפעם

 ,"חבורה"שלהנדרשתבהתקיימותנעוץהאמורהלפרשנותהמפתח

שלמרותבכן ,מטויםבחפץהשליטהלגבימשותףמעמדמבעליהמורכבת

 ,השארבשםגםמקוימתהיא ,מביניהם IIכמהאואחד"בידינתונההיותה

 ,"חבורה"התקיימותהואמוקדםתנאיכלומר !'והטכמתםידיעתם IIמכוח

הנובעתנתון,בחפץהשליטהלגבייחטיםמערכתקיימתחבריהשבין

החבורהמבניאחדכלשלמודעותועקב ,השליטהשלהמשותףמאופייה

 ,כזאתלחבורההשתייכותעקברקלשליטה,שותפיםהאחריםלהיות

בלבדמהםכמהאואחדשליטתולפיה ,משמעותהנוטףהתנאימקבל

מתקיימיםאםהנותרים,שלובהטכמתםבידיעתםלהיותצריכהבחפץ

שלשליטהעללדברניתן ,הנוטףהתנאיוגםהבטיטיהתנאיגםביחד

II כמהאואחדII השליטהיחד,גםכולםושל ,מהנותריםאחדכלבשםגם
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מאוםכאשראחר,באמצעותנערכתשהיאמשוםנפגמתאינההנותריםשל

אךוהטכמתם.ידיעתםללאהנותריםשליטתלענייןלהשתנותיכוללא

ייהפ,ךשהיודע-המטכיםכדיבלבד,וב"הטכמה"ב"ידיעה"דיאיןכייודגש

לנטיעהששכנואדםכמחזיקלראותאיןכךמשוםלמחזיק.פלוני,עםביחד

תיקבתוךלהניחומנתעלרישיוןללאמחזיקשהואאקדחמוציאברכבת

אדםאותואםאפילווזאתעליו,יושביםששניהםהמשותףלטפטלמתחת

עלזהאדםשלבידיעתודישאיןמשוםוהכול ,הטכמתואתלכךנתן

גםלהפוךכדילכך,ובהטכמתורישיון,ללאבאקדחשכנושלההחזקה

השנייםביןקודמתזיקהמתבקשתכ,ךלצורךרישיון.ללאלמחזיקאותו

כאמורלזיקהלשוניביטוינותןהחוקבו.השליטהמבחינתלאקדח,באשר

ייחבורה".במונח

המונחלתוכןבאשריותרברורהתמונהלקבלניתןכילנונראה

ראינוההחזקה.שבערבותהעובדתיהיטודלמבנהניזקקאםייחבורה",

בחפץהשליטהוכי ,דו-שלביהואזהיטודשלההתנהגותישהרכיב

זונטיבה ,בהיווצרותהזה.יטודשלהנטיבתיהרכיבעםנמניתנתון

 ,החזקהעברתכלבאיטורשכלולתעשה""לאהצוהפרתעםמתקשרת

 ,בהמשכהההתנהגותי.הרכיבשלהראשוניבמומנטשעיתויההפרה

כדיהאמור.ההתנהגותיהרכיבשלהמחדלילשלבהנטיבהמקבילה

שכלהדיןמןנתון,חפץשלאטורהלהחזקהבנוגעייחבורה"שתיווצר

שלהמחדליבשלבוישתלבוהראשוניהמומנטאתיקיימוהחבורהבני

ההחזקה.שבעברתהעובדתיהיטודשלחיוניכרכיבההתנהגותיהרכיב

 ,התנהגותירכיבשלהתפתחותכללאיןזה,מהלךבהיעדר-כןלאשאם

שהמומנטהכרחיזהאיןאמנם ,אכןעבריינית.תופעהלהצמיחשעשוי

באורחהחבורהבניכלידיעלימומשההתנהגותיהרכיבשלהראשוני

אתזהבאורחכלשהוזמןמשךיממשושכולםהדיןמןאךדווקא,בו-זמני

עושהאחדכשכלוכמובן,ההתנהגותי;הרכיבשלהמחדלי,השני,השלב

בנדון.האחריםשלהזההלמעמדםמודעותתוךזאת

מתייחטשאליהנתוןבחפץשליטהלענייןייהחבורה"אפואזוהי

אובייקטיביתנאיהעונשין.בחוקה"החזקה"מושגהגדרתשלהשניחלקה

תנאיחפץ;באותושולטיםשלבו-זמניריבויהואלייחבורה"להשתייכות

שהשליטהלכךהשולטיםמןאחדכלשלמודעותהואלכךטובייקטיבי

אואחדבידימתרכזתהשליטהזו,השתייכותבמשך ,אםבצוותא.היא

שהשליטההרי ,הנותריםשלובהטכמתםבידיעתםהחבורה,מבניכמה

רקכנה.עלנשארתכאחד,כולםושלהחבורהמבניאחדכלשלבמהותה,

שהםהריהנותרים,שלהתנגדותםתוךאובידיעתםשלאנעשההריכוזאם

מןבהיקפהמצטמצמתוהחבורהבחפץ,החזקהכבעליממעמדםמנושלים

בןשלידיעתו,גםובכךהטכמתו,דבר,שללאמיתוהמטפרית.הבחינה

מבניכמהאואחדבידיתתרכזבחפץפיזיתלעשייההיכולתכיחבורה

בחבורה.מעמדואתממנושוללותאינןכשלעצמן,בלבד,הנותריםהחבורה

נוטףשינוינעשהלאעודכל-בחפץלשלוטמוטיףשהואמאחרזאת,

הטכמתו.ובליידיעתובליהשליטהלעניין

שלחלוקהכלמונעתהדרבים,מציאותאתההולמתכאמור,תמונה

אופיקטיבית-יימיוחטת"והחזקהמזה,ייאמיתית"להחזקהההחזקה

ומאז 26הוכשטטבפרשתההחזקהשמוינהכפימזה,-קונטטרוקטיבית

שמקבלאדםבפטיקה.השניכחוטשזורהוהיאעמוקים,שורשיםהכתה

מתנתקואינומטתלקאינומתנער,אינוובהמשךנתון,בחפץאטורהשליטה

כמירקאותולראותואיןדרב,לכלייאמיתית"היאבחפץהחזקתוממנה,

לעשייההיכולתאתלהחזקהחרבובידיהפקידאפילובחפץ;מחזיקשכאילו

השליטהעלויתורשלשמץבכךהיהלאהרי ,גורלולקביעתאובחפץפיזית

כמרבאשית. ,שניהםאצללהתקייםמוטיפההיאממנה;התנערותאו

לעולםהיאהעונשין,בחוקמוגדרתשהיאכפי ,שההחזקהאלאזאתאין

שבערבתהעובדתיהיטודשלההתנהגותיהרכיבשלמדעתקיוםאמיתית.

כפיקציהמטווגלהיותיכולאינו ,יחדגםהרכיבשלבישניעל ,ההחזקה

שגםאפשרבפטיקה,הדבריםמשתרשיםהיוכךלוכקונטטרוקציה.או

המיותרת,בשאלה,העליוןהמשפטביתלאחרונהשקייםהדיוןנמנעהיה

בערבהאדםשלהרשעתואתלבטטהמחוזיהמשפטביתהיהרשאיהאם

שעההממשית",ההחזקהיידוקטרינתעלבהתבטטמטוכןטםהחזקתשל

 . 27קונטטרוקטיבית"ייהחזקהלנאשםהפרקליטותייחטהשבטיכומיה

מושגיתהערה-כנסיבהוהשליטההשליטהעקרון .~

בפטיקהעיוןמושגית.-אחתהערהה"שליטה",במונחדיוננולטיום

ולצרףלהקדיםהמשפטבתימרביםה"שליטה",אלבהתייחטםכימגלה

 "ואףשגויזהמינוחלטעמנו, . 28השליטה"ייעקרוןייעיקרון":התיבהאתלה

 .העונשיולחוק ~ 09סילפיערבה-פריצהיימכשיריייהחזקת 19

 . 826בעמי , 1היישלעילהובשטט,פרשתראו 20

לזולתו,ביחסזההפעולה,משתפישלמעמזםמבחינתההבחנהלזעתנו,מיותרת,גםלפיכך 21

נהגביושיתוףאובביתם,סםשהטמינוואישה,בעלביושיתוףכגוואופקיי,'יישיתוףביו

החזקתםכגוויאנכייהואשהשיתוףמקרה]נלבין ] ...נבמכוניתסםיחזיוהמסיעיםונוסע

בעמישם,הובשטט,בפרשתרבקהשופטיזיעללהבחיושהוצעכפיושומריי,מפקיזשל

 '.ההאותמולרבקהשופטשלזינולפסק 18פסי , 826

 '.זהאותמול 830בעמישם, 22

זניידה),ענייו(להלו: ) 200 ~( 891 , 880 )~(חנפייז 23

שם, 24

להסבנבקשזאת,עםבמיוחז,קשהאינהההגזרהשלהראשווהחלקחלופותפרשנות 25

בתיקו,בכיסו,גםשמזורבהריאזם,שלביזו"יימצויהחפץשכאשרלכךהלבתשומתאת

זווקאולאואזם,אותושלהפרטרבשותשהםמקומותבאלהוכיוצאבלשכתואובזירתו

באשרוהרגיל,הטבעיהענייניםבמהלךהכול,שביממה;השעותוארבעעשריםכלבמשך

כמכוונתהמחוקקתפיסתאתמביניםאנוהריאחריי,שלייביזומצויהחפץשבהלחלופה

לביובינוערכיהבזלשאיותמיםסוכוזהלענייושהואאחרבאמצעותשליטהשזוהילכך

ואתה"אחר"אתמישורבאותומפרטשהמחוקקמשוםרקלאזאת,כלשהוי.'יימקום

מאשריותראינוהייאחריישבהםלמקריםהיאשהכוונהמשוםגםאלאכלשהו",ה"מקום

החפץלגביערכיתזיקהכלאיוה"אכסניה"לביןהשולטביוכאשרהחפץ,לאחסוויימקום"

הימצאותשלהמפלילאופייהלעצםביוה"אחר",שלאי-מוזעותועקבהשליטה,מושא

ביזו,המצויהחפץשלהמפליללטיבוביוביזו,החפץ

שלזינולפסק 20-19ופסיאיהאותמול 826 , 821בעמי , 1היישלעילהובשטט,פרשתראו 26

ברק,השופט

זינולפסק 12פסי , 14בעמי ,) 31.10.07בנבו,(פורסםאזרינ'ישראלמדינת 4623/07ע"פ 27

 .פוגלמוהשופטשל

עיקרוועומזיההחזקהימונחהגזרת(ייבמוקזפוגלמוהשופטשלזינולפסק 13פסישם, 28

פסי , 5עמי ,) 18.10,07בנבו,(פורסםישראלמדינתנןתורב 2 ~ 10107ע"פגםראוהשליטה");

השליטה"),עקרוועומזיההחזקהישלהגזרתה(ייבמרכזארבלהשופטתשלזינהלפסק 5

המשפטביתשלזעתולסוףירזנולאכיבנוסףנעירתורבבענייוהזיובפסקלנאמרביחס

להגזרתוביחס-לסתירה"הניתנתייחזקה-משפטיתפרזומציהשללשוו 5בפסינקטאשר

לסיהמשפטביתשלהפנייתואתלקבלביזנו,איוכו.כמוהעונשיובחוקה"החזקה"מושגשל

חקיקתלפיה"ענישהבהסזרתלחוק, 39תיקוולאחרכיום,שעניינוסעיף-העונשיולחוק 2

מימושו,לשםובתנאיםזווקא,החוקיות"ייעקרוובממזיהקשורהסוגיה-משנה"
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לכללילייחדראויעונשיןבדיני "עיקרוןייהמושגשאתמשוס ,שגוימטעה,

החברהלצורכיביטויבהיותסהעונשיןדינישלתוכנסאתהמנחיסיטוד

 ,החיונייסערכיהעלפלילייסבאמצעיסההגנהאושיותלגביולתפיטותיה

 ,"החוקיותעקרוןיי ,קיומהשלנתונהובתקופהנתונהבמדינהזאתכל

עבירהןיאייהעקרונותוכןשבלב"דרביסעלעונשיןאיןיישלפיוהעיקרון

בעלעושהבלאעבירהאיןייאוייענש"עבירתובשלאישיי ,"אשמהללא

שביארנואחריסנוטפיסעקרונותגסכמו ,"לעשייתהעוברפליליתכשרות

כרכיב "שליטהיי ,זאתלעומת ,כאמוריטודכלליאכןהס , 29אחרבמקוס

נטיבהאלאאינה ,ההחזקהערבותשלהעובדתיהיטודבמטגרתחיוני

אפואהואמעמדה ,העברהשלהתהוותהמותניתשבהאובייקטיבית

לא,ותו ,אחרתנטיבהכלכשלבדיוק

שלבהקשר "השליטהעקרוןייהמיליסבצירוףשימוש ,כןעליתר

עקרוןייקייסאכןהעונשיןבדיני ,להטעותעלולגס ,דווקאהחזקהעברות

העברות,טוגילכלרלוונטיוהוא ,לחלוטיןאחרהואמובנואך ,"השליטה

 ,רקלאאך ,לרבות-פליליתעברהלהתהוותמוקדסתנאי ,זהעיקרוןלפי

שבעברההעובדתיהיטודאתהמרכיבהשלהתנהגות ,הוא-החזקהעברות

אובייקטיביתפיזית-גופניתאפשרות-בחירהאפשרותשתקדסצריך

ביטויואתכיוסמוצאזהעיקרון , 30ממנהההימנעותחלופתלביןבינה-

באחריותאדסיישאלא" :כיהקובעהעונשיןלחוקז 34בטעיףהנורמטיבי

ההימנעותלביןעשייתוביןלבחורבידוהיהולאשעשהלמעשהפלילית

כמו ,מעשהאותויןילענ ,הגופניותתנועותיועלשליטההעדרמחמתממנו

תוך ,עליהלהתגבריכוללאשהעושהגופניתכפייהעקבשנעשהמעשה

אוטומטיזסשלבמצבאו ,שינהבשעת ,עוויתיתאורפלקטוריתתגובה

כנטיבההשליטהלביןהשליטהעקרוןביןאפואאין , IIהיפנוזהשלאו

כלוס,ולאדווקאההחזקהבערבותרלוונטית

הנפשיהיסודה.

 "החזקה IIהמושגשלהאובייקטיביתבמשמעותהתרכזנוכהעדאס

מבחינהכיולהבהירלהוטיףשלאאי-אפשרהרי ,ההחזקהבעברות

אדס ;מדעתבושליטהפירושה ,מטבעה ,נתוןחפץהחזקת ,טובייקטיבית

 ,מחזיקהואאין ,כןלאאסכ;ךעליודעהואכאשררק ,בדברמחזיק

הרבההפיזיתבקרבתוזהנמצאאפילו ,דבראותואת ,כמשמעופשוטו

ומשלאכ,ךעללובהיוודערקהדבראתלהחזיקיתחילהוא ,ביותר

 ,מותניתנתוןבחפץהחזקה ,אומרהוויבו,מהשליטהוהתנערהתנתק

 ,לחפץבאשרהזהוחדיהמלמעמדוהאדסבמודעות ,מנטליתמבחינה

כאמור,מעמדלהסשאיןאחריסלעומת

ההחזקהעברותשללהשתייכותןגסמתקשרתלמודעותזודרישה

שפירושה ,"פליליתמחשבה IIשלנפשיביטודשמותנותהערבותלמשפחת

לציוןראויהלכן ; 31שבעברההעובדתיהיטודרכיבילכלמודעותכידוע

 ,בן-פורתהשופטת ,לנשיאהמשנהזוהייתההוכשטטבפרשתכיהעובדה

הוכשטטאצלהעברהשלהנפשיהיטודלהתקיימותלהתייחטשהקפידה

למודעותווהןהתנהגותושלהפיזילטיבהוכשטט)(שללמודעותוהן

עלידע[הוכשטט]המערער IIבטס:שליטתושלהנטיבתיהרכיבלהתקיימות

בת-השגההחבילהאיןבלעדיו 'המפתח'שוכןהחבילהשלהמטוכןתוכנה

ישלוףמהמתרחש,עיןסייעלשאס ,היטבהבןהביןגסהוא ,בכיטומצוי

המטוכןהחומרעלוישתלטמכיטו 'מפתח'האתמטעמו)איש(אוהלל

 , IIהנדרשהנפשיהיטודטמון ,כאמורבכ,ךבישראל,לשוקהחדרתולשס

דברו.סוף

 ,"דברטוף IIבגסלטיימןאלאלנוואין ,"דברפתח IIבאלהשורותהתחלנו

לעיל,ונדבריתוכןאתלטכסנשובלאזה IIדברטוף IIשלשבמטגרתואלא

גישתנועיקריעללשובבפנינושנקרתהההזדמנותעלשמחנוכירקנציין

ובמיוחד ;"שליטה"הלמושגובאשרההחזקהעברותליטודותבאשר

המיוחדמאמריסקובץבמטגרתכןלעשותלנוניתןכיעל ,שמחנו

השופטת ,העליוןהמשפטביתנשיאשלבדימוטהמשנהשללתרומתה

 ,כאמורהשניסרבתתרומתה ;בישראלולחברהלמשפט ,בן-פורתמריס

 •מיוחדת,להוקרהראויהאכן

 , 113-1יבעמ , 7שייהלעיל ,פלר 29

ללאעבירהאיןייאויירצייהיי :מוצלחבלתילמינוחזכה(שבעברהשליטהעקרוןעלעוד 30

ואילך, 98יבעמ ,שסראו )יימרצוןהתנהגות

העונשין,לחוק )א( 20יסראו 31
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