
פשעאו-מנועתשלהעברהעל

מבואא.

על ,פשע!אי-מניעתשלבעברההשיפוטיבטיפוללעסוקאבקשזורבשימה

3417פ IIבעחשיןהשופטשלדינופסקרקע / העברה , 2י /Iמנ'הר-שפי 99

אףוהיא ,בעיותשלמטעןעמההנושאתלערבהנחשבתפשעאי-מניעתשל

זולביקורתשותףהיהחשיןהשופט , 3ביקורתשללקיתונותוזוכהזכתה

ישכילטעוןהיאזורשימהשלאחתמטרה ,האמורדינופסקבמסגרת

כראוי,מנוסחתשהיאבתנאיפשע,אי-מניעתשללעברהמקום

להחילוראוינכוןאםהיאזולערבהבאשרשהתעוררהאחרתשאלה

להתבצעעומדכיבחשדדישיהאכךעיניים,עצימתשלהכללאתעליה

חשיןהשופטדןהר-שפיבעניין ,זוערבהלפיפעולהחובתלכונןכדיפשע

עברהעלחלהאינהעינייםעצימתשלההלכהכיוקבע ,האמורהבשאלה

מעורער,זולקביעההבסיסכילטעוןהנהזורשימהשלשנייהמטרהזו,

שכן ,אגבהערתבמסגרתנעשתההקביעהכיולצייןלהקדיםישזהבהקשר

היסודלרכיבימלאהמודעותהייתהשלמערערתנפסקהענייןבנסיבות

שהוקדשהמשמעותיהמקוםובשלחשיטתהבשלאולם ,הערבהשלהעובדתי

שהמערערתהפשע , 4זורשימהבמסגרתבהלדוןלנכוןמצאתי ,הדיןבפסקלה

רקעעל ,ל"זרביןיצחקהממשלהראשרצחהואהר-שפיבענייןמנעהלא

החיים,נגדפשעאי-מניעתשלבעברהשלהלןהדיוןאתלמקדאבקשזה

להלצידוקיםפשע,אי-מניעתשללעברהבנוגעהערותבמספראפתח

החלתנגדחשיןהשופטשלעמדתואתאציגמכןלאחרהראוי,ולהיקפה

הטעמיםעםלהתמודדואבקש ,העברהעלעינייםעצימתשלההלכה

התומכיםהטעמיםלהצגתאעבורזהבשלבעמדתו,אתביססשעליהם

 ,העברהעלעינייםעצימתשלהכללאתלהחיליששלפיה ,הפוכהבעמדה

 , sי /Iמ Iנויצמו 3626/01פ"רעלביןהר-שפיענייןביןהיחסבבחינתאסיים

שלבמצביםהשיפוטילטיפולבנוגענקודותמספרלהאירעשויהאשר

 ,פשעאי-מניעת

פשעאו-מנועתשלהעברהב.
זרב.פתח 1

הליקוייםעלתחילהאעמודפשע,אי-מניעתשלבערבהבדיוןלפתוחאבקש

המצמצמתלעמדתוהרקעאתמהוויםשהםאפשראשרהישראלי,באיסור

 ,ראוילאיסורקוויםלסרטטאעבור ,הר-שפיבענייןחשיןהשופטשל

למשפטים,הפקולטהראנהע"שפלילילמשפטהקתזרהעלמופקזהמניין,מןפרופסור *

עזרתו,עלאזלסוןליונתןמוזהאניבירושלים,הערביתהאוניברסיטה

בהנחה ,פשעאי-מניעתשלאיסורשללקיומוההצדקותבפירוטואסיים

כראוי,המתוחםבאיסורמדוברשאכן

הירשאליבאיסורהליקויים . 2

רקעעלחשיןהשופטבושנתקלהקושיאתלהביןניתןכיואבהיראקדים

החוקיםבספרמופיעשהואכפיהעברהנוסחהעברה,שלהבעייתינוסחה

המתאימותאנכרוניסטיותתפיסותהמשקף ,לקוינוסחהואהישראלי

פשעעללדווחהחובה ,שצויןכפי , 6משמעותישיטורכוחלהשאיןלמדינה

שידעמי IIכיהקובע ,העונשיןלחוק 262בסעיףמעוגנתלהתבצעשעומד

למנועהסביריםהאמצעיםכלנקטולאפשעמעשהלעשותזומםפלוניכי

 ,? IIשנתייםמאסר-דינו ,השלמתואתאועשייתואת

תובעהואהמידה,עליתררחבפשעאי-מניעתשלהישראליהאיסור

הדרישהעל ,לכאורההעולה,דרישה-הסביריםהאמצעיםכלנקיטת

כדי ,זאת ,רשלנותעברתשאיננהעברהשלבהקשר-ברשלנותהרגילה

בנסיבותזיוףכגון ,ביותרהחמוריםמןשאינםפשעיםגם-פשעכללמנוע

 IIזומם IIהמונחמכ,ךיתרה ,לבצעו IIזומם IIשמיישכאשר- 8מחמירות

בהכרחשאינןתכניותובכללן ,שבלבמחשבותבדברראשונירושםיוצר

 !'הרעותהמחשטת IIחושביאחריהבולשים IIטובים IIואזרחים ,מימושבנות

וראויניתן ,זאתעם ,רצויהואינהמוצדקתאינהכזוחובההטלתכיברי

 ,להתבצעהעומדיםחמוריםפשעיםעלמוגבלתדיווחחובתלהטיל

הראוילאיסורכללייםקווים . 3

הפועלאלולהוצאהלתכנוןמוגבלתלהיותצריכהפשעאי-מניעתשלהערבה

פשעיםאוהחייםנגדפשעיםכדוגמת ,בלבדבמיוחדחמוריםפשעיםשל

נגדפשעים(למשלחמורבאופןהחייםאתהמסכנותבתוצאותהכרוכים

בראשהםעבריינותמניעתעלהאחראייםהגורמים , 9המדינה)ביטחון

הפרטיםאתלשחררהואהחרבתיהארגוןמתפקידיאחד ,הרשויותורבאשונה

לפגיעהסכנה-חזקטעםנדרשפשיעה,במניעתבעצמםלעסוקהצורךמן

איוםתוך ,האזרחיםאתלאלץכדי-בחברהאובקרבןביותרחמורה

פשעיםסיכוללמען ,הרשויותעםביחד ,הםגםלפעול ,פליליתבסנקציה

 ,סביבםאחריםשמתכננים

תכניתקיימתשבהםלמצביםרקהחובהתחולתאתלהגבילסביר

לכדיהבשילושטרםרעיונות ,חמורס!פשעלביצועואופרטיביתקונקרטית

הגבלתמצדיקיםאינםולכן ,ממשיתסכנהמגלמיםאינםפעולהתכנית

 IIדחיית IIשלהניחניתןלכ,ךובנוסףאליהם,הנחשפיםאזרחיםשלחירותם

מניעתאתתסכללאהאופרטיביתהתכניתלשלבהפעולהחובתשלהתחולה
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(שבוספונטניביצועשלענייןשאינםהמקריםשברובנראההפשע,ביצוע

התכניתגיבושביןכלשהוזמןפעריתקייםקשה)היאמניעהממילא

ביצועמניעתאתמאפשרזהזמןפערהפועל,אלהוצאתהלביןהאופרטיבית

 ,הפשע

אולמשטרהדיווחלחובתמוגבלתלהיותצריכההחובה ,לכךפרט

להתרחבעליהאין ,העברה!!שלהמיועדלקרבןאובפועללקרבןלחלופין

כנדרש ,"הסביריםהאמצעיםכליילא(ובוודאיסביריםאמצעיםלנקיטת

החובהלהגבלת ,הפשעביצועאתלמנועכדיהעונשין)לחוק 262סעיףלפי

(המסבירהההוראהשלהבהירותמבחינתהןחשיטתישבלבדדיווחלחובת

אתמעליולהסיריכולהואוכיצדלעשותממנומצופהמהבדיוקלאזרח

(דיווחעליוהמוטלהנטלכובדמבחינתוהןודאי)באופןהפליליהדיןאימת

רב),מאמץדורשתשאינה ,פשוטהפעולההוא

מניעתחובתשלשההטלהשונותלסוגיותהסדריםלקבועצריךהחוק

המזימהעללושנודעמילביןהזומםביןכאשרלדוגמהמעוררת,הפשע

אולרופא ,דיןלעורךנמסרתהידיעהכאשראומשפחתיתקרבהמתקיימת

למניעתלפעולחובהעליהםלהטילסביר ,כאלההיותםעקב ,דתלאיש

השפעההפעלתבאמצעותובמיוחד ,דיווחמאשראחרותבדרכיםהפשע

להשיבניתן ,בכךנכשליםהםאםממזימתו,להניאובמגמההזומםעלנוגדת

למספרבנוגערקלהשיבהאוכלילעליהלוותר ,הדיווחחובתאתכנהעל

 ,! zביותרהחמוריםהפשעיםשליותרעודקטן

הזומםשבהםבמקריםמדיווחשנמנעמיאתמעונשלפטורמתבקשכן

עלשבודבריםמצבלמנועכדי ,זאתהפועל,אלמזימתובהוצאתהחללא

שהיהמיעלמוטלתכזואחריותואילופלילית,אחריותמוטלתאיןהזומם

 ,! 3המזימהלדברמודע

העונשין"),ייחוק(להלן-1977תשלייזהעונשין,לחוק 262ס'

הר-שפי),עניין(להלן, 735 ) 2נה(פ"זמ"י, Iבהר-שפי 3417/99פ"ע

ייעל ,לזבריוזו,בערבהכהןהייחהשופטשלהשתלחותוהיאבביקורותהמפורסמתאולי

צמחהכיואסכמותס;מאיןומקזסמאזשנואיסוהמלשיניסהמוסריסהיוישראלעס

המזינהקוסעסבהשזכינוהישראליתהממלכתיותאףהריהגלות,חיירקעעלזושנאה

היינופזוריסכשעוזהורגלנושאליהובמלשיניסבמוסריסהסליזהמןבהרבהגורעתאינה
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התרטתעמיכלשלחלקסמנתהיאסגולה,יחיזיאנואיןהזאתהסליזהולעניןהאומות,בין

הנאציתבגרמניהכמוטוטליטרייס,שלטונותתחתרק ;ובחירותוהאזסבכבוזהזוגליס

עלהעזיפהומשפטיתאזרחיתחובהלזרגתהמלשינותחובתהועלתההסובייטית,ורבוסיה

הצמצוסזרןעלהעונשין]לחוק 262סעיף[כיוס 33סעיףאתלפרשיש ] ..אנוש(,בנייחסיכל

 ,"ממנהנוזףטוטליטריזיכויריחאשרמלשינותלחובתפתחלפתוחלאלמעןוההקפזה

השתלחותלינראיתאינהזוהשתלחות , I) 714, 719-718כח(פ"ז ,מ"י Iבפלובי 496173פ"ע

אתוכולמכולשהוקיעה ,הגולהמןבמורשתנעוציסששורשיההשתלחותאסכימוצזקת,

ומטיליסטוטליטרי,במשטרמזורבכאשרמוצזקתההשתלחותהזר,לשלטוןוהמלשיןהמוסר

עלאוהשליטעלאחריסשלביקורתיותהתבטאויותעללמשל,לזווח,הבריותעלחובה

וכןהר-שפי,בענייןחשיןהשופטשלזינופסקראוהעברהעלנוספותלביקורותהמשטר,

(תשס"ב)יזמשפטמחקרימוצזקת'''אימתי-פשעלמנועפליליתחובהייגור-אריהמי

355 , 

חשיןהשופטשללפסיקתומאמצתהתייחסותלאתרניתןהעליוןהמשפטביתבפסיקת

5938בע"פזו,לשאלהבנוגע ביניש,השופטתמציינת 873 ) 3נה(ז"פמ"י, Iבאזולאי 00/

ראויזהאיןומאפייניהן,מהותןנוכחאשרפליליתמחשבהשלעבירותתיתכנה ,ייואכן

כילאחרונהנפסק ,למשלכןבפועל,למוזעותכתחליףממשיבחשזבמסגרתןלהסתפק

 IEX (ספיציפיזיןמהווההעונשיןלחוק 262סעיףלפיפשעמניעתאישלהעבירה
SPECIALIS ( 20לסעיףביחס )שלממשיתיזיעהלהוכיחנזרשבמסגרתהוכי ,לחוק ) 1 ()ג

שהשפעתהאפשר , 679יבע , 2הערהלעילהר-שפ,יעניין ; 897יבעשס, ,"הנסיטתהתקיימות

2070בת"פהמחוזייס,המשפטבתיבפסיקתגסניכרתכרבחשיןהשופטעמזתשל מ"י 99/

ליסוזבאשרורומנובאפעל-גבאיהשופטיסציינו 379 ) 2 ( 2003פזאורפורסס),(לארביב Iב

ממשיתיזיעהשתהיהצריןהנזרשתהיזיעהייפשע,אי-מניעתשלבעברההנזרשהנפשי

הזומסשבכוונתהאמיןהנאשסבהןבנסיטת ,הזומסשלמפניוהצפויהממשיתסכנהבזרב

 , 60בפסקהשס,י!זממואתלבצע

3626רעייפ /  ,ויצמן)עניין(להלן, 187 ) 3נו(זייפמ",י Iבויצמן 01

 , 80,75(תשלייט)זמשפטעיובי " 1936הפלילי,החוקפקוזתשלמקורותיהיישחרייראו

 ,העונשיןלחוק )א( 95סעיףהואמאו,דזומהנוסחבעלבסעיףמצויהזוערבהשלהרחבה

שענשהזהפרקלפיעבירהעבראועבירהלעבורזומספלוניאזסכישיוזעיימיהקובע,

עשייתה,למנועכזיסבירבאופןפעלולא ,מזהחמורעונשאושנהחמש-עשרהמאסר

 !'שניסשבעמאסר-זינו ,העניןלפיהכלתוצאותיה,אוהשלמתה

העונשין,לחוק 418יסשלסיפה

הריגה, ,רצחהגרמני,הפליליבחוק ) 2 (-ו ) 1 ( 138יבסהכלוליסהפשעיסאתכזוגמהראו

 ] http://www,iuscomp,org/gla/statutes /ועוז,חמורהבגיזהשו,דעס,השמזת
) 9,5,05 StGB,htm#138] (Iast visited on להלן)ייהגרמניהפליליייהחוק( 

10 , A, Schi.inke & H, Schri.ider Strajgesetzbush Kommentar (Miinchen, 25 Autlage 
112 1997) p,l137, para , 

 ,הגרמניהפלילילחוק 138 'ס 11

ופוטר ,ורופאזיןעורןשלבמקרההשלישיתהחלופהאתנוקטהגרמניהפלילילחוק 139יס 12

הזת,אישאתכלשהימחובה

להימנעניתן ,הפשעאתלעשותניסיוןהיהלאכאשרכיקובעהגרמניהפלילילחוק ) 1 ( 139סי 13

היוזע,שלמהענשתו
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הטלתם, 7אחיישלהערךשלהעליונהלחשיבותלבבשים

אףואולישת, Pמתבהנהרצחמניעתלשםיווח 7החובת

שנית,ם 7אחיישלהערךבי,העצוםהפערמכוחמתחייבת,

יווח 7בביטוי ' 7ל'הבאהמינימליהמאמץלבי,להציל

לרשות

ובלבד ,המדווחשלבקשתולפיאנונימישיישארדיווחלאפשרמקוסיש

עלהמוטלהנטללצמצוסהמחויבותשליוצאכפועל ,זאתשקרי.שאיננו

אנונימישאינודיווח :שלהסמסתרביסבחששותהתחשטתומתוך ,האזרחיס

זיהויבמסדרלהשתתףבמשטרה,עדותלמסורלדרישהרבותפעמיסיוביל

כזהדיווח-ובנוסף ,נגדיתבחקירהולעמודבמשפטלהעיד ,בעימותאו

הסתפקותאסגססוכלה.תכניתסאשרהערבייניסעסהסתבכותלגרורעלול

הצורךכילזכוריש ,לדיןעברייניסהעמדתעלתקשהאנונימיבדיווח

למנועהצורךהואלענותהעברהמבקשתשעליוביותרוהראשוניהבסיסי

מוללדין.(הפוטנציאלי)המבצעאתלהעמידהצורךולא ,הפשעביצועאת

ראוי ,הפליליהחוקאכיפתעס IIהסתבכות IIמלהימנעפרטיסשלהנטייה

איסורמכוחחובהגס ,שכזה "גשר"בהיעדרלדיווח. IIזהבשלגשר IIלהניח

ההתנהגות.עלבלבדמוגבלתהשפעהבעלתלהיותעלולהעונשי

הראויהאיסרוובוחלאיסורההצזקות . 4

חמורפשעלבצעמזימהעלמשפטית-עונשיתדיווחחובתלהטילהצורך

הטרחהמןבחשש ,"התחתוןהעולס IIעסלהסתבךהאזרחיסשלבחששנעוץ

שחובהלהניחיש ,אלהחששותלנוכחלהעיד.ובחששבחקירההכרוכה

ואולס . 14למהעומדתכשהיאאפקטיביתתהיהלאכאמורלדיווחמוסרית

לגופו.מוצדקלהיותחייבהאיסור .דיאיןכשלעצמוזהבצורך

מובהקתהצדקהקיימת ,ביותרחמורההנההפגיעהסכנתכאשר

רצחאי-מניעתשלבהקשרכזוחובההטלת ,ראשיתהחובה:להטלת

שלהעליונהלחשיבותלבבשיסהחייס.קדושתשלהעיקרוןמןמתחייבת

 ,מתבקשתהנהרצחמניעתלשסהדיווחחובתהטלת ,אדסחיישלהערך

להצילשניתןאדסחיישלהערךביןהעצוסהפערמכוח ,מתחייבתאףואולי

הבאהפעולה)ובחירותבאוטונומיההקלה(והפגיעההמינימליהמאמץלבין

לרשות.האנונימי)הדיווחהצעתתתקבלאס(ובמיוחדבדיווחביטוילידי

מצדיקצורךשללמצביסמוטלתהיאשבהסהמצביסאתלהשוותניתן

לשסבה)הכרוךהנזק(עלפליליתערבהשלביצועמוצדקשבהסמצביס-

הרציונלאתהסבירגנאיסחאלדר IIדחשוב.חברתיבערךפגיעהמניעת

לחייבבלילאזרחיההדואגתמודרניתחרבהלתארקשה"זה:כללשבבסיס

שלבצוותאחייסקיוסלמעןשלוחברתייסערכיסעללוותרהזולתאת

חיובלפיכ,ן ] ...החייס[עללהגןחייבתהחרבה ,למשלכ,ן .חופשייסאנשיס

הכבו,דאוהרכוש ,למשל ,שלוחרבתייסבערכיספגיעהעסלהשלמההאדס

מתיישבת ,החייסעלהגנה ,למשל ,ומשותפיסחברתייסחייסקיוסלמען

עלהגנהלשס ] ...ומשותפיס[חופשייסלחייס(החברה)הפרטיסרצוןעס

החרבתייסבערכיספגיעהלספוגהאדסאתלחייבהחרבהרשאיתאלהחייס

להשליסחובההאזרחעלמוטלת ,מצדיקצורךשל ,אלהבמצביס . lsIIשלו

באופןאחר.חשובלערךהמזיקותהתוצאותמניעתלמעןבוהפגיעהעס

הפעולהבחירותמזעריתפגיעהשתוצאתהחובההטלתלהצדיקניתןדומה

 .אדסחיי-ביותרהחשובלערךהמזיקההתוצאהמניעתלמען

חקיקתלאחרהישראליתהמשפטבשיטתמיוחדתוקףניתןזהלטיעון

לחוק-היסוד 1סעיף .) IIחוק-היסוד II(להלן:וחירותוהאדסכבודחוק-יסוד:

האדסבערךההכרהעלהאדסשלהיסודבזכויותההכרהאתמשתית

 2בסעיףהמופיע ,אדסבחייהפגיעהלאיסורפרט . 16חייוובקדושת

המדינהאס . 17חייועללהגנההפרטשלזכותוגסמוכרתלחוק-היסו,ד

עלהגנהפעילבאופןלספקעליה ,אלהלהוראותמעשיתוקףלתתמבקשת

להתמצותשיכולה-פעולהלנקוטהאזרחיסעלחובההטלתהחייס.

מתבקשתאחריסאזרחיסבחייפגיעהלמנועכדי-דיווחשלפשוטבמעשה

אלה.מהוראות

לצאתשעלוליסחמוריספשעמעשיעלדיווחחובתשלהטלה ,שנית

מחויבותקרי ,חברתיתסולידריותשלמינימליתרמהמבטאתהפועלאל

 .בכללותוהחרבתיהארגוןוכלפיפוטנציאלייסקרבנותכלפיאזרחיסשל

אלההאזרחיסשל "הדדיביטוח IIמעיןיוצרתהדיווחחובת ,שלישית

ירצוחוקכשומריעצמסהרואיסשאזרחיסלהניחישאשר ,אלהכלפי

 ,"חייךהצלתלשסואדווח ,שליחייהצלתלשסדווח"בבחינת: ,בקיומו

לאמץ.ומתבקשהגיונישרק

 ,מקוסבכללהימצאיכולותאינןהחוקשרשויותלזכוריש ,רביעית

בדיווחשמדוברככל ,לכןהפגיעה.אתלמנועעשוילהןדיווחרקולעתיס

דיווחחובת IIשלפיההעמדהאתלראותיש ,חמורפשעמניעתלשס

Iמעכבותנקייהשאינההיאחובהלעצמה,היאקשהחובה ] ....למשטרה[ 811 , 

האיסורכלפימסויגיחסמבטאיסאלהשדבריסככל ,מקובלתכבלתי

והצדקותיו.

מוסריתבחובההמצדדטירקלהשופטשלמעמדתוגסלהסתייגיש

התומך . 19החוקיסמקפרהאיסורבסילוקובמקבילפשעמניעתשלבלבד

להעמידחייב ,למעשההלכהקיוסלהשיהיהמבקשאשרהמוסריתבחובה

משפטית.חובהבצדה

עמדתעונוום:עצומתשלהכללהחלתג.

הכללהחלתנגדחשוןהשופט
זוב.פתח 1

עלעינייסעצימתשלההלכהבהחלתחשיןהשופטדןהר-שפיבעניין

כלומר: ,ההלכהאתלהחילאיןכיהיאמסקנתופשע.אי-מניעתשלהערבה

בגיןאחריותלהטילכדיפשעלבצעמתכנןאחרכיבחשדלהסתפקאין

אתמבססחשין . zס Ilונקייהברורה IIידיעהלתבועישאלא ,פשעאי-מניעת
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 ,לכאורהשמעוררת,לבעיותהנוגעיםטיעוניםשורתעלבעיקרמסקנתו

שלמסקנתואתתחילהאציגפשע.אי-מניעתשלהעמהעלההלכההחלת

אליה.אותושהוליכובטיעוניםאדוןמכוולאחרחשין,

עינייםעצימתלשהכללאי-תחלותבךברחשיןהשופט.מסקנת 2

המצבהואחשדכי ,לכאורה ,עולההדיוןבתחילתחשיןהשופטשלמדמיו

ביטוייםבהיצמייכימצייוהואפשע.אי-מניעתשלבהקשרהיחידיהאפשרי

רוקחפלוניכי-שכל-ישרשלכמסקנה-להסיקנוכללרובחיצוניים

ולאהיסק-היסקאלאזהיהאלאגם-אזואולםבלבבו,רשעתוכניות

אולאירועי-עברבאשרשתהיהיכולה'מוחלטת'יךיעהמוחלטת.יךיעה

עצםעל-פי-הזולתלמחשבותבאשר'יךיעה'למחשבותיי-שלי.באשר

תופעהשללעניינההיסק ] ...היסק[מגךרתצאלאלעולם-טיבה

מסוימיםדמיםשראיתימתוך-'חשך'בתיאוראףלכנותוניתןשלילית

שלבשימושוניזהראך-פשעמעשהלעשותזומםפלוניכייחושדיאני

דמים . Zl ).ק.מ-שלי(ההדגשה "בסמוךעליהםשנעמודמטעמיםזהמושג

שלבדרך-המקריםברוביימדוברולפיהםטירקלהשופטכתבדומים

הדיוןמושעולהכפי . ZZהשערה"גביעלהשערההבנויהמסקנותהסקת

זהמסוגהמקריםברובהשופטים.דבריעםלהסכיםאלאליאיןשלעיל,

ואין-בלבדבחשדאםכי ,להתבצעשעומדפשעעלבידיעהמדובראין

אינוחשדשלפיהקביעהכןעלבו. "נזהרייאוזהבמושגמשימושחוששאני

פשעאי-מניעתשלבעברההנדרשהנפשיהיסודאתלכונוכדימספיק

האיסור.ישימותעלמפליגההשפעהתשפיע

המופיע "שידעמיייבביטויהשופטדןהדיוןשליותרמתקדםבשלב

ידיעהיי :אלהבמיליםהנדרשתהידיעהמהימסבירהואהעברה.בהגדרת

אדםשלבראשוכי ,הואמשמעההעונשיןלחוק 262בסעיףכהוראתה

 ,פלונישלובמוחובליבולנעשהחיצונייםגילוייםשעניינםנתוניםהצטברו

כידיעהייילכדידהיינו,י,קריטיתמאסהילמגיעהמצטברמשקלםכיעד

 • Z3 "פשעלבצעזומםפלוני

מורשלאמשום-מורהאינהמדויקת.ואינהמורהאינהזוקביעה

הנתוניםשלהמצטברמשקלםמגיעומתי "קריטיתמאסהייאותהמהי

ידיעה""הכימבהירההיאשאיומשום-מדויקתאינה iזו "מאסהיילכלל

לעוררעשויפלונישלשמבחינתומה .אינדיבידואלי-סובייקטיבייסודהנה

רושםאלמוניאצלליצורעשוי ,פשעלבצעבמזימהמדומשמאבלבדחשד

מזימה.באותהשמדוברוחד-משמעיברור

 :הדבריםבהמשךגםמתקיימתזואי-בהירות

אמורהאיכותואיזוחיצוניים,וגילוייםביטוייםכמה :שאלהומכאןיי

מעשהלעשותזומםשפלוניייודעיאדםכילומרשנוכלעד ,לאלהשתהא

כלשלנסיבותיו iלנותימצאלא-זולשאלהויחידהאחתתשובהפשע?

מבחנויהאהראיותמיבחןתשובה.נגלהובהן ,תכרענהמקרהכלושלעניין

והשכלההיגיוןמיבחןוהוא-בית-המשפטקרא:-הסבירהאדםשל

שנצברהמידעהאםתהא,לעצמויציגשבית-המשפטהשאלההישר.

זהמידעהאם-המידעואיכותהמידעכמות-הנאשםשלבאמתחתו

הישרוהשכלההיגיוןכלליעל-פי-עליולהחילשניתןעדכזולדרגההגיע

האםי,קריטיתמאסהישללשלבהגיעהמידעהאם i 'ידיעהיהמושגאת-

נאשםעלזהמיבחן-ראיותיחילבית-המשפטשפתה.עדנמלאההכוס

בית-המשפטאתולשכנעלנסותיוכלשהנאשםלומרולמותר ,לדיןלפניוהעומד

 ,עצמוזהמיבחן ,הסבירהאדםמיבחןיעמודלאואחריםאלהמטעמיםכי

סובייקטיביבמבחןמדומהאם . Z4 "הענייןשלהמיוחדותנסיטתיובמיבחן

להגיעהמשמשהוכחתיעזרכליאלאאינוהסבירהאדםמבחןשכן ,במהותו

 ,בבסיסואובייקטיביבמבחןמדומשמאאו ,העושהשלתודעתומצבאל

מסתיימתלאבכךמורה?אינהשמהותוסובייקטיבילתיקוןאפשרותובו

אךאינה ,לאואםידיעהי'נתגבשהאםלשאלההתשובהייאי-הבהירות:

אדם(אותואדםשלבמוחושנצטברמידעשלומאיכותומכמותונגזרת

מוחואוהחדלשלמוחו-הרלוונטיהמוחהואואיזההואמה . Z5 "סביר)

לפיהמידעשלולאיכותולכמותובנוגעמכריעיםהאם ?הסבירהאדםשל

החדל?ידיעללהםשניתנההמשמעותלפיאוהאובייקטיביתמשמעותם

למבחןדמשלבסופונוטותחשיןהשופטשלהמאזנייםכפותכידומה

מאסהילכדיהגיעההמידעשרמתבכךדיאיןאחר:לשון" :האובייקטיבי

 Z6 "אובייקטיביבאורח 'דיעה'יהיותולכללנתגבשהידעכי ,דהיינוי,קריטית

הידיעהוהןהחשדהןנכונה:אינהזוקביעהכימור .).ק.מ-שלי(ההדגשה

ובמקרה ,העושהשלאישית-סובייקטיביתתפיסהמבטאיםהמודעותאו

שיפוטיתאיזוןנקודתקרינורמטיבי,מאפייןמתווסףלכךהחדל.-שלנו

האיסורהיקףאתלצמצםהמבקשיםהכוחותביוהמשקלמשיוויהמושפעת

האובייקטיבילאופייההןלהוסיףבכךישלהרחיט.המבקשיםהגורמיםלבין

קושייההדרא . Z7המושגשללאי-הבהירותוהן "ידיעה"השלהמוטעה

ידיעההנה-לפרשנכוןוכך-ייידיעה"הביטוימשמעותאם :לדוכתה

שכורעךיי,זםעלתעמוז"לאמחובתפשעמניעתלשםלזווחהחובהנמלתהזוהבחינהמו 14

עונשי.גיבויללאגםעצמהבפניאפקטיביתתהיההמוסריתשהחובהאפשרלאחרונהבנוגע

 M. Kremnitzer "Constitutional Principles and Criminal Law" 27 ISI: L .ראו,
90 , 87- 88 , 84 ) 1993 ( . Rev . 

(עבוזתהצורךייסייגפיעלערוכהבזיו,סליחהלביוהצזקה-בזיוביוייההבחנהגנאיםחי 15

 . 176תשסייב)הערבית,האונירבסיטהזוקטור,

בערךההכרהעלמושתתותבישראלהאזםשלהיסוזייזכויותקובע,לחוק-היסוז 1סי 16

בו-חוריויי.ובהיותוחייובקזושתהאזם,

אזםיי;הואבאשראזםשלבכבוזואובגופובחייו,פוגעיםייאיוקובע,לחוק-היסוז 2סי 17

כבוזויי.ועלגופועלחייו,עללהגנהזכאיאזםייכלקובע,לחוק-היסוז 4סיואילו

 . 768בעי , 2הערהלעילהר-שפי,ענייו 18

 . 812-809בעישם, 19

שכוווזאית,מלאהביזיעהמלזוונמנעחשיושהשופטכךעללהתפלאאיו . 766בעישם, 20

האפשר.בגזראינהכזויזיעהאחר,שלבמזימהמזורבכאשרלשיטתו

 . 757בעישם, 21

 . 811בעישם, 22

 . 766בעישם, 23

 . 772בעישם, 24

שם.שם, 25

 . 776בעישם, 26

 . 772בעישם, 27
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השופטשלהנכוחיםדמיולנוכחלהתקייםזויכולהכיצד ,ובטוחהמלאה

ידיעהכללתיתכןלאאחרשלמזימתובסוגייתשלפיהם ,הדיוןבפתחחשין

 , ZBפשעלבצעתכניתוועלכוונתועללאלמונימספרפלוניכאשרגםכזו?!

בכך,חושדרקאלאפשעמעשהלעשותזומםפלוניכי "יודע"אלמוניאין

שונהמשמעות "ידיעה"לביטוילתתחשיןהשופטנאלץשיטתוקיוםלשם

נכונה,ואינהמורהשאינה ,מהמקובלת

בדברילמצואניתן ,(מודעות)ידיעהלביןחשדביןהיטבמבחיניםאם

 ,פשעלבצעבמזימהמדוברשכאשרלכךדווקאתימוכיןחשיןהשופט

לתרגםהיותרלכלניתןבלבד,חשד-המציאותמבחינת-כלפיהמתקיים

שלפימכיווןגבוההברמהלחשדלדרישהחשיןהשופטשלגישתואת

להגיעאפשרותאין-לשיטתו-והראויההמקובלתהמושגיתההבחנה

מאופייהכלשהימסקנהעולהאם ,לענייננו ,אחרותבמיליםממש, IIידיעה IIל

בחשדלהסתפקהיאהרי ,העונשיןלחוק 262סעיףלפיהעברהשלהמיוחד

זו,לעברהבנוגעעינייםעצימתכלומר

כית,(םיועית),יויעהלבי,חשובי,היטבםבחיכיםאם

שכאשרלכךא PIIותיםיכי,חשי,השיפטבוברילםציא

םבחיכת-כלפיהיים Pםתפשע,לבצעבםזיםהםויבר

בלבוחשו-הםציאית

 IIידיעה IIלבנוסףדורשחשיןהשופטכיאזכיר ,התמונהשלמותלשם

מיטיבאינוחשיןשהשופטאלא ,טעםישכזאתבדרישה , IIאמונה IIגם

לעשותזומםאכן"פלוניכייאמין(החדל)שהעושהנדרש ,לדמיולהבהירה,

Z9פשעמעשהלעשותמתכווןאכן IIאו IIפשעמעשה I1 , כדיאיןזהבתיאור

אמונהשכן ,ממנהלגרועאףבוישואולי ,"ידיעה"הדרישתעלדמלהוסיף

עלהמובאתהדוגמהגםבטוחה,יזיעהעלמבוססתלהיותחייבתאיננה

ואינו ,בשעשועשמדוברסבוראולםשודלביצועתכנוןהרואהילדשל ,ידו

שבדרישההייתוראתמדגימה ,בנקלשדודרציניתבכוונהשמדוממאמין

מתקיימתלא ,במשחקשמדוברסוברהילדשאםברורמוצגת,שהיאכפי

 IIאמונה IIהשיסודמנתעלפשע,מעשהלעשותזומםאחרכיהידיעהאצלו

 ,הפועלאלהוצאתהעבראלהמזימהמןאותולהסבישמשמעותיקבל

החדלשכן ,וזאתפשע,שלביצועלכללתתגלגלשהמזימההסכנהאלכלומר

משוכנעלהיותעתבאותהאךפשעלבצעזומםשפלונילכךמודעלהיותעשוי

שהפשעלסכנהאפואתתייחסהאמונהמזימתו,אתיממשלאפלוניכי

הערכתמבחינתהסכנהבממשותדיכיחשיןהשופטקבעזהובעניין ,יבוצע

אולוודאיכקרובהבעיניותיראהשהסכנהלדרושאין ,(החדל)העושה

 , 30כקרובה

 ,סובייקטיביתשהנה ,"אמונה"הלדרישתנזקקחשיןשהשופטאפשר

 ,כאמור ,ואולם , IIידיעה IIלמייחסשהואהאובייקטיביתהמשמעותבשל

ועו,דזאת ,מובהקתאינדבידואליתסובייקטיביתדרישהמבטאת IIידיעה IIה

 (רחמזדודיווס:צ ;הר-שפימרגלית

אובייקטיבית IIקריטיתמאסה II-חשיןהשופטשללשיטתונלךאםגם

ובטוחה,מלאהידיעהלכדימגיעיםאינם-העושהשלואמונה

היחסעלנסבחשיןהשופטשלדיונוכלכילצייןראויעוד

היחסשלאזכוראיןכללפשע,לבצעהמזימהכלפיההכרתי-תודעתי

שבהםיותרמאוחריםבשלביםחלהלמנועהחובהכאשרההכרתי-תודעתי

הפשע,השלמתאתלמנועעודניתןאךמזימתו,אתלממשהזומםמתחיל

בהמשך,זהלענייןאשוב

וזיווהצגהלמסנקה:השופטאתשהלויכוהטעמים . 3

זרבפתח 3.1

הכללהחלתנגדחשיןהשופטשמציגהטעמיםאתלהציגאבקשזהבחלק

עםעמם,ולהתמודד ,פשעאי-מניעתשלהעברהעלעינייםעצימתשל

לפיהוא,שלההמכונןשהיסודהעברהשלייחודהנמניםאלהטעמים

 ;מחדליותעמותעלהכללבהחלת ,לכאורה ,הבעייתיות ;הידיעהיסוד ,הטענה

החברתיוהמחיראחריםשללזממםבאשרחשדותלבררהאפשרותחוסר

כאלה,חשדותלבררתביעהשל

פשעאי-מניעתלשהעברהלשייחוזה 3.2

מחדלעבירת"כיחשיןהשופטגרס ,הספציפיתבעברההדיוןבמסגרת

זהירות-יתרלנהוגמחייבנואופייה-פשעאי-מניעתשלהערבה-זומיוחדת
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היסוזהואשיזע')('מיבעמההיזיעהרכיבבה.היזיעהמושגשלבפירושו

לפעולחובההמקיסהרכיבהוא ,המכונןהרכיבהוא ,העמהמושתתתעליו

מעשהשלהשלמתואוביצועולמניעתהסביריסהאמצעיסבכלולנקוט

ליזיעהלצמצמו ] ...מחייבנו[היזיעהיסוזשלהמיוחזזהמקומו .פשע

שלקביעתו . 31 " 39לתיקוןקוזסששררהכהלכה ,כמשמעהפשוטהבלב,ד

לזרושישכןועל ,הזיווחחובתאתשמכוננתהיאהיזיעהכיחשיןהשופט

כך:הקובעת ,המצויהההוראהמלשוןהנראהככלנובעת ,ממשיתיזיעה

אולס . 32 "הסביריסהאמצעיסכלנקטולא ] ...זומס[פלוניכישיזעמייי

קיומהעלזיווחשלאמיייהקובעת:הוראהלנסחהיהניתןמיזהבאותה

התכניתעליזיעהנזרשתכיברי ." ...זינופשע,מעשהלבצעתכניתשל

שונהלאבכךבזתי.העוהיסוזמפרטיפרטשהיאמבוצעת,להיותהעומזת

הצירוףתמיז-פליליתמחשבהשלאחרתמחזליתעברהמכלזועברה

 . 33החובהאתשמכונןהואעליהסהיזיעהעסהעובזתיהיסוזפרטישל

 ,פתאומיתבסכנהעיניו,לנגז ,המצויאחרעלשיוזעמירק ,למשלכ,ן

השתמשהמנזטוריהמחוקק . 34עזרהלולהושיטמחויב ,לחייוומיזיתחמורה

 "זזוןיי(כמופליליתלמחשבהאחריסבביטוייסאו "יזיעהייבמושגאחתלא

היולאהמוזרניהפליליהמשפטשליסוזשמושכלותמשוס )"מזיזייאו

זהבמקרה .וגיבושןהעברותהתהוותבעת "ברזלצאןנכסייבבחינתעזיין

ייכללמינוחההיזקקותרקעעלבביטוי:לשימושספציפיהסברגסיש

רשלנות.שלאיסורהנושהאיסורלחשובהיהניתן "הסביריסהאמצעיס

 ,בעמההנזרשהנפשיהיסוזלענייןספקכלומסיר "יזעייהביטויבאלפיכך

למזימה.באשר

בזברההוראהלפרשנותכליסמספקהעונשיןחוקשלהכלליהחלק

קובע:העונשיןלחוק ) 3א( 90סעיף ."שיזעמיייוהביטויפשעאי-מניעת

פליליתכמחשבההמונחיתפרש-זומהמשמעותבעלמונחאו 'ביוזעין"יי

פליליתמחשבהמגזירהעונשיןלחוק )א( 20סעיף ")א( 20בסעיףכאמור

לתוצאותהגרימהולאפשרותהנסיבותלקיוס ,המעשהלטיבמוזעות"כ

 ,קובעהעונשיןלחוק ) 1 ()ג( 20סעיף ."העברהפרטיעסהנמניסהמעשה,

ההתנהגותטיבבזברשחשזאזסרואיסייכי , 20סעיףהוראותלכלבנוגע

 !מלמרס'נמנעאס ,להסמוזעשהיהכמיהנסיבותקיוסאפשרותבזבראו

להסמזכה- " ...שיזעמייי-העמהשללכאורההמיוחזשהניסוחמכאן

ייחוזכלשאיןבמפורשמבהירזההסבר . 35הכלליהחלקבמסגרתפרטני

הכלליות.להוראותבהתאסלהבינוויש ,זהבניסוח

פשעשלמציאותהואהעברהאתהמכונןהרכיבמהותית,מבחינה

ולא ,השלמתואתאוביצועואתלמנועוהאפשרות ,,,להתגלגל,,שהחל

המחוקקיכול ,זואפשרותרקעעללהתרחש.עתיזשהואכךעלהיזיעהעצס

שעשהכפיבכוח,במוזעותגסאךבפועל,במוזעותהפליליותאתלהתנות

לחוקז(א) 368סעיףלמשל,כ,ןזיווח.בחובותהעוסקותנוספותבעמותגס

ישעחסראוקטיןנגזשנעשתהעברהעללזווחחובהמטילהעונשין

הואהמזווחתלעברהבנוגעהנזרשהנפשיהיסוז .סעזלפקיזאולמשטרה

מאטריה,באותהמזובראין ,לכאורהלחשוב").סבירסוזייי(רשלנותשל

אךנעמה,שכמעמהעלבזיווחעניינו ,העונשיןלחוקז(א) 368סעיףשכן

העברהעלהזיווחתכליתשכןבמהותן,זומותהסוגיותזברשללאמיתו

עברייניתהתנהגותהישנותמניעתהיאישעחסראוקטיןנגזשנעשתה

בסעיףזעתוגילהשהמחוקקמכאן . 36עמהמניעת-כלומר-כלפיהס

חובתלהטילכזירשלנותשלנפשיביסוזאףזי ,מסוימיסבמקריסכיזה

פשעמניעתלשסהזיווחחובתהטלתשלהמאטריה ,אחרותבמיליסזיווח.

ביותרחלשנפשייסוזלהחלתאפילו ,מסוימיסבמקריסלהתאיס,עשויה

 "חזקיינפשייסוזלהחלתלהתאיסעשויההיאשכןכללא . 37רשלנותשל-

עינייס.עצימתשלבכללביטוימוצאשהואכפי ,יותר

קיומההעונשין.לחוקז(א) 368סעיףמהוראתמתעלסחשיןהשופט

וחומרקל ,משלנותלהסתפקניתןאסשכן ,עמזתואתמחלישההוראהשל

המחוקק,שלזובעמזהלהתחשבישעינייס.בעצימתגסלהסתפקשניתן

הטלתלשסהנזרשהנפשיביסוזזניסכאשר ,האמורבסעיףהמתבטאת

במיוחזחזקיסטעמיסליתןישכןכמואחרת.בסיטואציההזיווחחובת

מסוגחזקנפשייסוזזווקא ,מהכלליוצאבאופן ,זורשתהיאכילקביעה

נסמךהואכאלה.טעמיסלהציגמבקשחשיןהשופטמלאה.מוזעותשל

שכנותיחסיעלשמירהועיקרס: , 38קנאירות 'פרופשהציגההטעמיסעל

בתלונותהמשטרהמהצפתחששוכןלשכניסמהתנכלויותחשש ,טוביס

אלא ,פשעאי-מניעתשללעברהמיוחזיסאינסהללוהטעמיסכל . 39שווא

הנזכרתהעברהעלגסזהובכללזיווח,חובתהמטילהעברהכלעלחליס

בקטין.שנעשתהלעברהבנוגעזיווחחובתהמטילה

 . 757בע'שם,חשין,השופטזבריעלכפרפראזה 28

שם.שם, 29

 . 774בעישם, 30

 . 765בעישם, 31

העונשין.לחוק 262סי 32

ואין-סיווגהלענייןשונהאינהפשעמעשהלעשותזומםשפלוניכךעל(מוזעות)ייהיזיעה 33

לעילהר-שפי,ענייןראואחרת".פליליתעבירהשבכלממוזעות-שונהתהיהכיראויזה

 . 764בעי , 2הערה

רעך").זםעלתעמוזלאייחוק(להלן:-1998תשנ"חרע.דזםעלתעמוזלאחוקראו 34

 . 765בעי , 2הערהלעילהר-שפי,בענייןחשיןהשופטשמבצעהזומההמהלךראו 35

במיוחהזרמטייםאמצעיםנקיטתמכתיבזווקאקטיניםעללהגןשהצורךאפשרנכון,אמנם 36

הטווחארוךהנפשיהנזקובגללהתעללותממעגליבעצמםלהיחלץקטיניםשלהקושיבגלל

מתחתאלהחריגהביריזהביטוימוצאהעדבהשלזהייחוזואולםלקטינים.להיגרםשעלול

כללבזרךלחולהאמורהרגיל,הכללמןחריגההנראה,ככלזוהי,הפלילית.המחשבהלקו

ועוהזאתלה.כתחליףחשזאומלאהמוזעותשלהכללהוא-מיוחזיםטעמיםבהיעזר

במצבנתוןוהואאותולרצוחשעומזים(למשלאזםלחייומיזיתקונקרטיתחמורה,סכנה

מאשרחובהלהטלתראויהאומשמעותיתפחותנראיתאינהעצמו),להצילישעחוסרשל

פחותהנראיתהקטיןנגזנוספתעברהשללהישנותשההסתברותגםמהלקטין.הנזק

במלואה.תוגשם-מזימהמימושתחילתובווזאי-פשעלביצועשמזימהמההסתברות

החובה.בעליזיעלבהתערבותהמתמצותהמניעה,אפשרויותמבחינתשונהאינהאףהיא

-יותרנמוכהענישהדבמתגם-פשעמניעתלשםהזיווחחובתמוטלתהגרמניבמשפט 37

פלילית.אחריותלהטלתכללבזרךוהמספיקהנזרשהנפשימהיסוזפחותשהואנפשיביסוז

שלעיניולנגזהמתבצעתמיןעדבתעלהזיווחחובתמוטלתורוז-איילנזפלוריזהבמזינות

 nFla. Stat. Aת § R.I.Gen. Laws ;794.027 §-11-37ראו:רשלנות!בסיסעלגםהחזל
3.1 . 

 . 438 , 433(תשנ"ו)יבמשפטמחקריוליוזע'''לחושזאחזזיןתמיזייהאומנםקנאירי 38

 . 767בעי , 2הערהלעילהר-שפי,עניין 39
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עיניים!עצימתשלהכלללהחלתמתאימותאינומחדליותעברות 3.3

הכללהחלתנגדגור-אריה 'פרופשלהטיעוןאתלמעשהמאמץחשיןהשופט

משלושהבנויזהטיעון .פשעאי-מניעתשלהעברהעלעינייםעצימתשל

בעצימתלהסתפקהקושיבדברכלליתטענההואהראשוןהנדבךנדבכים.

אי-מניעתשל(והערבהפעולהחוטתהחלתלשםמספיקנפשיכיסודעיניים

חובותהטלת ,זוטענהלפיפעולה).חובתהמטילהערבה ,כמובן ,היאפשע

 .הפעולהבחירותעמוקהנגיסהנוגסתמחדליותעברותבאמצעותפעולה

שלרחבהקשתעלהטלתהבאמצעותהחובההיקףאתלהרחיבאיןלכן

אותןגור-אריה,פרופ'שלובמילותיה .חשדשלמצביםגםהכוללתמצבים,

איננהמחדלשלבמקריםעינייםבעצימתהסתפקות IIחשין:השופטמאמץ

אין ,מחדליםלגביגםעינייםעצימתאתמחיליםאכןאם .מאליהמובנת

עינייםעצימתשלהמושגחשדו.אתלבררשלאברירהלחודלמותירים

כזההואהעובדתיהדבריםמצבאםלברר-נוסףנטלהחודלעלמטיל

עצמולפטוריכולהעושה ,אקטיביתבהתנהגות . 40Ilלפעולאותוהמחייב

 ,זאתלעומת .מהתנהגותהימנעותידיעלחשדשלבמקרהבדיקהמחובת

מלפעוליימנעאם .לרשותועומדתאינהזואפשרותמחדליתבהתנהגות

האיסור.בגדרייתפס ,במוחומקנןחשדכאשר

חשין,השופטשלזיכו Pמפסים pמחלגםשעולהכפי

לבצעעומזאחרכימלאהיזיעהתהיהלאכללבזרך

מןרת Pעוהר-שפיבעכיין.ההלכהבלבזחשזאלאפשע,

כועזהואשלהםהטיפוסייםרים pמהמאחזאתהאיסור

מאשריותרהפעולהחירותאתמגבילההפעולהחובתהטלת ,אכן

ולהטיללהקפידישכיהיאמכךהמסקנהאולם .להימנעהחובההטלת

בהכרחלהימנעישכיאינההמסקנההמתאימים.במצביםרקפעולהחובת

עצימתשל IIחלש IIנפשייסודמתקייםשבומקוםפעולהחובותמהטלת

שבהםמקריםישנםמלאה.מודעותשלנפשייסודולדרוש ,בלבדעיניים

(בלבד)חושדהעושהכאשרגםהפעולהחובתלהטלתהצדקהקיימת

(ואדםדרכיםבתאונתשמעורבמיכאשר ,למשלכך,הנסיבות.בהתקיימות

בשליטתו)שלאואףבאשמתושלאדרכיםבתאונתמעורבלהיותעשוי

עליולהטילהצדקהקיימתבכך.בטוחאינוהואאך ,במישהופגעכיחושד

עלתעמודלאחוקבמסגרת ,אופןבאותו . 41החשדאתולבררלעצורחובה

להושטתחובהאוהחשדאתלבררחובהלהטילהצדקהקיימתרעךדם

עקב ,שלפניושחושדמיעלגםלעניין)הנוגעתרשותלהזעיק(למעשהעזרה

פשעלמנועמיועדתהחובהכאשרחיים.בסכנתאדםמצויפתאומי,אירוע

גםהחשד.בירורלתבועבמיוחדחזקההצדקהקיימתרצח,כמוחמור

מסלולבפניויש .החשדבבירורחייבהחדלאין ,תימחדלהנהכשהעברה

החובהאתלקיים-האיסורבגדרליפולשלאמנתעלחלופיפעולה

תוכנהמהוגםבחשבוןלהביאאפואמתבקשביצועה.אתדורששהאיסור

הרגילחייוובאורחהפעולהבחירותפגיעתהמידתומהילפעול,החובהשל

גזרהזואין ,למשטרהדיווחשלמינימליתבחובהמדוברכאשרהחדל.של

לחושדמאפשרתהיא .בהלעמודמאודעדשקשהאובהלעמודניתןשלא

ביתשלהנחתוגםחשדו.עללמשטרהידווחרקאם ,החשדמבירורלהימנע

מאשרחשדשלאמיתותולבירורמעשהלעשותיותרקשה"שלפיה:המשפט

42בעבירת-מעשהמעשהלעשותושלאלחדול I1 , האומנם .מאליהמובנתאינה

מאשררצחלהתבצעשעומדחשדשלבמקרהלמשטרהלדווחיותרקשה

בנכסמדורבשמאחשדבשלמאו,דעדץחפהאדםשטנכסמלקבללהימנע

שהמוכרחשדבשלדירהשלבמחירהמשמעותיתהנחהעללוותר(אוגנוב

 .) IIציבורעובד IIשהנוהקונהאתלשחדמבקש

אפרשי!שאינונלט 3.4

פשע.אי-מניעתשלבעברהספציפיבאופןעוסקהטיעוןשלהשניהנדבך

אחריםשלמחשבות . 43זומםאחרמהלברריכולאינואדםכיהיאהטענה

לכאורה .אפשריהבלתיתביעתהיאלרברןוהתביעה ,בלבדרבאשםנמצאות

שבלבמה .היאלאשנייהבמחשבהאךמנצח.אףואוליחזקבטיעוןמדובר

חובהמטילהאיסורלחשד.אולידיעהמושאלהיותיכולאינובלבד

הופכותהמחשבותשבוהשלבמןכלומרהמזימה,גילוימשלבהמשתרעת

התגבשותהמגליםשאינםכלליים,דיטריםאלהשאיןולכרב ,לדיטריםלפחות

התכנוןמתחילשבולשלבכנוגעתהעברהאתלהביןישפעולה.תכניתשל

עולהכךלעושה.החיצוניבעולםביטוילוויש ,הערבהביצועשלהקונקרטי

 :המציין ,עצמוחשיןהשופטשלמדרביוגם

II מחשטתמהנדעלא ,מחשטתהקוראתמכונההממציאימציאעד-אם

תוכניותמה ,בליבוהוארוקחמזימותמה-אדםשלבמוחומתרוצצות

להןניתןמזימותאותוכניות ,מחשטתאותןאםאלא-בוהולכות-ובאות

תוכניותיועלמספראדם ,למשל ,) overt acts (חיצוני-אובייקטיביביטוי

 ,שומעפלוני iמסוימתתכניתלביצועהכנהבמעשיאנוצופים iמחשטתיוועל

את .'וכו ,אחרלביןרעהזומםביןשיחה ,שלא-מרצונואומרצונו

אלאיזע.לא-פשעלעשותזומםפלוניהאם-ולאשורההאמת-לאמיתה

פשעלעשותזומםפלוניאם 'ידע'לאהזולתואילועצמו.הזומםפלוניאותו

 . 44I1המזימהלרקיחתשניתנוחיצונייםמגילוייםכהיסקאלא

יחשודלאוגם ,ידעלא :המזימהגילוישלפניבשלב-לומרישכךועל

 ,ממשיחשדאינוהחיצוןבעולםעיגוןכללושאיןחשדשכן-ממשיחשד

תקוםלא-עינייםעצימתשלהכללאתהעברהעלנחילאםגם-ולכן

אתמסיגהאינההכללהחלתכזה.לחשדבנוגעהדיווחאוהבירורחובת

לעושהומתגלההולכתשעליוהזמןבציריותרמוקדםלשלבהאיסורתחולת

החדלכלפיהדרישהטיבאתאךמשנההיא .פשעלבצעהתכנית(החדל)

הואאםאף-ממשיחשדמתעוררכאשרחשד.בסיסעלגםלפעול-

מעטיםלאבמקריםניתן-הפשעגלגולשליחסיתמוקדםבשלבמתעורר

בנתוניוהתעמקותעיוןידיעל(בעיקריחסיתבקלותהחשדאתלברר

נראה ,למשל ,כךהחשד.דרבעללמשטרהלדווח-לחלופיןאו ,המציאות)

 ,הסמוכהמהדירההטקעותצעקותהשומעמשכן ,ובצדק ,גטההציפייהשיש

אתמלהגבירשיימנע ,דירהבאותהפשעביצועבדברחשדאצלוהמעוררות
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נראה ,דומהבאופןמאחריות,עצמולפטורוכך ,לשמועלאכדיהרדיומקלט

תכניתאולישהנומההמתאר ,האשפהבפחיומןשגילהממילצפותשניתן

עסבושנתעוררהחשדאתלבררכדיביומןולקרואלהמשיך ,פשעלבצע

למשטרה,ממצאיועללדווחכךואחר ,הראשוןהעמודקריאת

העברהשלהטופיתההשלמהלפניעדמשתרעתהעברהועוד,זאת

ולצייןלהוטיףישכןעלהעברה),תוצאתהתרחשותשטרסהשלב(למשל

 ,נכוןאמנס ,בהתרחשותאלא ,"מזימה"בכללמדומאיןרביסבמקריסכי

למקרההמחשבהאתומטיטהעיןאתמושךהטעיףשלהקייסהנוטח

הרגיליסהמקריסואולס ,המזימהבמימושהוחלטרסשבו ,הלא-טיפוטי

אלהשיהיואפשרהתכנית,שלכלשהומימושישכברשבהסמקריסהס

מעשיסבעשייתהחלכברפשעמעשהלעשותשזומסמישבהסמקריס

לחשדאוזממועללידיעההמציאותבנתוניבטיטישואז ,הביצועלקראת

ביטוימקבלתהמזימהשבוהמקרההואנוטףמקרהזממו,עלמבוטט

מדובראיןכאןוגס ,ממיס)הזובין(קשראחריסשיתוףשלבאופןחיצוני

חלה ,כאמור ,כןעליתרלבירור,ניתניסשאינס ,שבלבבדבריסרקכבר

עודכל ,העמהשלטופיתלהשלמהעדממשהביצועשלבעלגסהחובה

הקושיחלשלאברורזה,לשלבובאשרהשלמתה,למניעתלהביאניתן

הקושימאשריותררבאינוזהבשלבהקושישבלב,מזימותלבירורבאשר

יותרקטןאףהוא ,נגנבהלמכירההמוצעתמטוימתטחורהאסלברר

אחרשללשימושומכוניתואתלהשאילשמתבקשמיניצבשבפניומהקושי

כברהדבריסכאשרעמה,לביצועבהלהטתייעמבקששהאחרחושדוהוא

החשדאתלמרהאפשרותמתעצמת ,מימוששלאחראוכזהביטוימוצאיס

לטיטואציותמתקרבתאףהטיטואציהעליו),לדווחאוטומטיצורךאין(ולכן

מתבקש ,כאמוראשר, ,"רעךדסעלתעמודלא IIשלהעברהבגדרהנכללות

עינייס,עצימתבדברהכללאתעליהלהחיל

המקרהאחרישביהלכוהפטיקהוהןבטוגיההאקדמיתהכתיבההן

פרשנותואולסהמזימה),(גילויהחובהשלההתחלהנקודתאלאשאינו

כלעללהשתרעחייבהפרשןשלמבטובכך,להטתפקיכולהאינהראויה

לשינוילהביא ,אוליעשויה,הייתההפרטפקטיבההרחבת ,הרלוונטיהטווח

יהיה,שכךמתבקשלדעתימקוסומכל ,הפרשניתהגישה

פקוחה!עינו-הקטןהאח 3.5

לבררהחושדעידודשלהחברתיהמחירהואהטיעוןשלהשלישיהנדבך

הופכתהיאחמתייס,מחיריסישכזובירורלתביעת ,הטענהלפיחשדו,את

טפק IIכימציינתגור-אריה 'פרופ !'בלשלאדסאדס IIשללחמההחמהאת

אינטרטכללחמהאין ]",החשדנאתלמרינטהשהחושדרוציסהיינואס

4Sזולתואחרהאחדלבלושהפרטיסאתלדרבן ll , מתבקשותזהלענייןבהקשר

החובהמילוי-החלופהשלקיומהאתלשכוחאיןראשית,הערות,שתי

מןצורךכלמונעהאכיפהלגורמידיווח ,החשדעלהאכיפהלגורמילדווח

הניצבתהיחידההאפשרותאילוכאמור, IIבילוש IIבולעטוקלהוטיףהאזרח

חזקלחץמפעילשהחוקלומרניתןהחשד,אתלבררהייתההאזרחבפני

הלחץפעולה,אפשרויותשתיבהינתןאךכאמור, IIלבלוש IIהפרטיסעל

II לבלושII מעשית-מציאותיתמבחינהניכרת,במידהמצטמצסדווקא, 

לבררהחובה ,שניתהדעת,מןמאודרחוקהנו IIהבלשהאזרח IIשלהתרחיש

על IIהכוללעשות IIחובהאיננהעינייסעצימתבדמהכללמכוחהחשדאת

אינו ,אחראיטורכלכמופשע,אי-מניעתשלהאיטור ,החשדאתלמרמנת

להטיגרשאיאינוהחושדלדין,בניגודלפעוללחושדמתירואינומחייב

רוחבאותהבאלה,וכיוצאהטלפונישיחולטודלהאזין ,אחרשלגבולו

אינושהחושדתחוסהזולתשלהמוגןהפרטיותבתחוסלראותמתבקש

שראויכפיחש,דשלהבירורחובת-אחרותבמיליסלתוכו,לחדוררשאי

היאחמתית,מבחינהרצוישאיננומהאתלעשותמתירהאיננה ,לפרשה

לפינקבעיסהפרטיותבתחוסשגבולותיה ,לגיטימיתעשייהורקאךמתירה

עצימתכללשלאי-תחולתוממלמטקנהשמגיעיסלפניהחמתית,הרציות

 ,נוטפתבחינהאפואמתבקשת ,יישומושלהקשותהתוצאותבשלהעינייס

הנההצפויותהקשותהתוצאותבדברהקביעההאומנסלבדוקמתבקש

בהיעדר ,כאמורתוצאות,אותןשללמניעתןאחרתדרךאיןואסמבוטטת

לגורמילדווחהחושדעל ,לגיטימייסבאמצעיסהחשדאתלברראפשרות

האכיפה,

ם Iטעמם: II]Iעמת Iעצשלהכלל.החלתד

הכללהחלתבעד
זבו.פתח 1

מזושונהלמטקנהלהגיעחזקיסטעמיסקיימיסכילטעוןאבקשזהבחלק

שלהאיטורעלעינייסעצימתשלההלכהאתולהחיל ,חשיןהשופטשל

לתטעולא ,פשעלבצעעומדשאחרבחשדלהטתפק ,קרי-פשעאי-מניעת

חוקשלהכלליהחלקשלתביעותיוהואראשוןטעסלכך,מלאהמודעות

שלדינומפטקמחלקיסגסשעולהכפימעשי:טעסהואשניטעסהעונשין,

 ,פשעלבצעעומדאחרכימלאהידיעהתהיהלאכללבדרך ,חשיןהשופט

אחדאתהאיטורמןעוקרתהר-שפיבענייןההלכהבלבד,חשדאלא

להימנעישכיהואשלישיטעס ,נועדהואשלהסהטיפוטייסמהמקריס

יחולאחדשדיןהראוימןכיהוארביעיטעסמחשד,התעלמותמלתמרץ

 ,דומיסמקריסעל

הכלליהלחקהוראות . 2

 ,החקוקהדיןהיאכלשהיעברהשלהנפשיהיטודלקביעתהמוצאנקודת

אתהמטדירותהעונשיןשבחוקהכלליהחלקהוראותובראשונהובראש

גורס ,העמותשלהמשותףהמכנהבבחינתהןאלההוראותהנפשי,היטוד

 , 379בעי , 3הערהלעילגור-אריה, iOששם, 40

התעבורה"),פקודתיי(להלן:-1961תשכ"אחדש],[נוטחהתעבורהלפקודתא 64טי 41

 , 768בעי , 2הערהלעילהר-שפי,עניין 42

 . 379בעי , 3הערהלעילגור-אריה, 767;בעישם, 43

 , 765בעישם,גסראו 757;בעי , 2הערהלעילהר-שפי,עניין 44

 . 379בעי , 3הערהלעילור-אריה,ג 767;בעישם, 45
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 Phoros :ציכום

עלהוא,.כהפוךמהחשזהתעלמותלתמרץלזי,לואל

תשומתהתעכייכות,מהלכילהפעילהחושזאתלתמרץהזי,

יזיעהלכזילהביאוהעשוייםוחשיבהתפיסהליטה, pלב,

אתלפענחבאיםכאשרהאיסורים,הגזרותשל "לסוגרייםמחוץייהנמצא

כלליותהוראותעליולהחילישבו,הנזרשהנפשיהיסוזמבחינתהאיסור

חוקיי(להלן:-1981א"תשמ ,הפרשנותלחוקפונהחשיןהשופטאלו,

שלבלשונו ,תחולנההכלליתוההגזרההזוקטרינהייכיומציין ,)"הפרשנות

הנךוןבעניןאיןואםהנזוןלעניןאחרתהוראהאיןאם' ] .. ,הפרשנות[חוק

 "הזוקטרינהעםאוהכלליתההגזרהעם 'מתיישבשאינוךברבהקשרואו

מתיישבתאינהפשעאי-מניעתשלהערבה ,לזיזו , 46 ),ק,מ-שלי(ההזגשה

שהנורמהמכךמתעלםהשופטואולםעיניים,עצימתשלקטרינההזועם

זוקטרינותשלהחלותלשאלתמתייחסתאינההפרשנותבחוקהמופיעה

כג 34סעיףספציפיות,ערבותעלהעונשיןחוקשלהכלליבחלקהמופיעות

החלקהוראותאתמחיל-הזיןבפסקמאוזכרשאינו-העונשיןלחוק

 , 47 "לסתורהוראהבחוקבאיןייהספציפיותהערבותכלעלהחוקשלהכללי

 ,מיוחזתנורמה ,הפרשנותחוקלהוראתביחסמיוחזתנורמההואכג 34סעיף

ביןבניסוחההבזלמןרגילה,נורמהעלגורבת , 48חשיןהשופטשמזגישכפי

שמאפשרהגמישותכיללמו,דניתןכג 34סעיףלביןהפרשנותחוקהוראת

החלתןלשאלתבנוגעחלהאינההכלליותההוראותבהחלתהפרשנותחוק

ערבותעלהעונשיןחוקשלהכלליבחלקהמופיעותכלליותזוקטרינותשל

הכלליותהזוקטרינותמהחלתלהימנעניתן ,זהמיוחזבמקרהספציפיות,

בנוגעמצויהאינהכזוהוראהכך,הקובעתמפורשתהוראהבהינתןרק

למרותפשע,אי-מניעתשלהעברהעלעינייםעצימתשלהכלללתחולת

זו,לעברהבנוגעהכלללתחולתחריגלקבועלנכוןמצאחשיןהשופטזאת,

לזין,בניגוזהיאהחריגשקביעתחוששני

השלכותלהיותעלולותפשעאי-מניעתשללערבהבנוגעהחריגלקביעת

אתמלהחיללהימנעאולהחילאםההחלטהכיממנהנובעלכת,מרחיקות

מכוחלהיעשותיכולההספציפיותהעברותעלהכלליהחלקהוראותכל

מפורשת,הוראהמכוחולא ,אחרתאוזועברהשלהבנהמכוח ,השתמעות

היקפןקביעתשבמסגרתו ,נרחבוזאותחוסרהיאכזהכללשלהתוצאה

 ,זעתיוזו ,אפשרועו,דזאתהמשפט,בעתבזיעב,דרקנעשיתעברותשל

בנוגעהכלליהחלקהוראותאתמפורשתבהוראהלהגמישהיהשראוי

שללכיווןשתתאפשרצריךכזוהגמשהאולם ,לוקוזםשנחקקולעברות

מהוראותהחריגההר-שפיבענייןאמנםבלבז,הפליליתהאחריותצמצום

השופטאך ,הפליליתהאחריותצמצוםשללכיווןנעשתההכלליהחלק

עםלהסכיןאיןכיבריבלבז,זהלכיווןלחרוגהאפשרותאתסייגלאחשין

אינההכלליהחלקהוראותשלההגמשהאפשרותעוזכללפחות ,כזהמצב

בחוק,קבועה

שאינומישלהנפוץהתוךעתיכמצבחשךהכלל:בהחלתהמעשיהצורך . 3

פשעמונע

שלבעברהעינייםעצימתשלבכלללהשתמשמעשיצורךקיים ,לזיזי

שלוטיפוסייםשכיחיםמצביםמהוצאתלהימנעכזי ,פשעאי-מניעת

בלב,דחושזהעושהמהמצביםרבבים , 49לאיסורמחוץאלפשעאי-מניעת

זו,טענהלהסביראבקשלהלן ,יזיעהמגבשואינו
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במסגרתהמטושטשהבדל ,ידיעהלביןחשדביןההמלבהבהרתאפתח

 ,סובייקטיבייסמצביסשניהס ,וידיעהחשדחשין,השופטשלדינופסק

אתבחשבוןמביאהעושהשבומצבהואחשדהאשמה,מעקרוןכנגזר

ודאותשלמצבהיאידיעהמנגד, ,מתקייסמסויסדבריסשמצבהאפשרות

 ,דבריסמצבשללהתקיימותובאשר

עינייסבעצימתהשימוש ,"ידיעה"ושל IIחשד IIשלאלהמובניסבהינתן

מדוברכאשר ,ראשית ,המציאותמחויבהואפשעאי-מניעתשלבעברה

לאבמקריסאחר,שלהנפשיליסודבאשרההכרתית-תודעתיתבעמדה

חש,דשלמסוגידיעהזותהאבכולס)אוהמקריסמובלומר(שלאמעטיס

אי-מניעתשלבמצב ,שנית ,חשיןהשופטשלהנזכרהדיוןמןגסשעולהכפי

הנהדו-משמעיתמציאותשלהאפשרות ,המזימהדברגילוישלבשלב ,פשע

מלאשיתוףלשתףייטהלאפשעשמתכנןמירביסבמקריס :שכיחה

בעלייהיומעשיואודבריוולעתיס ,עליהןירמוזהואלעתיסבתכניותיו,

לסובביסתהיהלאהללובמצביס ,ותמימות)(פליליותשונותמשמעויות

כאשרגס ,חשד-היותרלכל ,אלא ,תכניותיועלומלאהמורהידיעהאותו

הסובביסיתקשו ,מאודלובסמוךאוממשהביצועבשלבכברמדובר

II לקלוטII אליושהובילהרקעלרבותמתחילתוקרי-במלואוהאירועאת

לכן ,סמוכה)מדירההבוקעותצעקות(לדוגמה:ממנופיסותרקאלא-

ביןאליסבלתיבריבמדוברהאס :האירועטיבבדברלהכריעיתקשוהס

בהורהמדוברהאסאלימה?בהתרחשותשמאאוהסמוכהבדירהזוגבני

מדוברהאספיזית?המתעללבהורהאוילדוכלפיהקולניזעמוהמפנה

מסכנת-חייסאלימותמופעלתשבוסמוייסשוטריסידיעלהנערךבמעצר

במיוחדיאלימהתקיפההאירועמהווהשמאאוהתנגדותעללהתגברכדי

לזכורישזהלענייןלגיטימית?בהתגוננותאויזומהבאלימותמדוברהאס

(להבדילעמייניתלהתרחשותמצפיסשאינס ,השורהמןבאזרחיסשמדומ

פיסותאתומפרשכזולהתרחשותמצפה ,יותרערנישהואמוסווה,משוטר

מתווסף ,בקרובאובחברמדוברכאשר ,בהתאס)קולטשהואהמציאות

התחושהלהצטרףעשויהזהלקושי , 50עמהמבצעאכןשהואלהאמיןהקושי

שאיןומכאןולבכליותבוחןשאינניודאיאדע?וכיצד ,אנישופטלא IIשל:

לביטחוןדרישהכילהוסיףישלכך , IIאחרשלתודעתומצבלדעתדרךלי

ועסהחפותחזקתעסמתיישבתאינהאחרידיעלפשעביצועבדממוחלט

הרשעהאחרירקלהיווצריכולכזהביטחון-האיסורשביסודההיגיון

ומעמדההחפותחזקתשלפשוטההלאההפנמהמבחינתובעקבותיה,בדין

שיפוטיהליךללאאחרשלפשעאודותבטוחהלידיעהדרישה ,הערכי-חינוכי

לחזקה,ותוקףחוסןמוסיפהאיננה ,לוומחוצהכלל

מחשדהתעלמותמלתמרץלהימנעיש . 4

אתיתמרץשהדיןחשוב ,החשדמצבשלוהטבעיותהשכיחותמשוסדווקא

עליו,המוטלתהדיווחחובתאתלמלאאוהחשדלבירורלפעולהחושד

יותרמעמיקמבטמתןתוךלידיעהלהפוךעשויחשד ,מעטיסלאבמקריס

ההתרחשות,שליותרמעטקפדניוניתוחלנצעק)(אולנאמרהקשבה ,במתרחש

אינושהחושדדהיינו ,הר-שפיבענייןהמשפטביתכקביעתהואהדיןאס

להישארלאדסלועדיףשלילי,-הפוןתמריץנוצראזכי ,כללמחויב

יותרונוחשקלבלבדזולא ,חובהכלעליותחוללאאזשכןהחשדבמצב

זוגישהשלמחירהמשתלמת,גסזושגישהאלאהחשדמאחורילהסתתר

אלשונה,גישהבאימוץקיפוחסלמנועהיהשניתן ,אדסחיילהיותעלול

החושדאתלתמרץהדיןעל ,הואנהפוךמהחשד,התעלמותלתמרץלדיןלו

העשוייסוחשיבהתפיסה ,קליטה ,לבתשומת ,התעניינותמהלכילהפעיל

ידיעה,לכדילהביאו

S . דומיםלמקריםאחדדיו

רקלפעולחובהדורשתהפסיקהאין ,המזימהאודותלידיעההדרישהחרף

שלסכנהקיימתכישהעריךבכךדייבוצע,שהפשעמשוכנעהיודעכאשר

לוודאיקרובהסכנהדווקאולאו ,ממששלסכנהודוק:יבוצע,שהפשעממש

בדיןהבדלייווצרהמשפטביתשיטתשלפיאפואיוצא , 51קרובהאפילואו

זומסששמעוןבטוחראובן ,הראשוןבמקרההבאיס:המקריסשניבין

יותראיננההפועלאלמזימתואתיוציאשאכןהאפשרותאך ,פשעלעשות

 ,זאתלעומת ,דיווחחובתעליותוטלזהבמקרה ,ממשיתאפשרותמאשר

מדומאסלומורולא ,שמעוןשלפעולהתכניתקולטראובן ,השניבמקרה

 , 770-769בעי , 2הערהלעילהר-שפי,ענייו 46

 ,)"גכ 34ייסעיף(להלו,העונשיולחוקכג 34סיכלשוו 47

 , 769בעי , 2הערהלעילהר-שפי,בענייושונותאמירותראו 48

משמעותיתבמיזההאיסוראתהמצמצמתפרשנותלתיאור-מטעהאך-שכיחניסוח 49

אתלהצזיקכזיאגרנטהשופטאתזהנוסחשימשלמשל,כ,ןמתכנה",העדבהייריקווהוא

לפקוזת 286(סילהרגיזבכוונהגבולהסגתשלהעדבהעלהצפיותהלכתאתלהחילהחלטתו

 ; 432,421יגפ"זמ, l/ב'היעג'מי 63/58ע"פראו ,) 263 )ע( 1תוסיע"ר, 1936הפלילי,החוק

סייזיעלהמוגוהערךשלפיהעמזתואתלנמקכזיזומהבנוסחהשתמשמצאהשופט

כהבא 6696/96ע"פראוהמשטר,ממבנהיותררחבההמרזה)(עבירתהעונשיולחוק ) 4 ( 136

האיסורכינמהרתקביעהמפנילהיזהרייישאמרתי,כדבכךעל , 572 , 535 ) 1נב(פ"זי, l/מ Iב

זהלפרשוראויההנראיתלמיזהמעברמצטמצסאךהאיסורלמעשהאסמתוכנו,מרוקו

לפיעליהסלחולבבירוראמורשהאיסורומובהקיס,טיפוסייסמקריסכאשררקאחר,או

ראוממנה",להימנעיש-מסוימתפרשנותמתובעקטתהאיסורמגזרי,יצאוולשונוהגיונו

מוגניסערכיסעל-לאלימותחששבשלהביטויחופשייהגבלתלבנוו-מורגוליקרמניצרמי

כהנא"פרשתבעקבותלאלימות,והסתהלהמרזההסתהשלבעברותהסתברותומבחני

טיפוסייסמקריס-בענייננוהמצבזהוכינראה ,-316 315 , 305(תשס"ז)זוממשלמשפט

הימנעותכידבילחלוטיו,מתוכנו"יימרוקואינואסגסהאיסור,מתחולתיוצאיסומובהקיס

מותירההייתה,היאתוכומכלהעדבהאתמרוקוהיהלאזועדבהעלהצפיותהלכתמהחלת

הכניסהשבהסמקריסאותס-לגזרהשנכנסיסמקריסשלמצומצס,כיאסמובהק,תחוס

עליי,מקובלאינוזהניסוחבמקרקעיו,המחזיקאתלהרגיזנועזה

במובו , 380 , 397בעי , 3הערהלעילגור-אריה, 751-750;בעי , 2הערהלעילהר-שפי,ענייו 50

חדביזיעלהמבוצעתעברהלזדבבמחזללסיועזומהפשעאי-מניעתשלהעברההאמור,

עליזיעההמסייעאצלתתגבשלארביסשבמקריסלהעריךניתוזה,במצבגסקרוב,או

שאזסלהאמיוירצהלאשהמסייעמכיוווזאת,בלבז,חשזאסכילהתבצע,העומזתהעדבה

אינועינייסעצימתשלבכלללהיעזרהצורךזהבהקשרואולסעדבה,יבצעאכולוקרוב

עלעינייסעצימתשלהכללמהחלתלהימנעהצזקהשיששככלאףזאת,התנגזות,מעורר

לקרובאולחדבבמחזלסיועעלגסמהחלתולהימנעהצזקהישפשע,אי-מניעתשלהעדבה

להתבצעהעומזתעדבהעליזיעהבסיסעללפעולהחובההטלתעלמזודבזהבמצבגס(שכו

עללהחלתווהתנגזותמח,דהסיועעברתעלהכללבהחלתהצורךקבלתמתבצעת),או

אי-מניעתשלהעדבהשלהשנואאופייהעללהעיזעשוייסמאיז,ןפשעאי-מניעתשלהעדבה

תחולתה,אתלצמצסהמיוחזיסהמאמציסועלפשע,

 , 778בעי , 2הערהלעילהר-שפי,ענייו 51
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אומרגמרשמעוןכילומוראולם ,תמימהבתכניתאופשעלבצעבתכנית

בפשעמדומשאםהסיכוימאודעדרבכלומר ,תכניתואתלפועללהוציא

שבמקרהמצבלדמותאף(ניתןדיווחחובתתוטללאזהבמקרה .יבוצעהוא

במקרהמאשריותרגבוההבהסתברותהיאבפשעשמדוברההערכההשני

מכיריםאם .המקריםביןלהבחיןמקוםישאםבעיניירבספקהראשון).

מתקיימתשבובמצבהצדמןהמתבונןאדםכלפיחלהשהחובהבכך

המזימהדמולאהראויהקריטיהנתון(וזהופשעלביצועממשיתאפשרות

ביטחוןלימה ;זואפשרותשליסודהמהוחשובזהאין ,פשע)לביצוע

באשרוביטחוןהמזימהבדברספקלימהמימושה,לגביוספקבמזימה

 .למימושה

שה P ,נוירחיזיוןאיננומתאבויםטרורשבהבמציאות

פליליתמאחריותלפטורמוכנההייתהה Pהפס'כילהניח

לבצעמזימהבוברשחשומשפחה)רוב P(לרבותאום

ח IIמלונמנעוגםהחשואתמלבררנמנעהתאבוות,פיגוע

אווותיועל

מחדלבגן'ת Iל Iהפלות Iהאחרתחוסה.

הר-שפןעבןן'בן'חט Iהעלעברה:מלמבוע

צמי Iולעבןן'
לביןהר-שפיבענייןחשיןהשופטשלדינופסקביןהיחסאתלבחוןמעניין

אףכיללמדעשויההדיןפסקיביןהיחסבחינתויצמן.בענייןדינופסק

אי-מניעתשלבמצביםמשמעותיפליליבטיפולבצורךחשחשיןהשופט

הרצוי.מןמחמיר ,לדידי ,טיפולוהיהויצמןבעניין-שאתביתרואף ,פשע

באמצעותפשעאי-מניעתשלהעמהשלתחומהצמצוםמורלאזהרקעעל

הר-שפי.בענייןשנעשהכפיעיניים,עצימתשלההלכהמהחלתהימנעות

סעיףלפיפגיעהלאחרהפקרהשללעברהבסיועעוסקויצמןעניין

 ,הנהגשללצדוהמערערותישבומקרהבאותוהתעבורה.לפקודתא(ב) 64

בופגע ,הרכבאתלעצורשביקשמשוטרלהתחמקכושלניסיוןתוךאשר

אשרלשוטר,טיפוללהגישעצרולא ,בנסיעתוהמשיךהנהגקשה.פגיעה

לנהגכמסייעותהמערערותשלחלקןעל ,כאמור ,נסבהערעורמפצעיו.מת

עשולא(הןמחדליתהייתההמערערותשלשהתנהגותןמאחרהמפקיר.

סביבנסבההמרכזיתהשאלה ,הפצוע)בשוטרלטיפוללהביאכדידבר

כזה.חובהמקורשלטיבווסביב ,הרשעתןלשםמיוחדחובהבמקורהצורך

לצורךמיוחדחובהבמקורצורךאיןעקרוני,באופן ,כיסמחשיןהשופט

תוטלמסויםבמקרהאםההחלטהואולםבמחדל.סיועבגיןאחריותהטלת

ושלהעיקריתהעברהשלאופייהשלהמסננותבעזרתתיעשהאחריות

 "הענייןנסיבותייביןכיעולהחשיןהשופטשלהדיוןמן ."הענייןנסיבותיי

קשהפגיעהכגוןחמורהתוצאהוכןהעיקרילמבצעקרבהלמנותניתן

חובתחלההמערערותעלכילמסקנההשופטהגיעדיוןשלבסופו .באדם

בה.עמדולאהןאשר ,פעולה

נראהעברה.אי-מניעתעלבעצםדוברהמקריםבשני ,מהותיתמבחינה

אליהןשהגיעמאלההפוכותלתוצאותדווקאלהגיעחזקיםטעמיםשהיו

החלת(שלהפוכהלתוצאהלהגיעחזקיםטעמיםהיו-כלומר ,השופט

בסיועמהרשעהולהימנעהר-שפי,בענייןעיניים)עצימתבדברהכלל

מדוע:להסבירננסהויצמן.בענייןפגיעהלאחרלהפקרה

בספרביותרהחמורההעברהבמניעתדוברהר-שפיבעניין ,ראשית

שלעמהמנעולאויצמןבענייןהמערערותואילו ;הרצחעברת-החוקים

 .הרצחמעברתבחומרתהפחותהאך ,חמורהשהיא ,פצועהפקרת

בענייןלהתבצעהעומדהפשעעלהידיעה ,הענייןנסיטתמבחינת ,שנית

צריכההייתהלפעולההחלטהביצועו.כדיתוךלמעשהנרכשהויצמן

האפשרויות.שלובחינהשקילההתאפשרהלאולכן ,שניותבתוךלהתקבל

מורלאכלל-נמוכההייתההפעולהשלהמשוערתהאפקטיביות ,בנוסף

עזרהומושיט-ובזמן-עוצרהיההוא ,הנהגאלהנוסעתפנתהשאילו

לעומתכבד.אינובמערערותהדבקהאשם ,כאלהבנסיבותהפצוע.לשוטר

מדומ ,מוחלהיהעינייםעצימתממשהכללבהנחה ,הר-שפיבעניין ,זאת

המערערתוהאפשרויות.המצבשלוהערכהשקילההמאפשרארו,ןבתהליך

אם-שיטתי(לפילמשטרהטלפוניבדיווחעצמהלפטורהייתהיכולה

להתעמתרצתהלאאםאנונימי)דיווחאפילו-מספקמידעמוסרתהייתה

שלהמשוערתלאפקטיביותוגענובעדות.למסירתלהתייצבאוהמבצעעם

אפשר ,שידעהעלמדווחתהייתהאילו ,חשיןהשופטדמילפיהרי ,הפעולה

בענייןדווקא ,אחרותבמילים . 5Zהרצחאתלמנועהיהשניתןבהחלט

 ,הפליליתהאחריותאתהמרחיבהלעמדההצדקהלמצואניתןהר-שפי

נקטהמשפטביתמצמצמת.עמדההייתהמוצדקתויצמובענייןואילו

הפוכים.מהלכים

פשעאי-מניעתעלעינייםעצימתבדמהכללאתלהחילכדי ,שלישית

איסורשלבסיסעל ,שהואכמותהדיןאתלהחילהיהצריךהר-שפיבעניין

פלילית.למחשבהתחליף ,החוקלפי ,מהווהעינייםעצימתרגיל:בהיקף

צמצוםשלבמגמה-מגדרוהמשפטביתיצאהמלך,בדרךללכתבמקום

 ,בדיןסמכותללא ,עינייםעצימתבדברלכללחריגלקבועכדי-האיסור

מרחיבה.גישהדווקאהתבקשה ,כאמור ,כאשרוזאתלדין.בניגוד-ובעצם

להפקרהסיועשלהעברהמןלזיכוילהגיעכדיויצמו,בענייןזאת,לעומת

העונשין)לחוק 18(סעיףהחוקשלפשוטולפיללכתהיהצריךפגיעה,לאחר

לשםבחוקמיוחדחובהמקור(נדרשזהבנושאהמקובלתהגישהולפי

ביתנקטכ,ןלנהוגבמקום . 53הסיוע)עברתבמסגרתגם ,במחדלהרשעה

 ,מחדלידיעלהסיועתחוםשל-לדיןבניגוד-הרחבהשלגישההמשפט

פשעאי-מניעתחמורות:פחותחלופיות,עברותלרשותושעמדואףוזאת

 .מצמצמתגישהדווקאהתבקשה ,כאמור ,כאשרוזאת . 54רעךדםעלועמידה

שישעד ,לגנאיראויהכההנהפשעלמנועכדימהתערבותהימנעותאם

שנעשהכפיהאסורותההימנעויותתחוםאתבפסיקהולהרחיבלהתאמץ

דרישותאתומיוחדדווקניבאופןלצמצםישמדועמורזהאין ,ויצמןבעניין

36 



בשיסהתמיההגדולהבמיוחדהר-שפי,בענייושנעשהכפיהנפשיהיסוד

ביותרהחמורלגרעיוהמשתייכתבהימנעותמדורבהר-שפישבענייולכךלב

האסורות,ההימנעויותשל

רואהאינוחשיוהשופטכיעולההר-שפימענייו ,ההפוךהכיוווומו

במיוחד,חמורההתנהגותרצח)באי-מניעתכשמדובר(גספשעבאי-מניעת

הנפשיהיסודלענייוההחמרהנשענתשעליהסהמרכזייסהנימוקיסאחד

עובדתייסודבהיותו ,העובדתיהיסודלחולשתנוגעהר-שפיבענייוהדרוש

תחוסשלההרחבהעסזוגישתומתיישבתכיצדלהביוקשהלפיכך ,מחדלי

שלביותרהמובהקהמחדלאסויצמן,בענייושנעשתההאסוריסהמחדליס

להצדיקקשהגבוהה,מדרגהאנטי-חברתיותמבטאאינורצחאי-מניעת

 ,פחותמובהקיסלמחדליסאףהאסורהההתנהגותשלהרחבה

שכזה,ממחדלרבהבמידהפחותהבהסהטמונהשהאנטי-חברתיות

ויצמןבענייולגישתוהר-שפיבענייוחשיוהשופטשלגישתוביוהפער

להפקרהסיוע-העברותשביוהשוניבאמצעותמוסברלהיותיכולאינו

כיחשיוהשופטצייוויצמןבענייו ,פשעאי-מניעתלעומתפגיעהלאחר

ההבדלשבהונסיבותישייובמילותיו: ,לזוזומאודקרובותהעברותלדידו,

לכ,ךפרטאך , 55 "דק-מכל-דקיהאעברהאי-מניעתלביולעברהסיועביו

מסקנותיוהיו ,הערבותביוהבדללאותומשמעותמייחסהשופטהיהאפילו

ההבדלשלמהותואתמתארעצמוחשיוהשופט ,הפוכותלהיותאמורות

בהימנעותושהמסייע ,לעברההאדסשלקירבתובמידתטמווההבדליי :כך

עושהוכמולערבהעצמומקרב ,העיקרילעברייןלעזורובכוונתומעשייה

 "הואהבדלזאתובכל ,דקההבדל ,אכולעברה,אמנס) ,(טפלצדעצמו

שלובטיבוהמחדלשלבטיבואפואדוהשופט , 56 ),ק,מ-שלי(ההדגשה

אי-מניעתשלהערבהראשית,המצביס,ביוהמבחיניסכגורמיסהנפשיהיסוד

צורךיהיהסיועכינווולצורך ,נמוכהשתרומתסבמחדליסתסתפקפשע

תסתפקפשעאי-מניעתשלהערבה ,שניתמשמעותית,שתרומתסבמחדליס

חזקנפשיביסודצורךיהיהסיועכינווולצורך ,יחסיתחלשנפשיביסוד

מטרה,שלמסוג

 ,מהותיתמבחינה-יותרחמורה ,כמובוהנה,לעברהבסיועהרשעה

באי-מניעתהרשעהמאשר-העונשומבחינתהחרבתיתהסטיגמהמבחינת

חייבבחומרההללוההבדליסאתהמצדיקבאנטי-חברתיותהפערפשע,

וניכר,מובהקלהיות

האסוריסהמחדליסתחוסאתלצמצסמקוסהיה-זושיטהלפי

מצמצוסלהימנעוכו ;ויצמןבענייולפסיקהבניגוד-הסיועערבתבמסגרת

בענייולפסיקהבניגוד-פשעאי-מניעתשלבעברההנדרשהנפשיהיסוד

שפי,-הר

כום Iסום pבמו.

אמרתלביופסוקההלכהביוההבחנהמתחדדתשבומובהקמקרהזהו

אסתוצאהלאותהמגיעהיההמשפטביתאסלתהותשלאניתולא ,אגב

שננקטוהצעדיסועלהמזימהעלממשידעהלאהר-שפיכינקבעהיה

קלבכך,חשדהרקאלא ,ל"זרביויצחק ,לשעברהממשלהראשלרציחת

התקיימותבשלטצורךאיוכאשרהמודעותלדרישתמהותיתחליףעללוותר

להראוי ,התחליףשלהחלתומוצדקותשאלת ,למודעותהעיקריתהדרישה

כזו,להחלהקונקרטיצורךהמעלהמקרהיתעוררכאשרשתתברר

כילהניחקשהנדיר,חיזיוואיננומתאבדיסטרורשבהבמציאות

משפחה)קרוב(לרבותאדספליליתמאחריותלפטורמוכנההייתההפסיקה

נמנעוגסהחשדאתמלבררנמנע ,התאבדותפיגועלבצעמזימהבדברשחשד

מוניסעשרותעולהאינוהקרבנותשלהחייסערךהאסאודותיו,עלמלדווח

השאלההחושד?שלהנפשיהקושיועלאי-הנוחותעל ,הפעולהחירותעל

להעמידכדיזהמסוגחמורלמקרהדווקאהפסיקהתזדקקאסהיאהיחידה

פשע)אי-מניעתבענייועינייסעצימתבדרבהכלל(החלתמכונועלהדיואת

רצח? "סתסיישלבאי-מניעהיהיהדישמאאו
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מזימת-הרשעעללרשויותלזווח-לעשותהיתהשמצו~האתהמערערתעשתהלוהזדביס

שיכולהמעטהמערערתעשתהאךלורבין,יצחקהממשלהראשאתלרצוחעמיריגאלשל

בעילום-שס,ולואחת,שיחת-טלפוןהזה,היוסעימנורביןיצחקהיהאפשרלעשות,היתה

 , 807בעי , 2הערהלעילהר-שפי,ענייןראוניצליס",היואפשררביןיצחקשלוחייו

במקורצורךאיןשלפיהפלר,פרופישלגישתוזוגמתאחרות,עיוניותגישותגסקיימותאך 53

בךינייסוךותפלרש"זראוהעונשין,בחוקבמפורשלזעתי,נדחתה,זוגישהמיוחז,חובה

 , 154ג)כרך(תשנ"ב,עונשין

מכוחבעדבהאופשעאי-מניעתשלבעדבההרשעהעלנטבלאויצפןבענייןהזיוןכאמור, 54

ההרשעה,לנטיבותמיוחזתנוטפת,שאלהגסהתעוררהולכןרע.דזסעלתעמוזלאחוק

ששתיהעובזהאתלבטלכזיבכךאיןאולסהחובה,מבוטטתשעליההזיקהלטיבבנוגע
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