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"כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה אותו כי אם צעוק יצעק אלי שמוע 
 אשמע צעקתו" 

מתוך הצעת חוק העונשין )תיקון מס'  –]שמות פרק כ"ב, פסוקים כ"א כ"ב 
 [1989-(, התשמ"ט31

     

, הגיעה לבית החולים פוריה 15:00בערב סוכות התשמ"ט, יום ראשון בשבוע, בשעה 

. היא הובאה לשם על ידי אמה כשהיא מחוסרת הכרה, חבולה ופצועה בכל 3-בטבריה מורן בת ה

חלקי גופה. הפעוטה הועברה לאשפוז בבית החולים רמב"ם עם נזק מוחי קשה, ולא שבה מעולם 

 , שבוע וחצי לפני פורים תשמ"ט, היא נפטרה.1989בפברואר  2להכרתה. ביום שישי, 

לטבריה, כדי לשהות ביום הכיפורים בבית דודה ערב יום הכיפורים נסעה מורן עם אמה 

מחכה שם לילדה, ולא דמיינו שיהיו אלה ארבעת  םודודתה. הן לא תיארו לעצמן איזה גיהינו

הימים האחרונים בחייה של מורן, לפני שתשקע בתרדמת ותיפרד מהעולם כעבור פחות מחצי 

ות איומה שהמילים מתקשות שנה. היו אלה ימים שחורים של אכזריות בלתי נתפשת, של אלימ

לתארה ושל שתיקה זועקת לשמיים. במשך ארבעה ימים תמימים שבהם התארחה מורן בבית 

קרוביה, לא חדל דודה מלהתעלל בה, הפליא בה את מכותיו, פגע בה שוב ושוב, כל זאת כשאשתו 

ו או אפילו וגיסתו אינן מעזות למלט את מורן מציפורניו ואף אינן מרהיבות עוז להמרות את פי

 להזעיק עזרה.

ההתעללות החלה כבר ביום הגעתן של מורן ואמה לבית הדודים. במשך יום הכיפורים כולו 

היכה הדוד את מורן מכות נמרצות, גרם לה לחבלות קשות ולשטפי דם בעיניה ובכל חלקי גופה, 

ה הדוד לאמה והמשיך במעשיו האכזריים ללא הרף עד סיום יום הכיפורים. מיד בצאת היום, הור

של הילדה לשוב לביתה ולהשאיר אצלו את מורן. הוא חשש כנראה כי החבלות המרובות וסימני 

המכות על כל גופה של הפעוטה יחשפו את מסכת התעללויותיו בה. האם המפוחדת צייתה 

 לא דיווחה על כך לאיש.לדרישה. היא נטשה את מורן לבדה בביתו של הדוד, בשל פחדה ממנו 

בה האם לבית גיסה ואחותה וניסתה לקחת את מורן, אך גיסה מנע זאת ממנה למחרת ש

. לאחר מכן לא דיווחה על כך לאישבאיומים. שוב עזבה האם את ביתו, ושוב, כשהיא אחוזת פחד, 

סירב הדוד לאפשר למורן ביה של מורן. שוב, בפעם השלישית, חזרה שוב, הפעם בליווי בעלה, א

ואף היכה תוך כדי ויכוח את האם. הוריה של מורן עזבו את הדירה בלי לצאת מבית האימים שלו, 

 .לא דיווחו על כך לאישושוב,  –בתם הקטנה 
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חלפו עוד יומיים. ההתעללות הלכה והעצימה, הלכה וגברה, כשהדוד מוצא דרכים יצירתיות 

 ל מכך גם כאשר יבבה, בכתה וזעקה.ולא חד שונות ומשונות להמשיך להכאיב לילדה

ביום ראשון בבוקר, שעות לפני אשפוזה, גרם הדוד למורן כוויות קשות כשקילח אותה תחת 

 היכה בראשה והטיחו בקיר.ו הוסיףמכן  רברז מים רותחים. לאח

, כשהסבל הכריע את גופה הקטן, המותש וחסר האונים, איבדה מורן את 10:00בשעה 

הכרתה. עד שעות אחר הצהריים סירב הדוד לאפשר לאשתו ולאמה של מורן, שחזרה לדירה, 

הצליח שכן שהזדמן למקום והבין את אשר אירע,  15:00בשעה לפנות אותה לבית החולים. רק 

 לשכנע את הדוד להתיר לאם לקחת את מורן מחוסרת ההכרה לבית החולים.

עוד באותו יום שבו אושפזה מורן, נעצר הדוד ונפתחה נגדו חקירה פלילית. בסיומה הוגש 

לחוק העונשין,  329יף נגדו כתב אישום בגין עבירה של חבלה בכוונה מחמירה )עבירה לפי סע

(. כן יוחסו לו עבירות נוספות של אלימות כלפי מורן שנחשפו במהלך החקירה, 1977-התשל"ז

ועבירות של שיבוש הליכי משפט בשל ניסיונותיו בחקירה להעליל על הוריה של מורן כאילו הם 

יפלילו אותו  אשר גרמו לה את הנזקים האמורים, ובשל ניסיונותיו להלך עליהם אימים כדי שלא

 בחקירתם.

מהחקירה עלה כי מסכת ההתעללות של הדוד במורן החלה חודשים לפני אותו יום כיפורים 

שנים, נהג הדוד להכותה באכזריות כל אימת שנקרתה בדרכו, ואף  3נורא. עוד בטרם מלאו למורן 

וריה ואף היכה את אמה כשהיא ניסתה לגונן עליה. במהלך חודשים אלה הוא איים כי יפגע בה

 ההורים נכנעו לו. ירצח אותם, אם ינסו למנוע ממנו להמשיך ולבצע את זממו בילדה.

הנאשם הודה במעשים בפני בית המשפט המחוזי בנצרת והורשע על פי הודאתו בכל 

העבירות שיוחסו לו.  בסיכומיה לענין העונש, טענה התביעה כי לא ניתן להעלות על הדעת מקרה 

בא בפני בית המשפט, לנוכח האכזריות הרבה והחריגה שבמעשי הנאשם, חמור יותר מזה שהו

שנות מאסר. ביום  20 –ולפיכך דרשה להטיל עליו את הענישה המקסימלית האפשרית, דהיינו 

גזר בית המשפט המחוזי על הנאשם עשר שנות מאסר, מבלי שהוא מציין ולו נסיבה אחת  28.12.88

מורן היתה עדיין שרויה בחוסר הכרה ממנו לא תתעורר עוד. . באותה עת, 1שיש לזקוף לזכותו

ימים מספר לאחר שהוגש ערעור על קולת העונש על ידי פרקליטות המדינה לבית המשפט העליון, 

החזירה מורן הקטנה את נשמתה לבוראה. כיוון שמורן נפטרה רק לאחר מתן הכרעת הדין של 

מתה וזו אף לא יוחסה לו בכתב האישום בית המשפט המחוזי, לא הורשע הנאשם בעבירת ה

 כאמור לעיל.

את הערעור מטעם המדינה הגישה עו"ד רחל סוכר, בתוארה דאז המשנה לפרקליט המדינה 

)תפקידים מיוחדים(. הייתי סטודנטית שנה ג', בעבודה חלקית בלשכתה של עו"ד סוכר באותה 

היום אני מתקשה לשכוח את ההלם  עת, כשליוויתי אותה לדיון בערעור בבית המשפט העליון. עד

 של בית המשפט העליון, 1והתדהמה שהיכו בי כשנכנסנו לאולם הגדול והמרשים, אולם מס' 

במגרש הרוסים בירושלים, והתבוננו בנאשם. קשה היה לדמיין כיצד הצליח האדם קטן הקומה 

ו, ואף להטיל את והצנום שניצב מולנו, לבצע מעשים כה מבעיתים בפעוטה חסרת ישע, בת משפחת

 חיתתו על הוריה, עד שלא העזו להציל את בתם, עצמם ובשרם, מידיו.

                                                        
 )לא פורסם( מדינת ישראל נגד פלוני 229/88ת"פ )נצ'(  1
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הנשיא מאיר שמגר  –בטיעוניה, ביקשה עו"ד סוכר לשכנע את שופטי בית המשפט העליון 

כי אין תיק מתאים יותר להטלת מלוא העונש האפשרי על  -והשופטים יצחק קדמי ומשה בייסקי 

הדגישה את העובדה שהנאשם לא גילה כל שמץ של רחמנות כלפי הילדה פי חוק מאשר תיק זה, ב

 המסכנה, והתעלל בה חזור והתעלל באכזריות בלתי אנושית שאין הדעת משגת.

, קיבל בית המשפט העליון את טיעוניה של 17.10.1989עם תום שמיעת הטיעונים, ביום 

החליט לקבל את ערעור המדינה וגזר על הנאשם עונש כפול מזה שהוטל עליו  סוכר במלואם, עו"ד

ל הנאשם את העונש המרבי הקבוע למעשה, בית המשפט העליון השית ע 2בבית המשפט המחוזי.

שנות מאסר. בכך חרג בית המשפט העליון מהכלל  20 -לחוק העונשין 329בצד העבירה לפי סעיף 

 לפיו אין ממצים את הדין עם הנאשם במסגרת ערעור.

 כך כתב הנשיא שמגר בסיום גזר הדין:

ות נתקלים בבית משפט זה מדי פעם בתופע ו"לצערנו הרב, אין לומר כי איננ
של פגיעה בקטינים, היינו זאת תופעה הקורית בחברתנו, אולם למזלנו הרב לא 
נתקלו בתי המשפט במעשה מזעזע כגון זה שבפנינו. אנו סבורים כי זהו מקרה 

המחוקק, וזאת הן כתגובה 129371יהראוי לגזירת מלוא העונש אשר נקבע על יד
 3"מפני המשיב. הולמת למעשי העבירה האיומים והן כדי להגן על החברה

בזאת לא תמה תגובתה של החברה הישראלית לפרשת ההתעללות המזעזעת במורן הקטנה. 

במותה, ציוותה לנו מורן את החמלה, את הדאגה ואת החיים לקטינים ולחסרי ישע. לאחר מותה, 

ובמקביל לערעורה של המדינה על קולת עונשו של הדוד, פרצה סערה חברתית ותקשורתית, 

הוריה, הגננות שלה, אחיות  –חשף כי רבים ידעו לאורך זמן על ההתעללות במורן במהלכה נ

 . ואף לא אחד מהם דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה –ושכנים 

, ימים אחדים לאחר מותה של מורן, אמרה 14.2.89בראיון לעיתון "מעריב", שפורסם ב 

שתקנו כל השנה? איך לא פניתי למשטרה : "פחדנו מיוסי פחד מוות. ריבונו של עולם, איך אמה

או למוסדות? איך לא פניתי אפילו למקום עבודתי במכבסה? הם בטח היו עוזרים לי. לא עשינו 

דבר והיינו יכולים לעשות ולהציל את הילדה שלי. פשוט שתקנו ולא עשינו כלום מהפחד 

 4.ומהאיומים, עד לסיום הטראגי והנורא הזה"

רת על הפרקליטות שלא הגישה כתבי אישום נגד הוריה של מורן במקביל נמתחה גם ביקו

בגין שתיקתם. יו"ר אל"י )האגודה למען הילד( דאז, חניתה צימרין, קבלה על כך שרשויות החוק 

לא מצאו לנכון להעמיד את אמה של מורן לדין בשל שתיקתה שנמשכה שנה תמימה, בשעה 

נה למצוקתה של האם אשר חששה מאיומיו למרות ההב שגיסה מענה את בתה עד מוות. זאת,

. ואולם, בשל המצב החוקי שהיה קיים באותה עת, לא ניתן היה להעמיד את 5הקשים של גיסה

הוריה של מורן לדין. החוק לא חייב את הוריהם של קטינים, לדווח על פגיעה בילדיהם. בפני 

 יה של מורן בשתיקתם.הפרקליטות לא עמדו הכלים שיכולים היו לאפשר לה להאשים את הור

                                                        
  (17.10.89)פורסם בנבו, מדינת ישראל נ' פלוני  41/89ע"פ  2
. גזר הדין נסמך גם על העובדה שהנאשם היה בעל הרשעות קודמות רבות בתחום האלימות, והורשע 3שם, בעמ' 3

 גולת וחבלות אחרות.קודם לכן בין השאר בגרימת חבלה בכוונה מחמירה לבתו, בכך שגרם לה שבר בגול
 1, 14.2.89 מעריביהודה גורן "התעללות"  4
 16, 14.2.89 מעריביהודה גורן " 'מה הוא עשה לך' זעקה אילנה נדמיאס מעל קבר בתה"  5
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הסערה שהתחוללה בציבור הביאה בסופו של דבר להקמת ועדה פרלמנטרית בראשות ח"כ 

יצחק לוי, אשר התבקשה לדון בנושא ההתעללות בקטינים ובחסרי ישע ולהציע הצעות לשינוי 

המצב הקיים. לאחר קיום ישיבות והתייעצויות עם נציגי משרדי הממשלה השונים ואנשי מקצוע 

. הועדה ציינה 2.8.89בים בתחום, הניחה הועדה את מסקנותיה על שולחן הכנסת ביום ר

: "מותה של מורן חשף בפני הציבור הישראלי בעיה כאובה ומזעזעת של התעללות במסקנותיה

 .6בילדים, אף שאין התופעה חדשה היא הועלתה למודעות הציבור רק בחודשים האחרונים"

החל בתחום החינוך  –ה של צעדים נדרשים בתחומים שונים הועדה המליצה על שורה ארוכ

 וההסברה, המשך בתחום הרווחה והבריאות וכלה בתחום המשפטי. בתחום זה קבעה הועדה כי

"אף כי בתחומים מסוימים החוק הישראלי הינו מן המתקדמים ביותר בתחום הגנה על הילד, 

לנוכח האמור,  .7הנמצאים בסיכון" הרי שקיימים עדיין חסרים רבים בהגנת החוק על ילדים

 המליצה הועדה, בין היתר, על תיקון חקיקה בנושא קביעת חובת דיווח.

א לחוק הנוער )טיפול 2עד לאותה עת, חובת הדיווח בחוק הישראלי הוסדרה רק בסעיף 

, אשר הטיל חובה על בעלי מקצוע מיוחדים )כגון: עובדי רפואה וחינוך( 1960 –והשגחה(, תש"ך 

דווח לפקיד סעד על פגיעה בקטין שנגרמה לו בידי אחראי, כתוצאה מהזנחה. הועדה המליצה ל

 להרחיב את חיובי הדיווח ולקבוע בחוק ענישה מתאימה על הפרתם.
חברי ועדת חוק, חוקה  2.8.89במקביל לפרסום המלצותיה של הוועדה הניחו באותו מועד, 

בהצעתם, ציינו  8הצעה לתיקון חוק העונשין. -צוקר ח"כ חנן פורת ז"ל ודדי  -ומשפט של הכנסת 

מי שאין בכוחו להגן על עצמו כגון ילדים זקנים ונכים, ב"הפגיעה : חברי הכנסת פורת וצוקר

, מצדיקה התייחסות מיוחדת של המחוקק, הן בדיני ענישה והן (עחסרי יש -בהצעת חוק זו)

 .9לגבי חובת דיווח על פגיעה בחסרי ישע"

, חולל מהפכה של ממש בהסדרת התייחסותו של 7.12.8910ופורסם ביום  החוק, שהתקבל

המשפט הפלילי לילדים וחסרי ישע במקרי תקיפה והתעללות קשים. החוק הביא לשינוי המצב 

קביעת עבירות נפרדות וספציפיות, שבצדן ענישה – וןהחוקי בשני נושאים מרכזיים: הראש

קביעת חובה על  –כלפי קטינים וחסרי ישע; והשני מחמירה, במקרים של מעשי אלימות הננקטים 

כל אדם, וחובה מוגברת על האחראים על הקטין או חסר הישע ועל בעלי תפקידים רלוונטיים, 

 לדווח לרשויות על פגיעה בקטין או בחסר הישע.

נדמה כי לא ניתן היה לצפות את גודל השינוי שתחולל קביעת חובת הדיווח בחוק העונשין. 

ה מיום פרסומו של התיקון, עלה היקף הדיווחים לפקידי סעד במאות אחוזים, והגידול בתוך שנ

המתמיד נמשך מאז. ד"ר תמר מורג, שהיתה היועצת המשפטית בעת הדיונים על תיקון החוק, 

"זמן קצר לפני חקיקת החוק היו רבים שראו בהתעללות בילדים שנה לאחר מכן:  20כתבה 

. היום, כעבור עשרים שנה, יש הכרה רחבה בקיומה והיא תופסת תופעה שולית יחסית ונדירה

 .11מקום מרכזי בסדר היום הציבורי"

                                                        
 1, עמ' 2.8.1989"הוועדה להתעללות בילדים במשפחה בנושא 'תופעת ההתעללות בילדים'", מסקנות ועדות הכנסת,  6
 10שם, עמ'  7
 146, עמ' 1947, ה"ח 1989 –(, התשמ"ט 31צעת חוק העונשין )תיקון מס' ה 8
 146שם, עמ'  9

 1290, ס"ח 1989 –(, התש"ן 26חוק העונשין )תיקון מס'  10
 (2010) 16, 1, גליון מס' נקודת מפגשאחרי עשרים שנה",  –ד"ר תמר מורג, "חובת הדיווח  11
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כאמור, תופעת ההתעללות בקטינים לא הסתיימה עם מותה של מורן הקטנה, לצערנו, אך 

כחברה קיבלנו על עצמנו את האחריות לדאוג לקטינים שבקרבנו ולא להעלים עין, גם במחיר של 

 תנו ובשלומנו האישיים. פגיעה בטוב

את סיפורה הטראגי של מורן חובה על כולנו להכיר ולזכור. אותי הוא מלווה כפרקליטה 

שנה. הדיון בבית המשפט העליון בתיק זה, אחד מיני רבים אך חריג בחומרתו, עיצב  30כבר כמעט 

השליחות  את הכרתי בחשיבותו החברתית של ההליך המשפטי הפלילי ובמיוחד עיצב את תחושת

שליחות למען החברה, ובמיוחד למען נפגעי  -שלי כפרקליטה במשך שנים רבות לאחר מכן 

 העבירה הקטינים והחלשים, הנותרים לעיתים חסרי אונים וחסרי הגנה.

 


